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38-Sanık Mücahit Erakyol'un (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava
dosyasında 15/06/2010 tarihinde 1. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkan
değerli üyeler sayın savcım mahkemenizi saygıyla selamlıyorum.Ben bir Türk deniz
piyadesiyim,deniz piyadelerinin merkesi olan Anfibi Deniz Piyade Komutanlığı Foçada görev
yapmaktayım.Savunmamın ileriki aşamalarında faydalı olacağını düşündüğüm için öncelikle
birliğimi ve sınfımı sizlere kısaca tanıtmak istiyorum.Foça da konuşlu Anfibi deniz piyade
tugay komutanlığı deniz kuvvetlerikomutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nın tek Anfibi
birliğidir.Birliğimiz 1960'lı yılların ilk yarısında meydana gelen Kıbrıs krizinde Anfibi güç
ihtiyacımızın ortaya çıkması ile 60 yıllarının ortalarından itibaren personel teminine ve 60'lı
yılların sonuna doğru 68 yılındadabirlik teşekkülüne geçerek 1974 Kıbrıs barış harekatı
öncesinde alay seviyesinde kuruluşunu tamamlamış ve 1974 Kıbrıs harekatında adaya ilk
çıkan birlik olmuştur.Kıbrıs barış harekatından sonra sancağına üstün liyakat madalyası
takılan nadide birlikler arasındadır.Birliğimiz 70'li 80'li 90'lı yıllardan günümüze olan süreçte
Ege'de meydana gelen bütün krizlerde Yunanistana karşı caydırıcı görevini sürdürmüş
halende sürdürmektedir.1993 -2001 yılları arasındaŞırnak'ta bebek katili teröristlerin korkulu
rüyası olmuştur. Halen Arnavutluk,Kosova ve Afganistanda barışı destekleme harekatı
göreviyle 3 ayrı ülkede kuvvet bulunduran tek birliktir.Birliğim ve sınıfım ile gurur
duyuyorum.Deniz piyade sınıfını Anfibi birlik olarak birliğimizi teşkil eden deniz piyade
sınıfının temel özelliği birlik personelinin sayısının deniz kuvvetlerinde herkesin birbirini
tanıyacağı kadar azoluşudur.Deniz piyade sınıfında görev yapan personel birliğim, Anfibi
birliği merkezi konumundaki foçada birbirleri ile mesai yaparak birbirlerini tanımakta ve
diğer birliklerdededeniz eğitim alay komutanlığı gibi birliklerdede deniz piyadelerinin yoğun
oldukları birliklerde görev yapmaktadır. Meslek hayatımın 26 yıllık meslek hayatımın yarısı
13 yılı Anfibi deniz piyade tugay komutanlığında geçmiştir.Üsteğmenlik rütbem hariç bütün
rütbelerimde tugayın tugay komutanlığı hariç bütün kademelerinde görev yapmanın gururunu
taşımaktayım.Üsteğmenlik rütbemdede Ulu önder Atatürk'ümüzün ebedi istiratgahı
Anıtkabirde 4 yıl şerefle görev yaptım.Birliğim ve sınıfımla gurur duyuyorum,müsade
ederseniz biraz önce savcımız sayın savcımızın değindiği iddianameden bir kaç hususla
savunmama başlamak istiyorum.İddianamede Ergenekon adıyla bilinen terörörgütünün bazı
projeleri planları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ya sızma ve kadrolaşma gayreti içerisinde olduğu
belirtildi. Soruşturma dosyasındaki delillerden örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde
yapılanma faaliyetleri gerçekleştirdiği,örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki irtibatlarını
amacı doğrusunda vehedefleri doğrultusunda kullanmaya çalıştıklarının görüldüğünün
anlaşıldığı gibi ifadeler bulunmaktadır ve Levent Bektaş'ta ele geçen planlar ve çerçevesi
çizilen Kafes operasyonu eylem planında yazılı gayrı müslim Türk vatandaşlarına yönelik
eylemlerin gerçekleştirilmesi,koç müzesinde bulunan denizaltıya yerleştirilen patlayıcının
yoğun öğrenci ziyareti sırasında patlatılması,Poyrazköyde ele geçen mühimmatın
kullanılacağı vahim nitelikteki suikastlerin gerçekleşmesi halinde ülkede darbezeminin
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oluşturması için gerekli kaos ortamının yaratılacağı düşüncesi hakimdir.İddianamede geçen
hususlarda fakat bu hususlar belirtilirken dolaylı ve aşırı zorlamalarla açıklamalar
yapılmıştır,yorumların asıl amacı ileride bu davanını ergenekon terör örgütüne ilişkin dava
dosyasıyla birleştirmek olduğunu vegiriş kısmında yapılan açıklamaların dava dosyasındaki
yargılama konuları ile hiç bir ilişkisinin olmadığını belirtmek istiyorum.Burada maksat sözde
ergenekon terör örgütünün şu ana kadar bulunamayan askeri kanadını oluşturmaktır.Müsade
ederseniz biraz önce sayın savcımızın belirttiği 6 husustan 4 tanesi eylem içermektedir
diğerleri ihbar konularını içermektedir o eylemlerde tespit ettiğim çelişkileri arzetmek
istiyorum. Rahmi Koç müzesindeki denizaltıda patlayıcı bulunması olayı.Yansıda bakın ben
buradan göremiyorum sizler görüyorsunuz. 14 kasım 2008 günü Oğuz İşleyen isimli emekli
bir astsubay denizaltıda patlayıcı bulduğunu iddia etmektedir. Kafes operasyon planını
tarihide 30 Mart 2009'dur. Yani 136 gün sonra olan önce olan düzeltiyorum önce olan bir
husus sanki kafes operasyonu eylem planında planlanmış gibiifade edilmektedir.Buda çok
büyük bir çelişkidir. Biz planlarımızı askerler olarak böyle geçmişe yönelik bir plan yapmayız
planların tamamı geleceği yönelik olur. Bu planda bu şekildeki bir tarih tutarsızlığı çok büyük
çelişkidir.Bulunduğu iddia edilen patlayıcıları denizaltıda gören yoktur sadece Hasan Oğuz
İşleyen bu denizaltıda böyle bir poşet bulduğunu beyan etmektedir. Bunun dışında bu
denizaltıda patlayıcıları gören kimse yoktur. Bu Iddianame dosyalarında ve ek klasörlerde
sabittir. Kendisi bu poşetleri bulduğunda açmış iki tane iç içe poşet var ikinci poşetide açıyor
içinde patlayıcılar olduğunu görüyor ve alıyor poşeti çok emniyetli bir şekilde götürdüğünü
söylüyor ama poşet nasıl emniyetli bir şekilde götürülür ve müze müdürünün yanına
götürüyor, ber patlayıcı bulduğunda hiç bir vatandaşımız hele askerse o patlayıcıya
dokunmazvepatlayıcı ile ilgili uzman kişileri çağırır.Burada böyle bir şey yoktur ve Hasan
Oğuz İşleyenel şöyle bir ifadede bulunmakta ifadesinde.Sonradan öğrendiğim TNT kalıpları
kalıpları diyor kendi ifadesinde yani poşeti açtığında içinde tnt kalıplarının olduğunu
bilmiyormuş ve sonra öğrendiğini ifade ediyor yanlızburadaki çelişki kendi tuttuğu tutanakta
kendisi ile çelişiyor ve tutanakta3 adet TNT kalıbı bir miktar saniyeli fitil 6 adet fünye
şeklinde kendisini tuttuğu tutanakta bunların net isimleri geçiyor ve saat 13.10 itibariyle bunu
yapıyorHasan Oğuz İşleyen.Bunun üzerine kuzey deniz saha komutanlığından ekip isteniyor
bu deniz altıdaki patlayıcıların belirlenmesi ve muhteviyatının öğrenilmesi maksadıyla. Bu
ekip saat 18.:45 de geliyor,18.45'de gelene kadar sürede Hasan Oğuz İşleyenel iki tane ayrı
tutanak hazırlıyor, ekibin başında gelen sas binbaşı ihtisası tamamen patlayıcı üzerinedir,ben
10 yıllık Sas subayıyımpatlayıcılarla iç içeyim bu patlayıcının net adını ben koyamadım siz
nasıl koydunuz diyor, bunun üzerine Oğuz İşleyenel diyorki, bizim Rahm Koç beyin
koruması bir astsubaydır, Sas astsubayıdır bu Nedim yılmaz isimli şahıs yardımcı oldu diyor
burada.Nedim Yılmaz ise kendi ifadesinde Hasan Oğuz İşleyenel'in aksine Oğuz İşleyenel'e
yardımcı olmadığını belirtiyor şuanda size sunduğum iddianamenin eklerindede o ifadelerin
asıllarıda bulunmaktadır,dikkatinize sunuyorum sayın başkanım.Burda velevki denizaltında
böyle birpatlayıcı bulundu diyelim yok böyle bir patlayıcıyı çünkü bence o Hasan Oğuz
İşleyenel patlayıcıları ordada bulmamıştır diye değerlendiriyorum, kendi değerlendirmem.
Burda denizaltıda iskandil cihazı denen mesafe ölçe cihazının üstünde bulunudğu söyleniyor,
bu resimek klasörlerdenalınmıştır.Bu iskandil cihazı denizaltının merkezi konumunda olan
santral dairesine girişte herkesin görebileceği bir yere yani bu mahkeme salonunu örnek
verirsek sizin bulunudğunuz kürsünün üzerine konan bir poşet gibi düşünün sayın başkanım
bunu.Böyle bir yere eğer art niyetli biri patlayıcı bıraksa her halde tezgahın altına masanın
altına bir yere saklar bunu meydanda bir yerde poşette bulduğunu söylüyor. Yani merkezi
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konumdaki bir yere poşetin bulunmasıdaburda çok büyük çelişkidir.Burada Bülent binbaşı
ifadesinde muhteviyatı ikiye bölünmüş tnt kalıbı yaklaşık 160 cm saniyeli fitil veüzerinde
turuncu renkle yansıda görülen fünye yazılı6 adet fünyenin olduğunu söylüyor yani burada
patlayıcı düzeneği kurulmamış fünyeler ayrı eğer patlayıcı düzeneği kurulmuş olsaydı fünye
ile patlayıcının temas etmesi gerekirdi. Dolayısıyla buda büyük bir çelişkidir eğer siz bir
patlayıcı düzeneği hazırladıysanız onu hazırlarsanız artık orda dar mekanda denizaltıda bir
daha patlayıcı ile uğraşma gereğini duymazsınız ve bunu uzaktan kumandalı bir sistemle
dışardan patlatacak hale getirirsiniz denizaltıya giriş çıkış çok zordur ve saniyeli fitilin yanma
süresi 4 dakika .1 metre 60 santimlik saniyeli fitil bunun çıkmasına dahi imkan yok personelin
4 dakika içerisinde kargaşada koyacaksınız ve çıkmaya çalışacaksınız bu mümkün değildir.
Denizaltıda biraz önce belirttiğim gibi çok fazla sayıda kapalı örtülü yer bulunmaktadır,size
verdiğim duruşma salonundaki kürsü örneğindeki gibi. Hiç kimse kürsünün üzerine bu
patlayıcıyıkoymaz, patlayıcıyı gider bir yere bulunmayacak bir yere saklar, eğer art niyetli
yapıldıysa bu işlemleri. Bunu biraz önce söyledim 4 dakikalık bir ateşleme süresi bu patlayıcı
ateşleyip terketmeye yeterli bir zaman değildir. Diğer taraftan Sas grup komutanı Deniz Albay
Süleyman Marta 11 Mayıs 2009 tarihli yazdığı yazıda kendi birimlerinde hiç bir envanterinde
mühimmat eksiği olmadığını ve kendi birliklerince bulunan mühimmatın kullanılmadığını
yazmıştır.Ben size arzettim bu yazıda savunma eklerinde bulunmaktadır, bulunmaktadır.
Deniz kuvvetleri komutanlığı da kendi envanterinde böyle bir patlayıcının olmadığını ayrıca
geçmişe yönelik yapılan incelemededeböyle bir patlayıcı sisteminin kendi kayıtlarında
bulunmadığını yazılı olarak beyan etmiştir buda ifade eklerinde mevcuttur. Peki bu
patlayıcılar nereden gelmiş olabilir.Bu tip patlayıcıyı ile malzeme ile iştigal eden kurumlar
nelerdir kimlerdir bu kurumlar çeşitli mühimmatı ele geçirme hangi kurumlar çeşitli
mühimmatı ele geçirmektedir soruşturma esnasında lehimize olacak bu husus kesinlikle
araştırılmamış sadece ihbar mektubunda yer alan hususlarla yetinilmiştir.Müze müdürünün
ısrarla olayı ben kuzey deniz saha komutanına bildirdim demesine deniz kuvvetlerinin deniz
altında mühimmatında usulüne uygun şartlarda imha edildiğine yönelik kayıtlar tutulmasın
rağmen ısrarla olay komutanımız Feyyaz Öğütçüye yöneltilmiş ve Kafes iddiasına adetabir
zemin hazırlanma gayreti içerisine girilmiştir.Diğer taraftan kendi aile bireylerim özellikle
kızım İstanbul da üniversitede öğrenci durumundadır. Kayınvalidem İstanbuldadır
kayınbiraderlerim akrabalarım onların çocukları İstanbuldadır.Silah arkadaşlarım
İstanbuldadır, dostlarım İstanbuldadır.Ben bunların o denizaltıya gidip gitmiyeceğini garanti
edemem.Böyle bir şey benim veyahutta buradaki silah arkadaşlarımın yapması mümkün
değildir ve gerçektende trajikomik bir durumdur.Biz askerler harpte de rastgele insan
öldürmeye karşıyız, harbin hukuku vardır buda askeri öğrencilik yıllarından itibaren biz
askerlere harp hukuğu olarak ders olarak verilmektedir. Dolayısıyla böyle bir gayri kanuni işi
kesinlikle kabüllenmiyoruz yapmayız. Biz Türk askerleri olarak vatanın bütünlüğü,namusunu
korumak için and içmiş askerler olarak subay ve astsubaylar olarak böyle bir planı kesinlikle
yapmayız, bunun yapılmasını tasvip etmeyiz.Bırakın subayları astsubayları aklı vicdanı olan
hiç bir Türk vatandaşı kendi vatandaşını öldürmeye yönelik eylem yapmaz, ben onu öyle
düşünüyorum, bunu olsa olsa kanıda sütünde bozukluk olan başka milletlere ait
insanlaryapabilir diye değerlendiriyorum.İkinci konu ermeni asıllı Türk vatandaşlarının tehdit
edilmesi konusudur. Bu konu buradaki müdahil olan avukatlarımızıda ilgilendirmektedir
özellikle yansılarımı takip etmelerini kendilerinden rica ediyorum. 3 mayıs 2007'de 10 kadar
ermeni okuluna biraz önce avukatımız güzel açıkladı Temel Malatyalı ismi çok ilginçtir.
Temel Rahip Santorodan Malatya Zirveden ve Ermeni okullarıda rahmetli Hrant Dinkten
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gelmektedir. Güzel bir üçleme yapılmış gerçekten zekamızlada alay ediliyor burada.Bir ihtar
mektubu gönderilmiş ve bu ihbar mektubu 2007 yılında gönderilen bir mektubu 2009 yılında
23 mayıs 2009 yılında bir ihbar mektubu ile geçmişe 2 yıl önceyegönderilen ihbar mektubu
sanki yeni bir olaymış gibi tekrar empoze edilmiş ve savcılık Temel Malatyalı düzeltiyorum
emniyet Temel Malatyalı varmı yokmu araştırma içerisine girmiş halbuki böyle bir şeye gerek
yok çünkü 2 yıl önce bunla ilgil dava Beyoğlu C. Savcılığında başlatılmış görevsizlik kararı
verilmiş İstanbul C. Savcılığına intikal etmiş ve hala bu davada yürümekte.Sanki yeni bir
olaymış gibiyeni bir olay yaratılıyormuş gibi iki yıl önceki olay ısıtılıp tekrar önümüze
konulmuş.Burda ermeni okullarında atılmış mektubun herhangi bir nedensellik bağı hukuki
ilişkilendirme yapılamayacağı açıkken sözde kafes eylem planına ilişkin delil yaratmak
gayreti içerisine girildiğini değerlendiriyorum.Ayrıca kafes eylem planında kafes eylem
planının yer aldığı 3 nolu Dvd'de adresler diye bir klasör bulunmakta. Adkesler klasöründe ve
kafes eylem planında ermeni okullarına yönelik her hang ibir adres var nede eyylem planında
okullara yönelik bir faaliyet ar planlanan bir faaliyet var yani bu planı kabul etmiyoruz
kesinlikle ama bu planın içine baktığımızda dahi ermeni okullarına yönelik hiç bir faaliyet
yok ve diyoruzki burda bir ermeni okullarına ikaz tehdit mektubu gönderilmiş ve bunun
kafesle bağlantısı var. Kafes eylem planını içerisindede böyle bir şey yok adresler yani kafes
eylem planının yer aldığı 3 nolu dvd'deki adresler klasöründede ermeni okullarının hiç birinin
adresleri yok. Bu delili de avukatımız size sundu herhalde, soruşturmayı yapılan savcılar iddia
edilen suçların somut ve inandırıcı delillerle ortaya koyamadıklarından örtüştüğü
anlaşılmıştır,aldığı anlaşılmaktadır, altı özenle çizilmesi gereken konudur amaçladıkları
görülmüştür ifadelerle yuvarlak ifadelerle iddianame hazırlamışlardır.Tabi burda savcılarımızı
itham ederken duruşma savcımızı istisna tutuyorum.Bağlantısı olmadığını değerlendiriyorum,
soruşturma savcıları olarak özelikle belirtiyorum. Sözde kafes operasyonu eylem planı
iddianamesi ile suçlanan bizlerin bu mektupların gönderildiğine dair savcıların elinde hiçbir
hukuki delil olmaması nedeniyle tüm iddianamede yapıldığı gibi örtüşme sözcüğünün ardına
saklanarak mahkemenin vicdanı  takdir ine  denip  değer lendirmeyi  v icdani
kanaatedönüştürülmeye çalışılmıştır.Asılsız soykırım iddialarında bu sene yeni bir
süreçyaşıyoruz.Geçtiğimiz yıllarda sadece 1915 yılı telaffuz ediliyordu.Bu yılki yapılan
gösterilerde 24 Nisanda yapılan gösterilerde yeni bir süreç başlatıldı. Cumhuriyete
endekslenmeye başladı,Atatürk'e endekslenmeye başladı ve 1915-1923 süreci telaffuz
edilmeye başlandı.Bu çok vahim bir durumdur ve sanki 1915'deki yapılan tehcir olayını
devam etmiş,Cumhuriyet döneminde devam etmiş Atatürk Kurtuluş savaşındada bunu yapmış
ve  Ermeni  va tandaş la r ımıza  öy le  b i r  ey lem yapı lmış  g ib i  gös te r i lmeye
çalışılmaktadır.Bununda Türk subayları günümüzde kafes eylem planı ile bunu sürdürmeye
çalışıyorlarmış gibi bir imaj yaratılmaya çalışılıyordur bu kesinlikle yanlıştır. Böyle birşey
yoktur.İtham ettikleri yüce atamız 1934 yılında ermeni vatandaşımız Berz Keresteciyan'ı
gayrımüslim milletvekili olarak aday göstermiş, ve ilk Türkiye Büyük Millet Meclisine
gayrımüslim milletvekili olarak sokulmasını sağlamış ve soyadı kanunundan sonra kendisine
Berker soyadını vermiştir.Yine şu anda kullandığımız alfabemizi Agop Martanyan daha sonra
soyadı kanunundan sonra Dilaçar soyadını vermiştir kendisine ve kendisinin şu anda
kullandığımız alfabeyi hazırlamıştır Agop bey, Türk Dil Kurumu başkanı yapmıştır. Yine
Malta sürgünleri arasında olan dostu İğneciyan'a malta sürgününden döndükten sonra tüm
varlığını iade etmiş ve maaş bağlatmıştır. Biz Türk subaylarınında aynı şekilde ermeni
vatandaşlarımıza sevgimiz saygımız vardır kesinlikle diğer vatandaşlarımızdan ayrı
tuttuğumuzu düşünmüyorum. Yansıda resmini gördüğümüz karakalem çizim iki sene önce
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emrimde askerlik yapan Alex Ülgen tarafından çizilmiştir. Bu resim buraya gelene kadar
mahkemede ibraz etmek üzer eisteyene kadar kendi odamda komutanlarımın verdiği
takdirnamenin yanında yer almaktaydı,şeref köşesinde yer almaktaydı.Alex gibi kıymetli bir
askerim Türk subayını Türkiye Cumhuriyetini savunan bir şovalyegibi resmetmiştir,
mızrağına rütbemi deniz kuvvetlerini çıkmasını ve soyadımı işlemiytir. Kendisini verdiği bu
hediye benim için çok değerlidir.Buradaki özellikle ermeni vatandaşlarımız konusunda
müdahil olmak isteyen avukatlarımızada özetle bu konuyu belirtmek istiyorum yoktur hiç bir
husumetimiz yoktur hatta bilakisermeni vatandaşlarımız bizim için hem becerikli oldukları
için hem eğitimli oldukları için çok değerlidir. Bir diğer soruşturma konusu eylem 2 şubat
2009 tarihinde Beykozda ormanlık alanda patlayıcı madde bulunması olayıdır. Konu Nisan
2009 ayındamahkemeniz tarafından incelenmeye başlanmıştır poyrazköy davası adı
altında.Bu dava konusunda cephaneler deniz kuvvetleri komutanlığında envanterinde ye
almayancephaneden oluşmaktadır. Bu mühimmatın suç isnad edilen her biri başarılı sat
komandosu olarak kardak fatihlerinden yarbay Kireçtepe, yarbay Ecevit, binbaşı Günay,
binbaşı Onat ben hiç bir bağımız olmadığı, parmak izi ve dna örnekleri ile
ispatlanmıştır.Kendileri ile cezaevinde tanışmak şerefine eriştim bu arkadaşlarımında suçsuz
olduğuna inanıyorum.23 şubat 2009 tarihinde 155 mail ihbar hatına gelen bir ihbarla 20-25
gün önce Beykoz ormanlıkalan içinde yüklü miktarda patlayıcı bulunudğu, bunların emekli
albay Levent Göktaş'abağlı sat personeli olan bir gurup tarafından gömüldüğü, Levent
Göktaş'dan eylem için emir bekledikleri ve ergenekona bağlı haraket ettikleri bildirilmesi
üzerine soruşturma kapsamına alınmıştır.Silahların gömüldüğü iddia edilen olay yerinde Opel
marka bir aracın lastik izi ve sigara izmaritleri somut deliller olarak beykoz ilçe jandarma olay
yeri inceleme ekibi tarafından tespit edilerek savcılığa teslim edilmiştir.Olayı aydınlatabilecek
tek hukuki ve somut delili olan olay yeri inceleme ekibince tespit edilen lastik izi ve olay
yerinde görüldüğü iddia edilen personelin aracın lastik izinin mukayesesi şimdiye kadar
yapılmamıştır. Yine olay yerinde bulunan sigara izmarit izi üzerinde olacak parmak izi
tükürük Dna örnekleri gibi karşılaştırmalar savcılık tarafından şimdiye kadar nedense
yapılmamıştır. Diğer taraftan her biri pusulasız olarak arazide yön bulacak bulabilecek
nitelikte olan gece dahi yön bulabilecek nitelikte olan personelin sat personelimiz ağaçlara
tornavida çakılmak suretiyle amatörce yapılan yön tayinleri ile sanki buraya onlar tarafından
konulmuş gibi işaretler konulması mantıksız ve saçmadır.Bu patlayıcıları gömenlerin amacı
bu işlemi köylülerin gözü önünde yaparak ihbar edilmelerini gelen güvenlik güçlerininde
gömülen patlayıcıları kolayca bulmalarını sağlamaktır.Ddaha sonra da attıkları ihbar mailleri
ile de bulunan mühimmatisimleri verdikleri sat personeli üzerine yıkılmaya çalışılmıştır. Bir
diğer cephane bulunması olayıda poyrazköyde yaşanmıştır malumunuz.Bu da mahkemenizde
halen görülmekte olan dava kapsamındadır. Mühimmatı gömmekle suçlanan personel nisan
ayında görülen duruşmada bu konunun mümkün olmayacağını yüce mahkemenize
açıklamışlardır.Burda size eklerde de ibraz ettiğim bu muhimmatı gömmekle suçlanan
personelimizin ekspertiz raporu bulunmaktadır.Üzerlerinden saç kılları,çeşitli dna örnekleri
alınmıştır ve sat komutanlığında o dönemde görev yapan bütün personelin parmak izleri
alınmıştır, bütün personelin parmak izleri ile ihbar mektubunda yer alansat subayları ile
astsubayları ile bu dna örneklerinin hiç bir bağlantısı kurulamamıştır.Kuzey deniz saha
komutanlığıda bu konu ile ilgili askeri eşyayı çalmak suçundan soruşturma başlatmış
soruşturma sonucunda poyrazköyde bulunan patlayıcı madde ve mühimmatın hiç birisinin
mühimmatı gömmekle suçlanan sat personeline ait olmadığını belirlemiştir. Mmalzemelerden
bir kısmının yabancı menşeili olduğu bir kısmınında seri numarası silinmiş olması sebebiyle



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 10. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

hangi birlik veya kuruma ait olduğunun tespitinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.Üzerlerinde
kafile numarası bulunan silah ve mühimmatın kara hava jandarma birliklerine ait oludğu tespit
ed i le rek  san ık la r ın  tamamı  hakkında  kovuş turmaya  yero lmadığ ına  karar
verilmiştir.Poyrazköydeki kazılarda çıkan mühimmatın bu iddianame ile ihbar mailinde
belirtilenlerinaksine nisan ayında görülen davada yargılanan ve tutuklu bulunan sat personeli
tarafından gömülmediği yargı kararıyla anlaşılmıştır.Farklı kuvvet birimlere ait olan
mühimmatı sat personelinin toplamasının mümkün olmayacağına göre komployu kuran vatan
hainleri sat personeli ile ilişkilendirmek maksadıyla satkomutanlığı yakınındaki araziye diğer
mühimmatları olduğu gibi bu mühimmatlarıda gömmüştür.Soruşturma savcıları tarafından
yabancı menşeili mühimmatın hangi kurumlara verildiğinin araştırılmaması tüm dosyada
olduğu gibi sadece isimsiz ihbar mektuplarına dayanılması şüphelerin giderilmemesi dikkat
çekicidir.Şimdide müsadenizle iddianamede şahsımla ilgili müspet suçu işlediğime dair delil
olarak sunulan hususlara değinmek istiyorum.Bu konulardan birinci iddia Levent Bektaştan
ele geçen 3 nolu Dvd'de kafes operasyonu eylem planı ekindeki görev bölümünde operasyon
gücü komutanı olduğuma dair ibarenin bulunması iddiasıdır. Emekli binbaşı Levent Bektaş'ı
hiçtanımıyorum.Şimdiye kadar hiç yüz yüze gelmedim, telefon veya mail yoluyla da kendisi
ile hiç bir şekilde haberleşmem olmadı hiç tanımadığım bir şahıstan çıktığı iddia edilen dvd'de
ismim yer aldığı için aylardır tutukluyum. Şahsım eşim ve büyük kızımın hayatı alt üst olmuş
durumdadır.Levent Bektaşta ele geçirilen 3 nolu dvd içerisinde de yer aldığı iddia edilen
sözde kafes planı dvd'nin imaj talep edilmesi imajının talep edilmemesine rağmen
verilmemesi, dvd'nin üzerindeki planların sonradan eklenmesi ile ilgili kesin veriler olması,
belgenin aslının bulunmaması nedenleriyle nisan 2009 ayındaki Poyrazköy duruşmalarında
belirtildiği üzere sadece bu özellikleri ile bile yasal delil niteliği taşımayan geçersiz bir
belgedir.Kafes operasyonu eylem planı diye bir planın varlığını asla kabul etmiyorum bu plan
tamamen düzmecedir,bu plan Türk Silahlı Kuvvetleri ve onunen güzideparçalarından biri
olanTürk deniz kuvvetlerini bizlerin şahsında karalama planıdır.İsmimplan metni ve imza
bloklarında yer almamaktadır. Adımın üçüncü beşinci şahısların yerleştirmesi ile bu planın
sadece ek A görev bölümünde yer alması tamamen komplodur. Tutuklanmamız bile zorlama
ile bir siyasinin kafes denen uydurma planın basında yeterince yer almamasını eleştirmesi
üzerine medyanın aldığı bu talimatla yargıya etkilercesine oluşturduğu baskı sonucunda
olmuştur. Levent bektaşta el konulan içinde 3 nolu dvd'ninde bulunduğu cd ve dvd'lerin 22
nisan tarihinde ön inceleme raporunda içerisindeki bütün belge ve şeyler verilerde suç isnad
edilecek hiç bir veriye rastlanmadığı bu Ön inceleme raporuyla tespit edilmiştir. Bilahare
savcının talimatı ile 30 mayıs düzeltiyorum 30nisan 9 mayıs 2009 tarihleri arasında yapılan
inceleme sonucunda sözde kafes eylem planı ve diğer belgeler tespit edilmiştir buda dikkat
çekicidir yani 20 günlük bir süre vardır 22 nisanda hiçbirşey yok 9 mayısta herşey o dvd'de
çok ilginçtir.Hal böyle iken 27 nisan 2009 tarihinde poyrazköy iddianamesinde tutuklu Eren
Günay'a savcılık soruşturma savcıları tarafından kafes operasıyonu eylem planı sorulmuştur.
Bu çok büyük bir çelişkidir çünkü normal resmi kayıtlara göre bilirkişi raporuna göre eylem
planının 9 mayısta çözümüne ulaştığı belirtilmektedir, fakat 27 nisanda her ne hikmetse vahiy
gelerek kafes operasyonu eylem planı bir şekilde adliyeye düşmüştür.Bu hukuk dışı
uygulamaların sebebi nedir, bu dvd nin 21 nisan 2009 tarihinde ele geçirilmesi, 30 nisan 2009
ta r ih inde  b i l i rk i ş iye  t e s l im ed i lmes i  ve  i lk  çözümü 9  mayıs  t a r ih inde
tamamlanmasıhususlarına bakarsak arada geçen yaklaşık 20 günlük süre içerisinde dvd'nin
çözümü yapılmadan önce planla ilgili soruların sorulması savcıların plan bilgilerine sahip
olması, söz konusu komplonun başından beri hazırlandığının en açık işareti değilmidir. Bu
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Konuyla ilgili başka bir tutarsızlık daha vardır.Sözde planın ele geçtiği iddia edilen sözde plan
ve eklerinde imzası bulunan bilgi alınması kritik ve kilit personelin bizler tutuklandıktan sonra
ifadeyle çağrılması mantık çerçevesinde izah edilemez. Bir soruşturma yapıyorsunuz planın
ele geçtiği Levent Bektaşı 10 aralığa kadar soru sormuyorsunuz,imzası olan Ercan
Kireçtepeye'de soru sormuyorsunuz, ben soru sormuyorsunuz derken soruşturma savcılarını
söylüyorum, ondan sonrada diğer şahıslara sorarken daha ispatlamadığınızkanıtlamadığınız
bir şey üzerine 27 Kasım'da 10 kasım 10 aralık'danIkinci hafta önce tutuklamalarda
bulunuyorsunuz, diğerlerinden daha bunu teyit etmemişsiniz. O zaman biz ne için tutuklandık,
yoksa iki ayrı hazırlık soruşturmasının yani düzeldiyorum birde burda belirtmek istediğim
husus bu imzaları bulunan ve planın ele geçtiği şahıslar şahısın Levent Bektaş'ın,Ercan
Kireçtepe'nin, Eren Günay'ın kafes davasından tutuklanmamış olmamaları da çok
ilginçtir.Yani planın ele geçtiği şahıs tutuklanmıyor planda sadece ekinde yer alan ben
tutuklanıyorum buda çok ilginç.O zaman biz ne için tutuklandık,yoksa iki ayrı hazırlık
soruşturmalarının birleşeceğinden emin oldukları içinmi tutuklama taleplerinde o kadar
emindirler,hazırlık soruşturması esnasında bu dosyaları niçin birleştirmediler yani
savcılarımız baştan birleştirebilirlerdi, madem onlar diğer davadan tutuklu birleştirirler tek bir
iddianame hazırlayabilirnlerdi fakat bu yapılmamıştır üstelik bu şahıslarda tutukmanmamıştır
buda çok büyük bir çelişkidir.Benzer şekilde kamuoyunda Poyrazköy ve Amirallere suikast
davası olarak bilinen dosyadaki dijital medyalarda sık sık rastlanan bir olay vardır, 23 aralıkta
Levent bektaş'da ele geçirilen ilk inceleme yazdırma işleminin 23 aralık saat 22.10.00'da
yapıldığı belirtilmektedir daha sonra ikinci incelemede ikinci oturumun oluşturulduğu 11
nisan 2009 saat 19:03:00 diye bitmektedir. Bu iki her iki tarihinde saniye kısımlarının 00 ile
bitme olasılığı çok zayıftır yanyana gelmesi mümkün olmayacak şekildedir, burayada
dikkatinizi celb ediyorum. Ayrıca23.12.2008'de Levent Bektaş'ın ilk oturumu dvd üzerine ilk
oturumu yazdığını söyleniyor,11 nisanda tekrar ikinci oturumda yapıldığı söyleniyor ve arada
30 mart tarihinde kafes eylem planının bu dvd'ye konduğu söyleniyor iddia ediliyor
düzeltiyorum. Bu arada Levent Bektaş'ın evinden ele geçirilen tek bir bilgisayar var bu
bilgisayarda böyle bir veri yoktur. Eğer Levent Bektaş bunu yapsaydı kendi bilgisayarına bu
dvd'ler 23.12.2008oturumuna aktarır, daha sonra o bilgisayarında bir iz bırakır bu izi silme gri
getirme programıyla bu iz geri getirilebilir ancak yapılan inceleme tutanaklarında böyle bir iz
yoktur.Buda ilginç bir husustur. Diğer bir ilginçlik kafes eylem planı'nın yer aldığı iddia
edilen 3 nolu dvd'de iki ayrıgrup, devam ediyorum müsadenizle iki ayrı tarih grubu
bulunmaktadır.Kafes eylem planında yer aldığı dosyalar olan jpeg,text, rar, mp4 ve png
uzantılı dosyaların tarih grup ları ay-gün-yıl olarak yer almaktadır dvd'de, gayrımüslim
vatandaşlarımıza aitt istihbarat bilgilerinin olduğunu değerlendirdiğim excel ve word
dökümanlarıda tarih grubu yıl-ay-gün olarak yer almaktadır.Bu husus bu belgelerin iki
ayrıbilgisayarda hazırlandığının işaretidir.Burda da ekran çıktıları gözüküyor, kafes eylem
planını yer aldığı tarih saat gruphlarına bakarsanız burdaki ifadeler ay-gün-yıl
şeklindedir.Sadece kafes belgeleri o ay gün yıl tarih grubuna sahiptir fakat gayrımüslim
vatandaşlarımıza ait demografik istihbaratbilgilerini içerenTarih saat guruplarına bakarsanız
yıl ile başlamaktadır, yıl gün ay gün formatındadır burdatek bir bilgisayar ile yapılacak bir
husus değildir.Yapılan incelemede de bütün dosyaların ac.rar.aa.rr.aa klasörü altında
bulunduğu görünmektedir. Bir bilgisayarın aynı klasörü altında Iki farklı modda tarih atması
mümkün değildir, bu durum ancak dosyaların başka başka bilgisayarlarda yazdırılarak
birleştirilerek sıkıştırılmak suretiyle dvd'ye yüklendiğini gösterir.Levent bektaş'dan ele geçen
işyerinde el koyma tutanağında ise Levent Bektaş'da bir tane bilgisayar vardır yani bu husus
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Levent bektaş tarafından yapılamaz tek bilgisayarda olacak bir husus değildir.Bir an hayatın
olağan akışına uygun oludğunu düşünelim bu hususun ve Levent Bektaşın bilgisayarında
böyle birşeyin hazırlandığını düşünürsek bu husus hem bilgisayarın hemde taşınabilir
belleklerin incelemesinde ortaya çıkardı fakat Levent Bektaş'ın taşınabilir belleklerine
baktığımızda da böyle bir iz yok.Bilgisayarlarına baktığımızda böyle bir iz yok, dolayısıyla
bunun değerlendirmesini yüce mahkemenize bırakıyorum böyle bir şey tek bir bilgisayar
tarafından hazırlanamaz.Diğer bir husus ise kafes adresler belgesinin tarih saat grubudur,
burdaki tarih saat grubuna bakarsanız 4 mayıs 2009'u göstermektedir.Biz Levent Bektaştan bu
dvd'yi 21'inde ele geçirdik diyoruz ve tarih saat grubunda aynı dvd'ye 4 mayısda eklene bir
materyal var bu unutulmuştur göz ardı edilmiştir komployu hazırlayanlar tarafından ve
içerisindende adresler klasörü çıkmıştır bu adreslerdede gayrımüslim vatandaşlarıızın
adresleri vardır.Levent Bektaş tutukludur bu tarihte,sizinde dikkatinizi bu konuya çekiyorum
efendim.Diğer bir tutarsızlık gündemlerim 2 belgesi yine bu3 nolu dvd de yer almaktadır
vebunun ekran çıktısında da bu belgenin 25 aralık 2008'de yapıldığı görülmektedir ve bu
belgedede diyorki koç müzesinde ziyaretçi patlaması olmalı, sıkıntı çıkmasın başkan takip
ediyor.Başkanım hatırlayınız ilk müze gayrımüslim düzeltiyorum koç müzesindeki patlayı cı
olayını 14 kasım 2008'dir sayın başkanım.5 hafta önce olan birşeyi siz beş hafta sonraki
belgeye koyamazsınız orda ele geçmiş deşifre olmuş bir şeyi 5 hafta sonraya koyamazsınız bu
da çok önemli bir çelişkidir. Bir diğer husus yine Levent Bektaş'tan ele geçirildiği söylenen
2006 yılı aralığı abone listesi isimli dosya ergenekon sanıklarından Fatma Cengizde de ele
geçtiği iddia ediliyor ve ikisinin aynı olduğu iddia ediliyor ve Fatma Cengiz'de 10 ocak 2009
tarihinde ele geçiriliyor, Levent bektaş7dada 21 nisanda ele geçiriliyor. Fatma Cengiz'de ele
geçirilen normalde listenin bilirkişiye ele geçirilir geçirilmez 5-10 gün içerisinde gönderilmesi
gerekirken nedense bekletiliyor ve 27 nisanda aynı belgeyle bakınız burada Bekir Peker'in
bilirkişi belgesinde bunun böyle gönderilidğide ispatlanıyor,bilirkişi raporunda diyorki bana
30'unda Levent Bektaş'dan gelen geldi, 27 sinde de Fatma Cengizden geldi deyip raporuda tek
belgede ispatlayacak şekilde bilirkişimizde hazırlıyor. Çok ilginç bir tesadüf. Kafes diye bir
plan ile tanışmam Ağustos 2009 ayında deniz kuvvetleri personelinden bu konu ile ilgili idari
inceleme kapsamında personelin birliğimize gelmesi ile oldu,bilgimize başvurması ile oldu.
Fakat bu personel o esnada bize sadece kafes diye bir plan var bundan haberdarmısınız diye
sordu içeriğine dokunmadan girmeden ve bu listede bazı isimler var bunları tanıyormusunuz
diye sordu. Ben sadece deniz piyadelerini tanıyorum, bir tanede deniz piyadenin dışında tez
çalışmasında 2000 yılında tanıdığım bir binbaşı arkadaş var onu tanıyorum diğerlerini
tanımam diye cevap verdim ve deniz kuvvetleri komutanlığı bu soruşturma sonucunda
demekki ciddi bir hususla karşılaşmadı, karşılaşsaydı hiç tereddüt göstermeden adli
soruşturma başlattırdı. Böyle bir şeyi yapmadı, fakat aynı etki Beşiktaş adliyesine maalesef
olmadı. Ilk ifademin alındığı esnada tanıdığım şahısları söylemiştim, sorgulama aşamasında
savcılar tarafından bize gösterilmeyen planıda eylem planını hiç görmemiştim, sayın hakim
Oktay Kuban'ın önünde ilk defa 18 kasım'da tutuklanma talebi ile sevkedildiğimizde gördüm
ayak üstü inceleyebildim fakat böyle bir planın olmayacağınıda kendisine o zaman izah
etmiştim. Tesadüftürki ertesi gün taraf gazetesinde planı tamamen inceleme fırsatı buldum ve
ilginç bir sürmanşet var gazeteyide şu anda avukatımız arzediyor, sürmanşetine bakarsanız
onlarca deniz subayı tutuklatan kaos planı diyor gazetenin manşetinde daha tutuklu kimse
yok. Kafes davasına tutuklu kimse yok ve sürmanşetinde onlarca denizci subayı tutuklatan
kaos planı. Bu ibarenin adı geçen gazetenin komployu hazırlayanlarla işbirliği içerisinde
olduğunun bir delili olarak kayda geçmesini ve bu konuda adli soruşturma açılmasıı talep
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edilyorum yani şu anda gizliliği ihmalden bir soruşturma var farkındayım ama bu
farklıdır,gizlilği ihlal soruşturmasının dışında ayrı bir soruşturma yapılmasını talep ediyorum
bu konu ile ilgili.Şimdi gelelim plana. Plana benzetilmeye çalışan ucubenin yazılmasında plan
nedir nasıl kimler tarafından imzalanır Türk Silahlı Kuvvetleri yazışma kuralları nelerdir gibi
bilgilerden bihaber şahıslar bir yerlerden bir plan ele geçirmeye çalışmışlar, geçirmişler ve
geçirdikleri asker iyazışma örnekleri üzerinden giderek düzmece bir şey yazmaya kalkmışlar
bunuda yüzlerine gözlerinebulaştırmışlardır. Şimdi size bunlarla ilgili tespitlerimi
söyleyeceğim. Sayın başkanım Türk Silahlı Kuvvetleri'da plan isimleri rastgele seçilmez, bu
isimleri yönergede belirlemek kuralları vardır. Şu anda avukatımız yönerge ile iglili sayfaları
size arzedecektir, gizlilik içermesi nedeniyle yönergede ilgili harf kodlarını sildim,ama arzu
ederseniz dökümanın orijinalı çantamda ibraz edebilirim.Son dönemde ortaya çıkan
kafes,çarşaf, sakal gibi plan isimlerine baktığımızda bu isimlerin hemen internette bir
araştırma yapabilirsiniz emniyetin yaptığı operasyon isimleriyleörtüştüğünü görürsünüz.Türk
Silahlı Kuvvetleri'ndeisimler yönergelerle tespit edilir, herbirinin harf kodu bellidir. Bu tür
plan isimlerini tamamen yönergeye aykırı olarak art niyetle seçmişlerdir hazırlayan komployu
hazırlayanlar.Şimdi Bakın bide yine burda bi kelime oyunu var,burdabu tür oyunları yaparak
egolarını tatmin etmeye çalışmaktadırlar.Değerli komutanlarımız Koramiral Kadir Sağdıç'ın
K'sını alırsınız değerli komutanımız Koramiral Feyyaz Öğütçünün F'sini alırsınız ve bunları
silmeyi düşünürsünüzki Feyyaz Amiralimde başarlı oldular üzülüyorum o konuda ve Kafes
kelimesini oluşturursunuz bu planın adı Koramiral Kadir Sağdıç, Koramiral Feyyaz Öğütçü'yü
silme planıdır. Şimdi plan ile ilgili tespit ettiğim çok hata var teknik hata var değerli
zamanınızı almamak için bu tespit ettiğim hususları 8 sayfadır, yazılı olarak sunuyorum,
ancak bunlardan önemli gördüklerimi şu anda size arzedeceğim. Müsadenizle devam
ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde plan uygulamaya yönelik eğitimler Harp
Akademilerinde kurmay subay adaylarına verilir. Karargah ve kıtalarda plan hazırlamakla
görevli plan subayı kadroları kurma subaylardan oluşur. Planlar kurmay subaylar tarafından
plan hazırlama ile ilgili yönergeler doğrultusunda hazırlanır. Görev bölümüne bakarsak
yansıda görev bölümüne dikkatiniçekiyorum sayın başkanım, görev bölümüne
komutanlarımızda kurmaylar ama komutanlarımızı istisna tutuyorum komutanlarımız plan
hazırlayamaz, hazırlamazlar biz arzederiz sadece kendilerine, dört tane kurmay subay varken
bunun yarbay Ercan Kireçtepe'ye de hazırlatılmasıda ilginçtir. Çünkü silahlı kuvvetlerde
böyle bir teamül yoktur. Vekalet durumuna gelirsek vekalette Türk Silahlı Kuvvetleri'nde
vekalet veren komutandan sonra gelen en kıdemli şahsa verilir. Ortada böyle bir vekalette
yoktur ya burada sözde vekil konumunda olan Ercan Kireçtepe'yi ise kafes eylem planında
görev bülümünde 7. Sıradadır. Böyle bir vekalet verilemez kusura bakmayın. Personel
imzalarına bakarsakkafes eylem planında üç personelimizin imzası var, Levent Bektaş Ek B'yi
imzalamış, Ercan Kireçtepe planın kendisini imzalamış, Ek C'yi Levent, Eren Günay
imzalamış, bu personelimizin poyrazköy davasında ilk tutuklanan personel olması ve buradaki
imza örneklerinin kullanılması ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendiriyorum başka türlü
izahı yok bu işin ve montajdır hepsi bunların izdüşümle düşürülmüştür, fotokopiden
düşürülmüştür çözünürlüklerine bakarsanız bunuda tespit edebilirsiniz.Gelelim planın başlık
bölümüne başlık bölümüne, başlık bölümünde hazırlandığı yer olarak İstanbul gözükmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hazırlanan planlarda bu şekilde il ismi yer almaz hele metropol
ismi hiç yer almaz.Bizim planlarımızda örneğinide verdiğim gibi benim görev yaptığım
birlikten örnek veriyorum, leventler limanı eğer ben Leventler limanında Foça'da görev
yapıyorsam nokta olarak bunu koordinatını da yazmak suretiyle nokta yazmak suretiyle nokta
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olarak belirlenecek bir yer verilir.Ayrıca komutan neredeyse karargahı da oradadır yani ben
Foça'dayım hazırlandığı yer İstanbul diye bir şey olamaz.Burdaki kod ismide ilginçtir,Kadir
ve Feyyaz Amiralimi işaret etmektedir.Ayrıca müdahil avukatlarımızada bir şey söylemek
istiyorum,avukatlarımızdan birinin bir kaç gün önce gazetede bir yorumu vardı,işte burda saat
grubunda c saat grubu gözüküyor demekki aslında b'side vardı bu işin, bu c'ye gelmiştir
şeklinde bilmiyorum, tarih saat gruplarındaki zaman dilimindeki bulunan c saat grubu ileri
saat grubunu göstermektedir yani greenvich'den itibaren zaman dilimleri vardır
alfa,brava,çarli veyaaydın burak cemal şeklinde milli kodlamamızda ve biz şu anda ileri saat
grubunda cemal saat gurubundayız eğer biz saatlerimizi geri alırsak burak saat dilimine
geçeriz yani bövyle bir a planı, b planı,c planı diye bir şey yoktur.Bunu aslında soru sorarken
yani bazı şeyleri danışarak açıklamakta fayda vardır,iyi niyetli olunursa bu çözüme
ulaştırılabilir. Anlaşılmadıysa bir daha izah edebilirim, anlaşıldımı efendim. Karargah İstanbul
da olarak ifade edilen bir birimin komutanı olarak gösterilmeme ragmen 2000 yılında mezun
oldum harp akademilerindeki iki yıllık yoğun eğitim oda görev değildi sadece öğrenciliktir ve
kafamızı kaldıramayacak şekilde bir eğitime tabi tutulduk. Yaklaşık on yıldır istanbulda görev
yaptım, Kafes operasyonu eylem planında asıl amacın azınlıklara yönelik faaliyetler olduğu
belirtilmektedir ve bu planın İstanbulda sanki subay sıkıntısı varmış gibi Foça'dan idare
edecek şekilde hazırlanmasıda ayrı bir mizah konusudur. Planın ilk sayfasında 29 mart yerel
seçimlerinden bahsedilmektedir. Fakat planın hazırlandığı tarihe bakarsak 30 mart sabahı 9.50
saatini göstermektedir Yani bu planı hazırlayanlar jet hızıyla seçim sonuçlarını almışlar ve
hemen ertesi gün sabah baskısına yetiştirmişlerdir mümkün değildir hatta ve hatta Türkiye
genelindeki budağılımıno gün net olarak açıklanması Yüksek Seçim Kurulu tarafından
yapılmamıştır.Şimdi yine müdahil avukatlarımızın dikkatini çekiyorum bu yansıya hep
basında önümüze konan kafes eylem planının ilk maddesindeki Malatya zirve yayınevi, rahip
santaro ve Hrant dinkoperasyonları bahsi basında işlenmiştir. Fakat aynı planın Ek B'sinde
Hrant Dink cinayeti olarak yer almaktadır aynı husus Bu planı hazırlayanlarıngözünden
kaçmıştır.Eğer bir tarafta operasyondan bahsediyorsanız diğer taraftada operasyondan
bahsetmeniz lazım.Bu cinayetin kabullenilmeyen bu planı yapanlar cinayetin cinayet
olduğunu kabul etmişlerdir, gerçekten cinayettir yani katledilmiştir,üzülüyorum katledildiği
için ve bir yerde operasyon bir yerde aynı planın ekinde cinayet olarak bahsedemezsiniz, bu
büyük çelişkidir tamamen komplodur bunun hazırlanması. Sözde eylem planında yer alan
vazife üst tarafta yazıldığı gibidir fakat bizim ilgili talimnemiz mt101'e 5'devazifenin beş tane
olmazsa olmazı vardır.Bu 5 N 1 K diyemedyamıza taşınmıştır medyamızda bunu
kullanmaktadır kim ne maksatlanezaman nerede ne yapacaktırsorularınacevap vermesi
gerektiği vazifedir. Bakıyosunuz vazifede öyle birşey yok yani silahlı kuvetler personelinde
en önemli şey vazifedir.Vazifenizi net olarak belirlemezseniz siz bu planı yapamazsınız.Burda
vazife net olarak belirlenmeden böyle bir işe başlamışlar. Birde yine planın icra bölümünde
hareket tasarısı bölümünde kamuoyu oluşturma safhasında iki tane internet sitesinden
bahsedilmektedir. Tehditaltındayız.com ve Agosasahipçıkalım.com internet siteleri
kurulmasından bahsedilmektedir. Bu ilginç tesadüfte iki tane internet sitesi Biz 18'inde
çağrılıyoruz ifadeye 19'unda Taraf gazetesi planı deşifre ediyor ve plan deşifre olduğu gün siz
internet sitesinde yayına geçiyorsunuz bu mümkün değildir. Bir plan deşifre olduktan sonra
onunla i lgi l i  hiç  birşey yapmazsınız normal şar t larda ve 21 Kasım'da da
Agosasahipçıkalım.com internet sitesi oluşturulmuştur bununla ilgili ekran çıktılarını şuanda
bu siteler bu çelişki görüldüğü için kapatılmıştır. Ancak ekran çıktıları zamanında
avukatlarımız tarafından alındığı için şimdi huzurlarınıza arz edilmiştir.Bunların 21 Kasım da
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olan Şangay'dan ,Çinden yurtdışından yapılmıştır hadi bunun tesbiti olmaz diyelim ancak 19
Kasım daki site Birkan Mumcu telefon numarası belli bu şahıs tarafından açılmıştır.Ancak
soruşturmaSavcılarımız tarafından bu adam varmı yokmu böyle birşeyyapılmışmıdır diye hiç
bir işlem yapılmamıştır.Burada iki olasılık var ya Taraf gazetesinde haber yayınlandımaddi
çıkar temin etmek isteyen bazı tabirimi maruz görün uyanıklar hemen isim haklarını satın
almak için bunu yapmışlardır.Sonrada iş sarpa saracak diye vazgeçmişlerdir, yada bu işlem
bizim davamızda delil yaratma çabası kapsamında yapılmıştır. Bunun yorumunu
mahkemenize bırakıyorum ancak davayı açan savcılarımız bunu delil yaratma çabası içinde
kullanmışlardır. Buda araştırılma yapılmadan buraya konulması üzücü bir durumdur. Planın
astbirliklere görevler bölümünde sadece bir birim vardır.Bizim planlarımızda en önemli
bölümlerden bir tanesi burasıdır en can alıcı bölüm burasıdır yani benim astbirliklerim görev
bölümünde eğer Ege Bölge Komutanlığı,Marmara Bölge Komutanlığı,Karadeniz Bölge
Komutanlığı ise ben o görev bölümünde onlara hangi görevleri vereceğimburda yazarım
komutan olarak fakat burda her neyse kendi kendine görev vermiş diğerlerine hiç birşey görev
vermemiş yani bu planın olmazsa olmazıdır astbirliklerin hiçbiri yoktur.Ast tabiri diyor
aşağıdaki insanlardır fakat sadece aynı seviyedeki kendi şahsına görev vermiş astlarına hiç bir
görev vermemiştir silahlı kuvvetler böyle bir plan hazırlamaz. Bir diğer tutarsızlık komuta ve
muhabere bölümündedir 4 safhadan oluşan sahte eylem planının sadece tek bir faaliyetten
ibaretmiş gibi algılanmasını sağlayan amatörce ifade kullanmışlardır komplocular sanki bir
eylem var komutan sadece o safhada orda bulunacak o işte Kafes Operasyonu özel gücü
komutanı tarafından sevk edilecek operasyon gücü ana karargahta bulunacaktır.Siz 4 eylem
safhasından bahsediyorsunuz. Bunlarıda geniş bir zaman diliminde yapmayı düşünüyorsunuz
ve buradasanki tek bir faaliyetmiş gibi şurda bulunacak diyorsunuz böye bir plan planda böyle
birşey olmaz, hangi safhada nerde bulunacaksınız onu yazarsınız veyahutta veya bu
karmaşıksa bilahare yayınlanacaktır dersiniz veyahut münferit emirlerle yayınlanacaktır
dersiniz geçersiniz.Bir diğer husustabizim askeri evrak hazırlama tekniği ile ilgili bununla
ilgilibir yönergemiz vardır askeri yazışma usülleri yönergesi bu yönergede Türk Silahlı
Kuvvetlerinde başlık bilgileri yetki satırı ve dağıtım planı olmayan belge niteliği taşımaz
denmektedir. Baktığımız da ilgili sayfaya Ercan Kireçtepe imzalı olan buolmazsa olmazların
üçü de yoktur.Yani başlık bilgileri yoktur komutan yetki satırı yoktur dağıtım planı yoktur.
Bunları ben kendim ilave ettim olmayanları kırmızıyla yönergeye göre olması gereken budur
fakat biz görememekteyiz fakat belge niteliği taşımamaktadır.Buna göre dahi belge niteliği
taşımamaktadır. Üzüldüğüm bir diğer nokta şuanda gündemde olan balyoz davasında
bilirkişiye bunlar danışılmıştır fakat Kafes Eylem planında bilirkişi raporu dahi yoktur
ortada.Yani bunlar varmı yokmu diye Genelkurmay Başkanlığına,Deniz Kuvvetlerine
sorulmamıştır. Biz ilk ifademizdede sorulsun diye talep ettik avukatlarımız tarafından fakat
daha bunlar sorulduğuna dair ek klasörlerde belge yazışma dahi yoktur. Görev bölümünde bir
başka tutarsızlık üç tane astbirlik bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Marmara Bölge
Komutan l ığ ı ,d iğer i  Ege  Bölge  Komutan l ığ ı  ,d iğer i  de  Karadeniz  Bölge
Komutanlığıdır.Fakatgerçek bir plan olsaydıbunların böyle olmayacağını düşünüyorum yani
bizler plan hazırlarken önce hedef olarakbelirlenen gurubun kitlenin neyse o kitlenin
durumuna bakarız yani o kitle nerede yoğunlaşırsa orayayoğunlaşırsınız. Burda Karadenizde
azınlıkların olması söz konusu değilken tam tersine Akdeniz de böyle bir durum varken
yaniAntakya, İskenderun,Mersin,Antalya gibi yerlerde yoğunlaşanazınlık guruplarınız varken
özelikle Antakya- İskenderun bölgesinde görev yaptığım için biliyorum siz Akdenizi
sarfınazar ediyorsunuz ve Karadenize yöneliyorsunuz buda ilginçtir. Bir diğer çelişki
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azınlıklarımızın yoğun olarak yaşadığı yer Marmara Bölgesine 11 personel ayırıyorsunuz Ege
Bölgesinde artık azınlık kalmadı İzmir bölgesinde ben orda görev yapıyorum orda yaşıyorum
oraya 19 personel teksif ediyorsunuz bu komutan yenilir muharebede yenilir böyle bir görev
paylaşımı yaparsa , ayrıca bir başka çelişki daha 2005 yılından itibaren psikolojik harekat
faliyetleri ismi Türk Silahlı Kuvvetleri bilgi destek faliyeti ismini almıştır buda ek B'de
psikolojik hareket olarak geçmektedir planın ek B sinde bu değişiklikten haberi olmayan
komplocular tarafından hazırlandığının en açık göstergelerden bir tanesidir.Yine bir başka
çelişki ek C'deimzası olan Eren Günayorda Marmara Bölge ikinci hücre lideri olarak yer
almaktadır fakat görev bölümüne baktığınızda ikinci hücreelemanı olarak görev
almaktadır.Hiç lider-eleman çelişkisi Türk Silahlı Kuvvetlerinde olmaz kesinlikle.Bir diğer
çelişki Türk Silahlı Kuvvetlerinde lav silahı tek atımlık bir silahtır yani attığınızda çöpe
atarsınızlanterini dolayısıyla içi dolu olduğu için bunu silah olarak kabul etmeyiz bunu
mühimmat hanesine yazarız vecephaneliklerde saklanır.Fakat burda komployu hazırlayanlar
bu ince ayrıntıyı bilmedikleri için silah hanesine yazmışlardır.Bizim silahlıklarımızda sadece
boş silahlar bulunur.Silah hanesinde hiçbir zaman lav gösterilmez.Yine bir diğer tutarsızlık
personelin eğitim durumuyla ilgilidir.Deniz Kuvvetleri Yüzerbirlik Unsurlarına mensup
personelimiz patlayıcı işte Tank Savar silahı gibiLav konusundaherhangi bir eğitim almaz
sadece gemideki silahlarla ilgili eğitim alır.Kara Harekatına yönelik bu silahların eğitimlerini
bu personelimiz almamıştırfakat her nedense Ege Bölgesindeki 2. Timde hiçbir sat ve Deniz
piyade unsuru yoktur.Bu planı Deniz Piyadeleri Satta bu eğitimi alırlar ve Karadeniz
Bölgesinde de aynı şekilde bu eğitimi alan hiç kimse yoktur.Sıkıldığınızı görüyorum daha
devam devam edecek ara verebiliriz isterseniz,bir komutan düşünün önemli görevler icra
edecek ve personeline bu konuda tek tek görevler verecek fakat bu komutan personelini hiç
tanımıyor veya emir aldığı komutanını tanımıyor bu gün Feyyaz Paşamla ilk defa burda
karşılaştık birbirimizi tanımıyorduk burdaki bütünpersonelin çoğu ilede ilk defa burda
karşılaşıyoruz.Ben komutanım ve niteliklerini bilmediğim personele emir vericem sen
özellikle gidip şu noktaya şunu yapacaksın bu noktaya bunu yapacaksındiycem bu mümkün
değildir. Bunuda belgelenerek ve ispatlanarak soruşturma yapmak çok kolaydır ifadelerimiz
de hepimiz kim kimi tanıyor kim kimi tanımıyor bunları yan yana getirirsiniz böyle bir iz
varmıdır yokmudur diye bakarsınız sonuca gidersiniz ama bu yapılmamıştır.Biz hala
aylardırtutukluyuz bunu anlamış değilim.Burda komplocuların en zorlandıkları yerin
operasyon gücü komunatını seçiminde olduğunu değerlendiriyorum 2009 un 27 nisanın da
Eren Günayın ifadesinde Kafes Operasyon Planının sorulduğunu daha önce
belirtmiştim.Burda Eren Günaya Soruşturma esnasında soruşturma savcılarımızdan birisi
diyorki Levent Bektaşı tanıyormusun diyor Eren Günay tanımadığını ifade ediyor.Fakat
arkasından Savcımız diyorki nasıl tanımazsın diyorbiz bir dvd ele geçirdik bunun içerisinde
Levent Bektaş a ait bir kriptolu plan var bu Emniyettarafından çözüldü.Komutanı buLevent
Göktaş, Levent Bektaş'da özel plan hüce lideri Ercan Kireçtepe Marmara Bölge komutanı
Erme Onat hücre lideri sende burda hücre elemanısın nasıl tanımazsın diyor ve ifadesine
başvuruyor.Fakat bu esnada Eren Günaya görev bölümünde komutan olarak benle ilgili hiçbir
soru sorulmuyor. Levent Göktaş soruluyor benimle ilgili hiçbir soru sorulmuyor.Sadece 10
aralık 2009 günü ek ifadesinde görev bölümü gösteriliyor ve bunları tanıyormusun diye
soruluyor ve orda benim ismimi görüyor Eren Günay. Evet buda benim adımın buraya
sonradan montaj olduğunu plana sonradan eklendiğinin açık bir göstergesidir.23 şubatta 1999
nolu ihbar mektubu ile Hüseyin Vatansever bir ihbar mektubu gönderiyor.Diyorki size Levent
Göktaş'a bağlı olarak patlayıcılar bulunduğu bu ekip Levent Göktaşa bağlı olarak çalışıyor
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onlar hakkında bilgi vermek istiyorum diyor ve Poyrazköy davasında tutuklu bulunan Levent
Bektaş,Ercan Kireçtepe, Erme Onatın Levent Göktaşa bağlı olduğunu belirterek bu ihbar
mektubunu gönderiyor.Daha sonrada 16 nisanda yine bir ihbar mektubu daha geliyor ve Lütfü
Demir isimli şahıs tarafından 3866 nolu elektronik postada yine Levent Göktaşa bağlı olarak
yine aynı şahıslardan bahsediliyor ve bu seferde diğer cephaneliklerle ilgili ihbar
yapılıyor.Daha sonrada aynı ekibin Kafes Eylem Planı çerçevesinde 23 mayısta Ali Türkşen'e
bağlı olduğu hatta Kafesten yine Kafes planında ismi geçen astsubaylarımızda ilave edilerek
Sadettin Doğan,Halil Cura,Ferudun Aslan da ilave edilerek bunların Albay Ali Türkşene bağlı
olarak çalıştığını söylüyor Kafes Planı çerçevesinde bu ihbar mektubunun.Önce Levent
Göktaş'ı düşünüyorlar ve bakıyorlarki Levent Göktaş Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli
bunu 41 tane denizcinin başına koyarsak düzeltiyorum 38 tane denizcinin başına koyarsak bu
olmaz diyorlar tutarlı olmaz diyorlar.Daha sonra Ali Türkşeni düşünüyorlar Ali Türkşen
uygun İstanbulda görev yapıyor Sat personeli kendisi başarılı bir personel fakat Amirallik
terfilerinde Sat Komutanına Amirallik terfisi olmadığı için Ali Türkşen'dende
vazgeçiyorlar.Hedefe beni koyuyorlar çünkü önümüzdeki Tugay Komutanlığı terfilerinde
Anfibi Tugay Komutanlığı alaylarından bir tanesi benim,fakat bazı şeyleri
unutuyorlar.Diyorlarki Ali Türkşen yazıldı karargah İstanbulda olsun karargahı daha önce arz
etmiştim karargah komutanın olduğu yerde olur diye söylemiştim ve özel operasyon gücü
komutanı ana karargahta bulunacaktır diyor şeyde komutanın muhabere kutusunda bunu
unutuyorlar her nedense Foça yazmıyorlar veya geçiyorlar şuraya gelecektir falan yazmıyorlar
unutuyorlar ve koordinasyon maddesindeki ilgili planın meydana gelebilecek hukuki
durumlarda özel operasyon gücü komutanı onayı alınmak suretiyle avukat Serdar Öztürkten
destek alınabilecektir diye yazıyor.Avukat Serdar Öztürk belki hatırlarsınız kamuoyundaki
davalarda Levent Göktaşın avukatı bunuda unutmuşlar orda kalmış başka isim
yazabilirlerdiavukat çok çünkü yazabilecek nitelikli avukat isimleri fakat unutuyorlar ve
buraya yazıyorlar.Avukat Serdar Öztürk le hiç karşılaşmadım kendisiyle tanışmam yoktur
yüzyüze telefon dahi görüşmem yoktur her nedense onunla irtibatlandırılıyorum fakat yine
unutuyorlar yine 3 nolu dvd de ele geçen Gündemlerim belgesinde Dilek Bozkaya nın
elindekileriAvukat Serdar Öztürk üzerinden Levent Göktaşa göndermesi diye bir şey var aynı
dvd içerisinde bu hususta bu tezimi destekler mahiyettedir. Yine muhabere ekinde komuta
muhabere bölümünde 3. Maddeden 5.maddeye atlıyorlar muhtemelen 4.maddede Levent
Göktaşla ilgili bir husus vardır onu otomatik sildiler fakatordaki sıralamayı değiştirmeyi
unuttular. Gelelim 5273 nolu ihbar mektubundaki tutarsızlığa burda diyorki ihbar
mektubundabiraz önce bahsettiğim ihbar mektubu Ali Türkşenin isminin yer aldığı ihbar
mektubu,mektubu yazan diyorki bizde illegal yapılar bile komutanın görüşü
alınmadanonaylanmadan kurulamaz yani bir hiyerarşiden bahsediyor.Fakat aynı ihbar
mektubun ilerleyen satırlarında diyorki albay Ali Türkşen Ergenekon Terör Örgütü
üyesidir.Adına işte Kafes Eylem Planı çerçevesinde eylemler yapmaktadır ve tutuklanan
Levent Bektaşın en güvendiği adamlarındandır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde kıdemli bir
personel kıdemsiz bir personelin adamı olmaz hiyerarşide böyle bir husus yoktur hiçbir
şekilde adamıda olmaz yerinde gelmez. biraz önce son kaldığımız bölüm 5273 nolu ihbar
mektubundakitutarsızlık idi yani burada Ali Türkşen albayımızın emekli binbaşı Levent
Bektaşın adamı olduğuna dair bir ibare vardı. Ali Türkşen albayımdan 4 yıl kıdem itibariyle
küçük olan bir emekli binbaşının emrine veyahutta adamı olmasına Türk Silahlı
Kuvvetleri'nde müsade edilmez diye sözümü bitirmiştim müsade ederseniz ordan devem
ediyorum.Benzer bir hususta görev bölümünde yer almaktadır. Görev bölümünde operasyon
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gücü komutanı olarak benim ismim geçmektedir.Ancak Ege Bölge komutanı olarak benden 4
yıl büyük 4yıl kıdemli Metin Samancı şuanda kaç yıl kıdemli olduğunu bilmiyorum
kendisiyle bir tanışıklığımız olmadığı için burda sordum büyük olduğunu biliyordum ama
benden 4 yıl kıdemli bir şahısın benim emrimde olmasıda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki
teammüllere aykırıdır.Bu planı yapan şahıslar teamülleri bilmeyen şahıslardır komplodur.
Şahsımla ilgili ikinci iddia Levent, yine Levent Bektaş'da ele geçen dvd de yer alan
Gündemlerim iki belgesinde ismim bulunduğu yönündedir. Diğer şahıslar tarafından bu
belgede sat isminin yazılı olması hususu örgütte nasıl ve hangi delil esas alınarak
ilişkilendiriliyor anlamış değilim. Belgenin niteliği ve içeriği hakkında herhangi bir
soruşturma yapılmamış.Ancak aleyhime delil olarak kullanılmış olmasıda dikkat çekicidir.
Burda sadece sat ismim yer alıyor. Belgenin içeriğine baktığımızda bu belgenin şuanda harf
kodlarıyla isimleri yer alan personelimizin gizlilik nedeniyle isimleri açık yazılmamıştır.
İddianame eklerinde diğer personelde diğer davalarda yargılandığı için açık yazılmıştır.Bir
kere belge 3 nolu dvd yer alan bu belge yine3 nolu dvd ye sonradan montajlanmış olan
belgeler arasındadır.Tarih tutarsızlığını daha önce belirtmiştim bu belgeyle ilgili. Levent
Bektaşta bu belgeyi kesinlikle kabul etmemektedir.Ben kişisel değerlendirme olarak bu
belgenin bir hedef listesi olduğunu değerlendiriyorum.Niye diye soracak olursanızbu belgede
isimleri açık olan olarak görülen şahısların hemen hementamamının balyoz,
kafes,poyrazköy'deki davalardan yargılanmakta olduğunu bir kısmınında tutuklu olduğunu
görebilirsiniz.Harf kodları yer alan personelin ise bir kısmının yine balyozdan çağrıldığını
biliyorum ama tutuklu olduğum için kim çağrıldı kim çağrılmadı onun tespitini
yapamadım.Ama ben şuna inanıyorum diğer şahıslarında müstakbel davalarda şüpheli ve
tutuklu olacağı yönünde önümüzdeki dönemde süreç belirleyecektir diye değerlendiriyorum.
Bu belgeninde yine her nedense sonu çift sıfırla bitmektedir daha önce dikkatinizi çekmiştim
aynı husus Gündemlerim ismiyle diğer başka bir dosya var onda da geçerlidir çift sıfırla
bitmektedir.Bu hususu daha önce dikkatinize sunmuştum iki tane çift sıfırın arka arkaya
gelme olasılığı matematik olarak bile 4 tane çift sıfırın arka arkaya gelme olasılığı mümkün
değildir.Bu ancak elle yazılırsa olur.Bu tarih-saat gruplarını müfteriler daha sonra kendilerine
göre düzenlerken elle yazmışlardır bu bunun açık ispatıdır sayın heyet.Şahsımla ilgili üçüncü
iddia İlyas Çınar yine daha sonra öğrendim ergenekon davasında yargılandığını,İlyas Çınarda
ele geçen bir belgede ismimin yer aldığı iddiasıdır. Bağlantılarım,xls isimli excel dosyasında
poyrazköy davasında yargılanan albaylarımızla birliktebenim ismiminde yer aldığı
iddiasıdır.İlyas Çınarın ifadesini araştırdım buldum ergenekon iddianamelerinden bu belgeyi
reddetmektedir.Bu belge İlyas Çınarda ele geçen belgeler arasında yer almamaktadır.Şu anda
heyetinize sunduğum savunma dosyamın eklerindede bunu koydum bu belge çıkan belgeler
arasındaisim olarak yer almaktadır.Muhtemelen daha sonradan yine montaj cd lerinin
içerisinde çıktığını değerlendiriyorum.Burda bahse konu listede yer alan bilgilerin 5309 nolu
ihbar mektubunda yer alan bilgilerle örtüştüğünü tespit ettim yaptığım incelemede. Buda
benim kanımca iftira kampanyası tek merkezden yürütülüyor işleri ellerinde bulunan deniz
kuvvetleri personeli bilgileri değişik formatlarda elle dağıtıldı mahkemenize ve iddianameyi
bu konuyu sunuyorum diye değerlendiriyorum. Burda listeye bakarsak sütun hanesinde isim
ve soyadları büyük harfle yazılmıştırmail 1,mail 2 sütunları vardır.telefonlar cep telefonu ve
diğer cep telefonları şeklinde beş sütun bulunmaktadır. 5309 nolu ihbar maili ekindeki listeye
baktığımızda yine büyük harfle yazılmış kod haneleri vardır rütbe sütunları ile görev yaptığı
bölge sütunu silinmiştir bu tarafa aktarılmıştır ve ev ve iş yeri telefon numaraları cep
numaraları burda mevcuttur açıklamalar hanesi bulunmamaktadır.Format bazında
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karşılaştırdığımız da biraz önce belirttiğim tahakkuklar bulunmaktadır.Ancak içerik bazına
baktığımızda bu içeriklerin birebir örtüştüğünü gördük iddianamede bir kısım vardır burda.
Alp Kenanoğlu isminde şahsın bir tane cep telefonu var numarası aynıiki tane mail adresi var
numarası aynı burdada bakıyoruz Alp Kenanoğlunda iki tane mail adresi var bir tane telefon
numarası var. Boşluk kısımlarının tamamı aynıdır yanikimin telefonu eksikse burdada eksiktir
kimin maili eksikse burdada eksiktir bu iki eksik tamamen örtüşmektedir.Heyetinize savunma
eklerini ibrazettim incelemenizi istirham ediyorum.Hiç tanımadığım aramızda gevşekte olsa
hiyerarşikbağ bulunmayan ve kanunun aradığı anlamda suç işleme amacı etrafında
birleştiğimize ilişkin en küçük bir delil bulunmayan kişilerle oluşturulan listelerde 3. Şahıslar
tarafından fişlenmek nasıl oluyorda yasanın gerektirdiği anlamdaörgütsel bağlantı sayılıyor
bunuda anlamış değilim.Hakkımdaki dördüncü iddia geçen ay yine mahkemenizde görülen
teğmenlerimize aitamirallere suikast adıyla bilinen davada bir grup teğmenimizin kaldığı evde
ele geçen meşhur bir flash diskte bulunan bir belgeyle ilgili nisan bülteni isimli belgede burda
benim ismimde ordaolduğu belirtiliyor. Bu konuyla ilgili geçen ayki yargılamada fazlası ile
meşhur flash disk ile ilgili hususlar görüşüldü ancak ben orda görüşülen hususlardan bir kaç
birdakikanızı ricaedicem aramayla ilgili özellikle hususu arama görüntülerine bakarsak
ekrandaki arama görüntülerinde eve giriliyor, gecenin 02:30'unda,kapı öncelikle on beş
dakika geç açılıyor girişte merkez komutanlığından personel olması gerekir yok hazirun
olması gerekir yok, hiç bir usule uygun olmadan eve giriliyor ve eve girer girmez bütün ekibin
dağılmadan tek merkezde olması gerekirken teğmenimiz meşgul edilirken diğer ekipler evin
tamamına dağılıyor ve evin tamımına dağıldıktan sonra şimdi görüntünün donacağı
yerdekikırmızı şortluşahısa dikkat etmenizi istirham ediyorum.Kırmızı şortlu şahsa baktığınız
da ışığı açtıktan sonra daha net görülecek şahsın elinin cebine gittiğini göreceksiniz bu flash
disk çakmaktan daha küçük bir nesnedir. Bilginiz dahilindedir ve rahatlıkla bir kont
pantolonda, cebine elini soktu ve içeri giriyor kırmızı şortlu şahıs .Rahatlıkla bir iftira nesnesi
olarak bulunacak objedir flash disk ve teğmenlerimizde bu flash diski kabul
etmemiştir.Teğmenlerimizden debu flash diskte adı geçen 3 teğmenimizde tahliye
olmuştur.Bu flash disk art ık kanunen deli l  olma niteliğini  yit irmiştir  diye
değerlendiriyorum.Bununla ilgili incelemelerle de ilginç sonuçlar var onları müsadenizle arz
edeyim. Bu flash diskin içinden bugüne kadar süregelen ergenekon, poyrazköy,kafes
davalarınıda ilgilendiren bütün şer belgeleri çıkmıştır.Evden ele geçirilen dvd cd, vesaire
bütün elektronik bilgisayarla ilgili objelerin dışında hiçbir delil suç delili yok sadece bütün
deliller bu flash disk içerisinde yer almaktadır buda çok ilginç bir rastlantıdır. Mahkemenizin
geçen ay görülen davasında bu örgütsel dökümanın şüpheli bir hale geldiği açıklıkla ortaya
konmuştur ve bununla ilgili ibraz edilen belgede 2 tane belge vardır bir tanesi inceleme
değerlendirme dökümanı raporu imzasızdır burda iftira belgeleri yer almaktadır bu belge
imzasızdır, imzalı olan belgedede sekiz adetpornografik fotoğraf dışında bir şey
gözükmemektedir raporda. 2 tane belge oluyor imzalı olanında 8 adet pornografikgörüntü
vardır imzasız olan da ise bütün şer belgeleri mevcuttur bunuda dikkatinize tekrar sunuyorum.
Bahse konu flash belleğin içeriği hakkında şaibeler ve arama esnasında yapılan
kanunsuzluklarkarşısında bu flash belleğin delil oluşturma anlamında hiçbir geçerliliğide
kalmamıştır ve biraz öncede belirttiğim gibi bu flash bellekteki belgeleri hazırladığı iddia
edilen 3 teğmenimizde tahliye edilmiştir. Belgede gelelim belgenin kendisine şuanda
avukatımız belgeyi sizeibraz edecek.İhsan Bey belgeyi ibraz edermisiniz.Burda bazı ibareler
bulunmaktadır Levent Bektaşın ekipleri yerine yenileri yeni ekipler kurulsun son burda
Levent Bektaşın tutuklandığını ve yeni ekipler kurulması gerektiğini anlıyoruz bu ibareden
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aynı belgede yer alıyor fakat buna karşılık yine belgede son emir yetkisi Levent Bektaşındır
gibi zıt husus bulunmaktadır.Hem Levent Bektaşı tasfiye ediyorsunuzyeni ekipler kurulsun
diyorsunuz hemde Levent Bektaşın yerineyeni ekipler kurulsun diyorsunuz bu büyük bir
çelişkidir.Ayrıca Levent Bektaş kafes eylem planı görev bölümünde benim altımda bir şahıs
olarak görülmektedir sözde eylem planında.Ancak Levent Bektaş eylem planında belirtildiği
emekli bir binbaşıdır ve son emir yetkisi Levent Bektaş'a veriliyor.Türk Silahlı Kuvvetleri
yine daha öncede belirttiğim gibi kıdemle ilgili teammüllerine bu husus aykırıdır. Levent
Bektaşa son emir verilmesi kafes eylem planındaki görev bölümüylede çelişmektedir.Yani
operasyon gücü komutanı Albayın sözde plandaki olduğu Albayın sözü geçmiyecek son
emiryetkisi geneLevent Bektaş ta olacak buda çelişki konusudur.Belgenin hazırlandığı
yazıldığı zaman itibariyle Levent Bektaş tutuklanmıştır muhtemelen çünkü Levent Bektaşı
belge yerineekipler kurulsun diye tasfiye ediyor fakat son emir yetkisi veriliyor belgeyi yazan
kim belgeyi yazana baktığımız da Doğu Perinçek yani Levent Bektaşın yan koğuşunda kalan
şahıs, yani bu insan son emir yetkisini nasıl Levent Bektaşa veriyor yan yana koğuşlarda
kalıyorlarsa kendisi rahatlıkla bu işi verebilir bu da büyük bir çelişkidir. Belgedeki diğer bir
çelişki ismimle ilgili Levent Bektaş binbaşıdır, emekli binbaşıdır rütbesi yazılıdır bizim
yazışmalarımızda Ataman Yıldırım Albay, Aydın Ortabaşı Albay bunların hiçbirinin
rütbesinden bahsedilmiyor fakat hem soyadım büyük yazılmış hemde albay olarak yazılmış
buda şahsımın büyük harflerle yazılarak ismimin sonradan belgeye eklenmiş olduğunun
işaretidir diye mahkemenize sunuyorum.Ayrıca iddianamede delil olarak ihbarmektubu ve
elektronik postalarbulunmaktadır. Bunlardan1.ihbar mektubu İstanbul emniyetine ulaşan 24
mayıs 2009 tarihli 5309 numaralımail ihbarıdır. Burada planın düzeltiyorum mailin içinde
ismin yer aldığı belirtilmektedir.Fakat mailin içeriğine baktığımızda mailin içeriğinde isim
yoktur.Dökümanın ekinde bulunan listede ismim yer almaktadır buda iddianamede ismim
varmış gibi yer alması iddia makamının soruşturma aşamasında yapmış olduğu büyük bir
çelişkidir bununda iddia makamının açıklık getirmesini burdan talep ediyorum.Çünkü bu
ihbar mektubu içeriğinde Poyrazköy davasında yargılanan 8 tane albayımızın ismi
bulunmaktadır Kafes planı nisan 2009 ayında teslim edilmesine 5309 sayılı ihbar mektubunda
8 albay içerisinde kafes planında yer aldığı personel olmasına rağmen bu 8 albayımızın
haziran 2009 tarihinde alınan ifadelerinde ismimin sorulmamış olması çok ilginçtir çünkü bu
ihbar mektubunda bu albaylarımızdan bazılarının kafes planıyla ilişkili olduğu
belirtilmektedir. Fakat görev bölümü belli olmuş 9 mayısta deşifre olmuş albaylar haziranda
ifadeye çağrılıyor ve kafes operasyonu eylem planı ve operasyon gücü komutanı olan şahsım
bu Albayın ifadelerinin hiçbirinde yer almıyor.Bunun başlıca nedeni başlangıçta ismimin
komploda bulunmaması ve sonradan bu komplayailave edilmesidir .Gelelim bu ihbar
mektubunun ekinde yer alan isim listesine burda deniz kuvvetleri personelinden birçok
personelin ismi yer almaktadır. Benim ismimin karşısında yoğunluktan zorda kalıyor
operasyonel olarak değerlendirilmeli ibaresi bulunmaktadır.Yoğunluktan zorda kaldığım
hususu doğrudur. 2006 ile 2009 yılları arasındaki dönemde Foçada Anfibi Deniz Piyade
Komutanlığında Kurmay Başkanlığı ve Tugay Komutanı yardımcılığı gibi iki önemli görevi
icra ettim.Bu görevlerde de eve gidecek zamanı dahi zor buldum. Hal böyleken İstanbulda
yapılacak olan bir eylem planında lider olarak gösterilmem de çok büyük bir çelişkidir.Ayrıca
operasyonda yoğun bir faaliyet gerektirir.Hele hele il ve bölge dışında farklı olursa bu
operasyon daha zor ve koordinasyonu güçtür.Hem yoğunluktan zorda kalıyor denmesihemde
operasyonun değerlendirilmesi denmeside burdaki yorumun çok çelişkili olduğunun bir
göstergesidir. Yani böyle çelişkili bir yorumun yapılmasıda ilginçtir.5309 nolu ihbar
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mektubunda büyük bir tutarsızlık daha bulunmaktadır burda ismi geçen sekiz albayımız
Türkiye'nin değişik yerlerinde görev yapmaktadır bunlardan bir tanesi Harp Akademide
Leventte o tarihte ,diğeri Beylerbeyi İstanbulda,bir diğeri nerde oturduğunu bilmiyorum
Aydın Ortabaşı İstanbulda ikamet ediyor ama ben irtibatım olmadığı için bilmiyorum nerde
oturduğunu Tayfun Duman Gölcükte,Dora Sungunay ile Mehmet Ali Alacalı Ankarada,
Koray Özyurt ile Şafak Yürekli Aksazda ikamet ediyorlar vegörev yapıyorlar ihbar
mailiniyazan şahıs kilitli dolaplar içinde çekmecelerde dosyalarda,klasörlerde neler yazdığını
düzeltiyorum  neler olduğunu biliyor yani diyorki şu çekmecenin şu dolabın içine bakın bu
çekmecenin şu dolabın içinde şöyle bir belge varşöyle bir cd var şöyle bir flash disk var.Aynı
anda birden fazla coğrafyada bulunarak kilitli odalardaki kilitli kasalaraulaşabilen bir şahsın
ancak belki Bond filmlerinde olabileceğini düşünüyorum, bunun haricinde olabileceğini
düşünmüyorum buda çok büyük bir çelişkidir. Bu 5309 nolu mektubu burda incelemenizi
istirham ediyorum.Bunun istihbarat maksatlı bir rapor tanzim edilircesine tanzim edildiğini
değerlendiriyorum.Bir diğer ihbar mektubunda 6683 nolu ihbar mektubunda kamuoyunun
yakından tanıdığı Dursun Çiçek albayla ilişkim diyorki o ihbar mektubunda süreklitemas
halinde olduğu Dursun Çiçek'in sürekli temas halinde olduğu Albay Mücahit Erakyol
iledesilah arkadaşlığının ötesinde bir ilişkileri vardır.Mücahit Erakyol gizli sansasyonel
operasyonel faaliyetlerde görevli bir albaydır. Buda araştırılırsaanlaşılacaktır şeklinde bilgiler
bulunmaktadır. Savunmamın başında belirttiğim üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığında
küçük bir aile olan Anfibi ailesindedeniz piyadesi subay sayısı çok azdır. Deniz Piyade
Kurmay Albay sayısı ise 6'dır.Bu 6 albayın biribirini tanımamasıveyahutta birbiriyle görev
yapmaması diye birşey söz konusu değildir.Bu ihbar mektubunu yazanlar mahkemenizin
askeri konularda ki bilgi eksikliğinden istifade etmeye çalışmışlardır. Bu konu bilirkişiye
sorulsaydı böyle bir tanışıklığın gayet doğal olduğu ortaya çırakarılabilirdi fakat buda
yapılmamıştır. Deniz Piyade subayları Foçada bir şekilde birlikte çalışırlar ama ast üst
konumunda ama yan yana olan komşu birliklerde emir komuta ilişkisinde çalışabilirler. Eğer
yine askeri makamlardan bilirkişi almadan yapılacak soruşturmalar devam ederse bu tür
çelişkilerden komplocular istifade etmeye devam edeceklerdir bunuda mahkemenize
belirtmek istiyorum. Sürekli temas halinde olduğum konusunda somut bir belgetelefon kaydı
herhangi bir iz yoktur silah arkadaşlığının ötesinde bir ilişkiden kasıt nedir nasıl bir ilişki
tanımlaması bunuda anlamış değilim yani böyle bir ilişki tanımlaması olabiliyormu silah
arkadaşlığı ötesinde bir ilişki.İddia makamı iddianame ve eklerinde böyle bir irtibatın
olduğuna dair hiçbir somut belge kaydı koyamamıştır.Soruşturma savcılarının lehimize olacak
bu hususları araştırmamış olmasıda Ceza Mahkemeleri Kanunun160 maddesi gereği
başlıbaşına bir hukuk ihlalidir, lehimize olan hiçbir delil konusunda araştırma
yapılmamıştır.Burda bir diğerkonuda Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde aldığım görev
sansasyonel operasyonel şeklinde bir ifade var aldığım görevler belli hepside yasal sınırlar
çerçevesindedir.Gizli saklı hiçbir faaliyetim olmamıştır.İddianame ve eklerinde bu konuyla
ilgili hiçbir hususta bulunmamaktadır.Mektubun kimler tarafından gönderildiğinin tespiti ve
bu mektupta yer alanşahıslara ilişkin bilgilerin teyidide soruşturma aşamasında yapılmamıştır.
Yüce mahkemenizin bu hususlara yönelik çalışmasını yapması konusunda talebim
bulunmaktadır.Bir diğer ihbar mektubu isimsiz ve imzasız bir ihbar mektubu. Erbay
Çolakoğlu isimli şahısla ilgili gönderilmiştir.Bu arada Erbay Binbaşının yakın
çevresindekendisi gibi oluşumlar içinde bulunan kişiler bulunmaktadır.Bunların başında işte
Levent Gülmen, Mücahit Erakyol ve Halil Özsaraç,Ayhan Saraçoğlu bulunmaktadır diye bir
ibare bulunmaktadır.Mektubu biraz önce avukatımız ibraz ettiler.Burda öncelikle Binbaşı



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 10. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

Erbay Çolakoğlununda deniz piyade olduğunu belirtmek istiyorum.O da küçük olan Deniz
Piyadesi Ailesinin bir mensubudur. Anfibi Tugay Komutanlığında da 2006-2009 yılları
arasında aynı birlikte görev yaptık.Aynı sınıftan olmama aynı birlikte görev
yapmamdışındahiçbir bağlantım yoktur iş yeri dışında bir defa bile görüşmüşlüğüm yoktur,
kendisiyle herhangi bir samimiyetim bulunmamaktadır.İddianame eklerinde ayrıca iki tane
telefon kaydımın olduğu belirtilmektedir kendisiyle, ama içeriği yoktur sadece görüşme mesaj
şeklinde geçmektedir.Bu konuda 3 yıllık süreç içerisinde 2 tane görüşmemin olmasıda bu
personelle benim irtibatımın ne kadar az olduğunun bir göstergesidir.Bu görüşmelerin
içeriğini araştırdığımızda da yoğun görev yaptığım dönemde kurmay başkanlığı döneminde
muhtemelen bu personelle bir görevle bir koordinasyon gerektiren bir faaliyet olduğu
rahatlıkla görülebilir ama bu çalışmada maalesef yapılmamıştır. Gelelim mektubun içeriğine
mektupta Erbay Çolakoğlunun ocak ayında yapılan iş yeri ve ev aramasında yapılan
usulsüzlüklerden bahsetmektedir. Birinci paragrafta mektubun hangi konuyu kapsadığını
belirtmektedir.2.paragrafta arama esnasında evdeki belgeleri sakladığı, komşusuna bıraktığı
yönünde bir açıklama vardır.3.paragraftaiş yeri araması ile ilgili açıklama vardır.4 paragrafta
yine ev ve iş yerihakkındaki evrakların saklandığı konusunda ve içerik hakkında hangi
evrakların saklandığı.5. paragrafta iş yerindeki evrakların Güney Deniz Saha komutanlığına
gönderildiğinden bahsediliyor. Daha sonra Erbay Çolakoğlunun bazı şahıslara küfrettiğinden
psikolojik sorunları olduğundan bahsediliyor.Ve sonraki paragrafta da ilginçtir kafes
davasından tutuklu üç tane sanığın ismi geçiyor bu üç sanık bu mektubun gönderildiği tarih
Ocak 2009 dur.Kafes davası henüz daha yoktur ortadakafes planı diye birşey yoktur.Mart
ayında daha doğrusu nisan ayında çıkacak bir plan vardır ortada.Bu isimlerin yer alması
Kafese hazırlık yapıldığı yönünde olduğunu yer alması hususunun kafes planına hazırlık
yapıldığı hususunda olduğunu değerlendiriyorum. İlginçtir iddianame eklerinde bütün
gönderilen ihbar mektuplarının zarfları bulunmaktadır.Fakat bu mektubun zarfı iddianame
eklerinde yoktur.İddianame eklerinde bu mektupla ilgili herhangi bir zarfbulunmamaktadır.
Bu acaba bu mektubu gönderen şahıs tespit edilir parmak izinden bulunur diye endişemi
taşımaktadır onuda mahkemenizin takdirine bırakıyorum, bu konuda çok ilginçtir.Sözde
Kafes Planı hakkında Ağustos 2009 da Deniz Kuvvetleri Personelinin yaptığıidari soruşturma
sonucu ciddi bir sonuç olmadığını daha önce belirtmiştim ayrıca soruşturmaya dahi gerek
duyulmamıştır.Aynı konu Beşiktaşta aynı etkiyi yapmamıştır.Soruşturmayı yürüten savcılar
Türk Silahlı Kuvvetleriiç sistemini ve iş işleyişini bilmediklerinden gerçekçi değerlendirme
yapmadan karar vermişlerdir. Bu tür mağduriyetlerin giderilmesi maksadıyla başta yaptığımız
talebitekrar ediyorum heyetinizin bu konudaki yargılamaları askeri yargıya taşınmasını bir
çok insanın hayat akışını değiştiren etkileyen sahte askeri planlar konusunda mutlaka
genelkurmay veya deniz kuvvetlerinden uzman askeri bilirkişi raporlarının alınmasını
mahkemenizde eğer bunlar gerçekleşmezsedemahkemenizde yapılacak duruşmalar süresince
askeri konuların danışılacağı bir uzman bilirkişinin mahkeme salonunda hazır
bulundurulmasını talep ediyorum.Sayın Başkan değerli üyeler 18 kasım günü yapılan ilk
tutuklama talebimde sayın hakim tarafından serbest bırakıldık daha sonra evlerimize döndük.
Kurban bayramı arifesinde 26 kasım 2009 günü akşamı alt yazılardan televizyondaki alt
yazılardan tutuklama haberini öğrendik ve 27 kasım 2009 günü bayramın birinci günü evde
eşim büyük kızımla vedalaşarak benim halen yurtdışında görevli olduğumu bilen 6 yaşındaki
küçük kızım uykudayken evimden ayrılışım şahsımın eşimin ve kızımın hayatında unutulmaz
kara gün olarak yerini almıştır. Bu nasıl bir vicdani kanaattir ki Türk insanının hasretlerinden
uzak lehime hiçbir delil toplanmamış suçsuz insanların aileleri ile bayram geçirmeleri bile çok
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görülerek Arefe günü tutuklama kararı çıkartarak bayram günü tutuklayacak kadar
acımasızdır.Biz askerler görev ve harbede böyle şartlarda zor şartlarda gideriz, ancak söz
konusu vatan olduğunda gerçek bir durum olduğunda gideriz bu kararı verenlerin verdikleri
karardada vicdanlarıyla başbaşa bırakıyorum. Türk insanın hasletlerinden uzak olan bu kararı
uzak olarak değerlendiriyorum.Tutukluluk sürecimizde birçok olay yaşadık.Bunlardan en
önemlileride cezaevinde tanıştığım güzelinsan Ali Tatar yine kendisine yapılan mesnetsiz
saldırılar sonucunda hayatına son verdi.Yine çok sevdiğim saydığım komutanım Berk Erdem
yine onur intiharıyla hayatına son verdi asılsız suçlamalar nedeniyle ruhları şad olsun.Yine
cezaevinde tanıştığımız teğmenlerimizden Ali Seyhur Güçlü nikahını cezaevinde yaptı nikah
şahidi oldum bunun gururunu ömür boyu taşıycam ancak keşke diyorum bu güzel insanlar
ölmeseydi bu iftiralar olmasaydı keşke gençlerimiz cezaevlerinde nikahlarını kıymak zorunda
kalmasalardı keşke sevdikleriyle beraber bu anı yaşayabilselerdi. Ölenlerin kendilerine
Allah'tan rahmet ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum ruhları şaad olsun.Çocuklarımız
internette babamıbekliyorum.com isimli site kurdular seslerini duyurabilmek için.Bu siteye
yazdığı mektupta kızım şöyle haykırıyor babam müze yıkan değil müze yapandır babadır
.Sayın Başkan bu ne demektir.Foçada resimde gördüğünüz denizciliği tanıtma,sevdirme ve
yaygınlaştırma merkezi değerli komutanımız koramiral Kadir Sağdıçın Tümamiral olduğu
dönemde Filokomutanımız olduğu dönemde kendilerinin destek ve teşviki ile şahsım
tarafından bizzat Anfibi Deniz Piyade Tugayının Astsubayları, erbaş, erleri mehmetçikleri ile
beraber gerçekleştirilmiş bir projedir.Biz denizciler denizin sevdirilmesini,yaygınlaştırılmasını
kendimize misyon edinmiş insanlarız.Türkiye de parmak sayısı kadar az olan denizciliğin
tanıtımı ile ilgili müze varken bizim kalkıpta Uluçreis denizaltısının,denizaltının içinde
patlayıcılar bulundurupta tahripler yapacağımızın söylenmesi çok ters bir durumdur. Bunu
hiçbir şekilde kabul etmiyoruz kabullenmiyoruz. Bu tutuklanma sürecinde yineyaşadığım
olaylardan acı olanlarından bir tanesini arz etmek istiyorum.Bizler ülkenin birliğini
bütünlüğünü savunurken bize terörist muamelesi yapıldı ve 800 km den öteden Beşiktaşa
bayram günü gelip tutuklandım.Aynı dönemde Habur sınır kapısından birileri girdi ve
ayaklarına kadar mahkemeler götürüldü ve bu insanlar şuanda tutuksuz yargılanıyor bizde
aylardır tutukluyuz.Bizi yargısız infaz ederek gerçek suçluymuş gibi Türk halkına sürekli
tekrarlarla çocukları bile öldürecek kadar cani bir grupmuş gibi enpoze etmeye çalışan
mütareke basının günümüz uzantıları gerçek bebek katillerinin 7 nisan 2010 günü çıkan
iddianamelerinde haber dahi yapmamıştır, ben basından takip ettim bir gazete yayınladı diğer
gazetelerin hiçbiri yayınlamamış gerçek katillerin iddianameleriniama bizimkiler eklerimiz
dahi çarşaf çarşaf verildi.Deniz Kuvvetleri seçkin şahıslar olan sat komandolarıyla başlayan
daha sonra geleceğimiz olan gençlerin eğitimleriyle devam eden ve başarılı birliklerden
Anfibi Deniz Piyadeleri mensuplarıyla devam eden en sonda gelecek vaad eden Kurmay
subaylarımız, amirallerimize kadar uzanan bu iftira komploların seçkin kesimde yaratılmak
istenen çabalar nafiledir diye değerlendiriyorum. Bizim en batımızda şuanda Burak sınıfı
korvetlerinden TCG bandırmakorvetinde vardiya subayı olarak görev yapan teğmenimiz
doğuda en doğudaalican sınır kapısında görev yapan uzman çavuşumuz en kuzeyde Rize-
Pazarda hava gözetleme radar komutanlığında ekranı başındaki astsubayımız veya en güneyde
İskenderunda deniz er eğitim alayındaki eğitim sahasında eğitim yapanastsubayımızda
Mustafa Kemal'in askeridir onlarda söz konusu vatan olduğunda memleketin milletin
bölünmezliği olduğunda onlarda canını seçkin şahıslar kadar feda ederler bütün silahlı
kuvvetler personeli bunu yaparlar.18 kasımdaki tutuklanmamamız konusunun üzerine daha
sonra savcılarımız bir itiraz yazısı kaleme almışlar bu itiraz yazısında da altını çizdikleri husus
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altını çizdikleri husus şuanda avukatımız tarafındanda ibraz ediliyor sözde kafes eylem
planının kısmen hayata geçirilen bir eylem planı olduğuna dair kuvvetli suç şüphe bulunması
hususu denilmektedir.Yani bizim tutuklanmamıza sebep gösterilen husus budur.Altı çizilen
husus budur.Hal böyle ise söz kafes planı ise bütün personel kafes planından burdadır o
zaman biz niye tutukluyuz. Ha ben onlar tutuklansın diye bunu söylemiyorum bizde tutuksuz
yargılanalım diye söylüyorum iddianame tamamen iftiralara dayalı düzmece ihbar mektupları
savcıların somut ve hukuki hiçbir delile dayandıramadığı subjektif ithamlardan oluşan
metinlerden oluşmaktadır. Söz konusu iddialarla benim aramda hiçbir somut irtibat
bulunmamaktadır.Bu daek kalasörlerdede iddianame içerisinde yer almaktadır.Hiçbir irtibat
yoktur.Ek delil klasörlerinde iddia makamının iddialarını ispatlayacak destekleyecek bir bulgu
yoktur.Söz konusu ihbarları yapan şahısların bulunamamış olması bu konudaki iddiaları
çürütecek ayrı bi noktadır.Hakkımdaki bütün iddialar sadece iftira ve terör içereneylemlerden
oluşmaktadır. 2007 yılında tehdit mektupları gönderiyor bahse konu Temel Malatyalı,2008
yılında denizaltında patlayıcı bulunuyor ve bunların hepsi 2009 yılında yapıldığı iddia edilen
bu plan içinde yer alıyor.İftiralar,komplolar tarih bazında bile tutarsızdır sayın başkan sayın
üyeler ve tutukluluğumuz aylardır sürmektedir.Soruşturma süresinde gizlilik ilkesinden
hareketle suç dosyasına ait bilgiler bizlerden saklanırken yandaş tabir edilen basında
paylaştırılarak suç işlenmiştir bundada hassas davrandığınızı biliyoruz,suç duyurularıda
yaptığınızı biliyoruz. Soruşturma makamlarının yapacağı suistimallarin kovuşturma makamı
tarafından ortaya çıkartılarak bu ülkenin insanlarına haksızlık yapılmamasıadaletin adalet
olarak gerçekleşmesine rağmen mahkemenizin huzuruna gelene kadar süreç ağır aksak
çalışmış ve lehimize hiçbir delil toplanmamıştır. Genelkurmaya yazılar yazılmıştır.Bu
hususlar ileride ülkemize avrupa insan hakları mahkemesinde ülkemizin çok ağır cezalar
almasına yol açacak ciddidurumlarla karşılaşmamıza neden olacaktır. İçine itildiğimiz
düzmece iddialar ve mesnetsiz iftiralar karşısında aklanmanın yolunun bağımsız ve adil
yargılanmadan geçtiğine tüm kalbimle inanıyorum.burada tutuksuz yargılanan
komutanlarımız ve silah arkadaşlarımız ile isnat edilen suç şüphesi açısından hiçbir farkımız
bulunmamaktadır.Bu yargılamanın bizleri daha fazla mağdur etmeden diğer 30 personel gibi
tutuksuzda yapılabileceğini değerlendiriyorum.Bizler mesleğimize vatanımıza milletimize
canını namusunu korumak üzere emir komuta zincirinin dışına çıkmadan doğrulukla
muhabbetle hizmet etmeye gerekirse ölmeye yemin ederek başlamaktayız. Şimdiye kadar ne
yasa dışıemir aldım nede uyguladım bu olay değerli komutanlarımıza,silah arkadaşlarımıza ve
şahsım yapılmış bir iftiradır.Bu iftirada genel amaç Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Deniz
Kuvvetlerinin etkinliğinin ve güvenirliliğinin azaltılması özel amaç ise terfilerimizin
engelllenmesidir.Otuz yıl önce ettiğim askerlik yeminine bağlı kalacağımı tekrar ederek
tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi talep ediyorum . Arz ederim" şeklinde beyanda
bulunduğu anlaşılmıştır.

 
39-Sanık Levent Gülmen'in (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
15/06/2010 tarihinde 1. celsede alınan savunmasında özetle;"

Saygı değer heyetinizi ve üyeleri sevgi vesaygıyla selamlıyorum efendim
müsadenizle savunmama kendimi tanıtarak başlamak istiyorum Bulgaristandan göç etmiş bir
ailenin çocuğu olarak 1963 yılında İzmirde doğdum Denizli de başlayan ilkokul hayatımı
Kağızman Karstadolayısıyla Kırklarelinde başlayan ortaokul ve lise hayatımıda İzmirde
tamamladım 12 eylül 1980 tarihinde yemin ederek kara harp okuluna başladım 1984 yılında



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 10. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

deniz piyade teğmeni olarak mezun oldum.Deniz Kuvvetlerinin çeşitli birliklerindeve
genelkurmay başkanlığı karargahında görevler aldım 1993 -1995 tarihleri arasında aralarından
her Türk vatandaşı gibi askerlik görevini yapmaya gelen gayri müslimlerinde bulunduğu
vatan evlatlarına eğitim Bölük Komutanlığı yaptım terörle mücadele kapsamında 1995-1996
yılları arasında Şırnakta gururla görev aldım 1996-2004 tarihleri arasındaatandığım deniz
kuvvetleri karargah görevim esnasında istihbarat sınıfının kurulması çalışmaları dahil olmak
üzere çeşitli görevlerde bulundum deniz kuvvetlerinin ilk istihbarat subaylarındanım. 27
kasım 2009 tarihine kadarda anfibi deniz tugay piyade komutanlığındaki görevimi
sürdürmekteydim tutuklanıncaya kadar.Sınıfım ve birlikte görev yaptığım diğer kuvvetlere
mensup meslektaşlarımdan övgüler almış bununlada onur duyan şerefi ile yaşayan bir deniz
piyade subayıyım.Bu güne kadar yapmış olduğum görevler ve bu görevlerdeki başarılarımdan
dolayı erken terfi ile ödüllendirilen şahsımın silahlı terör örgütü üyesi olmak suçuyla itham
edilmesini şiddet ve nefretle kınıyor ve reddediyorum.Sayın başkan şimdi iddianame ile bana
isnat edilmeye çalışılan suçlar ve bu isnadın dayandırıldığı vakaları açıklıycam. Suçlardan
isnat edilen suçlardan ilki düzenlenmiş bir dvd de Ege Bölgesi birinci hücre lideri olarak
gösterilmemdir Levent Bektaşın iş yerinde ele geçirildiği söylenen 3 nolu dvd deki sözde
kafes operasyonu eylem planının iki niteliğindeki görev bölümü başlıklı belgede özel
operasyon komutanlığı bölümünde Ege Bölgesi komutanlığı başlığı altında birinci hücre lideri
olarak adlandırılıyorum.Öncelikle böyle bir yapılanma ve örgütlenme içinde yer almadım
böyle bir örgütlenme ve yapılanmaya dair bir bilgim ve duyumum da yoktur.Bu suç isnadı
nasıl ve ne şekilde kimler tarafından hazırlandığı belli olmayan bir dvd den ele geçirilen
bilgilere dayandırılmaktadır.Bu dvd ile ilgili iddialara cevap Levent Bektaş ve avukatları
tarafından verilmiştir.Savunmamı uzatmamak amacıyla bu konulara değinmeyip gerekirsebu
dosyadan celp edilmesini taleple yetineceğim.Sözde kafes eylem planı 8 ağustos 2009
tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı istihbarat başkanının birliğime yapmış olduğu bir
tahkikatla çağrılmam neticesinde duydum.Bu tahkikatlar kafes eylem planı özel operasyon
komutanlığı gibi kavramlar hakkında ne bildiğim satlardan vekaradeniz bölgesinden tanıdığım
kimseler bulunup bulunmadığı ve bazı kişilerin isimleri soruldu.Sözünü ettiği kavramları ilk
kez duyduğumu satlardan tanıdığım olmadığını ve saymış olduğu kişilerden hiçbirini
tanımadığımı beyan etmiştim daha sonra istihbarat başkanının gerçekleştirdiği idari tahkikatın
deniz kuvvetleri komutanlığına arz edildiğini yapılan suçlamaların mesnetsiz görülmesi
üzerine adli tahkikata dönüştürülmediğini öğrendim ve yine kanıt niteliğindeki bu tahkikat
raporunun deniz kuvvetleri komutanlığından celp edilmesini talep ediyorum.Bu ikinci kez 18
kasım 2009 tarihinde savcılık sorgulamasında gündeme geldive konu hakkındaki bildiklerimi
tüm samimiyetimle verdiğim ifademdede belirttim .Sayın başkan 3 nolu dvd'nin ele geçiriliş
tarihinin 22 nisan 2009 olduğudvd içeriğiniözel bir bilgisayar programıyla oluşturulduğu
tespiti de 9 mayıs 2009 tarihli bilirkişi incelemesinde belirlendiği iddianamede sabittir.Hal
böyle iken savcılık makamınca Poyrazköy iddianamesi olarak bilinen davada yargılanan Eren
Günayın sözde Kafes Eylem Planı hakkındaki ifadesine 27 nisan 2009 tarihinde başvurulmuş
olmasının mantiki hiçbir izahatı yoktur. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan
idari tahkikattan üç ay sonra iddia makamlarının konuhakkında ifademe başvurması ve geçen
bu süre zarfında şimdi sanık olarak karşınızda bulunan şahsımla şahıslarla hiçbir şekilde
temasa geçmemiş olmamızın mantiki bir izahatı yoktur. Oysa suça karışmış birisi olsam
deşifre olduğum ilk andan itibaren bir takım tedbirler almak zorunluluğu hisseder yaşanan
tüm bu olaylar hayatın doğal akışına aykırıdır. Suçlandığım diğer bir konu Ümit Sayın ın bir
başka davalardan yargılanmakta olan Ümit Sayın ın dökümanlarında ismimin geçmesi
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olayıdır.Başka bir davadan yargılanan daha sonra da bu davadaanadolu kod adıyla gizli tanık
olduğu ortaya çıkan ve bir süre öncetutuksuz yargılanmak üzere salıverilen Ümit Sayın'ı Türk
Silahlı Kuvvetleri İstihbarat okul komutanlığında eğitim görevlisi olduğum zaman
tanıdım.Kendisi İstanbulda görevli olduğundan Kara Harp okulu bünyesinde bulunan
savunma birimi enstitüsünde ders vereceği bir zamana denk getirirek tanıştık.Görüşmede
çalışma sahaları hakkında bilgi verdi kendisi için bir sonraki gelişinde imkan yaratarak
çalışma sahaları hakkında tüm kurumlara bilgi verilmesini sağladı.İlgi alanındaki konulardan
birisini ateşelere verilen eğitimler kapsamında alabilmek için çalıştığı kuruma davet yazısı
çıkardık.Bu davet yazısının tıpkı çekimihuzurlarınızda arz ediyorum Ancak çalıştığı kurum ve
üniversite izin vermediğinden planladığımız birifing gerçekleşmedi o dönemde ben yarbay
rütbesinde idim.Sayın başkan kendisi ile tanışıklığımı yukarıda kısaca özetlediğim Ümit
Sayının evinde yapılan aramada ajandasında ismimin burda görülmüş olduğu gibi ajandasının
İstyb Levent Gülmen olarak geçmesinin sebebinin bu olacağını değerlendiriyorum Bu şahısla
ilgili tanışıklığımı savcılık sorgulamasında bana sorulmadan tüm samimiyetimle anlatarak
ifademde de yer vermiştim.Ayrıca yine savcılık sorgulamasında sorulan ve Ümit Sayın ın
ajandasında ek klasörün 190.sayfada benim ismimle birlikte geçenşahısların o dönemde
istihbarat okulunda görevli öğretim elemanlarının olduğunuda belirtmiştim, bu elemanların
hepsi o dönemde aynı okulda öğretim görevlisi olan arkadaşlarımızın ismidir.İlgili şahıslarla
tanışıklığım tamamen resmi görev niteliğindedir.Bahse konuajandada rütbemin yarbay olarak
belirtilmiş olmasıda söz konusu ilişkinin 2006 yılında yapılan resmi görevle sınırlı kaldığının
açık bir göstergesidir. Ekrandaki görüntüyüde makamlarınıza arz ediyorum.Bu nedenle
görüşmelerin teyidi için istihbarat okul komutanlığının nizamiye kayıtlarının istenmesini telep
ediyorum.Şahsıma isnat edilen diğer bir suç ise 24 mayıs 2009tarihli 2509 düzeltiyorum 5309
sayılı mail ihbarındaki notta ismimin geçmesi olayıdır.İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ulaşan
24 mayıs 2009 tarihli5309 sayılı mail ihbarında ve bu ihbara istinaden iddianamede şahsımın
sözde kafes operasyonu eylem palanı içerisinde görev aldığım iddia edilmektedir.Bahse konu
ihbarı ek c de arz ediyorum mail içeriğinde söz konusu eylem planında görev aldığıma dair
ismimin geçtiği tek bir kelime yoktur ,iddianamede mail ihbarında yazmayan birşey varmış
gibi gösterilerek gerçeğe aykırı iddialarda bulunulmuştur İddia makamının neden gerçeğe
aykırı bilgi yazdığının açıklanmasını talep ediyorum.Aynı ihbar mektubunun ekindeki ekini
arz ediyorum, Adı,soyadı, rütbe, görev bölgesi,ev iş ve cep teelefonları,e mail adresleri ve not
başlıkları altında 173 subay ve astsubayın bilgilerinin yer aldığı ve kimin tarafından yapıldığı
belli olmayanancak hazırlanma amacının özellikle deniz kuvvetleri komutanlığı içerisinde
başarılı ve geleceği parlak personellerin yükselmesine mani olmak olduğunu değerlendirdiğim
bu belgede bazı ipuçlarının varlığına işaret etmek isitiyorum.Şöyle ki not diye açılan son satır
hariç geri kalan tüm kişisel bilgiler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel bilgi sistemi kısa
adıyla Perbilsis de aynen yer almaktadır.Bunun en büyük kanıtı Perbilsis de her personel için
girilmesi zorunlu bulunan bilgiler başlığında iki adet e mail adresinin yer almış
olmasıdır.İhbar mailinin ekindeki cetveldede Perbilsis de girdiğimiz e mail adreslerinin
harfiyen aynısının yer aldığı görülmektedir.Şurdaki her iki e mail.Bunun anlamı bu cetveli
hazırlayan her kim yada kimlerse deniz kuvvetleri komutanlığı bilgi sistemi veya personel
başkanlığında bu bilgilere nüfuz etme yetkisi bulunan elemanlardan olduğu gerçeğidir.İlgili
ihbar e mail'inin ekindeki not bölümünde ismimin karşlığında el yazısı ile yazılan şu bölgede
yazılan el yazısıyla yazılan ekipçidir dış bağlantıları güçlü tespitinden maksadın ne
olduğunuve ne anlama geldiğini ben bilmiyorum.Bunuyazan kişi yada kişilere sorulması
gerektiğine inıyorum ayrıca iddia makamının bu konuyu sırf sanal bir çıktının belirtmesiyle
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değil delillere dayalı olarak huzuruna getirmesi gerekir.İsnat edilen bir başka suçta başka bir
ihbar mektubuyla Erbay Çolakoğlu'na ait bilgi ve belgeleri kaçırdığım ve sakladığım
iddialarıdır.Sayın başkan 2009 mayıs ayının başlarında Güney Deniz Saha komutanlığı askeri
savcılığı bir konuda tanık olarak dinlenmek üzerebeni makamlarına davet etti.Askeri savcı
tarafından İstanbul Cumhuriyet başsavcılığının yetkisizlik kararıyla kendilerine bir ihbar
mektubunun ulaştırıldığını bu mektupta adımın savcılık soruşturması esnasındaevi ve iş yeri
aranan Erbay Çolakoğlu binbaşıya ait belge ve dökümanları sakladığım hususunda yer aldığı
bu konuda ifademe başvurulacağı belirtilerek ifadem alındı.İfademde özetle bahsedilen
olayların tamamen uydurma ve hayal mahsulü olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını
belirtmiştim, bu ifademden yaklaşık on gün kadar sonra yine aynı savcılıkca ancak bu kez
şüpheli sıfatıyla ifademe başvurulacağı haberi geldi.Önceki ihbar mektubunun devamı olarak
gelen ve kendisine ulaştırılan diğer mektupta benim ismimin gerçeklerin ortaya çıkarılmasını
engellediğim önceki ihbar mektubunu atanları bulmaya yönelik yoğun bir faaliyet içerisinde
olduğum bu konuda rütbe ve makamımın da dahil kullandığım gibi bilgilerin yer aldığı
bilgileri hatırlatılarak söz konusu ihbar mektubunun bir örneği gösterildi.Sayın savcıya ilk
ifademde olduğu gibi bu suçlamaların asılsız olduğunu gerçeği yansıtmadığını beyan ederek
ikinci kez ifade verdim.Bir müddet sonrada konuyla ilşkin olarak Güney Deniz Saha
Komutanlığının 28 mayıs 2009 gün 2009/İ41 Esas 2009/14 karar sayılı yazısı ile
kovuşturmaya yer olmadığı kararı yazılı olarak şahsıma tevdi edildi ve bir kopyasıverildi.Bu
kararı da makamlarınıza arz ediyorum. Sayın başkan iddianamede yer alan bu husus ve
kararın varlığı 18 kasım 2009 tarihinde savcılık sorgulaması esnasında vermiş olduğum
ifademdede belirtmiştim askeri savcılığın iddia makamına ulaştırdığı kovuşturmaya yer
olmadığı kararının soruşturma hazırlık dosyasında bulunduğunun görülmesine ve bu kararın
ortadan kaldırabilecek hiçbir hukuki somut delil bulunmamasına rağmen iddianamede sadece
asılsız ihbarlardan bahsedilerek suçlanmamın ve lehime delil olarak değerlendirilebilecek bu
karara iddianamede yer verilmemiş olmasınıçok anlamlı buluyorum, oysa sayın savcının bu
olguyu suçlama olarak göstermesi kadar lehime olan delilleri de toplayarak iddanamede yer
vermesi Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160/2 maddesinde yer alan hukuki bir
zorunluluğudur.İddia makamının bu tutumu mahkememizin değerli bir üyesinin de dikkatini
çekerek iddianamede heyetinizin kabulüne muhalefet şerhi koymasına neden olmuştur
suçlandığım bir konuda telefon numaramın Ümit Sayın,Muzaffer Tekin'e ait telefonlarda
bulunması Muzaffer Tekin,Erbay Çolakoğlu,Fatma SibelYüksek ile telefon irtibatımın
bulunması konusudur Sayın başkan Ümit Sayın isimli şahısla ne şekilde tanışıklığımın
olduğunu daha önceki açıklamalarımda arz etmiştim.İstihbarat okulunda brifing verme
konusunda görevlendirilmem dolayısıyla irtibatı sağlamak için birbirimize telefon
numaralarımızı vermiştik. Bu nedenle ilgili şahsın cep telefonunda telefonlarımın bulunmasını
arz ettiğim nedenlerden dolayı gayet doğaldır.Cep telefonunda ismimin Gülmen yarbay
olarakkayıt edilmiş olmasıda burda dökümünü görüyorsunuz. Bulunduğum rütbeyi belirtmesi
ilişkinin o tarihler arasında kalmış olduğunun kanıtı niteliğindedir.Bu konulara ilişkin telefon
çıktılarınıda makamlarınıza arz ediyorum.Muzaffer Tekin 1985 yılında kendisi ile tanışma
şerefine nail olduğum banaaskerlik ve asker sevgisini mesleğimin başındayken aşılayan Kıbrıs
Barış Harekatında göstermiş olduğu kahramanlıklar nedeniyle altın şeref madalyası ile
ödüllendirilen şuanda Kıbrısta adının verildiği bir tepe bulunan ve teğmenlik stajımı yaptığım
ilk bölük komunatım olması sebebiyle tanırım.1984 mezunu tüm piyade ve jandarma sınıfı
arkadaşlarımda kendisini sınıf okulunda komutan olması sebebiyle çok iyi tanır sever ve saygı
duyarlar.Böyle meziyetleri olan bir komutanımdatelefonumun bulunması benim için şereftir
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bunun suç olarak nitelendirilmesini anlamak mümkün değildir.Kendisinin halen adı ve niteliği
bile tam olarakkonulmamış bir davada terör örgütü liderliği ile suçlanıyor ve yargılanıyor
olması benim teğmenlik yıllarımda tanımış olduğum yüzbaşı Muzaffer Tekin imajını biranda
silip atamaz.Kendisinin suçluluğu ispat edilene kadarda bu böyle kalacaktır.Şuan tam olarak
hatırlamasamda başımdan geçen onca badireden sonrainsaniyet namına kendisine geçmiş
olsun mesajları atmış olmam suç olarak nitelendiriliyorsa ve hakikaten suçsa verilecek cezaya
şimdiden razıyım.Erbay Çolakoğu değişik zamanlarda aynı birliklerde görev yaptığımız bir
mesai arkadaşımızdır. Tamamen iş arkadaşlığına dayanan telefon ve mail haberleşmesini
örgütsel bağlantılı olarak göstermek mantık dışıdır. Iddianamenin ek klasörlerinde telefon
dinlemelerine yönelik olarak terörle mücadele şube müdürlüğünün hazırlamış olduğu raporun
62.ve 63 sayfalarında telefonlarıma ait listeler yer almaktadır.Bu rapora göre belirtilen tarihler
arasında şahsıma ait cep ve ev telefonum dinleme altına alınmış olduğuna göre belirtilen
görüşmelere ait çözümler iddia makamınca ilgili kuruluştan istenmiş olsaydı içeriğinde neler
olduğu suç oluşturabilecek herhangi bir konu olup olmadığı açıkça görülecektir.Yargıtayın
sayısız kararlarında da belirtildiği gibi bu tür durumlarda suç teşkil eden görüşme sıklığı değil
içeriğidir.İddia makamı suç sayılabilecek bir görüşme ve iletişim tespit edebilmiş olsaydı özel
görüşmelerin bile büyük bir zevkle konulduğu bugünkü şartlarda mutlaka dosyama koyar
iddianameye de ithal ederdi.Bu konuda da lehime oluşabilecek kanıtların toplanmasından
imtina edilmiştir.Diğer bir şahıs olan Fatma Sibel Yüksek isimli şahsı hiç tanımıyorum eğer
tanımış olsaydım temasta olmakla nitelendirildiğim Muzaffer Tekin,Ümit Sayın,Erbay
Çolakoğlu gibi şahıslarla tanışıklığımı açıkça savcılık sorgulamamda nasıl belirttiysem
buşahısla ilgili olarak da aynı samimi yaklaşımımı çekinmeden sergilerdim.Ayrıca yukarıda
bahsettiğim rapor ve iddianamede bu kişiyle 114 adet mesaj atma alma ve görüşme kaydının
bulunduğu iddiaedilmektedir hiç tanımadığım ve kim olduğunu bile bilmediğim bir şahısla
ilgili bu miktarda görüşme yapmış olmam akla mantığa sığacak bir konu değildir.Diğer
yandan Fatma Sibel Yüksek'in cep telefonundabenim telefonumun kayıtlı bulunmaması ve bu
şahısla 114 kez görüşme yapmış olduğumun öne sürülmesi dikkate alındığındaiddiaların ne
derece inandırıcı olabileceğinide takdirlerinize bırakıyorum.Bu konuda teknolojinin
gelişmesinden istifade ile internet ortamında bulunan görüşme görüştürme sms atma
programları kullanılaraksuç unsuru yaratılmaya çalışıldığını değerlendiriyorum. İnternette
mevcut olan Lowredword isimli bir bilgisayar programı sunucusu ABD dir.Üzerinden bu
programa ulaşıp küçük bir bedel karşılığı üye olunabilmektedir.Bu proğramda arayan ve
aranan numaraların yazılacağı kutucuklar olup bu kutucukların istenen herhangi bir numara
girilerek aralarında görüştürme yapabilmek mümkündür. Söz konusu program ile sadece
arama değil sms ve mesaj atma işlemleri de yapılabilmektedir.Bahse konu program sayesinde
bir  k imsenin  b i lg is i  ve  izni  o lmaksız ın  h iç  tanımadığı  ik inci  şahıs lar la
görüşme,görüştürme,sms atma yapabilme ilişiğinin daha önce hava kuvvetleriaskeri savcılığı
tarafından hazırlanan bilirkişi raporunu da heyetlerinize arz ediyorum.Eğer müsadeniz olursa
duruşmanın ilerleyen safhalarında avukatlarımız herhangi birinizin telefon numarasını
diyarbakır belediye başkanıyla temas haline getirebilecektir bu konuyu da heyetinize arz
ediyorum. Sayın başkan şimdi iddianamede yer alan ve hayatın doğal akışına aykırı bulduğum
bir kaç husushakkında tensip ve görüşlerimi arz edeceğim sözde Kafes Eylem Planı ekinde
bulunan görev bölümünde yer alan 41 personelden 33 ünün şüpheli olarak gösterilmesi ve
bazı personelin ifadelerinin dahi alınmamış olması biraz önceki vermiş olduğum raporun
ekidir başkanım sayın başkanım en sonunda gazatelerde birkaç gün önce çıkan
küpürüdür.Sayın başkaniddia makamınca hazırlanarak mahkemenize sunulan ve kabül gören
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bu iddianamede sözde danışma kurulu özel operasyon komutanlığı ve bölge komutanlıkları
altında hücre lideri ve hücre elemanı olarak nitelenen toplam41 kişinin isimleri
sıralanmaktadır.İddia makamının hazırlamış olduğu iddianamedeki şüpheli sayısı 33 aynı
iddianamenin sonuç ve değerlendirme bölümünde ise bu rakam 51 dir sayfa 63 de.Sözde
görev bölümünde isimleri geçenlerden hariç tutulan 8 kişi hakkında kovuşturmalarına yer
yoktur kanaatinde bulunmadığına göre hariç tutulan personel hangi kriterler esas alınarak
dava dışında tutulmuşlardır.Benim tutuklanmam ve 7 ayı aşkın süredir itirazlarıma rağmen
özgürlüğümün elimden alınmasının kriteri nedir.Hariç tutulanlardan olan Erbay Çolakoğlu
isimli şahsın adı heryerde ihbar mektup ve maillerinde geçerken ve benimde suçlanmama
neden olurken neden bu zamana kadar ifadesine bilebaşvurulmamıştır. İddia makamının bu
şahıs hakkında ayrı bir tasarrufu mu bulunmaktadır. İddianamede yer alan şüpheliler hakkında
ki deliller ve şüpheliler hakkındaki bölümün İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
imzalı 30/10/2009 tarih ve sayı B.05.01.egm.4.34.00. 14.20-19120 sayılı toplam 77 sayfalık
raporunda belirtilenlerle hemen hemen aynı olduğu görülmektedir.Savcılık makamlarının
polis raporlarını olduğu gibi kabul ederek iddianame hazırlaması genel bir taammülmüdür.Bu
soruya cevap evet ise raporda ve iddianamede aynı sayıylaadı geçen şüphelilerle ilgiliarama
ve el koyma inceleme kararının alınmasına yönelik polis talebine neden olur
verilmemiştir.Acaba suç işledikleri konusunda ilgili mahkemeye yeterli kanıt bulunmadığı
kanatine mi sahip olmuştur.Eğer mahkeme bu kanaatte ise sayın savcı ne gibi yeni deliller
bulupta aynı şüpheliler hakkında dava açabilmiştir. Sayın savcı iddianamenin 63.sayfasında
sonuç ve değerlendirme bölümünde hakkında kamu davası açılanla başlayan ve ismiminde
zikredildiği 51 kişi hakkında vekilim tarafından hazırlık soruşturmasındaki ifademde de talep
etmiş olunmasına rağmen genelkurmay başkanı denizkuvvetleri komutanlığının yada seminer
ve harekat planları hazırlama eğitimi veren harp akademileri komutanlığının resmi görüşlerini
almadan bilirkişi dinlemeden Türk Silahlı Kuvvetleri kurallarına aykırı olarak askerihiyerarşi
dışında Deniz Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan kafes operasyonu eylem planını hayata
geçirmek üzere faaliyet yürüten yasa dışı bir örgütlenme olduğu anlaşılmıştır yorumunu hangi
hukuki delile dayanarak yapabilmiştir.Bu değerlendirmede deniz kuvvetleri bünyesinde
oluşturulan ibaresi bulunması dolayısıyla ilgili komutanlıktan sözde kafes eylem planı
hakkında bilirkişi raporu istenmesinitalep ediyoruz.Sayın başkan iddia makamının bu
husustaki mütalaalarının kayıda geçmesi için cevaplamasını lehime delil olabilecek bu
hususların mahkemenizce dosyaya konulmasını talep ediyorum.Tespitlerimden bir diğer
husus 2007 yılında azınlık okullarına tehdit içerikli mektup gönderilmesi üzerinedir. Sayın
başkan 3 mayıs 2007 tarihinde temel malatyalı adıyla kasımpaşa postahanesinden atıldığı
belirtilen bu mektup ek klasörde yer almaktadır.Bunun bir kopyasınıda makamlarınıza arz
ediyorum iddia makamı bazı yanlı basın yayın kuruluşlarının yaptığı gibiparağraf
bütünülüğüne bakmaksızın bazı kelimelerden yola çıkarakiçeriği ile üç yıl öncesinden bu
güne bazı şifreler taşıyan ve kehanet derecesinde öngörüler içeren bu mesajı hazırlayanlar ya
doğa üstü güçleri olan birileri yada bugünün çok uluslu karargahı ile birlikte hareket eden ve
ülkede gizli güçlere hizmet eden yaşadığımız trajediyi kurgulayanekip elemanlarından olsa
gerek.Bu mektubu yazan daha mektubun en başında ülkemizde yaşayan ermeni
vatandaşlarımız için ermeni asıllı vatandaşlarımız ibaresi ile mesajının birçok yerinde bu
tabiri ile hitap etmektedir. Sizler bize osmanlıdan emanetsiniz bizim için kutsal sayılırsınız
asırlardır birlikte huzur içinde yaşadık yaşamaya da devam edeceğiz demektedir.Hrant Dink
in öldürülmesi olayına üzüntümüz açıklanamayacak boyuttadır bu bir cinayettir ve canileride
devlet tarafından yakalanarak adalete teslim edilmiştir yorumunu yapmaktadır.Huzurunuzda
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soruyorum tehdit bu ibarelerin neresinde ermenileri yada gayri müslimleri hasım kabül eden
bir kişi düşmanlığını bu şekilde mi gösterir yazılanlaraülkemizin çok renkliliğini oluşturan bu
tür vatandaşları kucaklayan bir tavır sergilenmiştir. Unutmayınız ki bu ülkede yaşayan bir çok
ermenivatandaşımızda yine ermenistan vatandaşı olup ekonomik zorluklar altında yaşayan
geçimini yıllardır Türkiyede ve İstanbulda sürdüren kaçak ermeniler bulunmaktadır.Bunların
sayısı 100.000 ne yakındır.Çalıştıkları işyerleri ve ikametleride yine malum olarak
bilinmektedir derken bu ifadeler size bir yerdentanıdık gelmiyor mu.Sayın Başbaşkanın
bundan birkaç ay önce İngilterede yapmış olduğu ziyarette bbc radyosuna vermiş olduğu bir
demeçte birebir aynı ifadeleri kullanması tamamen bir tesadüfmüdür.Eğer üç yıl öncesinde bu
metni yazan azınlıkları tehdit ediyor diye nitelendiriliyor ise asıltehdidi Sayın Başbakanın
kendisi milyonlarca insana ulaşacak şekilde ve yurt içindeki yayın kuruluşlarınada defalarca
tekrar ederkende yapmış olmuyor mu.Bu durumda Sayın başbakanında mı Kafes operasyonu
eylem planının bir uygulayıcısı yada sözcüsüdür. Bundan sonra ermeni soykırımı veya başka
bir adlameydana gelecek olaylar ve hadiseler sonrası bunların yanlış olduğunu haksızlık
yapıldığını ve doğruları beyan eden düşünce fikir ve beyanatların artık meydanlarda ermeni
vatandaşlarımızın bulunmuş oldukları görevlerde yaşadıkları yerlerde ve sosyal
faaliyetlerdeTürk devletini savunma açısından görme arzusundayız derken deniyorken azınlık
vatandaşlarımızı sosyal ve üniter devlet anlaşınınbir gereği olarak göreve çağırıyor olması
hümanist bir yaklaşım olarak değerlendirilemez mi bu ülkede Kürt kökenli
c u m h u r b a ş k a n l a r ı , b a ş b a k a n l a r , b a k a n l a r , m i l l e t v e k i l l e r i ,
askerler,komutanlar,müsteşarlar,bürokratlar,polisler ve çeşitli güvenlik görevlileri siyasi parti
kuruluşları,yöneticiler,iş adamı,sanatçılar ve benzeri çıkmıştır.Ve karma olarak ülkenin
heryerinde yine aynı tür eşit şartlar altında birlikte yaşadılar ve yaşamaya devam ediyor işte
bu görevde bulunan biz kürtler bu ülkede hiçbir ayrılık görmediğimiz gibi aynı eşit şartlar
altında yaşadık ve yaşıyoruz bizlerin hakkını savunmak bizlerin haksızlığa uğradığını ve
hakkımızda bir olumsuz propaganda yaparak kürt bölgesi insanlarının kimliğini kullanarak
pkk terör örgütüne ve çeşitli bölgesel örgütlere gerekli en sert cevabı yine bu bölgenin
insanları vermeli ibareli burdaki iktidarın sözde Kürt açılımı dediği ve başta içişleri bakanı
olmak üzere iktidar partisi elemanlarının her platformda dile getirdikleri ile bir benzerlik
taşımıyormu biz kürtler derken yazının etnik kökenini belirtmesininismini temel malatyalı
olarak belirtmesini ve adres olarak karadenizli vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bir
bölgeyi seçmesini nasıl yorumluyorsunuz. Son zamanlarda özellikle Ahmet Türk'ün
Samsunda yumruklanması ve Ladikte iki polisimizin şehit edilmesi olayı ile bölücü terörün
Karadeniz bölgesinde açıldığınında bu beyanla bir parelellik kurulabilir mi sayın başkan
tehdit mektubu olarak değerlendirilen bu bildiri hakkında daha birçok tespit ve
değerlendirmeler yapılabilir. Bildirinin içeriği bir iki yanlış anlaşılmaya müsait kelimeler
dışında tamamen ulusal birliğin sağlanması ve toplumsal sağduyunun canlandırılmasına
yönelik mesajla doludur.İddia ediyorum ki mektubun tüm içeriği bugünkü iktidar partisinin
söylemleri ve beyanları dahilindedir.Konuya ilişkin diğer bir tespitimde bu bildirinin nasıl
tehdit olarak değerlendirildiği ve bugünkü iddianamede suç unsuru olarak nasıl karşımıza
çıkarıldığıdır. Sayın başkan bu bildiri kim tarafından tehdit olarak algılanmıştır.Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğümü,Cumhuriyet Savcılarımı hayır ilk olarak tehdit olarak niteleyen
özel Takmanças Eğitim öğretim kurumu müdüresi Mari Nalcıdır.Bu mektubun tıpkı çekimini
arz ediyorum 14 mayıs 2007 tarihinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne göndermiş
olduğum bir yazıda okuluna gönderilen bildiriye tehdit mektubu yuvarlak içinde gördüğünüz
tanısını koyan ilk kişi Mari Nalcıdır.Bu teşhis üzerine benim polisim bu mektupta neler
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yazıyor içeriğin neler var diye okuyup anlamadan 25 mayıs 2007 tarihinde mektubu atanı
tespit etmek için bir ekip kurarak kasımpaşa postanesine gitmiş postanede kamera sistemi
olmadığını belirlemiş ardından da 4 haziran 2007 tarihinde temel malatyalı isimli şahsın adres
olarak belirttiği karadeniz mahallesinde Trabzon Sokağın varlığını araştırmıştır hiçbir sonuç
alınamayınca faili meçhul rutin bir soruşturma olarak kalmış ancak ne hikmetse bu olayın
meydana gelmesinden tam iki yıl sonra soruşturma makamlarına ulaşan bir ihbar mektubunda
mektup içeriğinden bahsedilerek sözde kafes eylem planının yürürlüğe girdiğiiddia edilmiş
sayın Savcımız da bu tezgaha inanarak bu olayın sözde planı bir delil olarak ortaya
koymuştur.Levent Bektaşın bürosunda ele geçirilen dvd de yer aldığı iddia edilen yabancılara
ait konular hakkında incelemelere gelirsek,bir başka davadan sanık Levent Bektaşın
bürosunda yapılan aramalar neticesinde 3 numaralı dvd içerisinde çeşitli excel ve word
dosyalarının bulunduğu iddia edilmektedir. Bu dosyaların plan içerisinde yer almasının
mantıksızlığını istihbari geçmişime dayanarak incelediğimde 2006 adalar abone listesi bu
listenin malum dvd ye 31 mayıs 2006 tarihindeoluşturulduğu ve yazanın da agos olduğunun
belirtildiği iddianamenin 30.sayfasında bilirkişi incelemesiyle tespit edilmiştir. Bu listenin
bahse konu gazete yetkililerince hazırlandığı ve dağıtım maksatlı kullanıldığı, listede adı
geçen bazı aboneler için kapıya bırak, son ikisayı,kınalıbayii, büyük ada iskele affan bayi gibi
açıklamalardan açıkça anlaşılmaktadır. Bu konudaki tespitlerimizide makamlarınıza arz
ediyorum bu bilgilerin yaklaşık 3 yıl sonra aynı dvd içerisinde kafes eylem planı adı altındaki
sözde planda bir eylemin parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasının mantiki bir açıklaması
yoktur makamınıza arz ettiğim çıktının kapıya bırak, kınalı bayi ibarelerini açıkça
göreceksiniz harita png isimli resim dosyası bu resim dosyası içerisinde yer alan iller
bazındaki Türkiye haritası üzerinde çeşitli renk kodlarıyla topluluk olan olmayan yerlerve
imanlı- imansız yerler olarak işaretlenen iller üzerindekirakamların ne anlama geldiği
anlaşılamasada bu illerde hristiyanlık dinini yaymaya çalışan misyoner sayısını gösterdiğini
düşünmekteyim. Ayrıca imanlı-imansız ayrımının bu dine mensup kişilerin yani
misyonerlerinbir tabiri olduğunu nitelendirmekteyim bunun en büyük kanıtı aynı listedebazı
kiliselerin isamesih imanları kayseri ve muğla imanlılar topluluğu olarak geçiyor
olmasıdır.Buna ilişkin tespitimde makanıza ibraz ediyorum.Sözde Kafes Eylem Planınıngörev
bölümünde yer alan muvazzaf ve emekli askerlerin tamamının müslüman olduğunu göz önüne
alındığında böyle bir tanımlamanın listedeki elemanlarca yapıldığını iddia etmek büyük bir
çelişkidir.Misyonerlik faaliyetinin bir çalışmasını sözde plan ekine konularak planınbir
parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasınında mantıki hiçbir izahı yoktur. Biraz önce arz
etmiş olduğum imanlı yerler imansız yerler ve Türkiyedeki illere göre numaralandırılmış
muhtemelen o bölde misyonerlik faaliyetini yürüten şahısların miktarını gösterdiğini
değerlendirdiğim haritadır.Aynı şekilde mahkeme heyetinearz etmiş olduğum imanlılar
kelimesini kiliselerinisimleri olarak gösterilmiş yerlerdir. Kafes liderler 2 xls isimli excel
dosyası sözde kafes eylem planı görev bölümünde yer alan sorumluluk bölgeleri marmara ege
ve karadeniz bölgelerini kapsamaktadır.Bu durumdaadı geçen dosyadaki listede yer alan
Adana,Antakya,Denizli,Diyarbakır,Gaziantep,Mardin, Midyat,Nusaybin gibi yerlerdeki kilise
ve sorumlularına ilişkin bilgilerin kimler tarafından ne şekilde toplanmış olabileceği ve kimin
sorumluluğunda oldukları cevabı yoktur diğer word ve exceldosyaları budosyaların içeriğinde
yer alan ve iller bazında hristiyanlık dinine mensup kişiler onlara ait adreslertelefon ve e-posta
adresleri ibadet hanelerinin adresleri,sivil toplum örgütleri ve misyonerlik hristiyanlık
faaliyetleri gösteren internet adresleri gibi çok detaylı uzun süreli ve kurumsal bir çalışmayı
gerektirecek bilgilerin sözde eylem planında yer alan şahıslarca taplanmış olduğunu iddia
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etmek hayatın doğal akışına aykırıdır.Bu bilgiler ancak ve ancak kiliseler adına yetkili
şahısların yazılı müracatlarıyla istenen bilgileri deklare etmek ve bir makama başvurabilmek
suretiylederlenebilecek istihbari bilgilerdir. Malumları olduğu üzere 2003 yılında Avrupa
Birliği uyum yasaları çerçevesinde ülkemizde diğer dinlere ait ibadet hane açma serbest
bırakılmıştır.3194 sayılı imar kanunun ek ikinci maddesinde camii ibaresi ibadethane olarak
değiştirilince ülkemizde diğer dinlere ait ibadethane açmanın önü açılmıştır.Kanunda yapılan
değişiklik tarihine kadar misyonerler tarafından kurulan ve kaçak olarak işletilen bu gibi
ibadet yerleri artık belirli şartları yerine getirdikleri takdirde yasal statülerine
kavuşturulabilmektedir. Ülkemizde yabancılar ve azınlıkları takip ve kontrol etmek onlarla
ilgili yasal sorunlarda rehberlik etmek İçişleri Bakanlığının sorumluluğundadır Bakanlık bu
sorumluluğunu Emniyet Genel Müdürlüğü vasıtasıylayerine getirmektedir.Emniyet Genel
Müdürlüğü bu husustaki vazifelerini ise İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürlüğü
kanadıyla yürütmektedir.Bu müdürlüğün yurt genelinde yaygın şubeleri bulunmaktadır.Bu
bilgiyi yukarda arz ettiğim bilgiyle ilişkilendirdiğimde 2003 yılında serberst bırakılan
ibadethanelerin yasal konuma geçebilmesi için çeşitli dinlere mensup kişilerin hangi makama
başvurması gerektiği ortaya çıkmış bulunmaktadır.İddianamede yer alan azınlıklara ait çok
teferruatlı bilgilerin ancak bu yöntemle toplanmış olabileceğini değerlendiriyorum.Eğer
Cumhuriyet Savcıları bu yılın başlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kozmik odalara
düzenledikleri inceleme ve araştırma faaliyetlerini Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili
bürolaradadüzenleme cesaretini gösterebilirler ise gerçeğe ulaşma konusunda büyük mesafeler
kat etmiş olacaklardır.Bundan 20 günönce bir başka davadan yargılanmaya başlayan Emniyet
Genel Müdür Yardımcısınınmahkemede vermiş olduğu ifadeler de bu savımı destekler
niteliktedir. Listede isimleri verilen 50 kadar bu internet adreslerinin incelenmesi neticesinde
bu internet siteleri ve maillerin faaliyet alanları sözde eylem planının faaaliyet hedefi gibi
olarak gösterilen gayri müslim vatandaşlaraait gibi gözükmektedir.Ancak içeriğinde
alakasız,açmıyor ifadeleri ile tanımlanan adresler ve faaliyet alanı Çeçenistan olarak
gösterilirken internet adreside bulunmaktadırki bu durum bahse konu listenin özürdiliyorum
acele ile yada kulaktan dolma bilgilerle hazırlanmış olduğu kanısını güçlendirmektedir.Yüce
mahkemenizden talebimdir savcılıkca alınan ifademin ardından tutuklanmak üzere sevk
edildiğim mahkemenizce serbest bırakılmamdan 9 gün sonra tekrar tutuklanmak üzere
arandığım haberini televizyon haberlerinden duydum.Adaletin tecellisi için kurban
bayramının birinci günü şahsıma herhangi bir tebligat yapılmadan kendiliğimden geldiğim
Hasdal Askeri Cezaevine kapatıldım.Halen de bu cezaevinde ne olduğu bilinmeyen bir cd de
adım geçiyor diye 7 aydır tutuklu olarak bulunmaktayım.Ülkemiz bugüne kadar Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine başvuran onlarca müştekinin uzun süren ve cezalandırılmaya dönüşen
tutukluluk süresine ilişkin davalarla meşgul edilmektedir.Bu davanın da onlardan biri
olmamasını temenni ederek biran önce tutukluluğumun kaldırılmasını ve kısa sürmesini
umduğum duruşmalar neticesinde de beraatime karar verilmesini talep ediyorum arz ederim"
şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
40-Sanık Halil Özsaraç'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
15/06/2010 tarihinde 1. celsede alınan savunmasında özetle;"Mahkemenizin saygı
değerüyelerini ve değerli dinleyicilerini selamlıyorum.Öncelikle şunu belirtmek istiyorum
hastalıklı ve kolaylıkla çürütülebilecek bir takım meçhulden gelen iddiaların ciddiye
alınarak,hukuk dışı bir şekilde tutuklanmam içinbahane edilmesinin, üstüne üstelik
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tutukluluğumun yedi aydır uzun bir zaman sürdürülmesinin iyi niyetli bir açıklamasının
bulmakta güçlük çekiyorum. Özel savcıların benim terör örgütü üyesi olduğunu savunarak
başvurdukları tuhaf deliller iddianamenin 57. Sayfasındayeralmaktadır.Bu delil diye sunulan
hem sanal hemde gaibten gelmesaçmalıkların hepsi beş tanedir ve ben bu kuru gürültülerin
savunulacak bir tarafı yok ki ve desem bu gürültücü saçmalıklarınbeni 7 ay haksız yere hapse
soktuğu için boş işlerle uğraşmayı sevmeyen biri olarak tamamen mecburiyetten ıkına,
sıkılave son derece isteksiz bir şekildekonuşmama başlıyorum. Şimdi özel savcıların delil
dedikleri saçmalıkları tek tek bakıp birşeyler anlatacam.Özel savcıların 1. Saçma delilini
okuyorum. Hakkında kamu davası açılan sanıklardan Levent Bektaş'ın işyerinde ele geçen
3noluDVD deki kafes operasyonu eylem planındakiniteliğindeki görev bölümü başlıklı
belgede özel operasyon komutanlığı bölümünde Ege bölge komutanlığıbaşlığı altında Deniz
Kurmay Yarbay Halil Özsaraç ikincihücre lideri şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı tespit
edilmiştir,imiş. Öncelikle bir elektronik belgenin hukuksal olarak inkar edilemiyecekşekilde
gerçek olabilmesi için nitelikli sertifikaya sahip dijital imzayla imzalanmış olması gerektiğini
sizlere hatırlatmak istiyorum. Burada bahsi geçen elektronik belgelerin dijital imza ile
imzalanmamış olması nedeniyle bu belgenin bilimsel gerçekliğinin kanıtlanmasımümkün
değildir. Bilgisayar ortamında oluşturulan her belgenin öz nitelikleri olanyaratılma tarihi,son
kaydedilme tarihi dosyayı yaratan kişileringibi bilgilerin kötü niyetli olarak değişiklik yapmak
mümkündür. İddiaya konu olan DVD kayıtları fazla bir ekipman gerektirmeyen oldukça
bilgisiyarortamında kolaylıkla üretilir. Herşeyden önce Levent Bektaş adında birini
tanımıyorum,yani kendisi benim için elalemden biri Levent Bektaş'ın benim için
elalemdenbiri olduğunu aramızda hiçbir telefon irtibatımızın olmayışından da kolaylıkla
anlayabiliriz. En başta özel savcılar bunu görmezden geldiler. Elalemdenbiri olan Levent
Bektaş'ın iş yerinde polis tarafından yapılan aramada bir DVD bulunmuş ve bu DVD deki
saçmalıklar nedeniyle bir sürü deniz kuvvetleri mensubu burada mahkemede hesap veriyor
hale getirilmiş. Üstelik elalemin DVD'sindekisaçmalıkları bana 7 aycık hapis yatıracakmış.
Allah Allah, her neyse ben bu tuhaflığa rağmen aklıma gelenleri burada sıraya
bilgilendirmeye başlayayım yine de. Ben merak içindeyim Levent Bektaş'ın iş yerindeki altı
üstü birkaç tanecik, yani imaj kopyalaması hiçte zaman almayacak olanCD ve DVD'leri Polis
neden kopyalarını çıkarmadan yangından mal kaçırır telaşıyla alelacele almış acaba,alınan
DVD neden ve hangi hukuki hakla kopyalanmadan alınmış olabilir. Açıkçası bunu anlamakta
çok güçlük çekiyorum DVD'nin içineörneğin kötü niyetli birileri tarafından döküman
eklenmiş isebu nasıl ortaya çıkacak.DVD deki bilgilerin hangisinin gerçek, hangisinin
düzmecehangisinin ekleme olduğunu nerden bileceğiz. bunun birtek güvenilir yolu var idi.
DVD nin arama ve el koyma esnasında bir imajının hemen oracıkta herkesin gözü önünde
verilmesi bu DVD'yi itibaredilecek bir delil haline getirebilir. Bu yapılmamış, bu durumda
polis tarafındanel konulduktan sonra DVD nin içinekötü niyetli bir yaktırıp yapılmış olabilir
mi,bu konuda emin olamayız. Bir kötü niyet olabilir de olmayabilir de, peki Polis Yasada
açıkça yer almasına rağmen, el koymadan önceki bir DVD'nin imajının vermemesi halinde
zan altında kalacağını ve elindeki delilin sakatlanacağını bilmiyormuydu, bilmez olur mu
tabiki biliyordu, kimdir bu hatayı bile bile yapanlarhata yapması mümkün olmayacak kadar
profesyonel eğitimli ve bu iş için özel seçilmiş tecrübeli birTerörle Mücadele
ekiplerdir.Üstelik birkaç yıldır meşhur ergenekon soruşturma üzerinde canla başla
çalışıyorlar. Işte böyle bir polis ekibinin bu kadar acemice böyle el koyma hatası yaptığını
mantıklı ve inandırıcı bulmuyorum. Bu konuda bende derin bir şüphe yaratmıştır. Öncelikle
yasaya aykırı olarak imajı vermedendelil toplayan polislerin sizin bu kadar güven duygusuyla
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yaklaşmanızıda çok hayretle karşılıyorum. Siz Ağır Ceza Mahkemeleri yasalara aykırı olarak
delil toplayan polis ekiplerine güveniniz sonsuz olabilir. Ama ben deniz YarbayHALİL
ÖZSARAÇ'ın yasalara aykırı olarak delil toplayan polis ekiplerine ne yazık ki güveni yok.
Ben polisten ziyade silah arkaşlarıma daha çok güvenirim. Kendilerini tanımıyor da olsam
burada bulunan silah arkadaşlarımın hepsinin sorgu beyanlarını okudum. Hiçbiri bu sahte
plandan haberdar değil. Yapısı itibariyle sahte olduğu açıkça görülen kafes planı hazırlayıcısı
olduğu idda edilen subaylar da böyle bir plan hazırlamadıklarını ve haberdar olmadıklarını
söylüyorlar. Bizler dürüst yetiştik. Huyramızı, suyumuz, Huyumuz suyumuz benzerdir. Ben
silah arkadaşlarıma inanıyorum. Yasadışı delil toplamalarınagöz yumduğumuz sürece polisin
içinde kötü niyetli birilerinin veya kimsenin bilmediği derin, kirli ve komplocu ilişkiler ağının
mevcut olmamasını sadece temenni edebiliriz. Işimiz yasalara değil yalnızca Allah'ın
takdirine kalmış durumda anlayacağınız. Insanın aklına türlü türlü soru, türlü türlü şüpheler
geliveriyor işte,düşünmeye kalkınca,hele birde haksız yere tutuklanınca insan beyni neleri
neleri inceden inceye düşünmeye başlıyor. Haksızlık karşısında ne polise güvenimiz kalıyor,
ne de savcılara. Evet izin verirseniz polisin arama el koyma esasında ısrarla ve yasalara aykırı
bir şekilde çok ta kolay bir işlem olmasın arağmen alınan 3 nolu DVD'nin imajının
alınmadanel konulmasınada herhangi bir kötü niyetin olmadığını ve kimseye çaktırmadan
içine suç unsuru taşıyan bilgiler atıvermediğini varsayarak konuşmama devam edeyim. Öyle
bir güven duygusu taşımadığımhalde polisimize çok ama çok güvendiğimivarsayın
şimdilik,peki DVDde bulunan ve üzerinde 5 kopyası olduğu yazılı olan bu sahte planın orjinal
nüshaları bulunmuş mu. Demeki sahte planın ıslak imazlı hali ortalarda yok, bu sahte planın
oriinal nüshaları bulunmuşmu, hayır, demeki sahte planın ıslak imzalı hali ortalara lok,bu
sahte planın biryerlerde fotokopisini bulan varmı oda yok, yani Beşiktaş'taki özel
Savcılarınyandaş medyanın ve hükümete yakın çevrelerin bu güne kadar pek itibar ettiği ve
belge niyetiyle baktığı bu sahtekarlık örneği aptal plan bırakıngerçek nüsha olmayıfotokopi
bile değilmiş, neymiş falan birşey miş. Devam edeyim. Peki polis DVD'de sahte planın nasıl
kaydını bulmuş, sahte olan bu planDVD'nin içinde fotoğrafların bilgisayarlarda
saklanmasında kulanılan jpeg programı ile kayıtlı imiş yani bir fotoğrafmış.Peki bu fotoğraf
nasıl oluşturulup da bir bilgiye taşınabilir. Bir scanner yani bir tarayıcı marifetiyle belge diye
yuturrabileceğiniz her türlü kağıdınüzerinde dilediğiniz numara çekerek önce bir bilgisayara
daha sonrabir DVD ye aktarabilirsiniz. Peki bu numaralar fotoğraf belge DVD'ye hangi
bilgisayardan kaydedilmiş olabilir, LEVENT BEKTAŞ'ın bilgisayarından mı, hayır
araştırmalar sonucu LEVENT BEKTAŞ'ın bilgisayarından olmadığı biliniyor, ama hangi
bilgisayardan DVD'ye kayıd edildiği araştırma konusu olmamış bile,çok ilginç adam güya bir
plan hazırlamış ve imzalamış,DVD'sine bir şekilde koymuş; ama bilgisayarda hiç izi bile yok
elindeki DVD'yecesurca koyduğu rivayet edilenplana bir bakıvereyim deyip te
bilgisayarınıaçıp bakmamış bile bakın şu Allah'ın işine peki şu olamaz mı,Türkiye'de bir
komplo tezgahlamaşirketi kurulmuş olamaz mı,son yıllarda ortalık kompladan geçilmiyor. Bir
siyasi parti liderine iğrenç bir komplo düzenlendi geçtiğimiz aylarda, hepimiz şahit olduk, işin
ilginçi Pensilvanya da meşhur bir tarikat lideri komployakurban giden siyasetçiye üzüntülerini
bildirmiş ve bizim çocuklara sordum bizle alakası yok demiş,işte polis içinde de kendisine
organize taraftar bulduğu iddia edilen Fethullah GÜLEN bu sözüyle bazı kumpaslar
tezgahladığını kabul etmiş olmuyor mu bütün iyiniyetime karşın şüphelenmeden
duramıyorum,işteÜstelikAKP hükümetinin idaresindeki günümüz Türkiye'sinin bir komplolar
ülkesi haline gelmiş olması,kamu oyunda da çok dikkat çekicibir hale gelmiştir. Bu en
basitinden bir gözlem tabii.Hepsi birer hakim ve savcı olan YARSAV yöneticileri bile hakim
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ve savcıları kontrol etmek içinkomplo hazırlıkları yapıldığına dair şüpheci açıklamalar
yapıyorlarsa, insanın aklına çokdaha fazla şey geliveriyor işte, birileri gidip birilerine abi
elimde çok güzel tezgahlanmış bir komplo benaryo var, acayip tutar. En az ikisi general on
subay tutuklatırsınız.30 subayında terfisini engellersiniz. Yanında da iki gazeteci bir savcı
bizden hediye geri kalan bütün yurt severler tutuklanmamak için susar sende işte demokrasi
ayaklı bütün gizli emellerine koşar gidersin, sen sadece tutuklatmak istediklerinin isimlerini
ve soyadlarını ver.Ücreti şu kadar diyor,olamaz mı bana mantıksız gelmedi, yani olabilir.
Burası Türkiye hatta birde ekonomik sektör ismi koyalım adına komplo sektörü diyelim,ne
dersiniz. Bu komplo sektöründe çalışan organize suçluları yakalaması gerekenler onları
yakalamayı verirlerse yani suça göz yumarlarsa mahkemelerde bu komploları göz göre itibar
ederlerse, doğal olarak ortalık kirli komplolardan komplo sahte planlardan komplo sahte ihbar
mektuplarından geçilmez. Birkaç yandaş ve komplocu gazeteci ve televizyoncuda ortalığı
birbirine katarsa komplocuların işleri dahada kolaylaşmış olur, burası Türkiye ve mevcut
siyasi ortamdan herşey beklenir. Yanlış anlamayın kimseyi suçlamıyorum. Benim için elalem
olan bir isim DVD sinde çıktığı rivayet edilen sahte bir planda ismim geçiyor tutuklanınca
insan böyle şeyler düşünmeye başlayıveriyor doğal olarak bizi hayvanlardan ayıran insan
doğası işte, ama sahte plan plana benzemiyecek kadar bir gerizekalılıkla hazırlandığı için bu
sahte planı hazırlayan hayvanlara ben geri zekalı diye hitap etmek istiyorum. Evet bence bu
sahte planı hazırlayanlar olsa olsa TSK ın insan teröristler bomba taşıyor diye ihbar edip
devletle maytap geçen ve kendini Mehmet Ali diye tanıtan geri zekalı ile aynı familyadan
hayvandırlar, planı ben hazırladım biz hazırladık diye erkekçe ortaya çıkarlarsa sen nasıl bize
geri zekalı hayvan dersin diye efelenirlerse hakaret ettiğim için kendilerinden özür dilemeyi
hiç hiç düşünmüyorum. Ve diğer bir mahkemede bana belki hesap sorabilirler o geri zekalı
hayvanlara geri zelakı hayvanlar dediğim için, abartmıyorum. Bu sahte plan 1 subayın
hazırlamış olamayacağı kadar geri zekalıca hazırlanmışabuk sabuk,plan başlığı atılmış,son
derece kalitesiz salakca bir karalama yazı, ne bir plana benziyor nede bir icra emrine.Örneğin
bir mübaşirin hakim gibi karar vermesi gibi saçmaca bir şey bu bir mübaşirin bir gerekçeli
kararı yazmaya kalktığını hayal edin, hukuktan anlamayan normal bir vatandaş yer mi yer,
ama bir hakim bir avukat böyle bir sahtekarlığı anında fark eder. Bu Plan diye uydurulan
şeyler öyle bir şey işte aslında, Asker olmayan birisi tarafından taklit edilmiş olduğu çok açık.
Askerler bunun sahte olduğunu da ilk bakışta anlıyor.Ama askeri planları konusunda ihtisas
sahibi olmayan yani sizde bunun gerçekmi sahte mi olduğunu anlayamıyorsunuz doğal olarak
,bakın açık konuşayım. Yazıdaki çok miktardaki formatve yazım hatalarından
bahsetmiyorum. Çok var beni düşündüren rahatsız eden konu daha başka aslında. Bu Yetersiz
sahte plan TSK'den birisinin hazırladığını düşünmek bir kere TSK'nin planlama yeteneğini
çok hafife almak Türk subaylarını geri zekalı yerine koymak demektir. Bu güne kadar özel
savcıların bu sahte planı gerçek varsayıp iddianamelerinde acaib acaib yorumlar
yaparakTSK'ın onurlu kişiliğine dolaylı olarak hakkaret ettiler veya buna göz yumdular özel
savcıları mantıklı düşünmeye davet ediyorum. Bakın Sahte planın hainliğinden
bahsetmiyorum. Sahte planın şekil ve içerik yetersizliğinden bahsediyorum. Sahte planı
hazırlayan geri zekalılar, sizi hah yakaladık bunlar terörist işte diye düşünmeye sevk edecek
şekildesadece eylemleri cesurca ve göze batıcı bir şekilde yazmışlar. Ama kimi nerede,neyi
nasıl yapacağını anlatan asıl detaylar yani bir planda yazılmasıasıl gerekli olan şey herşey
havada bırakılmış ve belirsiz bırakılmış daha iyi anlaşılması için örnek vereyim. Sahte
düzmece planın da silah malzeme ve teçhizatın bir bölümü emniyet güçleri eline geçmekle
birlikte müteakip operasyonlar için yeterlidir, denmiş. Peki bu silah malzeme ve teçhizatlar
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nerde,bu malzemelerkimlerin kontrolünde kimlerin sorumluluğunda kim nereden ne kadar
temin edecek beli değil. Ya bunların bunlar plandayazmayacaksa nerde yazacak, teröristler
müneccimmi nerden bilecekler silahların nerde olduğunu dikkat ederseniz sahte planda
eylemler cesurca yazılmış eylemi yapmak için lazım olan asıl şeyler hakkında hiç bir bilgi
verilmemiş,planlar sadece kuru kuru eylemleri anlatmaz. Planlarınıza harekat ayrıntılarının
yanı sıra en azından lojistik hususların istihbaret personelhususlarının en ince ayrıntısına
kadar anlatırsınız ki gerçekten plan olsun. Planı icra edeceklere asıl gerekli olanlar görevlerin
icrasına yönelik her türlü ince detaydır zaten, her lafı havada bırakılmış ve icracıların yüzlerce
kez teredütte bırakacak plan başlı sanal bir yazının nesi plan oluyormuşki şu zamana kadar
özel savcılar sadece terörist örgütlerin uyduruk planlarını gördükleri için mi TSK'de
birilerinin böylesine eksik hesapsız ve kapasitesizbir plan hazırlayabilceğini düşünebilirdiler
ve bunca masum insanı suçladılar ben dahil bazı subayları hapse tıktırdılar.Yapmayın lütfen,
Özel savcılar TSK nın gerçek planlarını görmediler. Çok kalitedirler, TSK dünya çapında bir
markadır. Askeri planlar konusunda uzman olduğunu sanan özel savcılar ki askerlik bile yapıp
yapmadıklarını bilmiyorum. İddianamelerinde aslında habersiz oldukları konularda atıp
tutmuşlar TSK 'nin mükemmel planlama yeteneği ile alay etmişler ve tabiki basın yoluyla
TSK ya karşı yürütülen asimetrik hainbir psikolojik harekata da sıkı bir malzeme sağlamıştır.
Bu basit komployu hazırlayan kötü niyetli kişiler eminim, bir köşede bizi seyrediyorlar, belki
hem sizinle hem bizimle, belki de sadece bizimle alay edip, gülmekten kırılıyorlardır.Konuyu
dağıtmadan tekrar sahte plana döneyim. Peki sahte bir plan hazırlamaya yeltenen bu
gerizekalılar, yani sahte bir plan üretip sizin bunu sahici sanmanızı isteyen gerizekalılar bunu
bilgisayarlarında ürettikten sonra, fotokopileri üzerine imzaları sonradan yerleştirilmiş sahte
bir fotokopi ürettikten sonra scanner üzerinde tarayarak DVD'ye yüklemiş olamazlar mı
diyordum. Aslı ortada olmadığına göre, bu böyledir zaten. Siz bakmayın bilgisayarlarda çok
özür dilerim, siz bakmayın bilgisayarlarda jpeg document olarak ifade edilmesine, bilgisayar
belgesi bildiğiniz gerçek belgelerden değildir. Her şekilde değiştirilebilirler. Uzun lafın kısası,
jpeg fotoğraf programı üzerinde bulunan bu sahte planın bir kağıt parçası kadar bile değeri
bulunmamaktadır. Kafes adındaki sahte plan, teknik olarak da adeta ben sahteyim diye
bağırmaktadır. Bu sahte planın hazırlayıcıları, daha doğrusu kötü niyetle sahte plan hazırlayan
gerizekalılar, sahte planlarında o kadar çok askeri yazım ve format hatası yapmışlar ki. Özel
savcılar en azından yabancısı olduğu bu konuda, yani planın sahtekarlık barındırıp
barındırmadığını öğrenebilmek için format açısından incelenmesi için Genelkurmay
Başkanlığının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ya da Harp Akademileri Komutanlığının
bilirkişiliğine başvurması gerekir idi. Bugüne kadar yapılan ne oldu. Özel savcılar bunun gibi
sahtekarlıklara, uzman görüşüne başvurmadan balıklama atlayıp inanılması güç suçlamalarla
iddianameler üretti, nöbetçi mahkeme heyetleri de uzman görüşüne ihtiyaç duymadan delil
durumu, kaçma şüphesi, üzerine atılı suç filan gibi kısa laflardan oluşan soyut gerekçelerle
beni tutukladı.7 aydır tutukluyum. Tutuklu-tutuksuz 33 Türk subayı ve astsubayı hepimiz bu
aptal sanal yazı kırıntısı yüzünden mahkeme sonuçlanana kadar terfi bile edemeyeceğiz. İşte
komplocuların asıl hedefledikleri bu idi.Türkiye'nin en güvenilir kurumu Türk Silahlı
Kuvvetleridir. Gelmiş geçmiş yapılan tüm anketlerde savcıların da polisin de Türk Silahlı
Kuvvetlerinden daha düşük bir güvenilirliği vardır. Benim dürüstlüğüm, güvenilirliğim Türk
ulusunca tescil edilmiştir. Bunun pratik bir değeri yok mu.Sizden gerçekliği hiçbir zaman
ispatlanamayacak bir sanal palavraya inanmanız yerine onurlu ve dürüst Türk subay ve
astsubaylarının dürüst beyanlarına inanmanızı bekliyorum.Bugüne kadar bu gerçekleşmedi ve
7 aylık bir haksız tutukluluk sürecimden sonra savcılara, polislere güvenmeyen çok büyük
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orandaki Türk vatandaşlarına tamamen hak verir hale geldim.Tekrar Kafes adındaki sahte
plana döneyim. Şimdi bir varsayımda bulunmak istiyorum. Kendimizi aptal yerine koyalım ve
sahte planın bir an için gerçek olduğunu varsayalım. Her ne kadar illegal bir örgütlenmeden
bahsediliyor olsa da, planın görev bölümünde herkesten rütbeleri ile bahsedilmiş, askeri
hiyerarşiye çok dikkat edilmiş ve herkese rütbelerine uygun görevler verilmiş iken bugüne
kadar dikkatinizden kaçan önemli bir şey var. Kritik soru şu.Kimler imzalamış bu
planı,cevap,Yarbay Ercan KİREÇTEPE,Emekli Binbaşı Levent BEKTAŞ ve Binbaşı Eren
GÜNAY. Kritik bir soru daha.Ben kimim,cevap,Yarbay Halil ÖZSARAÇ. Kritik bir soru
daha,Planı imzalayanlar benden kıdemli mi,yani benim üstüm mü,cevap,hayır,ben hepsinden
kıdemliyim.Sahte planda imzası bulunanların hepsi benim astım durumundalar. Kusura
bakmayın ama astlarımdan emir almamı ve onların emirlerini uygulamamı mı bekliyorsunuz
benden.Astlarım bana emir veremez,herhangi bir plan dikta edemez, buna kalkıştığı takdirde
de buna kulak asmam, üstelik şikayet eder,ceza almalarını sağlarım.Hayatımın hiçbir
döneminde benden kıdemsiz birinin bana emir vermeye kalkışmasıyla karşılaşmadım, astın
üste emir vermesi şeklindeki böylesi bir terbiyesizlik halinin bana bir sorumluluk da
yüklemeyeceğini bilmem söylememe gerek var mı.Daha açık bir şekilde söyleyeyim, benden
kıdemsiz durumdaki Ercan KİREÇTEPE ve Eren GÜNAY ve artık sivil bir kişi olan Levent
BEKTAŞ'ın bana emir vermeye kalkışması beni bağlamaz. Siz mahkemenizde bir Yargıtay
Dairesi Başkanını yargılayabiliyor musunuz, Mahkemeniz bir Yargıtay Ceza Dairesi
Başkanını tutuklamaya kalkarsa, kimse size kulak asar mı.Kimse size kulak asmayacağı gibi,
mesleğinizin en sıkıntılı durumuyla karşılaşmaz mısınız.Bu durum da aslında bunun gibi bir
şey. Ben rütbelerimi sokakta bulmadım. Benden kıdemsiz, yani astım olan birinin imzaladığı
ne bir emir ne de bir plan beni bağlamaz.Hadi diyelim ki, ben aptalım. Ya da diyelim ki,
benden kıdemsiz yani astım konumunda birisinden emir almaktan hoşlanan bir manyağım. Bu
planın görev organizasyonunda ismimin geçmesi bu plandan haberdar olduğumu ve
gönlümün rızasıyla planda belirtilen eylemlere katılacağımdan özel savcılar nasıl emin
olabiliyorlar.Bakın özel savcılar iddianamede, benim ismimin de olduğu bir gruptan nasıl
bahsetmişler:Bu yapılanmanın, TSK kurallarına aykırı olarak askeri hiyerarşi dışında, Deniz
Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan, Kafes Eylem Planı'nı hayata geçirmek üzere faaliyet
yürüten yasadışı bir örgütlenme olduğu anlaşılmıştır.Özel savcılar, o kadar emin ki, sonuna
bir de anlaşılmıştır demişler.Bakın efendim,bir kere şu soruyu sormak lazım. Bu plan gerçek
ise, bana tebliğ edilmiş mi.Cevabım hayır, böyle bir plan bana tebliğ edilmedi. Aksini iddia
eden var ise, tebellüğ formunu göstersin o zaman. Habersiz olduğum, bana tebliğ edilmeyen
bir plandan hiç kimse beni sorumlu tutmaya kalkışmasın lütfen. Diyelim ki bu plan gerçek ve
bana yazılı olarak tebliğ edildi. İçinde yazanları benimseyip kabullendiğimi kim iddia
edebilir.Bu yönde herhangi bir eylemim olmuş mu,cevap,hayır.Aksini iddia
etmek,müneccimlik yapmaktır. Bu iddianameyi hazırlayan özel savcılar, kendilerinden emin
bir şekilde anlaşılmıştır gibi kesin laflarla müneccimlik mi yapmaya kalkışmaktadırlar. Bana
her kim terörist diyorsa iğrenç bir yalancıdır. Halk arasında bir deyiş vardır: Dilin kemiği
yoktur. İşte o kemiksiz dil, bazen öyle yalanlar söyler ki, zamanla yalanlarını peş peşe
sıralayanlar kendi yalanlarına da gerçekmiş gibi inanmaya başlarlar.Varsayalım ki bu plan
gerçek, varsayalım ki astlarımdan emir alacak kadar saf, tecrübesiz ve zavallı bir deniz
subayıyım, varsayalım ki bu planı yazılı olarak tebellüğ ettim ve varsayalım ki bu planda
yazan herşeyi emir kabul ederek benimsedim. Bu plandaki emirlere uyacağımı nereden
çıkarıyorsunuz. Ben ve bütün askerler İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğine tabidirler. Bir
kere her şeyden önce, İç Hizmet Kanunu Madde 8'e göre emrin askeri hizmete ait olması
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gerekir. Bu plan, askeri bir hizmete yönelik mi hazırlanmış.hayır. Bunun yanısıra, İç Hizmet
Yönetmeliği Madde 33'e göre Emirlerin, hizmete müteallik olması ve kanun ve nizamları ihlal
etmemesi şarttır. Amirin verdiği emrin adli ve askeri bir suç maksadını ihtiva eden bir fiile
müteallik olduğu astın kendisince malum ise emir ifa olunmaz.Yani, suç olduğunu bildiğim
bir emre uymama hakkım var. Bu hakkımı kullanıp kullanmadığımı nereden biliyor özel
savcılar,bilmiyor, özel savcıların savları bile doğruyu yansıtmıyor,doğrulardan çok uzak. Suç
iddiası değil, adeta bir suç uydurması görünümünde. Yasal olmayan bir şekilde buldukları
sahte bir planda adı geçiyor, iki de iftira mektubu hadi yallah tutukla Türk Subaylarını,
yatsınlar içeride aylarca. Bu ne ya, bu nedir, bu insanların asıl amaçları nedir açıklamaları
lazım.Tekrar dönelim plana. Size bilmediğiniz bir bilgi daha vereyim. Türk Silahlı
Kuvvetlerinde planları kurmay subaylar hazırlar. Bunu siz bilemezsiniz siz sivilsiniz
çünkü.Türk Silahlı Kuvvetlerinde ağır sınavlardan sonra seçilen subaylar, Harp
Akademilerinde plan hazırlama konusunda özel olarak eğitilirler ve 2 yıllık uzun ve sert bir
eğitim sonrasında planlama konusunda üstün nitelikler kazanmış birer kurmay subay olarak
mezun olurlar. İşte o kurmay subaylardan birisi de benim. Sahte plandaki görev bölümüne
dikkat edecek olursanız. Görev bölümünde ben dahil 4 kurmay subay olduğunu göreceksiniz.
Plan hazırlama konusunda uzman, pırıl pırıl, emsalleri arasında bile sivrilmiş 4 kurmay subay
varken, acaba neden kurmay olmayan, yani plan hazırlama konusunda eğitim almamış
subaylara plan hazırlatılmış.Çünkü bu plan sahte. Kurmay subaylar varken kurmay olmayan
bir subaya plan hazırlatılması akılsızca olduğu gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinde hiç
karşılaşılmayan bir uygulamadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde hiç kimse, kurmay subaylar
dururken kurmay olmayan bir subaya plan hazırlatmaz. Sahte plan hazırlayanlar kadar, özel
savcıların bu basit hatayı göremedikleri gayet açık. Tekrar edeyim kurmay subaylar dururken,
kurmay olmayan subaylar plan hazırlayıp altlarına imza atmazlar.Buraya kadar anlattığım
şeylerin dışında, mutlaka göz önüne almanız gereken bazı önemli detaylar daha var,anlatayım.
Planlar uygulama emirleri değildirler. Planlar, olası durumlarda kullanılmak üzere
hazırlanırlar. Hepsi birer niyettirler. Planlar, görevlerin yerine getirilmesi için hazırlık yapmak
için de hazırlanmazlar. Bu gerekli hazırlıkların tümü planlar hazırlanmadan önce uzun
çalışmalar ile üretilen istihbarat, harekat, lojistik ve personel durum muhakemelerinde
yapılmıştır zaten. Düşmanınızı da kendinizi de en ince ayrıntısına kadar detaylandırdığınız
durum muhakemelerinde tahlil ettikten ve komutan onayını aldıktan sonra plan hazırlamaya
başlarsınız. Yani bir plan hazırlamadan önce, faraziyelerle de desteklediğiniz çok detaylı
durum muhakemelerinde değişik hal tarzlarını Komutana sunarak karar vermesini sağlarsınız
çok uzun bir süreçtir. Anlayacağınız planlar uzun bir çalışma sonrasında komutanın verdiği
karar doğrultusunda yine uzun uzadıya çalışılarak onlarca kişinin süzgecinden geçirilerek
hazırlanır, onaylanmasını müteakip kasalara kaldırılır, emirle uygulanacağı günü bekler. Hazır
yeri gelmişken sorayım, sahte Kafes planının hazırlığında kullanılan durum muhakemeleri
nerede acaba.Planı muhafaza eden o durum muhakemelerini de muhafaza ederdi. Plan
hazırlamadan önce her alternatife göre düşünülen kapsamlı durum muhakemelerini kimse
imha etmez. Nerede o durum muhakemeleri,yok. Sahte plan hazırlayıp size yutturmaya
çalışan gerizekalıların haberi yoktur ki durum muhakemelerinden filan. Tekrar döneyim sahte
plana. Bu noktada demek istediğim husus, planların tek başlarına hiçbir anlam ve değer
taşımadıklarıdır. O plana bir değer kazandıran şey, yani o planın uygulanmasını sağlayan şey,
yani o planı harekete geçiren şey bir uygulama emridir.Şu tarihten itibaren şunlar Kafes
Planını uygulayacaktır şeklinde bir emir yok ise anılan plan bir Agathe Christe romanından
farksızdır. Peki bu planı yürülüğe sokan emir nerede,yok, o da yok,kendisinin olmadığı gibi.
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Yani Kafes adındaki sahte planın 30 Mart 2009'da hazırlanarak güya imzalanmış olması, onun
yürürlükte olduğu anlamına da gelmez ki. Bu durumda nedir bu.Eyleme geçmemiş ve hiç bir
zaman eyleme geçmeyecek sahte bir plan. Yani bir hayal. Özel savcılar, iddianamelerinde
eyleme geçmemiş bir plandan bahsetmişler.Ne hikmetse bahsettikleri eylemler 2007 yılında
Kasımpaşa postanesinden Ermeni olan Türk vatandaşlarının okullarına yollanmış mektuplar
olduğu ileri sürülmüş. Bu iddia bile iddianamenin ne kadar ciddiyetsiz olduğunu gözler önüne
seriyor. Üstelik maddi hatalarla donatılmış bir ciddiyetsizlik örneği. Yeri gelmişken
söyleyeyim, söylemeden geçemeyeceğim. Özel savcılar iddianamede sayfa 11'de demiş ki,
ihbarda belirtilen Kasımpaşa Postanesinden Ermeni kiliselerine, okullarına, gazetelere, gayri
müslim vatandaşların evlerine tehdit içerikli mektupların gönderilmesi eyleminin bu şekilde
gerçekleştirildiği, ihbar içeriğinin sanık Levent BEKTAŞ'tan ele geçen DVD'deki kayıtlarla
örtüştüğü anlaşılmıştır demiş.Anılan 23 Mayıs 2009 tarihli sahibi meçhul e-posta ihbarda
sahtekarcı ihbarcı ne yapmış.Kasımpaşa postanesinden Ermeni kiliselerine, gazetelere
gayrimüslim vatandaşlarımızın evlerine,okullar yok,tehdit içerikli mektupların gönderilmesi
bu plan dahilinde yapılmıştır demiş sahte ihbarcı. Sahte ihbarcı okullara tehdit mektubu
gönderilmesinden bahsetmemiş, yani sahte ihbarcıya göre kiliselere, gazetelere ve
vatandaşlara ihbar mektubu gönderilmiş. Özel savcıların söylediğine göre ise kiliselere,
okullara, gazetelere ve vatandaşlara tehdit mektupları yollanmış. 2007 yılında gönderilen
tehdit mektuplarına bakıyorsunuz hepsi Ermeni okullarına yollanmış, savcının bahsettiği gibi
kiliselere, gazetelere ve vatandaşlara yok. İhbarcı da,ihbarcıda okullardan bahsetmemiş.Bu
hatanın ciddiyetsiz bir şekilde hazırlanan iddianamede yanlışlıkla mı yazıldığının, yoksa kötü
niyetle kaptırılmış ve fark edilmediği takdirde suçlamaya katkı sağlayacak tarzda bile bile
yapılmış bir maddi hata mı olduğunun takdirini size bırakıyorum. Dönelim sahte planla ilgili
kaldığımız yere. Diyordum ki, planlarla geleceği planlarsınız, geçmişinizi değil. 30 Mart 2009
tarihli bir planla uygulama emrinin hemen o gün verildiğini varsayarsak en erken 30 Mart
2009 tarihinde planda bahsedilen fiilleri gerçekleştirebilirsiniz.Daha erken uygulayamazsınız.
ÖzeL savcıların 2007 yılına ait mektupların sorumluluğunu bile masum Türk subaylarına
kakalamaya çalışması, makul olmadığı gibi özel savcıların bilmediğimiz başka niyetleri mi
var acaba sorusunu akla getirmektedir.Bir detay daha benim dikkatimiçekti.Bu sahte plan
güya kaç kopya hazırlanmış.Güya beş kopya hazırlanmış. Burası olağan,çünkü dikey bir
yapılanması olan Türk Silahlı Kuvvetlerinde planlamalar yukarıdan aşağıya doğru yapılır.
Öyleyse, bu güya 5 kopya hazırlanan sahte plan kimlere dağıtılmış. Çok ilginç, sahte planda
dağıtım hanesi de olmadığından makul bir tahminde bulunmak zorundayım.Sahte Planı güya
kim hazırlamış,Özel Operasyon Gücü Komutanlığı.Özel Operasyon Gücü Komutanlığına
kimler bağlıymış. Güya Marmara Bölge Komutanlığı, Ege Bölge Komutanlığı ve Karadeniz
Bölge Komutanlığı bağlıymış. Bir de pek mantıklı değil ama Danışma Kurulu bağlıymış. Bu
durumda 5 nüshanın biri Özel Operasyon Gücü Komutanlığında, biri Danışma Kurulunda,
Biri Marmara Bölge Komutanlığında, biri Ege Bölge Komutanlığında, beşincisi ise Karadeniz
Bölge Komutanlığında olmalı idi. Sahte planın 3.c.3 maddesinde diyorki,güya Özel
Operasyon Gücü Komutanı Vekili demişki, detaylı planların bölge komutanlıkları tarafından
hazırlanacağını buyurmuş.Diyorki sizde planlarınızıhazırlayın. Sahte plana göre ben
kimim.Ege Bölge Komutanlığı 2'nci Hücre lideriyim. Bu durumda, 5 Nüsha hazırlandığı iddia
edilen plandan benim haberimin dahi olması mümkün değil. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki
planlama tecrübelerime göre Ege Bölge Komutanının üst makamdan aldığı plan paralelinde
daha detaylı bir planı bana yayınlaması lazım. Yani ben Planlama prensiplerinin en önemlisi
olan bilmesi gereken prensibine göre komutanımın komutanının hazırladığı planlardan zaten
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hiçbir zaman haberim olmaz ki. Benim, varsa şayet, sözde komutanım, yani sözde Ege Bölge
Komutanının hazırladığı plandan haberim olur varsa. Ege Bölge Komutanlığı olduğu iddia
edilen Komutanlığın böyle bir planı var mı ortalarda,oda yok. Halbuki, ben gerçekten terörist
olsa idim, sadece Ege Bölge Komutanlığının planına vakıf olabilirdim. Peki sahte plana göre
Ege Bölge Komutanı kim.Güya Deniz Piyade kdemli Albay Metin SAMANCI imiş, tutuksuz
yargılanan ve şu anda aramızda olan Metin SAMANCI bir kere Deniz Piyade değil. Bu bile
yanlış uydurulmuş. Sahte planı hazırlayan iftiracının buna benzer pek çok salaklığı var. Hangi
birini anlatayım. Neyse konuyu dağıtmayayım. Sormuş mu peki özel savcılar, Ege Bölge
Komutanı olduğu şüphesi taşıyan Metin SAMANCI Albay'a böyle bir plandan haberin var mı
diye.Kimsenin haberi olmadığı gibi onun da haberi yok, tabii. Ben bu sahte plana göre,
zurnanın son deliği değilim ama, bu plandan haberdar olamayacak kadar uzaktaki bir zurna
deliğiyim. Sözde komutanımın komutanının hazırladığı bu sahte plan, üzerinde yazıldığı gibi
5 nüsha ise ve alt birimlerce bu sözde plan paralelinde yeni planlar hazırlanmadıysa, bilmesi
gereken prensibine göre, bu sahte plandan haberdar olabilecek kişiler, sadece ve sadece, imza
sahipleri, Özel Operasyon Gücü Komutanı, Danışma Kurulu Başkanı, Marmara Bölge
Komutanı, Ege Bölge Komutanı ve Karadeniz Bölge Komutanı olabilir idi. Bunların dışındaki
herhangi bir kimsenin plan gerçek bile olsa plandan haberdar olması planlama mantığına göre
mümkün değildir. Ben bu planın kesin olarak sahte olduğu kanaatindeyim,bu konudanda
eminim yani,sahte kesinlikle sahte. Diyelim ki, yanlış kanaate sahibim, peki özel savcılar, 5
nüsha hazırlanan ve bilmesi gereken prensibine göre haberdar edilmeyeceğim bir plan için mi
beni sorumlu tutup 7 ay hapse attırdılar.   Peki Kafes adındaki sahte sanal kırıntı niteliğindeki
planın üzerinde sanal imzaları olduğu iddia edilen kişiler bu planın varlığını kabul etmişler
mi.Hayır, ısrarla reddediyorlar,ısrarla reddediyorlar. Bu planın varlığını kabul eden imzasız
meçhul ihbar e-postaları ve yandaş medya dışında bir Allah'ın kulu yok, varmı,yok.Gizli tanık
var mı,o da yok. Peki imzaları inceleyen uzmanlar ne diyor acaba.Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğünün plan ve plan ekleri fotoğrafından yazıcı çıktısı alarak 17 Kasım 2009 tarihinde
istemiş olduğu el yazısı ve imza tetkikinden bakın ne sonuç çıkmış.Merak işte,yani polisin 14
ay önce yasal olmayan bir şekilde ele geçirdikleri bir sahte planın imza tetkiki için neden 7 ay
gibi uzun bir zaman beklediklerini merak ediyorum açıkçası ama önemli değil,önemli değil.20
Kasım 2009 tarihli BLG-2009/8488 numaralı ekspertiz raporuna göre,Allah'tan ekspertiz hızlı
çalışmış, 3 günde cevap vermiş,belgenin asıl olmadığı belirtildikten sonra bu belgeler
üzerinde bulunan yazı imzalarda grafolojik tanı unsurlarının tamamını belirlemek mümkün
olamadığı gibi, montaj ve ilave gibi yöntemlerle yapılmış olması muhtemel tahrifat türleri de
her zaman belirlenemeyebilmektedir yanıtı verilmiştir.Aynıekspertiz raporu başka ne
demiş.Tetkik konusu belgenin renkli fotokopi makinası, renkli bilgisayar yazıcısı çıktısı
olması nedeniyle, bahse konu uygundur,Kadir Paşa Koor. etsin ibareli olarak okunabilen el
yazılarında teşhis ve tespite elverişli itiyadi kaligrafik tanı unsurları belirlenememiştir
demiştir. Peki plandaki imzalar için ne denmiş. Ercan KİREÇTEPE ve Eren GÜNAY'ın
imzaları için mevcut imzanın Ercan KİREÇTEPE ve Eren GÜNAY'ın eli mahsulü olması
mümkün görülmüş ise de, ileri derecede netice beyan edilebilmesi açısından temini halinde
bir kez de tetkik konusu belge aslı üzerinde yapılacak incelemenin yararlı olacağı
görüşündeyiz denmiş, yani emin değiller, Levent BEKTAŞ için ise, söz konusu imzaların
Levent BEKTAŞ'ın elinden çıkıp çıkmadığı hususunda herhangi bir kanaat beyanında
bulunmak mümkün olamamıştır denmiştir. Bu tür belgeler üzerinde imzaları ben iyi
tanıyamıyorumla başlamış zaten ekspertiz. Yani aslı olmadan net tahminleri yok zaten. Peki,
plan gerçek mi sahte mi anlaşılamıyor ise, ben niye 7 aydır tutukluyum.Nasıl böyle bir hata
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yapılabilir.İllegal hücre tipi bir yapılanmadan bahsetmiş özel savcılar iddianamede.Birincisi
hücre tipi bile olsa kimse kimseyi doğru düzgün tanımıyor. Kimsenin kimseyle doğru düzgün
tanışıklığı bile yok,yani dikkat çekici. Hücre tipi yapılanmada bendeniz Halil ÖZSARAÇ,
halilozsarac@yahoo.com adresi mi kullanırım.Diğer suçladığınız kişiler de hep isimleri ile
hep e-posta adresi kullanmışlar. Bu nasıl hücre tipi gizli illegal örgüt,mümkün mü.Aklınız
alıyor mu, bu saçma sapan iddiayı. Buradaki hiç kimseyle ne bir telefon görüşmem var, yani
burada sanıklar arasında bulunan 33 kişi ile hiç birisi ile, ne bir telefon görüşmem var, ne de
bir sms,ne de bir e-posta. Aramızda hiçbir iletişim geçmemiş. Tanımadığım ve samimi
olmadığım insanlarla ne iletişimim olacak.Saçma sapan kurgulara tenezzül etmemenizi
bekliyorum.Bu delil olduğu iddia edilen saçmalıkla ilgili şu ana kadar söylediklerimi
özetleyeyim.Ben, Temmuz 2009 ayında Deniz Kuvvetlerinin istihbaratçıları bana sorana
kadar bu sahte plandan hiç haberim olmadı benim, haberdar olmadım. Bu planın gerçek
olduğuna inanmıyorum. Askeri planlamacılık tecrübelerime göre bu plan bir asker eliyle
hazırlanmış olamaz. Kötü bir taklittir. Kaldı ki, bir DVD'de bulunan ve bazı TSK mensupları
aleyhine özel olarak üretildiği çok açık olan bu sahte plan, imajı verilmeden yasalara aykırı
olarak temin edildiği için delil niteliğine de sahip değildir. Uygulama emri dahi bulunmayan,
yani uygulanıp uygulanmadığı meçhul olan sanal kırıntı niteliğindeki bu sahte planda imzası
olduğu iddia edilenler plan milan hazırlamadıklarını söylemektedirler. Bu planın gerçek
olduğuna tanıklık eden gizli veya açık bir Allah'ın kulu yok. Bütün bunları görmezden gelsek
bile, plan astlarım tarafından hazırlandığı için beni zaten bağlamaz. Bana tebliğ edilmediği
için de bağlamaz. Belirttiğim üzere, bir emir almadığım gibi, bir emir alsam da o emre
uyacağım nereden çıkartılmış. İçinde suikast gibi ağır suç eylemleri barındırdığı için uymak
mecburiyetinde de değilim ve suç içeren emirleriuygulamam zaten. Bu delil diye yutturulan
şey beni hiçbir açıdan bağlamaz. Mantıken de bilmesi gereken prensibi, bu plan gerçek bile
olsa, benim plandan haberdar olmamı engelleyecektir zaten. Bu durumda tutuklanmama yol
açan özel savcılara soruyorum, 7 aydır tutuklu tuttuğunuz ben Yarbay Halil ÖZSARAÇ'la
benim bilmediğim, hatırlamadığım özel başka bir meseleniz mi var.Özel savcıların 2'nci
saçma deliline bakalım. Aynı DVD'de yer alan gündemlerim2 isimli word belgesindeki
örgütsel notlarda organizede yer alacak arkadaşlarımız başlığı altında Halil ÖZSARAÇ Dilek
Derya'yı taktı seklinde not bulunduğu anlaşılmıştır imiş. Az önce bahsettiğim elalemden
birinin DVD'sinde sahte bir plan bulmuşlar. Aynı elalemden birinin aynı DVD'sinde
Gündemler adında bir word dosyasında bir yerlerde 100 civarlarında yüksek rütbeli deniz
subayları hakkında abuk sabuk şeyler yazılıymış. Ben elalemin saçmalıklarının, elalemin
hayal dünyasının hesabını, 7 ay hapiste yatarak vermek zorunda mıyım.Bunun hukuki hiç bir
açıklaması olamaz. Elalemden birinin hayal dünyasında organizede yer alacakmışım.Allah
Allah.Nasıl bir organizede yer alacak mışım,belli değil. Levent BEKTAŞ nasıl bir organizede,
hangi organizede yer alacağımı yazmamış gündemlerim2'ye. Özel Savcılar da bunun bir terör
organizesi olduğunu farz ve kabul etmişler. Acaba Omirilik Felçlileri Derneğine bağış için bir
organize mi, camiye yardım organizesi mi, yoksa turistik bir gezi organizesi mi, ne organizesi
olduğu belli değil. Ya tanımadığım adamın ne organizesine katılacak mışım.Her şeyden önce
Gündemlerim2 adlı sanal word yazısı ile güya aynı DVD'de bulunmuş olan sanal ve sahte
Kafes Eylem Planı arasında çok ciddi bir çelişki var. Kastedilen bir terörist organize ise,
DVD'deki sahte plana göre zaten organizede yer almış görünüyorum. Aynı DVD'deki
Gündemlerim2 adlı palavradan sanal word yazı karalamasına göre organizede yer alacak
mışım,hangisi. Organizede yer aldım mı,yoksa yer alacak mıyım.Aynı adam aynı DVD'de 2
farklı ifade kullanır mı.Aynı DVD'de çok büyük bir maddi çelişki var.Ayrıca, ne ben Levent
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BEKTAŞ'ı tanıyorum, ne de Levent BEKTAŞ beni tanıyor. Aramızda hiç bir haberleşme de
olmamış zaten. Yasal yolla elde edilmeyen bir DVD'deki uyduruk saçma sapan laflar işte. Bu
uyduruk laflara zaten özel savcılar da kısmen itibar etmişler. Gündemlerim2 adlı uyduruk
sanal word karalamaları içinde çamur atılan 118 isimden cımbızla seçilmiş ben dahil 4 kişi bu
iddianamede suçlanmış. Yani, özel savcıların elinde baştan aşağı saçma sapan abuk bir
bilgisayar karalaması var. Özel savcılar, bu saçma karalamaların içinde geçen 118 isimden
aşağı yukarı 100 kişinin ismi için yok canım bunlar için yazılanlar doğru değildir demişler,
aralarından 15-20 tanesini seçip bunlar terörist demişler. Bunlardan 4 tanesi de,ben dahil 4
taneside Kafes organizasyonundadır diye uyduruvermişler ve aralarından bendeniz dahil 3
tanesini de hapse tıktırıvermişler. Bu nasıl bir hukuk yaklaşımı.Bu akıllara ziyan bir yaklaşım.
Levent BEKTAŞ'tan polisin imaj vermeden el koyduğu 3 Nolu DVD'de güya bulunan bir
sanal Gündemlerim2 adlı word karalaması ya tamamıyla örgütsel dokümandır ya da
değildir,hangisi. Yazı içinde geçen isimlerden 15'i için örgütsel dokümandır, 100'ü için deli
saçmasıdır, gibi keyfi, tutarsız, hukuki açıklaması olmayan bir yaklaşımı ben kabul etmem.
Temel hususlar dışında hukuktan sizin kadar anlamıyorum, ama salak da değilim.Peki
gündemlerim2 adlı DVD kırıntısı sanal word karalaması, deli saçması yazıda isim-soyadımın
karşısında ne yazıyormuş.Dilek Derya'yı taktı yazıyormuş. Özel Savcılara göre bu örgütsel bir
not. Bakıyorsunuz 3 kelimelik cümleye hiç bir anlam ifade etmiyor.Acaba diğer kişilerin
karşısında ne yazılmış diye merakla bakıyorsunuz bu uyduruk yazıya. Organizeye katılacaklar
listesinde benim 8 satır altımda H.E. adlı meçhul birinin karşısındaki notta da oda organizeye
katılacakmış, oğlunun ve kendinin gay ilişkileri dosyalandı notu var. Allah Allah. İşte oğluyla
birlikte gay olduğunu uydurdukları kişi de organizelerine katılacakmış.Organizeye katılacak
bir kişi ve oğlu hakkında çok çirkin şeyler yazılmamış mı.Adamı hem organizeye katılacak
diye düşün hem de karalayıcı bir şekilde fişle. Allah Allah. Bu nasıl iş.Adama homoseksüel
dersen, adam katılır mı senin organizene. Acaba şantaj yoluyla mı organizeye katılmaya
zorlamak istemişler. Elalemin abuk sabuk yazdıklarından bir şey anlayabilmek, bir şey
çıkarabilmek çok zor, ama sanıyorum romanlara özgü gizemli bir hava yaratmak istemişler bu
komplocu gerizekalılar. Yine ismimin bulunduğu Gündemlerim2 adlı word yazısında bulunan
bir başka örnek vereyim.Çok özür dilerim,Feyyaz Paşa bizi zorda bırakırsa karısının erkek
arkadaşlarını, kendi partnerlerini ve Nevnihai'nin uyuşturucu dosyalarını ve görüntülerini
önüne koyalım. Buna göre Feyyaz Amiralin aile boyu çirkin bir yaşantısı varmış, bunu
kullanarak onu şantajla Danışma Kurulu'nda çalıştırmak istiyorlarmış, öyle mi.Feyyaz
Amiral'in aile yaşantısında bu tür çirkinlikler olamaz, düşünmek bile abes olduğuna göre, bu
word yazısının gizli bir örgütlenme zannı yaratmaya yönelik bir yalandan fişleme hilesi
olduğu son derece açıktır. Şimdi gelelim aynı word yazısında benim ismimle ilgili kısma.
Benim ismimin karşısında yazılı olan Dilek, Derya'yı taktı cümlesine sevineyim mi üzüleyim
mi bilemiyorum.Çok şükür Allahıma yazan gerzek diğerleri gibi bana homoseksüel dememiş
veya aileme çirkin iftiralar yazmamış. Bu konuda birazcık şanslıyım açıkçası. Gelelim Dilek,
Derya'yı taktı cümlesine. Acaba ne anlamı olabilir.Cümledeki düşüklük anlamsız görünse
deDilek Derya'yı peşine taktı gibi bir şey olarak düşünülürse belki bir anlam kazanabilir.Ne
olduğu anlaşılamayan, daha ziyade bir fişleme mahiyetinde olduğu izlenimi veren bir not
değil mi bu. Beni organizesine katmayı düşünen adam güya beni fişlemeye çalışmış yani
öylemi. Bu durumda Dilek adlı kişinin Derya adlı bir kişiyi benim peşime taktığını anlarız. Ne
için peşime birini takmış olabilirler.Şantaj yapmaya yönelik hakkımda bilgi toplamak için
mi.Bir yabancı istihbarat faaliyetinde mi bulunuyor peşime takılan kişi.İşte bu soruların
cevaplarını benim bilmem mümkün değil. Yazan bilir. İsmi yazılan değil. Bu saçma sapan
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DVD kırıntısı word karalama yazısına özel savcılar ne yaptılar peki.Özel savcılar, ismi
yazılan 118 kişiden cımbızla 3'ünü seçip tutuklattılar. Hem de nöbetçi mahkeme tarafından
salıverildikleri halde, inatla ve itirazla. Sonra da delil topluyorum, delil karartırsın, üzerine
atılı suç, falan filan bahaneleri ile beni 7 ay hapiste tutturdular, hapis yattığım süre içinde yeni
uyduruk bir şey bulamadan, 12-13 ay önce yasal olmayan yollarla polisin güya elde ettiği
sanal, saçma sapan, abuk işte bunun gibi akıllara ziyan şeyleri önüme koyarak beni savunma
durumuna ittiler. Siz bunu hukuk diye mi tanımlıyorsunuz.Bu düpedüz faşizm değil mi.Özel
savcıların 3'üncü saçma delilini okuyorum.İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ulaşan 24.05.2009
tarihli 5309 no.lu mail ihbarında şüphelinin Kafes operasyonu eylem planı içerisinde görev
aldığının bildirildiği, 24.05.2009 tarihli ihbar ekinde gönderilen örgütsel dokümanda isminin
telefon numaralarının, rütbe ve görev yeri bilgilerinin yer aldığı dokümanın not bölümünde
aydınlık gelecek hareketinde önü açılacak şeklinde ifadelerin ver aldığı anlaşılmıştır
imiş.İhbar ekinde gönderilen ve örgütsel doküman olduğu iddia edilen doküman demek yerine
tekrar ediyorum ihbar ekinde gönderilen örgütsel doküman olduğuiddia edilen döküman
demek yerine ihbar ekinde gönderilen örgütsel döküman diyen özel savcılar neye dayanarak
bu tablonun örgütsel doküman olduğundan emin olmuşlar.Bu tablonun, meçhul ihbarcının
sağlıksız beyanı dışında bir örgütsel doküman olduğunu gerçekleyen ne var,hiç bir şey. Bir
kere özel savcıların iddianamedeki ifadesinde çok büyük absürdlük var. Biraz sonra
geleceğim bu örgütsel doküman olduğu iddia edilen saçmalığa tekrar. Öncelikle özel
savcıların yaptığı çok ciddi, ama çok ciddi bir maddi hataya değinmek zorundayım.Evet,Savcı
Ercan ŞAFAK ve Savcı Mehmet Murat YÖNDER iddianamede ne demiş 5309 no.lu, benim
oludğum bu işte, 5309 nolu mail ihbarında şüphelinin Kafes operasyonu eylem planı
içerisinde görev aldığının bildirildiği anlaşılmıştır diyerek haksız yere tıktırmış oldukları bir
adam hakkında, yani benim hakkımda fazlasıyla kuru sıkı atmışlardır. Bu iş artık iyicene
zıvanadan çıktı ve burada yapılan maddi hatayı artık iyi niyetle bağdaştırabilmem imkansız
hale gelmiştir. Değil 5309 nolu ihbar e-postasında, hiç bir e-postada ben Yarbay Halil
ÖZSARAÇ'ın Kafes Operasyonu Eylem Planı içerisinde görev aldığı filan bildirilmemiştir.
Özel savcılar nereden uydurmuşlar bunu.İhbare-postalannda yazmayan şeyleri yazıyormuş
gibi mahkemeye kaptırıvermek hangi hakimlik-savcılık kimliğine sığar. İddia sahibi özel
savcıların görev sorumlulukları yok mu.Özel savcılar, iddianamede aleyhime çok ciddi maddi
hata kaptırıp altını imzaladıklarında görevlerini kötüye kullanmış olmuyorlar mı.Yasalar bu
ülkede herkes için geçerli değil mi.Yasalar özel savcılara, iddianamelerde yalan yanlış şeyler
yazma hakkı mı veriyor. Bu konudaki şikayet hakkımı kullanıp kullanmayacağım konusunu
10 yaşındaki oğluma danışacağım evet beni çok özlediği halde, hapiste olduğumu
kabullenmek istemeyen, beni hapiste görmeyi kaldıramayacağını söyleyen ve bu yüzden
dişini sıkarak hapiste ziyaretime gelmeyi 7 aydır reddeden kahraman oğlum Umut Başar
ÖZSARAÇ baba senin hakkında yalan şeyler yazıp sana iftira atan, haksız yere seni tutuklu
tutan ve beni o çok ağlatan o amcaları şikayet et derse, iddianamedeki imza sahibi özel
savcılar ile uygun bir zamanda yeni bir hukuk mücadelesi içine gireceğimden kimsenin
şüphesi olmasın.Bakın, biz Türk Silahlı Kuvvetlerinin onurlu üyeleriyiz. Şehit olmak,
arkadaşlarımızın şehit olduklarını görmek, gazi olup zor bir hayata mahkum olmak,
arkadaşlarımızın gazi olduklarını görmek, aç, susuz, uykusuz kalmak, soğuk, sıcak veya
hastalığa maruz kalmak, hapis yatmak, esir düşmek, stresli ve zor ortamlarda, eksik personelle
üstün görevler yapmak, sevdiklerimizden uzun süre uzakta kalmak, gibi aklınıza gelebilecek
her türlü güç koşullara hazır yetiştiriliriz. Anlayacağınız, bir asker olarak mesleğimiz
süresince zor şartlar altında yaşamaya zaten alıştırılmış durumdayız. İnanılmaz bir psikolojik
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dayanıklılık eşiğimiz vardır. Bizim işimiz bu. Yani esirlik yadatutukluluk diyebileceğimiz bu
dönem bana koymaz. Tam aksine bana katkı sağlar. Ama, bu durum 10 yaşındaki oğlum için
geçerli değil. Bir süredir psikiyatrist desteği de alıyormuş. Haksız yere tutuklanmam
nedeniyle, çocuğumun psikolojisini bozanları gönlümün affetmesini kimse benden
beklemesin lütfen. Tutuklu kaldığım süre içinde 10 yaşındaki canım oğlum Umut Başar
ÖZSARAÇ'ın çektiği acıların, düşen nafakasının, bozulan psikolojisinin, düşen ders
notlarının, yapay bir şekilde bozulan hayat şartlarının, olumsuz etkilenen geleceğinin hesabını
verecek mi beni yalandan hapse tıkanlar.Gelelim 5309 nolu ihbar e-postası sahtekarlığına.23
ve 24 Mayıs 2009 tarihlerinde yani birer gün arayla gönderilen 5273 ve 5309 nolu ihbar e-
postaları Ahmet Yılmaz sahte isimli bir bilgisayar kullanıcısı tarafından 155 İstanbul Emniyet
Müdürlüğüne yollanmış. Ahmet Yılmaz sahte isimli meçhul kişi bu iki ihbar e-postaları ile
acaba kaç kişiyi ihbar etmiş.Saydınız mı hiç.23 Mayıs 2009 tarihli 5273 Nolu ihbar e-
postasında 15 kişiye çamur atmış. Ertesi günkü 24 Mayıs 2009 tarihli ve 5309 nolu ihbar e-
postasında ise 27 kişiyi daha karalamış, hatta hızını alamamış 5309 nolu ihbar e-postasının
ekinde yolladığı güya örgütsel bir tablo üzerinde bol bol asılsız karalamalar yaparak 173
kişinin daha ihbarını yapıvermiş. İşte bu son eklediği tabloda da benim hakkımda aydınlık
gelecek hareketinde,önü açılacak deyivermiş. Yani Ahmet Yılmaz ismini kullanan asılsız
ihbarcı, düzenbaz gerzek, topu topu 215 kişiyi, 215 kişiyiErgenekoncu diye ihbar edivermiş.
Allah Allah. Bu Ahmet Yılmaz denilen adam ne kadar da çok şey biliyormuş. Adamın ömrü
herhalde gizli bir örgüt içinde geçmiş. Birisinin, hücre tipi yapılandığı iddia edilen bir terör
örgütünden tam 215 kişi hakkında bir ihbarda bulunabileceğini hiç aklınız alıyor
mu,karşılaştınızmı hiç böyle bir şeyle.Rütbeleri Oramiral'den Astsubay çavuşa,hatta arada
sivillerden de kaptırmış Çorlu'dan İskenderun'a kadar birbirinden farklı yaşlarda, farklı
rütbelerde, farklı yerlerde yaşayan, farklı görevlerde bulunan bir yığın insan hakkında bu
kadar iddialı ve çarpıcı bilgi toplayıp ve bu bilgilerden emin bir şekilde güya ihbar etmek
sizce mümkün müdür.Ancak uydurmuş olabilir. Ama aslına bakarsanız uydurmak bile çok zor
bir şey. Dedikoduculuğu ile ün yapmış birisi bile bir çırpıda 215 kişi hakkında bir şeyler
uydurmakta emin olun çok zorlanır. Her şeyden önce kendinize bir sorun, iyi tanıdığınız kaç
arkadaşınız var.En derin sırlarını bilebileceğiniz 215 arkadaşınız var mı.Bakın akrabalarınızı
hesaba katmayın, en derin sırlarını bilebileceğiniz 215 tane arkadaşınız var mı,benim yok.En
derin sırlarıın bilebileceğim 215 tane arkadaşım yok.Ben bugüne kadar ya kimseye söyleme
aslında ben teröristim diyen hiç bir kimseyle karşılaşmadığım için, bana çok absürd göründü.
Demek ki, Ahmet Yılmaz denilen bu sahte ihbarcı düzenbaza yaşları 25 ile 70 arasında
değişen çeşitli rütbelerde olan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan 215 kişi gitmiş, demiş
ki ya Ahmet Yılmaz kardeşim,ben teröristim. Benim şu ilişkilerim, şu faaliyetlerim, şu
eylemlerim, şu niyetlerim var. Sakın kimseye söyleme demiş.O da 215'inci kişide artık
patlayacak seviyeye gelmiş ve dayanamayıp polise ihbar etmiş. Ha ha ho ho ve he he. Çok
gülünç bu ya çok gülünç. Özel savcıların bu saçma ihbar mektubunu ciddiye alıp da Türk
Silahlı Kuvvetlerine ve mensuplarına abuk sabuk suçlamalarda bulunmaları ve kamuoyunu
birbirine katmaları ise hiç komik değil, çok vahim, çok vahim. Bunun bir deli işi olduğunu
veya kötü niyetli bir kurumsal komplo çalışması olduğunu anlamayacak ne var. Türkiye'de
200 adet yargıcın, 200 adet yargıcın veya savcının telefon numaralarını, e-posta adreslerini bir
tabloya dökmek ve açıklamalar sütununda haklarında abuk sabuk saçmalıklar abuk subuk
saçmalıklar ve açıklamalar altında yumurtlamak kötü niyetli birilerinin ne kadar zamanını alır
sizce.Fazla zamanlarını almaz. Arkasından o kötü niyetli birileri bu 200 yargıç listesini
örgütsel doküman diye bir internet kafeden veya teknik bir korsanlıkla gerçek kimliğini belli
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etmeden peşpeşe gönderilmiş isimsiz e-postalarla size yutturmaya kalksa, özel savcılar bu
numaraları yerler mi,yemezler. Numara Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüzlerce seçkin subayını
hedef alınca neden balıklama atlanıyor.Özel savcıların asıl niyetleri nedir acaba.Bu nasıl bir
hukuk sistemi.İmzasız sahte e-postaların bugüne kadar ciddiye alınmaları, bir art niyet yok
ise, bence çok büyük bir hata.Böylesine saçma e-postaların ciddiye alınmasını açıkça benim
aklım almıyor.Nereden ve ne maksatla çıkmış olabilir bu saçma sapan ihbar e-postaları.Bu
ihbar e-postalarının da kamuoyu nezdindeTürkSilahlı Kuvvetlerineyönelikbirpsikolojikbaskı
argümanı olduğunu anlamadınız mı bugüne kadar.Bunu burada benim söylememe gerek var
mı,gerek yok,çok açık. Ahmet Yılmaz denilen sahte ihbarcı yalancı düzenbaz gerzek, 5309
nolu ihbar e-postasında bakın ne yazmış. Ayrıca Ergenekon örgütünün nasıl çalıştığına ve
Deniz Kuvvetleri içerisinde nasıl çalıştığına ve Deniz Kuvvetleri İçerisinde nasıl
yapılandığına dair elde ettiğim çok önemli bir belgeyi de sizlere gönderiyorum.Sonra da 173
kişinin isimlerinin, rütbelerinin, telefon ve e-posta adreslerinin bulunduğu bir tabloya abuk
sabuk bir şeyler yazmış ve sanki kendisi bu tabloyu örgüt mensubu birisinden elde etmiş gibi
yollamış. Kendini Ahmet Yılmaz olarak tanıtan asılsız ihbarcı kimdir. Belli değil, özel
savcılar araştırmamış. Ahmet Yılmaz rumuzlu asılsız ihbarcı, elde ettiğini söyleyerek örgütsel
doküman diye yolladığı bu tabloyu kendi mi hazırlamış, yoksa birinden mi almış,belli değil,
özel savcılar araştırmamış. Ahmet Yılmaz rumuzlu bu sahtekar, her bir şeyi gerçek edasında
uydururken bu tabloyu kimden elde ettiğini neden söylememiş acaba.Özel savcılar, Ahmet
Yılmaz'ın gerçek kimliğini araştırmamış ki, onun bu tabloyu kimden elde ettiğini araştırsın.
Özel savcılar, asılsız ihbarcının sahtekar olabileceği ihtimalini neden hiç hesaba katmamışlar
acaba.Benim 7 aydır haksız yere tutuklu kalmama neden olan özel savcılar, bu asılsız e-posta
ihbarında bir düzenbazlık olabileceğini neden hiç sorgulamadılar acaba. Bu da ayrıca çok can
sıkıcı bir konu.Bu noktada açık olarak tespit edilebilecek tek bir şey var. O da, notlar bölümü
hariç tablonun içindeki tüm bilgilere onbinlerce Deniz Kuvvetleri personelinden herhangi biri
tarafından TSK'ya ait intranet ağına girilerek rahatlıkla, zahmetsizce ve kısa sürede
ulaşılabileceğidir. Kötü niyetli birileri, telefon numaralarımızın bulunduğu bir tabloya abuk
sabuk mantık dışı yalanlar yazarak, özel savcılara ve mahkemenize örgütsel doküman diye
yutturmaya çalışmaktadır.Şunu özellikle bilmenizi isterim ki bu kadar kapsamlı olduğu
varsayılan suç örgütü oluşumlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi sıkı bir disiplin ve güvenlik
soruşturmaları altında bulunan bir kurumda meydana gelmesi ve bunun da meçhul ihbarcılar
tarafından bilinmesi akla ve mantığa uygun değildir.Bir kere kendini Ahmet Yılmaz diye
tanıtan bu sahte ihbarcı düzenbaz, kendisini deniz kuvvetleri mensubu diye tanıtarak yalan
söylüyor zaten. Zira hiç bir Deniz Kuvvetleri mensubu emekli olan bir deniz subayından
emekli denizci diye bahsetmez.Emekli denizci çok sivil bir ifadedir.Biz emekli denizci'nin
demez emekli subay deriz, emekli albay deriz,yani rütbesiyle bahsederiz,ama emekli denizci
demeyiz. İhbar e-postalarında maddi hatalar da var. İhbarcı demişki mesela buralarda askeri
makamlarca arama yapıldığı takdirde kurum içerisinde kurum içerisinde güçlü bir yapıya
sahip olan bu şahıslar Ergenekon belgelerini rahatlıkla imha edebilirler demiş. Biz deniz
kuvvetleri mensuplarıDeniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bahsederken ihbarcının yaptığı gibi
kısaca kurum demeyiz, kuvvet deriz. İhbarcı, askeri gizli ibareli belge tabirini kullanmış.
Askeri gizli ibareli belge tabirini kullanmış.Sivillerin askeri gizli ibareli belge dediklerine biz
gizli gizlilik dereceli belge deriz. Daha da çok örnek verebilirim, ama uzatmaya gerek yok.
Kendini Ahmet Yılmaz diye tanıtan asılsız ihbarcı hasta kafalı adam, Deniz Kuvvetleri
mensubuyum diye yalan söylüyor. Üzerine resmi elbise giyipte çalıntı kimlik kartlarıyla
kendini subay diye tanıtıp piyasayı dolandıran, insanları kandırarak kendine çıkar sağlamaya
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çalışan çok fazla sahtekar yakalanmıştır Türkiye'de bu bilinen bir gerçek,bir sürü oluyor sık
sık okuyoruz gazetelerde. Bu sahte ihbarcının da, hasta ruhlu bu sahtekarlardan biri
olabileceği özel savcıların hiç aklına gelmedi mi,buda mümkün.5309 Nolu asılsız e-posta
ihbarında ciddi maddi hatalar var.Benim hemen gözüme çarptılar.Asılsız ihbarcı, Levent
GÖRGEÇ hakkında bakın ne demiş.Deniz Kuvvetleri bünyesinde Ergenekon'un amaçları
doğrultusunda hazırlanan Kafes Eylem Planı içerisinde aktif olarak yer almaktadır demiş
Levent Görgeç hakkında. Bu eylem planı çerçevesinde faaliyetlerde bulunmaktadır demiş. 3
Nolu DVD'nin içinde olduğu rivayet edilen Kafes Eylem Planının görev bölümüne bakın
Levent GÖRGEÇ var mı,yok. Sahte Kafes Eylem Planının hiçbir yerinde Levent GÖRGEÇ
ismi geçmemektedir. Yani, maddi hatalarıyla, bu asılsız ihbar e-postasının 3 Nolu DVD'deki
saçmalıkları destekleyici bir özelliği de yok.Gelelim özel savcılar tarafından araştırılmadığı
için kimin yolladığı belli olmayan asılsız ihbar e-postasının ekindeki, kimden elde edildiği
belli olmayan ve örgütsel doküman gibi muamele gören, daha doğrusu yutturulan tabloda
benim hakkımda uydurulmuş olan aydınlık gelecek hareketinde,önü açılacak lafına. Aydınlık
Gelecek Hareketi adında bir hareket varsa, bu benim haberdar olduğum bir hareket değil. Şu
an bile merak içindeyim, bu neyin nesidir diye. Zira hapiste olduğum için araştırma fırsatı
bulamadım. İddianamenin sahibi özel savcılar Aydınlık Gelecek Hareketinin ne olduğunu,
legal mi, illegal mi olduğunu kısaca belirten iki satır bir şey zahmetine de
katlanmamıştır.Yalnız ihbarcının e-postasındaki ayrı bir bölümünde Aydınlık Gelecek
Hareketi"nin Doğu Perinçek'in internet ortamındaki faaliyetleri kapsamında kurulmuş olan bir
mail grubu olduğu yazılı. Yazdıklarından yalancı olduğunu tespit ettiğim ihbarcının Aydınlık
Gelecek Hareketi"nin bir mail grubu olduğu konusunda doğru mu, yanlış mı olduğunu hapiste
olduğum için araştıramadım. Şu aşamada, kuru merakımın dışında çok da önemli değil zaten.
Zira Aydınlık Gelecek Hareketi adlı bir hareketten de, mail grubundan da haberim yok,
Aydınlık Gelecek Hareketi adında bir oluşumun üyesi değilim, olmam da. Aydınlık Gelecek
Hareketi adında bir mail grubu var ise, bu mail grubunun da üyesi değilim, olmam da. Acaba
özel savcılar Aydınlık Gelecek Hareketi adındaki bir oluşuma veya e-mail grubuna üyelik
durumumu araştırdı mı.Araştırdılar ise üye olmadığımı belirlemiş olmalı, üye olmadığımı
belirlemiş olmaları ve iddianameyi de o şekilde hazırlamış olmaları lazım idi. Araştırmadılar
ise, Mayıs 2009 ayından itibaren iddianamenin hazırlandığı Nisan 2010 ayına kadar 11 ay
geçmiş, bu zaman zarfında, benim 2002 yılındaki kurmaylık tezime varıncaya kadar araştıran
özel savcılar neden bu konuyu araştırmamışlar acaba.Beni 7 ay hapiste yatırdıktan sonra bile
çok geç kalmış sayılmazlar. İddia sahibi özel savcılar bir zahmet iddianın doğruluğunu
ispatlayıversinler,ispatlayamıyorlarsa uydurma iddialarından vazgeçsinler. Ben size üyesi
olduğum yerleri söyleyeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri, Oyak, Emekli Sandığı doğal üyelikleri
dışında hiçbir yere üye değilim. Özel savcılar hakkımdaki uydurma e-posta yalanlarına inanıp
abuk sabuk savlar üreteceklerine bir zahmet doğrusunu araştırsınlar.Bu noktada özel savcılar
iddianamede Aydınlık Gelecek hareketinde önü açılacak gibi yazmışlarsa da virgülsüz
yazmışlarsada burada aslında bana biraz kurnazca görünen bir maddi hata yapmışlar. Dikkat
ederseniz, asılsız ihbar e-postasında Aydınlık Gelecek Hareketinde, önü açılacak denmiş. E-
postadaki tabloda önü açılacak lafından önce virgül olduğu için ve aynı tabloda bazı kurmay
subaylar hakkında önü açık, önü açılacak gibi ifadeler olduğu için ihbarcının kastetmek
istediği şey mesleğimde önümün açılacak olması olsa gerek ben öyle düşündüm. Ama
mesleğimde önüm açık zaten. Yani ben Kurmay Yarbay rütbesinde bir deniz subayıyım,
meslek hayatım başarılarla dolu ve kendime güvenimle, çalışma kalitemle beğeni toplamakta
zorlanmayan bir subayım ve önüm açık zaten. Dolayısıyla birilerinin önümü açmasına
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ihtiyacım yok aslında, bugüne kadar olduğu gibi ben kendi kendime önümü açmaya devam
ederim. Bakın ne Türk Silahlı Kuvvetlerini ne de Türk Deniz Kuvvetlerini iyi bilmiyorsunuz.
Bizde işler torpille, adam kayırmayla filan yürümez. Bizde sivillerin aksine, şaşmaz bir
liyakat sistemi esas alınır hep.13 yaşında askeri lise sınavlarına girerken yaşadığım bir olay
aklıma geldi,13 yaşımda. 1983 yılında Deniz Lisesi sınavına girdikten sonra aynı sınava giren
ve babası albay olan bir arkadaşımın annesiyle karşılaşmıştım.Beni gördüğünde aaa, sen de mi
Deniz Lisesi sınavına girmiştin, tüh keşke daha önceden haberimiz olsaydı, sana da torpil
yaptırırdık demiş idi. Bu sözler beynimden kaynar sular inmesine yol açmıştı. Bu sözlere göre
torpili olmayan bendeniz sınavı kazanamayacaktım,torpili olan arkadaşım ise kazanacaktı.
Sonuçta torpilsiz bendeniz sınavı ikincilikle kazanırken, annesinin torpille kazandıracağını
sandığı o arkadaşım sınavı kazanamadı. Hayatımın hiçbir döneminde torpili olmayan,
kayırılmayan bendeniz bu meslekte çok çalışmamın hakkını aldım hep,o yüzden mesleki
mutluluğum hep üst seviyelerde olmuştur. Anlayacağınız iftiralarla, asılsız ihbar
mektuplarıyla önüm kesilmeye bile çalışılsa ve hapse bile tıkılmış da olsam, benim mesleğim
çalışana hakkını verir ve bu konuda kimseye minnet etmedim ve etmem de. Birilerinin benim
önümü açmasına hiç ihtiyacım yok ve ben kendi kendime önümü açık tutmasını bilirim.Peki
sahte ihbarcı neye dayanarak beni Aydınlık Gelecek Hareketi adındaki bir gruba yakıştırmış
olabilir.Tahminimce, babamın İşçi Partisi üyeliğinden hareket edilmiştir. Babamın İşçi
Partisine üyeliği beni İşçi Partisine üye yapmaz. Nitekim İşçi Partisinin görüşleri ile benim
görüşlerim arasında birbirine uymayan pek çok hususta var aslında. Bu görüş ayrılıklarını aile
ortamında baş başa iken zaman zaman babamla tartışırız. Babam, çok uzun yıllardır İşçi
Partisine üyedir ve yaşadığı yer olan Karamürsel'de onun İşçi Partisine üye olduğunu
bilmeyen yoktur. Babamın İşçi Partisine üye oluşu beni rahatsız eden bir sorun olmadığı için
benim de üzerinde durduğum bir konu değildir. Üzerinde duracağım bir konu da
olmayacaktır, zira bildiğiniz üzere mevcut yasalar babam bile olsa kimsenin siyasi
düşüncelerine müdahele etmeme izin vermemektedir zaten, değil mi.Özel savcıların 4'üncü
saçma delilini okuyorum. Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen isimsiz ve imzasız ben Güney
Deniz Saha Komutanlığında görevli bir personelim ibareleri ile başlayan ve hakkında kamu
davası açılan sanık Erbay ÇOLAKOĞLU ile ilgili isnatlar ve bu sanığın Ergenekon örgütü
içerisindeki faaliyetleri hakkında açıklamalar içeren ihbar mektubunda Erbay Binbaşının
arkadaş çevresinde kendisi gibi bu oluşumların içinde olduğu bilinen şu kişiler bulunmaktadır
Başta Alb.Levent Gülmen, Kur.Alb.Mücahit Erakyol, Bnb.Ayhan Saraçoğlu ve Kur.Yb. Halil
Özsaraç'tır,benden bahsediyor. Bu kişiler de yıllardır benzer çalışmaları İzmir havalisinde
sürdürmektedir. Ayrıca Genkurda yani Genel Kurmay Başkanlığındnan bahsediyor herhalde,
görev yapan Metin Bulut ile çok sıkı ilişkisi olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ayrıca en
büyük yardımı Tuğamiral Fatih İLĞAR ile bazı sivil memurlardan aldığını bizzat bana ifade
etmiştir şeklinde ibareler olduğu tespit edilmiştir imiş.Erbay Çolakoğlu ile çalıştığım yer olan
Güney Deniz Saha Komutanlığına tayin olduktan sonra Mayıs 2008 tarihinde tanıştım. Yani
2008 Mayısından önce Erbay Çolakoğlu diye birinin varlığından habersizdim.Böyle bir
insanın yeryüzünde var olup olmadığını Mayıs 2008'e kadar bilmiyordum. Takdir edersiniz ki,
çalıştığım karargah içindeki tüm subaylarla belli bir ölçüde insani iş ilişkisi kurmak
zorundayım. Mesleğimin zorlayıcı tabiatı bu. Askerler yolda birbirlerini gördüklerinde selam
vermeden geçip gidemezler, hatta selam vermemek askeri bir suçtur ve cezayı gerektirir. Bu
özel savcılar yine felsefe yaptıracaklar ama, ne yapalım isteksizce de olsa yapayım bari. İç
Hizmet Kanunu gibi beni diğer askeri personelle selamlaşmaya zorlamayan bir kanunun
olmadığını varsaysak bile, vahşi hayvanların bile sosyal davranışları olduğuna göre, sosyal bir
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insan olarak benim de işyerimdeki başta rütbesi bana yakın subaylarla en azından
karşılaştığında merhabası olan, hal hatır soran sosyal ilişkilerim olamaz mı.Kimsenin alnında
terörist diye de yazmıyor.Niçin kendisine merhaba demeyecek mişim.Niçin kendisinin hal ve
hatırını sormayacak mışım. Sosyal bir insan olarak iş yerinde tanıştığım bir insanın kötü
yönlerinin bulunması da olasılık dahilinde. Bu beni, o kişilerin kötü yönlerine ortak etmez.
Diğer yandan da, Erbay ÇOLAKOĞLU'nu iyi tanımasam da, özel savcıların kendisi
hakkındaki terörist suçlaması bana hiç inandırıcı da gelmemektedir. Özel savcılara körü
körüne inanmak zorundamıyım. Benim aklım, benim gözlemlerim yok mu.Özel savcılara göre
terörist, bana göre değil. Özel savcıların canları öyle istiyor diye az tanışıyor da olsak Erbay
ÇOLAKOĞLU'nu dışlayacak değilim. Sonuçta silah arkadaşımdır, üniformasını sırtında
taşıdığı sürece kendisini dışlamayı hiçdüşünmüyorum. Sizin işyerlerinizde basit sosyal
ilişkileriniz olmuyor mu.Örneğin 10. Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerini tanımıyor musunuz.
Selamlaşmıyor musunuz,size selam verirlerse selamlarını almıyor musunuz.Nasılsınız, iyi
misiniz derlerse cevap vermiyor musunuz.Erbay ÇOLAKOĞLU ile, aynı işyerinde diğer bir
odada çalışan bir subayla olabilecek kadar bir tanışıklığım var ve bu tanışıklığım devam
edecek, zaman içinde de samimiyetimin artmasında da bir mahsur görmüyorum. Kime
merhaba diyeceğimi, kime hal hatır soracağım, kime çay ısmarlayacağım konusunda özel
savcılardan veya asılsız meçhul ihbarcıdan izin alacak değilim.Bir kere asılsız imzasız ihbar
mektubu, benim hakkımda değil. İhbar mektubu tamamen Erbay ÇOLAKOĞLU'nu hedef
almakta. Cümlelerin öznesinde Erbay ÇOLAKOĞLU var hep. Arkadaş çevresi arasında
benim de ismimi yazıvermiş asılsız ihbarcı gerzek. Benim de ismimin geçtiği 4 kişi için
yıllardır benzer çalışmaları İzmir havalisinde sürdürmektedir diye uyduruvermiş. Ya nedir bu
benzer çalışmalar dediği,açıklamamış.Kim yazmış belli değil.Erbay ÇOLAKOĞLU'nun
benzer çalışmalar yürüten arkadaşları diye uydurulan diğer kişilerle tanışıklık durumuma
baktığımızda Mücahit ERAKYOL ve Levent GÜLMEN'le Hasdal'da tutuklu kalmaya
başladığımız 27 Kasım 2009 tarihine kadar tanışmıyorduk bile. İyi de oldu. Hapiste 7 aydır
tanıştık ve hapishane arkadaşı olarak kaynaştık. Ayhan SARAÇOĞLU ile ise hiçbir
tanışıklığım yok zaten. Anlayacağınız e-posta ihbar mektubutamamen uydurma.Asılsız
yalandan ihbar mektubundaki şöyle bir ifade var, ayrıca Genel Kurmayda görev yapan Metin
Bulut ile çok sıkı ilişkisi olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ayrıca en büyük yardımı
Tuğamiral Fatih İLĞAR ile bazı sivil memurlardan aldığını bizzat bana ifade etmiştir lafı
benim sayfama ilave edilmiş,yani bu bana biraz kurnazca gözüktü çünkü aynı şey Mücahit
ERAKYOL,  Levent  GÜLMEN ve  Ayhan  SARAÇOĞLU'na  da  de l i l  g ib i
kaptırıvermilmliş.Halbuki özneye bakıyorsunuz tekil ve öznedede şey var mektubun
tamamınabakarsanız Erbay ÇOLAKOĞLU var. Dolayısıyla özne Erbay ÇOLAKOĞLU
olmalı idi.Yani ihbarcı bu cümlelerinde beni kastetmemiştir. Bu kısmın öznesinde veya
nesnesinde ben olmadığım halde sanki benle alakası varmışçasına iddianameye yazılıvermiş.
Yine de belirteyim, madem yazılmış, Metin BULUT'u tanımam, Fatih İLĞAR adındaki
kişinin Tuğamiral rütbesinde ve Çıkarma Gemileri Komutanı olduğunu duydum, kendisiyle
tanışıklığım yoktur. Ne Tuğamiral Fatih İLĞAR'dan ne de bazı sivil memurlardan hiçbir konu
hakkında yardım almadım. Çok ısrar ederlerse, aksini kanıtlamak iddia makamının
görevidir.Bir kere özel savcılar bu ihbar mektubunun İstanbul Cumhuriyet Savcılığına ne
zaman ulaştığını neden söylememişler,nasıl ulaştı, mektupla mı, neyle,iddianamede belli
değil.Temmuz 2009 tarihli başka bir iddianamede var, ordada tesadüf işte aynı mektup,ihbar
mektubunun Ahmet KUM adıyla gönderildiği yazılmış. Özel savcılar araştırmışlar mı Ahmet
KUM kimdir,öyle biri var mı diye,zannetmiyorum. Araştırsaydılar ek klasörlerde araştırmanın
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sonucu olurdu mutlaka. Özel savcılar araştırmadılar, kendini Ahmet KUM diye sahte isimle
tanıtan adamı. Özel savcılar güvendiler kendini tanıtmayan bu adama. Çok güvenmeyin o
kendini tanıtmayan adamlara. Yarın öbür gün sizin hakkınızda da saçma sapan şeyler yazıpta
sizi üzmeye kalkarsa ne olacak. Bizim hakkımızdada sizin hakkınızdada yazar, her daim
olabilir. Ben bu konudaen çok bu ihbar mektubunun hangi tarihte ve hangi yolla özel
savcıların eline geçtiğini merak ediyorum. Erbay ÇOLAKOGLU'nun evi Ocak 2009'da
arandığına göre ve kendisiyle ilgili iddianame Temmuz 2009'da hazırlandığına göre Ocak
2009 ile Temmuz 2009 arasındaki bir tarihte özel savcıların eline geçmiştir herhalde,tahmin
yürütüyoruz iddianameye göre. Peki özel savcılar bu bir sayfalık asılsız ihbar mektubunu hiç
alıcı gözle, dikkatlice okudular mı.Okumuş olsalardı bu bir sayfalık geyik mektubun hiç de
özel savcıların iddia ettikleri gibi Erbay ÇOLAKOGLU'nun Ergenekon örgütü içerisindeki
faaliyetleri hakkında açıklamalar içeren bir ihbar mektubu olmadığını anlarlardı. İhbar
mektubu Erbay ÇOLAKOGLU'nun faaliyetleri olarak evinde gizli belgeler saklıyordiyor, bir
de devlet büyüklerine küfür ediyor diyor,o kadar,başka bir faaliyeti yok. Özel savcıların
açıklayıcı bulduğu o asılsız ihbar mektubu başka hangi örgütsel faaliyeti açıklıyormuşki
anlayamadım. Özel savcılar, bir dahaki soruşturmalarında, birilerini 7 ay hapse tıktırmadan
önce, bir zahmet iyi okusunlar açıklayıcı olduğunu sandıkları ihbar mektuplarını ve bir ihbar
mektubunda birileri hakkında açıklama yok ise, mahkemelere o asılsız ihbar mektuplarını
örgütsel faaliyetleri açıklayıcı ihbar mektubu diye kaptırmaya çalışmasınlar lütfen. Asılsız
ihbar mektubunu dikkatlice okuyanlar, o asılsız ihbar mektubunun benim hakkımda iki
vurgusu olduğunu görebilirler. Bunlardan birincisi, meçhul ihbarcıya göre Erbay
ÇOLAKOĞLU gibi benim de bu oluşumlar içinde olduğum biliniyormuş. Hangi oluşumlar
içinde olduğum ve bunun kimler tarafından da bilindiği hiçbir yerde yazılmamış o ihbar
mektubunda. Bir laf söylemiş, söylediği lafla ilgili herkes biliyor zaten diye de sallamış. Gizli
bir oluşum içinde olduğum herkes tarafından biliniyor ise, Türk Silahlı Kuvvetleri beni içinde
tutar mı sanıyorsunuz.Basit bir YAŞ kararıyla Yüksek Askeri Şura kararıyla kendinizi kapının
önünde buluverirsiniz. Meçhul ihbarcı yalandan şüphe yaratmaya çalışmış, ama gördüğünüz
gibi başaramamış. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli bir üyesi olmaya devam
ediyorum ve bu uzun yıllar, uzun yıllar sonra emekli oluncaya kadardadevam edecek. Asılsız
ihbar mektubundaki ikinci vurgu ise, Erbay ÇOLAKOĞLU'nun çalışmalarına benzer
çalışmaları yıllardır İzmir havalisinde sürdürüyormuşum. Meçhul ihbarcı, yıllardır İzmir'de,
hatta İzmir havalisinde Erbay ÇOLAKOĞLU'nun hangi çalışmalarına benzeyen hangi
çalışmaları sürdürdüğümü yazmamış. Hadi diyelim ki ihbarcı bu noktada çalışma değil de,
eylem demek istedi öyle farz edelim. Meçhul ihbarcının bir sayfalık asılsız ihbar mektubuna
göre Erbay ÇOLAKOĞLU'nun küfür etmekten başka bir eylemi olmamış ki. Bakın Erbay
ÇOLAKOĞLU'nun güya eylemlerini anlatan meçhul ihbarcı eylem adına neler yumurtlamış
aynen okuyorum.Sayın savcım ben bu Erbay binbaşıyı çok iyi tanırım. Kesinlikle her tür
organizede rol alacak yapıda psikopat bir adamdır. Gözü kara her türlü eylemi yapabilecek
kişiliktedir. Diğer insanların yanında hiç çekinmeden Yaşar Paşa olmak üzere herkese küfür
etmekten çekinmez. Kendisi bir nedenle Erdal Amiral tarafından da mahkemeye verilmiş bir
adamdır. Bu adamın işi gücü başta Yaşar BÜYÜKANIT Paşa olmak üzere Başbakan ve
Cumhurbaşkanına küfür etmektir, böyle yazmış meçhul ihbarcı.Meçhul ihbarcı Erbay
ÇOLAKOGLU ile benzer çalışmaları ya da eylemleri sürdürdüğümü söylerken benim de
devlet büyüklerinin arkasından küfür etme faaliyetimin olduğunu iddia etmişse bu doğru
değil. Erbay ÇOLAKOGLU ile fazla bir samimiyetim olmasa da, onun devlet büyüklerine
küfür ettiğini duymadığım gibi, ben de hiç bir devlet büyüğüne bugüne kadar küfretmedim.
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İhbar mektubunu yazan adam bulmaca gibi bir adammış. İzmir havalisinde yaptığım benzer
çalışmalar derken acaba ne kastetmiş. Doğrusu ben bile bu hasta ruhlu adamın iftiracılığına
kızmaktan çok, ne kastettiğini merak etmekle daha çok meşgulüm. Bu asılsız ihbarcı aynı
ihbar mektubunda Erbay ÇOLAKOĞLU'nun evinde çok gizli belgeler sakladığını ve evinde
Ergenekon'un Deniz Kuvvetleri Komutanlığında hücre yapılanması hakkında gizli evraklar
bulundurduğunu iddia etmiş. Acaba benzer çalışma derken, benim de mi evimde çok gizli
belgeler sakladığımı ve illegal evraklar mı bulundurduğumu iddia etmek istemiş. Bir sayfalık
mektupta Erbay ÇOLAKOGLU ile ilgili başka da bir suçlama olmadığına göre benzer
çalışmalar diye size yutturmak istediği şey belki de budur. Peki, madem özel savcıların böyle
bir şüphesi vardı da, bu abuk ihbar mektubunun geldiği, ihbar mektubunun geldiği Ocak-
Temmuz 2009 ayları arasındaki bir gün arasında bir arasındaki tarihten tutuklandığım 27
Kasım 2009 tarihine kadar aylarca geçen uzun zaman diliminde niye evimi arattırmamış, en
azından neden telefonlarımı dinlettirmemiş. Bunu yapsaydı, bunu yapsalardı ihbar
mektubunun uydurma olduğu pekala anlaşılırdı,benim evim aranmadı,işyerim
aranmadı,telefonum dinlenmedi,tutuklayan ihbar mektuplarıydı. Bakın mektupta şöyle bir
ifade ile ihbarcı tarafından özel savcılara yol da gösterilmiş.Bu konuda yakinen çalıştığımız
Erdal Amiralinde sizlere yardım edeceğinden eminim demiş asılsız ihbarcı.Özel savcılar, çok
güvendikleri meçhul ihbarcının isteği doğrultusunda o zaman Güney Deniz Saha Komutanı
olan Emekli Koramiral Erdal Bucak'ın bilgisine başvurmuşlar mı,zannetmiyorum.    Bir kere,
asılsız ihbar mektubu, tekrar edeyim Erbay ÇOLAKOGLU hakkında. Bir kere asılsız ihbar
mektubu dediğim gibi az önce Erbay ÇOLAKOĞLU hakkında. Yani ihbarcı asılsız ihbar
mektubunda zaten Erbay ÇOLAKOĞLU'nu hedef almış beni değil,beni dolaylı olarak hedef
almış.Abuk sabuk tutarsız iddialarını destekleyebilmek için, şu şu arkadaşları da var demiş.
İhbarcının beni tanıyan biri olmadığı da açık.Yoksa hakkımda somut şeyler, somut bir şeyler
yumurtlamaya çalışırdı. Kötü bir yalancı olan ihbarcıya göre, kötü adam Erbay
ÇOLAKOGLU imiş, ben, Mücahit ERAKYOL ve Levent GÜLMEN de kötü adama uyan
arkadaşları imişiz, işin ilginci, ihbarcıya göre kötü adam olan Erbay ÇOLAKOGLU başka bir
Ergenekon davasında tutuksuz yargılanırken, ihbarcıya göre kötü adamın kötü huylarına uyan
arkadaşları ben, Mücahit ERAKYOL ve Levent GÜLMEN bu davada 7 aydır
tutukluyuz.Burası Türkiye, diye boşuna demiyorlar.Özel savcıların 5'inci saçma delilini
okuyorum.Soruşturma kapsamında Ankara da İşçi Partisi'nde yapılan aramada ele geçen
harddisk'te tpk-tümü.xls isimli excel belgesinde adı soyadı Halil Özsaraç İlişki havuz Cep Tel
5 3 6  6 9 1  n o k t a  n o k t a  n o k t a ,  e - p o s t a  h a l i l o z s a r a c @ y a h o o . c o m , e -
posta2halilozsarac@ttnet.net.tR şseklinde kayıtların bulunduğu,soruşturma kapsamında
hakkında kamu davası açılan Emcet OLCAYTU'nun adresinde yapılan aramada ele geçen
harddisk'te Usmer irtibat isimli excel dosyasında Halil Özsaraç Havuz Tel:536 691 nokta
nokta nokta,e-posta halilozsarac@yahoo.com, halilozsarac@ttnet.net.tr şeklinde kayıtların
bulunduğu tespit edilmiştir imiş.Bir soruşturma kapsamındaki bir siyasi parti genel merkezi ve
o siyasi partinin hukuk danışmanlığını yapan bir avukatın bilgisayarlarındaki telefon ve adres
defterlerinde kayıtlı binlerce telefon ve e-posta adresi arasında benim ismim, telefon numaram
ve e-postam varmış. Varsa varmış,ne olmuş yani.Özel savcılar herhalde iyi hatırlamıyorlar.
Ben küçük bir hatırlatma yapayım burada.Terörle Mücadele Kanununun 'inci maddesine göre
Terör,baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle
anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerine, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni
değiştirmek, devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğünü bozmak, Türkiye devletinin ve
cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devletin otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak
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veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu
düzenini ve genel sağlığını bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından
girişilecek her türlü eylemdir. Bir siyasi parti genel merkezi ve o siyasi partinin hukuk
danışmanlığını yapan bir avukatın bilgisayarlarına kayıtlı telefon ve adres defterlerinde
bulunan binlerce telefon ve e-posta adresi arasında benim ismimin, telefon numaramın yazılı
oluşu nereden bir terör eylemi delili oluyormuş.Özel savcıların, benim gibi bir adamı bu
yüzden 7 ay tıktırdığının, 7 ay hapse tıktırdığının, farkında mısınız.İşçi Partisi Genel
Merkezinde ele geçirildiği iddia edilen ve binlerce kişinin isim, telefon numarası ve e-posta
adreslerinin yazılı olduğu anılan excel belgesinin tamamı niye deliller klasöründe yok
acaba.Özel savcılar, saçmaladıklarının anlaşılmasından korktukları için mi excel belgesinin
tamamını deliller klasörüne koymamış.Yoksa kendi telefon numaralarıyla mı karşılaştılar
anılan excel belgesinde.Sadece ismimin bulunduğu sayfada bile Milliyet gazetesi yazarı
meşhur Güngör URAS ile Sabah gazetesi yazarı meşhur Hıncal ULUÇ'un da isimleri, telefon
numaraları ve e-posta adresleri bulunmakta evet o sayfanın içinde meşhur iki kişide
var,onlardamı terörist. Bulunan telefon rehberi niteliğindeki bilgisayar çalışmasında
Başbakan'ın telefon numarasının olmadığı ne malum belki onla karşılaştılar bilmiyoruzki bir
sayfasını koymuşlr iddianameye.Bu durum bile iddianın ne kadar ciddiyetsiz olduğunu
göstermektedir. İddia ciddi bir iddia ise, adımın geçtiği telefon rehberi niteliğindeki bilgisayar
çalışmasındaki binlerce kişinin de terörist diye tutuklanması gerekir bu şartlarda. İddianın
ciddiye alınacak bir tarafı yok ise, ben niçin tutuklandım.E burası Türkiye diye boşuna
demiyorlar.Burası Türkiye evet,manzara ortada.Benim ismimin o telefon rehberi niteliğindeki
bilgisayar çalışmasında havuz diye not konularak yer almasının sebebini bilmiyorum. Babam
İşçi Partisi Karamürsel Şubesine uzun yıllar boyunca üyedir biraz önce bahsettiğim gibi. Yani,
babamın İşçi Partisine üyeliği nedeniyle beni kendi yandaşları sanmış olabilirler. İşçi
Partisi'nde birilerinin böyle bir kanaati var ise, bu sadece onların kanaatidir. Beni hiç bir
şekilde bağlamaz. Çünkü benim oy vermek dışında hiçbir siyasi faaliyetimde
bulunmamaktadır zaten.Diğer taraftan Emcet OLCAYTU denilen kişiyi de tanımıyorum,
kendisiyle hiç yüzyüze gelmedim, kendisiyle hiçbir telefon görüşmesi yapmadım, kendisine
sms atmadım, kendisinden sms almadım, kendisinden e-posta almadım, kendisine e-posta
göndermedim. Daha açık nasıl anlatayım? Emcet OLCAYTU, tanımadığım, elalemden
birisidir işte. Hem Emcet OLCAYTU'yu tanısam ne, tanımasam ne.Şu andaki Dışişleri Bakanı
Ahmet DAVUTOĞLU'nu tanıyorum ben. Kendisi Harp Akademilerinde bana günlerce
Jeopolitik dersleri verdi, bana hocalık yaptı. Tutuklayacak mısınız onu. Tutuklayacakmısınz
Ahmet DAVUTOĞLU'nu. Tutuklamazsınız, çünkü saçmalığın daniskası olur, şu anda
karşılaşılan saçmalığın daniskası gibi. Her neyse dönelim Emcet OLCAYTU'ya. Tanımadığım
elalemden birisi olan Emcet OLCAYTU ile herhangi bir görüşme yapmış olsa idim,
soruşturmaya yardımcı olan polis, özel savcılara gönderdiği raporlarında birinde
yazıverirdi,TİB'e göre şu tarihler arasında şu kadar görüşmüş, şu kadar sms almış vermiş diye.
Böyle bir iddia varmı yok. Zaten her hangi bir görüşmede yok,adres defterinde olsam ne
olmasam ne.BU durumda, Emcet OLCAYTU ile hiçbir görüşme ve mesaj alış verişinde
bulunmadığım, bu durumda da kendisiyle hiçbir tanışıklığımın olmadığı bu durumda özel
savcılar tarafından bilinmiyor mu,biliniyor tabiiki. Öyle ise elalemin telefon defterinde
ismimin yazılışının hesabını ben niye veriyorum 7 ay hapis yatarak.Özel savcılar, bir şeyler
bahane ederek üzerimde faşist bir baskı mı oluşturmak istediler acaba.Aklıma gelen soru bu.
Bakın benim telefon numaram gizli bir numara değil, gsm operatörlerinin telefon numarası
sorma servislerinde gizlenmiş bir numara değil. Abdullah ÖCALAN bile ne zaman isterse,
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avukatlarına gsm operatörünün bilinmeyen telefonlar hattına sordurtarak telefon numaramı
öğrenebilir. Ben numarasını umuma gizleyen tiplerden değilim. Beni telefonla aramak isteyen
herkes dilerse 11880, 11818 vesaire ne varsa artık hangi bilinmeyen numaralar servisi varsa
arayıp kolayca öğrenebilir. Bu benim özgürlüğüm. Özel savcılara mı soracağım bilinmeyen
numaralar servisinde telefon numaramı gizleyip gizlemeyeceğimi.Telefon numaralarımda
gizlilik ilkesini bugüne kadar uygulamadım, uygulamayacağım da. Bu benim yasal hakkım.
Bu konuda özel savcılar, üzerimde faşist baskı uygulamak niyetinde iseler, kimseye temel hak
ve özgürlüklerimi kaptırmaya niyetim yok benim, direnirim ben bu konuda.Sonra Emcet
OLCAYTU'nun ve İşçi Partisi Genel Merkezi'nin alnında mı yazıyor terörist diye.O özel
savcıların iddiası. Tüm aklı başında insanlar gibi, ben de Ergenekon iddianamelerini
hazırlayan özel savcıların iddialarını ciddiye almıyorum zaten.Ergenekon soruşturmalarının
baştan beri Cumhuriyet'e, Atatürk'e bağlı seçkin bir kitleye saldırı aracı olduğunu, Cumhuriyet
yasalarını umursamaz, islami devrim peşinde koşan grupları da aklama, masum gösterme
mekanizması haline dönüştüğünü anlamayan mı kaldı. Bakın bu iddianameyi hazırlayan özel
savcılar, Poyrazköy iddianamesinde pek çok yere nasıl bir değerlendirme yazmışlar.28 Şubat
döneminde, dayanağını yasalardan almaksızın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde
illegal olarak oluşturulan, bu haliyle yasadışı kurulan herhangi bir örgütten farkı bulunmayan
ve bir dönem faaliyetlerde bulunan Batı Çalışma Grubu unsurlarının günümüzde de önce
İrticayla Mücadele Eylem Planı ardından da Kafes Eylem Planı çerçevesi altında hukuki
zemin dışında illegal eylem ve faaliyetlerine devam ettikleri ortaya çıkmış ancak duyarlı bazı
kamu görevlilerinin ihbarları ve yürütülen soruşturmalar ile illegal eylem ve faaliyetler açığa
çıkarılıp deşifre edilmiştir.Ne saçmalamışlar. Savcı mısınız, yoksa yandaş bir gazete yazarı mı
belli değil. İddialarına göre Türk Silahlı Kuvvetlerinde onlarca yıl boyunca komutanlarının
lafını dinlemez etkin bir grup var, kafalarının dikine, kendi bildiklerine disiplinsizlik yapıp,
emirlere itaatsizlik yapıp örgüt içinde örgüt kurup bugüne kadar kendilerini gizleyerek
yasadışı eylem yapmışlar, öyle mi. Valla, bunu iddiadan çok,taraf oldukları çevreleri mutlu
etmeye yönelik özel bîr mesaj olarak algıladım. Bilmem yanılıyor muyum, inşallah
yanılıyorum.Bu tür 28 Şubat'a kadar ulaşan yanlı olduğu çok açık olan, gerçeklerle
bağdaşmayan matrak değerlendirmeler, Ergenekon soruşturmalarının hukuki değil siyasi bir
anlayışla yürütülmekte olduğu kanaatinin toplumda kök saldığı görüşlerini desteklemektedir.
28 Şubat döneminde ben ayda yaşamıyordum. Türkiye'de yaşıyordum, basınıda yakından
takip ediyordum ve neyin ne olduğunu ben de görüyordum. Şimdi de görüyorum beni
suçlayıp hapse attıran özel savcıların komik iddialarının altında yatanların ne olduklarını.Ben
bu özel savcılara inat, hapisten çıktıktan sonra ve de Emcet OLCAYTU hapisten çıkar çıkmaz
tabi kabul ederse gidip kendisiyle tanışacağım. Her bayram kendisine sms yollayacağım. Yine
tutuklayacak mısınız beni sms'i yolladıktan sonra.Tekrar söyleyeyim, ben kişisel hak ve
hürriyetlerimi bu özel savcılara yedirme niyetinde değilim. Bu konuda sonuna kadar mücadele
edeceğimden emin olabilirsiniz.Emcet OLCAYTU'nun bilgisayarında ele geçirildiği iddia
edilen ve binlerce kişinin, binlerce kişi var isim, telefon numarası ve e-posta adreslerinin
yazılı olduğu USMER irtibat başlıklı excel belgesinin tamamı niye ek klasörde yok,oda yok.
Özel savcıların saçmaladıkları anlaşılacak da o yüzden mi bu da. Sadece ismimin bulunduğu
sayfada bile Eski Bakan Şükrü Sina GÜREL'in de ismi, telefon numaraları ve e-posta
adresleri bulunmaktadır. Ek klasöre konmayan diğer sayfaların içinde belki sizin bile adınız
vardır. Ne dersiniz,bu durum da bu iddianın ne kadar, bu durumda bu iddianın ne kadar
ciddiyetsiz olduğunu göstermiyormu.Benim ismimin o telefon rehberi niteliğindeki bilgisayar
çalışmasına nasıl girdiğini ben bilemem. Ama İşçi Partisinin hukuk danışmanı olan birisinde
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İşçi Partisinde bulunan telefon rehberi bilgilerinin bulunmasını da doğal olarak karşılamak
lazım. Bilgisayar kaydının başlığının USMER irtibat şeklinde olması da beni
ilgilendirmiyor.Ulusal Strateji Merkezi"nin kısaltması olduğunu ve yasal çerçevede faaliyet
gösterdiğini hapisteyken öğrendiğim USMER'le herhangi bir bağlantım ve alakam
bulunmamaktadır. Zaten anılan telefon rehberi niteliğindeki bilgisayar kaydına bakıldığında
USMER üyelerine Usmer üye notu konmuştur. Benim karşımda böyle bir not yok.Gerek İşçi
Partisi Genel Merkezinin gerekse Emcet OLCAYTU'nun bilgisayarlarında telefon numaramın
ve e-posta adresimin kayıtlı oluşu nedeniyle veya bahanesiyle tutuklanmam gerçekten de çok
can sıkıcı. Değindiğim gibi babam İşçi Partisi'nin Karamürsel Şubesi'ne 10-15 yıldır üye.
Bakın ben üye değilim tekrar ediyorum. Babamın herhangi bir siyasi parti üyeliği beni de, sizi
de, hiç kimseyi ilgilendirmez. Kendisi ister İşçi Partisine ister Adalet ve Kalkınma Partisine
ister başka bir partiye üye olabilir,hiç birimizi ilgilendirmez. Hiçbir haberleşme yapmamış
olduğum halde siyasi bir kimliği olan tanımadığım kişilerde telefon numaramın ne aradığı
sorusuna benim verebileceğim bir cevap yok.Ama tekrar tekrar söyleyeyim, zaten kimseden
gizlemediğim telefon numaralarım rahatlıkla bilinmeyen numaralar servisinden
öğrenilebiliyor. Peki İşçi Partisi benim telefon numarama neden ihtiyaç duymuş olabilir,buda
akla gelen bir soru. İşçi Partisi bir seçmen çalışması yapmış olamaz mı.Kendisine oy
verebileceğine inandığı kişilere yönelik bir propaganda hazırlığı yapmış olamaz mı,olabilir.
Bunu ben bilemem. Peki bunun kime ne zararı var,hiç kimseye hiç bir zararı yok. Peki ben
niye 7 ay hapis yattım.İşçi Partisi Genel Merkezi ile herhangi bir görüşme yapmadığımı daha
önce söyledim, olsaydı polisler işte yazarlardı raporlarda TİB'e göre şu tarihler arasında şu
kadar görüşmüş, şu kadar sms almış vermiş diye. Böyle bir iddia da yok. Bu durumda, yani
savcılar tarafından bilinen bir durum,İşçi Partisi Genel Merkezi ile ne de Emcet OLCAYTU
ile hiçbir görüşme ve mesaj alış verişinde olmadığım bilinen bir şeydir.Peki öyle ise hiçbir
haberleşmemin olmadığı bir siyasi partinin hukuk danışmanınıntelefon defterinde ismimin
yazılışının hesabını ben niye veriyorum 7 ay hapis yatarak.Özel savcılar, üzerimde faşist bir
baskı mı oluşturmak niyetinde. Burada işçi Partisinin avukatlığını yapacak değilim. Ne İşçi
Partisinin nede Emcet OLCAYTU'nun alnında yazmıyor terörist olarak.Uzun yıllar faaliyet
gösteren yasal bir parti. Terörist, yasadışı bir parti ise, hakkında kapatma davası açılması
gerekmez miydi. Kapatma davası açılmış mı,açılmamış. Şu anda faaliyet gösteren BDP
dahil,BDP dahil yasal herhangi bir siyasi partinin telefon rehberlerinde telefon numaramın ve
e-posta adresimin bulunması beni rahatsız etmemektedir. Bir siyasi partinin telefon rehberinde
telefon numaramın yer alması o partinin taraftarı olduğum anlamına da gelmediği gibi, hele
terörist olduğum anlamına hiç gelmez. İşçi Partisi Genel Merkezi'nin bilgisayarlarından
birindeki telefon adres rehberinde adımın geçtiği sayfada kamuoyunca iyi tanınan bir dünyada
isim de var. Tutuklayacak mısınız onları da,deliller listesinde sadece adımın olduğu sayfaya
yer verilmiş tekrarlıyorum buönemli bir konu, niye tamamı yok.Başbakanın telefon numarası
varsa listede ki vardır, onu da tutuklayacak mısınız.İşçi Partisi Genel Merkezi'nde ve Emcet
OLCAYTU'da ele geçen ve adımın bulunduğu telefon adres defteri niteliğindeki sanal yazının
tamamının değil de sadeceadımın bulunduğu sayfanın yer alması bile kasıtlıdır ve savunma
hakkımı kısıtlamaya yöneliktir,bu benim kendi değerlendirmemdir. Size bir şey anlatmak
istiyorum. 1994 ve 1995 yıllarında genel veya yerel seçimler hatırlamıyorum bunlardan bir
tanesi yapılacaktı.Seçimlere 2 gün kalmasına rağmen, hangi sandıkta oy kullanacağımı
muhtardan öğrenmeyi bir türlü başaramamıştım. O dönemdeki idari gecikmeler seçmenlerin
bu tür güçlükler yaşamasına yol açmış idi,belki hatırlarsınız.Oy kullanacağım sandığı hala
öğrenememiş olmanın siniriyle yolda karşılaştığım ve Refah Partili olduğunu bildiğim bir
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arkadaşıma bu konuda yakındım. Kendisi bana dediki ya Refah Partisine gitsene,oradan
öğrenebilirsin hangi sandıkta oy kullanacağını dedi. O zaman Üsteğmen olan bendeniz Halil
ÖZSARAÇ arkadaşımın tavsiyesine uyarak Refah Partisi Karamürsel Şubesine gittiğimde ve
oy kullanacağım sandığı öğrenmek istiyorum dediğimde, bilgisayarlarına bakıp bana nerede
oy kullanacağım yazılı bir bilgisayar çıktısı vermeleri 30 saniyeden fazla sürmemiş ve bu beni
çok şaşırtmıştı,bütün kişisel bilgilerim vardı. Kapılarından çıkarken bu seçmen çalışmasıyla
bu parti oy patlaması yapar diye de düşünmüştüm. 1994-1995 yıllarında Refah Partisinin
bilgisayarlarında Nüfus Kütük bilgilerime varıncaya kadar bana ait kritik bilgilerimin istemim
dışında bulunması beni Milli Görüşçü'mü yapar,hayır. Bugün İşçi Partisinin genel merkezinde
telefon numaramın ve e-posta adresimin istemim dışında bulunması beni terörist mi yapar,bu
da hayır. Ama bu bahaneyle birisine 7 ay hapis yatırtması özel savcılara faşist damgasını
yedirmez mi,cevabını siz verin.Bu konuda bir şeye daha dikkat çekmem lazım. E-posta
adresime dikkat  e t t in iz  mi ,e  posta  adresime,  hal i lozsarac@yahoo.com ve
halilozsarac@ttnet.tr.,benim adım Halil ÖZSARAÇ. Fazla yoruma gerek yok. Terörist
olsanız,her harfiyle isim ve soyadınızdan oluşan bir posta adresi mi kullanırdınız, yoksa farklı
kodlanmış bir e-posta adresi mi,e-posta adreslerimin her harfiyle isim ve soyadımdan
oluşması gizlisi saklısı olmayan biri olduğum anlamına gelir. Ek klasörlere baktığınızda arka
sıralarda oturan ve e-posta adresi olan herkesin isim ve soyadlarını gizlemeyen e-posta
adresleri kullandıklarına da dikkat çekmek istiyorum.Delil diye sunulan bu saçmalıklar
hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Son sözlerime geçmeden önce bu tuhaf davanın ilginç bir
boyutuna daha dikkat çekme ihtiyacı duyuyorum. Ergenekon, Amirallere Suikast ve
Poyrazköy davalarına ilgi duymadıkları halde zahmet edip müşteki olarak davaya müdahil
olmak üzere dilekçe veren yüzlerce avukatın dilekçelerine baktığımızda havanın aslında ne
kadar puslu olduğu anlaşılacaktır. Delil yetersizliği sıkıntısı yaşayan bir davaya vehamet
katabilmek için yapılan organize ve planlı bir çaba değilse, nedir bu.Son olarak kamuoyuna
yönelik değinmek istediğim bir ayrıntı var. Bu saçma sapan soruşturma ne için yapıldı.Burada
ve diğer Ergenekon davalarında ulaşılmak istenen sonuç nedir.Bunların cevabını
anlayabilmek için Türkiye'deki açık cepheleşmenin farkına varmak lazım. Cumhuriyeti
koruyacak temel yurttaş tipini yaratmayı bunca zamana rağmen bir türlü başaramamış olan
Türkiye'de,bir tarafta Batı'nın desteğini almış olan şeriatçı,bölücü,ayrılıkçı, ikinci
Cumhuriyetçi güç birliği, diğer tarafta ise Atatürk Cumhuriyetini yaşatmaya Kararlı çağdaş ve
laik yurtseverler'dir. Bu ideolojik otorite mücadelesinde şeriatçı, bölücü,ayrılıkçı, ikinci
Cumhuriyetçi güç birliği cephe kendilerini meşrulaştırmaya çalışırken, Atatürk Cumhuriyetini
yaşatmaya kararlı çağdaş ve laik yurtseverleri illegal ve marjinal ilan etmeye kalkışmışlardır.
Son yıllarda devlet mekanizmalarını kontrol etmeyi başaran şeriatçı, bölücü,ayrılıkçı, ikinci
Cumhuriyetçi güç birliği cephesi tertipledikleri yalan ve iftira mekanizmaları ile faşizan bir
role bürünerek Türkiye'nin ortak paydasını savunan güçlü kurumları etkisiz kılmaya ve
Türkiye'yi şekillendirmeye çalışmaktadırlar. İşte bunun için kendi çıkarları doğrultusunda
Türkiye'yi şekillendirmek isteyen yerli ve yabancılardan oluşmuş bu karanlık ittifak,
yollarında engel olarak gördükleri Türkiye Cumhuriyeti'nin bu temel kurum ve kuruluşlarına
saldırmaktadırlar. Sağduyulu Türk ulusunun Atatürk Cumhuriyetini yaşatmaya kararlı çağdaş
ve laik yurtseverlere yönelik bu kirli oyunları boşa çıkartacağından, demokrasi diye
yutturulmaya çalışılan ayak oyunlarına gelmeyerek gerçek bir tam bağımsızlık, mutlu bir
demokrasi için gerekli adımları atacağından eminim.Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik peş
peşe yapılan asılsız ihbarların altında Genelkurmay Başkanımızın belirttiği gibi basının da
kullanıldığı asimetrik düzeyde bir psikolojik harekat vardır. İdeolojik İslam'dan tutun da
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bölücü,ayrılıkçılara kadar kötü niyetli çeşitli grupların yarattığı mutlak olan bu etkin mücadele
yöntemi küresel hırs ortamından, küresel hırs ortamından güç alarak ve bulunmazlık içinde
hareket ederek Türk Silahlı Kuvvetlerini yıldırmak, etkisizleştirmek ve bu suretle kötü niyetli,
kötü niyetlerine amaçlarına ulaşmaktır. Kısaca asimetrik yöntem adı da verebileceğimiz bu
girişim sivrisineklerle boğanın, boğanın mücadelesi şeklinde resmedilebilir. Bu dava da, siz
ne kadar inkar ederseniz edin, diğer davalar gibi, örtülü olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef
almış gibi algılanmaktadır. Sizler asimetrik yöntemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerine
saldıranların bir aracı haline mi dönüştürüldünüz. Cumhuriyet'e, Atatürk'e ve Türk Silahlı
Kuvvetleri'ne düşman olanlara karşı hakim teminatınız sağlanıyormu,merak içindeyim.Siz
mahkeme heyetine Yb.Ali TATAR'ın intihar etmeden önce yazdığı mektubundan bazı
hatırlatmalar yapmadan geçemeyeceğim. Zira aynı şekilde hukuk diye yutturulan hukuksuzluk
sürecinden benim de şikayetlerim var. Hukuksuzluğa isyan sonucu ölme kararı alan Yarbay
Ali TATAR bazılarına tokat gibi gelen son mektubunda bakın ne yazmış.Hukuksuzluk
sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Ben bu hukuksuzlukla yaşayamam. Belki benim
ölümüm benim durumumda olanların aydınlığa çıkmasına vesile olur. Şunu bilin ki en küçük
suçu ve günahı olmayan ben, bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık
olabilmek için hayatıma son veriyorum. Demiş Yb. Ali TATAR,ruhu şad olsun.Hukuki
nedenlerinin olmadığı anlaşılan bazı özel savcıların şüphe çekici bir şekilde, türlü bahanelerle
Türk subaylarını ihtirasla tutuklatma veya mahkemelerde zaman yitirterek kariyer kaybına
uğratma baskısı, gördüğünüz gibi bazı onur intiharlarına yol açtı. Bu baskıcı tavrın nelere
hizmet ettiğinin anlaşılmaz olduğunu sanmayın sakın. Çok şükür aptal değiliz. Parça bölük
çeşitli uydurma, yakıştırma iftiraların birer gerekçe olarak kullanılarak yaygın tutuklamalara
dayanak yapılması, tutuklanan İnsanlarla ilgili makul kanıtların ortaya konulmaması, bir
anlamda insanların beratı zimmet asıldır anlayışının tersine, itham edilen insanın suçluluğu
esastır, suçlu olmadığını kanıtlamak itham edilenin görevidir anlayışına dayalı yeni bir hukuk
sisteminin dayatılmasını ben kabul edilemez buluyorum. Bu tür tutuklamaların bir faşist
yönetimlerde ve bir de Türkiye'de olabileceğine dikkat çekmek istiyorum. Yarbay Ali
TATAR'ın, Albay Berk ERDEN'in ölümüne yol açanlar, ailelerinden bir özür bile dilemeyip,
acılarına acı kattılar.Tabi, ben daha az acı çekmekle beraber, ben de bir özür bekliyorum
oğlumla beraber.Bir kere Türk Adalet sisteminin ayrımcılık yapmamayı öğrenmesi lazım
artık. Yıl 2010, Yeni Şafak gazetesinin sahibi var, Ahmet ALBAYRAK, hani Başbakan'ın
akrabası olan. Evet Ahmet ALBAYRAK hakkında ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak ve
vermek, hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve şantaj suçlamalarıyla Bursa 3. Ağır
Ceza Mahkemesinde 207 yıl hapsi istenerek tutuksuz yargılanıyor, tekrar ediyorum 207 yıl
hapsi istenerek tutuksuz yargılanıyor. Hiç tutuklanmadı o adam. Benim kaç yıl hapsim
isteniyor,7,5-15 yıl. Hemen akla gelen soruları size sorayım. Bursa ile İstanbul Türkiye'de
değiller mi,farklı memlekettelermi, Türkiye'deler. Öyleyse Bursa'daki Ağır Ceza Mahkemeleri
ile İstanbul'daki Ağır Ceza Mahkemelerinde farklı yasalar mı uygulanıyor.Hayır, aynı yasalar
uygulanıyor. Öyleyse 207 yıl hapis istemiyle yargılanan Ahmet ALBAYRAK başbakanın
akrabası olduğu için mi tutuksuz yargılanıyor, 7,5- 15 yıl hapsi istenen bendeniz Yarbay Halil
ÖZSARAÇ, Deniz Kuvvetlerine mensup geleceği olan bir kurmay subay olduğum için mi
tutuklu yargılanıyorum.Yani siyasete vıcık vıcık batmış bir hukuk mu var,bu sorunun cevabını
ben bilmiyorum,siz biliyorsunuz. Bugünde gazetelerde bir haber yineAhbet ALBAYRAK ile
ilglii bir nikahşahitliği yapmış,kimle, Adalet Bakanlığı müsteşarı bir başka şahitte Yargıtayda
bir daire başkanı, 207 yıl haps isteniyor o adamın.Delillerin hukuki durumuna bakarsak somut
bir şey de yok benimle ilgili. Adımın geçtiği sahte Kafes Eylem Planının hiçbir yerinde,
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müdahalem ve katkımla hazırlandığına ilişkin bir delil olmadığı gibi, bu sanal uyduruk plan
benim evim, görev yerim, eşyalarım, bilgisayarım, notlarım gibi bizzat kontrolümde olan bir
yerde ele geçirilmemiştir. Kötü niyetli başkaları tarafından hazırlanmış bazı saçmasapan
bilgisayar karalamalarından başka suç işlediğime ilişkin geçerli hangi delil var ki ben 7 aydır
tutukluyum.Gıyabımda hazırlanmış, sahte bir planın görevlendirme listesinde, iradem ve
bilgim dışında, sanki yer almış gibigörünmem beni ne kadar bağlar.Suç teşkil eden bir
konuşmam, bir eylem, bir söylemim mi var. Suç olan bir belgenin altında imzam mı var.Adı
geçen şahıslarla ilgili bir görüntü veya ses kaydım mı var.Bir ortam veya telefon dinlemesinde
şüphe çeken bir konuşmam mı olmuş.Evimde ruhsatsız silah cephane falanmı
bulunmuş.Çantamdan gizli eylem planları mı çıkmış.Herhangi bir terörist oluşumla ilgili
olabilecek bir toplantıda mı bulunmuşum.Ne olmuş da tutukluyum sorusuna verilebilecek tek
bir cevap var. O da kocaman bir hiç. Şu an burada oturan ve aynı terör örgütünde eylem
yaptığımızı peşinen varsaydığınız 33 kişi ile hayatım boyunca tek bir telefon görüşmesi
yapmadığımın, tek bir sms bile göndermediğimin, tek bir sms almadığımın farkında
mısınız.Her ne kadar lehime olan bu durum, iddianameye yazılmayarak gizlenmişse de özel
savcılar pekala bu durumun farkında. Özel savcılar, bu birbirleri ile haberleşmeyecek kadar
birbirlerinden habersiz olan bu 33 kişilik askeri personelin nasıl bir terörist oluşum içinde
olduğunu iddia edebiliyor.Tekrar söyleyeyim, burada sanık olarak bulunanların çok büyük
çoğunluğunu tanımıyorum bile, az bir bölümüyle merhabalaşmanın ötesinde tanışmıyoruz,
birbirimizin telefon numaralarını bile bilmiyoruz. Bu durum bilindiği halde tutuklanmamı,
hele hele 7 ay tutuklu kalmamı gözden kaçırılmaması gereken, çok önemli bir adalet zaafiyeti
olarak değerlendiriyorum.Biraz da hukuki bir dille anlatayım. Kişinin kendi iradi hareketi ile
yarattığı sonuçtan sorumlu tutulması ceza sorumluluğunun şahsiliği kuralının gereğidir. Bu
durumda, kişinin başkalarına ait hiçbir resmi ve gerçeklik kazanmış niteliği bulunmayan
belge, kimliği belirsiz, imzasız,adressiz ihbar mektuplarıyla suçlanması ceza sorumluluğunun
şahsiliği kuralına, dolayısıyla Anayasa'nın 38. maddesine aykırıdır.Hakkımdaki mesnetsiz ve
kötü niyetli olarak değerlendirdiğim terör örgüt üyeliği suçlamasını asla kabul etmiyorum.
TSK, Emekli Sandığı ve OYAK dışında yasal veya yasa dışı herhangi bir kuruma, örgüte,
oluşuma, vesaireye üye değilim, üye olmak için herhangi bir teşebbüsüm veya müracaatım
olmamıştır, herhangi bir kurum, örgüt, oluşum, vesaireye katılmam için de herhangi bir davet
almadım. Özel savcıların iddianamesinde herhangi bir terör örgütüne üye olduğumu, terör
suçu işlediğimi, terör örgütü üyesi olma teşebbüsünde bulunduğumu kanıtlayan hiçbir delil
bulunmamaktadır. Üçüncü kişilerce hazırlandığını sandığınız uyduruk, soyut, karalayıcı ve
yalan bilgilere, yani iftiralara dayanarak, hukuk mantığı bir yana sıradan sağlıklı bir insanın
havsalasına sığmayacak kadar çarpık bir mantığın mantıksızlığında kurgulanmış iddialar
resmen dayatılarak 7 aydır tutuklu bulunuyorum ve toplumdan haksız, yersiz, mantıksız ve
hukuksuz bir şekilde tecrit edilmekteyim. Bu yapılan büyük hatanın bir an önce düzeltilmesi
gerekmektedir. Az önce sabır göstererek yaptığım zahmet dolu uzun konuşmamı göz önüne
alırsanız, 7 aydır saçma sapan bahanelerle tutuklanıp izole edildiğim ve ulusa hizmetimin
engellendiği çok açıktır. Hukukla bağdaşmayan bu absürd durumda, tahliye edilmek ve
tutuksuz yargılanmak istiyorum,arz ederim" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

41-Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü'nün (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza
Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava
dosyasında 17/06/2010 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında özetle;"12 . Ağır ceza
mahkemesinin değerli başkanı ve değerli üyeleri öncelikle devletime 40 yıl en üst düzeyde
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başarılı hizmetler verdikten sonra imzasız sahte imzalı isimli ihbar mektubu ve e-mailleri
aramalarda çıktığı bulunduğu iddia edilen cd lerdeki düzmece planlarla üzerimize atılmaya
çalışılan gene Türkçede ki deyimiyle bunun ne olduğunu eskiden farketmezdim,şimdide fark
etmiyecek kuru iftaraları temizlemek için huzurunuzda bulunuyoruz.Beni hedef alarak
yapmadığım ve yapamayacağım eylemleri planlayarakı karalamaya çalışanları yüce Türk
Adaletinin bulacağına emin olarak savunmama başlıyorum.Sözde kafes operasyonu eylem
planıyla ilgili savunmama geçmeden önce Türk Silahlı Kuvvetlerimensuplarına ve dolayısıyla
onun ayrılmaz bir parçası olan deniz kuvvetleri komutanlığını amiralsubay ve astasubaylarına
yönelik yürütülen psikolojik asimetrik harbin hangi bilgi,belge ve amiyane tabiri kurgulanmış
karalama kampanyaları ve hazırlanan tertiplerle yapıldığı konusunda açıklamada bulunmak
isityorum.Bahse konu düzmece tertiplere, sahte ihbar mektupları e-mailler hukuk dışı
hedeflerle kurgulanan cd ve dvd lere dayanan psikolojik asimetrik harp belgelerinin gerçek
olarak kabul edilebilmesi ve bunlara dayalı iddianameler hazırlanması bu iddianamelerin
kabul görmesi Türkiyenin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı yürütülen karalama
kampanyalarının hangi mihraplar tarafından yapıldığı bilinmesine rağmen göz yumulması
Türkiyenin geldiği durumu göstermesi ve gelecek için ders çıkarılacak tarihe geçebilecek
olguları kapsaması bakımından çok önemlidir. Türkiye öyle bir noktaya gelmişdirki gazeteci
Aslı Aydın Taşbaşın 24 şubat 2010 tarihinde milliyet gazetesinde yayınlanan yazısında
belirttiği gibi siyasi aktörler artık oyun kurucu olma özelliğini kaybetmektedir.Şu belgeleri
verebilirmisiniz.Olayları şekillendirmek yerine akan sel suyunda bir dala tutunmaya
çalışıyorlar hükümette ordudan medya güç akışı ülkedeki ergenekon ve bazı davaları
yönlendiren bu davalarla ilgili bilgileri servis yapan 3.Bir güç olduğuna ve kontrolün onların
elinde olduğuna inanıyorum. Evet bende gazetede Aydın Fırat,Aydın Taşbaş'ın ifade ettiği
gibi Türkiyede 3. Bir gücün olduğuna inanıyorum.Bu güç bazı mihrapların amaçları
doğrultusunda hizmet veren Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak amacıyla her türlü çamuru
atmaktan, tertibi yapmaktan çekinmeyen hedef seçtikleri ve kendilerine engel olabilecek
eğilimi olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu General, Amiral,subay ve astsubaylarını hatta
sivil personelini tasfiye edecek şekilde çalışan organize bir ekibin ortaya çıkan 3.bir güç.Bu
güçlerle ilgili olarak Mehmet Y. Yılmazın 31 temmuz 2009 tarihinde hürriyet gazetesinde
yayınlanan verebilirsiniz şunuda, İslamcı-Faşist sivil darbe tehlikesi yazısından bazı alıntıları
bilginize sunmak istiyorum.Mehmet Y.Yılmaz yazısında diyorki son derece örgütlü bir tehdit
ile karşı karşıyayız. Özellikle Emniyet içerisinde örgütlenmiş bu tür oluşum telefonları
dinliyor insanların özel hayatlarını takip ediyor kendilerine destek vermeye gönüllü
yadadoğrudan kontrol ettiği medyanın desteğini almış durumdatoplumuterörist ilan ediyor.
Bunu sadece Mehmet Y.Yılmaz söylemiyor bakın bu 29 mayıs 2010 cumartesi günkü vatan
gazetesinden aldığım belki müdahilleri de ilgilendirir hrant dink davası gizili kalmıyacak diye
bir ifadede var burda Emniyet Genel Müdür yardımcısı Emin Aslan söylüyor emniyet içinde
artık varlığına inandığım malum grubun beni gözden düşürmek için böyle bir operasyon
yaptığına inanıyorum diyor.İsterseniz bunuda verebilirim buyrun.Mehmet Y.Yılmaz bu yazıyı
niçin kaleme aldığınıda yazısının girişinde şöyle açıklıyor. Türkiye aylardır bir darbe tehditi
üzerinde konuşuyor ve bu durum gerçek bir sivildarbe tehdidinin göz ardı edilmesine
kendisini gizlemesine neden oluyor. Adım adım amacına ilerlemesine zemin hazırlıyor.Sayın
başkan Mehmet Y. Yılmazın bu kaleme aldığı tarih 31 temmuz 2009 bugün 17 haziran 2010
Türkiye hala Genelkurmay başkanımızın verdiği demokrasiye bağlılık sözlerini ve 12
Eylülden alınan dersler mahiyetinde artık Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde darbe yanlısı
hiçkimse bulunmamasına rağmen hala darbeleri konuşuyor.Bu güç her gün yeni bir düzmece
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kaos çıkarma veya darbe planını ortaya atarak Türk Silahlı Kuvvetlerini  yıpratmaya emekli
muvazzaf kendisinden yanaolmayan General,Amiral,subay ve astsubayları karalamaya
hazırladıkları tertipler ve sonrasında gönderdikleri ihbarlarla onların özgürlüklerini
kısıtlamaya ve tasfiye etmeye devam etmiş.Mehmet Y.Yılmazın gene yazısında belirttiği gibi
onlardan yana değilsen darbeden yanasın.Şimdi de Mehmet Y.Yılmazın 17 mart 2010
tarihinde yine hürriyet gazetesinde yayınlanan gizli örgüt dediğin böyle olur yazısından alıntı
yaparak 2010 Türkiyesinde yaşanan kurgulara açıklık getirmek istiyorum.Bu yazıda şöyle
diyor Taraf gazetesinden Yıldıray Oğuş,İstanbul düzenlenen bir toplantıda Ergenekon öyle bir
örgüt ki ona üye olduğunu bilmeyenler var demiş.Evet TSK'dan birçok kişi bu örgütün üye
yapılmış durumda.Kafes Operasyon Planındaki suçumuz ne Ergenekon terör örgütü üyesi
olmak, TSK'dan bir çok kişi Mehmet Y.Yılmazın ifadesinde örgüto kadar gizli ki üye
oldukları bile üyelerden gizli tutuluyor.Sözde Kafes Operasyonu eylem planı kusura
bakmayın sayın başkanım biraz uzun olduğu için onlarada sizin dikkatinizi çekmeye çalıştım
çünküsıkılacaktınız onu bildiğim için yapıyorum bunları.Bentemmuz 2008 den beribu
olayların içerisindeyim ve bu olaylarla mücadele ediyorum, üzüntümde burdan olayların
ortaya çıkarılmasına tertiben ortaya çıkarılmasına uğraşırken şu anda sanık olarak karşınızda
oturuyorum yapılan tertiplerle. Benim ileride açıklıycam 9 tane mahkemem var.Halen askeri
mahkemede yürütülüyor ve savcılarda hepsi bilirler karşılıklı bilgi alış verişi yapın bu olayları
ortaya çıkarın diye Beşiktaş Adliyesiyle birebir çalışması emrini veren benim.Sözde Kafes
Operasyonu Eylem Planıyla ilgili yapılansorgulamalardada görüleceği üzere plana dahil
edilmiş olan 41 kişinin plandan haberleri yok. Çoğu Ağustos ayında ondanda benim haberim
yok Ağustos ayında Deniz Kuvvetleri bir inceleme yapmış çoğu zaten orda haber almışlar
böyle bir planın olduğundan.Kendilerine verilmiş görevleri yok. Tamamı aynı kuvvetin
mensubu olmasına rağmen çoğunluğu birbirlerini bile tanımıyorlar.Planlardaki eylemler ise
ancak vatan hainlerinin yapabileceği eylemler.Ancak Terörle Mücadele Şube Müdürü sayın
Yurt Atayön imzasıyla gönderilen bir talep var.Talep burda 30-10-2009 arama ve el koyma
inceleme karar talebi, bu yazıda teyide yönelik çalışmalarda belirtilen plana ilişkin peşin
hüküm taşıyan kesin ifadelerle yorumlar konusunda olaylar birbirine o kadar güzel
bağlanıyorki, bu sonuçta listeye ithal edilen 41 kişi Ergenekon terör Örgütü üyesi
oluyor.Sözde Kefes Operasyonu Eylem Planını geçmişte meydana gelen olaylar ve açılan
davalarla irtibatlandırma içinde yapılan bu insan üstü ve hukuk dışı gayretin sebebi nedir.
Aceleleri vardı çünkü 30 martta planlanmış ancak planın olup olmadığı hala meçhul bence,
bazı eylemler hiç bir eylem olmadığı için oralarla bağlantı kurulmaya çalışılıyor.Planda adı
geçen ve çoğunluğu hedef seçilmiş Amiral,subay,astsubay ve hatta bir işçinin yer aldığı 45
kişi üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinimi yıpratmak istiyorlar. Yoksa bu davanın başka
amaçlarımı var.Bu tip gerçek kabul edilen yalanlarla düzmece yapılan planlarla, köstebeklere
yaptırılan tertipler sonrası yazılan ihbar mektubu ve e-maillerle kurgulanan bu davanın
sonuçlanması imkansızdır.Hele bide Ergenekon kazanının içine atılmak isteniyor bu dava işin
içinden çıkılmaz hale gelir.Bu açıklamalarda gösteriyor ki her açılan davada suçlamalar
Ergenekon kazanına atılıyor.Suçlananlar devamlı olarak bu örgütle ilişkili olmadıklarını
söylüyorlar.Ancak onlar esasen üye sadece üye olduklarının farkında değiller. Kafes
Operasyonu Eylem Planı ben dahil 41 kişi Ergenekon Terör Örgütü üyesi olmakla
suçlanıyoruz.Böyle bir suçlamayı kabul etmem mümkün değildir.Kınıyorum ve şiddetle
reddediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetlerine 40yıl başarılı hizmetler verdikten
sonra Koramiral rütbesiyle emekli olan bir Amirale bu suçu atanlar hakkındada yargı hakkımı
mahfuz tutuyorum.Aslında Aydın Taçbaşının belirttiği gibi bu kurguları hazırlayan 3.gücün
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çok iyi organize olmuş dış güçlerleirtibatı olan silahlı kuvvetlerden ayrılmış,ihraç edilmiş
Subay, astubay ve konularında uzman sivil personeldenoluşan ve silahlı kuvvetler içerisinde
köstebeklerin kolları olan bir karargah tarafından yönlendirildiğine inanıyorum.Bahse konu
karargah Cumhuriyet Halk Partisi Konya milletvekili Atilla Kart tarafından Tv lerdeki açık
oturumlarda çeşitli seferlerde gündeme getirildi.Ve karargahta 35 yabancı uyruklu yetkili
istihbarat elemanının çalışmasını belirttiği halde bu konuda hiçbir açıklama yapılmamasıda bu
karargahın varlığını teyit eder mahiyettedir.Bahse konu organizasyon Türk Silahlı
Kuvvetlerini hedef alarak kurgulanmış senaryolar çerçevesinde bir intikam havası içerisinde
vehedef seçilmiş Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını tasviye edecek şekilde hazırlanan
tertipler gönderilen ihbar mektup, e-posta uygulamaları bu faaliyetleri yürütmekte ve kendi
kontrollerinde olan bazı medya vasıtasıyla da kamuoyunu yönlendirmektedir.Açılan
davalardaki iddianameleri şöyle bir incelendiğimde delilleri,bir imzasız, isimsiz ve sahte
isimle atılan ihbar mektupları. Iki, İsimsiz ve sahte isimle Emniyetin Muhabere Elektronik
Şube Müdürlüğüne gönderilen e-postalardır, ihbar tutanaklarıdır.Öönceden örgüte bağlı
köstebekleri vasıtasıyla bürolara,evlere yerleştirilen cd mektup ve notlara istinaden mektup e-
postalar, büro,ev aramalarında elde edilencd lerle el konulan bilgisayar hard diskleri ve
notlardan elde edildiği iddia edilen belge bilgilere ki bunların çoğunluğu gayri resmi hukuki
yolla ve hukuk dışı yollarla elde edilmiştir ve içerleri düzenlenmiştir.Teknik takip sonucu
telefon konuşmalarından elde edilen ve yoruma açık bilgiler ve gizli tanıklara dayandığı
görülmektedir. 12. Ağır Ceza Mahkemesinin değerli Başkan ve Hakimleri yapmış olduğum
yerel açıklamalardan sonra sözde Kafes Operasyonu Eylem Planı iddianamesinde şahsma
yöneltilen bu suçlamalar ve adı geçen eylem planına ilişkin münazarama geçmeden önce
kendimi tanıtmak isitiyorum.Deniz Harp Okulundan 1969 yılında mezun olduktan sonra ve 40
yıl deniz kuvvetlerine ve dolayısıyla devletime hizmet verdim. 40 yıl boyunca sadece Albay
rütbesine terfim hariç onda dış görevde bir sicil bozukluğu nedeniyle yani dış
görevdesicilimde yapılan bir indirim nedeniyle hep birinci sırada terfi ettim.Şahsıma tevdi
edilenbaşarılıhizmetler verdiğim içinde Deniz Kuvvetlerinde pratik görevlerinde görev
aldım.Meslek hayatım boyunca herzaman personelime karşı adil olmaya hukuk kuralları
içerisinde ve görevin özelliğine göre yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak hizmet
verdim.Hukuk dışı hiçbir oluşum içerisindeyer almadığım gibi hukuk dışı her olayında
üzerine giderek cesaretle giderek suçluların cezalandırılması konusundada hiç tereddüt
etmedim.39 yıl boyunca şahsıma yönelik hiç bir suçlama yapılmamışken meslek hayatımın
40. Ve Koramiral rütbemin son senesinde Temmuz 2008 den başlayarak şahsıma,aileme ve
emrim altındaki birliklere personele çok organize olmuş çok organize bir şekilde ve
haysiyetsizkişilerce burda da haysiyeti bir kere daha yazarmısınız.Haysiyet, şereftir,onurdur
bu üçüdür.Haysiyetsiz kişilerce düzenlenen çirkin ve seviyesiz bir karalama kampanyasıyla
karşılaştım ve tertipleriyle karşılaştım.Tertipler,ihbar mektup e-postaları ve hatta düzmece
seks kasetleri hazırlanmasına dahi bu mahkeme askeri mahkemededir. Maalesef iki tane
binbaşı ve astsubay beraat ettiler.Zaten beraat etmeleri lazımdı Cd yi düzenleyenler onlar
değildi.Cd'yi onlarınahlaksızlığından faydalanarak hazırlayan başkalarıydı.Ben şimdionun
içinde tekrar mahkemeye başvurucam.Özellikle ocak 2009 dan itibaren artan bu karalama
kampanlarıyla mücadelemi aralıksız sürdürdüm.Bu kapsamda Kuzey Deniz Saha Komutanlığı
askeri  savcıma gönderdiğim 9 soruşturma emrinden 7 tanesi  halen devam
etmektedir,bilmiyorum ilgilenmiyorum ne sonuç çıkacağından ancak 7 tane soruşturma
devam ediyor ve bunların hepsi bu periyot içerisinde meydana gelen hukuksuz yapılanmalara
aittir.Bunun içerisinde Poyrazköy dekibulunan cephanede dahildir bunun içerisinde Denize
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atılan cephanede dahildir bunun içerisinde Okyanusa gömüldüğü iddia edilen cephane de
dahildir.Hepsi mahkemededir şuan.Sayın Savcılarında soruşturma savcılarınında bundan
hepsinden haberi var hepsinin çünkü karşılıklı olarak belgelerin değiştirilmesi ve bunların
ortaya çıkarılması içinde bilhassa olayların üzerine gittim tek başıma gittim.Bende öyle bir
mektuplar geldiki bana beni ölümle dahi tehdit ettiler.Beni Sat Grup Komutanlığında olay
çıkarmakla bile tehdit ettiler.Ayrıca bahse konu soruşturmanın bir kısmının özel yetkili
savcılarca da yürütüldüğünü bildiğim için bahse konu savcılara bilgi değişimi yaparak
soruşturmanında sonuçlanması için Askeri Savcı Cumhur Eryüksek'ede şifai emir verdim.Bu
benim yetkimde değil ama şifai emir verdim değişeceksiniz ben sorumluluğu üzerime
alıyorum dedim.Herhalde Özel yetkili savcılarda bu benim emrimi yerine getirildiğini teyit
ederler.Çünkü her bilgiyi buraya da gönderdim.Üzüntüm bu kadar olaylarıortaya çıkarmaya
tertiplerin ve olayların üzerine gitmeme rağmen şuanda bir numaralı sanık olarak
karşınızdayım.39 yıl başarılı hizmetler veren ve her rütbeye birinci sırada terfii ederek Deniz
Kuvvetlerinin en üst düzey kritik görevlerinde bulunan bir Koramiralin hizmet süresninin 40.
Yılında ve görev patenti itibariyle 3 kişiden birisiyim ben.Terfi edecek olan 3 tane
Koramiralden bir tanesiyim ve görev patenim itibariyle terfiyim çok kuvvetli biri olarak
ortada dururken 30 mart tarihinde böyle bir eylem planını benim hazırlamam için çıldırmış
olmam lazım.Evet bu plan öyle bir planki Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarından herhangi birisinin vatan haini olmadıkça düşünemeyeceğine
inandığım tahallüllerin ötesinde kelimelerle ifade edilemeyecek bahse konu plan dahi yöneten
hiçbir tertipin içerisine girmem mümkün değildir.Bunu sayın başkan ve mahkeme üyelerinin
takdirlerine bırakıyorum.Meslek hayatımı sona erdirmesinde büyük payı olduğuna inandığım
bu karalama kampanyaları sonucunda esas mağdur olan benim ve bu kampanyaları
düzenleyenlerinhepsinden davacıyım ve ömrümün sonuna kadarda mücadelemi sürdürücem.
12. Ağır Ceza Mahkemesinin değerli hakimleri temmuz 2008 den başlayarak yönetilen bu
tertipler,ihbarlar ve karalamakampanyası konusunda da kısa kısa bilgi vermek
istiyorum.Şahsıma yöneltilen karalama kampanyaları 31 temmuz 2006-31 temmuz 06 ağustos
2008 safhasını kapsayan Aktüel dergisinde Tuncay Opşin isimli şahıstarafından yapılan
haberin Genelkurmay vede Ergenekonunmuvazzaf subaylar listesinin Ergenekon logosuyla
yayınlanmasıyla başlamıştır. Bahse konu dergide Ergenekon Operasyonu kapsamında
tutuklanan kişilerin ifadeleri ve savcılıkta bulunan kanıtlar doğrultusunda belirlenen ve illegal
örgütlenme içinde oldukları Savcılık nezdinde kayıtlara geçirildiği belirtilen isimler arasında
gösterilen ki fişlenmişiz herhalde bu kişiler ve 9 temmuz 2008 tarihindeGenelkurmay
Başkanlığına gönderilen belgeye göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki
organizasyonun yöneticisi olarak tanımlanmam beni son derece üzmüş ve işlem yapmaya
yöneltmiştir.O dönemde Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Oramiral Metin Ataç'la
görüşmemde beni Genelkurmay Adli Müşavirine yönlendirmiş kendisi ile yapılan görüşmede
de Genelkurmay Başkanlığınca aynı gün sadece benim değil birçok arkadaşımın medyaya suç
atıldığı dolayısıyla Genelkurmayın bir basın açıklaması yapacağı Adli Müşavir tarafından
bana bildirmiştir.Nitekim aynı gün 31 temmuz 2008 tarihli basın açıklaması yapılmıştır.Basın
bildirisinde Genelkurmay Başkanlığına bildirildiği ifadeedilen 2 sayfalık ihbar mektubu ve 1
adet cd gönderdiğini belirten Serdar Cem isimli halen görevde ve emekli personel arasında
bulunmadığıbu  şahs ın  demekki  ha len  görevl i  personel  a ras ında  bulunup
bulunmadığısoruşturma kapsamında Genelkurmay Başkanlığının gösterilen belgelerinçoğu
Türk Silahlı Kuvvetleri yazışma teknikleri husus taklit edilerek bilgisayar teknikleriyle
kurgulanarak oluşturulduğu belirtilmiştir.Serdar Cem isminide aramaya gerek yok.Gene
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suçladığı mektuplarda Serdar Akankırçiçek var gene suçladığı Cem Gürdeniz var.Birisinin
Serdarını almış birisinin Cemini almış altınada iki tane parafını atıp sahte bir imzayla bu
mektubunu göndermiştir.Bu ihbar mektubunu ve cd yi incelemek maksadıyla bizzat Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı Adli müşavirinden talep ettim.Ancak bir müddet sonra bizzat Deniz
Kuvvetleri Komutanı olan Oramiral Metin Ataç tarafındantelefon edilerek mektubun sadece
bir satırında ismimin geçtiği ve önemli olmadığı Genelkurmay Başkanlığı bildirisi ilede bu
hususun kamuoyuna açıklandığı dolayısıyla ihbar mektubu,cd göndermelerin uygun
olmayacağı belirtilmiştir.Belki o gün mektup gönderilseydi yine ufak bir ipucu elde edebilirim
çünkü mektubu sonradan okuduğumda benim Harekat Başkanlığı yaptığım döneme
ratsladığını tespit ettim. Kafes Eylem Planıyla ilgili Savcılıkta gönderilen klasörler içerisinde
6 nolu klasörde bulunan Serdar Cem sahte isimli muhbirin bu mektubunu okuduğum zaman
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç tarafından belirtiği gibi ismim bir satırda
geçiyordu.Ancak ekleri yani muhbirin hazırladığı mailler isimli klasörü kapsayan cd'nin
açılımı olmadığından şuandada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde nasıl bir illegal
yapılanma olduğunu bilmiyorum.Kendisince kahraman ve dik duruşlu olarak ancak haysiyet
sahibi olmadığı mektubundan anlaşılan muhbir boş durmamış ihbarını Aktüel isimli
mecmuada yayınlanmasından duyduğu memnuniyetin sarhoşluğu içerisinde Ağustos ayı
başında 2 sayfalık bir mektup ve 1 cd daha göndermiştir.Bu mektubuda okuduğum zaman
bunun daha ziyade Koramiral Kadir Sağdıç'ı hedef aldığını gördüm.Ancak bu mektupta gene
cd'inin açılımıda yine klasörler içerisinde yoktur.Bu mektuplardan birincisi 08 temmuz 2008
tarihinde ikincisi 07 agustos 2008 tarihinde Terörle Mücadele Organize İşler Müdürlüğüne
gönderilerek incelenmesi ve soruşturmayla ilgili olup olmadığı hususlarının çok acele ibaresi
ile bildirilmesi istenmiştir. Bu cevaplar 19 ay sonra verilmiştir.19 ay sonra 09 şubat 2010
tarihinde Levent Bektaştan elde edildiği iddia edilen 3 nolu dvd de yer alan sözde şifrelenmiş
ve  ö rgü t se l  n i t e l iğ i  o l an  be lge l e rdek i  b i lg i l e r l e  ö r tüş tüğü  be l i r t i l e r ek
cevaplandırılmıştır.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün Yurt Atagün imzasıyla gönderilen
yazıda temel bilgilere nasıl örtüştüğü konusunda da bir değerlendirme yapmam mümkün
değildir.Çünkü ne 38 sayfalık bildiri nede ekleri klasörlerde yoktur.Bahse konu tespit tutanağı
ve ekleriyle cd'lerde bulunan şahsıma yönelik suçlamalara ilişkin bilgileri talep ediyorum ve
aleyhime kullanılan bilgi ve değerlendirmelere ilişin savunma ve hukuki haklarımıda saklı
tutuyorum. Aktüel dergisinde Tuncay Opşin tarafından yayınlanan haberle ilgili bir diğer
ipucu da sözde Balyoz Hareket Planıyla ilgili ifademin alınması sırasında ortaya
çıkmıştır.Balyoz soruşturması ile hiç alakası yokken şöyle bir soru ile karşılaştım soruşturma
kapsamında hangisoruşturma olduğunu bilmiyorum hakkında işlem yapılan Ufuk Akkaya
isimli şahsın hiç onuda tanımıyorum Beyoğlunda bulunan ikametgahında yapılan aramada
elde edilen dökümanların incelemesinde elde edilerek 1400 ilgi numarasıyla numaralanmış
dökümanda karargah evleri Korgeneral Bekir Kalyoncu, Koramiral Ali Feyyaz
Öğütçü,Emekli Tümamiral Hanefi Deniz Kutluk, Tümamiral Cem Gürdeniz,Albay Serdar
Okan Kırçiçek şeklinde el yazması yazılarda adımın geçtiği belirtilerek Ufuk Akkaya isimli
şahsınkim oluduğ aramızdaki ilişki ve karargah evleri yapılanması ile ilgili sualler
sorulmuştur.Adınıdaha önce hiç duymadığım Ufuk Akkaya'nın evinde bulunan el yazmaları
ne zaman hangi ihbara istinaden ve nasıl elde edildiğini bilmediğim gibi ilk adımında Ahmet
yerine Ali olarak yazılmasınıda yine düzmece bir el yazması oluduğunu ortaya
koymaktadır.Bu soru ne maksatla soruluşmutur.Acaba sorgulaması yapılan Ufuk Akkaya bu
el yazması konusunda nasıl bir izahta bulunmuştur. Savcılık nezdindeki kayıtlar ve kanıtlarla
illegal örgütlenme içerisinde gösterilmesine nedenbu tespitmidir.Eğer değilse Savcılık kanıtlar



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 10. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

ve kayıtları nelerdir.Bu kanıtlar ve kayıtlar sözde Kafes Eylem Planıyla nasıl
ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır. Tüm bu suallerime cevap verilmesini talep ediyorum ve
yapılacak açıklama ve verilecek bilgiler çerçevesindede hukuki haklarımı saklı
tutuyorum.Aktüel dergisinde ismimin yayınlanmasından sonra ismim bir kısım malum medya
tarafından her fırsatta vurgulanmış Ergenekon isimiyle yürütülen dava ile ilişkilendirilmeye
çalışılmıştır.Basın açıklamasındada belirtildiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olarak
Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak maksadıyla başlatılan sahte isim ve imzalarla gönderilen
ihbar mektupları e-mektuplar ve cd lere istinaden Türk Silahlı Kuvvetleri personli ve üst
derece komunatanların karalamaya çalışılması suç olduğu kadar ahlak dışıdır ve hatta alçakça
bir eylemdir. Ancak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yetkililerince bu ihbar mektupları, e-
mailler ve cd lerin nereden gönderildiği gönderenin ismi adresi ve muhteviyatının doğruluk
derecesi dikkate alınmadan hatta bir önceki daha önce gönderilmiş olan ihbar mektupları ve e-
maillerle irtibat kurmaya çalışılarak karalama ve çamur atan personel resmi kayıtlara
geçirilmektedir.Bu da ispatı buda dosyanın içerisindedir.Ve sizin klasörünüzde de
zannedersem 2 numaralı klasörde hepsi var.Şimdi soruyorum bu e-mailler nereden atılmıştır.
Bir tane inceleyen varmı.Ben inceledim.İlk atılan e-mail 23 şubat tarihlie-mail bunun resmi
belgesi var bende İletişim Daire Başkanı ele geçirmiş bulunuyorum ilk emir ilk ihbar mektubu
Veliefendidengece 23:02zannedersem bunuda verin.Askeri savcıma emir verdim hepsini
çıkarttırdı. Ilk e-mail Veliefendide batakhaneyi andıran bir internet kafeden atılıyor. Bizzat
subayımı ve emir astsubayımı sivil giydirip gönderip incelettim hepsini 2. E-mail gene
wireless internet hattı olan Haliç otelcilik diye bir otelden atıyor zaten buHaliç Otelcilik bizim
bu araştırmamız sonucunda hemen internetine parola koyuyor ve herkese vermemeye
başladı.3. Atılan gene Tepebaşında bir avizecinin üst katındaoturan bir kadın bir kocanın
wireless internetinden atılıyor.4.süBayrampaşadan atılıyor.Acaba bunların buralarda wireless
interneti olduğunu bilen kimler var.Bu batakhaneyi andıran internet cafe yi kim
biliyor.Kayıtlara geçilen personelin isminin geçtiği her ihbar mektubu e-mail ve cd'lerde ismi
geçenler hakkında daha önce gönderilen ihbarlarda dahil muhteviyatları gerçekmiş gibi işlem
yapılmakta ve buda iddia makamıncada kabul edilmektedir.Bu Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğünün yazısıhakikaten çok ilginç bir yazı ve suç unsurlarıyla dolu. Nitekim sözde
Kafes Operasyonu Eylem Planıyla hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen sadece beni
Ergenekon Terör Örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanması içinde
göstermek maksadıyla Serdar Cem sahte isimli şahıs tarafından gönderdiği belirtilen ihbar
mektubu ve ekinde gönderilen cd'ninincelenmesi sonucunda bunlar gerçekmiş gibi hakkında
suçlamalarda bulunulmuştur.Bahse konu ihbar mektuplarında cd muhteviyatlarını bilmediğim
için hangi bilgi ve belgelere istinaden suçlamaların yapıldığı konusunda savunma hakkım
ortadan kaldırılmıştır.Ancak iddianamede geçen hususlara ilişkin savunmadabulunmak
istiyorum.İddianamede Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ulusalcı yapılanma başlıklı belge
aracılığıyla hangi delillere dayanarak terör örgütünün isminin isimli örgütün Deniz Kuvvetleri
Komutanlığının hangi yapılanması içerisinde gösterildiğininaçıklanmasınıda iddia
makamından talep ediyorum.Ben eylül 2000-ağustos 2001 tarihleri arasında Tuğamiral
rütbesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hareket Eğitim Daire Başkanıydım.2001 yılında
Tümamiralliğe terfimden sonra 2 yıl süresinceAğustos 2001-Ağustos 2003 yılları arasında
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı oldum ve Harp Bürosu Komutanlığından
sonra2003 -2005 yılında Koramirelliğe terfi ederek Deniz Kuvvetleri Karargahının amiri
oldum.Yani Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahından tamamen sorumlu olan yani
komutana karşı sorumlu olan Kurmay Başkanlığı görevlerine atandım.Ağustos 2005 -Ağustos
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2007 tarihi arasında da 2 sene süreyle Kurmay Başkanlığı görevini devam ettim.Deniz
Kuvvetleri Komutanlık karargahında Amiral olarak görev yaptığım 5 sene içerisinde hiçbir
hukuk dışı yapılanmaya şahit olmadığım gibi karargahın amiri olduğum 2 sene süresi
içerisindede ulusalcı olarak belirtilen yapılanma konusunda hiçbir emir vermedim.Kurmay
Başkanlığım görevim süresincede o zamanki Komutanım olan Yener Kayanınbilgisi dışında
hiçbir işlem yapmadım.Ulusalcı yapılanma nedir.Eğer ulusalcı yapılanma Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı karargahının devamlı olarak yaptığı Türk Deniz Kuvvetlerinin geliştirilmesi ve
çevre denizlerimizde Deniz kuvvetlerinin hak ve hukuklarını korumak için yapılan çalışmaları
kapsıyorsa o zaman görev yaptığım süreler ve çalışmalar dikkate alınırsa ben herzaman için
Deniz Kuvvetelerinin gelişmesi için ve Deniz Kuvvetlerinin hak ve menfaatlerini korunması
için çarpıştım ve o ulusalcı yapılanmanın içindeyim eğer bu ulusalcı yapılanma bu ise.Eğer
buSerdar Cem isimli şahısta eğer benim karargahımda çalışmışsa o da bu ulusalcı yapılanma
içerisindedir o da çünkü Deniz Kuvvetlerinin geliştirilmesi, Türkiyenin hak ve menfaatlerinin
koruması için çalışmış insandır.Başka türlü çalışması mümkün değildir bu karargahta.Ayrıca
benim Hareket Eğitim Daire Başkanlığı yaptığım dönemde Yener Karoğlu Kurmay
başkanıydı.HarekatBaşkanlığı yaptığım dönemde de bir sonraki komutan olan Oramiral Metin
Ataç Kurmay Başkanı görevindeydi.Karargahta Kurmay Başkanının haberi olmadankuç
uçmaz, sinek uçmaz karargahtayürütülen tüm faaliyetlerden Kurmay Başkanınınhaberi
vardır.Acaba böyle bir ulusal yapılanma yapıldıda ben de bu ulusalcı yapılanmanın
içerisindeyim Kurmay Başkanın haberi mi yok buna nasıl müsade ettiler.Gene iddianamede
emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek'in liderliğinde faaliyetlerin
yürütüldüğü,bu yapılanmaya mensup kişilerin kendi aralarında gruplar halinde mailleştikleri
iddia edilmektedir.Oramiral Özden Örnek'i harp okulu öğrencisi iken tanırım ve benöğrenci
iken kendisi Amerikada tahsiller görmüş ve hareket analizi konusunda bize ders
veriyordu.Ama ondan sonra meslek hayatım boyunca Deniz Kuvvetleri Komutanıoluncaya
kadar hiç emrinde çalışmadım ve aramızdaki ilişki ve samimiyetler diğer amirallerle nasılsa
aynen o şekildedir.Hal böyle iken bir kuvvet komutanını Deniz Kuvvetlerinde faaliyet
gösteren Ergenekon Örgütü lideri olarak gösterilmemdir ve ortayaatılan örgütün varlığından
medya vasıtasıyla haziran 2007 de haberdar olan birinin bu yapılanma içerisinde
göstermelerinin vebu karalama faaliyetlerininhangi delillere dayanılarak üzerime atıldığını
öğrenebilmemin en tabii hakkım olduğunu düşünüyorum.Iddianamede bu yapılanmaya
mensup kişilerin grup halinde mailleştikleri ifade edilmekte ayrıca cd'de şüpheliler arasında
gerçekleştiği ifade edilen mail kayıtlarının incelenmesinde benim Koramiral Kadir
Sağdıç,Tümamiral Cem Gürdenizin ve hakkında kamu davası açılan Hüseyin Vural Vural,
İlker Güven, Ali Türkşen,Kemal Yavuz,Mehmet Şener Eruygur,Özden Örnek, Ataman
Yıldırım ve İlyas Çınar'ın bulunduğu aynı mail grubu içinde yer aldığım bazıları ile mail
irtibatımın bulunduğu iddiası yalandır.Herşeyden önce açıklamak istediğim husus Koramiral
Özden Örneğin içeriside olduğu mai grubu içerisinde olmam mümkün değil kendisiyle tek bir
mail trafiğim olmamıştır ayrıca geçen Hüseyin Vural Vural,İlker Güven ve İlyas Çınar'ı
şahsen tanırım Hüseyin Vural Vural'ı da kuzey saha komutanı olduktan sonra tanıdım daha
önceden tanımıyordum,kendileriyle selamlaşmaktan ve hal hatır sormaktan öte hiçbir temasım
ilişiğim olmadığı gibi iddianamede bahse konu şahıslardan İlyas Çınar ve Hüseyin Vural
Vural'ın bilgisayarımdaki ismi ve mail adresinin görev yerinin sanki benim suçummuş gibi
ortaya konulmaya çalışılmıştır, bbunu deniz kuvvetlerinden ve her taraftan benim ismimide
alırsınız ,benim rütbemide alırsınız benim telefonumu anında e mailimi alırsınız zaten
aldıkları email benim gerçek mail adresim değil aldıklarıdeniz kuvvetleri TSK mil tr deki
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benim mail adresim, bunu girin deniz kuvvetlerine sizde alırsınız tabi bunu açıklığa
kavuşturmak için o şahıslara sormak lazım nerden aldılar bunları , ayrıca ben kuzey deniz
saha komutanı olarak istanbul bölgesenideki en kıdemli denizci komutan ve emekliler dahil
tüm deniz kuvvetleri personelinin veya birisinin email adresinin bir emekli deniz albayının
bilgisayarında bulunmasını hangi suç kapsamına girdiğini bilmiyorum ve anlamaktada güçlük
çekiyorum bende şimdi gidin binlerce kişide eski mail adresimdir çünkü benim mail adresimi
geçenki cd şeyinden sonra değiştirdim kapattım daha doğrusu daha yeni açtım
genekayıtlarının incelenmesinde isimleri geçen Kemal Yavuz ve Mehmet Şener Eruygur'un
orgeneral oldukları için ve basın yoluyla tanırım, kendileriyle hiçbir birlikliğim ve ilişkim
olmamıştır, bunu söylerken bir kere gittim biz ankarada bir adet vardır, sene başında eylül
ayında kurmay başkanı ki o zaman Metin Ataçtı amirallerini toplar diğer kuvvetleri ziyaret
eder bu ziyaret sırasında bende Şener Eruyguru o zaman kara kuvvetleri kurmay başkanıydı
orada ziyaret ettim ama başımda komutanım ve 10 tane amiralle beraber gittik oraya oturduk
kalktık bu kadar, Kemal Yavuzla hiçbir ilişkim olmadı bahse konu emekli orgenareller ile
2008-2009 yılları arasında emrinde olan kurtarma ve su altı komutanlığı bünyesindeki
kurtarma grup komutanı olarak görev yapan kendisi ile görevilişkim dışında hiç bir temasım
ve iletişimim bulunmadığı deniz kurmay albay Ali Türkşen ile aynı mail grubu içerisinde
bulunmamda mümkün değildir. Koramiral Kadir Sağdıç la deniz kuvvetleri komutanlığında
iki başkan olarak çalıştık ben Harekat Başkanı iken kendisi Plan Prensip başkanı idi, aramızda
ayrıca burda kuzey deniz saha komutanı iken kendisi ile İstanbul bölgesi deniz eğitim
komutanıydı, aramızda görev ilişkisi olmamasına rağmen bazı e mail trafiği olmuş olabilir
ama bunlar gösterilirse bana ben bunlar hakkındada kendi savunmamı yaparım neymiş suçum
onuda bilmiyorum yani, Cem Gürdenizden bahsediyor , cem gürdeniz benim kurmay
başkanlığım süresince 2 sene süre ile tuğamiral rütbesinde plan prensipler başkanlığı
yapmıştır. Bana email göndermiş olabilir. Ama emaillerin hiç birisi yok ortalıkta, nedir
suçumuz emaillerdeki,email trafiği olmuştur gibi afaki bir şeyle bu geçiştirilemez, ancak
sorgulamada bana bir takım e-mailler gösteriliyor ve ben bu emailler konusundaki şeylerimin
ifade tutanağında hepsi vardır. Çoğu bana adresli bile değil yanlışlıkla koymuşlar e-mail'ler
içerisine.İfadem alınıyor e-mail bana adresimi ve bana soruluyor. İçerisinde bulunduğum tek
mail grubu var, birtek mail grubu bilgisayar ihtisaslı olması nedeniylesınıf arkadaşım ki bu
arkadaşımız Yüzbaşı rütbesiyle bahriyeden ayrılmıştır.Halende tutukludur.Ataman Yıldırım
tarafından kurularak yöneticiliğini kendisinin yaptığı sınıf arkadaşlarımız arasında
haberleşmeyi sağladığımız 4000'ler sınıfı mail grubudur. Bu mail adresinde de benim
hazırladığım bir mail bulmanız mümkün değildir. Benim görevlerim gereğiylepek yoğun
faaliyetler içerisinde bulunmam ve bilgisayarı zaten bilmem doğru dürüst sadece haberleri
öğrenmek vemail grubuna gelen bilgileri izlemek için kullandırılan sadece bana gelen e-
mail'lerle hoşlandığım e-mail'lerden birkaç tanesini aktarmasını o kadar biliyorum yani
aktardığım e-mail'ler bulabilirsiniz başka birşey bulamazsınız ve benim emir astsubayım
vasıtasıyla gönderdiğim Ataman Yıldırıma birkaç tane e-mail bulabilirsiniz.Bu da tamamen
sınıf toplantıları ile ilgilidir.Ben bir adet vardır sınıflar zaman zaman toplanırlar ben
KuzeySaha Komutanı olarakdaburda sınıf toplantısını öğrendim.Bu sınıf toplantısında ne
yemekleri yenilecek,sanatçı gelecek mi gelmiycek mi, arkadaşlarımızdan kimler katılacak
buna ilişkin e-mail'iAtaman Yıldırım'a göndermişimdir başka birşey bulamazsınız. Ancak
ayrıca mail grubu üyeliği sınıf arkadaşlarım arasında mesaj trafiği hangi suçun kapsamına
girdiğini de anlamakta güçlük çekiyorum.Gene Hasan Ataman Yıldırım'la ilgili başka bir
iddia daha var.İşyerinde bulunan belgede benim ismim,rütbe ve telefon bilgilerimin yer
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alması sınf arkadaşım olması ve 4000'lersınıfının kurucusu olmasıyla gayet normaldir.
Ismimin karşısında İsmail, ben bunu ifadem sırasında ne olduğunu da anlamadım Cem tanıyor
diye bir ifadeydi ben tanımadığımı söyledim. Ancak sonradan anladım ki İsmail Cem tanıyor
ifadesinin yazdığıyazıldığınıda öğrendim sonradan öğrendiğim yerdeTEM'in yazdığı belge
içeresinde geçmektedir. İsmail Cem bu arkadaşımİsmail Cem'in partisinde görev almıştır ve
İsmail Cem beni Dışişleri Bakanlığı görevinden tanır. Aramızda hiçbirşey yoktur ama nasılsın
Amiralim diyeher seferinde beni gördüğünde sorar ve saygı duyduğum Allah rahmet eylesin
değerli bir vatandaşımızdı.Değerli bir siyasetçimizdi. Deniz Kuvvetlerinde belli bir mevki ye
gelmiş bir amiralin Dışişleri Bakanlığı yapmış bir lideri tanımasının ne maksatlı iddianameye
yazıldığını da sormak istiyorum.Beni Sayın Cumhurbaşkanımız da tanır. Kendisi Dışişleri
Bakanı iken ben Harekat başkanıydım ve Doğu Akdeniz deki egemenlik haklarımızın
korunması konusunda yaptığımız toplantısında kendisi bizzat başkandı ve bende Deniz
Kuvvetleribaşkanıydım.Uzun süren müzakerelerden sonra kendisi bizzat emir
vermiştir.Harekat Başkanının Amiralimin söylediği bütün şeyleri kayda alın ve bunları hemen
işleme geçin diye Ertuğrul Afakan'da Müsteşardır kendisine emir vermiştir. Şimdi bunu
yazsalardı budamı suç olacaktı. Ayrıca şüphelinin hakkında kamu davası açılan Deniz
Kurmay Albay Ali Türkşen ile telefon irtibatı bulunduğu tespit edilmiştir ifadesi iddianamede
yer almaktadır. Bunuda inceledim gene oda şeyden alınmış gene bu Terörle Mücadele
Şubesinin gönderdiği yazıdan alınmış.Deniz Kurmay Ali Türkşen 2008 senesinde Almanya
dan ateşelik döneminden dönerek o zamana kadar kendisini tanımıyorum. 2008-2009
döneminde emrimle Kurtarma Grup Su Altı Komutanlığına bağlı olarak Kurtarma Grup
Komutanı olarak görev yapmıştır. Kendisi kurtarma Sualtı Komutanından sonra o birlikteki en
kıdemli subaydır. Kendisini yakından da tanıma fırsatını buldum.Oldukça mert, kendisini
kabul ettirmiş ve kendisinin o göreve tayin edilmesine zaten kurtarma Sualtı Komutanı olması
için yapılan bir atamadır.Ancak bu arkadaşımızın da o atamasına mani olmak için çeşitli
tertipler içerisine girilmiştir.Deniz Kurmay Albay Orhan Yücel yani kurtarma sualtı
komutanının izin, istirahat veyahutta görevle İstanbul dışında bulunduğu zamanlar da bu
arkadaşım kendisine vekalet etmektedir.Benim bununla telefon konuşması yapmamın ne
mahsuru vardır.Siz cumhuriyet Başsavcısı ile telefon konuşması yapmıyormusunuz sayın
Başkan. Benim emrimdeki adama görevle ilgili birşey söyleyemiyecekmiyim veya beni arayıp
ta bir rapor vermeyecek mi bana.Ayrıca gene o rapora oraya geliyorum verilen telefon
numarası var orada verilen telefon numarası benim telefon numaram değil.Benim GSM
numaram değil.Kuzey Deniz Saha Komutanıyken kullandığım.Kuzey Deniz Saha
Komutanlığındaki belirli şahısların dışardaki cep telefonlarını daha ucuza arayabilmesi için
santrale konulan numaralar hepsi.Kimin konuştuğu belli değil yani benim telefon numaram
değil.Ayrıca o gün benimle görüşmeside mümkün değil.Ben çünküDeniz Kurdu Tatbikatı
nedeniyledönemin donanma komutanı şimdi ki kuvvetkomutanımız Gökçeada daydı.Ben
Gökçeada daydım ve ben o gün ordan İstanbul'a döndüm.Akşama doğru ancak
karargahtaydım. Sonra bundan ne maksadı vardır ne için iddianameye yazılmıştır.Ben
açıkçası hayretle karşılıyorum. Belliki arkadaşımız hedef alınmış belli yani.Bir de görüşmenin
içeriğide yok göstersinler bana görüşmenin içeriğini madem bu kadar tespitleri var beni
dinliyorlar onu dinliyorlar görüşmenin içeriğini göstersinler bende ne olduğunu
anlayayım.Görev dışında bir şey söylediysem o zamanda ben suçuma razıyım görev dışında
ben hiçbir şey konuşmuyorum.Bu iletişim ile ilgili hususlarda da anayasamızın
22.maddesinde ortaya konulan haberleşmenin gizliliğinin korunması esasının engellenmesi ve
gizliliğe dokunulmasının esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığının araştırılmasını talep
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ediyorum.Medyada geniş  bir  şeki lde yer  aldığı  gibi  hukuka aykır ı  olarak
haberleşmehürriyetimin engelllendiği veya gizliliğe dokunulduğu anlaşıldığı takdirde bu
konudaki hukuki haklarımıda muhafaza ediyorum. Gene iddianameye ithal edilen,sayın
Başkanım biraz benimki uzun sürecek kusura bakmayın çünkü ben 2008 den beribu olayların
içerisinde yaşayıp bu olayların üzerine giden şahıs olduğum için uzun sürecek istediğiniz
zaman ara ve şey yapabiliriz.İddianameye ithal edilen ve yine Kafes Operasyonu Eylem
Planıyla ilgisi olan bir konuyada daha temas etmek istiyorum.Çağdaş Yaşamı Destekleme
derneğinin Kadıköy şubesinde yapılan aramada niçin Kadıköy Şubesi aranıyorda merkez
aranmıyor orasıda ayrı bir meçhul bilmiyorum neden olduğunu.Ele geçen bilgisayarlarda
nokta nokta (...) Türkan Saylan 1 word belgesindeEmekli Deniz Kurmay Albay Aydın
Ortabaşı tarafından Türkan Saylan'a hitaben yazılmış mektubun referanslar bölümünde
ismimin yer aldığı belirtiliyor.Deniz Kurmay Albay Emekli Aydın Ortabaşı'nı şahsen
tanırım.Kendisinin evinin bulunduğu Armutlu bölgesindeki köylerde yaşayan ve okuma
imkanı olmayankız çocuklarının eğitimine de destek sağladığını biliyorum.Kendisiyle bir defa
karşılaştım.Kendisinin beni tanıdığından şüphem var.Zira Kuzey Deniz Saha Komutanı iken
İstanbul da icra edilecek kız çocuklarının eğitimleri ile ilgili bir faaliyete hemen hemen tüm
Amiralleri davet etmesine rağmen beni davet etmemiştir. Sonradan her halde Amirallerden bir
tanesi ikaz etti Kuzey Deniz Saha Komutanını çağırmadınız diye.Beni başka bir amiral
vasıtasıyla davet etti o davetide ben kabul etmedim.Emekli Deniz Kurmay Albay Aydın
Ortabaşı'nın benim Kuzey Deniz Saha Komutanı olarak İstanbul bölgesindeki en kıdemli
Deniz subayı olmam ve bu kapsamda protokoldeki zevat dahil İstanbul bölgesinde çevremin
olması Deniz Kuvvetleri camiası içerisinde sevilmem ve çevremlede iyi ilişkiler kurmam
nedeniyle referanslar kısmına yazdığını değerlendiriyorum.Sayın Ortabaşı'nın beni referanslar
bölümüne yazması için bir görüşmede bulunmadığımıda belirtmek istiyorum.Ayrıca
referanslar bölümüneismimin yazılmasının ne mahsuru olduğunu tabi mektubu bilmediğim
için söyleyemiyorum birşey iddianameye hangi amaçla yazıldığını hangi suçlama kapsamına
girdiğini de anlamakta güçlük çekiyorum.Aydın Ortabaşı'yla gene aynı varmı orda isimleri
var şuanda Koramiral Eğitim Komutanı kendisi ile görüşmüş niçin demiş bizi referanslar
kısmınayazdınız onunda isminin geçtiği için referanslar bölümüne kendisinin ismimizi
yazmadığını bu konuda eğer yazmak ihtiyacı duyarsa bizde zatenbahriyelinin de nezaketi
budur bizden müsade alınması lazımdır.Bu konuda ki bir mütaalamda yine Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneğindeki bilgisayardan çıktığı belirtilenTürkan Saylan 1doc isimli word
belgesinin hukuki değerler tescil edecek şekilde elde edilip edilmediği ve üzerinde
bahsettiğim 3.güç karargahına mensup bilgisayarcıların değişiklik yapıp yapmadığıdır. Zira şu
anda Tümamiral olan Serdar Okan Kırçiçek bu bir mektup gizli bir mektup yazmadığını
ısrarla söylemesine rağmen bu mektup medya tarafından bir kısım medya tarafındangazetelere
geçirilmiş ve gazetelerdeyazıldı şeklinde deşifre edilmiştir.Arkadaşımız suçlanmıştır. Gizli
mektubunda ne olduğunun mahiyetinide bilmiyorum. Gene bu kapsamda bu gizli örgüt
üyelerinin yani 3. Güç karargahının benim ismimi bu planın bu referanslar bölümüne ithal
etmiş olmasıda muhtemeldir. Gene sayın Ortabaşı beni niye yazsın kendisi deniz harp
akademisinde öğretim üyesi iken şuandaki deniz kuvvetleri komutanı olan Uğur Yiğit ondan
önceki Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Oramiral Metin Ataç ondan önceki deniz kuvvetleri
komutanı olan oramiral Yener Karaoğlu kendi talebesi idi kendisiyle de çok samimi ilişkileri
vardır böyle bir referanslar yazmak varken niçin bunları yazmıştır acaba. Sayın başkan değerli
üyeler. Öncelikle yine iddianamede yer alan ve 23 mayıs 2009 tarihinde gönderilen e mailde
yazıldığı gibi sözde kafes operasyonu eylem planı ile ilişkilendirilmeye çalışılan Rahmi Koç
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müzesindeki Uluçalireis müze denizaltısında bulunan patlayıcı madde konusuna açıklık
getirmek istiyorum.14 kasım tarihinde Sütlüce de bulunan Rahmi Koç müzesine Deniz
Kuvvetleri Komutanlığınca müze amaçlı kullanılmak üzere 19 temmuz 2001 tarihinde geçici
olarak tahsis edilen halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının malı olan münfesih Uluçalireis'de
huzur giyim poşetine sarılı çarşafve malzemeler poşet içerisinde malzemeler
içerisindepatlayıcı madde bulunduğu müze ilgilileritarafından kuzey deniz saha komutanlığına
bildirilmiştir. Deniz kuvvetleri komutanlığıyla yapılan protokol gereği her türlü güvenlik ve
emniyet hususları koç müzesine aittir. Bu ibare olmasına rağmen müze yetkililerinin kuzey
deniz saha komutanlığı ile konuşma isteğine bağlı olarak olayların gelişimini açıklamaya
çalışacağım. Rahmi koç müzesi müdürü sayın Ertuğrul Duru 14 kasım 2008 günü saat 10:00
dolaylarında saatlere dikkatinizi çekiyorum saat 10:00 dolaylarındakuzey deniz saha
komutanlığı santralini arıyor kendisiyetkili bir kişiyle görüşmek istediğini belirtiyor ve
kendisini santral hareket merkezine aktarıyor. Çünkü en yetkili olan orada bütün karargah
adına işlem yapan hareket merkezidir.Bizler karargahtayız ama bizlere aktarılması
gerekmiyor. Sayın Duru hareket merkezi amirine telefonda Koç Müzesinde sergilenmek üzere
münfesih Uluçalireis de bir cisim bulduklarını ancak telefonla söyleyemeyeceğini konu
hakkında yetkili bir kişiyle görüşmek istediğini belirtiyor.Hareket merkezi amiri dekendisine
ulaşabilecek bir telefon numarasını alarak kapatıyor.Konu kendisi yüzbaşıdır. Yetkisi
hiçbirşeyi yok hareket başkanı olan albayımıza aktarıyor. Albayımız kurmay başkanımız olan
Koramiral Adnan Özvar'a aktarıyor ve amiral Adnan Özvar tarafından birde karargahın
yapısını düşünün bana ulaşmak çok güçtür.Benim adıma bütün işlemleri yapan kurmay
başkanıdır. Kurmay başkanı ancak bana önemli olan ve karargahın dışında kendi
yetkisidışında olan hususları bana aktarır ve kendisini davet ediyor. Rahmi koç müze müdürü
sayın Ertuğrul Duru'ya11 de randevu veriyor 11 dolaylarındaKurmay Başkanlığını ziyaret
ediyor.Münfesih Uluçalireis tebulunan bu poşet içerisindeki bu patlayıcılar hakkında kendisini
bilgilendiriyor. Tabii kurmay başkanının bu yetkisi dahilinde yetkisi dışına çıktığı için bana
intikal etti.Komutan dedi biz dedi eskiden dedi bu denizaltılarda patlayıcı madde
bulunduruyorduk kendisi demedi karargahımızdaki denizaltıcı subaylara danışmış ondan
sonra bana geliyor.Patlayıcı tahripunutulmuş olabilirmi acaba bunlardan bir tanesi bir
baktıralım dedim peki dedik.Direk Kuvveti aradım bugibi konularda biz kendimiz karar
vermeyiz.Gerek kuvvet kurmay başkanı şu anda donanma komutanı Oramiral Murat Bilger'i
arayıp böyle böyle olduğunu bir tabi yetkili şahısların hepsi bizde bir yetkilinin gönderilip
patlayıcı konusunda incelenmesini talep ettim ve müsade verildi,müsade verilmesi üzerine
ben Kurmay Başkanına yöneldim o da beni telefonla kurtarma sualtı komutanlığına bildirdi ve
bir SAS timi gönderin emrini aldılar. Sonradan mektuptaki tutarsızlıklara da gelicem hepsine
önce olayların gelişimini anlatayım sonradan tutarsızlıklara geleceğim, evet müsade alınan
Deniz Kuvvetlerinden alınan bu müsade kapsamında Rahmi Koç müzesine 17:00 da Riva'dan
Soğanadasından hareketle bir subay bir astsubay dikkatinizi çekiyorum bir subay bir
astsubaydan oluşan bir patlayıcı ekibi gönderiliyor. Bunlar sözde ordaymış İskanbil cihazının
ordaymış ben orda olduğuna da inanmıyorum zaten onun.Santral dairesinde ki görülmeyecek
yer değilresimlerde belki görürsünüz Sayın Zekeriya Öz'ün ziyaretinde resimleri çekmişler
koymuşlar oraya onlar hakkında da gelicem şeye görülmeyecek biryer değil gözünün önünde
her geçen görür yani İskanbil cihazını her santral dairesine giren. Bu malzemeleri bizim
çocuklarinceliyorlar fakat diyorlar bu konudaki çok eski materyal bunlar 60 lı yıllardan kalma
materyal incelemek için tekrar Kurmay Başkanını arıyorlar ve bunu diyorlar biz Soğan
Adasına ,Riva'ya götürelim orda inceleyelim gene Deniz Kuvvetlerini aradık buna geldi konu
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gene Kurmay Başkanına söyledim götürmek için müsade istedik müsade verildi ve emir
verilerek müzeden alındı götürüldü.Bu incelemeyi ne yaptı arkadaşlar saat 8:30 civarında
bunların hepsinin mesajları var mesajlarıda sizlere verebilirim. 08:30 civarında bizim Kurmay
Başkanı tekrar arıyor bunlar çokeski materyal patlaması dahi şüpheli diyorlar açıkçası ben
patlayıcı uzmanı değilim gelicem bunun patlatılması için müsade talep ediyorlar.O zaman
telefon işini kestimsaat dokuz civarında bana dokuza çeyrek kala falan aradı mesaj çekin
dedim. Hemen bir mesaj çekildi ve patlatılması için Deniz Kuvvetlerinden onay istendi. Bu
onaya Deniz Kuvvetleri ertesi gün 15:11:18mesajla cevap verdi. Gerekli emniyet tedbirleri
alındıktan sonra patlatılması uygundur diye ve bizde emir verdik patlatın ve patlatma sonunda
bize raporu verin.Patlayıcı madde 17 kasım 2008 tarihinde SASeğitim alanında buraya gene
dikkatinizi çekiyorum SAS eğitim alanında patlayıcı eğitim görevinde bulunan Deniz
Üsteğmen Erhan Atasoy tarafından imha edilmiş ve imhaya ilişkin raporda bize
gönderilmiştir. Raporda burda ve bu raporda biz tabi Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 28
kasım da da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderiyoruz ve olay kapatılmıştır.Zaten bizim
normal prosedürümüz bu Deniz Kuvvetlerinin kanunla kendisine verilmiş yetki çerçevesinde
gerek kanun,gerek yönetmelik ve yönerge gereğince uyguladığımız prosedür bu denizden
çıkan herşeyden biz sorumluyuz .Deniz kıyısındakiler dahil şuanda polisin yaptığı denizden
çıkarttığı şeylerin hepsi hukuksuzdur.Buyrun, patlayıcı maddelere yapılan işlemler kanunda
burda yönetmelikte burda, bunu haber verdiler mi.Bize haber verecekler bizim başımızda
bulunabilirler biz çıkarıcaz ve belgeleri biz onlara teslim edicez.Tamamen yetki Deniz
Kuvvetleri Komutanlığındadır ve bu konda başka kanun yoktur. Bu işlemler bittikten sonra
biz 9 şubat 2009 tarihinde Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığına İstanbul
Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz imzasıyla bir ihbar mektubu ve 1 cd gönderilerek konu
hakkında soruşturma açılıp açılmadığı açılmış ise soruşturma evrakının tasdikli bir suretinin
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi talep edilmiştir.Biz ancak o zaman bu işin bir tertip
olduğuna fikrim yani tertip olduğu fikri olan ve ben bu araştırmaları bir buçuk ay yaptım, 31
Mart'tada mahkemeye verdim.13 Şubat 2009 tarihinde halen Deniz Kuvvetleri envanterinde
bulunanaskeri eşya vasfını koruyan münfesih Uluçalireis denizaltısında bulunan Amerika
Birleşik Devletleri menşeili 60 yıllarında kullanılan patlayıcıların 4536 sayılı kanuna ilişkin
yönetmelik gereğinceimha edildiği imha işleminin ilgili mevzuat hükümleri gereğince
tamamen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının görev ve sorumluluğuna ait askeri bir hizmet
olduğu Askeri Savcılığa bildirildi.Bunda dahi biz Deniz Kuvvetleri Komutanlığından onay
aldık.Yani verilecek cevabı dahi bize Deniz KuvvetleriKomutanlığı bildirmiştir. Sonradan
mektubu incelemeye başladım ben mektupta ihbar mektubunda Ahmet Demir imzasıyla
gönderilmiş. İnternet ortamında bir inceleme yaptım, şöyle Zaman Gazetesinde şöyle bir
haber var şu haber 20.01.2007 debulmuşuz.Bu sayın müdahilleride ilgilendirir.Hrant Dink le
ilişiğinin kullanıldığına dair bir belge bulduk.Ayrıca isim hiç yabancı gelmedi bana bazı
mektuplar nedenseimzasız dahi olsa veyahut imzalı ben kendimde tutuyorum. Bana
26/11/2007 tarihinde bana gönderilen mektup 2007 tarihinde Kızıl Topraktan postalanan bir
mektup aklıma geldi.Bu bemin çok sevdiğim şuanda Tuğamiral olan bir şahıs hakkında Cem
Çakmak hakkında bu Cem Çakmak'ınaltına baktığımz zaman bu sefer m sini yazmamış
sadece Ahmet Demir ismini kullanmış bu şahıs vebu şahsı korumamamı ,bu şahsın bazı
mahsurları olduğunu söylüyor ki ben kendisini yıllardır tanırım.Hepsi yalan hepsi düzmece
yani bunun önünü kesmek istedikleri kesin.Demek ki bu isim düzmece belgeler gizli gücün
kullandığı popüler bir isim bu Ahmet Demir.Ahmet Demir ismini kullanarak ihbar mektubunu
gönderen şahsın gönderdiği mektupların incelenmesi ve yapılan inceleme sonuçlarına
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göreDeniz Kuvvetlerinden Subay,Astsubaylar olduğu bu faaliyetlerini Deniz Kuvvetlerinden
Emekli  astsubay,subay bazı  emniyet  mensuplar ıyla  bir l ikte  ter t ipledikler i
değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeye ışık tutacak inceleme ve değerlendirmelerimide
özet olarak açıklamak istiyorum herşeyden evvel olay 16 Kasım değil 14 Kasım tarihinde
ortaya çıkmıştır bu 16 Kasım tarihiniyazmış ve beni çok iyi tanımasına rağmen soyadımıda
yanlış yazmış Ögütçü diye yazmış ve dört kişilik ekibin müzeye geldiğini belirtmiş.Esasında
tümrütbeleribiliyor bu şahısdört kişinin gelmediğini de biliyorama kendisini herhalde
gizlemek için bu şekildeDeniz Kuvvetlerinde bir üst rütbede olarak beni tarif ediyor ve beni
sanki tanımadan bu mektubu yazdığı itibarını yaratmaya çalışıyor. Dediğim gibi SAS ekibi 4
kişi değil 2 kişi bu Deniz Binbaşı Bülent Başarkanoğlu ve AstsubayYalçın Çetinden
oluşuyor.Diğer 2 sini tanımıyorum şeklindeki ifadede de ihbar mektubu yazanın timin 2 kişi
olduğunu bilmesine rağmen olayı saptırmak istediğini dolayısıyla olay yerinde veya olaya
y a k ı n  b i r ş a h ı s  o l d u ğ u n u  a ç ı k  o l a r a k  o r t a y a  k o y u y o r . D e n i z  B i n b a ş ı
Başarkanoğluy'layapılangörüşmede münfesih gemi Uluçalireise intikal ettiklerinde poşet
içerisinde bulunan patlayıcı madde malzemelerinin askeri isimleri ile sıralandığı ve alanteslim
alan teslim hanelerinin bulunduğu bir belge kendilerine veriliyor ve Başarkanoğlu ister
istemez bu tutanaktaki isimleri diyor nerden yazdınız diyor. Nerden yazdınız deyince bu sefer
kendilerine Rahmi Koç'un koruması olan bir sas astsubayın kendisine yardımcı olduğunu
söylüyor.Bu astsubayı da inceledik kendisi teknik kıdemli başçavuş Nedim Yılmaz.Bu da açık
açık gösteriyor ki daha önceden poşet açılmış malzemeler sayılmış malzemeler listelenmiş
teslim eden teslim alanhaneleri hepsi bir yere konmuş ve tekrar orayayerleştirilmiş.Bundan
sonra tabi bu mektubun gelmesinden ve Askeri Savcı cevabının gönderilmesinden sonra
olayın daha derine inmeye başlandı çünkü olayın tertipli olduğu fikri verdikten sonra daha
derine inilmeye başlandı ve bu Deniz Binbaşı Başarkanoğlu'yla Astsubay Yalçın Çetin'i
makamıma davet ettim kendisine mektupları gösterdim cd lerdeki fotoğrafları gösterdim ve
bunların kendileri tarafından çekilip çekilmediklerini sordum bana verdikleri cevap sadece bir
resmin kendi çektikleri resme benzediğini, diğer 3 resmin benzemediği şeklindeydi ve bunları
ben 31 Mart ta mahkemeye sevk ettiğim zaman hepsinin kendileri tarafından çekildiği ortaya
çıktı yani bana yalan söylemişler ve üzerine gittiğimiz zaman cep telefonuyla çekmişler
fotoğraf makinesi götürmedikleri için cep telefonunun cd sinden de silmişler eskisindende
onuda talep ettik ve mahkeme sonunda fotoğraflar ortaya çıktı.Cep telefonu ile çekilmiş
fotoğraflar ortaya çıktı.Bu arkadaşları da ben mahkemeye verdim.Şuandada bu konuda ben
üzülerek söyülüyorum mahkeme yetkisizlik kararı vermiş çünkü iddianame yanlış ben bunları
suçlamıyorum bu fotoğraflar omektubu yazan şahsın eline nasıl gitti.Ben onu soruyorum bu
arkadaşlar belki olayın içinde değiller ama o çektikleri 4 tane fotoğraf o şahsı yazan M.Ahmet
Demir'in eline nasıl geçti.Açıkçası bunlardan da şüphelendim ya o şahısla yakın ilişki
içindeler veya buteşkilatın içerisindeler onlarda,mektubu yazan ihbarcı SAS eğitim alanını
dikkatinizi çekmiştim, SAT olarak yazmış şüpheleri dağıtıyor sözde Eren Atasoy'uda sanırım
üsteğmen olarak belirtiyor.Halbuki herşeyi biliyor,orada köstebek ve mektubun son kısmı
daha ilginç mektubun son kısmında yapılan faaliyetin tamamen kanun yönetmelik ve
yönergeye uygun şeklinde belirtilip Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından rapor edilmiş
olmasına rağmen bakın daha ortada hiçbirşey yok ne ergenekon var ne şeyler var hiçbirşey
yok deniz kuvvetlerine ait yazdığı iddialar içine bakın Ergenekon dava delillerinin yok
edildiğini yer, zaman ve askeri literatüre hakim şekilde personelincep telefonuyla çektiği
fotoğraflar ortaya atılarak ve sahte isimlerle göndererek araştırılmasının talep edilmesi zaten
bunun birtertip olduğunu ortaya çıkarıyor.Münfesih gemi Uluçalireiste meydana gelen olayın
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hemen akabinde 2-3 sivil polisler 2-3 defa ziyarete geliyorlar şeye Koç Müzesine biz bunların
hepsini takip ettik gerek savcılık gerek karargah bir nevi dedektif gibi bunları takip
ettik.Hepsinide yönlendirdim sivil polisler 2-3 kere geliyorlar ve bu astsubay bu denizaltıdan
sorumlu olan Oğuz İşleyenel ile görüşüyorlar ve Oğuz İşleyenel görevinden ayrılıyor. Mart
2008 de göreve gelen şahıs Kasım'ın sonunda orda görevinden ayrılıyor.Bu sivil polislerle
emekli astsubay Oğuz İşleyenel'inde gene bu kapsamda bu tertibin içerisinde oldukları açık
olarak ortada.Ayrıca astsubay İşleyenel bilgi almak için yapılan sorgulamasında bulduğu
poşet içerisindeki patlayıcıları müze müdürü sayın Ertuğrul Duru'ya götürdüğünü ve tekrar
denizaltıya intikal ettirdiğini ifade ediyor.Ben 40 sene Deniz Kuvvetlerinde hizmet ettim az
çok patlayıcıları gördüm bunun kursunualmadım ama eğer bir patlayıcıyı gördüyse bu şahıs
bu torbayı nasıl götürür nasıl getirir demekki patlayıcıların patlamayacağını
içindekilerinpatlamıyacağını biliyor. Bir tertip olarak oraya konulur mu hatta oraya da
konulmadı onları aldılar direk o poşeti müze müdürüne götürdüler daha sonra müze
müdürüyle beraber o İskambil cihazının yanına koydular.Sözde ışık parıldıyormuş da ışığı
değiştirmek için gittiğinde bunu görmüş gene astsusbay İşleyenel ifade tutanağında olayın
14.11.2008 günü 13:10 sularında olduğunu söylüyor, 13:10 sularında olduğunu söylüyor
14.11.2008 ,13:10 sularında,halbuki bize saat 10.00'da telefon ediyor müze müdürü saat 11.00
de Kurmay Başkanı rendevu veriyor Kurmay Başkanıyla görüştükten sonrada tekrar biz
müsade alıp adam gönderiyoruz.Çelişki buradadır.Herhalde bu İşleyenel bilgisi dahilinde
daha önce bir tarihte konulmuş da olabilir karıştırdı tarihleri ifadesinde o şekilde bir yanlışlık
yaptı . Biz bu 31 Mart 2008 de ben bu şeyi verdikten sonra 24 Kasım tarihli Kurtarma Sualtı
Komutanlığı Kurmay Başkanı imzalı sonuç raporunun hemen hemen aynısı 10 mayıs 2009
tarihinde Taraf Gazetesinde yayınlanmış. Aynısı raporu oraya birisi servis etmiş. Ayrıca 23
Mayıs 2009 tarihinde saat 15:06:09 da Ahmet Yılmaz isimli ve Tepebaşında bulunan Haliç
Otelin kablosuz internet hattı kullanılarak emniyetin internetine gönderilen e-mail ihbarında
ayrıca yine Kasımpaşada bulunan Koç Müzesindeki denizaltıya patlayıcılar yerleştirilmesinde
yine aynı kapsam dahilinde yapılmış bireylemdir.Bu plana göre 200-300 kişilik bir öğrenci
grubunun müzeye ziyareti esnasında patlayıcıları patlatılacak ve ortalık kan gölüne dönecekti
üstelik bununda sorumlusuhükümet tutulacak, faillerin yakalanması için insanlarımız gelecek
ve toplumda bir kargaşa ortamının yaratılması sağlanacak diye ifadesi var.Tabi raporu
biliyorlar daha sonra gelicem 9 Mayıs daki Emniyetin raporunu,şeyin raporunu biliyorlar
bilirkişi raporunu biliyorlar.Kafes Eylem Planı'yla ilgili dvd'yi biliyorlar daha doğrusu ve
bunu daha ileride de gelicem hiç bir ilgisi olmamasına rağmen Kafes Eylem Planını bunun
içerisine sokmaya çalışıyorlar.Senaryo devam ediyor yani ve bu gene 1960 yıllarında
kullanılan patlaması dahi şüpheli olarak raporedilenbu materyalin bilinmesine rağmen
yıpratılmaya devam edilmesi yine aynı mail'de bahse konu olan patlayıcılara SAT Grup
Komutanlığında görevli astsubaylar Halil Cura,Sadettin Doğan ve Ferudun Aslanın
yerleştirdiklerinin belirtilmesi SAS-SAT Grup Komutanlıklarındaki bu organizasyonun
parçası olan şikayetçilerinMayıs ayına kadar bu gruplara verdikleri zarardan tatmin
olmadıkları ve daha çok zarar vermek istedikleri şeklinde yorumlanmaktadır.Ayrıca sayın
Duru'da gene şeyi var Ertuğrul Duru müze müdürü bizim yaptığımız incelemede bize verdiği
ifade var ifadesi sözlü ifade tabii.Zaten denizaltının içini gezenler bilebilirler fazla kimse
alamazsınız içerisine 200-300 kişiyi nereye alacaksınız denizaltıya 8-10 kişilik gruplar halinde
içeri alınırlar.Ama kendisininiçerdeki ifadesine baktım emniyette size verdikleri savcılıktaki
ifadesine böyle birşeyi göremedim8-10 kişinin alınacağı yere 200-300 kişiyi nasıl
sığdıracaksınız bırakın patlayıcılar patladı zaten etrafa zarar verdi diyelim Denizaltıyı
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bilenlerbilirler Mukabil Teknesi vardır. Yani bir yerde patlatırsınız onun dışında bir yerde
bunun tesiri olmaz.İsterseniz en büyük patlatıcıyı patlatın ki burdaki patlayıcılar patlayıcı
değil. Patlayıcı statüsünde yani2 tane 100 er gr lık şeyle kalıpla, geleceğim ona,ihbar
mektubunun incelenmesi Sualtı Grup Komutanlığında inceleme için Uluçalireis denizaltısına
gönderilen personelleyapılan görüşmede olayların gelişmesi dikkate alınarak 31 Mart 2009
tarihinde sorgulama emrini verdim. Emekli olduktan sonra iddianamede belirtildiği gibi
Bülent Başarkanoğluyla,Yalçın Çetin hakkında yürütülen soruşturmanın kovuşturmaya yer
olmadığı kararıyla sonuçlandırıldığını verilen karara itiraz olmadığı için itirazımı yapamadım
ancak kararın alınmasına neden olan iddianamenin de yetersiz olduğunu ve bu nedenle kararın
takipsizlik olarak çıktığını değerlendiriyorum.Bahse konu personelle makam odasında
yaptığımgörüşmede ihbar mektubundaki resimler gerek çıktı olarak ve gerek bilgisayarda
kendilerinegösterilerek kendileri tarafından çekilip çekilmediği sorulup bana yalan
söylemelerine rağmen teknik incelemede bunun çıktığını daha önce deifade ettim.Peki
soruşturma konusu Deniz Üsteğmen Deniz Elektronik Üst Çavuş Yalçın Çetin tarafından
çekilen ve Deniz Binbaşı Bülent Başarkanoğlu tarafından silinmesi emri verilen resimler ve
Ahmet Demir isimli ihbar mektubunu gönderen kişinin eline nasıl geçmiştir bunun tekrar
sorgulanması lazım.Ben onların resim çekip çekmediklerinin silmelerinin suç olup olmadığını
sormadım Askeri Savcıdan ben bu belgeler Ahmet Demir isimli sahte isimli şahsa nasıl
geçtiğini sordum.12. Ağır Ceza Mahkemesinin değerli Başkanı sayın Üyeleri ben patlayıcı
maddeler konusunda uzman değilim ihtisas sahibi değilim Deniz Kuvvetlerinin patlayıcı
maddeler ve bunlar hazırlık ve imhasıyla ilgili SAS Görev Grup Komutanlığı, Kuzey Deniz
Saha Komutanlığı emrinde Kurtarma Sualtı Komutanlığı bağlısı bir grup yani idare ile
görevlendirme açısından benim komutanlığını yaptığım Saha Komutanlığına bağlı ancak tüm
Deniz Kuvvetleri ve hatta Silahlı Kuvvetlere hizmet ediyor şuanda Güneydoğu Anadolu da bir
SAS timi vardır.Patlayıcı maddeler üzerine çalışıyor. Türkiye'ye hizmet ediyor. Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı 4536 sayılı kanun kapsamında Denizlerde, Kıyılarımızda bulunan
patlayıcı maddelerin incelenmesi ve zararsız hale getirilmesini bahse konu Görev Grub bahsi
yer almaktadır. Denizler ve kıyılarımızda bulunan ve çevreye zarar vermesi muhtemel olan
patlayıcı maddelerin imhası için mutlaka Deniz Kuvvetleri Komutanlığının onayının alınması
gereklidir.Uluçalireis müze denizaltısında deniz müzesinde bulunan patlayıcı madde
konusunda yapılan faaliyetlerin her aşamasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının onayı
emrialnmış olmasına rağmen beni hedef seçen gizli örgüt elemanları bilinçli olarak ihbar
mektubu ile imhasının benim tarafımdan emir verilerek yaptırıldığını ve delillerin yok edildiği
şekline dönüştürmüş ayrıca yine bahse konu örgüt mensupları 23 Mayıs 2009 tarihinde
gönderdikleri e-mail'de de kendi tertipleri olan Kafes Operasyonu Eylem Planıylada gene
ilişkilendirmeye çalışmışlardır, Uluç ali reis müze deniz altı gemisinde bulunan patlayıcı
madde konusunda da yapılan faaliyetlerin her aşamasında deniz kuvvetleri komutanlığının
onayı emri alınmış olmasınarağmen beni hedef seçen gizli örgüt elemanları bilinçli olarak
ihbar mektubu ile imhasının benim tarafımdan emir vererek yaptırıldığını ve delillerin yok
edildiği şekline dönüştürmüş ayrıca yine bahse konu örgüt mensupları 23 mayıs 2009 tarihli
gönderdikleri e maildede yine kendi tertipleri olan sözde kafes operasyonu eylem planıyla
ilişkilendirmeye çalışmışlardır. Kamuoyu oluşturmak maksadıylada basına bilgileri sızdırarak
kullanmışlardır,basının şeyleride burda. 9 temmuz 2009 tarihinde sayın savcı Zekeriya Öz'ün
Koç müzesinde yaptıkları incelemeden sonra şahsımı hedef alan bilgilerin basına kimler
tarafından sızdırıldığının belirlenmesini talep ediyorum.Savcının müzeyi ziyareti sonrasında
yayınlanması manidar olan ve makamımı ve şahsımı rencide eden basına sızdırılan bilgilerle
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i lgili  sızdıranlar hakkındaki hukuki hakkımıda mahfuz tuttuğumu belirtmek
istiyorum.İddianamenin 9'uncu sayfasında, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından
patlayıcı maddelerin imhası için onay istendiği ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının
15.11.2008 tarihli emri ile imha edildiği belirtilmesine rağmen iddianamenin 44'ncü
sayfasında hala benim talimatım ile ve her hangi bir adli işlem yapılmaksızın imha edildiği
yönündeki iddiaların yer almasını anlamak mümkün değildir. Ayrıca, 26 Kasım 2008
tarihinde Deniz Kuvvetlerine gönderilen ve makamınıza arzedilen rapordadapatlayıcıların
sadece 2 adet 100 gr TNT içeren burgu fişeği, 1 adet 1 Lb. TNT kalıbının ikiye bölünmesi
sonucu elde edilen 1/2 lb. patlayıcı kalıbı,160 cm portakal renkli saniyeli fitil ile6 adet
mekanik fünye olduğu belirtilmesine rağmen çok imajını veren, çok malzeme imajını veren
TNT kalıpları ve fünyeler olarak belirtilmeside manidardır.Ayrıca, iddianamede Ali Aşkın
ismi ile gönderilen 26.03.2009 tarihli ihbar mektubunu avukatıma verilen Klasörler içerisinde
ilk defa görmüş bulunmaktayım.Ali Aşkın tarafından gönderilen sahte isim tabi buda sayın
Savcı Zekeriya ÖZ'ün ihbar mektubu konusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne
yaptırdığı inceleme sonucu da klasörde bulunmamaktadır. Mektubun, benim Şubat ve Mart
ayları içerisinde gerek kendi karargahım ve gerekse Askeri Savcılık tarafından yaptırdığım
inceleme ve araştırmalardan ki bu araştırmalarda malumunuz Başarkanoğlu ile Çetin'i de
sorguladım, rahatsız olan, olayın tertip olduğunun ortaya çıkacağından endişelenen kişi veya
kişilerce,paniğe kapılarak, tekrar benim suçlu olduğumu vurgulayarak benim olayın üzerine
gitmemi engellemek ve olayın aydınlatılması için bana destek olan,kendi emrindeki birliklere
atılan çamuru temizlemeye çalışan Kurtarma ve Sualtı Komutanı Alb. Orhan YÜCEL'i
karalamak amacı ile yazıldığını değerlendiriyorum.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün
30.10.2009 tarihli talep yazısı ile iddianamede Levent BEKTAŞ isimli şahıstan elde edilen 3
nolu CD içerisinde,gizlenmiş,sıkıştırılmış ve şifrelenmiş bir şekilde bulunan Cihan,Cihan'dan
notlar,Cihan Gül ile görüşme notları ki bu Cihan Gül, Cihan'ın kim oludğunu beh halen
çözemedim, Koç Müzesiyle ilgili malzemeler yerine konulmak üzere operatöre ulaştırıldı
müzenin ziyaretçilerini arttıralım,okullarda tanıtım reklam ve organizasyon faaliyetleri
yapılarak ziyaretçi yoğunluğunun en fazla olduğu zamanın belirlenmesini Cihan Bey
söyleyecek,öğrenciler projenin en önemli parçası,operasyon tarihini teyit edelim. sayın başkan
değerli üyeler ben kuzey saha komutanlığım sırasında bundan evvelki eğitim müdürü sayın
Ata Özer'le beraber 3100 kişilik gençlerden oluşan çocuklardan oluşandeniz izcisi oluşturduk,
deniz izcisi. Ben bu çocukları nasıl öldüreyim ben bu çocuklar izin nasıl eylemler yaparım
bunu ancak vatan haini yapar vatan haini.Gene gündemlerim2 isimli word belgedede Koç
müzesinde ziyaretçi patlaması olmalı birde noktalı virgül koymuş, sıkıntı çıkmasın başkan
takip ediyor şeklinde bir ibare var ve bunu TEM Şube Müdürü çok üzülerek söylüyorum
yazısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen her iki ihbar mektubunda geçen
hususların doğru olduğu anlaşılmış ve teyit edilmiştir diyor. Ne kadar üzücü bir
değerlendirme olduğunu da takdirlerinize sunuyorum. Şimdi soruyorum, Patlayıcı maddelerin
14 Kasım 2009 tarihinde bulunduğu ve 17 Kasım 2009 tarihinde imha edildiği,Levent
BEKTAŞ'tan elde edildiği belirtilen DVD'nin ilk kaydının 23.12.2009,ikinci kaydının gene
bilirkişi raporuna göre 11.04.2010 tarihinde yapıldığının iddia edildiği gözönüne
alındığında,DVD'nin ilk oluşturulma tarihi olan 23 Aralık 2009 tarihinde,patlayıcıyı
denizaltıya yerleştiren şahısların patlayıcıyı imha edildiğinden haberleri olmaması
mümkünmüdür.Gündemlerim ve Cihandan isimli dokümanlarda yer alan ifadelerin
patlayıcının imha edildiği tarihten 36 gün sonra DVD'ye yazdırılmasının mantıki izahı nasıl
yapılabilir.Bu iki sual dahi nasıl bir düzmece senaryonun ortaya konduğunun kanıtıdır.Ben bir
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değerlendirme yaptım kendime göre tabiki doğru veya yanlış. Bizim sat'larda sas'larda benim
görev yaptığım sırada bir alışkanlık tespit ettim.Bunlar eğitime gidiyorlar veyahutta bir
operasyona gidiyorlar kalan üç beş cephaneyi bir yerlerine koyuyorlar, bir yerlerine
saklıyorlar yani bu Oğuz İşleyenel veyahutta orada görevli olan sas astsubayı neydi
ismi,Yılmaz,Nedim Yılmaz bunların veya bunlarla irtibatlı olan arkadaşlarının 2000'li
senelerde biz amerikalılarla şeyi kestik,tatbikatları,bu tatbikatlar sırasında elde ettikleri bazı
materyalleri oraya buraya sakladılar,belkide emekli olduktan sonrada imha etmek için bunları
götürdüler bir yere koydular ve bunlar bir senaryo haline dönüştü,veyahutta kötü niyetli
kişilerin eline geçti ve bunu senaryoya dahil etmek istediler.Şimdi olayların gelişimi ve
senaryo incelendiğindeşu sorulara cevap verilmesi gerekir. Denizaltı gemisinin emniyetinden
sorumlu olan Rahmi Koç müzesinde görevli emekli denizaltıcı astsubay torpido başçavuş
Oğuz İşleyenel hakkında bu patlayıcıların ne zaman nasıl konulduğunna dair bir inceleme
yapılmışmı hayır sadece ifadesi alınmış, oraya götürdüm buraya götürdüm diyor başka birşey
yok. İhbar mektubunda patlayıcıları koydukları ihbar edilen Astsubaylar Halil CURA ve ekibi
olduğu belirtilen Feridun ASLAN ve Sadettin DOĞAN Müzeyi ziyaret etmiş midir, etmiş ise
ne zaman etmişlerdir burayı.Çünkü o denizaltıya girip çıkanların tespit edilmemesi mümkün
değil. Şu kaadr delikten giriyorsunuz aporta dediğimiz delikten giriyorsunuz mümkün değil
tespit edilmemesi.  Rahmi KOÇ Müzesi müdürü Sayın Ertuğrul DURU patlayıcılar
bulunduğunda Emniyet Görevlilerine bildirilmesi yerine niçin Kuzey Deniz Saha
K o m u t a n l ı ğ ı n a  b i l d i r m i ş t i r .  B u  k o n u d a  k i m  v e y a  k i m l e r  t a r a f ı n d a n
yönlendirilmiştir.Dz.Bnb.BAŞARKANOĞLU ile yapılan görüşmede bu patlayıcıların
isimlerinin hepsinin bunların izah edip ve emekli teknik Kd.Bçvş.Nedim YILMAZ'ın
kendilerineyardılmcı olduğunu söyledi.Bahse konu Astsubayın paketi açtığı malzemeleri
isimlendirdiği, tutanağı hazırladığı, tekrar poşetlediği ve bulunduğu yere tabii bulunduğu yer
orası ise tekrar koyduğu anlaşılmaktadır. Konu Astsubayın konu ile ilişkisi nedir. Halen SAS
Grup Komutanlığında veya emekliolmuş personelle ilişkisi varmıdır.Niçin doğrudan haber
vermek yerine poşeti açarak malzemeleri tutanak'a geçirmek ihtiyacını duymuştur.Uluçreiste
meydana gelen olayın hemen akabinde, Terörle mücadele ekibinden sivil polislerin 2-3 kez
ziyarete gelerek gemide görevli müze yetkilisi Emekli Torpido Başçavuş Oğuz İŞLEYENEL
ile görüşmesi sonrasında bahse konu Astsubayın görevinden ayrılmasının sebebi nedir. Sivil
polisler kimlerdir,ne maksatla 2-3 kere gelmişlerdir.Gene Askeri Savcılık ve Kuzey Deniz
Saha Komutanlığının yapmış olduğu araştırmada, bu görüşmeler sırasında sivil polislerin
kendi içlerine baksınlar, bakmaları gerekir şeklinde bir ifade kullandığı tespit edilmiştir.
Acaba bundan neyi kastetmişlerdir.Tümü Ayrı ayrı bulunduğu belirtilen malzemelerin kimin
tarafından patlatılmak üzere hazırlanacağı,bu durumda bulunan malzemenin
patlatılamayacağına göre senaryoyu nasıl gerçekleştireceklerdir.Burada şunuda ifade etmek
istiyorum, eğer malzemeye bakarsanız 1.6 metre yani 160 cm.lik bir fitilden bahsediyor,160
cm.lik fitil le uzaktan kumandalı olarak bir bombayı nasıl patlatırsınız, kurmuş olsanızda 160
cm bunu uzaktan patlatacaksınız.Bakın sayın Zekeriya ÖZ'ün müzeye yaptığı ziyaret sonunda
hazırladığı sonuç raporunun sonuç bölümü de ilginç ve tenakuzludur. Bizim sanki biz
faaliyette iken unutulduğu yönünde askeri hazırlanan rapora inanmadığını söylüyor, biz böyle
bir rapor vermedik. Biz diyoruzki kalmış olabileceğini değerlendirdik ve şunu söylüyor
patlayıcılar kolaylıkla bulunamayacak bir yere saklanmış, hayır efendim, çok kalıy
bulunabilecek bir yerde santral dairesi zaten ziyaret edilen bir yer ve çok kolay bir yerde
bu,günlük yaşam koşullarında unutulması mümkün değil, ben ne demek istediğini anlamadım
burada,basit bir işlem ile kullanıma hazır hale getirebilir. Sayın Öz'ün patlayıcı uzmanı
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olmadığı varsayımı ve patlayıcıları görmediğini dikkate alarak, bu kanaate varmasına sebep
olan rapor,delil, görüşlerinde bizim tarafımızdan paylaşılmasını rica ediyorum, soruşturulsun
buda. Kuzey Deniz Saha Komutanlığınca 13 şubat 2009 tarihinde Askeri Savcılığa soruşturma
ile ilgili cevap gönderilmiştir,13 şubat 2009.10 Mayıs 2009 tarihinde taraf gazetesinde
bulunan mühimmatla ilgili Kurtarma ve Sualtı Komutanlığının Sonuç Raporunun hemen
hemen aynısı yayınlanmıştır.23 Mayıs 2009 tarihinde sözde şeyler köstebekler, sözde örgüt
elemanları ihbar e-mailinin savcılığa intikal ettirilmesine rağmen, incelemenin 9 Temmuz
tarihinde yapılmasının sebebi nedir,23 mayısda savcılığa geliyor şey, 9 temmuza kadar niçin
işleme konulmamıştır.Bu ziyaret sonrasında 23 mayıs 2009 tarihli ihbar mektubundaki
ifadelerin basında yer alması ile ne amaçlamıştır. Sayın başkan değerli üyeler bu sualler
cevaplandırıldığı takdirde tertibin kimler tarafından yapıldığı ve hedefleri ortaya çıkacaktır.
Maalesef, 9 mayıs 9 temmuz tarihinde şuraya 20 gün kala yapılmış bir ziyarettir ve ben 1
ağustosta şuraya terfi etmek üzere girdim. Daha fazlasını söylemek istemiyorum.Gene
belirttiğim gibi kafes Eylem Planı tamamen gayri müslimlere yönelik hazırlanmış sözde kafes
eylem planı, gayrımüslimlere yönelik ayarlanmış. Bu deniz altında bulunan patlayıcıların bu
planla ne ilgisi var, niçinihbar mektubuna bu ithal ediliyor, lütfen bunuda size söylüyorum
sansayonel olarak benim halkımkafes eylem planına sözde kafes eylem planınatertipleri
amiral subay astsubay ve hatta işçiye karşı nefret etmesine sebep olmasına yönelik olarak
ihbar mektubuna itibar edilmesi ve dvd'ye itilen notlarla da sözde planla ilişkisi olmamasına
rağmen sözde kafes eylem planı Kapsamında imiş gibi gösterilmeside ilginç ve akıl ve
mantıkla izah edilemeyecek bir olgudur.Açık söylüyorum bu şekilde gözleri dönmüş intikam
alasıya hareket eden gizli karargaha örgüte mensupa kişi kişiler olayları büyüterek sanki sözde
eylem planı olmamasına rağmen uygulamaya 6 ay önceden geçildiği belirterek açık
verdiklerinin farkına varmamışlardır.Sayın başkan değerli üyeler ben heybelide okudum ve
heybelide azınlıkların büyük miktarda olduğu zaman ve ordaki bütün arkadaşlarım beni
azınlık, şimdi beni azınlıklara karşı kurulan bir gizli örgüt ün danışma kurulunun başkanı
olarak beni sanık olarak karşınıza dikiyor.Benim kızımın en yakın arkadaşı bir ermenidir,
ermeni vatandaşımız özür dilerim.Ermeni vatandaşımız beraber okudu Galatasaray lisesinde
üniversitesinde. Gene terörle mücadele şube müdürünün bu konudaki yorumuda ilginç, hemen
irtibatlandırmayı yapmış, doğru oludğu anlaşılmış ve teyit edilmiştir diyor açık veriyor
burada, teyidini de yapmıştır.Ayrıca henüz ortada poyraz köy mühimmatı yok kafes eylem
planı yok deniz kuvvetleri komutanlığında ergenekona bağlı çalışan üyelerde ve yapılanmanın
varlığından haberdar eden asılsız ihbar mektupları yok ve hiç bir gerekçe ve dayanarak
gösteremedenUluç Ali reis denizaltısında bulunun patlayıcıları ergenekonla ilişkilendiriyorlar
ve ergenekona patlayıcı teminine yönelik demiş olabileceğini ihbar mektubunda iddia
ediliyor. Hepsi bunların gösteriyorki açık bir tertip, açık bir tertip.Sayın Başkan Değerli
Üyeler,esas şimdi bana intikal ettirilen bir belge ile karşınıza çıkıyorum. 20 Şubat 2009
tarihinde, hakkımda hazırlanan ve ailemide hedef alan düzmece CD hakkında bilgi vermek
amacıyla Kuzey Deniz Saha Komutanlığından bana gelen istihbarat Başkanımız
Tümamiral,Tuğamiral Ahmet TÜRKMEN tarafından Genelkurmay İstihbarat Başkanlığınca
gönderilen ve MİT'ten geldiği ifade edilen ki sonradan mektubun zarfınıda aldım, posta
kutusu 995 MİT'in posta kutusuymuş, imzasız bir ihbar mektubu gösterilmiştir. Bakın ihbar
mektubunu aynen okuyacağım,burda var ama pek okunaklı değil.İhbar mektubu ne diyor.
Aşağıda okuyacağınız hiç bir şey kulaktan dolma deği direk gördüğüm bizzat şahit olduğum
yaşadığım konuları içermektedir. O kadar çok şey yaşamışki ve o kadar yerlerd eşeyleri varki
dalları varki okuduğnuuz zaman görecekseniz, siviller şeyler sivil memurlar avukat Serdar
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Öztürk bizler herkesle irtibatı var bu adamın. Yazdığı şeylerde gerçek şeylermiş. Silahı
kuvvetlerin imkanları içerisinde her türlü yurt içi ve yurtdışı eğitimi almışemir komuta
zincirinin dışında ergenekona bağlı çalışmakta olan bir grup vardır. Gayrı nizami harp, hayati
idame keskin nişancılık gizli intikal her türlü bomba ve silah kullanma adam öldürme gibi bir
çok özel uygulamalar eğitimlerden geçmişlerdir. Bu grup ergenekon adına tetikçilik yapmış,
ergenekon terör eylemlerinde görev almıştır. Başkanın yönlendirdiği operasyonlarda halen
görev almaktadır. Bakınız bunu 20 şubat 2009'da ben aldım tarihi mektubun tarihi 23.01.2009
atıldığı tarih ve atıldığı yere söyleyeceğim ifademdede, sat grup komutanlığının civarındaki
arazilerdeki gömdüklerigizledikleri bir sürü mühimmat vardır. Bu gizledikler içerisinde deniz
kuvvetlerinin aldığı keskin nişancıların kullandığı özel silah suikast silahıda bulunmaktadır.
Grubun kendi aralarında geliştirdiği terminolojileride mevcuttur. Leblebi mermi, çifte
kavrulmuş suikast mermisi, yedek parça silah, ayrıca ergenekona bağlı faaliyet gösteren bu
grup mühimmat satışıda yapmaktadır. Bidene, emekli albay Levent Göktaş'ın Levent
Başkanmış ismide yaptığı bu grupta yardımcılığını emekli deniz kıdemli binbaşı Levent
Bektaş ve yarbay Ercan Kireçtepe yapmaktadır. Bu isimlerin hepsini sanırım sayın başkan ve
mahkeme üyeleride biliyorlar kimler olduklarını. Bu yapının içerisinde birbirinden bağımsız
görünen timler gibi çalışan benim tespit edebildiğim üç ayrı grup bulunmaktadır. Üyelerinin
örgüte bağlılıklarıı çok dikkat çekmektedir. Örgüte bağlılığın yanında Levent başkan'a ayrı bir
bağlılık ve saygıları vardır. Emekli albay Levent Göktaş'ıkaç kişi tanıyor merak ediyorum
onuda. Emekli kıdemli binbaşı Levent bektaş ile Yarbay Turhan Ecevit ise Levent Başkan'ın
isteğiyle eşlerinden boşanacak kadar örgüte bağlıdırlar. Bu gruplardan birincisi hedef alınmış
şahıslar tamamen bakınız, birincisi deniz kurmay kıdemli albay Ali Türkşen, yarbay Turhan
Ecevit, binbaşı Erme Onat, kıdemli binbaşı Eren Günay'dan oluşmaktadır. İkinci grup ise
kıdemli binbaşı Farudun Aslan, kıdemli başçavuş Sadettin Doğan, kıdemli başçavuş Halil
Cura'dan oluşmaktadır. Üçüncü grup ise sivil memurlardan oluşmaktadır. Sivil memurlardan
oluşan bu grupta Zuhal Azeri, İlknur Özkan, Dilek Bozkaya ve ismini tespit edelediğim ilave
bir kaç kişiden oluşmaktadır. Ikinci ğrupla birinci gğrup arasındaki irtibatı kıdemli binbaşı
Eren Günay sağlamış, birini grubunsivil memurlarının koordinesinideavukat Serdar Öztürk
sağlamaktadır. Zaten Levent Başkanın tutuklanması sonrasında grubu Serdar Öztürk
yönetmektedir. Burda bizim şeydede mektuptada geleceğim iddianamedede, burasıda bizim
kafese geliyor şimdi bunların hepsini ben size söyleyeceğim bunların hepsi ayrı ayrı ihbar
mektupları ile birer birer işleme sokuluyor. Ergenekona bağlı oluşan grup koramiral Feyyaz
Öğütçü ve Koramiral Kadir Sağdıç tarafından yönlendirilmektedir. Grup binbaşı Cengiz Can
Erol üzerinden koramiral Feyyaz Öğütçü ile irtibatlı olup Öğütçü paşadan direk emir
almaktadırlar, en sonyarbaş Kireçtepe'de askeri kayıtlarda bulunmayan iki kasa mühimmat
tespit edilmiş Feyyaz paşa bu konudan haberdar edilmiştir ancak her hang ibir işlem
yapılmamıştır daha sonra Yarbay Kireçtepe bu etrafa bu mühimmatı gömdüğünü söylemiştir.
Ergenekoncu grubunen üst çalışması Bedrettin Dalan ile olmuştur.koramiral Kadir Sağdıç'ın
organizesi ile sat grup komutanlığının yanındaki askeri arazi Bedrettin Dalan'a verilmiştir
hatta arazinin sahile kıyısı olması için Koramiral Sağdıç ve emekli denizci kurmay kıdemli
albay Sevinçler ve kıdemli albay Nizam Kahraman o dönem çok istemişler ancak bunu
başaramamışlardır. Adeta o bölgedeki araziyi talan etmişlerdir bu mektubun kendisidir.
Bakırn bu mektup tamamen senaryonun özeti. Senaryo özetlenmiş ve burdan deniz
kuvvetlerinden cevap istenmiş. Şeyinide söyleyeyim Rüzgarlıbahçe- Kavacık-İstanbul
Postahanesinden Mert TÜRKER ismi ile atılmış ve MİT Müsteşarlığına gönderildiği
belirlenmiştir.20 şubatta bana bunu gösterdiler, okudum kendilerine tabi iade ettim o zaman



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 10. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

gizli bir belgeydi saklıyorlardı, ancak mart ayında bu denizaltıdaki tertipten şüphelerim
arttıktan sonra kendi verdikleri deniz kuvvetlerinin verdiği cevapla beraber bunları İstihbarat
başkanından talep ettik ve gönderdiler bunu daha dün gönderdilyer bana cevabı, cevabıda
okuyorum bu deniz kuvvetlerinin inceleme sonuç rahorudur ve 9 mart tarihinde genel kurmay
istihbarat başkanlığına gönderilmiştir ben avukatım ilete gerek genel kurmaydan gerek mit'ten
gerek deniz kuvvetlerinden istedim, bana mit'den gelen cevaptada genel kurmaydan
kendilerine bu şekilde bir evrak gelmediğini belirttiler demekki bu evrak genel kurmayda
kalmış incelemeden, onuda tabi araştırmasını yapacağım. İlgi evrak ekinde gelen mektupta
deniz kuvvetleri komutanlığı mensubu bir grup personel hakkında iddia edilen hususulara
yapılan inceleme neticesinde komuta zinciri dışında ergenekona bağlı olarak çalışan bir grup
bulunduğu faaliyetleri içerisinde sat grup komutanlığı yanındaki arazilere gömülü mühimmat
bulundurduğu, koramiral Feyyaz Öğütçüye bilgi verildiği ve bu grubun mühimmat satışı
yaptığı iddiaları ile ilgili olarak koramiral Feyyaz Öğütçünün hiç bir şekild eböyle olaydan
iilgisinin bulunmadığı ve bu tür bir faaliyete göz yummasının mümkün görülmediği ayrıca 4
şubat 2009 tarihinde posta gazetesinde yayınlanarak basına yansıyan beykoz cephanelik
bulunduğu haberinin hemen ardından koramiral Öğütçünün emri ile sat ve sas gruplarında
silah ve cephane sayımı yapıldığı ve eksik bulunmadığı hususu tespit edilmiştir, biz bunların
emrini 2 şubatta verdik daha doğrusu deniz kuvvetleri bazı belgelere istinaden bir emir verdi
23 ocakta biz bunun üzerine 30 ocakta birliklerimize sayın diye emir vermiştik bu olaydan
sonra 2. bir sayım yaptırdık.Liderliğini emekli albay Levent Göktaş'ın Levent başkan'ın
yaptığı grupta başkan yardımcılığını burasını o kısmı okumuyorum gruplardan birincisinin
onuda okumuyorum orasıda gene mektupta olan şeyler birliklerdeki rütbeli personelin genel
olarak kurtarma su altı komutanlığı personelinden oluştuğu, bahse konu personelin mesai ve
görevleri gereği devamlı bir arada bulundukları emekli albay Levent Göktaş'ı denizkuvvetleri
personeli ile irtibatlı olduğuna dair kayıtlarda hiç bir ilgisi bilgi bulunmamaktadır. Gene
Turhan Ecevit'in eşi ve Ecevit isimli bayanla 1995 yılından bu yana evli olduğu,emekli
kıdemli binbaşı Levent Bektaş'ın evliliğine yönelik her hangi bir bilgi bulunmadığı, tabi
kendisi emekli oludğu için belkide bu bilgiyi alamadılar. Birbirine irtibatlı bulunduğu
belirtilen personelden sivil memurların oluşturduğu iddia edilenüçüncü gruptaki bayan
memurların farklı bölgelerde görevli olmaları nedeniyle belirtilen şekilde grup hallerine
gelmelerinin mümkün görülmediği burada sayın başkan değerli hakimler bir hususu
dikkatlerinize sunacağım buna o zaman istihbarat şube müdürlüğümü yapan albay rütbesinde
bulunan Fatih İlğar'da şahittir. Bizim kendi içimizde intranet dediğimiz bir bilgisayar sistemi
vardır bir karargah içerisinde bilgileri bunlarla değişim yaparız ve bu internet sitesi intranet
sitesi çok değişik amaçlarla kullanıldığı için bu siteyi kontrol altına aldırdım kurmay
başkanlığım döneminde ve bu kontrol esnasında iki tane bayan benim karargahımda
çalışmaktaydı bunlardan bir tanesi Zuhal Azeri, benim karargahımda çalışıyordu İlknur Özkan
benim karargahımda çalışıyordu ben bu bayanların usulsüz ve gayrı ahlaki olacak şekilde bazı
emaillerini yakaladım bana getirdiler kontrolden ve ben bunları karargahımdan sürdümben
bunları karargahımdan ikmal grup komutanlığına atadım, hiç bir ş,ekilde bu şekilde yapılan
şeylere ben müsade etmem etmemde mümkün değil. Efendim işte bunları anlatmış diğerlerini
Bozkayayı anlatmışdiğer kısımlara geliyorum, bu benim Ercan Kireçtepe ile ilgim ve
gömmeye ilişkin kısmı okuyacağım, ergenekona bağlıo olduğu iddia edilen şüpheli şahısların
askeri hiyerarşi çerçevesi içerisinde birbirleriyle amir memur ilişkilerinin bulunduğu, kuzey
deniz saha komutanı koramiral Feyyaz Öğütçü'nün bağlısı bir görevli personelden bir
kısmının şahsen tanıdığı ancak özel hiç bir ilişkilerinin tespit edilemediği, gene Bedretin
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Dalan ile ilgili olarakta Kadir Sağdıç ile beraber iki tanede albayımız suçlanıyor iddia
konularının tam aksine Bedretin Dalan isimli şahsın kontrolündeki İstek Vakfına ait olan sat
grup komutanlığındaki arazilerini deniz kuvvetleri komutanlığı envanterine kazandırılması
yönündeçaba sarfedildiği bu kapsamda sat grup komutanlığı doğu ve güneydoğusunda
bulunan parsellerinin yazmış bunların okul arazisinde yüzde seksendokuzunu oluşturduğunu
uzun yıllar fiilen sat grup komutanlığında olan bahse konu arazinin 2005 yılından itibaren
Türk Silahlı Kuvvetleri kamulaştırma kapsamına alındığı ve TSK 2008 yılı kamulaştırma
kapsamında 124-128. Öncelik sıralarıda sahip bulunduğu, ayrıca 170.000 metrekareli k bir
ormanlık arazi var onunda kamulaştırıma işlemlerine başlanılmamış olduğu ifade ediliyor.
Verebiliriz bu iki belgeyide, tabi bu işlemlerin ne gibi işlem yapıldığı konusundaki açıklığa
kavuşturulması talebemedi tekrar söylüyorum. Evet imzasız mektupta belirtilen hususlar bir
senaryo çerçevesinde ve her paragrafı 1-2 ihbar Mektubu ile e-mail ile genişletilerek ve
tertipleri kapsayacak şekilde yürürlüğe konulmuştur.İlk olarak 23 ŞUBAT 2009 tarihinde
Hüseyin VATANSEVER, çok vatansever bir insan bu her halde sahte ismi ile Veliefendi
M.Hoca Ahmet YASEVİ Sokak No.83'te Mehmet Emin KURŞUN üzerinde kayıtlı
batakhaneyi andıran bir internet Kafe'den 23.22.54 saati itibariyle Emniyet Müdürlüğüne
ihbar mektubu göndermiş. Tertip olduğu mektubu okursanız görürsünüz 20-25 gün önce
Beykoz Ormanlık alanında bulunan patlayıcılarla senaryonun başlamasından anlaşılmıştır
zaten ordada biliyorsunuz ağaçlara tornavidaları koyarak adam bulmak için gömmüş onu ve
poşetleride dışarda bırakmış bulsunlar onu diye ancak mektubun altında 154 sayılı ihbarla
aynı ibaresi var, buda ihbarın daha önceden gönderildiğini kanıtlıyor. Beykoz'da gömülü
olarak bulunan patlayıcıların Ercan KİREÇTEPE, Turhan ECEVİT, Eren GÜNAY ve Emre
ONAT tarafından gömüldüğüne ilişkin ihbara Emniyet Müdürlüğünce gerekli ve yeterli işlem,
yani tutuklama yapılmaması üzerine senaryonun devamı uygulamaya konulmuştur.ne
yapılmıştır öncelikle özenle seçilerek Bedrettin Dalan'a ait arazinin içerisine ki onu her halde
Poyrazköyde suçlanan arkadaşlarım açıklamışlardır, bir sat'ın koymayacağı şekilde cephane
gömülmüş, her halde cephaneyi gömmek için vakit kazanmaya çalıştılar 16 nisan tarihinde
gene aynı şahıslar yazıyor fakat nedense bu sefer Lütfü DEMİR ismini kullanıyor, sonraya
gelelim bir ihbar mektubu daha gönderilmiş, nerden gönderilmiş, Tepebaşı'nda Günay
ERKURUN adına kayıtlı kablosuz internet üzerinden 20 45'te gönderilmiş. Adreside verdim,
Emekyemez M.Yolcuzede İskender Cad.,72 Kat 0, ihbar mektubunda yine SAT Grup
Komutanlığında görevli bahse konu subayların isimleri verilmiş, Hedef olarak Ergenekon
Savcılarına yönelikbir eylem yapacakları belirtilmiş, her halde savcılarımızı harekee geçirmek
için yazdılar, harekete geçin yoksa çok geç olabilir ifadesi ilede savcıların biran önce harekete
geçirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.Efendim tekrar TEM Şb.Md. Yurt ATAYUN imzası
ile gönderilen yazıya döneceğim,bu Atayun 23'ün de23 şubatta gönderilen mektubu hiç
dikkate almamış sadece kelimelerle geçiştirmiş, 1 No'lu ihbar olarak 16.04.2009 tarihinhde
gönderilen mektubu niçin almış niçin almış, çünkü öbür mektupta daha ortada bir şey yok,
sadece ifadeler var ifadelerdede hiç birisi ispatlamıyor,ama burda sat arazisinde ne var kazı
varkazıda bir takım mühimmat bulunmuş, gene eylem sözde kafes eylem planının durum
başlığı altında dost unsurlardan bahsederken geçen silah mühimmat ve tesisatınbir bölümü
emniyet güçlerinin eline geçmekle birlikte müteakip operasyonlar için yeterlidir ifadesi ve
plandaki gene sözde plandaki ek c'debelirtilen mühimmat ile kazılardan elde edilen
mühimmatın örtüştüğünün tespit edildiği belirtilerek sözde planın, kazılardan elde edilen
mühimmat ile irtibatlandırılmak suretiyle delil elde etmeye çalıştıkları açık olarak ortaya
görülmektedir.İsterseniz onlarıda okuyabilirim, sayfa 29'da bu mevcut. Ayrıca,kazılardan



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 10. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

çıkan sadece mühimmat olmasına rağmen,olayı büyütmek için yazıda malzeme ve teçhizatta
ilave edilmiş. Çünkü sözde Kafes eylem planında var. Beykoz'dan çıkarılan
mühimmatımıdır,yoksa Keçilikten çıkarılan mühimmatmıdır Poyrazköydenmidir belli değil.
Çünkü her iki bölgedeki kazıdan çıkan mühimmatın karşılaştırılması yapıldığı belirtilerek
birde bu talebe birde çizelge konulmuş.Sayın Başkanım, değerli üyeler,Beykozda bulunan
mühimmat ile ilgili olarak Poyrazköy iddianamesinde geçen tanıkların verdikleri ifadeler mi
yetersiz görüldü ki ifadeler görüyorsunuz bir önceki hiç birisi tanımıyorlar Halil Cura'yı,
bıyıklı sakallı adamlar var içerisinde, yoksa hazırlanmakta olan tertip, yani Poyrazköy,
keçilik'e konulması olan konulması planlanan mühimmatın yerleştirilmesi mi gecikti ki 16
Mart'a kadar 16 Nisan'a kadar beklediler. Tabii bu suallerimin açıklığa kavuşturulursa ki çok
önemli yapılan tertibin nasıl yapıldığı ortaya çıkacaktır. Şimdi diğer tertip veihbar
mektuplarına yapılan işlemleri açıklamak istiyorum.23 Nisan tarihinde, Genelkurmay
Başkanlığının 03 Nisantarihli yazısı ilgi yapılarak gönderilen bir imzasız ihbar mektubunun
incelenerek, neticesinin bildirilmesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca emredilmiştir.Mektup
incelendiğinde şöyle diyor mektup, kurmay albay yine imzasız ve şeysiz, Kurmay Albay Ali
Türkşen'in bilgisi dahilinde ve gözetimi altında Kuzey Deniz Saha Komutanlığına bağlı
Kurtarma ve Su Altı komutanlığından mühimmat çıkarılmaktadır. Birlik çıkardıkları bu
mühimmatı planladıkları eylemde kullanılmak üzere biriktirmektedirler. Mühimmatı çıkarma
işleminin dikkat çekmemesi amacıyla pantalon ceplerine sığacak kadar küçük miktarlarda ve
sürekli yapmaktadırlar,Kıdemli başçavuş Halil Cura, Kıdemli başçavuş Sadettin Doğan ve
Kıdemli Başçavuş Ferudun Arslan tarafından çıkarıln mühimmat öncelikle kıdemli Başçavuş
Halil Cura'nın evinde belirli miktara ulaşıncaya kadar saklanmakta ve daha sonra yerini
sadece kendilerinin bildiği tahmin etiğim başka bir yerde depolamaktadır. Mühimmat
biriktirme işini lojmanda oturmasından dolayı daha güvenli olduğu düşünceleriyle kıdemli
Başçavuş Halil Cura'nın evinde yapmaktadır deyip adresleri veriyor. Ayrıca Halil Cura, Ali
Türkşen, Sadettin Doğan ve Ferudun Arslan samimiyetlerigeçmişe dayanmakta ve bunlar
sürekli birlikte hareket ediyorlar ve farklı zaman dilimlerinde aynı bekar evini paylaşmıştır.
Tabi bu imzasız mektupta gen Mit'e gönderilmiş ve size bir safyalık verdiğim devamı olduğu
açıktır.Gene bu mektupta aynı gün Askeri Savcılığına gönderildi ve soruşturma yapılması
emredildi, 24 Nisan tarihindeKuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkeme kararına
istinaden bu bahse konu personelin iş yerlerine ve evlerine gidildi, arama yapıldı, bulunan
delil ve eşyalara tüm el konuldu fakat hiçbir mühimmata rastlanmadı.Bahse konu arama ve el
koyma işlemlerinin yapılmasından bir ay sonra Gizli karargah örgüt senaryoyu uygulama
devam ediyor. Bu sefer 23 Mayıs 2009 tarihinde biraz evvel açıkladığım Haliç Hotelcilik
turizm ve gemden emniet müdürlüğüne ayrı bir ihbar mektubu gönderiliyor.Gene burda adı
geçen şahısları sözde kafes eylem planınının içerisine koyuyor.Adını ilk defa duyduğum kafes
eylem planı içerisinde yine beni ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Kadir SAĞDIÇ'ı ithal
eden tertipçiler, bu grupta alt kademedeki Astsubaylara kadar 50'ye yakın kişiyi gördüğünü
ifade ediyorlar.Hücre tipi yapılanma yokmuydu.Bu tip yapılanma oluşum içerisinde
çoğunluğunun birbirini tanımadığı bahse konu kişileri nasıl bir arada görmüş acaba. Bu ifade
ile tertipçiler kendilerini de ele vermekte, sözde tasarladıkları,oluşturdukları senaryonun
ürünü olan kafes eylem planında kendileri de yer almakta ve intikam duygusu ile çok iyi
tanıdıkları bahse konu Subay,Astsubaylara saldırmakta, karalamakta, Subay,Astsubaylara
yönelik yaptıkları tertipleri en ince detayına kadar açıklamaktadırlar.Gene Biraz evvel
söylediğim gibi bunu 200-300 kişilik öğrenci grubunuda bu ihbarı yaparak ithal
etmişlerdir.Hiç bir alakası olmamasına rağmen, 27 Mayıstamahkeme karar veriyor,
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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye müracaat ediliyor karar veriliyor,28
Mayıstarihinde bizim askeri savcılık tarafıdnan evleri aranan personel bu sefer emniyet
tarafından savcılık ve emniyet tarafından tekrar aranıyor, gene mühimmatları şeylere CD'lere
Harddisklere ve diğer malzemelere el konuluyor ve mühimmat bulunamadığı içinde personel
serbest bırakılıyor.Eğer bu ihbar mektubunuda okursanız o kadar ilginç şeyler varki adamlar
gözdeki bloknota dolap içerisindeki mektuba kadar her şeyi yazmışlar yani bu köstebekler bu
kollar bizim içimizdeki kollar ve benim bütün amacım bu kolları bulabilmekti2 sene ben
onunla uğraştım.Sayın başkan,değerli üyeler,24 Mayıs 2009 tarihinde Emniyet Md.lüğüne
gönderilen ihbarlarda Ergenekon Silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, bu örgüte
gizli belgeleri sağladıkları yönünde iddiaların bulunması sebebi ile Cengiz Can EROL ve
Ahmet SERPİN ki bunlar benim hakkımda düzenledikleri cd yüzünden mahkemeye verdiğim
şahıslardır.Bunlar tekrar burda sorguya çekildiler. Evleri arandı işyerleri arandı tekrar sorguya
çekildiler C. Savcıları tarafından. Gene aynı ihbar mektubuna göre 03 Haziran 2009 tarihinde
yapılan gözaltına alma dalgası içinde, MİT'ten geldiği belirtilen ihbar mektubunda üçüncü
grubun memurlardan oluştuğu belirtilerek ismi geçen Zühal AZERİ, İlknur ÖZKAN,Dilek
BOZKAYA ile grubun sivil memurlarla koordinesini sağladığı ve grubu yönettiği belirtilen
Serdar ÖZTÜRK'ün gözaltına alınmasıda gene senaryonun bir devam ettiğini
göstermektedir.Bu Şafak Serpin ile Cengiz Can Erol 24 Mayıs tarihinde bu mektup
nedeniylekibu mektup bize çok sonradan verildi Haziran ayının sonuda askeri savcılığa
verildi, sorgulamada şu hususlar dikkati çekiyor Tek.Astsb Şafak SERPİN'in evinde bulunan
benim ve eşimin isim, resimlerinin yer aldığı, düzmece CD'nin oluşturulmasına yönelik
sualler tevcih edilmiş,tevcih edilen sualler bana intikal ettiği zaman savcılıkta bunun sahte
olduğunu anlamış ama amacı nedir bunu bulmaya çalışıyordum Cengiz Can EROL'un
Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan aramada, Levent BEKTAŞ'tan elde edildiği
belirtilen 3 No'lu CD'de bulunan gündemlerin 2 dosyasındaki, bir arkadaşımız açıkladı bir
şantaj vardırbu şantajı kimlerin yaptığını bulmaya çalışıyorlar gene benim çok samimi
olduğum arkadaşım Tanju AKBAY'ın da gene benimle ilgili gene notlar kısmında geçen seks
ile ilgili çünkü seksle akıllarını bozmuşlar ifadelere yönelik sorgular yapmışlar.Yani sonuçta
benim hakkımda suç oluşturabilecek bir delil elde etmeye çalışıyorlar. bu mektupta haziran
ayı sonunda savcılık tarafından bizim askeri savcılığa gönderilmiş ve banada verilmiştir. Bu
mektuptada asılsız ihbar mektubu gene aynı baştarafı kafes eylem planı ile ilgili sözde kafes
eylem planı ilgili kısımları tekrarlıyor fakat bu sefer 7 tane kurmay albay'a saldırı yapıyor,
geçebiliriz onun üstüne, 7 tane kurma albayımız saldırıya uğruyor bu mektuptada bunlarda
gene hedef alınmış albaylar. Hepsi pırıl pırıl hepsi şuraya girecek albaylar dikkatinizi
çekiyorum. İhbar mektubunun ekindede ergenekon örgütünün nasıl çalıştığına ve Deniz
Kuvvetleri içerisinde nasıl yapılandığına dair asılsız iddiaları kapsayan el yazması ile
tutulmuş ve hedef aldığı Deniz Kuvvetleri mensubu Amiral ve Subayları hakkında anlaşılmaz
ifadeler ile suçlamalarda bulunulmuştur. Dün bir arkadaşımız söyledi 215 kişiymiş ben
saymadım, benim bu mektubun ihbar mektubunun ekini TEM Şb.Md.lüğününtalep yazısını ve
iddianameyi incelediğimiz zaman sadece iddianamede bu suçlamalardan bir tanesi alınmış
ona bakıyorum, Kafes operasyonu eylem planı iddianamesinde de sanki bir suç unsuru olarak
gösterilmiş olan Operasyon ve fuhuş ekibi ile ilgili sor. Fatih ILGAR için CD'leri ver ifadesi
var benim karşımda, ben bunla neyin kastedildiğini anlamadım, şu, Fatih İlğar amiralde burda
benim yanımdada çalıştı kendisi amiral olduktan sonra tabii benden ayrıldıktan sonra hiç
kendisiyle karşılaşmadım , bendede kendisin ait hiç bir cd yok, asılsız bir iftirayı yazmış
oraya, Bu iftira ile neyi amaçladığı da tam anlaşılmamaktadır. Bütün bu genel, Tanju Akbay
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ile ilgili şeylerdede gene hep seks şeyleri var sanki beni bir fuhuş ekibinin içerisine çekmeye
çalışıyorlarmış gibi bir ifade kullanmışlar. Şimdi Kafes Operasyonu Eylem Planı hakkındaki
mütalaalarıma geçmek istiyorum. Malumları olduğu üzere gerek sanıkların bir kısmının ve
gerekse iddianamede geçen ve irtibatlandırılmaya çalışılan bir kısım olayların aynı olaylar
olması nedeni ile savcılarımızPoyrazköy iddianamesi ile Kafes Operasyonu Eylem Planı
iddianamesinin birleştirilmesi yönünde talepte bulunmuş ve mahkemecede bu aşamada karar
verileceğine karar verilmiştir.Şimdi Poyrazköy iddianamesinde geçen bir telefon görüşmesine
dikkatinizi çekmek istiyorum.Bu görüşme 22 Nisan 2009 tarihinde saat 09.19'da Emekli
Deniz Binbaşı Levent BEKTAŞ'ın Avukat Serdar ÖZTÜRK ile yapılan bir telefon görüşmesi
teknik takibe takılıyor, burayada her halde bizfaydalanalım diye koymuşlar,22.04. Nisan 2009
tarihi hangi gündür, bu Emekli deniz binbaşı Levent BEKTAŞ'ın gözaltına alındığı, yani
aramaların yapıldığı gün dür. Bu görüşmede gösteriyor ki E.Dz.Bnb.Levent BEKTAŞ'tan
alınan bilgiler hard disk, CD ve DVD'lerin içeriklerinin belirlenmediği, kopyalarının
kendisine teslim edilmediği, yani hukuki delil teşkil edemeyecek şekilde elde edildiği
anlaşılıyor.Burda kendisine Serdar Öztürk diyorki Avukat Serdar Öztürk diyorki3 No'lu
DVD'den, senin dvd'lerin içerisinden şey çıkabilir Çocuk Pomosu çıkabilir, artı bir iki tane
diyor askeri bilgileri içeren dvd görebilirsin savcılık soruşturmasında diyor, nitekimde bu
seferçocuk pornosu çıkmıyor sözde Kafes Operasyonu Eylem Planı çıkıyor ve sonrada bu
plan 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde emniyete gönderilen e-mail'lere ithal ediliyor. Şimdi burada
şunud a açıkça belirtmek lazım, tabi savcılar bunu bu plandan bilgisi olduğu anlaşılıyor,
çünkü poyrazköy iddianamesinde belirttiği gibi 09 Mayıs 2009 tarihinde inceleme raporunu
savcılığa verilmiş durumda, böylece 5 Şubat 2009 tarihinde Deniz Kuvvetlerine gönderilen
senaryonun son aşama gelindiğini göstermektedir. Tabi olarak 23 ve 24 tarihlerinde emniyet
Md.lüğü bilgi işlem Şb.sine e-mail'leri atanlarda inceleme raporunu veren veya bu raporu
gören grubun içerisindeler.Siz bu inceleme raporunu görmeden böyle bir emaili
atabilirmisiniz, 23 ve24 mayıs tarihlerindeki emailleri,atmanız mümkün değil, bu raporu
kimler biliyor, DVD'yi ele geçirenler biliyor, DVD'yi inceleyen Emniyet'teki bilgisayar
uzmanları biliyor, Emniyet'teki konuyla ilgili diğer şahıslar biliyorve eğer raporu gönderdik
derse savcılarımız biliyor, ayrıca bu geçen seferde belirtilmişti buraya gene yazdım 27 Nisan
tarihindeki sorgulamadada Eren Günay'a sayın savcımız Ercan Şafak Kafes Eylem Planını
soruyor, Kafes Eylem Planı daha ortada yok, Dvd açılmamış, 30'unda tekrar teslim ediyorlar
itiraz üzerine, 30'undan sonra tekrar inceleniyor, nasıl soruyorlar, ben bunuda kendime göre
şöyle yorumladım, çünkü soruları emniyet mensupları hazırlıyor, hazırlamış olduğunu
değerlendiriyorum. Soruları hazırlayan emniyet mensupları, diğer bir çok sorgulama
sorusunda yaptıkları hatalardan gibi burada da yapıyorlar. Senaryoyu ve sözde Kafes Eylem
Planı'nı bildikleri için, inceleme raporunu beklemeden bunu sorulacak sualler arasına ithal
ediyorlar tabii savcılığımız hiç bir zamanşey yapmıyorum çok yoğun bir şekilde çalıştığı için
belkide bunu farkedemiyor ve 27 nisan tarihinde Eren GÜNAY'a soruyor.Efendim benim
başımdan geçen başka bir şeylede bunu kanıtlayabilirim. Balyoz soruşturmasında ifade
veriyorum, seminer hazırlıklarında veya seminerde görüştüğünüz gibi diyor, ben diyorum
kardeşim ben deniz kuvvetleri harekat başkanıyım sayın komiser ben ne şeye katıldım ne
seminer hazırlıklarına ne seminere katıldım diyorum, ha diyor o zaman bu kısmı çıkartalım
diyor sualden çıkartıyor o kısımları, savcılarımız tarafından oraya gitmiş olsa bu sualler acaba
o komiser kimdir o komiserin yetkisi nedir bilmiyorum o kısımları atabilirmi,
mümkünmüdür.Kafes Eylem Planı'nın Levent BEKTAŞ'ın işyerinde yapılan aramadan 11 gün
önce, yani 11 Nisan tarihinde DVD'ye yüklendiğini açıklamaya çalışan uzman raporlarının ne
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kadar doğru olduğu hakkında da bir fikir vermektedir. Her şeyden önce DVD'ler hukuka
aykırı olarak elde edilmiştir. Ayrıca, DVD'nin hangi bilgisayarda oluşturulduğu, değişikliğin
yani yeniden yazdırmanın hangi bilgisayarda yapıldığı belirlenmişmidir, dün bir arkadaşım
söyledi, Levent Bektaş'dan elde edilen sadece bir tane şey var bilgisayar var, halbuki çeşitli
yerlerde üretilipte getirilmiş bu şeyler, bir tane bilgisayarda üretilmemiş.Efendim tabi bu
konuya merak saldım ben, Kafes çıktıktan sora bir sürü kitap okumaya başladım bu
kitaplardan bir tanesi neydi, nisan ayında çıktı Ertuğrul MAVİOĞLU ve Ahmet ŞIK isimli
şahıslar tarafından yazılmış, açıkçası ben ergenekonun ne olduğunu öğrenmeye çalıştığım için
aldım bu kitapları, Ergenekonda kim kimdir,kırk katır kırk satır isimli bir döküman, bunu
şöyle bakarken Levent GÖKTAŞ gözüme takıldı, okurken Sayfa 485. Safya da diyorki7 Ocak
2009 tarihinde yapılan aramada el konulan 62 Adet CD ve DVD'nin içinde bulunan 41
numaralı meşhur CD, 51 olacak her halde 51 numaralı meşhur cd'nin içerisinde birçok
fişlemenin yanı sıra Kafes Operasyonu Eylem Planı ve Balyoz Darbe Planıda yer alıyordu
diye ifadesi bulunuyor.Orda açık olarak belirtmiş, 7 ocak 2009, 7 ocak 2009, yani çok
önceden planlanmış konmuş, yani yanlışlık yapıp burayada o cd'nin dvd'nin içerisinede
yerleştirmişler, bu senaryoyu uygulayanlar problemli ya senaryo problemli, ya senaryoyu
uygulayanlar problemli veyahutta bu zamansız yerleştirdiler, Kafes planıında Balyoz
planınında ne halde olduğu ortada. Şimdi bu son bir belge verdim size24 mayıs tarihli bir
belge, ihbar mektubu ihbar mektubunda biraz evvel ifade ettiğim gibi7 tane kurmay albaya
saldırıyorlar ve kurmay albaylara saldırdıkları ifadeleri okursanız,cd buzdolabının arkasındaki
bilmem nerden çıkıyor, dvd iki tane kasanın arasındaki bölmeden çıkıyor, bir tanesi halının
altından bilmem nerden çıkıyor,sayın yargıçlar çelik dolaplarının buzdolaplarının arkalarına
USB, CD saklayanlar ofisteki kütüphane içerisine mektup yerleştirenler, bu tertiplerin
ardından ihbar mektupları ile emniyeti harekete geçirmekte ve emniyetteki örgüt mensuplarını
dasavcılar mahkemeleryoluyla arama yaptırarak bu tertipleri ortaya çıkarmakta ve ihbar
edilenler Ergenekon'un birer terör üyesi haline getilmektedirler.Burada bir araştırma konusu
bana anlatılan bir araştırmayıda size açıklamak istiyorum. Deniz harp akademisinde o sırada
görev yapan deniz kurmay albay Mert Yanık'ın bürosunun araştırılmasını bizzat akademi
komutanı bana aktardı. Sayın Zekeriya Öz savcımızda bu savcı olarak orda bulunuyordu. 3
saat arama yapılıyor arama bitiyor, tutanağa geçiliyor tutnaağa geçirirken ordan bir tane polis
arkadaşımız sayın savcımıza yaptığı şu, sayın savcımızı devamlı bir iki kez daha izah etmiş
daha öncedende efendim camlı dolaba bakmadık camlı dolaba bakmadık diye ikaz ediyor,
sayın savcımızda dönüyorgit bak o zaman diyor, o zaman akadar bakılmış ama bütün bakın
defterlerin içerisine dahi bakılmış, o polis memuru kimse belgeler bir mecmuanın içerisinrde
yarısı çıkık vaziyette bir zarf bunu buldum diye getiriyor ve o sırada sayın savcımızda
cebinden bir tane kağıt çıkartıyor, gaste kağıdı gibi üzerine yazılmış, camlı dolaba bakınız
diye, ne tesadüf, bunu tabi kendisi daha ayrıntılarıyla açıklayabilir ben bana anlatılan bu, bide
şunu söylemiş sayın başkan ve değerli üyeler, bakın kurmay başkanı bunlar kurmay başkanı,
üç dört tanesi, bunların ellerinde karargah var karargah, bunların elinde kasalar var bunların
elinde kozmik bürolar var bunların ellerinde binlerce dolap var bu adamlar gidipte
buzdolabının arkasına halının altına bilmem şeyin arkasına belgemi yerleştirirler. Hangi akıl
ve mantıkla izah edebilirsiniz bu saklamalır kütüphane içine mektup koyuyor, mektubuda
açıklamış gene bu terörle mücadele şubesinin yazısında mektupta var, Emniyet
Şb.Müdürlüğünün gene bu 30.10 tarihli burdaki ifadeler o kadar enteresanki plana ilişkin
sözde plana ilişkinpeşin hüküm taşıyan kesin ifade ve yorumlar içeriyor. Hazırlanan senaryo
gereği yapılan tertipler, ihbar mektupları,e-mail'le, bilgisayar ve CD/DVD'lerde bulunduğu
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iddia edilen, belirli kişilerce bilgisayarlara yüklenen, CD-DVD'lere yazdırılan Plan,Not her
şey gerçek ve esas almak suretiyle olayları ve şahısları birbirine bağlıyor, Kafes Eylem sözde
kafes eylem planını Ergenekon kazanının içine atmaya yönelikyazılmış adeta bir iddianame.
Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Bahse konu ifadeler ile emniyet birimlerinin sözde Kafes
Eylem Planının kamuoyuna yansıması ve soruşturma aşamaları ile ilgili olarak savcılarımızı
ve kamuoyunu yönlendirme çabası içinde olduklarını düşünüyorum. Maksatlı olduğu kanaati
oluşturan bu yaklaşımın incelenmesinde ve senaryocuların ortaya çıkarılması açısından fayda
mütalaa ediyorum.Gene biraz tekrarlar olacak sayın başkanım kuura bakmayın söyleyeceğim
dünde ifade edildi belki benden sonraki arkadaşlarımda kafes eylem planı ile ilgili aynı şeyleri
sizlere tekrarlayacaklar,sizi sıkacağız ama bunlarıda ifade etmek zorundayım, şimdi sözde
Planın kimler hangi örgüt tarafından yazıldığını ortaya koyabilmek için yazım şekline ve ilave
edilen ek'lere bakmakta yarar görüyorum.Ne yapıyoruz,3 No'lu DVD'de 2006 abone
listesiçıkıyor, Kafes adresler listesi çıkıyor, Kafes Liderlerlistesi çıkıyor, Haritaçıkıyor,
dernekler çıkıyor, Toplantı Adresleri çıkıyor ve aynı bu 2006 aboneler listesinin Hakkında
kamu davası açılan sanık Fatma CENGİZ'de de ele geçen 14 no'lu CD içerisinde yer alan
excell dosyası ile aynı içerikli olduğu tespit ediliyor.Merak ettim o kırk katır kırk satırda bu
kadında var, bu kadın zaten normal birisi değil yani, Şüpheli Levent BEKTAŞ'ta bulunan
belgenin yazdırma tarihi 31.05.2006, her iki belgede de yazan kısmında Agos kaydının
bulunduğunun tespit edildiği belirtilmektedir. Yani Agos aboneleri ile Kafes Eylem Planı
arasında bir ilişki kurulmaya çalışılmış. Şimdi soruyorum, bu listeyi kim hazırlayabilir bu
kadar listeyi ve kimin işine yarayacak bu liste.Bahse konu belgeler ile, 3 sene sonra
hazırlandığı iddia edilen 30 Mart 2009 tarihli sözde Eylem planı arasında nasıl bir ilişki
kuruluyor ve bunlara kimlerin ihtiyacı var, ben Size sayabilirim 3-4 tane kamu kuruluşu var
bunların gerçekten ihtiyacı var çünkü kendi bölgelerinde yaşayan gayrımüslim
vatandaşlarımızı bilmek zorundalar,korumak için bilmek zorundalar.O halde senaryocu ekip 3
no'lu DVD'deki sözde Eylem planını azınlıklarla irtibatlandırmak ve iddialarını
kuvvetlendirmek için bu listeyide DVD'ye ilave ediyor. Oluşturma tarihi üzerinde hiç
durmadım çünkü oluşturma tarihini istediğiniz tarihe getirebilirsiniz. Ayrıca, bahse konu
listelerin her sene yenilenen dosyalar olduğu anlaşılıyor,ben yanılıyormuyum soralım bakalım
bu 30 Mart 2006 tarihli belgeden 30 mart 2009 tarihine kadar 3 tane daha yeni liste
hazırlanması gerekmezmi,lisde2007'de hazırlanması lazım, 2008'de de hazırlanması lazım ve
2009'da da oluşturulması lazım, niçin 2006'daki liste konuyor, gayet basit Fatma Cengiz ile
İbrahim Şahinmiydi öbür adamın ismi İbrahim Şahin arasında irtibat var ve bunlar her halde
azınlıklara karşılar Kafes eylem planını bununla ilişkilendirmek için 2006 listesini koyarsınız
oraya ilişkilendirmiş olursunuz, geneTEM Şube Müdürlüğünün sayfa 27-28'de bulunan ilgili
değerlendirmeside ilginç,onuda verebiliriz yani, bu irtibatı sağlayanların akıl ve mantık
yapısını belirli bir amaca hizmet için şartlandırılmış ve tertipçi kişilerin akıl ve mantık yapısı
olarak değerlendiriyorum. Bu irtibatı sağlayan ifadeleri kullananlar hakkında da kanuni
haklarımı saklı tutuyorum.Eğer sözde Kafes Eylem Planı'nın bulunduğu DVD'de ortaya
çıkarıldığı Agos Aboneler 2006 ile irtibat gerçek olsaydı, o zaman planın hazırlık safhasına
falan gerek kalmazdıki,alırlardı İbrahim Şahin ile şeyden Fatma Cengiz'den icra safhasına
geçerlerdi.Ayrıca,ben soruyorum arkadaşlarıma 41 kişiden bu şahısları tanıyan ilişkisi olan bir
kişi var mı.Tamamen düzmece olan Bilgisayar Hard diski, CD/DVD, mektup, e-
mail'lerde,bunlara istinaden yorumlara dayalı olarak, soruşturma açılıyor, ismi geçen şahıslar
ile aileleri mağdur ediliyor,özellikle aileleri mağdur ediliyor, kaldıramayacakları maddi ve
manevi baskılara, hatta intiharlara neden olunuyor. Mahkemenizin iş gücüde hiçbirisinin aslı
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olmayan düzmece tertip ve belgelerle meşgul ediliyor.Bu Tertip ve tedbirleri yapanların
müslümanlıkla alakası yok sayın başkanım. Bu insanlar müslüman olamazlar, çünkü
müslümanlıkta bunlar yoktur. Sonuçta kim karlı çıkıyor.Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini
istemeyen,halkının huzurlu olması arzu etmeyen ülke ve güçler.Tarih bu dönemi de yazacak,
nasıl 19-22 dönemini yazıyorsa bu dönemide ilerde göreceksiniz dahada detaylı ve açıklamalı
olarak yazacak.Şimdi diğer bir ilişkilendirmede 23.05.2009tarihindeAhmetYILMAZ ismiile
gönderilen e-mail'de Ermeni kiliselerine,gazetelere, gayrimüslim vatandaşlarımızın evlerine
tehdit içerikli mektupların gönderilmesi ve bunun tabi gayeleri açıklanmış sıkmamak için
okumuyorum gayelerini, kaos çıkartacakmışız, bombalayacakmışız, şeyler yapacakmışız,
ancak şunu açıkça söylüyorum,klasördeki tehdit mektuplarının gönderildiği adresler
incelendiğinde sadece Ermeni okullarına gönderildiği görülmekte yaniihbar mektubundaki
gibi şahıslara gönderilmemiş, hem madem adresini biliyor niye şahıslara göndermedide
ermeni okullarına gönderiyorlar, ermeni okullarıda bizim listelerde bulunan ermeni okullarıda
yok, ihbar mektubunda yazılanlarla örtüşmeyen bu durumu da tehdit içerikli mektupların
gönderilmesi eyleminin bu şekilde gerçekleştirilmesi savı ile iddianameye geçirmenin ve
ihbar içeriğinin dolaylı olarak Levent BEKTAŞ'tan elde edilen dvd'deki kayıtlarla
örtüştürmediğinin de mahkeme kayıtlarına girmesini rica ediyorum.Ayrıca,DVD'den çıkan
kayıtlar incelendiğinde, azınlıklarla ilgili bilgilerden oluşan bölümünde Deniz Kuvvetlerinin
hangi imkanını kullanırsanız kullanın, deniz kuvvetleri komutanlığının imkan vekabiliyetleri
ile dahi toplanması mümkün olmayan,şahısları bıraktım,deniz kuvvetlerinin kendi imkan ve
kabiliyetleri ile dahi toplanması mümkün olmayan buna mukabil ancak devletin yetkili
istihbarat birimlerinde bulunabilecek nitelikteki bilgiler,misyonerlik Haritası, Agos abone
listeleri,azınlıklara ait internet siteleri,ibadet, Gürcistan'daki internet sitesinden bile
bahsediyor,bir deniz kuvvetleri mensubu nerden bulacak bunları, bırakın deniz kuvvetleri
mensubunudeniz kuvvetlebu mektupların gönderildiği ermeni okulları listesi bu çıkan listeler
arasında yoktur, DVD'nin de düzmece olduğunun bir ispatıdır. Tüm bunlara ilave
olarak,DVD'de ve ihbar mektubunda okullardan hiç bahsedilmez iken iddianameye okullar
ibaresinin ilave edilmesinin mantığınıda anlamış değilim ve açıklanmasını rica ediyorum
verin iddianameyi, bakınız bu ihbarda ne diyor, iddianamede sayfa numarası 11, ihbarda
belirtilen Kasımpaşa postanesinden ermeni kiliselerine, okullara, bu ne ihbar mektubunda var
ne çıkan listelerde var, gazetelere , gayrımüslim vatandaşların evlerine tehdit içerikli mektup
gönderilmesi eylemlerinin bu şekilde gerçekleştirildiği yani okullara göndermişler o şekilde
gerçekleştirmişler, ihbar içeriğinin sanık Levent Bektaş'dan ele geçen dvd'deki kayıtların
birbiriyle örtüştüğü anlaşılmıştır. Örtüşmediği anlaşılmıştır. Efendim Temel MALATYALI'yı
dün izah ettiler,bulunmadağınıda izah ettiler,emniyet kendisi aramış bunu taa 2007 senesinde
bulamamış, adreste yok kendiside yok, Sahte isim ve adresle gönderilen mektupların
2007'sinde gönderiliyor ve2009'da hazırlanan bir planı ile ilişkilendirmeyide bu terörle
mücadele şubesi meydana getiriyor, Temel Malatyalı isim ve adreste kalmıştım ordan itibaren
devam ediyorum.Yapılan araştırmada 3 mayıs 2007 tarihinde Temel Malatyalı isim ve
Karadeniz mahallesi Trabzon Sokak No 3 Avcılar/İstanbul adresinden tehdit mektupları
gönderildiği tespit edilmiş ancak Emniyet mensuplarınca yapılan aramalarda böyle bir isim ve
adresin bulunmadığı belirlenmiş.Mayıs 2007 tarihinde sahte isim ve adresten gönderilen
mektupların 30 mart 2009 tarihinde düzenlendiği iddia edilen sözdeEylem Planıyla
ilişkilendirmek nasıl başarılmıştır.Bu ifadelerde gene Emniyet Müdürlüğü Tem Şube
Müdürlüğünün imzasıyla gönderilen 30/10/2009 tarihli arama,inceleme,el koyma talebinde
bulunulmuş ve ihbar mailini gönderenAhmet Yılmaz 2007 mayıs ayı başlarında gönderilen
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tehdit mektuplarını biliyor.Bu ihbar üzerine yani adam 2009 da yazan adam 2007 deki ihbar
mektuplarını biliyor.Bu ihbarüzerine aynen şeyden alıyorum Terörle Mücadele Şubesinin
yazısından alıyorum bu ihbar üzerine Emniyet Güvenlik Şube Müdürlüğüyle çalışmalar
yazışmalar yapılıyor ve tehdit mektupları gerçekleniyor.Bu yazışmalar Güvenlik Şube
Müdürlüğüneyapılan açıklığa kavuşturulduğuna göre tehdit mektuplarının gönderildiğini
bilenler kimler söyleyelim Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü,Organize İşler Şube Müdürlüğü eğersoruşturma açılmışsa Savcılık.Kafes
Eylem Planında itham edilen sözde Kafes eylem planına itham edilen 41 kişinin bu
mektuplardan haberi varmı.Sözde Kafes Eylem Planı korku oluşturma safhası 2007 yılında
yapılmış belki sonrada devam etmiş bizim haberimiz yok.Ancak Emniyet Müdürlüğünün ilgili
birimleri hariç bundan kimsenin haberi yok.Ancak ihbarın doğru olduğu Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğünce tespit ediliyor. Acaba bu ihbarı yapan şahıs şahıslarda Emniyetin içine
sızmış olan 3 . Grubun oluşturduğu örgüt üyeleri olmasın.Sadece sanık Levent Bektaş tan
çıktığı belirtilen dvd'deki kayıtlarla hangi kayıtlarla olduğu da açıklanmıyor mektupların
örtüşmesine bağlanarakdaKafes Eylem Planında bir aktivasyon bir suç unsuru katmak
amacına yönelik olduğu açık olarak ortaya çıkmaktadır. 3 mayıs 2007 tarihinde sözdeKafes
Eylem Planında adı geçen şahısların hangi görevlerde olduğu ve birbirleriyle irtibat ilişkileri
araştırılmış mı.Ben kendimiçin açıklama yapmak istiyorum.Ağustos 2005 ağustos 2007
tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapıyordum o
tarihte benim bu 41 kişiyle listeden tanıdığım Amiraller hariç sadece İstihbarat Başkanlığında
çalışmış olduğum Levent Gülmen ve Gemide Topçu Subayı olarak tanıdığım Emre
Sezenlerden başkakimse de yoktur. Ancak ayrıca mayıs 2007 tarihinde Ermeni okullarına
tehdit mektupları gönderen şahıslar veya grubun 23-24 mayıs 2009 tarihinde gönderilen e-
mailde bundan bahsetmesi bu mektuplarında aynı şahıslar veya örgüt tarafından
gönderildiğini açık olarak ortaya koymaktadır. Şimdi soruyorum size 2007 tarihinde
gönderildiğine göre o zamanki Kuzey Deniz Saha Komutanı olan şundaki kuvvet
komunatınımız mı bundan sorumlu olacak.Sayın başkan değerli üyeler sizleri Emekli deniz
Binbaşı Levent Bektaştan elde edilen 3 nolu dvd üzerinde yapılan işlemlerle ilgili zamanlama
ve mantık hatalarını açıklamak istiyorum.Tabi bunun dün bir kısmı açıklandı.Belkibenden
sonraki arkadaşlar da bu mantık hatalarını açıklayacaklar ama bende açıklamak zorunda
hissediyorum kendimi biraz uzatıcam işi.Söz konusu dvd nin ilk incelemesinde soruşturma
dosyasıyla ilişkilendirilebilecek herhangi bir delil bulunmadığına dair tutanak düzenlenip
dosyaya giriyor.  Ve dvd'nin 23/12/2008 günü saat 22;10 da oluşturulduğu
dabelirtiliyor.Bilgisayar uzmanlarımız bir daha verelim 1 nolu cd de bazı yerler de 2 nolu
cddiye geçiyor terör raporunda 2 nolu dvd diye geçiyor.Data stash isimli özel bilgisayar
programı diyorlar ve bu programıkullanarak 3 nolu dvd de bulunan bir klasöre ait dosyanın
içine gizlenen ve nasıl gizlendiğini anlayabilmişler oda belli değil aa.rar isimli arşivler ve
sıkıştırma dosyalarının böyle bir okunur hale getirileceğini tespit ediyorlar,burda şunu da
söylüyorum sayın başkan eğer incelerseniz belki arkadaşlarım buna değinecektir.İlk önce şey
Data stash programını kullanmıyorlar. İlk önce öbür dvd yi açıyorlar sonradan Data stash
programına giriyorlar.Yani baştan aşağı düzmece, baştan aşağı,Emekli Deniz Binbaşı Levent
Bektaştan bilgisayar konusundaki uzmanlığını ben bilmiyorum.Ancak normal bilgisayar
kullanıcıları tarafından görülmesi ve okunması mümkünolmayacak şekilde farklı bir dosyayı
okul isimli dosyanın arkasına Data stash programıyla gizleye bildiğine göre en az emniyetteki
Bilgisayar uzmanları kadar bilgisayar uzmanı olduğu ortaya çıkıyor. Iddianamede 3 nolu dvd
de Koramiral Kadir Sağdıç tarafındanifadesinin alınmasında yaptığım itiraza binaen failler
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arasında görülen farklılığın açıklığa kavuşturulmasıiçin09-05-2009 tarihli inceleme ve
değerlendirme raporunu düzenleyenbilirkişilere tekrar rapor hazırlattığı anlaşılıyor.
11/03/2010 tarihli ek raporda 2.Oturum oluşturma yazıştırma işlemini ise 11 nisan 2009
tarihinde ve 19:03:00 saatinde gerçekleştirildiği,1. Oturumdan farklı olarak okul isimli video
dosyasının eklendiği ve yazdırıldığı tespit edildiği belirlenmiş ve iddianamede şuna binaen
hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekildetespit edilmiştir. Ben bilgisayardan anlamam benim
bilgisayar bilgim sadece haberleri izlemek, banka işlemlerini yapmak ve bilgisayar konusunda
uzmanlaşmış arkadaşlarıma danışarak birazda e-posta ile birkaç mesajlaşma dahilinde daha
fazla bilgim yoktur. Ama çok iyi bilen arkadaşlarım varonlara danıştımve onlardan bilgi
aldım.Ben size bir dosya bile verebilirim bu konuda şuanda hazırladığım.Aldığımbilgiler
doğrultusunda bilgisayardan son oluşturma tarihi ilk oluşturma tarihi dosyadan son gelen
tarihleri değiştirebilen programlar bilgiler var.Öncelikle şunu sormak istiyorum.Bilirkişilere
soruyorum bunu ilk incelemelerinde yani 09/05/2009 tarihinde yaptıkları inceleme raporunda
niçin 2. Oturum tarihi tespit edemedikleri Koramiral Kadir Sağdıç ın itirazı vesavcılarla
yapılan taliat üzerine tarih tespiti yapılarak işlemin yapıldığı tarihi 22-04-2009tarihinden 11
gün önceye alarak kendilerini temize çıkarmaya çalıştıklarını öğrenmek istiyorum.Gene
bilgisayar konusunda uzman olan arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre bu değişikliği
yapmak gayet basit.İsterseniz cevap verebilirim dvd'e sağ alt köşedeki şeyi değiştiriyorsunuz
tarih saat istediğiniz gibi değişiyor ve ona görede devam ediyor bir kere tıklaman
yeterli.Ayrıca daha önce açıkladığım gibi okul isimli video dosyası içine başka bir dosya
yerleştirmeningizlemenin normal bir bilgisayar kullanıcısının teknik bilgisi dışında mümkün
olup olmadığınıda açıklamak istiyorum.Bir dosya içine bir dosya gizlemek yerleştirmek
olağan,sıradan bir kullanıcı işlemi değildir.Casusluk seviyesinde bir amaç olması gerekir. Bu
amacı bu amaçtan gene bilgisayar seviyesi üst düzey teknik bilgi gerektirir. Bilgisayarı çok iyi
bilmesi lazım.Bu 1 nolu dvd'de data stash programını buluyor 3 nolu dvd'de bu programı
kullanarak 2.oturumda dosya gizlemek, anlamak inceleme yapmak içinde gerekli teknik
bilgiye ihtiyaç duyuyor.Bu işi yapması için Levent Bektaş'ın uzman seviyesinde bilgisayar
sahibi olması lazım veya çok iyi bilen bir bilgisayar kullanıcısındanda bir destek alması
lazım.Ayrıca bir medyadaki cd veya dvd olabilir bir dosya ve içerisine dosya gizlenmişmi
bunun araştırılmasıda olağan sıradan bir işlem değildir.Bunu araştıranlar yani uzmanlar böyle
birşey olabileceğini düşünenler veya böyle birşeyin olabileceğini kendisine söyleyenlerdir.
Normal bir bilgisayar programcısının yapamayacağı işlemleri yapan uzmanlar gizlemeyi
yapabilecek ve gizlenmiş dosyalarıyapabilecek ve onları kullanmayı bilen özel olarak
yetiştirilmiş kimselerdir.İlave olarak şu soruların cevaplarının bulunması gerekir.Bahse konu
MP4 dosyasına gizleme ne zaman yapılmış. Hangi bilgisayarda yapılmış bu incelemeler
yapılmışmı data stash programını kullanmak için bilgisayara kurulması gerekir, ne zaman bu
program kurulmuş kullanılmış kendi bilgisayarında mı kullanılmış.El konulan bilgisayar
bahseden bilirkişiler haricindeki uzmanlar tarafından incelenirse bunlarında ortaya çıkacağı
kesindir.Sayın Savcımızın kuşkuya yer bırakmayan savcılarımızın kuşkuya yer bırakmayacak
şekilde tespit edebilecek şekliyle iddianameden yanatemennimin olmadığını jpeg formatında
yani sözde Kafes Eylem Planının oluşturulduğu dosyada her türlü tarih, zaman, mesaj, resim
değişikliklerin yapılabileceğinide belirtmek isterim.Ben yaptığım araştırma sonunda şimdi
verebilirse en az on tane çok kullanan on tane en iyi destekleyici ve 10 tane yeni program
verebilirim.Destekleyici programlar hariç.Sonuç olarak savcılarımızın bilirkişi heyetine
yaptırdığı bu hukuki belge niteliği olamayacak şekilde elde edilmiş dvd,cd ve harddisk
üzerinde değişiklikleri ilave inceleme ile kapatmaları mümkün değildir.Dvd lerin inceleme
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sonuç raporunun 9 mayıs 2009 da yani dvd ye el konulduğu 22 nisan 2009 tarihinden 2 hafta
sonra hazırlanması sözde Kafes Eylem Planının dvd ye bu süreçte bu tertipi yapan
kişilerceörgütce monte edildiğinin kuşkuya mahal bırakmayacak şekilde açık olarak
göstermektedir.Sözde Kafes Operasyonu Eylem Planı 23-24 mayıs tarihlerinde Ahmet Yılmaz
isimli Tepebaşındaki Haliç Otelcilik ve Bayrampaşadan kablosuz internet bağlantısı ile
Emniyet Müdürlüğü Muhabere Şube Müdürlüğüne gönderilen e-maillerle ortaya atılmıştır.Bu
e-maili atanların elbetteki 9 mayıs 2009 tarihindeki bilirkişi raporundan bilgisi var ve hedef
aldıkları şahıslardan belli.Ben ilk defa Kafes Eylem Planı ismini 29 mayıs 2009 tarihinde yani
9 mayıstan 20 gün sonra ki emniyet yetkilileri bu ihbar mailini daha doğrusu savcılık bu e
maili bize 23 mayısta gönderilen e maili askeri savcılığa 29'unda göndermiştir.29 mayıs
akşamı ben Sarıyer Orduevinde o zaman ki Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin
Ataçla beraber Adli Müşavirim telefonla bana ihbar e maili hakkında bilgi verdi.Benim ve
Kadir Sağdıç amiralin isminin geçtiği ihbar mektubunu göndermek istediğini belirtti ve
gönderilmesiniemrettim,orada ben eski kuvvet komutanıyla beraber e-maili beraberce okuduk
ve Kafes Eylem Planını ben ilk defa duydum ama 5 şubat tarihli bize gönderilen ihbar
mektubunu düşündüğünüz zaman en alttaki paragraf sonuç yani son kısmı bu senaryonun
yürürlüğe konmuştu ondan sonra bir seneryo dahaortaya koydular 7 tane Albayımız la ilgili o
senaryo hariç. O 5 mayıstaki tek sayfalık senaryonun son safhası başlamıştı.29 mayıs 2009
tarihi ile Kafes Eylem Planının Taraf gazetesine servis edildiği 19 kasım 2009 tarihine kadar
kimlere gönderildiği ne işlemler yapıldığı konusundabir bilgim yok incelemedim.Ancak Sayın
Başbakanımızın yaptığı bir konuşmada sözde Kafes Eylem Planından bahsetmesi açıklamalar
yapması sözde plan hakkında en üst düzeye kadar bilgi verildiğini ve 2009 Askeri Şuranın
sonunda emekli edilmemde büyük bir rol oynadığını değerlendiriyorum.Buna en çok sevinen
adeta sevinç çığlıklarıyla yayınlayanda malum gazete oldu.Şurada amiral battı diye taraf
gazetesi.Şurada bakın kesin gözüyle bakılan Feyyaz Öğütçü emekliliğe sevk edildi diye şey
yapıldı.Bunu şurada açık olarak belirtmek isterim ki bu manşetin utancı hiçbir zaman bana ait
olmamıştır ve olmayacaktır.Bu manşetin attırılmasına sebep olanlar bu utancı vevarsa vicdan
azabı vicdanları varsa vicdan azabını ömürleri boyunca taşıyacaklardır.Emniyette verdiğim
ifademde belirttiğim gibi Kafes Eylem Planı Türkiye'yi yalnız içtebelirli bölgelerde değil aynı
zamanda diğer ülkeler bazında güç durumda bırakacak şeytanca hazırlanmış bir plandır.Öyle
önemli bir kişinin Şuraya girmesine 3-4 ay kalmış bir Koramiral'e bu plana dahil
etmektamamen terfisini engellemeye yönelik bir komplodur.Ayrıca 23 şubat 2009 tarihinde
kendisine gösterilen bir ihbar mektubunda geçen hazırlanan senaryoda kendisinin hedef
alındığını öğrenen bir Amiralin bu tarihten yaklaşık bir buçuk ay sonra böyle canice
hazırlanmış plana dahil olması için çıldırmış veya aklını oynatmış olması gerekir. Allaha
şükür aklım yerinde. Hiçbir zorum yok aklımla.12. Ağır Ceza Mahkemesinin değerli Başkan
ve Üyeleri sözde Kafes Operasyonu Eylem Planıylailgili verdiğim ifademde belirttiğim gibi
plan sivil uzmanlar tarafından hazırlanmış hazırlanan plan emekli, görevdeki buörgüte
mensup askerlerinyardımıyla askeri litaretüre uydurulmaya çalışılmış.Sözde Kafes
Operasyonu Eylem Planıda daha önce işlenen Rahip Santora Malatya Zirve Yayınevi,Hrant
Dink cinayetleriyle irtibatlandırılmaya gayret gösterilmiştir.Herşeyden önce durum başlığı
altında yazılan ifadelerle ilişkilendirmeye çalıştıkları Rahip Santora,Malatya Zirve cinayeti ve
Hrant Dink cinayetlerinin failleri bellidir. Hepsine rahmet diliyorum bunlar tabi Türkiye'yi
dışarda güç durumda prestij kaybına uğratacak güç durumdabırakabilecek 3 tane yüz karası
cinayettir.En çok üzülen bendim,benim bunlara.Bunların hiçbiri asker ve denizcideğildir ve
olamazlar TEM Şube Müdürlüğünün 30/10/2009 tarihinde gönderdiği talebe dönersek her ne
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kadar doğrudan bu cinayetlerin sözde Kafes Eylem Planı kapsamında işlendiği ifade
edilmiyorsa da Ergenekonla birleştirerek eylem planına isimleri monte edilenleri bu örgütün
üyesi olarak gösterme gayretleri açık olarak bellidir. Sözde Kafes Operasyonu Eylem Planını
hazırlayanlar askeri litaretür içine eklenen 2 tane ek ve hedef aldıkları 45 kişiyi plana dahil
etmişler.Birde silahlı mühimmat malzemesi ekleyerekhem belirli şahıslar hemde bahse konu
listede tertip olduğu açık olarak belli olan Beykoz ve Poyrazköyde çıkan mühimmatlarla
ilişkilendirmişlerdir. 41 kişilik listeye baktığımızda Koramiral Kadir Sağdıç'ın da ifadesinde
belirttiği gibi Deniz Kuvvetleri mensubu olmalarına karşılık çok farklı doktrin,tez teknik
disiplin ve yetiştirilme tarzından gelen Deniz Sınıfı,Sualtı Taarruz, Deniz Piyade ve hatta bir
işçinin listelenerek sözde planın amaçlarına yönelik karma gruplara yönelik sivil insanlara
yönelik hücre görevi yapılanma olarak adlandırılmış teşkil edilmesi mümkün değildir. Ayrıca
askeri litaretürde Danışma Kurulu diye bir hiyerarşik yapı yoktur.Bu planı hazırlayanlar
tarafından ihbar mektubunda KoramiralFayyaz Öğütçü ve Koramiral Kadir Sağdıç olarak 2
amiral gözükmesine rağmen 5 şubatta tarihinde atılan ihbar mektubuna bakalım Ege Bölge
Komutanlığının teşkil edildiği görev bölümüne inandırıcılık kazandırmak için İzmir
Bölgesinde görevli ve hedef alındığı belli olan Tuğamiralin tertip olan bu plana ithal edildiği 3
amirali bu plana monte etmek için suni olarak yaratılmış bir kurgu olduğu açıktır.Bu konuda
gönderilmiş olan bir ihbar mektubunuda açıklayarak devam etmek istiyorum.Bakınız mektup
9 mart 2009 tarihinde gönderilmiş yani sözde planın montesinden 20 gün evvel plana işlerlik
kazandıracaklar ya Ergenekon Örgütüne üye bazı kişiler ülke genelinde terör faaliyetleri ve
eylemler için yoğun bir çabaiçerisindedirler.Bombalı eylemler planlamaktave şuanda bunun
için malzeme teminine çalışmaktadırlar ki bununda bir telaffuzu var Terör raporunda belirttiği
gibi malzemeler zaten hazırPoyrazköy ve şeyden ordan birleştirdiler ya buda bununla
telaffuzlu,değişik periyotlarda özellikle İstanbulda toplanarak hazırlıklarını
sürdürmektedirler.Hücre tipi yapılanmalar nasıl toplanıyorlarsa onu da bilmiyorum.Yani onu
biraz emniyetçilere sormak lazım hiç çalışmadığım için böyle bir yapılanmada.Büyük bir
gizlilikle çalışılmakla birlikte seçimlerden sonra görürler bunuda gelince şey
yapıcam.Seçimler 29 mart 30 mart sabahı plan hazırlanıyor nasıl oluyorsa o işler.İfade
edilerek zamanlayarak yerel seçim sonrasını seçtikleri anlaşılmaktıdır. Planlanan bu
eylemlerde genelkordinasyonu emekli bahriyeli Levent Bektaş sağlamaktadır. Faaliyetleri
İzmir bölgesinde Tuğamiral Fatih Ilgar ve deniz kıdemliAlbay Levent Gülmen tabi Karadeniz
Bölgeside boş kalmıyor orayada birisini koymak lazım orayada Deniz Yarbay İsmail Zühtü
Tümer organizeleri takip etmektedir.İstanbul'da ise Ercan Kireçtepe,Sadettin Doğan, Ferudun
Arslan,Halil Cura,Hüseyin Doğanca faaliyetler içerisinde en aktif kişilerdir. Eylemler için
başka bölgelerde yapılandıklarını tahmin etmekteyim buda gelen posta kutusu 955 MİT'e
atılmış bir ihbar mektubudur.Bir sonrakine geçelim napmışlar biz Danışma Kuruluna Başkan
olarak yazmışlar ya evet bizim yazımızı taklid ederek 2 tane şey yazmışlar uygundur Kadir
Paşa koordine etsin diye ki uygundur birazbenim yazıma benziyor Kadir Paşa koordine etsinle
benim hiçbir ilgim yok.Benim parafımda var orda parafımıda atmışlar F.Ö diye yalnız birşeyi
unutmuşlar ben her parafımın yanına tarih koyarım.Bütün benim Deniz Kuvvetlerindeki bütün
paraflarımın hepsinin yanında tarih vardır.Niçin yazamıyorlar çünkü planın bana ne zaman
arzedildiği meçhul kalsın diye açık bu.Planı bana kim arzedecek.Cengiz Can Erol'u yazmışlar
şeye ihbar mektubuna niçinplanları bozuldu çünkü Cengiz Can Erolu ben 23 şubatta
mahkemeye verdim.Şuanda planın bana kimin tarafından arzedildiği belli değil.Burdaki 41
kişiden birisinin arz etmesi lazım ve bu 41 kişiden birtek bu bölümde Eğitim Komutanı olan
Kadir Sağdıç hariç hiçbirisiyle benim irtibatım yok telefon konuşmam bile yok.Ayrıca Paşa
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kelimesi benim hiçbir zaman yazı lisanında kullanmadığım bir kelimedir.BenAmiral derim
rütbesiyle Koramiral Kadir Sağdıç diye yazarım sadece ben konuşma lisanımda ara sıra Paşa
derim bu tamamen düzmecedir ve zaten de Pikseldende baktığınız zaman bunun buraya başka
yerden alınıp monte edildiği başka yere yazılmış burayada monte edildiği açıktır.Paraf'ıda
biraz genişletip büyütmüşler gözüksün diye herhalde pikseli arttırmışlar.Diğer bir konuya
gelelim görev uygundur diye yazmışlar oraya.Askeri planların hepsinde uygundur uygun
değildir ifadesi imza hanesinin altına açılacak olan ayrı bir blokla yazılır ve uygundur kesme
uygun değildir denir,altına blok açılır komutan uygun derse uygun değildiri siler,uygun
değilse uygunu siler altını imzalar.Böyle uygundur diye böyle bir plan komutana takdim
edilemez.Zaten şunu açıkça söylüyorum zaten ben harekat kurallarına çok çalıştım
akademidede çok iyi durumdaydım bu konularda uzman benim benim böyle bir plan
çıkarmam zaten böyle bir plan çıksa zaten mahkemeye gider doğrudan doğruya.Gene biraz
evvel belirttiğim gibi metindeki karekterlerle planlanan bir imzadan çözünürlükler arasındaki
fark nedeniyle plandaki imzaya ilave edilen yazıda montaj olduğu açık olarak belli.Metin ve
imza blokları ilave yazıların matriks oranları arasındaki farklılıkta yapıştırılmış olduklarını
açık olarak ortaya koyuyor.Nitekim Poyrazköy iddianamesinin 12. ek klasöründe de Ekspertiz
raporunda karigrafik ve biyoforojik özellikler yönünden uygunluklar göstermekle birlikte ileri
derecede tetkik içinbelgenin aslına ihtiyaç olduğu belirtilmektedir diye bunu açık olarak
yazmışlar.Diğer bir konu Özel Operasyon gücü komutanı var, kimdir.Kim tefrik edilmiş
Mücahit Erakyol, planı vekiliimzalıyor Deniz Yarbay Ercan Kireçtepe bu askeri kurallara
tamamen aykırı hiçbir planı komutan dururken komutan vekili imzalayamaz.Burada görev
isminede dikkat çekmek istiyorum pardonimzalamaz, birde şey giriyor biraz evvel sordum
özel planhücre lideri görevlerinin altında özel plan hücre lideri var.Buda yanlış eğer burda
planın ismi özel operasyon gücü ise bu planın altındaki imzada gene özel operasyon gücü
hücre lideri olması gerekir. Halbuki sivil ağzıyla özel plan hücre lideri olarak yazmışlar
geçmişler.Ayrıca birşey daha var hiçbir muvazzaf subay bir emekli binbaşı'nın hazırladığı
plandan görev alamaz. Zaten plana baktığınız zaman ifadelerin çoğunun siviller tarafından
kullanıldığı askeri literatürde yeri olmadığı askeri literatüre yazım şekline çevirirken bunların
yanına konulacak kelime yazım şekli bulunmadığı için aynen yazdıkları görülmektedir.
Efendim diyebilirsiniz.Bu cunta planı birebir uyması lazım değilkiaskeri şeye cunta planıysa
bunlar niçin askeri literatüre uydurmaya çalışmışlar.Biz 41 kişiyi buraya ithal etmek için mi
veyahutta inandırıcı olmak için mi.Şimdi yazım ve mantık hatalarınıda şu şekilde sayabilirim
bunları çok çabuk geçicem çünkü arkadaşlarım devamlı değindiler.Bir kere operasyon eylem
planı kelimeleri askeri literatürde yoktur bunun yerine harekat kelimesi vardır. Yani planın
ismi eğer varsa böyle bir plan,planın ismi Kafes Operasyonu değil Kafes Harekat Planı olması
gerekir.Eylem planının kopya numarasına bakıyoruz 1-5 kimlere dağıtılmş belli değil dağıtım
hanesi yok çünkü.Dağıtım hanesi olmayan bir plan olmaz düzmece olduğu kesin olarak
belli.Ayrıca bunu uygulayacak planlayıcılara dağıtmadığınız takdirde hissi kalple vukuylamı
görev yapacaklar.Ben şöyle bir inceledim kimlere dağıtılması lazım diye 14 kopya yapılması
lazım dağıtımda.Halbuki 5 nüshası hazırlanmış tamamen atmaca kopya numarası
yazılmışimzalayan Ercan Kireçtepe'ye soralım bakalım kimlere dağıtmış acaba dağıtım ekinin
olmaması da dağıtılacak yerleri bilmediklerinden yani düzmece bir plan olduğunun kanıtı
dağıtım olmayan plandan dökümandan emir verilemez.Kopya numarası konusunda bir
açıklama daha yapmak istiyorum bizde kopya numarası çok gizli planlara verilir.Bu gizli
dereceli bir plan ve kontrollü evrak senedi ile dağıtılır.Kontrollü evrak senedini
imzalamazsanız böyle bir planı elinize alamazsınız.Buda çakma olduğu için bu plan tabiriyle
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çakma bir plan olduğu için kopya numarasınıda koymuşlar.Ben kendim hazırladığım
planlardanda başlıklarla örnekler getirdim isterseniz onlarıda size sunabilirim.Kuzey Saha
Komutanlığından aldım gizli kısımlarını çıkarttım onları da verebilirim size.Birde Deniz
Kuvvetleri Harekat Emirlerinde hazırlanan karargahın bir üst karargahın yazılması talimname
gereğidir yani özel operasyon gücü komutanlığıyla kalmaz bu.Ben mesela bir emir çıkartırken
kuzey sahada,Deniz Kuvvetleri Komutanlığı altına Kuzey Deniz Saha Komutanlığı diye
yazarım.Bir üst komutanlık mutlaka yazılır niye yazmamışlar çünkü bir üst komutanlığa ne
yazacaklarını bilmiyorlar.Bilmedikleri de Deniz Kuvvetlerinde olmayan Özel Operasyon
Gücü Komutanlığı yazarak bunuda geçiştiriyorlar.Hazırladığı yer dünde söylendi İstanbul
olarak belirtilmiş halbuki karargahın yerinin açık olarak yazılması lazım. Kuzey Deniz Saha
Komutanlığı Karargahı Kasımpaşa İstanbul'dur.Mutlaka yazılması lazım.Ama afaki, yazın
İstanbul'u,bunu aynı zamanda şeyde degörüyoruz Komutana muhaberemaddesi 2. Paragrafta
özel operason gücü komutanı ana karargahta bulunacaktır.Neresi ana karargah.Yani açıkça
söyleyeyim bununda açık olarak yazılması lazım mesela bizim planlarımızda vardır örneğin
Kuzey Deniz Saha Komutanlığı harekat süresince Harp karargahı umum yerinde bulunacaktır.
Tarih saat durumunada geldiğimiz zaman o da tamamen yalnış 30.09.50 Cemal Doğru,ondan
sonrası bizde üç harfle ifade edilir bunların olması lazım geçermisin evet burası Mart 09
olması lazım halbuki Mart 2009 diye yazmıştır.Ordaki aşağıdaki kod numarasınıda mesaj ilgi
numarası olması lazım bununda manası nedir şunu da izah ediyim tabii askeri literatüre hakim
değilsiniz ondan şüphe yok bunda.Mesaj ilgi numarası dağıtım yapılan evrakların alınıp
anlaşıldığını belirtmek için kullanılır. Bir mesaj çekersiniz.Bütün planı yazmaktansa dersiniz
ki KF3 alındı anlaşıldı bitti.İlk üç kelimedir. Mesajların kısaltması için bunu niye yazmışlar
acaba mesaj mı çekecekler.Tabi onunda anlaşıldı talimatı da planda yok.Duruma bakıyoruz
düşman unsurlar dost unsurlar diye yazmışlar.Bunlar herhalde tabi kuvvetle anlatamadıkları
için kendilerini bir tarafa Ak Partiyi koymuşlar bir tarafada şeyi koymuşlar ne onun adı orda
Ergenekon Terör Örgütünü koymuşlar bunlarıda unsur diye geçiştirmişler arada.Biraz evvel
söylediğim gibi yazım şeklide askeri literatüre uygun olmadığı gibi 29 mart seçimleriyle
sözdeKafes Operasyonu Eylem Planı çakışıyor.Daha seçim sonuçları belli olmadan seçimlerin
sonuçlarına ilişkin değerlendirmeyi esas alan bir planın seçimin yapıldığı günün ertesi günü
sabah 09:50'de hazırlandığı bunun üst tarafıda bu şekilde kabul edilmelidir ki bu işin askeri
bürokrasi açısından bitirilmesi mümkün değil.Ayrıca yine dost unsurlar başlığı altında meşhur
laflarını yazmışlar silah ve malzeme teçhizatının bir bölümü emniyet güçlerinin eline
geçmekle birlikte müteakip operasyon içinyeterli durumdadır niye bunların elinde silah ve
mühimmat var bir yerde de operasyon yapacaklar.İcra kısmına geldiğimizde icra kısmında
tabi gene askeri literatürlere icra tarzı olması lazım.Ayrıca icra tarzında görev harekat
tasarısından önce maksatsız görevin yazılması lazım bunların hiçbirisi yazılmamış ve görevler
verilmiş.Sayın Başkan değerli Hakimler,Türk Silahlı Kuvvetlerindeaskerlerin kimlikleri
yoktur .Sünnisi ,a levisi  bütün müslümanların olduğu kadar  azınl ıklar ıda ve
laik,demokratik,sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin eşit bir vatandaşı
olarak görürler.Planın Gayri müslimleri esas alması Agos gazetesi abonelerini hedef alması ve
tarih incelenirse kimler tarafından ve nasıl organize edildiği açık olarak belli olan varlık
vergisi ve 6 Eylül olaylarını gündeme getirmesi tamamen azınlıkların Türk Silahlı
Kuvvetlerine karşı güvenini sarsmaya yönelik olduğu açık olarak bellidir.Gene şükrediyorum
herhalde Osmanlı döneminde olduğu için 1915 Ermeni techirini buraya koymamışlar onuda
koyabilirlerdi.Azınlıklarla daima içiçe yaşayan Deniz Kuvvetleri mensuplarının hedef
olmasıda manidardır.Ayrıca askeri yazışmalarda Eylem Planı içinde yer alan gayri müslim
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kelimesi yerine askeriyede biz Türkiyede yaşayan azınlıklar tabirini kullanırız o da
yanlıştır.Hazırlayan karargah bölümüne esas operasyon gücü yazılmış bunun da hiçbir
mantığı yok uydurma bir komutanlık ve Deniz Kuvvetlerinde böyle bir teşkilat yoktur.Ast
birliklere görevlere geliyoruz ast birliklerde görevler daha alt kademelere verilirki adam ne
yapacağını bilsin.Burdasadece kendi kendilerine önermiş özel opreasyon gücü komutanı
askeri birlikler ne yapacağını bilmiyor.Onuda bölge komutanlıklarına bildirmiş haberi bile
yok.Gene burda kullanılan operasyon ve lider sözcükleri tamamen sivil ifadelerdir.Türk
Silahlı Kuvvetlerinde hücre tipi yapılanma olmadığı gibi hücreterimi hücre tipi terimi hiçbir
zaman kullanılmaz.Asker hücreyi ancakbiyoloji derslerinde okudukları için bilirler.Bu
şekildeki bir görev bölümü ile teşkilatın bir terör örgütü teşkilat yapılanmasına benzetilmek
istenildiği de açıktır.Diğer rütbelilere gelince tabi planlar biraz evvel söylediğim gibi en
kıdemli komutanın imzasıyla onaylanır.Danışma Kurulu yoktur bu yerleştirilmiştir vekili
tarafından ilgilendirilmiştir. Burada arıca buna birde görev veriyor.Maruzdurlar oraya
gelirmisiniz emirlerine maruzdur. Ne demiş burda kamuoyu oluşturma safhasında istifade
edecek kanaat liderleri,sanatçı,akademisyen, gazeteci ve yazarlar ve diğer kilit personelin
haberleşmenin belirlenmesi ve organize edilmesi görevini bana tevci etmişler. Benim
imzaladığım uygundur diyeceğim şeyde planda bana görevveriyorlar.Bir ast rütbeli komutanın
onayladığı bir plana bu şekilde komutana görevvermesi tamamen planın saçmalığını ortaya
koymaktadır.Askeri literatürde maruzdur ibaresi planı yayınlayan birliğe eş değer başka bir
birlik varsa veya daha kıdemli bir birlik varsa ancak o birlikten talep edilecek hususlar için
yazılır.Bunun için yazılmaz.Ben planı ilk defa Taraf gazetesinde gördüm 19 kasım 2009 o da
bir arkadaşımın telefonu üzerine gördüm Kafes diye çünkü Taraf gazetesi okumuyorum ve ilk
defa metni Poyrazköy iddianamesinde okudum,ilk defa,o zamana kadar plandan haberim
sadece ismini biliyorum gene görev bölümünüze geldiğiniz zaman bir yerde görev esastır
görev bölümüdür. Fakat bir esasına geliyorsunuz eylem birimleri görev durumu böyle birşey
yok böyle bir çelişki askerlikte kabul edilelecek bir çelişki değildir görev bölümüdür
sadece.Gene madde 1C1 vemadde 1C3 de personelimize veya seviyemizin gibi ifadeler
kullanmış ki bunlar askeri yazım kurallarınada aykırıdır. Tamamen sivilize.Vazifeye
geldiğimiz zaman vazifenin kim ne maksatla, ne zaman,nerede,ne yapacak sorularına cevap
vermesi lazım bu bizim MT101/5 talimnamesi var isterseniz onuda verebilirim ordaki bu
planın olmazsa olmazıdır.Bakın vazifeye hangisini karşıladığına siz karar verin.Planın esas
tirajikomik kısmı ise yine senaryo ve ihbar mektupları gereği ofisi aranan Avukat Serdar
Öztürkten meydana gelebilecek hukuki durumlarda destek alınmasıdır. Sözde plan tamemen
hukuk dışı olduğuna göre ne gibi bir hukuki durum ortaya çıkacak ki ben ondan destek
alacağım.Ama konuyu Özel Operasyon Gücü Komutanlığı kapsamında ve size verdiğim ihbar
mektubuyla karşılaştırarak incelediğimizde ve 27 Nisan tarihinde Savcının Eren Günaya
sorduğu soru kapsamında incelendiğinde başlangıçta Özel OperasyonGücü Komutanının
Levent Göktaş olduğunun belirtildiğinin anlaşılmasına rağmen 10 Aralık 2009 tarihli
sorgudaplanın görev bölümü hanesinde Özel Operasyon Gücü Komutanı olarak Deniz Piyade
Kurmay Albay Mücahit Erakyol'un gösterildiği ve buna yönelik sorular sorulduğu
anlaşılmıştır.Bunun da gayet basit ifadesi bakıyorsunuz görevbölümüne hepsi denizci 41 tane
denizciyi koymuşlar.Bunun başına bir tane Karacı albayı götürüyorsunuzkimse tanımıyor bu
mantıklı değil.Ne yapmışlar bunu demişler isterseniz bir denizci ile değiştirelim,değiştirmişler
ve sonunda Mücahit Erakyolu montajlamışlar.Gene Levent Göktaş ta belli olan bir madde
daha var sözde Kafes Eylem Planı içerisinde madde 3C4 de Levent Göktaş'ın Avukatı Serdar
Öztürk le ilgili Özel Operasyon Gücü Komutanının onayı alınarak Avukat Serdar Öztürk'ten
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destek alınabileceği ibaresi konuluyor.Bunu unutmuşlar Özel Operasyon Gücü Komutanı
çıkartmışlar amabu maddeyi unutmuşlar çünküMücahit Erakyolu tanıyormu acaba Avukat
Serdar Öztürk.Diğer bir gerçeği de var son kısmına gelirseniz eğer orda planda muhtemelen
Levent Göktaş la ilgili bir konu vardı komutanın muhabere kısmında 5B4 o da çıkartılmış
plandan neden, ama değiştirmeyi unutmuşlar.Gene 4 atlanarak devam ediyor 5 e geçiyor.Gene
komutanın muhabere kısmında Özel Operasyon Gücü muhabere işletme devamı talimatını
yürürlüğe koymuşlar bende merak ediyorum acabanasıl bir talimat bu.Çünkü altında
diyorlarki CPK yöntemi kullanılacak birde gene bir kelime de daha vardı orda
Kompartmasyon.Kompartmasyon nedir onları merak ettim bende tabii 40 yıldır ben bu
meslekteyim açıkçası ben iki kelimeyi de bilmiyodum. ve arkadaşlarıma da sormadımcahile
bak 40 yıl hizmet etti Deniz Kuvvetlerinde Koramiral rütbesine gelmiş bunları bilmiyor
diyor.Ama gene bu altı mavi olan Ahmet Şıvk'ın yazdığı Kontrgerilla ve Ergenekonu Anlama
kılavuzunu okuduğum zaman bende öğrenmiş oldum.Burda sayfa 238 CPK neymiş.Cansız
posta kutusuymuş.Kritik haberleşmelerdekullanılan bu yönteme göre haberleşmede canlı
kurye kullanılmıyormuş. Örneğin irticilik mesajında mail yoluyla gönderilmeyip taslaklar
bölümüne kaydedilerek aynı posta kutusunun şifresini bilen başka bir kişi tarafından
okunmasının sağlanması CPK yöntemiymiş.Kompartmasyonun anlamı bölünmeymiş buda
yani bir çeşit hücre örgütlenmesi olarak tanımlanabilir.Tarihte Haşhaşilerin fedai adı altında
eylem gerçekleştiren mensuplarının Kompartmasyon yöntemiyle örgütlendikleri
biliniyormuş.Bunuda heyetinize sunuyorum. Böylece bir hücre yapılanmasının nasıl
oluştuğunu ve haberleşme yönteminide öğrenmiş oldum.Ancak anlamadığımmademCPK ile
haberleşeceklerdi Özel Operasyon Gücü Muhabere işlettirme talimatına ki varsa tabiki böyle
birşey niçin ihtiyaç duyuldu. Hücrelerin birbirini tanımaması esas olduğuna göre
Kompartmasyonda bu maksatla riyaat edecek ilke olarak sözde plana dahil edilmiş.Yani planı
yazanlar hücre tipi yapılanma ve bu yapılanmanın muhabere usulleri konusunda oldukça
tecrübeli. Acaba Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bu tecrübeye sahip personel varmı. Görev
bölümünde ismi geçen ve burda karşınızda oturan 41 kişilik ekibe soruyorum bilginiz varmı
bunlardan.Ben 40 sene süresince hiç duymadım.Ayrıca bakıyorum planda Ali Türkşen'le
Levent Görgeç'in de ismi yok.Ama bakıyoruz 23 mayıs 2009 tarihli ihbar mektubuna,Ali
Türkşenbirinci grupta ve üç tane astsubayımızın liderliğini yapıyor.Levent Görgeç'e
bakıyoruz Ergenekonun amaçları doğrultusunda Kafes Eylem Planında aktif olarak yer
alıyor.Acaba bu planı yapanlar,planı yaptıkları tarihte bahse konu Amiralimizin,Albayımızın
faaliyetlerinden habersizmidirler. Ancak ihbar mektuplarında geçmişe giden faaliyetlerinden
bahsediyorlar.Yoksa planı hazırlayan örgüt bu arkadaşlarımızı 9 mayıs 2009 tarihinde sözde
bilirkişi tarafından verilen rapordan sonra bu arkadaşlarımızın suçlarını arttırmak gayesiyle mi
ihbar mektuplarına yazdılar.Sözde planın ek C sinegeldiğimiz zaman silah,mühimmat ve
malzeme listesi var.Bakıyoruz listeye listedeki incelediğimiz zaman Deniz Kuvvetlerinde
kullanılmayan Uzi var,Akurizi 12var,Glock var, C8 içi siyah mühimmatlar yer alıyor.Bunların
Türk Silahlı Kuvvetleri dışında diğer birimlerin kullanılabileceği silahlar olabileceğini
düşünmüyorum.Ayrıca böyle afaki olarak konulmuş bir liste ile silah ve mühimmatı nasıl
dağıtacaksınız.O da belli değil.Hangi bölgeye hangi silah mühimmat ve malzemesini
dağıtacaksınız belli olmayan ki planda yazılması gerekirdi. Miktarlarına bakıldığında rastgele
ve abartılarak yazıldığı görülmekte.Beykoz ve Poyrazköy'le irtibatın bu planda eksik
bırakılarak yoruma açık şekilde nereden temin edildiği belirtilmemektedir.Çokmu olduğunun
anlaşılmaması için aralıklar atılmış fakat açıldığı yerler tamamen boş bırakılmıştır.Ayrıca bir
tane internetsiz bilgisayar terimi var o da mantıksız zaten.Sözde planın azınlıklarla ilgili temel
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üst bilgilerden oluşan bölümünde bunu daha öncede söyledim Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
imkan ve kabiliyetleri ile mümkün olmayan buna mukabil devletin yetkili istihbarat
birimlerinde kullanılarak bunlara sunabilecek bilgiler mevcuttur.Bu planda geçen haritada
imanlı tabirinin kullanılmış olması bu haritanın plandaki şahıslarca değil misyoner unsurlarca
kendi kullanımlarına yönelik olarak hazırlandığı itibarınıda açık olarak göstermektedir.Gene
24 mayısta atılan e-mailin arkasınada biliyorsunuz çok tafsilatlı listeler var tamamen bu
listelerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığındakiemeklileri, amiralleri, subayları ve eşlerini
lekelemek için yazıldığı abuk subuk ifadelerden başka hiçbir şey değil. Planın ek B si olarak
konulan ve ana plankısmında ana planına baktığımız zaman zaten hepsi Özel Operasyon nedir
onun ismi psikolojik harekat kampanya kontrolformunda yazan şeyleri almışlar plan
içerisinde tekrarlamışlar.Böyle bir plan olamaz yani.Bunuda nerden anladım incelemekte
yarar görüyorum böyle bir kampanya formunu ilk defa gördüm.Ayrıca silahlı kuvvetlerde biz
2005 yılından itibaren psikolojikharekat terimini kullanmayız bunun yerine destek harekatı
tabirini kullanıyoruz.Demek ki burda plan 2005 den önce de hazırdır. Hazır olmasaydı o
ibareleride değiştirirlerdi.Gene kontrol formunun 9. Maddesinde 9. Fıkrasında İstanbul ve
İzmir gibigayri müslimlerin yoğun olarak yaşadıkları illerde de benzer eylemler
yapılacaktır.Gülüyorum çünkü niye gülüyorumSayın Başkan değerli Üyeler zaten plan
İstanbul ve İzmir e yapılmış.Bir tek Karadeniz var ilave olarak.Bu ifade nerden gelmiş buraya
demek ki tafsilatlı bir plan var ellerinde o planı buraya uydururken bunuda unutmuşlar
burda.Dünde açıklandı 2 tane web sitesi açılıyor.Bunlardan tehditaltındayız.com,
agosasahipçıkalım.com bunların bir tanesi 19 Kasımda bir tanesi 21 Kasım da birisi yurtiçinde
birisi yurtdışında açılmış şeyler tamamen havada birşey yok yani plan devam ediyor izlenimi
mi vermek istediler acaba.İddianamede sonuç ve değerlendirme kısmında Ergenekon davası
ile birleşmeyi sağlamak maksadıyla gene çeşitli iddianamelere şöyle bir baktım Devletin
yeniden yapılanması için önerilen mastır plan ön çalışması.Ergenekon analiz yeni yapılanma
yönetimi geliştirme projesi, devletin yapılanması için önerilen mastır plan.Burdaki yine
standart her yere konulan ifadeler getirilmiş yerleştirilmiş bu plana şeye iddianameyede ve bir
de işin garip tarafı 3 Amiralin de emir ve komuta yetkisine haiz örgüt mensubu olarak
tanımlıyorlar. Danışma Kurulu ismi verilen kuruluş askeri teşkilatta olmadığı için Danışma
Kurulunun nasıl bir emir komuta yetkisine sahip olduğunu ben bilmiyorum.Eğer sivillerde
böyle bir kuruluş varda böyle bir yetkisi varsa o da gene mahkemenizin takdirine kalmış. Tabi
bu konununda açıklığa kavuşturulması lazım.Düzmece olduğu ayan beyan ortada olan sözde
planda çoğunluğunu tanımadığım aramızda hiçbir irtibatın olmadığı plana monte edilen
subaylar arasında emir ve komuta yetkisine haiz olduğumuzu nasıl ve hangi delillere
dayanılarak anlamışlar acaba. Sayın Başkan değerli Üyeler senaryoyu trajikomik senaryo
haline getiren bir başka konuya değinerek savunmamı sonlandırıcam.Beni Danışma Kurulu
başkanı olarak yazmışlar,bu Danışma Kurulu başkanı olarak atayan gizli karargah örgüt aynı
dvd de gündemlerim 2-4 isimli msword dosyasında şu ifadeye yer vermişler.Dün bir
arkadaşımda benden müsade alarak söyledi.Feyyaz Paşa bizi yolda bırakırsa karısının erkek
arkadaşlarının, kendi partnerlerinin ve maillerinin oluşturduğu dosyalarını ve görüntülerini
önüne koyalım,bu ifadede gösteriyor ki örgüt köstebekleri vasıtasıylabilgi toplarken tüm
bilgileri birbirine karıştırmış bir taraftan beni Danışma Kurulu başkanı yaparken bir taraftanda
şantaj ifadelerini dvd ye yerleştirmiştir.Bu ifadeler daha önce gösterdiğim gibi Deniz Binbaşı
Cengiz Can Erol'un 7 haziran 2009 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Ercan Şafak tarafından
yapılan sorgulamasında da gündeme getirilmiştir. Sorular şunlar,Feyyaz Paşa bizi yolda
bırakırsadadan kasıt nedir.Feyyaz Paşa isimli şahsın şantaj yapılmasındaki amaç nedir. Ne
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gibi menfaat teminedilmek istenmektedir sualleriyle şantajın mahiyetinin ve savcının
kendisinin bildiğiniki haziran ayında bildiğini değerlendiriyorum ben.Kafes Operasyonu
Eylem Planıyla ilişkimi ortaya çıkarmaya çalıştığını değerlendiriyorum. Meslek hayatı
boyunca kendiside,eşide astlarına örnek olarak çalışmış her adımını dikkatle atan bir amiral
ailesine mesleki hayatının 40. Yılında böyle hayasızca,alçakça,insanlıkla bağdaşmayan sefilce
iftira atan şantajcılareboyun eğmiycemi beni tanıyan herkes te bilir.Sayın Başkan değerli
Üyeler Türkiye de uygulamaya konan senaryo temmuz 2008'den itibaren Türk Silahlı
Kuvvetlerini hedef almış ve özellikle Deniz Kuvvetleri hedef seçilerek hedef alınan birlik
vesubay,astsubaylara karşı içimize yerleşmişköstebekler vasıtasıyla tertipler hazırlanmış.
Binaaleyh Emniyet ve Savcılara gönderilen imzasız,sahte imzalı ihbar mektupları,e-
mailler,kablosuz internetle atılan e-mailler, el konulan bilgisayar ve dvd ye yerleştirilen
düzmece plan ve notlar, teknik takip sonucu telefon konuşmalarını kendilerine göre yorumlar
ile suçlamalar yapılarak kutlamalar yapılmış ve iddialar düzenlenmiştir.Sayın savcılar 4 kasım
2009 tarihinde çünkü 30'unda gönderiyor şey Terörle Mücadele talep yazısını 4 kasım 2009
tarihinde başlattıkları sorgulamada 19 kasım tarihine kadar planda ismi geçen 24 kişiyi
sorgulamışlar.Ben bunları sonradan haberim yoktu bunlardan Taraf'ta çıktıktan sonra
araştırmaya başladım kimler sorgulandı diye.Fakat hiçbir delil elde edemeyince birileriplanı
yine malum gazeteylemedyaya intikal ettirerek kamuoyu oluşturmaya çalışılmıştır.Nitekim
yeterli şeyide sağladılar amaçlarına ulaştılar. Bu soruşturmayı medyaya sızdıran kimdir planı
bilenler malum olduğuna görebu örgütün yayın organı bu bilgileri kimden almıştır. Bu konuda
araştırma yapmak için Zekeriya Öz ve Ercan Şafak imzalı Fatih ve Kadıköysavcılarına
mektup yazıldığını gördüm.Fakat daha şuana kadar hiçbir netice çıkmamış durumda.Bunun
takip edilmesine ve neticenin alınarak da bildirilmesini talep ediyorum.Kafes Operasyonu
Eylem planıyla ilgili olarak 22 nisan 2009 tarihinde işyerinde yapılan aramada el konulan tüm
materyaller,cd ve dvd'ler üzerine sadece parafı alınan ancak 10-12-2009 tarihinde verdiği ek
savunmadada Poyrazköy iddianamesi sayfa 12, belirttiği gibi talep etmesine rağmen cd, dvd
ve bilgisayar imajlarınınhem orada kendisine verilmediği yani hukuk dışı elde edildiğini
belirten EmekliLevent Bektaş'ın iş yerinin aramasını yapanEmniyetmensupları ve Savcının
ele geçen materyalin teslim edildiği şube veşahısların bunlar üzerinde inceleme yapan
emniyet mensupları ve bilirkişi olarak tabir edilen kişilerin sorgulanmalarını yaptıkları
işlemlerin ortaya çıkarılmasını bunların örgütle ilişkilerinin belirlenmesini talap ediyorum.
Bunlar ortaya çıktığı halde örgütün Deniz Kuvvetleri içinde yuvalanmış köstebeklerinin tespit
edebileceklerini yaptıkları tertiplerin ortaya çıkarabileceğini ve adaletin tecelli edeceğine
inanıyorum. Sayın Başkan değerli Üyeler sözde Kafes Eylem Planı azınlıklar konusunda
uzman olan personel tarafından hazırlanmış düzmece bir belgenin askeri literatüre adapte
edilmeye çalışılmasıyla oluşturulmuş üzerinde her türlü değişikliğin yapılabileceği ve
dolayısıyla hukuki geçerliliği olmayan jpeg formatında hazırlanmış yapılan görev bölümü ve
ihtiyaç duyulan silah,mühimmat ve malzeme listesi Deniz Kuvvetlerini hedef aldıkları
birlikler ile Amiral,Subay ve Astsubayların irtibatlandırarak hunharca ve canice fikirleri
kapsayan bir dökümandır. Hiçbir TSK mensubu bu konularda eğitim almaz ve bu
düşüncedeki şahıslar Silahlı Kuvvetler içerisinde barınamaz.Hiçbir hukuki geçerliliği olmayan
dökümandaki bilgi ve eylemlerin hangi düzmece komplo konusu bir faaliyetin ve uygulanan
bir senaryodaki karalama kampanyasının ürünü olduğu açıktır. Planla ilgili hiçbir eylem
olmadığı için geçmişe dönük suçlamalarla cezalandırmak maksadıyla eylem ve ortam
oluşturmak için asılsız ve ihbar mektuplarıyla desteklenmeye çalışılan dökümandahakkımda
ve görev bölümünde ismi geçen personel ile ilgili suçlamaların tamamı asılsız ve karalamaya
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yöneliktir.Dava konusu suçlamalarla ilgili herhangi ilgim,bilgim ve dahlim olmadığından
hakkımda beraat kararı verilmesini ve davanın yaptığım talepler doğrultusunda Emekli Deniz
Binbaşı Levent Bektaş'ın 22 nisan 2009 tarihinde yapılan aramada el konulan malzemelerinin
bu tarihten itibaren 24 mayıs 2009 tarihinde gönderilen 23-24 mayıs tarihlerinde gönderilen
ihbar mektuplarına kadar safahatının incelenmesini ve bahse konu sözde plan ve tertipleri
hazırlayan ihbar mektupları yazanların tespit edilmesine ve bunlar hakkında suç duyurusunda
bulunulmasını arz ve istirham ediyorum arz ederim" şeklinde beyanda bulunduğu
anlaşılmıştır.

Sanık Ahmet Feyyaz Öğütçü'nün (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza
Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyasında 12/01/2011 tarihinde 9. celsede
alınan savunmasında özetle;" Sayın başkan, değerli üyeler sözde kafes operasyonu eylem
planı ile ilgili savunmamda, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve dolayısıyla onun
ayrılmaz bir parçası olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı amiral, subay ve astsubaylarına
karşın yürütülen psikolojik asimetrik harbin hangi bilgi, belge ve amiyane tabirle kurgulanmış
karalama kampanyaları ve hazırlanan tertiplerle yapıldığı konusuna açıklık getirmiştim. Sözde
kafes operasyonu eylem planında şüpheli olan diğer amiral subay ve astsubayların birbirini
tamamlayan ve planı hazırlayan tertipçilerin yaptıkları hataları ortaya koyan ifadeleri ile sözde
planın tamamen düzmece, hedef aldığı hedef aldığı amiral subay ve astsubayları tasfiyeye
yönelik olduğu, sözde eylem planı kapsamında suçlamanın tam anlamıyla parça parça edilmiş
olması türkçemizdeki tabiriyle ayan beyan ortada olmasına rağmen poyrazköy davası ile
birleştirilmiştir. Yüce mahkemenizin sözde eylem planının poyrazköy davası ile birleştirilmesi
kararını saygı ile karşılıyorum ve mahkemenizin hukuk kuralları çerçevesinde en doğru kararı
vereceği inancıyla bazı konuları değerlen.. değinmek istiyorum. Sözde kafes operasyonu
eylem planını incelediğimizde iddianamenin iki planın birleştirilmesi esasına göre
hazırlandığı kanaatine varmamak mümkün değildir. Bu konuya geçmeden önce daha önce
verdiğim ifademde bu sözde kafes operasyonu eylem planı üzerinde uygundur kadir paşa
koordine etsin benim parafem olan bir yazı vardı bu yazının uygundur olan kısmının benim
yazıma benzediğini diğerinin benim yazımla alakasının olmadığını ve parafeminde benim
olmadığını ve yanında mutlaka tarih saat grubunun yazılması olduğunu belirtmiştim. Bununla
ilgili olarakda ben 23 şubat 2000 tarihinde göz altına alındığımda benim el yazıları örneklerim
alındı ve bu el yazı örnekleri 24 mayıs tarihinde bilirkişi tarafından incelenmiş ek olarakta
26'sında ek rapor verilmiş ne uygunduru ne kadir paşa koordine etsin nede parafe bana ait
değil ancak bu raporlar iddianame hazırlandıktan sonra 16 03 2010 tarihinde Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderilmiş yani 20 gün sonra, bu Yurt Atayün imzası ile gönderilmiş bunu
tabi takdirinize bırakıyorum niçin böyle gönderildiğini ancak bunu ben nerede bulduğumuda
size söyleyeyim bunu balyoz klasörlerinde 158. Klasörde benim için açılmış klasörün
içerisinde buldum yani kafeste anılan yazı örnekleri balyoz klasörünün içinde çıkıyor bunuda
takdirinize bırakıyorum. Bunuda size zaatı alinize sunuyorum buyurun. Sözde kafes
operasyonu eylem planı iddianamesinde deliller 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2000/34 Esas
sayılı dosyası yani poyrazköy davası, bu dosyada bulunan arama, yakalama ve el koyma
tutanakları, aramalarda ele geçen patlayıcı madde, mühimmat ve diğer malzemeler, iletişim
tespit tutanakları, şüphelilerin beyanları, örgütsel içerikli dökümanlar, bilirkişi raporları,
dijital veri inceleme raporları, Deniz komutanlığı askeri savcılığının yazıları, eylem evrakları,
ihbarlar, ihbar eklerinde gönderilen örgütsel dökümanlara dayandırılmıştır. Yani sözde kafes
operasyonu eylem planı delillerinin tamamı için poyrazköy davasının dosyasına atıfta
bulunulmuştur. Bunda kafes operasyonu eylem planının 6. ve 7. sayfalarında belirtmektedir.
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Soruşturma evrakının incelenmesinde de 13/01/2010 tarihinde 2010/34 sayılı iddiananede
dava konusu eylemler bu soruşturmayı başlatan ihbar ve olaylar, soruşturmanın geçirdiği
aşamalar kronolojik olarak sıralanmak suretiyle peşinen her iki davanın birleştirilmesi ve
hiçbir somut delil elde edilmeyen sözde kafes operasyonu eylem planının geçmişte meydana
gelen olaylar ve açılan davalarla irtibatlandırılması için gayret gösterilerek plana ilişkin suni
delil yaratmaya yönelik bir amacın ortaya konulduğu şüpheye yer olmayacak şekilde ortaya
çıkmaktadır. Tüm bu hususlar göz ardı edilerek 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen
iddianame dava birleştirme talepli olarak gönderilmiş ve birleştirilmesi takdiri mahkemenize
bırakılmıştır sorumluluk mahkemenize yönlendirilmiştir. İddianamede sözde kafes
operasyonu eylem planının deniz yarbay Ercan Kireçtepe, eklerinin emekli deniz binbaşı
Levent Bektaş Ek a görev bölümü, Ek b piskolojik harekat kontrol forumu, deniz binbaşı Eren
Günay'ında ek c mühimmat silah ve malzeme listesi tarafından imzalandığı iddia
edilmektedir. Ayrıca poyrazköy iddianamesi kapsamında suçlanan savunma kıdemli başçavuş
Halil Cura, Telsiz kıdemli başçavuş Sadettin Doğan ve Elektrik kıdemli başçavuş Ferudun
Arslan'ın sözde kafes operasyonu eylem planı ile ilgili gönderilen email ihbar mektubunda ve
sözde planda isimleri geçmesine ve olayları düzenlediği iddia edilmesine rağmen bu dava
kapsamında yazılan iddianamede yer almamaları davanın peşinen poyrazköy davası ile
birleştirilmesi esasına dayandırılmıştır. İddia makamı sözde kafes operasyonu eylem planı ile
ilgili elde hiçbir somut delil bulunmamasına rağmen gelen ihbar mektuplarını, düzmece
muhteviyatı değiştirilmiş CD, DVD'leri, köstebeklerin hazırladıkları tertipler sonrasında
ihbarlarla ortaya çıkarılan bazı malzemeleri gerçek kabul ederek iddianameleri buna göre
hazırlamışlar ve açık olarak ergenekon terör örgütü ile irtibatlandırmaya gayret göstererek adı
geçen 41 kişinin cezai yargı sürecine tabi tutulmasını sağlamaya çalışmışlardır. 2000/34 esas
sayılı poyrazköy iddianamesinde savcılar iddianameye Emniyet genelmüdürlüğü TEM şube
müdürlüğünün fezlekesine dayanarak peşinen ergenekon denilen silahlı terör örgütüne yönelik
soruşturma kapsamında elde ettiklerini ifade ettikleri ve sonuçlarını yazdıkları ifadeleri ile
giriş yapmaktadırlar. Elde ettiklerini iddia ettikleri dökümanlar arasında sözde ergenekon ana
dökümanı olduğunu ifade ettikleri, ergenekon isimli dökümandaki politikalar başlığı altındaki
ki bu dökümanları hiçbirimiz görmedik yani bilmiyoruz da, soyut örgütten dolayı ülkemizin
maruz kaldığı tehlikenin büyüklüğünü ifade ederek bu örgütün silahlı kuvvetler içerisinde de
yapılanmaya gittiği savıyla hedef seçilen muvazzaf emekli amiral, subay ve astsubayları
suçlamaktadırlar. Hatta dahada geriye giderek yazılan imzalı imzası sahte ihbar mektupları,
kablosuz internet hatlarından gönderilen sahte imzasız ihbar mailleri ve buna istinaden TEM
şube müdürlüğünce yazılan arama ve el koyma taleplerini incelersek ergenekon isimli terör
örgütü ile bağlantı kurmak için düzenlendiğini, Emniyet şube müdürlüğünün arama ve el
koyma taleplerinde dahi peşinen örgüt dökümanlarının açıklandığını ve taleplerin bu
dökümanlara istinaden yapıldığını görüyoruz. Sözde ergenekon terör örgütüne malettikleri
eylemleri iddianamede sıralayarak ki bu eylemlerden sadece bu denizaltıda bulunan
patlayıcılar var başka yok poyrazköyde ve beykozda bulunması için gömülen ve hazırlanan
tertiplerden sonra gönderilen ihbar emailleri ile ortaya çıkan mühimmatları birleştirerek
bunları teyid edilmemiş emaillerde ismi geçenler tarafından gömmekle suçlananların
ergenekon terör örgütü üyesi yapılmak istenmesini hangi akıl ve mantıkla izah edilmesi
gerektiğini bilmiyorum. İddia makamının suçlananların her birisi için arama kararlarında ve
iddianamelerde ergenekon silahlı terör örgütü ile yürütülen soruşturmada hakklarında kamu
davası açılan sanıklardan elde ettiklerini iddia ettikleri, devletin yeniden yapılandırılması için
öneriler masterplan ön çalışması, ergenekon analiz, yeni planlama yönetim ve geliştirme
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projesi, devletin yeniden yapılandırılması için öneriler masterplan isimli dökümanlardaki ki
bu dökümanları hiçbir arkadaşımın ve benimde gördüğüm söylenemez görmediğimiz
dökümanlar bunlar, standart ve soyut ifadeleri tekrarlayarak Türk Silahlı Kuvvetlerini, Türk
Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanma faaliyetleri gerçekleştirdikleri sonucuna ulaştıklarını
ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki irtibatlarını örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda
kullanmaya amaçladıklarını görülmesini anlamak güç akıl ve mantıkla izahta mümkün
değildir. İddia makamı hiçbir zaman tertiplere nasıl hazırlandığını imzasız veya sahte imzalı
ihbar maillerinin kimler tarafından ne maksatla gönderildiklerini el konulan bilgisayar hard
diskleri ve CD, DVD'lere kimlerin ve nasıl el koyduğunu, yani bu el koymada yapılan
hukuksuzlukları, el konulmadan savcılığa iletilinceye kadar kimlerin eline geçtiğini ve ne
işlemlere tabi tutulduğunu araştırma gereği duymamışlardır. Yani iddia makamı duvarın
sadece bu tarafı ile ilgileniyor bunun arkasında organize suç örgütü her türlü üretimi yapmaya
devam ediyor fakat bir email ile bir imzasız bir kablosuz internet hattından atılan bir ihbar
emaili ile işlemler yürümeye başlıyor niçin tertipleri yapıyorlar tertiplerden sonrada bunlara
gönderiyorlar ve birşeyler bulduğunu zannediyor tabi savcılarımızda ona görede işlem
yapıyorlar. Savcılarımızın CMK 162/2 gereğince suçlanan personel hakkında lehte delil
toplamaları gerekirken, lehte delil toplamayı bırakın bazı dostlar alışverişte görsün misali
yapılan bazı çalışmalara rağmen denemeyi dahi düşünmedikleri değerlendirilmekte ve nitekim
iddianamede şüpheliler hakkında lehte tek bir cümle bulunmamaktadır. Poyrazköy
iddianamesi kapsamında hakkında kamu davası açılan sanıkların bunlar 18 kişi, isimleri
sayılarak irtibatları bulunan şüpheliler ifadesiyle sözde kafes operasyonu eylem planında adı
geçen 33 kişiyi irtibatlandırarak oluşan bir yapılanmanın Türk Silahlı Kuvvetleri kurallarına
aykırı olarak askeri hiyerarşi dışında deniz kuvvetleri bünyesinde oluşturulan kafes
operasyonu eylem planını hayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasadışı bir örgütlenme
olduğu anlaşılmıştır ifadesi ile 51 kişiye suçlama yapılıyor. Bu da sözde kafes operasyonu
eylem planı iddianamesi sayfa 63'de gözüküyor. Bu suçlama ile her iki kovuşturmanın
birleştirilmesi için peşinen zemin hazırlayan iddia makamının hukuki delil oluşturmayacak
şekilde elde edilen bir DVD'de bulduğu iddia edilen sözde kafes operasyonu eylem planında
ismi geçen 9 kişinin isimleri ve notlar kısmında ne olduğu dahi anlaşılmayan bir kaç ifade
dahil hiçbir somut ifade bulunmamasına rağmen iki davayı birleştirmeye yönelik çabaları
dikkat çekicidir. Birleştirmedeki amaçta açık olarak belli değilmi, sözde kafes operasyonu ile
ilgili yapılmış hiçbir eylem yok. Eylemler için sözde kafes operasyonu eylem planı
hakkındaki ifademde detaylı açıkladığım gibi geçmişte olan olaylar birleştirilmeye çalışılmış
yapılan tüm çabalarda TEM şube müdürünün imzası ile gönderilen fezlekeden alınmış tabi bu
olaylar sadece emniyetin bildiği olaylar buradaki 41 kişinin hiçbirisinin bu olaylardan haberi
yok. Ayrıca şüphelileri silahlı terör örgütü yapmak için bulunmulş veya bulunacak silah ve
mühimmata ihtiyaç var nasıl yapalım dört buçuk ay önce uluşalireis denizaltısında bulunduğu
iddia edilen ve deniz kuvvetleri komutanlığının yetkisi dahilinde askeri bir hizmetin yerine
getirilmesi için imal edilen patlayıcıları senaryo ile ilgili olmamasına rağmen sahte ihbar
emailleri ile senaryoya ithal edelim birde beykoz ve poyrazköyde bulunması maksadı ile
gömülen mühimmatın deniz kuvvetleri komutanlığı ile ilgisi olmamasına rağmen bir ihbar e
maili ile SAT personeline ve nasıl irtibatlandırıldığı hala anlayamadığım bir diğer email ile de
hedef seçilmiş albaylarında üzerine yıkılmış poyrazköy davası ve son duruşmada izlediğim
amirallere suikast değil teğmenlere suikast davasına dönüşen dava ile birleştirdikmi davanın
delil olarak kullanılacak muhimmatıda tamamlanmış olacak. TEM şube müdürlüğünün
gönderdiği yazıya baktığımız zaman 30/10/2009 tarihli fezlekesinde Yurt Atayün imzalı bu



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 10. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

fezleke adeta bir iddianame ve bu fezlekede bakın irtibat ne güzel sağlanmış şuna geçiyorum
diyorki fezlekede aynı iddiada ismi geçen Alperen Erdoğan, Yakup Aksoy ve Burak Düzalan
isimli şahısların ikametinin Tarık Ayabakan'a ait olan bir adet 2 gigabyte'lık flash belleğin
içinde diğer bültenler bildiriler klasörünün içerisinde bulunan nisan bülteni isimli word
belgesinde Doğu Perinçek başkanımızın emirleri başlığı altında poyrazköyde kalan
malzemeler korunaklı bölgelere dağıtılsın şeklinde ibareler bulunmaktadır. Ayrıca kafes
operasyonu eylem planı isimli belgenin ek c silah ve mühimmat isimli ekte gerçekleştirilmesi
planlanan şiddet içerikli eylemlerde kullanılacak silah muhimmat ve malzeme listesinin
sıralandığı görülmüştür. Bu liste ile poyrazköyde yapılan kazı sonucunda elde edilen silah
muhimmat ve malzemeler karşılaştırıldığında nitelik ve nicelik olarak benzerlik gösterdiği
listede yer alan mühimmatların bir kısmında ele geçirilebildiği anlaşılmaktadır. Ancak halen
ele geçirilmeyen mühimmatın bulunduğu ve bu mühimmatların korunaklı bölgelere
aktarılması yönünde talimat verildiği görülmüştür. Aynen bu fezlekede bulunan ibaredir
ayrıca fezlekede malzeme olmadığı halde malzemeleride karşılaştırmış gibi malzeme
listesinide ilave etmişler. Sayın başkan değerli üyeler 16 ekim 2010 tarihinde avukat Hüseyin
Ersöz tarafından yapılan savunmada Amerika Birleşik Devletlerinde Cyber Dilligance
firmasına ve Boğaziçi Üniversitesine yaptırılan 1 nolu CD ve 3 nolu DVD'nin alınan
imajlarının bilirkişi incelemesi sonuçları açıklanmıştır. Bilirkişi raporunda CD vd DVD'de
sadece çekilmiş fotoğrafların bulunduğu, sözde kafes operasyonu eylem planı ve bu planı
gizlemekte kullanıldığı iddia edilen Data Stash 1.5 isimli programın bulunmadığı şüpheye yer
bırakmayacak şekilde ortaya konulmuştur. Aynı gün Tübitak'ın bilirkişisi Yılmaz Çankaya
tarafından düzenlenen belge skandalına hepimiz burada şahit olduk. Raporda antet yok
raporda tarih yok yazıldığı makam İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ancak doğrudan
mahkemenize gönderiliyor. Sorulan sual Deniz teğmen Tarık Ayabakan'dan çıktığı iddia
edilen flash belleğin aynı teğmene ait bilgisayardan çıkıp çıkmadığının tespit edilmesi, ancak
bilirkişi Yılmaz Çankaya tarafından hazırlandığı rapora konarken bile aceleden yanlış yere
yerleştirilen iii maddesinde bakın ne diyor, iii maddesinde verilen görevlendirme uyarınca adli
analiz aracı ile bahsi geçen 1 adet CD ile 1 adet DVD'nin imajları alınmış ve sanık müdafiine
verilmiştir. Bu kapsamda alınan imajlar ilgili medyanın birebir kopyası olmayabileceğinden
adli analiz için kullanılamazlar peki bu imajlar adli analiz için kullanılamayacak ise bu husus
imajları teslim tutanağında niçin belirtilmemiş, ayrıca Tübitak'a ve emniyete aynı yöntemle
alınan imajların alınması suretiyle verilen raporlara biz nasıl güveneceğiz yoksa bunları onlara
verilen imajlar ayrıca düzenlenmiş CD veya DVD'nin imajlarımı bunlar birer soru işareti
burada açıkça ifade etmek istiyorum çeşitli davalarda verdikleri bilirkişi raporlarıda göz
önüne alındığında emniyet müdürlüğü ve Tübitak bilirkişi raporlarının güvenilirlikleri
sorgulanır hale gelmiştir. Ancak verilen bu raporun sonuç kısmında sorulan suale cevap
veriyor bakın ne diyor sonuçta tarafımızca bilinen yöntemler ve araçlar kullanılarak yapılan
inceleme sonucunda ilgili görevlendirilme kapsamında tarafımıza verilen USB depolama
cihazının yine tarafımıza verilen dizüstü bilgisayarda kullanıldığına dair herhangi bir emare
tespit edilememiştir. o halde Yurt Atayün isimli Tem şube müdürünün gönderdiği fezlekede
çok güzel irtibat sağlama vasıtası olarak kullanılan iddia makamınında irtibatı sağladığı nisan
bülteni içerisindeki Doğu Perinçek başkanımızın emirlerini kapsayan flash bellek deniz
teğmen Tarık Ayabakan'a ait olmadığına ve videoda izlediğimiz gibi kırmızı t-shirtlü polis
memuru tarafından konulduğu açık olarak belli olduğuna göre, amirallere suikast davası ile bu
dava nasıl irtibatlandırılacaktır. Herhalde Doğu Perinçek başkanımızın emirlerini kapsayan
başka bir aya ait bülten bulunacak veya tertiplenecektir ama birşeyi çok merak ediyorum
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acaba Doğu Perinçek her ay bir bülten yayınlıyormu, ayrıca bu yayınlanan nisan bülteninden
haberi varmı, bunun incelenerek buraya getirilmesini talep ediyorum. Sayın başkanım değerli
üyeler sanık teğmen Tarık Ayabakan'da bulunduğu iddia edilen flash belleğin kimin
tarafından odaya yerleştirildiği amirallere suikast davasının görüşülmesinde gösterilen arama
sırasında tutulan video kayıtlarında ayan beyan gözükmektedir burada beraber izledik, bu
polisler hakkında teğmenlerimizin avukatlarının gerekli suç duyurusunu yaptıklarını
değerlendiriyorum. Ancak büyük gayret ve çabalarla birleştirilmeye çalışılan bu davaların
birbirleri ile hiç alakası yoktur. Davalar sahte imzalı, imzasız mektuplar, emniyete gönderilen
kurguladıkları senaryoyu uygulamaya yönelik emailler, ele geçirilen hash değerleri
çıkartılmayan ve dosyaları ele geçirdikleri şüphelilere verilmeyen CD, DVD'lere dayanan
düzmece planlar, notlar, teğmenlere suikast videolarında izlediğimiz gibi evlerine konulan
flash bellekler, uyuşturucular, mermiler ve el yazısı ile yazılmış emniyet mensuplarının
isimlerinin okunmasından sonra mükemmel olmuş nitelemesi ile övgü yağdırdıkları kağıt
parçaları ile neticede ergenekon kazanına atılmaya hazır hale getirilmeye çalışılmıştır. Benim
yüce mahkemenizden talebim deniz kuvvetlerine yönelik oynanan senaryoyu açıkça ortaya
koyduğumuzu düşünerek bu üç davanın birleştirilmesi kararının yeniden değerlendirilmesi ve
davaların ayrılarak her birisi için senaryoda karıştıkları tespit edilenlerin dahil edilmesiyle
müstakil olarak yargılama yapılması ve hakikatlerin bir an önce ortaya çıkartılmasıdır. Sayın
başkanım değerli üyeler şimdide kuzey deniz saha komutanı olduğum dönemde içinde
yaşadığım yetki ve sorumluluklar kapsamında aydınlatmaya ve tedbirler almaya çalıştığım
tertipler, gönderilen email mektupları ve emaillerle oynanmakta olan senaryoya ilişkin yapılan
işlemler hakkında tarih sırasına göre bilgi vermek istiyorum. Öncelikle yine iddianamede yer
olan 14 kasım 2008 tarihinde Rahmi koç müzesinde uluçalireis müze denizaltısında bulunarak
deniz kuvvetleri komutanlığının yetkisi dahilinde verilen emirle imha edilen ve 23 mayıs 2009
tarihinde gönderilen ihbar emaili ile ithal edilerek hiç ilgisi olmadığı halde sözde kafes
operasyonu planı ile irtibatlandırılmaya çalışılan patlayıcı madde konusunda savunmamda her
yönüyle açıklık getirdiğimi belirterek tertibin açıklığa kavuşması, tertibi hazırlayanların yargı
önüne çıkartılması için mahkemenizden yazılı olarak yaptığım taleplerin araştırılarak
sonuçlandırılmasını talep ediyorum. Bu taleplerimi 14 temmuz 2010 tarihinde mahkemenize
sunmuştum. Ayrıca bunuda ekim ayında zatıalinize sunmuştum buda deniz kuvvetlerinin emri
ile imha edildiğine dair emirdir, yazıdır. Dolayısı ile bu suçlamanın tamamen kaldırılarak
bunun ayrı bir dosya halinde ve tamamen olayın ortaya çıkartılmasına yönelik araştırılmasını
mahkemenizden talep ediyorum. Sayın başkan değerli üyeler 2 şubat 2009 tarihinde
malumlarınız olduğu üzere Beykoz Jandarmasına şüpheli bir aracın hocaoğlu mevkiinde
ormanlık alana giriş yaptığı ihbar edildi ve bu ihbar arkasından üzerinde fazla durmayacağım
biografta arz ettiğim bazı 27 tane TNT kalıbı, C4 plastik patlayıcı, infilak fitili, adaptör çıktı
ve bunlar 4-5 şubat tarihlerinde Hürriyet, Yeni Şafak ve Zaman gazetesinde çıkan haberlerde
yer aldı ve özellikle yandaş basın bu haberi arşivlerde bulunan resimlerle de süsledi. Bu belge
1 olarak dosyamda bulunmaktadır, haberlerde. Bu haberlerdeki en mühim kısım aramada
yoldan 30 metre uzaklıkta ağaçlara çakılı 4 tornavida bulan ekiplerin işaretli ağaçları takip
ederek ve gömü yaptıkları torbaların uç kısımları görünecek şekilde bırakılan toprağa gömülü
bir termosu bulmalarıdır. Konulan mühimmatın bulunması için konulduğu ve ağaçlar
işaretlenerek yerinin belirginleştirildiği ve ihbar yapılarak ortaya çıkartılan bir tertip olduğu
açıktır. Kurtarma su altı komutanı deniz kurmay albay Orhan Yücel 4 şubat 2009 günü beni
telefonla arayarak konuyu gündeme getirmiş ve gazete haberlerini göndererek, gönderilen
gazete haberleri kendisinin gönderdiği gazetelerdir. Olayın gelişiminden mühimmatın
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bulunmak için gömüldüğünü ifade etmiş ve bir tertip olabileceğini belirtmiştir. Bunun üzerine
özellike SAT ve SAS komutanları olmak üzere emniyet tedbirlerinin arttırılması talimatı
verilmiş ifadesinde de belirttiği gibi bağlısı birliklerdeki hafif silah mühimmatın sayımını
yaptırmıştır 4 şubat, daha öncesine gidiyorum Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 26 15 57
Burak Ocak 09 tarihli bir mesajla son günlerde çeşitli maksatlarla yapılan aramalarda
bulunmakta olan silah ve mühimmat miktarlarında belirgin bir artış olduğunun gözlemlendiği
vurgulanarak silah ve mühimmatın daima kontrol altında bulundurulması, yönergeler
kapsamında silah ve mühimmat sayımlarına azami dikkat gösterilmesi emredilmiştir, bize
emrediliyor Deniz Kuvvetleri tarafından ve bizde 12 30 Ocak 09 tarihli emrimiz ile bağlı
birliklere emir verdik bunların içerisinde kurtarma su altı komutanlığıda var tabi ve kurtarma
su altı komutanının telefonla yaptığı ikaza binaen birliklere deniz kuvvetleri komutanlığının
silah ve mühimmat konulu emrine istinaden 30 ocak tarihinde yapılan emir belirtilerek silah
ve mühimmatlarının sayımına azami dikkat gösterilmesi telefonla yeniden bütün birliklere
hatırlatılmıştır. Müteakiben 23 18 43 şubat 09 tarihinde deniz kuvvetleri bir mesaj daha
göndermiş bu mesajda yönerge, talimat, yönetmelik, beyanname ve emirlerin yürütülmesinde
aksaklıklar olduğu belirtilen Genel Kurmay Başkanlığı'nın emrine ilgi yaparak silah ve
mühimmatın kurulacak heyetler marifeti ile sayılması, sayımlar neticelene kadar söz konusu
heyet personeline başka bir görev verilmemesi ve mühimmat envanter kontrolünün
güncelenmesi emri verilmiş yapılan işlemler tamamlandığında 8 mayıs 2009 tarihine kadar
kendilerine bildirilmesi emredilmiştir. Bu belgelerin hepsi var 33 tane daha siz resmi belge
sunuyorum. Bunun üzerinede 26 16 50'de de biz emrimizi veriyoruz astlarımıza ve 31 marta
kadarda bana neticeyi bildirin diyoruz bütün sayımları yapın heyetler kurun, heyetlere başka
görev vermeyin heyetler sayım yaptıktan sonra bana neticeyi bildirin. Kurtarma su altı
komutanlığı 27 12 15 sayılı mesajıyla bunu sayımların yapıldığını envanter güncellemesinin
yapıldığını rapor ediyor ve bizde ayın 7 nisan tarihinde ve bakın cephanenin çıkma tarihi 21
nisandır aramanın başlaması ve biz 7 nisan tarihinde Deniz Kuvvetlerine bildiriyoruz bağlı
birlik ve kurumların envanterinde bulunan mühimmatın heyetler marifetiyle mühimmat
sayımlarının tamamlandığı ve envanter güncellemesinin sağlandığı, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığına rapor ediyoruz. Şimdi diğer bir konuya geliyorum bu buraya kadar aldığımız
emirler ve daha sonra alacağımız tedbirlerde var onuda arz edeceğim. 20 şubat tarihinde
Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na gelen Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğamiral
Ahmet Türkmen tarafından Genel Kurmay İstihbarat Başkanlığı'na gönderilen ve MİT'ten
geldiği ifade edilen, hakkaten MİT'ten gelmiş çünkü 23 şubat tarihinde 23 ocak tarihinde
posta kutusu 995 olarak MİT'e atılmış bu mektup, bir ihbar mektubu gösterdi, mektup
zatıalinize kafes planı savunmamda da arz edildi buraya bir nüsha daha bu mektubu koydum.
Bu mektupta tabi liderliğini Levent Göktaş, emekli albay Levent Göktaş'ın yaptığı bir gruptan
bahsediliyor gene arkadaşlarımızın isimleri beni ve Kadir paşayı dahil ediyor ve bu mektup 23
ocak tarihinde Rüzgarlıbahçe Kavacık İstasyon Postanesinden Mert Türker ismi ile MİT
müsteşarlığının posta kutusuna gönderildiği belirtiliyor ve bu mektuba istinaden Deniz
Kuvvetlerinden incelenip bildirilmesi talep ediliyor ve 9 martta deniz kuvvetleri bu şeyi Genel
Kurmay Başkanlığı'na gönderiliyor. Bununla ilgili olarakta zatıalinize 14/07/2010 tarihinde
başka talepte bulunmuştum o taleplerimi tekrarlıyorum burada o taleplerde. Yaptığım
açıklamalardan anlaşılacağı üzere, 23 ocak 2009 tarihinde mit müsteşarlığına gönderilen ihbar
mektubunda belirtilen senaryo uygulamaya konulmadan önce deniz kuvvetleri komutanlığı ve
dolayısı ile kuzey deniz saha komutanlığı bağlısı komutanlıklarda hafif silah mühimmat
konularında gerekli tedbir alınmıştır. 2 şubat 2009 tarihinde Beykoz Hocaoğlu mevkiinde
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ormanlık alanda bulmak için tertipçiler tarafından gömüldüğü değerlendirilen mühimmatın
bulunmasından sonrada birliklerde bulunan emniyet tedbirleri arttırılmıştır. Tabii olarak
tertipçilerin alınan tedbirlerden haberi olmamış, ve veya olmasına rağmen senaryolarını
uygulamaya devam etmişlerdir. Bu bahse konu hususları mektupları ben mart ayı başında yine
kurtarma su altı komutanı Orhan Yücel'e mektupları göstermeden izah ettim ve kendisine
tedbirleri arttırması için tekrar uyardım ve bu mektupları tekrar deniz kuvvetlerinden talep
ettim çünkü imha etmiştim ben bunları tekrar talep ettim geldikten sonrada 30 mart tarihinde
Orhan Yücel'e açıkladıktan sonra, Orhan Yücel birliklerde üstü kapalı bir şekilde konuşma
yapıyor ve yine ertesi gün yani 1'inde karargahta koridorda karşılaştığı astsubay Metin
Talan'ın suali üzerine ihbar mektubunda geçen mühimmat gömülmesi ve suçlanan personel ile
ilgili açıklamada bulunuyor ve Ercan Kireçtepe'nin bu suçlamadan bilgisi oluyor ve bu bilgisi
olduğuda yine kayıt no sıra A 5658 numaralı teknik takipte tespit ediliyor Orhan Yücel ile
konuşmaları bu gömme üzerine, bu belgede yine dosyaya konulmuştur. İmzasız mektupta
belirtilen hususlar bir senaryo çerçevesinde her paragrafı bir iki ihbar mektubu e mail ile
genişletilerek ve tertipleri kapsayacak şekilde 23 şubat 2009 tarihinden itibaren Hüseyin
Vatansever sahte ismi ile bunu zatıalinize daha da verdimve açıkladım Veliefendi'den internet
kafeden 23:22:54 saati ile emniyet müdürlüğüne ihbar mektubu gönderiliyor. Şimdi burada
önemli bir konu var tertip olduğu 20-25 gün önceden Beykoz ormanlık alanda bulunan
patlayıcılarla senaryonun başlamasından anlaşılıyor. Yalnız bu ihbar mektubuna baktığımız
zaman en altında 154 nolu ihbar ile aynı diye bir ibare var yani bu ihbar mektubunun
numarasına bakın 1999, 154 nolu ihbarla aynı diyor yani bu ihbar daha önce emniyete gelmiş
şöyle bir hesap yaptım 1990 dediğimiz için 2009 yılı başından itibarende 53 gün geçmiş
böldüğünüz zaman günde 21 email geliyor emniyete öyle gözüküyor. Şöyle kaba bir hesap
yaptığımız zaman bu ihbar mektubunun aynısı 7 ile 10 ocak tarihinde emniyete gelmiş fakat
emniyetin hiçbir yazısında bundan bahsedilmiyor yani senaryo 2009 yılının başında
uygulamaya konulmuş ama emniyet bundan bahsetmiyor hiç. Emniyet nereye kadar geliyor
16/04/2009 tarihine kadar geliyor ve ilk ifadeside başlangıcıda fezlekenin 16/04/2009
tarihindeki mektuptan başlıyor. Beykozda gömülü olarak bulunan patlayıcıların Ercan
Kireçtepe, Turhan Ecevit, Eren Günay ve Erme Onat tarafından gömüldüğüne ilişkin ihbara
emniyet müdürlüğünce gerekli ve yeterli işlem yapılmaması üzerine senaryonun devamı
uygulamaya konulmuştur niçin ilk iki ihbar e mailine işlem yapılmadığının açıklığa
kavuşturulması gerekli görülmektedir. Bir tanesi 7 ile 10 ocakta geliyor, bir tanesi 23 şubatta
geliyor bunlara işlem yapılmıyor ancak 16 nisandakine işlem yapılıyor niçin 16 nisandaki
çünkü ilginç bir, geliyorum ilginç bir şey Lütfü Demir ismi ile atılıyor aynı şahıslar yine bunu
gönderiyorlar fakat son maddesi ilginç harekete geçin yoksa geç olabilir diye ifadesi ile
savcıların bir an önce harekete geçmesi sağlanması amaçlanıyor ve savcılara karşı bir
harekette bulunulacak olarak belirtiliyor. Savcılara yönelik büyük bir eylem yapacaklarını
söylüyorlar diyede bunu belirtmiş bu da yine Tepebaşında Ünay Kurtan'ın adına kayıtlı
kablosuz internet üzerinden 20:45'de gönderilen yine imzasız Lütfü Demir isimli bir email.
Gelen ihbar emailinde geçen oturumda biraz detaylı olarak Hüseyin avukat Hüseyin Ersöz
açıkladı ancak ben tekrar değinmek istiyorum. Tertipçiler malzemenin gömüldüğü yeri
Beykozda bulunan kurs su altı komutanlığının arka tarafında bulunan köpek kulubeleri ve su
deposu denizin aksi istikamette tepeye doğru giden patika yolun etrafına gömdüler ibaresi ile
açıklıyorlar. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşunda kurs su altı komutanlığı diye bir
kuruluş yok. Bunu herhalde alanlar ihbarı alanlar yanlış aldılar. Bu birlik SAT kurs
komutanlığı olabilir onunda konuşlu olduğu yer Beykoz, Keçilik değil. O halde emniyet
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mensupları Beykoz'a gideceklerine niçin doğrudan doğruya kuş uçuşu 6 km mesafede bulunan
keçilik bölgesine gitmişlerdir. Normal şartlar altında ihbarı değerlendiren birimlerin SAT kurs
komutanlığının mevcut olduğu Beykoz'daki bölgede arama yapması gerekirdi. Şayet ihbar
mektubunda Dalan'ın arazisi ibaresi olduğundan ve bu ibareden hareketle arama keçilik
mevkisine yönlendirilmiş olsa bile, ihbarcının ifadesinden muhimmatın olduğu bölgeye nasıl
ulaşıldığı halen esararını korumakta onuda biraz sonra izah edeceğim. Şimdi bu bölgede de iki
bölge var, Keçilik bölgesinde de birinci bölge, ikinci bölge, tarife uyan iki tane bölge
olmasına rağmen ve orada SAT grup komutanlığının bu bölgeyi kendilerine ikaz etmesine
rağmen doğrudan doğruya vadi içerilerine gitmeleri o gün aramalara katılan SAT personelinin
ifade ettiği gibi ilk iki noktayı direkt iş makinaları ile kazmaları emniyet mensuplarının
mühimmatın gömüldüğü yerleri bildiğinin açık göstergesi olarak değerlendirilmektedir. 21
Nisan 2009 günü başlayan SAT kurs komutanlığının eğitim sahası olarak kullandığı, hakkında
gıyabi tutuklama kararı verilen Bedrettin Dalan'a ait İstek servis A.Ş arazisinde Taraf
gazetesinde yer alan krokide, her operasyonda muhakkak bir kroki oluyor ancak bu kroki
sadece Taraf gazetesinde ve birde aramayı yapan baş komiserin elinde görüldü başka hiçbir
yerde bu kroki yok ve aynı şekilde mühimmatın çıkartılması esnasında görev alan SAT
personeli astsubay kıdemli başçavuş Deniz Erki, astsubay başçavuş Mevlüt Öncel bunu rapor
ediyorlar sadece aramalara nezaret eden başkomiserde bu kroki var ve birde 19 kasım tarihli
Taraf gazetesinde yayınlandı. Başka hiçbir döküman ve ele geçirildiği iddia edilen diğer ihbar
mektuplarında bahse konu krokiden yer almıyor. Şimdi ben soruyorum aramalara nezaret
eden ve yönlendiren başkomiser bahse konu krokiyi nereden almıştır. Aramalara nezaret eden
başkomiser dışında başka hiçbir yerde görülmeyen bahse konu krokiyi Taraf gazetesine kim
servis etmiştir. Mühimmatın gömülmesi için yer seçiminde gömülerin Bedrettin Dalan'a ait
arazinin sınırı içerisinde kalmasına özel önem verildiği görülmektedir. İhbar mektubunda
çınar ağacından, suyu kuyularından, lastik evden bahsetmemesine rağmen emniyet
mensuplarının ifadelerinde arazinin merkezini belirleyen su kuyularına ait küçük binalar ile
büyük çınar ağacının, eski lastik evin gömülen cephaneler için mesafelerde belirtilerek
referans seçilmesi mühimmatın gömülü olduğu noktaları bildiklerinin kesin bir göstergesidir.
80 dönümlük arazide 1,5 - 2 saat arasında gömülen noktaları seçmeleri ve bunları bulmaları
başka şekilde yorumlanamaz. Şimdi size bazı fotoğraflar göstereceğim. Bu fotoğraflara dikkat
edin lütfen bu birinci fotoğraf, eğer dikkat ettiyseniz ikinciye geçiyorum bu ikinci fotoğraf,
kazıların yapıldığı yerler buralar, bu üçüncü fotoğraf, bu dördüncü fotoğraf, bu da beşinci
fotoğraf. Şimdi dikkatinizi çekmediyse ben direkt dikkatinizi çekeyim şu birinci fotoğraftaki
tekerlek, şu ikinci fotoğraftaki tekerlek, şu üçüncü fotoğraftaki tekerlek, şu dördüncü
fotoğraftaki tekerlek, bu da beşinci fotoğraftaki tekerlek. Hatta dahada ileri gidiyorum bakınız
emekli astsubay Ahmet İğdeli 24 Nisan günü 2. Noktada bulunan malzeme ile ilgili birim
personelinin ifadesi bu, bir polisin yine vadi içine doğru ilerlerken direkt sağa dere yatağına
saptığı kendisinin şüphelenip takip ettiği, polisin çalılar içerisindeki bir araba lastiğini kaldırıp
attığını, ve bunu kendisininde gördüğünü, lastiğin hemen altından kazmayada gerek yok
poşetin gözüktüğünü, polisin burada birşey var demesi üzerine polise gömüyorsunuz sonra
buluyorsunuz dediğini ifade ediyor ve polisten hiç ses çıkmıyor. Bu astsubay arkadaşımızda
buraya gelsinler.Şimdi gömü yeri seçimine geleceğim, sonra kullanmak gibi bir amaçları olsa
SAT ihtisaslı subayların dere yatağı olduğunu bilmelerine rağmen o bölgeye malzeme
gömmelerini almış oldukları SAT ihtisası ile hiçbir uyuşmadığı açık olarak ortada, kurguya ve
tertibe dönük açıldığı belli. Ayrıca bakıyoruz silahlara 5 tane lav atıcısı dışında boş, hiçbirinin
deniz kuvvetleri ile ilgisi yok, deniz kuvvetlerinin silahı değil, sadece boş lav silahlarını
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sarmışlar rakamsal büyüklüğü yaratmak için iddialarını kuvvetlendimek için oraya koymuşlar.
Ayrıca emniyet yetkilileri gömülen mühimmatın kendilerine net olarak tarif edilmiş olmasına,
ayrıca kazıları yöneten başkomiserde krokinin bulunmasına rağmen telefonlada bilgi alarak
kazıları yönlendirmesine rağmen çünkü bunları ben birebir yedi gün süre ile takip ettim ben
kuzey saha komutanıydım ben her akşam bana rapor verildi bu konuda, bir kere olayları 21-27
nisan tarihlerine yaydılar, burada akla gelen sorular var. Arama nezaret eden başkomiserde
arama süresince kim telefonla irtibat kurarak direktif almış ve aramaları yönlendirmiştir.
Madem kamuoyu baskısı oluşturmak için aramaları uzatmak istiyordu niçin 27 nisan tarihinde
kesilmiştir burada da şu ihtimalleri göz önüne almak gerekir. Başkomiserin elinde bulunan ve
Taraf gazetesinde yayınlanan krokideki işaretli alanların aramasımı tamamlanmıştır, arama
yapan heyete başkanlık eden başkomiserle veya telefonla talimat aldığı şahıs çıkacak
mühimmatın kaç yere gömüldüğünü ve gömüldükleri yerlerdeki miktarlarını biliyor ise
bilmiyor ise niçin aramayı kesmişler ihbarda belirtildiği gibi vadiye doğru aramaya devam
etmemişlerdir. Üçüncüsü aramalarda niçin sadece mühimmat çıkmakta ve mühimmatın
kullanılacağı silah bulunmamaktadır. Sözde kafes operasyonu eylem planına ithal ettikleri
temin edilecek liste ile karşılaştırmada TEM şube müdürü Yurt Atayün sadece mühimmat ve
malzeme miktarlarını karşılaştırıyor silahı karşılaştırmıyor çünkü silahları koysalar ortaya
çıkacak.Bilmiyorum size araziyi geçen biografta da gösterildi sayın başkan ve değerli üyeler
araziye siz gidin bir madde gömün değil o arama tarama cihazları ne ile ararsanız arayın
bulamazsınız orayı ancak orayı bir tarlayı sürer gibi sürmeniz lazım ki oradaki cephaneyi
bulun o mühimmatı bulun. Gömen adamlar bunu ihbar mektuplarında açık açık belirtmişler ve
krokiyide ellerine vermişler. Ayrıca ben dahada ileriye gidiyorum ne yaptım ondan sonra
savcılıktan parmak izlerini talep ettim. Taleple Genel Kurmay'a gönderdim. Kurstakiler dahil
203 kişinin orada bütün personel 203 kişi parmak izleri ile karşılaştırttım ve parmak izleri
sonucunda 9 haziran 2009 tarihinde gönderilen uzmanlık raporunda da hiçbirisinin
uyuşmadığıda ortaya konuldu. Yani parmak izleride uyuşmuyor. Daha detaylarına girmek
istemiyorum ama birde hayatın olağan akışına ters hususlar var. Şimdi 1 nisan tarihinde Ercan
Kireçtepe öğreniyor gömme konusunda kendisi hakkında dedikodu yapıldığını öğreniyor ve
bu konuda Orhan Yücel ile telefon konuşması var. 1'inde öğrenen insan oraya gömmüş olsa
bile 21'ine kadar orada tutarmı o mühimmatı, bu hayatın olağan akışına uygunmu kesinlikle
değil. Gelelim ikinci şeye, 200-300 metre ileriye gidiyorsunuz öyle bir cephanelik varki orada
görseniz sizde şaşarsınız içerisinde her türlü mühimmat var. O mühimmatı bu arkadaşlar bir
görev emriyle veyahutta nöbetçi amir oldukları zaman bir şekilde rahat rahat alabilirler bu
kendileri kullanacakları cephane bu şeyde gömülen cephanede kullanılamaz bir cephane, niçin
bunu gömme gayreti içerisine girsinler işte hayatın olağan akışına aykırı olan bir husus daha,
benim değerlendirmem bu tamamen raporlarda savcılığınıza gönderildi. Ancak terörle fiilen
mücadele edenler tarafından terörle mücadele eden bölgeden temin edilebileceği ve bir araya
getirilerek gömüleceğini kıymetlendiriyorum ben. Bu diğer malzemelerde tamamen SAT ile
irtibat kurulsun diye konulmuş şeyler ne var içerisinde, bubi trap, kamuflaj boya ve eğitim
sahasında bulunan ancak diğer mühimmat gibi yağlanarak özel hazırlanarak gömülen
mühimmata dair boş lav kovanları, buda tamamen SAT'la ikisini irtibatlandırmak için konulan
materyal. Dolayısı ile olayın tamamen bir tertip olduğu, hedef seçilen subay astsubayları ve
arkadaşlık yaptıkları şahısları ile yakınlıklarını bildiren organize bir örgüt ile irtibatlı olan
SAT grup komutanlığı içerisindeki köstebekler yardımıyla yapıldığını değerlendiriyorum.
Çünkü bu bölgeye girmek birilerinin yardımı olmadan çok zor ve hatta bence imkansızdır o
bölgeye girerek bunları gömmek birilerinden içeriden yardım alarak bu işi yapmışlardır.
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Efendim daha detayına girmek istemiyorum ben bu konuda sayım yaptırdım ve bir rapor
hazırladı bana heyetim diyorki bu raporda o raporda yine dosyanın içerisinde var 22 nisan
tarihinde hemen bir heyet kurup gönderdim. Tamamen bunlar mühimmat üzerine ihtisas
yapmış subaylardan oluşturduğum bir heyet, bana verdiği raporda ne diyor bakın, SAT SAS
grup komutanlığındaki mühimmatın tek tek sayıldığı ve mevcutların tam olduğu, İstanbul 10.
Ağır Ceza Mahkemesinin arama kararına istinaden İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü
ekipleri tarafından 21 nisan 2009 tarihinde yapılan aramalarda ele geçirilen LAW silahı ve
mühimmatının SAT ve SAS grup komutanlığı envanterinde hali hazırda mevcut silah ve
mühimmatı ile uyuşmadığının tespit edildiği bildirilmiştir. Yani o boş şeylerde bize ait değil.
Bunuda belge 16 olarak zatıalinize dosyada sunuyorum. Bununla bu konuda deniz kuvvetleri
ayrıca bir inceleme yaptı bu incelemenin sonuçları bize gelmedi muhtemelen kuvvet komutanı
eksik aksak bir husus tespit edilmediğinden adli soruşturma izni vermedi. Şimdi tekrar biraz
atlayarak geçeceğim bu 154 nolu ihbarla aynı demiştim ben bunu, 2 ay geçtikten sonra
16.04.2009'da gönderilen ihbar mektubundan sonra savcılık ve emniyet güçleri harekete
geçtiğini belirtmiştim şimdi burada akla şu sorular geliyor. Acaba Beykoz'da Hocaoğlu köyü
ormanlık alanda bulunan mühimmatla ilgili olarak poyrazköy iddianamesinde adı geçen
tanıkların verdiği ifadelermi yetersiz görüldü. Bu ifadeleride herhalde burada o tanıklarıda
dinleyeceğiz. Yoksa hazırlanmakta olan tertip yani poyrazköy keçilik mevkiisine gömülmesi
planlanan mühimmatın yerleştirilmesimi gecikmişti. Bu sualleriminde tabi açıklığa
kavuşturulması son derece önemli. Şimdi diğer tertipler var bana kuzey saha komutanı
olduğum zaman gelen mektuplar var. İlk mektup 23 nisan tarihinde deniz kuvvetleri
komutanlığınca gönderildi ve Ali Türkşen, Ferudun Arslan, Sadettin Doğan, Halil Cura'nın
isimleri bulunan bir grup bunlar mühimmat çıkartıyorlar biriktiriyorlar ve lojman adresinde
topluyorlar diye. Hemen askeri savcılığa emri verdik, soruşturma emrini verdik. Ayrıca bu şu
mektupta geçen şu bölümle aynı isimler geçiyor bakınız bu mektuptaki aynı isimler bunlar,
emri verdik hemen arama yapıldı ertesi gün mahkeme kararı çıkartıldı. Fakat hiçbir
mühimmata rastlanmadı. 23 mayıs tarihinde yine malumunuz o meşhur Ahmet Yılmaz'ın
gönderdiği ve kafes operasyonu eylem planında adı geçen mektup gönderildi. Bu mektupta
ilginç birşey var. Bizim hücre tipi yapılanma olduğumuz iddia ediliyor iddianamede ve bu
hücre tipi olmasına rağmen adı geçenlerin çoğunluğu birbirini tanımadığı sözde planda
isimleri geçenleri ihbarcı nasıl ve nerede bir arada görmüştür. Burada diyorki ben onları diyor
40-50 kişi bir arada gördüm diyor nasıl gördü. İHbarcı acaba bu çelişkiyi nasıl izah
edebilecek. Detaylı olarak gelen ihbar mektuplarına arzettiğim için daha fazla girmeyeceğim
ayrıca şunu belirtmek istiyorum Ali Türkşen bu ikinci bu ihbar mektubundan sonra evi bir
kere daha arandı ve bu aramadan sonra Ali Türkşen savcılığa giderek ifade vermek istediğini
belirtti ve ifade verdi. Bu ifade de okyanusa mühimmat atılması ile ilgili bir konu vardı yine o
konudada soruşturma açtık ve bunun Özgür Kaya isimli bir arkadaşımız tarafından atıldı itiraf
etti ve kamu davası açıldı. Önemli olan bir tane daha bir mektup var.Bir mektup daha önemli,
20 mayıs 2005 tarihince Cemal Korkmaz sahte ismi ile bana gönderilen bir mektup. Biz
açıkça şunu söyleyeyim, kurmay başkanlığımda da aynı şeyi yaptım sahte isimle gelen
imzasız gelen mektuplara biz işlem yapmayız yırtıp atarım ben. Bu mektup geldi bu mektubu
masamın üzerinde dururken 2 gün sonra 24'ünde bana bir telefonla şey geldi kurtarma su altı
komutanlığından bu mektupta ismi geçen Cemal Korkmaz pardon Mehmet Solak'ın bir
motoru alarak SAT grup komutanlığında bir motoru alarak cephane döktüğü, denize cephane
döktüğü ihbarı geldi ve biz hemen dosyayı hazırladık ve mahkemeye verdik nitekim Mehmet
Solak bu mühimmatı döktüğünü itiraf etti ve mahkemece tutuklandı. Sonuçlatrını ben emekli
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olduktan sonra takip etmedim, bunların hepsi savcılıklar arasında teati edilmiş olması lazım
çünkü benim askeri savcıya verdiğim salıkta o şekildedir birbirinize verinki bu olayları ortaya
çıkartalım. Yine bu mektupta ismi geçen 3 kişi daha var. Dedimki Mehmet Solak bunu
yaptığına göre diğer 3 kişiden de şüphelendim sahte imzalı olmasına rağmen savcılığa
gönderdim ve bu 3 kişide tutuklandı. Bunlardan Lokman Gökbulut'un evinde C4 patlayıcı
bulundu ve diğer bir arkadaşımız hangisiydi o Emin Koçak, izinsiz olarak mütaddit defalar
yurt dışına çıktığı tespit edildi ve bu arkadaşlarda tutuklandılar. Mehmet Solak'la ilgili birşey
daha gündeme getireceğim. Bu arkadaşımızın bu sizler içinde önemli, yaptığımız incelemede
çubukluda oturduğunu tespit ettik biz o arkadaşımızın. Çubuklu biliyorsunuz yine bir takım
materyal malzeme denize atılmıştı ve denizden bulunmuştu bunun içinde yine SAT'a ait bir
plaket bulunmuştu ve o arkadaşımız o günlerde o mühimmatın bulunduğu günlerde evini
çubuklu'dan sancaktepeye taşımış bunuda bilgi olarak mahkemenize sunuyorum. Yani orada
atılan cephaneninde ben mühimmatında onun tarafından atıldığını değerlendiriyorum. Bundan
sonra gelen malumunuz 24 mayıs tarihli bir ihbar mektubu var burada da 7 tane albayımızı
tamamen tertip olduğu belli kendi savunmalarında da belirttiler buzdolabının arkasına CD
koyarak araya bilmem ne sıkıştırarak mektup sıkıştırarak hepsi bir kurgunun eseri olarak
suçlamada bulunulmaya çalışıldı. Bunun peşinden beni beni ihbar eden 2-3 tane mektup var
ben bunların oyunlarının üzerine çok gittiğim için deniz kuvvetlerine mektup yazıp burada
olaylar çıkacak bu Feyyaz Öğütçü'yü buradan alın gibilerden mektuplar dahi yazıldı onlarda
dosyanızda bulunuyor bunların hepsini sırayla geçiyorum dosyada hepsi mevcut. Şimdi tüm
bu açıklamaların Türkiye'nin en güzide kurumlarından Deniz Kuvvetli Komutanlığı'nın göz
bebeği bir birlik olan SAT grup komutanlığında oynanan senaryo ve bu senaryonun uzantıları
hakkında bir fikir verdiğini değerlendiriyorum. Şimdi poyrazköy iddianamesini ben sonradan
olaylar birleştirilince davalar birleştirilince okumaya başladım ve bir telefon görüşmesi
dikkatimi çekti bu gazetede de yayınlandı buyurun. Şöyle geçiyorum bunları, 07/04/2009
tarihinde yani nisan ayının başında 17:17'de teyp tape no 5670 iddianame sayfa 142 Eren
Günay ile Sedat H arasında geçen telefon görüşmesinde yarbay Oktay Erdem ve yarbay
Kürşat Tuncay'ın konsolosluk aracı ile ilgili görüşmelerinin açıklığa kavuşturulması
gerekiyor. Bunlar efes ile ilgili olduğunu savunmuşlar efesle falan ilgisi yok efes İzmir
bölgesinde icra edilen tatbikat, bu tamamen keçilik bölgesindeki konsolosluk aracının
görülmesi ile ilgili bir konuşma bununda mutlaka araştırılması lazım. Yine dosyaya koydum
Ali Türkşen'in verdiği bir ifade de adı geçen şahıslar var bu şahıslardan bir tanesi beni
suçluyor yine Kürşat Tuncay, birde Cihangir Yılmaz'ın verdiği ifadeye rastladım şimdi onuda
koydum belge 33 olarak orada da yine bana karşı düşmanlığını açık olarak ortaya koyuyor.
Ben bu arkadaşlarında ki geçen duruşmada bunların duruşmaya dahil edilmesi talep edilmişti
bende bunların tekrar bu duruşmalarda dahil edilmesini talep ediyorum. Poyrazköy
iddianamesini incelerken dikkatimi çeken daha bir paragrafta yine bilginize sunmak
istiyorum. Bu parafrafı aynen okuyorum. 28 şubat döneminde Deniz kuvvetleri komutanlığı
bünyesinde Batı Çalışma Grubu adıyla faaliyet yürüten ve oluşumu yasal bir kaynağa
dayanmayan illegal yapılanmanın faaliyetlerine son vermediği ve günümüzde irtica ile
mücadele eylem planı ardından da kafes eylem planı çerçevesi altında yasa dışı eylem ve
faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıkmış bulunmaktadır. Yasadışı bu yapılanmanın illegal
eylem ve faaliyetleri ancak bazı kamu görevlilerinin ihbarları ve yürütülen soruşturmalarla
açığa çıkarılıp deşifre edilmiştir. Bu poyrazköy iddianamesindeki suçlamarda ve sayfa 295'de
geçiyor. Herhalde savcılarımız Batı Çalışma Grubu'nun ne olduğunu araştırmamışlar yani
2000 ile 2005 arasında 5 sene süre ile Deniz Kuvvetlerinde görev yaptım ben batı çalışma
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grubunu hiç duymadım deniz kuvvetlerinde, artı benim bildiğim kadarıyla bunun genel
kurmay başkanlığında böyle bir grubun kurulduğunu biliyorum bununda birde sivil kanadı
var. Biliyorsunuz son zamanlarda Başbakanlık Takip Kurulu diye bir kurul iptal edildi
tamamen Batı Çalışma Grubu'nun Başbakanlık kolu bu. Dolayısı ile 28 şubatta kurulduğu
iddia edilen Batı Çalışma Grubu'nun Deniz kuvvetleri ile hiçbir ilgisi yoktur. Yine İrtica ile
mücadele eylem planına geleceğim evet bir deniz piyada kurmay albay hazırlamıştır ama bu
arkadaşımız Genel Kurmayda görevlidir, Deniz kuvvetleri ile hiçbir alakası yoktur bu
arkadaşımızın. İddia makamıda herhalde ihbarları yapanlarıda çok iyi biliyorlar altınada
yazmışlar yasadışı bu yapılanmanın illegal eylem faaliyetleri ancak bazı kamu görevlilerinin
ihbarları ile kimse bu görevliler açıklasınlarda bizde bilelim. Dikkatinizi çekmek istediğim bir
konu daha var bütün suallere bakıyorum, çoğunluğu onu tanıyormusun, bunu tanıyormusun,
şeklindeki sualler ile teknik takibe takılan soruşturma ile ilgisi olmayan ve kendi yorumlarına
göre soruşturma ilişkilendirmeye çalışılan sualler, değerli başkan ve sayın üyeler bir sosyal
toplumda yaşıyoruz bu sosyal toplumda aynı meslek grubunda olan kimlerin birbirlerini
tanımalarından, arkadaşlık yapmalarından, sosyal faaliyetlere katılmalarından ve birbirleri ile
telefon konuşması yapmalarından daha doğal ne olabilir. Suç işlendiği şüphesi ile göz altına
alınan ve tutuklanan birisi ile arkadaş olmaktan, telefon görüşmesi yapmaktan, suçlama
oluşturulacak yargılara varılmasını ve delil diye iddianameye konulmasını anlamak mümkün
değildir. Birde 6. dereceden irtibat teorisi var bunu herhalde herkes biliyor insanlar onu
tanıyor onunla telefon konuşması yapıyor diye göz altına alınmaya başlanırsa korkarım
yakında devlet büyüklerimizde göz altına alınmaya başlarlar çünkü bizde devlet
büyüklerimizide tanıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızı ben tanıyorum oda beni tanır. Sayın
başbakanımızı tanıyorum oda beni tanır. Bırakın onu benim Obama ilede 6. dereceden
irtibatım var çünkü genel kurmay başkanını tanıyorum Amerika Birleşik Devletleri
McMagan'ı tanıyorum oda beni çok iyi tanır. Birleştirilen 3 davada da sorulan suallerin
çoğunluğu, isimleri ihbar mektuplarına sözde planlara yazılanların birbirini tanıyıp tanımadığı
üzerine kurulmuş ve hemen hemen tamamı aynı kuvvet mensubu hemde çok küçük bir
camianın mensubu olmalarına rağmen görev nedeniyle birlikte veya aynı bölgede çalışmış
olanlar hariç birbirlerini dahi tanımıyorlar. İfadeler incelendiğinde kişilerin birbirlerini ya
ismen tanıdığı, ya hiç tanımadığı, aralarında iletişim tespit edilen kişilerin ise soruşturma
kapsamına yönelik haklarında resmi bir tespit olmayıp iş ve sosyal ilişkiler nedeniyle irtibat
kurdukları ifadelerinden anlaşılmaktadır. Dolayısı ile büyük bir çoğunluğunun birbirini
tanımadığını gösteren bilgi ve belgelerle bahse konu kişilerin arasında sözde kafes planını
uygulamak kapsamında bir dayanışma ilişkisi olduğundan bahsetmek sadece hayalden öteye
geçemeyecek bir iddia olarak kalmaktadır. Burada birşeyi daha ifade etmekten kendimi
geçemeyeceğim çünkü benimle ilgili, Deniz kurmay albay Ali Türkşen burada savunmasını
yaparken ben duygulandım ve hakikaten duygulandım ve güneş gözlüklerimi taktım gözlerim
doldu ve bu gazetelere kadar yansıdı. Ben hiçbir zaman duygusal olarak bakmadım olaya
duygusal olduğum için gözlerim dolmadı beni duygulandıran şu, Binbaşı Levent Bektaş ki o
duruşmaya ben katılmadım benim askerlikle sorunum yok ben dünyaya yeniden gelsem yine
asker olurdum yine SAT olurdum ama bu ülkenin ordusunda değil şeklindeki beyanıdır. Ona
çok üzüldüm ve duygusallıktan değil gerçekten gözlerim doldu ki bu arkadaş benim emrimde
de çalışmış eğer benim emrimde de görev almış bu arkadaş dahil bu sözleri söyleten
komutanlar kendisine bu tuzakları tertipleyen arkadaşları ve işbirliği yaptıkları gizli teşkilatın
tüm üyelerini kınıyorum kınamanında ötesinde lanetliyorum. 12. Ağır Ceza Mahkemesinin
değerli başkan ve üyeleri, Türkiye'de uygulamaya konulan senaryo temmuz 2008'den itibaren
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Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef almış ve özellikle Deniz Kuvvetleri hedef seçilerek hedef
alınan komutanlıklar ile subay ve astsubaylara karşı içimize yerleşmiş sütü bozukları
vasıtasıyla tertipler hazırlanmış bilahare emniyet ve savcılara gönderilen imzasız sahte ihbar
mektupları, kablosuz internet hatlarından atılan emailler, el konulan bilgisayar ve CD'lere
yerleştirilen düzmece plan ve notlar, teknik takip sonucu telefon konuşmalarından kendilerine
göre yorumlar ile suçlamalar yapılarak tutuklanmalar yapılmış iddianameler düzenlenmiştir.
Ancak bugün senaryoyu uygulayan ve hazırlayanlar değil sernayo gereği hazırlanan tertiplere
sahte isim veya imzasız ihbar mektupları, internet hatlarından gönderilen emailler, hukuki
delil teşkil etmeyecek şekilde elde edilen DVD, CD'lere CD'lerle senaryonun devamını ve
davanın ilişkilendirilmesini sağlayacak isimlerin monte edilenlerin yargı önüne çıkarıldığı
yani bahsettiğim araçlar kullanılarak çamur atılan, karalanmaya çalışılan masum insanların
yargılandığı bir durumla karşı karşıyayız. Masum insanlar tutuklanarak aileleri perişan
edilmiş, alınlarına sürülmeye çalışılan leke ile şeref ve haysiyetleri ayaklar altına alınmış,
maalesef sisteme olan inançlarını yitirmişlerdir. Yüce mahkemenizden beklentim ve talebim
beklentimiz ve talebimiz daha doğrusu birbiri ile ilişkisi olmayan suni delillerle birbirleri ile
irtibat kurulmaya çalışılan sözde kafes operayonu eylem planının poyrazköy ve amirallere
suikast davası davalarından ayrılarak biran önce sonuçlandırılması ve hakikatlerin ortaya
çıkarılması, haklarında hiçbir somut delil bulunmayan ve tamemen tertiplere dayalı sahte,
düzmece belge ve kanıtlarla suçlanan masum insanların temize çıkarılmaları serbest
bırakılmaları, bahse konu senaryoyu hazırlayan ve uygulanan bulunarak yüce mahkemeniz
huzuruna çıkarılmalarını temin ederek adaletin tecelli etmesinin sağlanmasıdır. Saygılarımla.”
şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
 
42-Sanık Kadir Sağdıç'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
17/06/2010 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkan sayın mahkeme
üyeleri anayasamızın başlangıç maddelerinde temel nitelikleri tanımlanan laik demokratik ve
sosyal bir hukuk devleti olan ve benim de bir vatandaşı olmaktan gurur duyduğum Türkiye
cumhuriyetinin hukuk bacağında savunmamda ayrıntılı olarak dile getireceğim tespitlerde
farkettiğim bir kısım çarpık işleyiş sonucu masumiyetime rağmen maalesef sanık olarak
buradayım.Ama bu çarpık durumdan yine hukuk yoluyla yılmadan gerekirse tüm süreçleri
işleterek beraatimizle çıkacağımızdan ve işleteceğimiz hukuki süreç sonunda Türkiye
cumhuriyetinin var oluş mücadelesindekaranlık sayfa yaratmaya çalışan gerçek komplocuları
da ortaya çıkaracağımızdan eminim.Meslegime başlarken gerektiğinde vatan cumhuriyet ve
vazife ugrunda seve seve canımı feda edeceğimi söylediğim askerlik andına sağdık kalarak
tüm benliğimi yasalar ve askeri mevzuat çerçevesinde görevlerine adamış ve koramirallik
rütbesine terfi etmiş biriyken hukuk dışı hiçbir eğilimim olmaksızın yüce devletime karşı bir
silahlıterör örgütü üyesi olmakla itham edilmek daha da ileriye gidilerek mahkemenin
huzuruna sanık sıfatıyla gelmek bana ve temsil ettiğimkuruma karşı çok ağır bir iftira ve
komplodur.Yine malesef çağdaş evrensel hukuk yorumları çiğenenerek suçsuzluğumu
kanıtlamak için buradayım genel değerlendirmem ve mahkemenizden taleplerime
savunmamın sonunda yeniden dönmek üzere iddianamede bana atfedilmeye çalışılan
hususlara girmek istiyorum. Özellikle belirtmeliyim ki bu davanın açılmasına neden olan
sözde kafes eylem planıyla ilgili olarak iddianamede bana atfedilen ve delil diye gösterilen
hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum şuana kadar savunma yapan sanıkların ayrıntılı olarak dile
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getirmeye çalıştıkları böyle sözde bir planın aslında olmadığı delil diye gösterilen hususların
bir delil muhbirliği taşımadığına ilişkin savunmalarına genelde iştirak ediyorum ancak
özellikle dün haksız yere tutuklanarak bu dönemde geçirdikleri psikoloji sonucunda ifade
tarzında zaman zaman duygusal ifadelerde bulunduran orada sayın mahkemenizi anlayışla
karşlılayacağını takdirlerinize sunuyorum. Ben zaman ve zaman tasarrufu olması daha sırada
bekleyen çok sayıdasanığa sınırlı saatler içerisinde savunma şansı verilmesi gerekçesiyle
delillerin geçersizliğive temel bazı tespitler ile iddianamede bana atfedilen hususlara
odaklanmak istiyorum.Sözde planın kilit olarak kilit delil olarak sanık Levent Bektaşın iş
yerinde ele geçirildiği iddia edilen 3 nolu dvd gösterilmeye çalışılmaktadır.Tespit edebildiğim
kadarıyla bana ilişkilendirilmeye çalışılan delillerin önemli bir kısmıdabu dijital kayıtlara
aittir. Sözde kafes planının halen montaj ve düzmece dijital kayıtları dışında fiziki bir
döküman şeklide ortaya çıkmamıştır. Bu dijital kayıtlarda ismim neden geçiyor. Niçin bazı
notlarda yer alıyorum.Bana ait olduğu iddia edilen ifadeler neden yer alıyor bunları
bilmiyorum.Mükerrer olarak Poyrazköy duruşmasında ve buradada önce dile getirildiği üzere
bu iddianamenin sözde temel delillerin yer aldığı belirtilen Levent Bektaşdan ele geçirildiği
iddia edilen 1 numaralı cd ve 3 numaralı dvd Levent Bektaş'ın kendisinin de ve burada
avukatının da dile getirdiği üzere kabul etmedikleri ve gayrı kanuni şekilde ona maal
edilmeye çalışılan meselelerdir.Bu iki dijital kayıt sözde kafes eylem planı ile ilgili bir belge
niteliği ve delil özelliği taşımamaktadır.Savcılığın arama ve el koyma kararına istinaden
Levent Bektaşın 2 adet evi ve bir adet iş yerinde yapılan arama ve el koyma işlemlerini kolluk
tarafından CMK134 ve savcılığın terörle mücadeleye gönderdiği 22 nisan 2009 tarihli
talimattadabariz şekilde aykırı olarak gerçekleştirilmiş ve hukuk burada çiğnenmiştir.Bu 2
dijital kayıt yada kopyaları yazılı müracatımıza rağmen diğer savunma yapacak bazı sanıklara
verilmediği gibi 2 kez yazılı başvurumuza rağmen bizede verilmemitir, bunları sunuyorum
ancak şimdi ara karar aldığınızı memnuniyetle izledik sayın başkanve bunlara umuyorum
önümüzdeki günlerde bunların dijital kopyalarına ulaşırız. Sadece İstanbul Emniyet
müdürlüğünün 9 mayıs 2009 tarihli raporundaki bu kayıtların bazı ekran çıktıları üzerinden
tespit yapabildik.Böylece hakkımdaki suçlamaların dayanağı gösterilen bu düzmece dijital
kayıtlara ulaşamadık ve savunma hakkımız kısmen kısıtlanmış oldu.Buna rağmen yaptığımız
incelemede sınırlı bilgi içeren ekran çıktıları üzerinden ve müracatımız üzerine avukatımıza
verilen ege üniversitesi bilirkişi raporundan ekte bunu sunuyorum , bu 2 dijital kayıta teknik
olarak büyük tutarsızlıklar bulunduğu teyit edilmiştir.Diğer taraftan mahkemenizce Tübitaka
inceleme maksatlı gönderilen orjinal cd ve dvd'nin Tübitak tarafından alınan teslim
tutanağındanki bunlar az öncede ifade edildi.Elektronik mühür elektronik imza niteliğindeki
hash değerinin 9 mayıs 2009 tarihli kolluğa ait inceleme ve değerlendirme raporuyla
uyuşmadığını öğrendik, bu kayıtlarda değişiklik olduğunun bir kanıtıdır.Onu ek c olarak
ayrıcasunuyorum. Sonuç olarak terörle mücadele görevlilerince gerçekleştirilen arama ve el
koyma işlemlerinde hukuka aykırı olarak bilgisayar ve kütükleri hakim kararı olmaksızın
aranmış dijital verilerde şifreleme tespit edilmemesine rağmen el konulmuş dijital verilerin
imaj alma yedekleme işlemleri yapılmamış elektronik mühür değerindeki hash değeri tespit
edilmemiş, cd ve dvd lerin üzerine yeni veri yüklenmesine kapalı yadaaçık olduğuna dair bir
tespitte bulunmamış,imajların birer nüshaları şüpheliye verilmemiş.Bu hususları belirten
kayıtlar şüpheliye verilmemiştir,başka bir deyişle ilgili yasalar bir anlamda hiçe sayılarak suç
işlenmiştir.Dolayısıyla yasalara aykırı olarak elde edildiği aşikar olan söz konusu delillerin
hukuki bir değeri de mevcut değildir.El koyma işleminlerine dair hukuksuzluklar yargı
aşamasındadır,tarafımızca bu davaya müdahil başvurusu da yapılacaktır.Delillerin hukuksuz
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olarak elde edilmesini müteakip diğer yapılan işlemlerde de hukuksuzluk zinciri devam
edegelmiştir.Ele geçirildiği iddia edilen Cd ve dvd ye dijital dökümanlar bu dökümanlar
hakkında 22 nisan tarihinde yapılan ilk incelemenin sonucunda herhangi bir suç unsuruna
rastlanmadığı hakkında kolluk tarafından rapor tanzim edilmiştir. El konulan toplam 11 cd
den 8 ine ait 22 nisan tarihinde inceleme kayıtlarına ve hash değerlerine ek klasörlerde yer
verilmiş ancak iş yerinden ele geçen ve daha sonra esas delil olarak konusu edilen prınco
marka Cd ve phılıps marka dvd lerin 22 nisan tarihli detaylı inceleme kayıtlarına ve en
önemlisi hash değerlerine ek delil klasöründe yer verilmemiştir burada bir kasıt vardır,diğer
taraftan ele geçirilen 11 adet cd ve dvd'den yanlızca iki adedine ikinci kez inceleme yapma
ihtiyacının nereden ve neden hangi ipucuna göre doğduğu bu ihtiyacın doğduğu diğerlerinden
neden ayrı  olarak seçildiği  ve o ana dek numaralandırı lmama sebepleride
anlaşılamamıştır.Prınco marka Cd ve phılıps marka dvd üzerinde 2. inceleme 4 mayıs
tarihinde yapılarak 9 mayıs tarihinderapor haline getirilmiştir.Başka bir deyişle ilk inceleme
22 nisanda ikinci inceleme 4 mayıs tarihleri arasındaki sürede bu prınco marka cd ve phılıps
marka dvd lerin akıbeti hakkında herhangi bir açıklamayada rastlanmamıştır.Sonuçta esas
delil niteliği taşıyan cd ve dvd nin 22 nisan tarihli raporunda suç unsuru bulunmadığı tespit
edilmiş ancak idğer 8 adet cd ve dvd de olduğu gibi detaylı inceleme kayıtları en önemlisi
elektronik mühür değerindeki hash değerlerine rastlanmamış ve 9 mayıs tarihine kadar bu
materyallere numaralandırması yapılamamıştır. Bu durum söz konusu 2 dijital kayıt üzerinde
görevlilerin özellikle temgörevlilerinin oynadığı şüphesini doğurabilir. Ek delil klasöründeki
tem raporuna göre prınco marka cd de bulunan data stash programı kullanılarak phılıps marka
dvd'de sözde gizli kafes planı bulunduğu ifade edilmektedir.Bu mantığa göre önce cd nin
princo marka cd'nin açılmasının ve data stashprogramının bu cd de bulunmasının takiben
philips marka dvd'ye bu program uygulanarak dvd'dekisözde planın bulunmasını
gerektirmektedir.Mantık sırası bunu dikte eder.Princo marka cd nin incleme tarihi 4 mayıs
öğleden sonra 05.46.53 iken 10. klasör dizi 398 de philips marka dvd nin inceleme tarihi 4
mayıs öğleden önce 11.09.43'dür, yani nasıl olurda kafes planını içeren philips marka dvd
daha önce kafes e ulaşmak için yani dvd ye ulaşmak için data stash programını içeren princo
marka cd ise daha sonra incelenmiş olabilir. Bu bir anlamda anahtarı bulunmadan bir kasanın
açılması gibidir.Bu tespite ait bilgilerimi ayrıntılı olarak yansıdada yüce heyetinize sunmuş
bulunuyorum.Ayrıca bilirkişi uzmanları data stash programının statuce soft vaire lisanslı bir
program olduğunu söylüyorlar merak etmem hususu şudur.Son dönemde bu programın lisansı
Türkiyede kimler tarafından alınmıştır bu durumda merak konusudur, data stash'a kimler
erişebilmiştir Türkiye'den.1 numaralı delil olan philips marka dvd'ye ilişkindeğerlendirmeler
kapsamında bu dvd'nin bilirkişiye 4 mayıs tarihinde inceleme başlangıç tarihi 11.09.43 sabah
saati gözüküyor, 10. Klasör dizi 407'de var, philips marka dvd'nin içerisindebulunduğu
belirtilen kafes adresler xls. Dosyasının oluşturma tarihi yine 4 mayıs olup saati 11.26'dır.
Dikkatinizi çekmek isterim, bu tarihte Levent Bektaş tutukludur. Bunun yanı sıra 1 nolu delil
olan bu dvd nin 4 mayıs tarihinde 11.09'da incelenmeye başlanmış olması akabinde 11.26'da
da kafes adresler dosyasının oluşturulmuş olması dikkat çekicidir, bu delilin üzerinde
oynandığının net kanıtıdır.Yani Levent Bektaş tutuklu iken bir anlamda inceleme veya
manipülasyon maksatlı olarak dvd açılmış bilahare art niyetli olarak kafes adresler dosyası
buradaoluşturulmuştur.Bu belirlemelere göre öncelikli şüpheliler tem görevlileri olmakla
birlikte birlikte bu dosyanın nerede ve kimler tarafından oluşturulmuş ve dvd ye monte
edilmiş olduğu resen suç duyurusunda bulunulması gereken bir husus olup mahkemenizin
takdirine bırakılmıştır.Söz konusu philips marka dvd de göze çarpan bir başka önemli husus
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cihangül ile notların bulunduğu dosyayla ilgilidir.Kodlarla çok küçük olduğu için biraz
büyüterek aydınlatmaya çalıştık ordaki bilgileri dosyanın ekran çıktısında notlar txt belgesinin
oluşturulma tarihini 27 nisan 2009 saat 15.29 olarakbelirtilmiştir.Bu tarih princo marka cd nin
ele geçirilme tarihi olan 22 nisan 2009 ve Levent Bektaş'ın tutuklanma tarihinin çok
sonrasındadır.Acaba Levent Bektaş tutuklu bulunduğu sırada cezaevi yetkilililerinden izin
alarakmı mı dışarıya çıkıp bu dosyayı oluşturmuştur sorgulamaya değer, konuyla ilgili diğer
manipülasyonlar kısmen benden önceki sanıklar tarafından da dile getirildi . Eğer söz konusu
Cd ve dvd ye dijital olarakerişebilseydik daha da ayrıntılı tespit yapabilirdik ancakteszpitlerim
şu andaki aşamada bile delilleri çürütmeye yeterli olduğu kanısındayım.Ancak gelecekteki suç
duyurumuz açısındanda kendileriayırca bir ek delil özelliğide taşımaktadır bunuda
vurgulamak istiyorum, philips marka dvd de yer alan bir başka çarpıklık ise gündemlerim
isimli klasördür. Bu klasörde yine iddianame için ek delil klasörünün 10. Klasörünün dizi
322'si olarak kayıtlı bulunmaktadır.Cumhur Tiryaki isimli şahıs tarafından yazıldığı Şafak
Yürekli isimli şahıs tarafından son olarak kaydedildiği klasörün 22 ocak 2004 tarihinde
oluşturulduğu ve 17 ekim 2008 tarihinde en son olarak güncellendiğine ait ekran çıktısı
bulunmaktadır.Klasör içinde içeriğinde ise benimle ilgili olarak Kadir Sağdıç müdürlüğe
tokatköy konusunda ihbar mektubu gitmiş, izler varmı kontrol etsin gibibir kayıt
mevcuttur.Yani 2008 itibariyle böyle bir not var, bu ibare beykozda bulunan patlayıcı
hakkında 23 şubat 2009 tarihli ihbar mektubu kastedilerek izlerin olup olmladığını
araştırmaya yönelik bir not olduğu dikkate değer bir şekilde burada yer almaktadır. Yani 2008
tarihinden bir medyum gibi 2009 yılında bir olaya atıf yapılarak burda bir kayıt
gözükmektedir.Bu komplonun açık olarak ortaya çıktığını değerlendirdiğim diğer bir ek delil
özelliğindedir.Daha gönderilmemiş bir ihbar mektubu ve gömülmemiş silahların izlerinin
kontrol edilmesi nasıl 4 ay önceden kayıt altına alınabilir ki bu montaj gündemlerim isimli
kayıt içinde şahsıma atfedilmeye çalışılan diğer bir konu eksik ve yanlış bazı şahsi bilgiler ile
birlikte Bedrettin Dalan la ilgili ilişkilendirilme gayretidir. Bedrettin Dalanın basındaki hükmi
şahsiyeti ötesinde hiçbir ilişkim ve irtibatım kendisiyle olmamıştır kendisini tanımam .Ancak
ne ilginçtirki detaylarına sonra gireceğim yine meşhur Serdar Cem ismiyle gönderilen mail
içeriğinde bana atfedilmeye çalışılan sözde bilgilerle buradaki gündemlerim kaydı içinde
geçen sözde bilgiler aynı yanlışlıklarla ve aynı söz dizisine havi olarak çatışmaktadır, buradan
Serdar Cem isimli sanal şahıs ile içinde gündemlerim dosyasının bulunduğu 3 numaralı dvd
nin kurgulayıcılarının aynı şahıslar olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.Benzer şekilde
gündemlerim 2 dosyası içinde bana atfedilennotlarda da içerik olarak bu notlara bir ilişkim
yoktur.Kim tarafından niçin yazıldığını da bilmiyorum Aynı dvd'nin tntx isimli sözde
dökümanın kayıtları içinde adımın ne maksatlı niçin konulduğunu da bilmiyorum tamamıyla
gerçek dışı ve montaj ürünü olduğunu burada kanıtladığımız böyle bir dvd nin tümüyle
içeriniğini de reddediyorum.3 nolu delile ait ilave özellikler söz konusu bilgisayarın
incelenmesine başlanan ve bitirilen tarih ve saat grubunda yine yanlışlıklar doludur, başka bir
deyişle inceleme 7 ocak 2008 tarihinde başlamış görülmektedir bu kayıda göre buda çok
ilginç oysa bilinmektedirki 11 adet cd ve dvd ye ait incelemelerin 1 ve 2 nolu dellilerin
tamamı 22-23 nisan 2009 tarihlerinde 3 nolu cd'nin yukarıda belirtildiği gibi burda da yazdı
şimdi görüyorsunuz 2080 tarihinde incelendiği görülmektedir.0 ve 8'in yeri karışmış,2080
olarak manipüle edilmiş burda, yani böyle bir manipülasyon olmasa bilgisayar 2008 yılını
2080 diye tarih atmaz belli ki birileri bu kayıtlarla oynamış 2080 tarihi.Şimdi tespit edilen
hatalar arasında diğer önemlilerinden birini sizlere sunmak istiyorum.Levent Bektaş eve ve iş
yerinin 22 nisanda aranmasından sonra 24 nisan 2009 tarihinde tutuklanmıştır, hukuka aykırı
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bir şekilde elde edilen 11 adet cd ve dvd nin tamamına ait yapılan incelemeyi müteakip 22-23
nisan 2009 tarihindeki soruşturmayla ilişkilendirilen her hangi bir veriye rastlanmadığına dair
emniyet personelince rapor tanzim edilmiştir. Bilahare az önce amiral Öğütcü'de değindi,
İstanbul cumhuriyet savcılığı 30 nisan 2009 tarihinde 2009/827talimatına istinaden 1 nolu
delil olarak bildirilen dvd ve 2 nolu delil olarak belirtilen cd bu toplam 11 cd ve dvd arasından
seçilerek cımbızla seçilerek tekrar incelenmek üzere gönderilmiştir,yani kolluğun fark
edemediği bir şeyi savcı nasıl farketmiştir orasıda ilginçtir, takiben 4 mayıs tarihinde
yapılanincelemede sözde kafes planı ve ilgili diğer hususlar tespit edilmiş inceleme 9 mayısta
tamamlanarak İstanbul C. Başsavcılığına geri teslim edilmiştir.Başka bir ifadeyle 4 Mayıs
2009 tarihine kadar sözde kafes eylem planınaait hiçbir veriye rastlanmamıştır.Ancak şu
meşhur iki gündür dinlediğimiz Eren Günay hadisesi var, maalesef belki zaman alacak ama
savunmamın bütünlüğü anlamında bir kez daha vurgulamak durumundayım. Her nedense 27
nisan 2009 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulan Eren Günay'a sözde kafes planına
ait sorular tevci edilmiştir.Bu husus olayın münferit hatalardan öte ardışık bir komplo şeklinde
süregeldiğinin diğer somut bir delilidir. Beklentimiz burada belirtilen hususların suç duyurusu
olarak kabul edilip mahkemenizce işlem başlatılması ve dijitam komplocular ile onlara
içerden yalan bilgi besleyen çevrelere yönelik lehte delil elde etmemize olanak
sağlanmasıdır.Şimdi sözde planda yer alan askeri yazım tekniğine uymayan şekilsel hatalara
değinmek istiyorum.Bu davanın askeri mahkemede görüşülmesini gerektiren önemli
nedenlerden biride askeri uzmanlık ve bilirkişi ihtiyacını zorunlu kılan askeri yazım tekniği ve
şekilsel yani format hatalarına dayalı delillere ulaşma ihtiyacı idi .Ancak mahkemeniz dün bu
talebi reddetti, burada devam ediyoruz. Ama size iki gündür belkide benden sonraki
sanıklarımızda devam edecekler, mahkeme heyetinin uzman omladığı askeri bir alanda sadece
şekilsel tutarsızlıkları kanıtlamayaçalışıyoruz bu hususta daha önceden müracatlarımız oldu
deniz kuvvetleri ve genelkurmay başkanlığı mahkemenize yardımcı olabilirler bizim yapmaya
çalıştığımızbu tutarsızlıkları bu belirlediğimiz delilleri yazılı olarak mahkemeye yardımcı
olacak şekildebilirkişi olarak göndermeleri gerekirdi. Bizler askerler olarak sivil bir heyete
askeri yazım tekniğine uymayan şeyleri 2 gündür mükerrer bir şekilde anlatmaya devam
ediyoruz. Ama savunmamın bütünlüğü açısından zorunlu olarak bende değinmmek zorunda
kalıyorum.Sözde planın birinci sayfasında sağ üst köşede el yazısı ile derkenar şekilde
uygundur Kadir paşa koordine etsin şeklinde bir notun yer aldığı belirtilmektedir. Bu notun
geçerliliğini kanıtlayabilmek dijital formatı dışında ancak gerçek mürekkepli kağıt sayfasına
ulaşmak gerekir, sayfanın orijinaline ulaşmak bu ana kadar mümkün olmamıştır.Sadece jpeg
formatında resim formatında bir parça ile başbaşayız bir belge özelliğide taşımıyor.Bu arada
bana koordine görevi veren sözde yazılı bir tebliğde bulunan kimse de olmamıştır.Az önce
amiral Öğütcü bu hususla ilgili tespitlerinide mahkemenize sundu bu tamamiyle düzmece bir
montajdan öte birşey değil banada şahsen bu konularda koordine etme direktifi gibi birşey
hiçbiryerden gelmemiştir. Diğer önemli bir format mantık tutarsızlığı içinde benimde
gösterilmeye çalışıldığım sözme danışma kuruludur, tabidanışma kurulu gibi bir ifade şirket
yada sivil toplumlarında olabilir ama sözde harekat icra edecekve insan gücü yapısı
askerlerden oluşan hiçbir yapıda böyle bir otorite olamaz.Bu son derece düzmece bir
ifadedir.Böyle bir oluşumu yani silahlı kuvvetler içinde olsun bu süreçte olsun ne gördüm ne
de danışma kurulu gibi bir oluşum içinde yer aldım.Kaldıki mantık hatası olarak da görev
sorumlulukları ve yetkilerinin tanımlanmamış bir sözde danışma kurulunun hiçbir yerde
bunun yetkileri nereye kadar sadece bir istişare organımıdır yoksa icrayada yönelik yetkileri
varmıdır,hiçbiryerde buna rastlamadıkbu sözde dökümanla ilgili olarak bu danışma kurulunun
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ne yapacağı belli değildir.Sözde planı icra ettirmekten sorumlu Komutanlar bu kişiler ise onay
sayfalarında bunların imzaları olurdu ki öyle birşey de yok.Eğer adı burada geçtiği gibisadece
danışma hizmeti veren bir kurul ise o zaman da bunların yürütme erki yani planı icra ettirme
sorumlulukları yoktur.Tutarsızlığı sürdürmek daha da ek sözcüklerle mümkün ama zaman
tasarrufu sağlamak amacıyla bu kadar değinmeyi yeterli görüyorum.Askeri literatür açısından
da uyumsuzluklar vardır.Daha öncede değinildi.Eylem ifadesi hiçbir Deniz Harekat planında
yer almazonun yerine Harekat Planı veya Lojistik Destek Planı gibi ifadeler yer
alır.Usüllerimizde Danışma Kurulu diye bir hiyerarşik yapı yoktur.Operasyon ve lider
sözcükleride bizim silahlı kuvvetler tekniğinde yoktur bunlar sivil ifadelerdir ve bunların
yerine Türk Silahlı Kuvvetlerinde harekat,komutan yada amir gibi ifadeler kullanılır.Benzer
şekilde teşkilat yapılarında da hücre terimi yer almaz.Görev kuvveti,görev grubu,görev
birliği,görev elemanı gibi yapılar yer alır.Yine belki mükerrer olacak sözde planın ana
metninin başlık kısmında birçok tutarsızlık var.Az önce Amiral Ögütçü de değindi.Kopya
numarasından tutunda kod numarasına kadar.İzninizle bunları savunmamı yazılı olarak da
Sayın Başkan ayrıca sunmak istiyorum ayrıntıları yazı olarak geçecek.Ancak Amiral
Ögütçünün değindiği bu tutarsızlıklara bende katılıyorum.Yani kırmızı içine alınmış olan
gerek kopya numarası gerek operasyon gücü gerek tarih saat grubundaC Mart 2009 yazılması
,kod numarası veKD 03 gibi terimler askeri literatür ve şekilsel disiplinde olmayan
hususlardır.Durum maddesinin alt bendinde Düşman unsurları-Dost unsurlar gibi ifadeler
kullanılıyor.Bunun bir kısmına Amiral Ögütçü ve benden önceki sanıklar değindiler ancak
burda ilginç bir husus daha var orda yuvarlak içine almamışız ama CHP başta olmak üzere
iktidar partileri diyor her halde burda muhalefet demek istese gerek orda CHP yi iktidarda
olan bir parti gibi göstermiş o da ilginç.Dost unsurlar tabiki bizde onlar dost kuvvetler-
düşman kuvvetleri gibi yer alır. Yine benzer bir şekilde CPK ve kompartmantasyon gibi
sözcükler bizim literatürümüzde askeri şekilsellikte yer almayan hususlardır.Ayrıca dijital
ortamda ele geçirilen belgeler her türlü ekleme,çıkarma,kopyalama yapıdaki olması nedeniyle
Yargıtay 2. Dairesi 16 Nisan 2007 tarihi ve 2005/6376 E. ve 2007/2551 K.sayılı kararları
kapsamında bunlar hukuki bir değerde taşımamaktadır. 2. Maddede belirtilen bu belgede
sözdebelgede Türk Silahlı Kuvvetleri vazife formatında,yine mektır,maktır gibi şekilsellik var
benden öncekiler değindiler ona katılıyorum.Vazife formatıda yanlış yazılmıştır.İcra
maddesinde yine maksatsız karar yazılması gerekir.Bunlar yanlış yazılmıştır.Benden önceki
arkadaşlarım değindi aynen tespitlerine katılıyorum.Planlara kod numarası verme hususu
ayrıntılı olarak Amiral Öğütçü değindi.Aynen tespitlerine katılıyorum.Benim içinde aynı
şeylerin geçerli olduğunun kayda geçmesini talep ediyorum.Hücre, lider gibi ifadeler
kesinlikle askeri kurumlarda görev yapan personelin kullanacağı ifadeler değildir.Ayrıca
sözde planın ekinde yer alan psikolojik harekat formunda yani böyle bir form 2005 tarihinden
itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri literatüründen kaldırılmıştır.İlk günkü sanıklardan ikisi buna
değindiler.Ben de tespitlerine katılıyorum.2005 tarihindenitibaren psikolojik harekat tabiri
Türk Silahlı Kuvvetlerinde yoktur bu sözde planda Mart 2009 'da oluşturulduğuna göre
olmaması gerekir.Geçmişteki biryönergeyi ele geçirmiş olan birileri ki Milli Güvenlik
Akademisinde sivil ve askerler birlikte Milli Güvenlik Eğitimi almaktadırlar.Hizmete özel
dereceli olan bazı dökümanlara kendileride eriştikleri için kamu görevlisi olup Milli Güvenlik
Akadamesinde sivil olarak görev yapanların bunu ele geçirmiş olma bu yönergeyi ele
geçirmiş olma ihtimalide yüksektir. Maddi hataların en belirginlerinden biri olarak dasözde
planda yer alan imzalardaki çıplak gözle bile fark edilen pixel farklılıklarıdır. Bunlar daha
öncede dile getirildi.Bir yerlerden bulunmuş imzalar sonradan word belgesinin üzerine
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getirilmiş yapıştırılmış,yapıştırıldığı andan itibarende resim yani jpeg formatıyla devam etmiş
ve sözde plan bu şekilde oluşturulmuş.Gerçekten bir mercekle bakmamızdahi gerekmiyor
çıplak gözle dahi metin ile yapıştırılan imzalarınfarklılıkları gözüküyor. Kaldı ki bu konuda
uzman bilirkişiler buna ayrıntılı baktıklarında bunuçok daha net tespit edeceklerdir.Şimdi
sözde planda yer alan diğer mantık hatalarına geçmek istiyorum.Burda özellikle askerlikte
esas olan ayrıca Savcılar tarafından dabelirtildiği üzere çok sıkı disiplin ve hiyerarşik yapı
gibi sözde planda bu tipifadeler var.Bunlara uyulmamıştır görevdeki üst rütbeli subayların
amiraller dahil olmak üzere emekli bir Binbaşıya bağlı olarak görevlendirilmeleri mantık
dışıdır.Tüm benden önceki sanıklarbuna değindiler aynen katılıyorum.Sözde planda yer alan
personelin tamamı şaşırtıcı bir şekilde Deniz Kuvvetleri personelidir.Bu personelin asker ve
denizci olmaları planın ne denli kurgu dolu bir komplo olduğunun da açık
göstergesidir.Ancak bu daha birçok şeyin göstergesidir. Müfterilerin az öncede
değinildi.Sayın duruşma savcımızında benzer soruları oldu dünde bugünde iş birlikçiler,
müfteriler, içerde kötü niyetli kişilerle başlayan dışarda sivil irtibatlı, kolluk irtibatlı tabi
yargıya ne kadar gittiğini zaman içinde erişebildiğimiz deliller gösterecektir. Organize bir
faal iyet  var .Ama başlangıçta  bazı  is imlere  yönel ikbiyograf ik  is t ihbarat ın
lekelenmesi,karalanması ve deniz kuvvetlerinde yıpratılması gereken kişilerle ilgili isim
tespitleri büyük ihtimalle kesin demiyorum ama Deniz Kuvvetlerinde mevcut art niyetli kötü
niyetli müfterilerde başlamaktadır.Yine ifade edilen Hrant Dink,Rahip Santora gibi cinayetler
ile sözde plan arasında da ilişki kurulmaya çalışılmıştır.O halde görevli olduğu iddia edilen
personel arasında neden hiç sivil yoktur.Denizciler bu faaliyetleri nasıl yapacaklardı zaten bu
cinayet esasen sanıkları belli olupdavalarıda devam etmektedir.Ancak burada amaçlanan söz
konusu cinayetlerle ilgili asıl azmettiricileri perdelemekve yardımın yaratılması olduğu
değerlendirilmektedir.Bu konuya çok önem veriyorum bir ara savunmamın sonunda da tekrar
gelicem.Burda ikili bir hedef var.Bir tanesi bireysel ve kurumsal olarak Türk Silahlı
Kuvvetleri mensupları ve kurumları yıpratmak ama ikincisi çokta önemli çokönem verilen bir
amacı var bu sözde Kafesin Hrant Dink cinayeti,Rahip Santora ve Malatya Zirve
Yayınevindeki benderahmetle andığım insanların katilleri belli amaasıl azmettiricileri ve
kurgulayıcıları ile ilgili ilerleme güzergahında yolun önünü kesmek hedef sapıtmak ve yargıyı
yanıltmaktır.Ama bizde müdahil avukatlar gibi bunların peşindeyiz bunları zaman içinde
yargı gerçek sorumluları ortaya çıkartacağındanda eminim.Durum B 5 te yine bir partimize
iktidar partimize atfen 29 Mart yerel seçimlerinden bahsedilmektedir.Yani daha seçimlerin
sonuçlarıbelli değildir.Az önceki sanıklar değindiler.Yine söylüyorum savunmamın bütünlüğü
için buradada değiniyorum.Fakat burda bir ipucu vardır.Sözde Kafes Planı kesinlikle jpeg
belgeside olsayerel seçimlerden önce ortaya çıkmamıştır.Yani Nisan,Mayıs falan
olabilir.Ancak kurguları bu Poyrazköyde gömülmeye çalışılan,ağaçlara tornavidalarla işaret
ettirilmeye çalışılan, denizaltıya sözde niteliği olmayan 100 gramlık 1960 yapımı patlama
özelliğini kaybetmiş şeylerle bunun kurgulaması belli ki Temmuz-Ağustos sürecinde isimler
belli olmuş takibende Kasım-Aralık sürecinde denizaltıyla başlayan öbür yıla 2009'a geçişte
de 2009'un Ocak-Şubat döneminde gömmelerle devam eden sonunda şimdi artık
kurgulayabiliriz böyle bir planı çıkartırız dedikleriNisan-Mayıs'a gelinmiş ki gömdüklerini
açma tarihini 22-23 Nisan olarak belirlemişler. Ama birçok şeyi eksik yapmışlar.Sonra o
cd'ler gide gele işte hashdeğerlerini kanıtladık.Her gidiş geliştede değişmiş.O zannediyorki hiç
değişmiycek içine bir virgül koysanız bunlar değişiyor.Şuandan itibaren bizeverilen ekran
çıktılarının da değişmemesini ben talep ediyorum. Çünkü yeni gelecek olan Tübitak'dan neyin
geleceğini bilmiyorum belki yeni bir komployuda şimdi oralarda hazırlayacaklar.Ben şuan
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bize verilen Hard kap olarak verilen burdakileride şuandan itibaren müteakip suçları bulup
ortaya çıkartmam için gerçek bu komployu düzenleyeni ortaya çıkartmak için ayrıca
saklanmasını istiyorum.Bana verilecek olan cd,dvd'nin dijital kopyası yeterli olmayabilir ama
geçmişteki tespitleri yapabilmem için geçmişteki delillerin bu kurguyu daha net ortaya
çıkartabilmem için bugüne kadar verilmiş olsaydı çok daha iyi olurdu. Şimdiden sonrada
istiyorum.Ama bunlarla oynanmış.Size tarihi bir şey olarak çizdim.Temmuz-Ağustos'ta
isimler belli olmuş Feyyaz Amiral diğer Amiraller diğer pırıl pırıl Albaylarondan sonrada
Eylül-Ekim- Kasım döneminde Denizaltıyla başlayan kurgulama var 2008'de, Ocak-Şubat'ta
gömmeler var,Beykoz Kaynarca köyünde ağaçlara çakılan tornavidalarla gelin beni burda
bulun dedikleri torbalar,gömmeler var, muhtemelen o tarihlerde de tabi tel örgüsü yok
Poyrazköy'ün o bölgede SAT komutanlığının orda rahatça vatandaş girebileceği bir şeyde
oraya da sözde birşeyleri gömmüşler eşittir seçimlerde yapıldı seçim sonuçlarına göre biz
bunu çıkartalım demişler.Muhtemelen bunun çıkış tarihi gerçekten daha sonraki Nisan-
Mayıs'lı bir dönem.Aksi takdirde Yerel Seçimlerin 29 Mart'taki sonuçlarını bilemezlerdi.Ama
planı 30 Mart gibi yazmışlar tabi şimdi tutarsızlığını şimdi görüyorlar bizi de dinliyorlar
bunlarda enselerinde yakalarında olduğumuzu yüce yargı ve mahkemeyle birlikte sonuna
kadar gideceğimizi bu kirli komployu ortaya çıkartacağımızdandayüce Türk milleti müsterih
olsun.Azınlıklarla ilgili saygın ifadelerini benden önceki arkadaşlarımızın söyledikleri ifadeye
aynen katılıyorum.Son derece ben kendi yaşantımda da ailem Kavaladan Batı Trakya
göçmeniben Heybeliada da yaşamış bir insanım.Azınlıklara en hoşgörülü ve
saygındavrananlar Bahriyelilerdir.Bunu bütün Türkiye bilsin.Eğitildikleri ortam, meslek
yaşamlarında genç yaştan itibaren tatbikat ve liman ziyaretleri sebebiyle yabancı ülkeleri
bilirler Bahriyeliler. Evrensel değerleresaygılıdırlar ve tanırlar.Şahsen kendim İstanbullu
olmam yanında 6 yıl Heybeliada Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu öğrencisi olarak
okudum.Her hafta sonu esnaf ve ada vapurundave tüm adalarda yaşayan azınlık
vatandaşlarımızla birlikte olduk. Arkadaşlıklarımız oldu.Bu bize atılan çok çarpık bir iftira
ama bu iftiranın asıl sebebine az önce değinmiştim savunmamın sonunda da tekrar ayrıntılı
olarak dönücem.Dolayısıyla sözde Kafes dökümanındaki felsefenin mensubu olduğum Deniz
Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri değerleriyle hiçbir ilişkisi yoktur. Kendi insanlarımıza
yönelik canilik içeren tüm bu iftiraları şiddetler kınıyor ve reddediyorum.Diğer taraftan sözde
planda yer alan personelin tamamı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olmakla beraber
çok farklı alanlarda bunlar ihtisaslaşmışlardır. Sözde Kafes planında bölgelere göre
oluşturulan hücrelerde bunların kimisi deniz sınıfı yani gemide çalışan insanlar.Bir kısmına
bakıyorum deniz piyade, yani karada görev yapan arkadaşlarımız.Bir başkalarına bakıyorum
SAT,SAS olarak Özel Kuvvetler niteliğinde Komando özellikli ve SAS özellikli
arkadaşlarımız ve bunların hepsi Bahriye üniforması giyer amaeğitilmişlikleri görev alanları
tamamiyle farklı doktrinlerdir.Bu farklı doktrinden gelenleri aynı yerde görevlendiremezsiniz.
Farklı alanlara yönelik eğitim alan bu personeli sözdeplanda yer alan amaçlara dahil ortak bir
görev yaptırmak mümkün değildir. Bunları aynı hücreye aynı yere koyarsanız birbirlerinin
ayaklarına basarlar,eğer ben böyle bir sözde icraat gerçekleştireceksemSAT komandoları buna
yeter.Dünyanın her yerinede yeterler kahraman insanlardır, iyi yetiştirilmişlerdir. Gözlem
günlerinde gösteri günlerinde gidin 75 metreden 10 kuruşluk şeyi gözünü kırpmadaneli
titremeden hedeften vuracak insanlardır.Bunların ayrıca Deniz Piyadeye,Deniz sınıfı adına
eğer bir sözde birşey yapacaklarsa ihtiyaçları olmaz.Kaldı ki kendi insanına canilik şeyini
h içbi r  zaman yapmazlaras la  böyle  b i r  insan  o lmayı  kabül lenmedikler in i
defatensöylediler.Kardak krizinden,çevre ülkeler ve dünyayasavunmamıza katkı veren dostu
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düşmanı ayrı kefeye koydurtacak özellikte dostu sevindiren düşmanı caydıran özelliklere
sahip böyle bir güzide kuruma bu iftiralar atılabilirmi. Yine sözde dökümanın madde C4
bendindemeydana gelebilecek hukuki durumlarda Özel Operasyon Gücü Komutanının onayı
alınmak suretiyle Avukat Serdar Öztürk'ten destek alınabilecektir ifadesi yer alıyor.İddianame
ek delil klasöründe sözde operasyon gücü komutanıolduğu iddia edilen Albay Mücahit
Erakyol ile Avukat Serdar Öztürk'ün bir bağlantısı tespit edilmemiştir.Kendiside ifade verdi
dün.Ayrıca Avukat Serdar Öztürk daha önceden tutuklanmıştır.Tutuklu bir Avukat tan onu
tanımayanİzmir Foça'daki bir Albayın onayı alınarak nasıl destek alınır.Bunun bir mantıklı
izahı varmı.Nasıl bunlar fezlekelerden geçip iddianameye dönüşüp buralara kadar sanık
sıfatıyla bize atfediliyor.Yine sözde plandasilah listesiyle personel miktarları arasında adedi
bir yetersizlik vardır.Sözü edilen silahların bir kısmı Deniz Kuvvetleri envanterinde mevcutta
değildir.Ayrıca söz konusu personelden özellikle SAT ların elinde sözü edilen silah ve ele
geçirilen mühimmatın çok daha etkilisi ve fazlasına sahiptir bunların cephanelikleri de
ellerinde.Bunu bir yere gömmesi gerekmez.Anahtar elinde gider kendisi burdan alır
yapar.Yani her hangi bir faaliyet icra etmeye karar verirlerse Emniyette muhafaza edilen
cephane ve silahları yerine niye mantık dışı olarak olumsuz şartlarda gömülü bulunan
silahlardan faydalanmayı düşünsünler.Bunu dvd 1 ve dvd 3 ve cd 1'in kendi iş yerinden çıktığı
iddia edilen Levent Bektaş da izledim basındangayet güzel ifade etmiş bulunuyor.Muhabere
alt başlığı altında muhabere işletme devamı talimatıyürürlüktedir ve muhabere usullerişeması
diyor buların tamamı askeri anlamdaamatörce yazılan ifadeler.Az önce Amiral Öğütçü
ayrıntılı anlattı.Fazla vaktinizi almıyorum ama tespitlerine katılıyorum kendisinin.Yine bu ilk
defaburda öğrendiğim bu CPK Kompartmantasyon daha öncede değinmiştim bunlar bizde
askeriifadeler olarak yer alamaz. Bahse konu sözde planınEk A görev bölümü altında yer
alanMarmara Bölge Komutanlığındaki bir hücre 1 lider ve 4 elemandan oluşuyor.İstanbul gibi
Türkiyede yaşayan azınlıkların büyük birbölümünün tabi Lozan Antlaşması gereği aslında
tamamının yani kategorik olarak ama ülkemizin her yerinde azınlığımız var.Büyük bir
bölümünün yaşadığı bu coğrafi bölgede görevlendirilen eleman sayısı ile İzmir gibi bir ilde
yaşayan azınlıkların mevcudiyeti dikkate alındığında İzmir bölgesinde görevlendirilen bir
liderle 7 eleman ters orantılıdır.Çünkü İzmir'de ordan bir komplocu müfteri var. Az önceki
savunmadasayın Amiral Öğütcü'nün söylediği sahte ihbar mektuplarının bir kısmı İstanbul
ağırlıklı bir kısmı İzmir ağırlıklı. Halen faaller halen basında geçen ay itibariyle de bizleri
karalamaya devam eden tabi Kamuoyuna mal oldu artık adı yandaş basın olarak geçen
kimlerse onlar bilirler yandaş basında da sürekli bumuhbirlerin karalaması devam ediyor.Bir
Amiralimizin fotoğrafı var abisi bilmem kim kaçakçılıktan yakalandı diyor.Yazının içine
giriyorsunuz abisi Türk kanunlarına göre Türkiyede bir suç işlemiş değil,birşeyden
yakalanmış değil abisi bir şirkete ortak.Türkiyede ki ton balıkçılığınınihracatının orda
gazetede okuduğum kadarıyla % 75-80'ni yapan Mavi Tuna Avcılığının Türkiye
ihracatçısı.Şirkette sadece bir hissedarnerde suç işlemişler Cezayir açıklarındaneye karşı
Avrupa Birliği Kotalarından biraz fazla balık tutmuşlar.Neden,alıcısı Japonya.Peki fazla
tutamazlar mı.Hayır,Avrupa Birliği,Türkiyenin nüfusuyla orantılı balık kotası
vermiyor.Avrupa Birliği balık tutamıyacak durumda olan Libya'ya ve Cezayir'e fazla kota
veriyor.Türkiyenin balıkçıları balık tutamıyor.Geçen hafta daha İzmir Karpaz açıkları İzmir
Kıbrıs Karpaz açıklarındaFransız bandıralı bir karakol gemisi balıkçılarımıza müdahele
etmeye kalktı.Deniz Kuvvetleri o tekneyi baskı altında tuttu.Balıkçılarımızı koruyor.
Libya'nın, Cezayir'in tutamadığı balık kotasınıonlara ek ödemelerde bulunarak balıkçılarımız
tabiri caizse hava parası veriptaa oralara gidip balıkları tutmaya çalışıyorlar.Dünyada adilce
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bir dağılım olacaksa ülkemizin deniz sınırları 8300 küsür kilometre nüfusu 75 milyon
istihdam isteyen çalışacağım bana iş bulun diyen bir Türkiye 'de balık tutmanın neresi suç,
neye göre suç, milli yasaya göre değil.Icckert kuralları var,ıcckert denir, ordaki biraz kotayı
geçmişler.Bu şirkete Cezayir den ihtar gelmiş. Kişinin kendisi değil sadece hissedar diye
geliyor.Gazete bunu şöyle yazıyor.İşte Amiralimizin abisi tutuklandı.Abisinin resmi nerde,
yok.Amiralimizin resmi var.Feyyaz Öğütcü Amiralin bahsettiği o iki amiralimizden pırıl pırıl
insanlardan birtanesi.Evet bunlar kendilerinide ifade ettiler yandaş harekat ediyorlar.Türkiye
Cumhuriyetinin çıkarlarına Türk Ulusunun çıkarlarına değil bir zümreye karşı bu çıkarları
gözetecek ettiği yemine sadık hukuk içinde kalaninsanlarımıza hukuk içinde harekat eden
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok değerli insanlarına karşı
utanmadan bunları yazıyorlar,tehditaltındayız.com,Taraf Gazetesi ve Agosa sahip çıkalım
internet siteleri,19 Kasım'da birden bire yargısız infazla Mitralyozle taranırcasına sonra
gelicem resimler var.Bu gazete tarafından en önce yüce Türk milletine karşı ardından
kurumuma karşı 20.000 kişiyi temsil ettiğim GüneySahapersoneline karşı mağdur
edilerek,eşime, çocuklarıma mağdur edilerek ve yüce Türk milletine karşı mağdur edilerek
Mitralyozle tarandım.Kurdukları internet siteleri daha sonra yayınlanıyor yani güya
geçmişteymiş gibi şeyleri yok,bu sahipçıkalım.com ve tehditaltındayız.com yine değinildi
benden önceki sanıklar tarafından Fatma Cengiz 2006 Aboneler listesiyle 2009-2010
rezaleti,böyle birşey olamaz yani bunu normal gözle bakan bir insan, kollukbunun düzmece
o l d u ğ u n u  g ö r ü r . İ d d i a  m a k a m ı d a  a l m a m a s ı  g e r e k i r  i d d i a n e m e y e . Y a s a l
yetkilerimiz,sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde tespit ettikçe ek suç duyurularında
bulunacağız. Bu sayede bir yandan Ergenekon davasıyla bağ kurulmaya çalışılırken diğer
taraftan irtibata dair hiçbir kanıt olmadansözde Kafes Eylemi içine monte edilen personelile
Ergenekon sanıklarıyla ilişiği ima edilmektedir.Bunda amaç davanın Ergenekon davasıyla
birleştirilerek uzamasıdır.Burda yine zaman tasarrufu olsun diye Kafes,adresler,52
ibadethane,50 internet sitesi bunlarla ilgili bu 3 nolu dvd de yer alanhususlara değinildi.Aynen
benden önceki sanıkların tespitlerine katılıyorum ve kayda geçmesini talep ediyorum. Hep bu
41 denizci bu 41 denizci bu bilgileri nereden ve nasıl elde ettiler.Hiçbir emare vermediler.Bir
araya gelmediler mi.Bu çok detaylı bilgileri elde etmeleri imkansızıbaşarmak gibi
birşey.Ancak bu bilgilerin elde edilmesinin resmi görevi istihbarat olan kurum ve kuruluşların
imkan tabiliyetinde olduğu bilinen bir gerçek,tespit etsinler o zaman bizi.Daha net
konuşayım.İletişim başkanlığı var,Mit var,yasal diğer anayasal organlar var.Bu 41 kişi hangi
ortamda ne zaman bir araya gelmişler.Nasıl bir örgütlenme içinde olmuşlar.4 aydır bekliyoruz
ek delil klasörleri çıktı.Dedikodudan öte hiçbirşey yok içinde.Diğer taraftan sözde planda yüz
yüze görüşülmeyeceği belirtilmektedir.Bundan böyle bir anlam mı çıkmalıdır.Ya telefon ile
görüşülecek yada haberci kullanılarak haberleşilecektir.Yine iddianame ek delil klasöründe
sözde planınhazırlık aşamasının tamamlandığı ve hayata geçirildiğinin aşikar olduğuiddia
ediliyor.İfadeye bakarmızınız aşikar.Yazıklar olsun bir yetkili kuruma,bunun altınada imza
atıyorlar.Tabii suç duyurusunda bulunduk. Birazdan vericem.Bu soruların cevabı ile ilgili ne
polis raporlarında nede savcılık iddianamesi ve delil klasörlerinde somut hiçbirşey
yoktur.İmkan kabiliyetleri ve icralarıyla ilgiliçağın teknolojisini yakalamışistediği takdirde
herşeyi yapabileceğini kanıtlamışbir polis teşkilatı bu konuda var olan her türlü ipucuna
erişebilirken neden erişmiyor.Neden ilgili savcılar bu kişilerin bağlı oldukları komutanlık
yada GenelkurmayBaşkanlığından durumlarının tespiti için bir bilgi talep etmediler.Ben
biliyorum kurumlarımız çaba göstermişler.Feyyaz Öğütcü amiralin savunmasında yer
aldı.Size ek olarak verilen bir belge var.Deniz Kuvvetleri bununla ilgili çalışmayı kendisine
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bilgi geldikten sonra yapmış.Bu safsata diyor böyle birşey olamaz diyor.Ama bu nasıl
oluyorda yargıya kadar iddianame savcılarını bilgilendirmek üzere fezleke aşamasında niçin
onlara gitmiyor niçin talep etmiyorlar.Tabi burda bilgi talep edilmemesi acaba şüphelilerin
lehine olabilecek hususlardan çekinildi zaman mı kazanmak istendi.Bu bilginin teyidi için
kolluk ve iddia makamı önceden yapması gerekli ama maalesef kendimiz suçsuzluğumuzu
kanıtlamak üzerebirliklerimizin dışında geçirdiğimiz süreleri nerelerde bulunduğumuzu,baz
istasyonu kayıtlarından bir araya gelip gelmediğimizin tespitini Deniz Kuvvetlerinden talep
ettim ekleri.Ben mahkemeye gidiyorum benim suçsuzluğumun kanıtlamak için 1 yıldır izin
sürelerimi nerde geçirdiğimi kimle görüştüğümü bulun dedim saptamışlar
sağolsunlar.Diğerleri içinde aynısıın istedim.Yine Deniz Kuvvetleri buna bir süre çalışmış
ekte onların ekleri de var.Yani talep yaptık sayın mahkeme sayın Başkan onlarda ekleriyle
gerekli cevabı verdiler. Amiraller dahil toplam 41 kişi olan bu kan kurgulu sözde planı
yaparken bu kadar mı kötü davranabilirler.Madem Polis teşkilatı 2000 yılından itibaren gelen
telefon kayıtları dahil çok detaylı çalışma yapıyor. Tabi yasal olarakda 2007 de çıkan bir
iletişim başkanlığı kuruluşu var.Her türlü yetkiye sahipler.Ama hiçbir net ipucu yok.Dedikodu
ötesinde.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri demi bu sözde kirli planın içeriğine haiz
olayları fark etmedi.Biz nitekim öyle olmadıklarını kanıtlamak için talepler yaptık.Toplam 41
kişi birbirlerinden kilometrelerce uzakta kimselere hissettirmeden çünkü şey çalışılacak
deniyor.Bir emekli subayın koordinesinde gözlerini karartarak kariyerlerini hiçe sayarak az
önce Feyyaz Amiral o ay Oramiralliğe sıradaki bir amiralimiz o yılı kendi Oramiralliğini
beklemiycek maceralara girip böyle bir sözde planla arayacak.Bütün bu kariyerlerini hiçe
sayarak milletine ihanet edercesine planlar sözde yapacak. Gümüşhane,Sivas Anadolunun
illerini denizciler oraları ayrıntılarını hiç bilmedensanki gemisinden birliğinden bir saat bile
izinsiz ayrılabilirmiş gibi buralara gidip eylemler yapacaklar.Utanmadan fezlekede de somut
hale gelmiştir gibi ifadeler var.Çok büyük bir şey sayıyorum ve suç duyurusunu ona göre
yapıyorum.Birazdan yazılısınıda yüce mahkemeye takdir edicem ve koskoca Türkiye
Cumhuriyeti Devleti,Polisin ve İletişim başkanının ileri teknoloji maharetlerine rağmen bunu
fark edemiyecek ve nihayet kimliği teyit edilmemiş meşhur vatansever bir subay çıkıp dijital
sahtekarlık ürününü sözde ihbarda bulunuyor sonra hukuksuz yollarla ele geçirildiği açık olan
dijital sahtekarlık ürünü suni delillerdenbu kirli plan tertipleniyor.Bariz biçimde kurgulu bu
komplonun ciddiye alınarak iddialarda bulunulması hukuki açıdan güven sarsıcıdır.Böyle bir
safsataya nasıl inanılırda hiçbir tespit yaptırılmadan iddianameye konur.Buna da aklım
şaşıyor.Sonuçta halen çoğu hukuksuzyollar kullanılarak3.kişilerde bulunduğu iddia edilen ve
doğruluğu kanıtlanmayanorjinali olmayan dijital bilgi ve belgelerden böylesine kirli amaçlara
haiz  mantık hatalarıyla dolu Askeri literatür dışı sahte bir planla ilişkilendirilerek sanık
durumunda olmamız hukuk adına çok zedeleyici bunu buluyorum ve takdirlerinize
sunuyorum.Rahmi Koç müzesindeki denizaltıda bulunan patlayıcı madde ve buradayapılması
planlanan eylem 2 gündür anlatılıyor.Özellikle son tespitte bulunan koramiral Emekli
Koramiral Feyyaz Öğütçü'nün tespitlerine katılıyorum.Çünkü gerçekten suçsuzluğunuzla ilgili
çalışıyorsanızgerçek suçlulara yönelik bu komploya yönelik deliller aramaya kendiniz
başlıyorsanız hepinizin bildiği ortak değerlere ulaşıyorsunuz.Mesela burda bu Oğuz İşleyenel
çok özellik arz ediyor.Bu kişiyle ilgili özel incelemeye değer bir durum var. Bu sözde
patlayıcıyı açan,bakan,götüren getiren 4 aylığına müzeye giripte bu işler ortaya çıktıktan
sonrada  i ş t en  ayr ı l an  bu  k i ş iy le  i lg i l i  b i r  ek  t esp i t e  ih t iyaç  o lduğunu
değerlendir iyorum.Pat layıcı lar ın  evsaf ını  yi t i rmiş  olduğu böyle  bir  şeyin
yapılamayacağı,sadece 8-10 kişilik gruplarla girilen buraya 200-300 kişinin
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alınamayacağı,deniz Subaylarının cani olamayacağı,bırakın subayları hiçbir Türk
vatandaşının böyle bir caniliği planlayamayacağı ile ilgili tespitleri benden önceki sanıklar
söylediler. Aynen katılıyorum ve yazılı olarak da makamınıza arz edicem.Yalnız burda medya
kollukla sınırlı kalmadan yönlendirme etkisini bu yandaş medya çok acımasız ölçülerle bunu
yaptı. Bilahare fotoğraflarda da göstericem.Taraf gazetesi denizaltının resmini koyup yanında
2 ton Amonyum nitrat dedi.Yani HSBC Bankasının orda sadece tahminimce 100-200 kiloluk
bir patlayıcının ne yarattığını düşünün.2 ton Amonyum Nitrat yalanıyla halkın önünde bizleri
cani ilan etti.Bu gazeteye şahsi tazminatlarım,suç duyurularım var burda ayrıca kurumsal
olarak yakalarını bırakmıycam.Yüce Türk adaletine ve Türk milletine hesap verecekler.
Denizaltının resmi yanında 2 ton Amonyum Nitrat birazdan fotoğrafını vericem,tabi benzer
şekilde en sonunda değinicem tekrar suç duyurusu içinde adı sözde sivil toplum örgütü
Asder.Adaleti Savunanlar Derneğiymiş üyeleri çoğu Yüksek Askeri Şura kararlarıylasilahlı
kuvvetlerden ayrılanlar.Bir intikam bir öc alırcasınabir müfteri sürecine girmiş
durumdalar.Aylarca sürdü yayınları.Başkanınında burda ifadesi var.Onuda suç duyurusu
olarak ayrıcayapacağım kendisiyle ilgili olarak. Ama burda kurumsal bir durum var.Bu
açıklandığı halde iki tane 100'er gram lık evsafı düşük nitelikli patlayıcı olduğu halde 400 kilo
TNT dediler 400 kilo dinamit ve Anadolu köylerinde bilgiden yoksun zavallı vatandaşlarımız
da yüce ordusunu yüce Türk insanını cani diye tanıttılar. Bunun neresi sivil toplum
örgütçülüğü yadabasın özgürlüğüyasal yetkiler konusunda Sayınmahkeme üyemizin sorusu
olmuştu Tuğamiral Öğütçü'ye bu konuda yasa ve yönetmelikbellidir.Denizlerdeki
patlayıcılardan kimin sorumlu olduğu bu sahile yanaşmış durumda olan denizaltı olsa
dahi.Evet sivillerde üzerine girebilir,gezebilirler çünkü siviller benim muhribime hücum
botuma şuan askeri olan bir yere de gidip ziyaret edebilirler edebiliyorlar zaten.Burda engel
bir durum yok.Ha Deniz Kuvvetleri onun imha takdirini kendisinde görmüş Kuzey Deniz
Saha Komutanlığı değil.Ona istinaden ya bu esvafı bozuk şeyle boğuşmayınüzerinize de iş
almayın kaydını alın yönergeye göre yasaya göre etkisiz hale getirin diyor.Patlatmıştır ifadesi
kullandı amiralimiz ama biz tabi sehven diyelim onu etkisiz hale getirin olayı patlatma yani
bir haşa bir 100 kilo 300 kilo bir patlayıcı falan da değil 1960yapımı esvabıniteliğini
kaybetmiş bir şey herhalde onu kurgulayıcı o günlerde bir yerden alamadı,bende bu var
dedi.Ama bu Oğuz İşleyenel ve o günlerdeki irtibatlı olduğu kişiler şüphe oluşturuyor.Bunun
üzerine gidilmesi lazım bu kurguyu yapanların gelecekte yüce Türk adaletine hesap verirken
ip uçlarından bir tanesi bu kişi çünkü açan torbayı o tekrar götüren tekrar getiren şurda
buldum diyen bu.Bunun üzerine gidilmesi gerektiğini değerlendiriyorum.Yine 3 nolu dvd de
gündemlerim 2 diye bir kayıt var Cihan'dan diyor.Burda Kasım 2008 tarihin de
gerçekleştirilmesi gerçekleşmesi olmasına rağmen iddianamede olay ısrarla 30 Mart 2009
tarihinde sözde Kafes Eylem Planı 3 nolu dvd'ye ilişkilendirmek isteniyor. Ancak daha
öncede değerlendirdiğimize göreKasım 2008'de meydana gelen olay dvd nin daha sonra
oluşturulma tarihi yani 23 Aralık 2008 olduğu göz önüne alındığında Kasım ayında oluşmuş
etkisini yitirmiş bir olayın Aralık ayında meydana getirilen oluşturulan dvd ye nasıl yer
aldığını izah etmekte mümkün değil.Dijital komplonun başka bir örneği mantık hatası da
var.Aslında müze denizaltıdaki patlayıcı işinin daha hemen başındaykenbu Ahmet Demir
adınasanal Ahmet Demir adına gönderilen sahte ihbar mektubundan daha henüz 3 gün sonra
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği 18 Aralık 2008 tarih ve 1756 soruşturma
numaralı yazısında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 5 Şubat 2009 gün ve sayı -2602 ile ihbar
konulu yazısına Terörle Mücadele Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mutlu İkizoğlu bir
cevapveriyor.Yani 18 Aralık da Savcılık soruyor tabi Kasım da patlayıcının gittiğini imha
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olduğunu 17 Kasımda biliyoruz. Ama ısrarla bütün bu şeylere rağmen Deniz Kuvvetlerinin
açıklayıcı yazısı 12 Aralık ta gitmesine rağmen yetinmiyor savcılık.Diyor ki 18 Aralık ta bu
Ahmet Demir ya bu iş tutmadı denizaltı işi.Bunu sonuçlandırayım diye ısrarla bir ek ihbar
mektubu daha gönderiyor 15 Aralık ta,18 Aralık ta da Savcılık bunu ne yapıp yapıp
iddianameye geçmek istiyor herhalde özel yetkili savcılık ve bir yazı yazıyor Emniyet
Müdürlüğüne,Emniyet Müdürlüğüde cevap veriyor.Tırnak içinde verdiği zaman verdiği
cevapta şu yazıyor tırnak içinde zaman zaman denizaltıyı devlet büyüklerinin ve yabancı
devlet adamlarının ziyaret ettikleribahse konu patlayıcıların bulunulan yerde muhafaza
edilemeyeceği değerlendirilmekte olup diye devam ediyor cevap.Yani Emniyet Müdürlüğü
önce bunun gerçek olamayacağı yani böyle bir patlayıcının çocuklara yönelik bir suikast yada
saldırı amaçlı değil daha çok provakatif yada böyle komplo amaçlı olabileceği imasıyla bir
cevap veriyor bu sayın mahkemenizin kayıtları için arz ediyorum. 13.Klasör 1-105.137de yer
alıyor.Yazılı olarak da ifademi sizlere sunacağım. B rapordan anlaşılacağı üzere sürekli
ziyaretçilerin önünden geçtiği böyle açık bir yerde uzun süre bulundurulmayacak olan
patlayıcılar ile 4 ay sonra sözde Kafes Planının yapıldığı Mart ayında ileri bir tarihte eylem
yapmak söz konusu olamaz.Ancak çok ilginç sonraki aylarda bu Emniyet Müdürümüz
ayrılmış ve yerine atanan Terörle Mücadele Şube MüdürüYurd Atayün30 Ekim 2009 tarihli
fezlekesinde muhtemelen özel yetkili savcınında yazılı ısrarıyla bu Koç Müzesi komplosuna
ısrarla buş yde yer veriyorlar tekrar bu sefer fezlekede.Tabii takibende komplo süsü verilerek
İddianameye kadar taşınmış bulunuyor. Ermeni asıllı Türk vatandaşlarının tehdit edilmesi
burda ihbar mektupları Temel Malatyalı'yla ilgilitespitler.Daha önce anlatıldı.Katılıyorum
diğer sanıkların tespitlerine öncelikle 2 yıl önce gönderilen ve nereden kimin gönderdiği
belirlenemeyen mektup ile sözde plan ilişkilendirilmesi önce icra sonra plan gibi mantıksız bir
zincirin ifadesidir.Ayrıca Levent Bektaş'tan hukuksuzca elde edilen veüzerinde manipülasyon
yapılan 3 nolu dvd de yer alan Kafesadresler klasöründe tüm Türkiye genelindeki Ermeni
vatandaşları arayıp hobilerini bile kapsayan ancak resmi istihbarat birimlerince elde
edilebileceği açık olan bu bilgilerin sözde Kafes Planında yer alan personelle
ilişkilendirilmesinin hiçbir mantıklı izahı yoktur.EVet diğer tespitleri geçiyorum yazılı
sunacağım değinildi.Sonuç olarak iddianamede azınlıklara yönelik eylemlerde yer verilmek
suretiyle sözde plan ile illiyet tesis edilmeye çalışılmış ve böyleliklesözde planın hayata
geçirildiğine dair şüphe uyandırma amaçlanmıştır. Ancak iddianamede yer verilen eylemlerin
detaylı analizi yapıldığında farklı bir tablo ortaya çıkmaktadır.Şöyle ki daha önceki sanıklarda
değindi.Bu söz konusu toplam 33 eylemin 13 'ü faili belli. Ayrıntılarına yine girmiycem. Ama
bunların şeyle ilişkisi yok.Diğer taraftan yani bunlar basit gündelik suçlar şeyler yani böyle
bir hırsızlıklar,içki şeyler var,yani böyle bir komplo ve suikast gibi saldırı niteliği taşımayacak
şeyler.Diğer taraftan 3 Mayıs 2007 tarihinde Temel Malatyalıisimli meçhul şahıs tarafından 8
ayrı okula gönderdiği ifade edilen tek bir mektubun iddianamede 8 ayrı olaymış gibi
adlandırılmasınında bir art niyet taşıdığını ayrıca düşünüyorum.Nihayet azınlıklara yönelik
eylem planlarının büyük bölümünün sözde plan tarihinin öncesindevuku bulmuş olması
meydana gelmiş olaylara dahil plan yapılması gibi mantıksız bir sonucu ortaya
çıkarmıştır,yukarda belirtildiği gibi gerek faili belli gerekse faili belli olmayan olayların detayı
okunduğunda ise sözde planla ilişkilendirilmeye çalışılması akla ve vicdana uygun
değildir.Bu sunduğum bilgiler ışığında her ne kadar bu iki dijital kayıt ve iddianame için bu
iddianame için bir belge özelliği taşımıyor ise de bizlere bu iftirayı atan bu çirkin komployu
kuranlara karşıhalen yaptığımız ve gelecekte de yapacağımız sç duyuruları için bir çok önemli
yeni delil niteliğinide beraberinde taşımaktadır.BU ihbarla yüce mahkemenizden kayıtların
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çok iyi korunmasını ve basından izlediğim şumeşhur 51 nolu dvd nin çatlaması gibi yeni bir
komploya kurban edilmemesini bu maksatlada mahkemenizce güvenebilecek bir bilirkişiye
Tübitak'a ne kadar güvenilir olduğunu takdirlerinize bırakıyorum.Ayrıca bir bilirkişiye daha
ihtiyaç olabilir.İvedilikle kopyalarının yaptırılarak bizlerdende talepte bulunanlara
verilmesiniarz ve talep ediyorum. Müteakip sözde plan olarak iddia edilen23 Mayıs 2009 ve
5273 sayılı 24 Mayıs 2009 ve 5309 sayılı kaynağı belli olmayan ve yan delillerle
desteklenmeyen delillerde şahsıma atfedilen gerçek dışı hususlar vardır.Bu iki mail in ayrıntılı
içeriğini benden önceki sunumda Amiral Feyyaz Öğütcü değindiler.Ama özetle kendime ait
kısımlarını size sunmak istiyorum tekrar ordaki tespitlerine kendisinin katılıyorum.Bunların
Deniz Kuvvetleri içindençarpıtılmış bilgiler sızdıran birkısım muhbirin sözde Kafes Planıyla
ilişkilendirme gayretleri sonucu bir komplo yaratma maksatlı olarak ifade edildiğini belirtiyor
ve montaj sonucu oluşturulan 3 nolu dvd ve bu mail içerikleriniben şahsen kendim olarak
şiddetle reddediyorum.Sanık İlyas Çınar'a ait olduğu İlyas Çınar da ki bilgisayarda bulunduğu
iddia edilen bir belgede ismimin ve görev yeri  bilgilerinin bulunduğu yer
almaktadır.Avukatım öğrendiği kadarıyla İlyas Çınar kendisi bu bilgilerikabul
etmemiştir.Kaldı ki kendisi veya diğer emekli deniz subayların dada ismim ve görev yerim
geçebilir.Ben bir Koramiral'im.Ancak kendisiyle hiçbir irtibatım olmamıştır.Deniz
Kuvvetlerinde her ne kadar burda sanık sıfatıyla olan arkadaşlarımızı şahsen tanımıyordum
burda ilk defa görüştüm. Bir iki kişisi hariç.Karargahlarda atandığım süreçten ama burdasanal
olarak listelerde bu sözde iddianamelerden gördüğüm insanlar beni tanıyor olabilirler.Emekli
deniz subayları datanıyor olabilirler.Sonradan tekrar değineceğim.Hackerler nasıl olsa herşeyi
kırıp girdikleri için internet adresimide hiç saklama şeyinde bulunmadım ismim ve çok
tanınmış dünya çapında bir internet servis sağlayıcısı ismim@ o servis sağlayıcı nokta
com,yani herkes bana erişebilir veya kendi adres setinde beni bulunduruyor olabilir.Ama
beklerdim ki bakıyımiddianamedenveya ek deliller klasörlerinden benimle ilgili ne tip
tespitler neler yapmışım.HIçbir faaliyetim bu anlamda yok.Aynen bende vaktim yok. Kendini
göreve adamış bir  insanım.Diğer  arkadaşlar ımda öyledir  onlar ında şeyini
almayayım.Dolayısıyla internetlerde vakit geçirecek halim yok.Akşamları geç saatte
sadecegelen toplu şeylere bakıpdelete clear clear on, tek net olarak kullandığım ifadeler
bunlar.Sanık Hüseyin Vural Vural yine aynı şekilde ismim geçiyormuş evet kendisini şahsen
tanımıyorum.Ama emekli bir deniz subayı olduğunu duyuyorum.Orda da yer alıyormuşum
olabilir.Ama kendisiyle hiçbir e-mail şeyim yok irtibatım yok.Diğer bir iddia 2009/1570 sayılı
soruşturma dosyasındakisanıklardan Tarık Ayabakan a ait olduğu iddia edilen flash belleğin
içinde bulunduğu söylenen şöyle bir ifade var.Eruygur Paşayla Eğitim komutanlığında yapılan
toplantı gibi bir ifade var bu tamamiyle yalandır. Öğrendiğimiz kadarıyla Tarık Ayabakan bu
kaydı kendiside kabul etmemektedir.Nitekim bununla ilgili avukatımız üzerinden bazı
tespitlerimiz var. Bu Ayabakan dan ele geçirilen sözde delillerin nasıl geçirildiği
hukuksuzluğun nasıl yaşandığı hukuk dışı neler yapıldığı vebirileri orda sözde kaydı alırken
şüpheli malzemeyi orada nasıl suç işlediklerine ilgili bazı tespitler var onu bilahare
savunmamın dışındadır. Ama avukatım üzerinden birlikte katıldığım bir delil olarak gelecekte
kullanacağım bir husustur,Son derece hukuksuzca ele geçirilmiş ve suç unsurları taşıyan
kolluk adına hususlar içeren bir durumdur.Dolayısıyla Tarık Ayabakan dan çıkan sözde
bellekte Eruygur Paşayla Eğitim Komutanlığında toplantı yalandır.Burda Eğitim
Komutanlığında yani geçen sene ve evvelki senekomutandım böyle toplantıyok ancak.
Bunların bir kısmının halen Deniz Kuvvetleri olduğunu tahmin ettim müfterilerle dışardaki
komplocular gerçeği tahrip etmek sürekli senaryo ürettiklerini bir kez daha vurgulamak
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istiyorum.Emekli Orgeneral Şener Eruygur'un beyin kanaması geçirdiğini basından
duyduğum günlerdi. O günler sonrasında rehabilitasyon sürecinde iken eşi hanım efendi
veberaberinde korumasıyla Beylerbeyi nde ki Deniz Eğitim Komutanlığının Sahilde ki bir
Kışla Gazinomuz var oraya gelmişler bir kere öğlen yemeğine geldiğini personelim bana
rapor etti ben mesaisinde ki bir adamım.O Kışla Gazinosuna nitekim o gazinoya muvazzaf ve
emekli tüm insanlarımız gidiyor yani Kadıköy yakasında oturmakta olan bir çok kişi ve
personelimin bana söylediği mental durumunda sayın komutanın sağlık sorunu nedeniyle
uygun olmadığı  eşi  hanım efendi ve koruması refakatında yemeğe geldiği
söylendi.Dolayısıyla ben kendisiyle bir toplantı falan yapmış değilim ama cep telefonundan
ve kolluğun kendisinin nereye gittiğini izlediği ve muhtemelen aracıyla Deniz Eğitim
Komutanlığında Gazino ya geldiğini görüp oraya takipte öyle bir not geçmiş olabilir.Ama
benle bir toplantısı yok.Ama şöyle bir ilginç tesadüf var o günlere yakın.O günlerde Harp
Akademilerinde Vatan 2008 tatbikatı icraa ediliyordu.Yani kasım dolayında ve ben o yıl
Ağustos 2009 da Koramiralliğe yeni terfi ettiğimden bir grup Amiral beni ziyaret etmek
istediler ve amiraller arasındaen kıdemlisi olan Tümamiral D.C rumuzuyla kısaltıyorum adını
vermek istemiyorum bölge dışından İstanbul a tatbikat vesilesiyle Harp Akademilere
geldiklerini ifade etti gelmişken efendim topluca sizi ziyaret edip hayırlı olsun diyebilirmiyiz
yeni rütbenize daha önce gelme fırsatımız olmadı ne zaman gelebiliriz dedi karşılıklı saat
oluşturduk ertesi gün saat 4 te benim ve onların saatleri uyuştu ve bana 20-30 dakikalık
birnezaket ziyaretine gelip ayrıldılar bir toplantı falan yok.Ama şimdi sözde muhbirlere bakın
o gelen Amirallerin isimlerideŞener Eruygurla birlikte toplantı yapmışız gibi geçiyor.Ben bu
konuda Vatan Tatbikatına katılan Amirallerin o tarihte gelenlerin isimlerini ve Deniz Eğitim
Komutanlığının ertesi gün bana geldiklerindeki ziyaretlerini ziyaretçi defterinin ilgili
kopyasını alarak koymuş bulunuyorum.Bu konuda maalesef yine suçsuz olduğumuzu
kanıtlamadurumuna düştüğümüzden az öncede sizlere bu belgeleri takdim etmek durumunda
kaldım.Dolayısıyla bahse konu Tarık Ayabakan'dan çıkan flash belleğin içeriğininhem hukuk
dışı olduğunu öğrendim hemde benle ilgili birşey yok kabul etmiyorum.Soruşturma
kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy Şubesinde yapılan aramada ele
geçtiği iddia edilen Türkan Saylan 1.docisimli word belgesinde şüpheli Aydın Ortabaşı
tarafından Türkan Saylan'a hitaben yazılmış bir mektup var,varmı yokmu bilmiyorum. Öyle
olduğu iddia ediliyor burda.Referanslar kısmında Aydın Ortabaşı'nın niçin yer alıyorum.Yer
alıyormuyum.Bu konularda hiçbir bilgim yok.Benzer duruma referanslar kısmında birçok
amiralimizin belli ki ismi geçmiş sayın Amiral Öğütcünün de yer aldığı bir çok
amiralimizinde adını basından gördüm.Ama ne bir ilişkim olmuştur ne bir yere de referans
olmuşumdur.Onu için doğrumudur o belge kendisi kabul etmişmidir bilmiyorum hiçbir
ilişkim yok.İnternet haber ve video paylaşım sitelerinde iddianamede 2008 yılı Mart ayında
bana ait olduğu iddia edilen bir ses kaydından bahsediliyor.Hukuki belge özelliği taşımayan
böyle bir kaydı kabul etmiyorum.Hukuki anlamı olmayan bir kaydın iddianamede sanki
delilmiş gibi yer bulması ayrıca hukuksuzluktur. Medya ve internet siteleri komplo ürünü ve
hukuk dışı kayıtlarla doludur ve maalesef bireysel ve kurumsal bir vahşet ortamıda bir
gerçektir.Diğer bir sözde delil Serdar Cem adına gönderdiği söylenen iki mektup ve ekinde
çıktığı iddia edilen cd lerdir.İddianamede Serdar Cem isimli meçhul şahıs tarafından yazılan 2
ayrı ihbar mektubu ekinde gönderilen cd lerin incelenmesi için iddia makamı tarafından
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü'ne gönderildi ve bu kurum tarafından
yapılan çalışma sonunda 9 Şubat 2010 tarihli yazı ekinde cd lere ait 14 Ocak 2010 tarihli
iddianame tutanağı kapsamındaşunlar diyor.CD'ler de yer alan dökümanların çıktılarınını
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klasör halinde bulunduğu bu belgelerde haklarında soruşturma bulunmayan kişilere ait
bilgilerin bulunması,kişi açısından özel bilgiler içermesi sebebiyle mahkemenin
incelenmesine esas olmak üzere belgenin Adli Emanete aldırıldığı belirtilmiş,bu belgenin
incelenmesi sonucunda ise işte Deniz Kuvvetlerinde ulusalcı yapılanma Özden Örnek'in
liderliğinde faaliyetler, burda ismi verilen Ahmet Feyyaz Öğütcü,Kadir Sağdıç,Cem
Gürdeniz, Hüseyin Vural,İlken Güven,Ali Türkşen,Kemal Yavuz,Özden Örnek, Şener
Eruygur,Ataman Yıldırım, İlyas Çınar la aynı mail grubu içinde yer almak diyor.Benim hiç
bunlarla karşılıklı bir mail'im olmadı onu özellikle az öncede ifade etmiştim tekrar
yineliyorum.Ancak gerek Poyrazköy davasına ait ek klasörlerde yapılan inceleme gerekse
Kafes Planı iddianame ek klasörlerinde yapılan inceleme neticesinde iddianamede yer alan ve
yukarıda ifade edilen tutanağın tarihinde uyuşmazlık olduğu belirlenmiş ve konuyla ilgili
diğer tutarsızlıklarıda şimdi özetle sunmak istiyorum.İddianame 6 nolu ek klasör 176 ya 2005
ek dizisinde belirtildiği üzere Serdar Cem isimli meçhul şahıs tarafından gönderilen 2 ihbar
mektubu 8 Temmuz 2008 ve 7 Ağustos 2008 tarihli yazılar ve bunlarda savcı Zekeriya Öz
tarafından incelenmek üzereçok acele kaydı ile yine Emniyet Şube Müdürlüğüne gönderilen
bir yazı var.Bilahare aradan takriben 19 ay yani 1,5 yıl geçtikten sonra acele diye giden şeyler
1,5 yıl sonra bunlara cevap veriyor 9 Şubat 2010 da,iddianamade yukarda bahsedilen
yazışmalara ait yazı suretlerine yer verilmiş ancak iddianamede söz konusu mektuplar i1e
gönderilen cd lere ait olduğu belirtilen 19 Ocak 2010 tarihli inceleme tutanağında bu tutanağa
rastlanmamıştır.BUnun yerine Poyrazköy iddianamesine ait 11 nolu ek delil klasörüdizi 14 ile
169 da söz konusu cd lerden8 Temmuz 2008 tarihli talimata ait bir adedine ait 23.11.2008
tarihli inceleme tutanağına rastlanmıştır.Yani Poyrazköy ek delil klasöründeki
incelemetutanağı tarihi ileiddianame deki inceleme tarihi farklı olup bu fark iddianamenin
ciddiyetine gölge düşürür niteliktedir.Diğer taraftan Savcılık çok acele kaydına rağmen sadece
2 adet cd inceliyecekler alt tarafı 1,5 yıl neden beklenmiş ve2010 Şubatında geri alınmıştır bu
da ayrıca bir kuşku yaratıyor.Söz konusu cd'lerden 23.11.2008 tarihli inceleme raporunda
şahsıma ait herhangi bir suçunsuruna rastlanmamış bulunuyor.Diğer cd için ayrı bir inceleme
tutanağı varmıdır onuda bilmiyorum.Söz konusu mektuplar ile gönderildiği belirtilen cd lerle
şahsım arasında ne tür bir ilişki kurulduğu da bilinmemektedir.Ayrıca kimliği kaynağı belli
olmayan ve içerisinde asılsız ve mesnetsiz ithamlara havi hukuki delil taşımıyan bu ihbar
mektuplarının iddianemede yer alması ve sözde planlailişki kurulmaya çalışılmasınında
gerekçesi ve hukuki değeri anlaşılamamıştır. İddianamede sözü edilen bir kısım mail ve
adresgrupları ile Feyyaz Öğütcü amiralin sorgulama tutanaklarında yer aldığı kadarıyla
incelenmiş olup bunlarda da hukuki yaptırım gerektiren ve dava konusuyla ilgili bir bulgunun
mevcut olmadığı değerlendirilmektedir.Kendisi az önce burda ayrıntılı olarak sundu.Ayrıca
ihbar mektuplarını gönderen şahsın mevcudiyetinin tespitine deyönelik herhangi bir işlem
yapılmamasıdüşündürücüdür. Bu sözde delil ile şahsıma isnat ettirilmeye çalışılan
ilişkilendirilmelerde geçersiz bulunulmaktadır. Daha da somut ifade etmem gerekir ise
kimliğinin gerçeklenmediğini anladığımız Serdar Cem adına sahte ihbar mektuplarıyla
gönderildiği iddia edilen cd lerde şahsıma ait mal beyanı,kooperatif ve borsa işlemleri gibi
bilgiler ile Levent Bektaş ın 3 nolu dvd sinde gündemlerim isimli word belgesinde olduğu
iddia edilen kayıtların uyumlu olduğu söylenmektedir.Özel yaşantım ve şahsi bilgilerime bir
yönelik bir mahkeme kararı varmıdır bilmiyorum.Ama mahkeme kararı olmaksızın buna
erişmek ayrıca suçtur.Kaldı ki buradaasılsız ihbarcı Serdar Cem ile 3 nolu dvd nin
kurgulayıcısı komplocular şahsi bilgilerimi eksik ve de yanlış tespit etmişlerdir.Benim abim
yok 5 yaş küçük kardeşim var.Basit bir iş yapıp vukuatlı nüfus kütüğü alsalardı birazdan
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değineceğim kendisine hem dedem Kavalalı Emin Çavuş'u, hemde kardeşim olduğunu abim
olmadığını görürlerdi.Bunu dahi lütfetmemişler geçen sahte ihbar mektubundaki bilgileri bu
devletin Mit'i yok, Emniyeti yok, kolluğu yok inceleme yapmaksızın nüfus müdürlüğü yok
birebir iddianameye geçmiş durumdalar.5 yaş küçük kardeşim var. Dalan ı tanımam hiç
irtibatım olmamıştır.Evet Dalan,Tokatköy ve bir kooperatif ilişkilendirilmeye
çalışılıyor.Dalan abisinin işlerini halletsin gibi güya notlar var burda.Bedrettin Dalan ı hiç
tanımadığımı da defaaten söyledim.Tokatköy ve Beykozla ilişkim iki yıl Boğaz Komutanlığı
yaptım 2003-2005 döneminde.Ama Deniz Kuvvetlerinin yazılı olarak sizlere de Feyyaz
Öğütcü amiral vesilesiyle erişmiş olan yazıdada göreceksiniz benim şahsi bir hiçbir şeyim
yok.Çıkarıma gırtlağımızdan hiçbir kuruş çok şükür öyle birşeye tevessül etmedik biz bu
rü tbedek i  i n san l a r  haya t ımız  boyunca  a i l e  sü rec imiz  boyunca  bun la r ı
yapmayız.Onlarınsöylemeye çalıştığı bir kooperatif hissesi her halde oralarda Kemer Country
veya Beykoz'u ilişkilendirmeye çalışıyorlar, benim bir kooperatif hissem var evet sınıf
arkadaşlarımla birlikte ama hiç alakası yok buralarda değil.Büyükçekmecede,Beykozda veya
Kemer Country'de değil,Poyrazköy de de araziyi almak orada Dalana yaranmak şöyle dursun,
Dalan'ın başkanı oludğu vakıftaki olanbu araziyi onların elinden almak için kamulaştırma
çabaları sarfettim.Bazı dirençlerle karşılaşmama rağmen sonunda ek ödenekler planlatarak
orayı iyice kamulaştırıp tel örgüyle emniyetli bir hale getirmek üzere Deniz Kuvvetlerinin
kamulaştırma planına aldırdım, yararlanmak değil adamın elindeki araziyi aldırtmak üzere
teşebbüsüm var.Ayrıca o bölgedeki arazileride yasaların bana verdiği yetkiyle hukuksuz yasa
dışı meskene dönüştürme kaçak yapılaşmaya karşıda o bölgede en iyi koruyan komutanlardan
biriyim.37 tane kaçak yapıyı o yıllarda ben tahrip ettirdim yıktırttım.Şuan Beykoz bölgesinde
kaçak %75'i inşaat halinde dolu olan bir yerde ben devletin malına bir gün bir kişiye göz
açtırtmadım.Benim Dalan ve hiç kimseye ihtiyacım yok,bilakis ters alanda olan bir faaliyeti
bir şekilde böyle bir iftiraya dönüştürmüşler.Aynı mail grubu içinde Özden Örnek,Kemal
Yavuz,Ali Türkşen,Vural Vural, benim hiç bu kişilerle karşılıklı iletişimim olmadı.Ama
açtığınızda birçok mail gruplarından birşeyler geliyor olabilir.Ama bir cevabım bir şeyim
onlara olmadı. Burada ek delil klasöründe doğrudan görüşmemeye birt tanesine yer
vermişler.O da eski kuvvet komutanımız emekli Oramiral B.A ismiyle size vereyim
iddianameden çözersiniz kim olduğunu.Emekli Oramiral B.A eski kuvvet komutanımız,
Akdeniz Kıta Sahanlığı konusunda ben Yunanistan Kıbrıs daire başkanıyken Feyyaz Öğütcü
amiralde Deniz Kuvvetlerinde harekat başkanıyken ülkemizin kıta sahanlığındaki çıkarlarını
hak ve ulusal çıkarlarını koruyacak çok güzel girişimlerimiz olduğu dışişleri bakanıyla
birlikte.Kıbrıs adına Norveç bandıralı bir gemi bizim ileride hak iddia edebileceğimiz bir
bölgede araştırma faaliyeti yapmak istedi ben Genelkurmay Başkanlığına Feyyaz Öğütcü
amiralimiz kuvvetten bir Harp gemimizi bir fırkateynimizi göndererek onu o bölgeden sürdük
ve Türk ülkesini Türk siyasi iradesinin dış işleri bakanlığının kararını fiili olarak Norveç ve
Güney Kıbrıs kabul etmiş oldu.Şu an ülkemizin Doğu Akdenizdeki muhtemel kıta
sahanlığının geçtiği sınırlarda bizim onu güneye sürdüğümüz o yazıı belge sayesinde Türk
Dışişlerinin cebinde tuttuğu o belge sayesinde gelecekteki nesillerin hak ve çıkarlarını
savunmuş bulunuyoruz, yeni petrol yasası çıktı geçen sene veya 15 ay önce zannediyorum,
muhtemelen Bülen Akkaya amiralimiz o petrol yasasıyla ilgili bir mail göndermiş.Bende
kendisine nezaketen ve saygıyla o gönderdiği kıta sahanlığına yönelik mail nedeniyle bir
cevap vermişim, hiç bir şekilde bu sözde kafes ve bunlarla ilişkisi yok.Ama buralara kadar
nasıl taşınıyor ek deliller klasörlerinde hayret etmemek elde değil.Sayın Başkan sayın
mahkeme üyeleri arz ettiğim savunma içinde yer aldığı üzere şu andayargılanmakta olduğum
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bu iddianamenin sonuç ve talep kısmında şahsımla ilgili olarak eylemlerine uyar ifadesi yer
alıyor.Çok ağır bir ifade bu.Bunu gerektirecek hiç bir delilin olmadığını, Sözde Ergenekon
silahlı terör örgütü ile doğrudan bağlantılı olarak sözde Kafes Eylem planı gibi bir planın
varlığı olmadığı gibi Danışma Kurulu gibi bir yapılanmada yer almadığımı emir ve komuta
yetkisine haiz örgüt mensubu olmadığımı belirtir ve bu davadan beraatimi talep ederim.Ayrıca
sayın başkan sayın üyeler savunmanın başında ki hususlar ile ilgil ek tespit ve taleplerimi
ayrıca ifade etmek istiyorum.Birazdan söyleyeceklerim yüce mahkemeniz vesilesiyle
Cumhuriyet Savcılarımıza suç duyurusu özelliğindedir. Evet karşımızda bir komplo var bir
kurgu var, ama hiçte masumane basit ihmallere dayalı olmayan aslında son derece organize
bir şekilde sözde kafes eylem planı ile iftira ve komploları üreterek türkiye Cumhuriyetinin
bekaasını zayıflatan bir suç örgütü ile karşı karşıyayız.Organize faaliyetlerini ayrıntılı
savunmamın daha önceki kısımlarında vermiştim.Burada özetlemek gerekirse ihbarlar gerek
mektup gerekse mail olarak asılsız çıkmıştır.Dijital kayıtların doğru olmadığı ve üzerlerinde
oynandığı görülmüştür.Gömülü silahlar ve cephane ile denizaltıdaki evsafı düşükpatlayıcı ben
dahil iddianamede adı geçen hiç bir sanığın parmak izi saç teli gibi biyolojik ve fiziki
parametrelerini ve Dna'sını taşımamaktadır.Doğrudan bu iddianamede yer almamakla birlikte
isnad ettirilmeye çalışılan sözde Ergenekon için söylüyorum ilişkili olduğundan söylüyorum
Adli Tıp Ankarada ki gömülü silahlara ilişkin krokinin de kolluğun suçladığı zanlıya ait
olmadığını açıklamıştır, Adli Tıp açıkladı.Poyrazköy de de bir yerlerde bir kroki geçti sona
yok edildi o krokiMuhtemelen yazı karakterleri aynı muhtemelen kolluğa ve muhbirlere ait bir
çizim ama en azından 2-3 hafta önce Adli Tıp sanık olan kişiye ait olmadığını açıkladı.Krokisi
ayrıca Tarafta olduğunu sadece Tarafta olduğu söyleniyor, ama ek delillerde bir yerlerden de
yok edilmiş durumda.Kolluk hukuk dışı arama yapmış ve suni deliller üretmeye çalışmıştır.
2010/489 nolu iddianameye esas teşkil eden ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı
30.10.2009 tarih ve sayı ardışık yazı olarak arzedeceğim, -19120 sayılı fezleke somut deliller
olmaksızın savcılarımızı yanıltıcı şekilde kötü niyetle hazırlanmıştır, kötü niyetli
hazırlanmıştır.Benden önceki sanıklarda değindiler.Bu konuda İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığına yaptığımız suç duyurusunu savunmamın eki olarak sunuyorum.Ayrıntıları
fezlekeyle ilgili var daha öncede değindim efendim. Özel yetkili savcılık şüphelilerin
masumiyet karinesini gözetmemiş,bilgiler sürekli basına sızdırılmış ve yargısız infaz
mahiyetinde diğer şahsen büyük mağduriyetime neden olmuştur,diğer arkadaşlarımda benzer
mağduriyetleri olabilir.Nasıl sızdığını aramamız lazım devlet adına.Olay bununla da
kalmamış yandaş diye adlandırılan basında organize bir şekilde köşe yazarları ve sözde sivil
demokrat olduklarını iddia eden kişi ve kuruluşlar gerçekte yargıyı şüpheliler aleyhine
yönlendirmeye sürekli çalışmışlardır.Bu kapsamda az önce söylemiştim Adaleti Savunanlar
Derneğinin yansıdada sunacağım,niteliksiz patlayıcıyıdenizaltındaki 200 gramı 400 kilo tnt
provokasyonuna dönüştürdüğü yazısınıda bir ek belge olarak tarafınıza sunuyorum.
Arkasındaki sayfada 400 kilo tnt diye geçiyor.Gerek özel yetkili savcı gerek kolluk gerekse
2010/189 sayılı iddianamenin savcıları şüpheli sorgulamasında da talep ettiğimiz halde
yasaların objektifgördüğü şüphelilerin lehine olabilecek delillerinde toplanmasını göz ardı
etmişlerdir.Şüpheli sorgulamamızda söyledik bizler hakkındaaraştırın askeri makamlardan
sorun ek delillere erişmeye çalışın çünkü biz iddianın objektif olmasını şüpheliler lehine
olabilecek unsurlarada erişilmesini talep ediyoruz demiştik.Bu kapsamda asker olduğuna hiç
olmazsa sözde Kafes planlarına ve eylemlerine katılıp katılmadığını, şüphelilerin bir araya
gelip gelmedikleri gibi bilgilerin askeri makamlardan talep edilmesini istememize rağmen
kolluk ve iddia makamı bunların hiçbirini yapmamıştır.Bu konuda Anayasa Mahkemesinin
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bozduğu ilgili yasada eğer Askeri Yargıda olsa idi belki orada bilirkişi olarak bu şekilsel
hatalar ve mantık hataları dahil savunulabilirdi.Bu hususlarda yapmış olduğumuz resmi
taleplerimizide savunmama ek olarak sunuyorum.Anayasa Mahkemesi Askeri sivil Yargıda
yargılamasına ilişkin yasayı durdurdu ve takibenGenel Kurmay Başkanlığına bir yazı ile
sözde Kafes davasının askeri yargıya intikalini talep etmesine rağmen bu talep yerine
getirilmemiştir mahkemenizde burda devamı kararını almıştır.ŞU andan itibaren saygı
duyuyoruz,ilerde askeri yargı çatışması durumundaki ek haklarımı saklı tutmak üzere.Sözde
Kafes komplosunun özünü emarelere göre deniz kuvvetlerinin seçkin personelini derdest
ederken bunu vurgulamak istiyorum bizleri derdest ederken Hrant Dink, Rahip Santoro ve
Zirve Yayınevicinayetlerinin gerçek sorumlularını gölgelemek ve yargıyı yanıltmak olduğunu
değerlendirdiğimi şüpheli sorgulama ifademden itibaren hissetmiştim sonrada kanıtlarla bu
belli oldu.Daha net ortaya çıktı şimdi bunu yine arzediyorum, geçen sürede Gazeteci Nedim
Şener in yayınladığı Hrant Dink, yayınladığı Dink cinayeti ve istihbaratyalanları kitabından 2-
3 hafta önce kendisi yargılanıyordu beraat etti.Mahkeme bu kitapta geçen raporları artık açık
belgeler olduğunu kabul etti.Bu kitaptaki Başbakanlık Denetleme raporlarına göre emniyet
istihbarattan kitapta adı geçenlerin Hrant Dink cinayetinde ihmalleri vardır.Ancak İstanbul
Valiliği ve sorumluluğu bulunan Emniyet mensuplarınında yargılanması engellenmiştir.Zirve
yayınevi suçlularınında Malatya ağır Ceza Mahkemesi mahkum etmiştir, yani Hrant Dink
cinayeti mahkemede yolda ilerlenmeye çalışılıyor, Vali yetki kullanıyor idare mahkemesine
sorgu vermesi gereken ihmali görülen Emniyet Müdürünü Vali durduruyor.Başbakanlık
denetmenler kurulu raporları var ilerlenecek hatlar var İçişleri Bakanlığının raporları bunları
durduruyor.Birinci ergenekon iddianamesine gidecek fezlekede hicap duyuyorum Hrant Dink
cinayetinde daha fazla ilerlenemeyeceği anlaşılmıştır gibi bir tespit var.O zaman biz bunu
alalım bir Kafes diye bir şey uyduralım 41 tane Bahriyeliye yükleyelim oh ne güzel Hrant
Dink cinayetinin önüde tıkanmış oldu, bunlarda 58 yıl mı 88 yıl mı süren davalardan sonra
beraat ederler.O arada Hrant Dink'in peşinide bırakmamış oluruz. sözde kafes planıda devam
eder, böyle bir kurgu var.Bunlar net ve aynen birinci Ergenekon davasındaki bu ifade sanki
fezlekede aranmış da bizlerle ilgili ek kanıt ve delillere erişilmişçesine hicap duyuyorum yani
görülmüştür edilmiştir belirtilmiştir yer almıştır bunlar yapmıştır,bunlar etmiştir gibi
fezlekeye taşınmış.Yetkisizlik sorumsuzluk ve suç, size verdim sayın Başkan.Suç
duyurusunda bulunduk yüce mahkemeniz üzerinden ayrıca bu kamusal bir suç boyutu var ben
kendimle ilgili tespiti sizlere arz ediyorum.Burada da fezleke ve iddianamede hukuk dışı ve
bir delile dayanmaksızın mahkemeyi yönendirmek üzere bu Hrant Dink olayı ve diğer
azınlıklarımızla ilgili bir yönlendirici şekilde fezleke ve iddianame olarak karşımızda.Ben
sayın Başkan vesilenizle sizin üzerinizden müdahil Avukatlara bir hususu arz etmek
istiyorum.Burada tabii Agos Gazetesi adına müdahiller ama sayın hanım efendinin aynı
zamanda Hrant Dink cinayetinde de avukat olduklarını biliyorum ve bu davanın içinde sözde
kafes eylem planı ana maksat olarak bu olayı kime yıkalım arayışı var.Hazır kendileri müdahil
olmuşlarken ben bundan yararlanacağımızı düşünüyorum. Bizler burdan beraat edeceğiz er ya
da geç adalet tecelli edecek umuyorum adalet kısa tecelli edecek, bir an önce beraat edeceğiz.
Ama bunu burda bırakmamak lazım hep birlikte müdahil avukatlarıyla birlikte bizim dava
avukatlarımız ve bizler bu Hrant Dink cinayet, Rahip Santaro ve Zirve Yayınevi
cinayetlerinin tetikçileri belli onlar yargılanırlar yargıdalar ama azmettiricileri ve gerçek
sorumluları hakkında dava yeni delillerle ek şeylerle ivme kaybetmeden devam etmesi
gerekir.Bunun önünü kestirmeyelim diye arzediyorum. Sayın başkan ve mahkeme üyeleri
özetle ben ve sözde Kafes şüphelileri büyük bir iftiraya maruz kalırkensizlere birbirleriyle
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irtibatlı olduklarını değerlendirdiğim içerden bazı kötü niyetli Türk Silahlı Kuvvetleri
muhbirleri yetkilerini kötü niyetli kullanan bazı kolluk kuvveti ve yargı mensupları ile bazı
sivil toplum örgütleri basın mensupları ve medya görevlileri ile şahsi bilgilerimizin geçtiği
dinleme ortamını yaratanlar dahil bir kısım görevliler organize bir suç örgütü halinde faaliyet
göstererek benim şahsi mağduriyetim yanında bazı arkadaşlarımızın intiharına ve ailelerinin
telafisi mümkün olmayan mağduriyetlerine neden olmuşlar, yüce milletimizi ordusundan
soğutmaya çalışarak içerde ve dışarda karşı emelleri besleyenleri cesaretlendirmişler
ülkemizin bekasını tehlikeye sokmuşlardır.Bu olayın içinde ölüm vardır, ölüme azmettirmek
vardır,arkadaşlarımız onur intiharları yaptı.Eli kanlı bir organize örgütle karşı karşıyayız.Bir
ucu içerde bulunan silahlı kuvvetlerdeki sütü bozuk muhbirler,bir ucu kollukta bir ucu nereye
kadar yargıda bilemiyorum kanıtlayacağız belgeden delillerden bakacağız ama ölümlere varan
onur intiharına varan ve ülkemizin ordusuna karşı soğutulması yüce milletimizin önüne
bizlerin ve ordumuzun küçük düşürülmesi ile de bekaamızı riske sokan bir organize örgüt
var.Bunu yüce mahkemeniz vesilesiyle suç duyurusunda bulunuyorum. Şimdi nitekim son bir
yıl içinde artan terör saldırılarında bunun etkisinin olmadığını söylemek mümkün
müdür.Bütün bunları suç duyurusu olarak yüce mahkemenize sunuyorum.Sayın başkan sayın
mahkeme üyeleri, uğradığım iftiralar hakaretler dolayısıyla bir kısım medyanının çok yoğun
ve aylar süren karalama kampanyası altında kamuoyu sanal bir koramiral Kadir Sağdıç'ı sözde
Kafes planı yöneticisi bırakın bir amirali en sade vatandaşımızın bile asla teşebbüs etmeyeceği
denizaltıda 300 öğrenciyi katledecek bir cani olarak tanıdı, şahsen ve ailemin aldığı yarayı
anlatmak için yeryüzü dillerinin hiçbirinde yeterli sözcük yoktur.Ben çok resim var ama yavaş
yavaş geçiyorum.Basında yer alan Kadir Sağdıç, aileme karşı muhitime karşı orduma karşı
yüce Türk milletine karşı bunu yapmanın kimsenin hakkı yok ve burda daha henüz şeyi yok
gazetede tutukluluklardan bahsediyor,kimler nereye veriyor. Yöneticilerimizi bizi nasıl
yanıltabiliyorlar,sözde sivil toplum örgütlüğü bumudur.Medya bumudur.Şuraya bakarmısınız
sağ üstte tutuklamalardan bahsediyor.19 Kasım kimse tutuklanmış değil nerden biliyor bu
gazete tutuklandıklarını Rahip Santaro,Hrant Dink bu rahmetlilerin resmini yan yana yüce
milletine karşı beni katil ilan etme hakkısı varmı bunların.Ayrıca bireysel tazminat davalarımı
açtım, maaşımı ve her türlü gelirimi onların kdv'sine yatırıyorum, suç duyurusunu burda
vesilenizle yapıyorum, ne demek bu Kafes de iki amiral,yine aşağıda resimler maktullerimiz
şuraya bakarmısınız denizaltının yanında iki tane 100'er gramlık aslında patlayıcı özelliği
olmayan 1960 yapımı şeyin yanında 2 ton Amonyum Nitrattan bahsediliyor sayın mahkeme
üyeleri.Yani 200 kilo ile HSBC gitti ise 2 ton ile ne gitmez tabiiki insanlarımız kahevede
oturmuşken ellerinde böyle bir gazeteyi görürlerse ordusuna karşı güvenleri kalırmı.Bunun
bireysel sadece Kadir Sağdıç sözde Kafes ten yargılansın boşverin kurumsal yetkisini
diyebilirmiyiz ordusunu böyle soğutma hakları varmı bunların bizi cani gösteriyorlar.Bu
arlanmaz insanlarda orda altını çizdim 200 gramı sözde sivil toplum örgütü işte internete girin
o tarihte bulursunuz 400 kilo diye abartıyor provoke ediyor.Rahmetli Ali Tatar intihar daha
var başkaları koymayacağım duygusallığa taşımamak için,bunun hesabını kim verecek
evetbunun hesabını bu suçlu organize örgüt verecek, burda sözde Kafesi planlayan ama
gerçek suçlu olanlar sizler bizler ve müdahil avukatlarla gerçekten kimmler olduklarını zaman
içinde ortaya çıktığımızı umut ediyorum ve hainliklerin yanlız kalmayacağı,çok kısa zamanda
bunların birbirlerini ele vereceklerindende umutluyum, bu suçlu organize faaliyeti hep birlikte
öne çıkarmak durumundayız, Sayın Başkan 3 ay kadar önce sözde Kafes dahil yapılmakta
olan sorgulama süreci ile ilgili devlet zirvesi yapıldı.Bunu takiben bazı medya tabi bu yine
yandaşlar ağırlıklı şöyle bir tırnak içinde başlık attı,her kurum kendi pisliğini
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temizleyecek,böyle bir ifade son derece onur kırıcıdır ve şiddetle reddediyorum.Ben ve temsil
ettiğim kurumların tarih boyunca bir pislik barındırma geleneği hiç olmamıştır.Zira en ufak
bir kuşkuda Türk Silahlı Kuvvetleri şüphelileri yargılar ve kurum yüve Türk milleti önünde
itibarını sürekli temiz kılar.Böyle bir geleneğe sahibiz biz.Türk Askeri olarak disiplinimiz
yüce milletimize ve devletimize sadakatimiz en büyük ve değişmez karakterimizdir.Üst
rütbelere terfilerde hiç bir nüfuz ve kişisel yargıya yer vermeyecek şekilde liyakata
dayalıdır.Bu davada yargılananların bir kaçı hariç diğerlerini şahsen tanımıyor olsamda neden
hedef seçildiğimiz sorusunu ben bu öne çıkan temel değerlerimizde yatıyor ve ön planda
oluyor duruşumuzdan kaynaklandığını değerlendiriyorum.Şuan son sayfaya gelmişken
savunmamda birazda karşınızdaki Kadir Sağdıç tan bahsetmek istiyorum.En baştan yapmadım
ön yargılı olunmasın diye ama bu gazetede yer alan aylar süren kampanyalardan sonra
kamuoyunun yanlış tanıdığı bir Kadir Sağdıçın gerçekte öyle olmadığını izninizle bir iki
paragrafta söylemek istiyorum.Kadir Sağdıç bu yüce millet için önce Balkan harbi
cephelerinde savaşan ve Edirne muharazasında mucize eseri kurtulup Bulgaristan Yanbolu
esarete gönderilen sonra esir mübadelesi ile oradan da kurtulup ardından da 1914 yılında
seferberlik ilanıyla 1. Dünya harbinde tekrar askere alınan bu kez Suriye cephesine gönderilen
gençlik yıllarının 6 yılını göğüs göğüse bu vatan için çarpışırken sayısız kere ölümün ucuna
gelen Kavalalı Emin Çavuşun torunudur.Kadir Sağdıç ailesi 1924 deki Mübadele ile bugünkü
yerleşim yerine geldikten sonrada vatanına milletine bağlı 84 yaşında vefat eden Emin Çavuş
dahil haen sağ olan annesi babası tek kardeşi eşi ve çocukları ile birlikte aile tarihi boyunca
yüce devlete ve kanunlara saygılı tek kuruş vergisini kaçırmayan hiçbir vukuatı olmayan
adalet kayıtları ortada girin nüfus bilgilerimden aileme ait bir vukuat bulun.Hiçbir vukuatı
olmayan,muhitinde çok sevilen ve sayılan bir aile geleneğine sahiptir.Kadir Sağdıç Deniz
lisesine girdiği 1966 yılından beri 6 yılı öğrenci, 27 yılı subay ve 11 yılı Amiral olarak
askerlikte geçirdiği 44 yıl içinde hiç bir disiplin vukuatı işlemeden öğrencilik yıllarım dahil
bir tek disiplin ihtarım yok.Amirlerinin takdirlerine Yüce Devletin koramirallik rütbesine
kadar mazhar olan personelincede sevilen sayılan harp akademileri eğitimleri yanında 2 ayrı
bilimsel alanda yüksek lisans sahibi 2 yurtdışı üniversitesi Harp Akademileri 2 yabancı dili
çok iyi konuşan medeniyet çıtası yüksek kendisini gelişime ve görevlerine adamış halen de
ülkemizin Ege ve akdeniz sahillerindeki deniz birliklerimizin ve bu denizlerdeki ulusal
çıkarlarından sorumlu 20 bine yakın personelin komutanıdır.Nasıl olurda hiçbir eylem fiil ve
delil olmaksızın Koramiral Sağdıç yargı sürecinde sanık durumuna kadar getirilip bunun
hukuk ve devlet adına sorgulanması gerekir sadece hukuk değil. İdari erklerde var idari
yetkililerde var,idare görevini yapmamıştır, hukuk inşallah bundan sonra daha seri bir şekilde
tecelli edecektir.Sayın Başkan ve sayın üyeler aylardır yaşadığım ezayı yüce Türk milleti
önünde yanlış algılanma duygusunun yarattığı üzüntüyü düşünebiliyormusunuz yüce
milletime karşı o gazetede yer alan benim nasıl bir üzüntü içinde olduğumu bunu tarif etmek
mümkün mü.Bunu şahsen kendim veailemin çektiği maddi ve manevi ızdırabı hiçbirşey telafi
edemez. Ama buda bir savaş,birileri Beytüşşebap dağlarında asimetrik savaşta insanlar sivili
ile askeri ile vatan sathında biz ayrıca denizlerde savaşıcaz.Bu ülke nasıl kurulduğunu ben hi
çtarih dersine girmeyeyimbiliyoruz.Türk vatandaşı olan herkesin etnik azınlığına bakmaksınız
iftihar ettiğimiz yüce bir milletiz aziz bir vatanımız var, hep birlikte kardeşçe
yaşayacağız,kurumlar hiç önemli değil, bunun sonuna kadar savaşındayız, Beytüşşebapta da
şehit olunur burdaki caddelerde de ama bu savaşı vereceğiz ve biz burdan bu hukuksuzluk
ürünü bu komplo ve iftirayı yine Türk Adaletinin boşa çıkaracağından eminim yaptığım
savunma sonunda beraatimi talep ediyorum.Ancak ifade etmeliyimki beraatim beni kısmen



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 10. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

teselli eder.Asıl müsterih olacağım an sözde Kafes Eylem Planı iftirasıyla bana Türk Silahlı
Kuvvetlerine ve yüce Türk ulusunun bekaasına göz diken ve organize hareket ettiğini
belirttiğim komplocuların Türk Adaletine hesap verecekleri an olacaktır sabrınız için teşekkür
ediyorum" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
43-Sanık Mehmetfatih İlğar'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava
dosyasında 17/06/2010 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın başkan ve
mahkeme üyeleri, iddianame klasörlerindeki şahsıma atfedilen bir ifade ile ki klasörde aynen
böyle geçiyor, devletin yüksek kademesinde görev yapan bir amiral olarak yüce
mahkemenizin huzurunda ironik bir şekilde silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasına
istinaden bulunuyorum. Adaletin önünde her Türk vatandaşı gibi hesap vermekten asla ama
asla hicap duymuyorum. Ancak anlayışım gereği devletimin anayasal düzen ve bekasını
sağlama önceliğibile mesleki kariyerimin üzerime atılı suçun nevii ile olan çelişkisi üzüntü
vermektedir. Üzüntüm yaşadığım bu süreçte bazı basın yayın organlarının sürekli tamamen
yanlı ve gerçek dışı hiç te haketmediğim vatan hainliği ithamına varan ki bir amiral için ne
olduğunu takdir edersiniz saldırı nedeniyle derinleşti. Şimdi kıymetli zamanınızı almamak
için bu haberlerden sadece birini vurgulamak istediğim hususu örnek amaçlı dikkatinize
sunuyorum. Sayın başkanım burdaki manşet kafesçiler ülkeyi satmış, konusu ise sözde dvd'de
yer alan bir tane üretilmiş belge savcıların değerlendirmesine havi olarak sunuluyor, yani
sanki savcılar bunu değerlendirmiş gibi sunuluyor ve doğruluk izlenimi kazandırmak suretiyle
resmimde büyük puntolara havi basılmak kaydıyla şahsım Türk kamuoyu önünde hedef haline
getirilmektedir. Hukuki süreç paralelinde masumiyet karinemi hiçe sayan başlayan bu
yayınlar anayasamızın temelini oluşturan kişilik haklarımın zedelenmesine sebebiyet vermiş
özellikleki yaşanmış hadiselerdir sayın başkanım bunlar, özellikle çocuklarımın okul ve
dersanelerde olay ile ilgili tarafımdan kaynaklanan abartılı haberler nedeniyle sözlü tacize
uğramaları, gazete manşetlerindeki resim ve haberlerime istinaden bunlar neden yapıldı. Alış
veriş merkezleri ve benzeri gibi toplu yerlerde meşhur olma amaçlı şahısların taciz örneğinde
olduğu gibi yaşamımda telafisi mümkün olmayan etkiler bırakmış özel hayatım örselenmiş,
gizliliği ihlal edilmiştir. Tabiiki her şey gelip geçecek ama ailedeki travmanın izlerinin daha
şimdiden sanki ne yazıkki kalıcı gibi göründüğünü belirtmek mecburiyetindeyim.
Hukukungerçekçi elemesine tabi tutulmadan bugün burada huzurunuzda sanık olarak
bulunma serüvenim inanın bir sabah hiç bir şeyden habersiz olarak önce ismim ve soyismimin
rumuz şeklinde basında yer almasıyla başlayarak silsile şeklinde hemen herkesin başına
gelebileceğini değerlendirdiğim bir seyir izledi ki inanın o tarihlerde vardır bir şey şüphesi ile
bir çok insan tarafıma şüpheli baktı ama herkese şunu salık verdim. Inanın hiç bir şeyim yok
alnım ak göreceksiniz hiç bir şeyime rastlayamayacaklar ancak buna rağmen gene o süreci zor
geçirdim. Ancak bunun için yani benim başıma gelen her Türk vatandaşının başına
gelebileceğini belirtmek kaydıyla bunun içinde bazı şartlara haiz olmanız gerektiğini kendi
kendime düşündüm. Çok düşündüm. Niye benim niye böyle oldu bunları çok düşündüm,
gecelerce. Önce karar verdim hedef alınacak bir kurumun personeli olmanız gerekiyor bu şart.
Daha sonra o kadar güzel kurgulanmış bir senaryo varki buna istinaden hiç tanımadığınız bir
kişi veya bilmediğiniz bir yerde örnekte olduğu gibi kimliği meçhul bir iddiacının mektup
veya mailine istinaden hukuka aykırı olarak elde edilen bir cd, dvd veya flash bellektekikirli
bir senaryorda isminizin geçmesi lazım. Burada ben ya diyorsunuz bu saçmalığa inanılırmı,
ama devam ediyor süreç maalesef. Müteakiben bu kirli senaryoyu destekleyen zamanlaması
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dikkatlice seçilmiş bir kaç imzasız ihbar mektup ve maili ve buna paralel olarak yandaş
basının aynı anda taaruruz, haaa orda ne diyorsunuz ne oluyor. Nihayet bir an bir gün elinize
bir zarf geliyor, içinden açıp bakıyorsunuz şüpheli davetiyesi gidiyorsunuz şüpheli
sorgusunuz, acaba diyorsunuz iddianame çıkarmı bakıyorsunuz iddianame ve nihayetinde
burda sanık olmamızla olay devam ediyor. Iddianame yayınlandıktan sonra gördümki hukuk
dışı elde edilen dijital veri ve kaynağı belli olmayan gerçek dışı tespitler bu tespitlere suç
unsuru bile taşımayan bir dizi sözde belgeye suç delili vasfı kazandırılma gayreti ile ne
yazıkki alenen gördükki hukuk kuralları zaman zaman terin bir şekilde çizilmiş ve yara almış.
Bunları belirteceğim. Sonuçta halen çoğu hukuksuz yollar kullanılarak üçüncü kişilerde
bulunduğu iddia edilen ve doğruluğu kanıtlanmayan orijinali olmayan dijital bilgi ve belgelere
istinaden böylesi kirli amaçlara haiz birplan ile ilişkilendirerek sanık durumunda olhmamız
hukuk adına utanç verici olduğuna inanıyorum. Şimdi ise bunu şunun için vurguladım sayın
başkanım değerli üyeler, inanın şuna kesin inanın bugün burada bizler yarın başka bir yerde
başka kimseler aynı kurgunun içerisinde hedef olabilirler ve bir anda bizim olduğumuz gibi
yaklaşık bir ay içerisinde bir sene içerisinde böyle gelip silahlı terör örgütüne üye olmak
suçlamasıylaçok rahat ifade verebilirler sorgulama sorulara cevap verebilirler. Bunun çok
kolay olduğunu anladım. Şimdi izninizle suçlu olduğumu ispatla kuralının aksine
suçsuzluğumu üzerime atılı suça mesnet yapılmaya çalışılan delilleri çürütme esasına yönelik
savunmama geçmek istiyorum. Müsadenizle bundan sonrasını yansı üzerinden arzedeceğim.
Hakkımdakiana delil bu sayın başkanım değerli üyeler. Eğer bu böyle olmasaydı yani bir
emekli deniz subayında bir cd veya bir dvd çıkmasaydı ben şunu burda şuan burda
olmayacaktım, ana delil burda işte. Şimdi gene afıınıza sığınarak gerek müdahil gerek müdafi
gerek müdahil ve gerekse sizlerin hukuk bilgisi malumlarımızdır ancak savunmam gerekli
gereği bir kaç hukuk maddesine atıf yaparak bir kaç şeyler söylemek istiyorum. Okuduğum
incelediğim kadarıyla temel delil niteliğindeki cd ve dvd, temel delil niteliğindeki cd ve
dvd'ler hukuki delil niteliği taşımamaktadır öğrendiğim kadarıyla bunu ben söylemiyorum
kanun söylüyor, çünkü öncelikle cd ve dvd'lerin ele geçirilme metodlarında yazılı şartlara
uyulmamış ve hukuk es geçilmiştir. Nedir bu şartlar CMK 34'de bizzat kendim okudum ve
üstüne üstlük bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Savcılık bu 22 nisan tarihinde Levent
Bektaş'ı aramadan önce iddia savcılığı bir talimat göndermiş, bu talimattada demişki polislere
bakın demiş, aramayı ancak şu şartlarda yapacaksınız, 22'sindede polisler gitmiş aramışlar
ama bakıyorsunuz, buradaki şartların maalesef hiç birine uyulmamış, biz tabii askerlikte bir
emir vardır, zinhar eğer gözünüzü karartıp hapse göze girmeyide göze almadıysanız bu emre
hukuk kuralları dahilinde uyarsınız ve kanun burda hiç kimse buna uymamış olduğunu
görmek beni son derece şaşırtıyor, nelere uyulmamış, ilk maddesinde ne diyor CMK 134,
başkaca bir surette delil etme imkanının bulunmaması halinde, hakim kararı ile ancak elde
etme sırasında bilgisayar program ve kütükler aranabilir,burada hakim kararı olmadan bu
arama gerçekleştirilmiştir.Diğer maddelerinde ne diyor, eğer gittiğiniz yerde bir bilgisayar
kaydı bulursanız şifrenin çözülmemesi yani şifre olmasını tespit ederseniz ve gizlenmiş
bilgilere ulaşılamaması durumunda gene bunu yapabilirsiniz, ancak bu şartların gerçekleşmesi
lazım. Bir diğerinde ne diyor bunu yaptıktan sonra tüm verileri diyor yedekleyeceksiniz
diyor.Sonradan bu şekilde spekülasyonlar olmasın diye bunu yedekleyerek bir nüshasını
şüpheliye vereceksiniz,tutanağa geçireceksiniz,bakıyoruz arama el koyma tutanaklarında
mühür açma tutanaklarında hiç birinde bu cd ve dvd'lerin ne numarası var ne
numaralandırılmış adet olarak belli sadece hiç bir şekilde talebe rağmen kimseye imaj ve
yedekleme verilmemiş. Şimdi birde burda benim bir soru işaretim oluştu bende,maalesef
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savcılığımızın polislere gönderdiği karar ve birinci madde yani hakim kararı gerektiren arama
yapılması gerektiği maddeside nokta nokta olarak geçilmiş az önce arzettiğim şifreleme
hususuna direk geçilmiş,bu nokta nokta olarak geçilmesinin niye benimsendiğini hukukçuda
olmadığım için anlayamıyorum, tabi fikir yürütmekle bu durumu geçiştiriyorum. Sonuçta ne
olmuş sayın başkanım değerli üyeler. Bilgisayar ve kütüklere kanuna bariz aykırı olarak
hakim kararı olmadan aranmış. Dijital verilerde şifreleme tespit edilmemesine rağmen bu
kolluğun raporunda mevcut şifreleme bulmadık diyorlar. Buna rağmen el konmuş. Dijital
verilerin olmazsa olmazı imaj alma yedekleme işlemleri yapılmamış.Adeta elektronik mühür
niteliğindeki hash değerleri tespit edilmemiş.Şimdi detayına gireceğim zaten bu nedendirki siz
burda çok kıymetli zamanınızı bize harcıyorsunuz bizde aylardır bu uğurda savaş
veriyorsunuz. Bu hash değerleri olsaydıihbarcıda bütün olay çözülecekti şimdi detayına
arzedeceğim.Ayrıyeten cd ve dvd'lerin üzerinde veri ve yedeklemesine kapalı ve açık
olmadığına dair bir tespitte bulunmamış bu ne demek eğer kapalı değilseistediğiniz her şeyi
cd'ye de dvd'ye de yazdırırsınız. Imajların imajı alınmamışki bir nüshaları şüpheliye
verilmemiş bu hususlara ait tutanak tutulmayarak hususların belirtilen kayıtları talep
edilmesine rağmen maalesef şüpheliye verilmemiştir. Şimdi baştada belirttiğim gibi bu yasa
ve koskoca savcılığımızın talimatı bir yerde kolluk tarafından ksinlikle göz ardı edilmiştir.
Bunu bir türlü çözemiyorum. Nasıl olur işte bu olmuşki bizler burdayız. Dolayısıyla
hukukçularada danıştım,takdir zatıalinizin, yasalara aykırı olarak elde edilidiği aşikar olan söz
konusu delillerin hukuki bir değerinin mevcut olmadığını kıymetlerinize arzediyorum. Şimdi
bu ele geçme konuları yargı aşamasındadır, bu görevliler öğrendiğim kadarıla yargıya
taşınmıştır kesinlikle ve kesinlikle müşteki ve gerektiği takdirde müdahil olarak başvurma
seçeneği birinci önceliğimizdir bizim. Şimdi diğer bu konunun diğer baklaları bizdeki delil
zincirinin diğer baklaları şeklinde devam ediyor, sayın başkanım deerli üyeler üç ayrı yerde
arama ve el koyma yapılmış iki tane evi var adamcağızın, bir de işyeri var. Zaten bizim
sıkıntılı o meşhur 2 dvd ve 1 cd bu işyerinde ortaya çıkmış. Iş yerinden ele geçirilen sözde
kafes eylem planı ile ilgili hususların çıktığı iddia edilen prınco marka cd ve phılıps marka
dvd'nin mühür açma tutanağı yok peki ne zaman mühürlediniz bunları, nereye koydunuz,
numaralarını nereye yazdınız, seri numaralarını ilk aldığınızda nereye yazdınız ve bu ana
delilleri görüyorumki o zamana kadar hep cd,dvd geçmiş, 9 mayıs tarihinde nihayet numara
yapıştırmışlar. Senin ismin 1 olsun senin 3 olsun. Bu delillerin hukuka aykırı ele geçirilip
saklanmadığına dair diğer önemli hususlar olarak bu arzettiğim hususlar karşımıza
çıkmaktadır. Şimdi başka bir önemli hususa geçiyorum çünkü ilerde somut tespitlerim var,
diğer tarafdan ele geçirilen 11 adet cd toplamı bu sayın başkanım, yani adamın evinden
işyerinden ele geçirilen toplamı 11 adet, cd ve dvd, divitır dökümanları ele geçirdikten sonra
bunu rutin bir şekilde almış polis incelemiş ve 22 tarihi itibariyle bir rapor vermiş demişki
kardeşim ben burda yani bir suç unsuruna rastlanmadığını.Herkesinde yüreğine su serpilmiş
tabi. Bu bu böyleişte olay burda başlıyor. El koyulan toplam 11 cd'den 8'ine ait 22 nisan
tarihinde inceleme kayıtları ve hash değerleri ek klasörlerinde var,eğer öbür üçündede hash
değeri olsaydı burada yer alsaydı inanın bu dava çatılmazdı, ne kafes olurdu ortada ne bu bu
kadar 33 tane denizci karşınızda huzurunuzda suçsuzluğunu ispata çalışırdı,nede sizin değerli
vaktinizi bu hususlarda almaya çalışırdık. Eğer hash değeri olsaydı, 22 nisan tarihinde ki 9
mayıs tarihindeki hash değeri ile karşılaştıracağız diyeceğizki hiç bir değişiklik yok,şimdi
benim endişem ne sayın başkanım bu benim için çok önemlidir, ek klasörler yayınlandı
iddianame yayınlandı, bundan sonra sakın olaki 22 nisan tarihli bilgisayar tarihleri ile
oynayarak bu üç cd ve 2 cd ve 1 dvd'nin 22 nisan hash değerlerinin burdadır bakın uyuşuyor
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diye ekran çıktısı karşımıza çıkmaması gerektiğine umuyorum.Çünkü çıkmış olsaydı ek delil
klasörlerinde yer verirdiniz bu saatten sonra bu hatayı bertaraf etmenin bence imkanı yok,eğer
olursadamanipülasyonun zirve anına çıkmasıdır. Şimdi 11 adet cd ve dvd'den her nedense
yanlız iki adedine bir inceleme daha yapılma gereği duyulmuş, bunlardan bir tanesinde açık
bir şekilde 22 nisan tarihinde polisler bulamamış bu data stash aslında ekran çıktısında
diyorumya herkes görüyor ama 22 nisandaki polisler her nasılsa görememiş, ne yapmışlar,
demişlerki bu cd'de data stash çıktı ve data stash programıyla diğer kalan 10 adet cd ve
dvd'den elini uzatmış bundan kafes çıkacaktır demiş onu 4 mayısta incelemeye başlamış.
Diğer 10 adedinin 4 mayısda incelendiğine dair hiç bir kayıt yok. Onlar 22 nisan tarihinde
incelenmiş ve bitmiş, ama öbür ikisi dediğim gibi eliyle koymuş gibi almış ordan 4 mayıs
tarihinde incelemeye başlamış ve her şeyleri bulmuş, 22 nisan ile 4 mayıs tarihleri
arasındakibu karanlık süreçlede ne olduysa orda olmuş, şimdi detaylı ispatlayacağım, somut
olarak, bu bu artık iddia olmaktan geçti, gerçek. Şimdi bu 22 nisan tarihinde işte bu bir sonuca
bağladık az önce arzettiğim hususlarda.Burada dikkatinizi çekeceğim önemli husus var, data
stash programı. Bunun demosu ben delillere bende çalıştım, 100 kb'de bu kafesi hiç bir yere
monte edemiyorsunuz.Lisanslı programını almanız lazım.Bu husus bilirkişilerede sorduk
kesinlikle lisans gerekiyor acaba bu lisansın ülkemizde son dönemde hangi kurum kuruluşlar
hangi üniversiteler tarafından yurtdışından alındığını sanki araştırmak bize daha fazla ışık
tutacak tarzda bir hal tarzı ortaya çıkaracağına inanıyorum. Evet, şimdi sayın başkanım
değerli üyeler sayın savcım bundan sonra işte somut tespitlerim ortaya çıkıyor, hatta burdan
önce izninizle müdahil avukatlarımızında çok dikkatini çekeceğine inandığım hani o çok
meşhur kafes adresler insanların fişlenmesi vesaire varya bu onlarla ilgili çok somut tespitleri
göreceksiniz. Şimdi burda ne denmiş demişlerki şurda bir anahtar resmi çizdim, bu
anahtardaki cd'nin içerisinde data stash var, bu cd anahtar olarak kullanıp bu dvd'yi açacağız.
Açtık demişler. Önce alttakini sonra üsttekini kullanacaksınız.Şimdi efendim bakıyoruz,
aguate date dediği polis tarafından incelemeye başlamadan ne zaman 4 mayıs öğleden
sonra,yani data stash'a 4 mayıs öğleden sonra ulaşmış polis, ben demiyorum bakın 05.06PM,
incelemeye burada başladım diyor polis bu polisin ekran çıktısı bu peki bizim kafes ne zaman
bulunmuş,gene düzeltiyorum 4 mayıs,4 mayıs tarihinde 11.09'da, zaman öğleden önce
bulunmuş, hani data stash'ı önce bulmuştunuz sonra yukardaki dvd'de okul'u bulmuştunuz, bu
ekran çıktılarını klasörlere ben koymadım, ek Klasörlerdende tespit edilebilir,şimdi elmamı
şeyden çıktı omu yumurtadan çıktı yani anahtarı olmadan kasayı açmışın şimdi bundan
dahaomut tespit nedir. Bunu kim izah edecek hangi bilirkişi izah edecektir. Şimdi asıl
özellikle sizleride ilgilendiren bir hususa geçmek istiyorum şimdi bir şey var kafes adresler,
kafes adresler dediğim bütün bu iddianamede önemli bir yer tutan azınlıklarımızın ilgili
bilgilerinin hangi medyadada uzun süre yer alan o bilgilerin oluşturulduğu dosya kafes
adresler dosyası, hani insanlarda fişlendimi fişlenmedimi deyip diye ilk günde konu ettikya.
Şimdi bir göz atalım. Şimdi bu kafes adresler dosyası nerede, bir nolu dvd'de, 1 nolu dvd'ye
polistarafından ne zaman incelemeye başlıyor, 4 mayıs tarihinde saat 11.09'da polis bunu
alıyor incelemeye başlıyor,kafes adresler oluşturulma tarihine bakıyorsunuz 4 mayıs 2009 saat
11.26,yani polisin incelemeye başladıktan sonra 17 dakika sonra bu dosya oluşturulmuş,
şimdi ben soruyorum, burda sanık olarak yargılanan bir Türk vatandaşı olarak soruyorum.
Sizcebu dosya nerede, kim ve kimler tarafından oluşturulmuş, açık değil bu, ekran
çıktılarınıda ek klasörlerde yayınlanmış, yani polisin incelemeye başladıktan sonra 17 dakika
sonra bu dosya oluşturulmuş, daha nasıl bas bas bağırsınki ben bunu sahteyim diye, biz mi
koyduk o adreslere, bizmi topladıko denli istihbarat bilgilerini, 4 mayısda bir ara adliyeye
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gelip kolluğun yanına gelip müsadenizle bu tarihlere denk bir dosya oluşturduk. Peki Levent
Bektaş'mı oluşturdu,hani tarih saat grubuyla oynayıp omu oluşturdu acaba,adamcağız 22
nisandaaranacağını 27 nisanda tutuklanacağını vahiy olarakmı indi ki bu tarihleri bu şekilde
uyguladı, belliki manipülasyon,bir yerlerde olan manipülasyon birbirleriyle örtüşmüyor. Ama
şunlarda bize gerçekleri sunmaya yeter. Şimdi o meşhur kafes adreslerde önemli bir başka
husus daha var bakın, dosya oluşturma tarihi 4 mayıs 2009, saat 11.26, bunu arzetmiştim, peki
son güncelleme tarihi ne,7 mart 2009. Hangisi önce hangisi sonra. Yani önce
güncellenmiş,olmayan dosya güncellenmiş, sonra dosya oluşturulmuş gibi görünüyor. Peki
bunu nasıl izah edeceksiniz.Hepimizin üç aşağı 5 yukarı bir mantığı var, iki kuruşluk üç
kuruşlukta bilgisayar bilgisi var, ben bunları uzmanlarada teyit ettirdim.Ama ilk tespiti
kendimiz yaptık. Zaman verdik emek verdik bunları tespit ettik,bir başka husus şimdi bakın
işte burda azınlıklarımızla ilgili ipucu burdadır.Şöyle birde dosya var tntx, bu cümlede
diyorkibu cümlenin içinde yer aldığı belgelerden biri diyor ki Kafese konulacakların listesi
hazır mı, sözde dvd'den çıkmış bu laf, tüm listeler adresler klasöründe toplayalım,yani diyorki
azınlıklarla ilgili bütün bilgilerin, belgelerin ve adresler klasöründe topluyalım.Hani biz sözde
Kafes in ekibiyiz ya bunu güya biz demişiz ve karar vermişiz klasörlerde topluyormuşuz.Bir
bakalım klasörlerde toplamışmıyız, demin de arz ettiğim gibi Kafesin adresler oluşturma tarihi
4 Mayıs 11.26, bu tarih ne yazıktır ki sözde planın oluşturma tarihi 30 Mart ve dvd'lerin ele
geçirilmesinden yani 22 Nisandan Levent Bektaş ın tutuklanmasından yani 24 Nisandan dvd
nin en önemlisi polis tarafından incelenmeye başladığından 17 dakika sonradır.Şimdi bu
adresler bize nerden geldi de biz bu dosyayı oluşturduk ve bu dosyada dvd'de çıktı, biraz izan
olur insanda birazinsaf olur.Çünkü bu tarihte dvd kolluk tarafından inceleniyor.Evet şimdi
başka bir husus daha var.Kafes liderler, bu dosyanın oluşturma tarihinde bir problem yok, 16
şubat2008,peki 2008 de oluşturduysanız niye 2008'de kafes mafes diyemiyorsunuz acaba o
tarihte ya bizler veya o dosyayı oluşturanlar kafes diye bir şeyi şekillendirmeye başlamışlar bu
onun izahı, plan martta yapılıyor.2008 deki listede bir Kafes liderler ortaya çıkıyor.Size temin
ediyorum ki benim ne Kafesteki liderlerden,ne o belirtilen azınlıklar, okullar,ibadethanelerbir
baktım ki şu güne kadar mesleki ve kariyerimde önemli bir zamanı versem inanın o bilgilerin
10'da birine ulaşamam,bunu temin ediyorum,evet bir başka süpriz de bu.Cihangül'den dosya,
oluşturma tarihine bakıyorsunuz 27 Nisan 2009 bu tarihte Levent Bektaş tutuklu değiştirilme
tarihine bakıyorsunuz 11 Ekim 2008,yani oluşturma tarihi 2009 bunu 2008 de
değiştiriyorsunuz ne zaman erişmişsiniz 18 Mayıs geçmişte bir tabir vardır bağışlayın yani atı
alan Üsküdarı geçtiğinde erişmişiniz siz buna 18 Mayıs.Bakın bunu birisi gelip izah etmesi
lazımanlayabilmemiz ve burda suçlu olarak karşınızda sanık olarak devam etmemiz için
bunların izah edilmesi lazım.Evet şimdi bakın burdaki ilginç bir kısım daha var, bir belge var
ac.rar, bunun oluşturulma tarihi 11 Ekim 2008 saati öğleden sonra 10.51.17, başkanım bu
dosya 10. Klasör alttaki dosya ise 13. klasörde, bakın tarihler tutuyor öğleden sonra
tutuyor,10.51.17, 21.51.17,şimdi bu bir saat aradaki farkvar bunu bana nasıl izah edeceksiniz
aynı dosya saniyesi,salisesine kadar aynı dosya, birisi bunu demekki birini ileriye aldı
öbürünü unuttu, buda şunu delalet ediyor, demek ki ekibin içerisinde tamamı niyetini
bozmamış, bir grupta görevini yapıyor,bunlar işte klasörlere değer veriyor, ne bileyim şey
yapıyor.Benden fersah fersah ötedeki bilirkişilerin gözünden kaçarmı bu,evetşimdi Şafak
Yürekli'nin oluşturduğu bir dosya, adamın adı Şafak Yürekli, bakın kendi oluşturduğu
dosyayada ne yazmış, Şafak Yürekli kontrolü elinde tutmalı,bahriyede tanıtım ve dağıtım
daha fazla olmalı, yani adam kendine gönderme yapıyor,kendine talimat yazıyor.Bu hayatın
benim yeni öğrendiğim bir tabir hayatın olağan akışına ne denliuymuyor.Tamamiyle
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takdirinize bırakıyorum, evet şimdi bu Koç müzesi ile ilgili hususa gelince
oluşturma,değiştirme güncellenme tarihinde hani bir manipülasyon yok gibi görünüyor, ama
tarihlerde var güncellenmiş 21 aralık 2008, patlayıcılar patlamış imha edilmiş 14 kasım, hala
burada koç müzesinde ziyaret patlaması olmalı patlaması olması sıkıntı çıkmasın başkan tarih
veriyor ifadesi, olmuş bitmiş bu olayın o tarihte nasıl yaparsınız,mantık varmı bunda.Evet
şimdi daha heyecanlı bir hususbu şuana kadar hiçbir yerde rastlamadığım sayın başkanım ilk
defa açıklanan hususlardan biridir,dikkatinizi özellikle çekmenizi istirham ediyorum. Şimdi
iki tane meşhur bizimburada olmasının ana nedeni bir tanesi cd var, prınco.Buda dvd markası
phılıps, diyorki bu cd de data stash çıktı dvd de Okul arkasında ki işte meşhur bizim sözde
plan çıktı.Bunun princo'nun numarası bu dvd nin de numarası bu,bakın numaralara dikkatinizi
çekiyorum. Dvd nin numarasının sonu 4 le bitiyor,her yerdede böyle geçiyor, güzel demek ki
bizde anlıyoruz ki cd den data stash çıktı dvd den de Okul ve Kafes planı çıktı.Evet peki bu
nasıl izah edilebilir. 2 tane elimizde ek klasörlerinde Polise ait rapor var.Aynı konuyu
vurguluyorlar. Bu polis raporunda diyor ki bu numarası bakın sonu 4 le bitmiyor farklı bir
numara bu cd diye bunu nitelendiriliyor dvd değil ha, cd diyor bunuda pois demiş ve bu cd de
diyor okulprogramının arkasınaişte sizin meşhur planınız monte edilmiştir,numara farklı dvd
birden cd oldu. Peki öbür polis raporunda ne diyor hayır diyor bunun sonu 4 le bitiyor.Bu cd
değil dvd dir diyor.Bunun tarihi 9 Mayıs bunun tarihi 29 mayısikiside terörünkolluk
tarafından hazırlanmış şimdi bizde şaşırıyoruz şaşırma sırası bizde.Şimdi evet bir yerde daha
bir hata yapılıyor ekran çıktısında diyor ki. Phılıps marka delil numarası 4 olan herhangi bir
ibare bulunmayan 3 nolu dvd nin özellikleri aşağıdadır diyor.Drivedayf'a bakıyorsunuz cd
rom,bu bir cd dir diyor.Fakat kapasitesine bakıyorsunuz bu asla bir dvd kapasitesi
olamaz.Bunu biz Ege Üniversitesi Bilirkişi raporuyla belirtilmesi durumuyladasağladık, şimdi
bilmiyorum benim bilgisayar hakimiyetim bu kadar.Kafam bu denli karışık iken Savcılarımız
bu konuda karar veren savcılarımız haliyle bunu görebilirler.Bu kimin görevi kolluğun görevi
bunu yapan kolluklar değil savcılardır.Savcılar çünkü almış kolluktaki şeyi iddianameye
birazdanda söyleyeceğim, iddianameye aynen geçirmiş. Şimdi peki benim kafam karıştı
herhalde ben anlattıktan sonra burdaki arkadaşlarında kafası karıştı devam edelim.Sayın
başkanım değerli mahkeme üyeleri sizce benim anlattıklarıma istinaden şimdi bu bizim
meşhur Kafes Planının çıktığı materyal cd midir dvd midir numarası bumudur,bumudur
ikisine ait de polis kaydı var.Şimdi napıcaz.benim şahsi kanaatimdir, böylesine geniş çaplı
insanların tutuklu olduğugündemi meşgul eden davada bu tip hatalarda pardon sehven
yapılmıştır denemez.Savcılarımız kolluktan kaynaklanan bukarışıklığı gözden kaçırdığına
inanıyorum savcıların.İddianame ve ek klasörlerinde bu manipülasyona bariz şekilde yer
vermişlerdir.22 Nisan 23 Nisan tarihinde gene bir karışıklık var gene bu cd lere bir türlü
numara verilemiyor 9 Mayıs tarihine kadar, verildikten sonrada gördüğünüz manipülasyon
çıkıyor şimdi ortada bariz bir karışıklık var.Buda süreci destekleyen en önemli emare olan bu
karışıklıkkarşımıza çıkmaktadır.Bizim şuanda sanık olarak uzasın uzamasın merak edelim
veya savaşa devam edelim ama bu karışıklığın bizim zihnimizden gitmesi lazım çözülmesi
lazım. Karar merciide burda yüce mahkeme heyeti ve sayın başkandır. Bizde şuanda bir
karışıklık olduğu beyinlerimizde yerleşmiş durumda.Evet şimdi bunları çok istedik çok istedik
dedik ki bu cd ve dvd'nin bir nüshasını verin her iki nolu cd de hiçbirşey vermediniz.Birde biz
bakalım içimiz rahatlasın ve bir türlü verilmiyor.İddia makamı tarafından defalarca istedik
verilmiyor.Şimdi bizde düşünüyoruz niye acaba neden o Hashdeğerleri22 nisan Hash
değerleri ortaya çıkarıpda ve 9mayısta tutturulursa biz napıcaz.O hale geldiki çamur at izi
kalsın.Sesinizide çıkartamıyorsunuz bu güne kadar hiç zinhar ben sesimi çıkartmadım burda
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fırsat bulduğumda huzurunuzda anlatıyorum.Evet son ve bence en önemli husus da bu.Şimdi
sayın savcımızMartta o tarihteki ifadelerde yer alan karışıklığa istinaden göndermiş bilirkişiye
kardeşim demiş 23.12 de 2008 de bunun oluşturulduğunu ifade ediyorsun ama tarihlerde
tutarlı olsun tutarsızlık bunu incele.Bilirkişi ne yapmışanlaşıldı demiş 2 . Oturumla Okul
dosyasının arkasına gizli Kafes Planı 11 Nisan 19:03 deOkul dosyası bu dvd ye
yazdırılmıştır.Yani Okul dosyası bu saatte 11 Nisan da saat 19:03 dikkatinizi çekiyorum hile
burda,19:03 de tekrar üstüne basa basa söylüyorum affınıza sığınarak Okul dosyası bu tarihte
bu saattedvd ye yazdırılmıştır diyor ve diyor hiçbir şüpheye yer bırakılmayacak şekilde ama
bakıyorsunuz Okul dosyasının oluşturulma tarihi geneaynı tarih ama 08:35 şimdi
sormuyormusunuz hani okul dosyası 19:03 de dvd ye yazdırılmıştı. Şimdi ortada olmayan bir
dosyayımı yazdırdınız.Yani bu dosyayı 1 saat 2 dakika sonra oluşturuluyor evet yani sonuçta
dvd birbilgisayarda yazdırılırken bu videosu Okul dosyası yoktur,halbuki diyorkibilirkişi
Okul dosyası 19:03 teyazdırılmıştır.19:03 te okul dosyası yok çünkü Okul dosyası 20:35 de
oluşturulmuş.Peki dvd nin yazdırılma saatinde daha oluşturulmamış yani var olmayan bir
video dosyasının dvd ye nasıl yazdırıldığını ve bununda bilirkişi kayıtlarına geçtiğinin izahını
kim nasıl verecek.24 Poyrazköyde ek klasör vardı 6 Kafeste yani bunların ekran çıktıları ıvırı
zıvırıherşeyinin özeti bunların özeti sizin de verdiğiniz bilgiye istinaden Poyrazköy de ki
delilleri kullanabileceğiniz yetkisine istinaden elde ettiğimiz ek delil klasörlerinden ve
iddianamelerden hususları temin olunur evet.Şimdi bu data stash'ın şüpheli macerasını
anlattım. Şimdi herşey o dvd yle ilgili bütün detaylar verilmişekran çıktılarında ancak o data
stash'ın çıktığı cd yle ilgili hiçbir ekran çıktısı yok.Data stash saat kaçta ona yazdırılmış
nerede bulunmuş bu data stash yazısı bile ben ek klasörlerde görmüyorum.Bu ekran
çıktılarıda olsun cd ye dvd ye olsun 2 veya 3 er kere gerek soruşturma gerek kovuşturma
safhasında istedim ancak maalesef hala tarafımıza verilmedi.Evet bunuçoğu kez tekrarlandı
çok detaylı sunuldu girmeyeceğim, yani 4 Mayıs ta çıkan Kafes Eylem Planını ilk defa 4
Mayıs ta polis bu Kafes Planıdır diye belirliyor veortaya çıkıyor ama ne hikmetse Eren Günay
a sorulan soru sırasında Kafes Eylem Planıyla ilgili sorular tevci ediliyor.İnanın bununla ilgili
ne olabilir diye kötümser olmadan yani sanki kolluğun yaptığı gönderdiği soruları
savcılarımız asla sormaz faraziyesiyle çok düşündüm ama bir açıklamasını maalesef
bulamadım.Evet şimdi bütün bu anlattığım somut soyut değil işte bende öyle anladım vesaire
değil ekran çıktıları üzerinden birşeyler anlatmaya çalıştım.Neticede bu gördüğünüz 33
kişiden 3 kişi ne yazık ki 7 aydır tutuklu cezaevindeler.Haksız yere olduğuna inandığım
aileleri ile birlikte maddi diğer bizler ise haksız yere bir suçlamayla ailelerle birlikte
inanınhem maddi neden savaş var bu ikisi arasında.Bir yığın basın yayın organı sizin
nezdinizde acı suçlamalarda bulunuyor. Herbirine savaş vermemiz lazım.Maddi ve manevi
olarak bedeli ödenmeyecek bir şekilde etkilenmiş ve etkilenmeye de devam ediyoruz.Ama
peşinen yenilgiyi asla kabul etmiyoruz bir Türk Amirali olarak bunu belirtiyorum biz
yenilmemek için yetiştirildik.Burdaki personel de aynı şekilde biz canımızı verdiğimiz anda
bile teşbihte hata omaz, kuyruğumuz daima diktir. Moralimizden hiçbirşey gitmedi ama
örselendik ailemiz vesilesiyle örselendik onu belirtmek istiyorum evet.Şimdi bu talep edipte
tarafımıza verilmeyen cd ve dvd lerle diğer ekran çıktılarını alırsak zatı hallerinizi çok daha
detaylı bir şekildebilgilendireceğimize dair hiçte şüpheniz olmasın, sayın başkan tabi bu arada
konuyla ilgili bir hukuksuzluk var.Makamlarınıza dile getirmek istiyorum.İnşallah
umarımbize verdiğiniz cd ve dvd lerin imajlarından ek klasörlerinde yer almayan ve bizim bu
savlarımızı çürütecek tarzda örneğin 22 Nisan tarihinde ben istemedim 22 Nisan tarihinde
Hash değeri alın işte22 nisan tarihinde hash değerlerini almamış diyordunuz ama alınmış peki
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bende o zaman bunu sorucam niye ek delil klasöründe bu nasıl oluyor.İnşallah böyle şeyler
olmaz.Çünkü yani böyle bir güven bunalımı yaşamıyor değilim sonuçtakısaca yani
düzeltiyorum başkanım her sabah uyandığımızda acaba,komploya o kadar alıştım kiKafes
bitiyor, balyoz başlıyor o bitiyor ihbar mail leri başlıyor.Nerden tehdit 360 derece,nerden ne
geleceğini biz kestiremiyoruz.O denli üstümüze geliniyorki.Şimdi bu Kiliselerle oluşturulmuş
ve uygulamaya geçmiştir diye burdadır,detayına girmiycem ama bunlarda tamamı ele
geçirilmediği içinbir kısmı hata yapmış bulunuyorlar işte hala hataları ordadır ve bu yönden
itibaren de detayına gireceğim müspet delillere de elde etmeyeimkanımızın bu mahkemeyi
gördükten sonra inanıyorum buna.Artık biraz daha rahatlayacağımıza inanıyorum.Geçelim
bunu.Şimdi fazla vaktidealmamak için bir hususa canım çok yandığı için değinmek istiyorum
bir amiral olarak. Şimdi bizim iddianamede sayın başkanım değerli üyeler 77 sayfalık bir
polisin hazırladığı fezleke ben anca okudum bu fezlekeyi zannettim ki hiç bu güne kadar hiç
muhatap olmadım hukukla. Her fezleke böyle yazılır ama bir baktım ki fezlekede öyle
kesinlik içeren ibareler var ki kesinlikle ve kesinlikle o tarihte yani bizim aslında iddianame
30 ekim tarihinde yayınlanmış niye böyle söylüyorum.Martta yayınlanan iddianamemize
bakıyorsunuz Mayıs bu Ekim tarihli 2009 Ekim tarihli fezlekedeki yer alan hususların % 80 i
iddianameye geçmiş imla hatalarıyla beraber yazı karakterleriyle beraber aynı şekilde
iddianameye girmiş.Yani kolluk tespit görevi yapmasının ötesine çıkarak bir iddianame
hazırlamış. Benim Cumuhuriyetimi koruyacak Savcımı kandırmış Savcımda iş
yoğunluğundan olduğunu değerlendirdiğim öyle değerlendiriyorum iyimser bakıyorum almış
bu kolluğun tespitlerini aynen bizim iddianameye yerleştirmiş.Neler suç duyurumuzu vaktiniz
olursa okuduğunuzda zaman almamak için detayına değinmiycem içler acısı inanın içler
acısı.Bu kadar insanı yargısız bir Emniyet Müdürü nasıl yapabilir ve onlarla aynı nasıl
iddianameye gelir hayret verici burda önemli birşeyin altını çizicem konumuzla ilgili olduğu
için.Bakın burda bir ibare yer alıyor. Hrant Dink cinayeti ile ilgili aynen okuyorum.19 Ocak
2007 bunu fezleke polis hazırlamış 17 Ocak 2007 günüilimizde Agos gazetesigenel yayın
yönetmeni Ermeni asıllı Türk vatandaşı Hrant Dink uğradığı saldırı sonucu hayatını
kaybetmiş.Bu olayın faillerinin 17 yaşındaki Ogün Samast olduğu görülmüştür.Ogün Samast
ın beyanları doğrultusunda olayın azmettiricisi ve planlayıcısı olarak Yasin Hayal, Erhan
Tuncel ile birlikte bir kısım şahıslar daha yakalanmıştır.Son cümleye bakın.Fakat bu
soruşturmada daha da ileriye gidilememiştir. Peki ellinizi kolunuzu tutan mı var Devletin
kolluğu orda Devletin yargısı burda. Bu ibarenin anlamı nedir.Yani ben şöyle mi anlayım
birileri bize aba altından sopa gösterdikoskoca anlı şanlı Türk yargısıda korktu bunu burda
kapatalım dedi. Biz artık bu davanın başta arkadaşlar adına konuşmayayım ama hepisininde
aynı zihniyette olduğuna inanıyorum.Biz bu davanın artık müdahili olucaz.Neden, Devletin
Başbakanlığına ait bir rapor var.Basından takip ediyoruz kaçırmıyoruz. Bu davada ihmali
gören bariz isimler var. Bu bariz isimler her ne hikmetse bir müddet sonra İçişleri Bakanlığı
nezdinde bir kısmı ayrılıyor. Işte Nedim Şener filan ortaya çıkarıyor bir şeyleri ortaya
çıkarmaya çalışıyor ve genede bunca uğraşlara rağmen bu Başbakanlık Teftiş Kurulundaki
ihmali gören kolluk polislerden bir kısmı nihayet tekrar yargı önüne çıkarılma durumunda
kalınarak ama sadece bir kısmı diğer bir kısmı ise hayrettir ki bunlar daha üst mercilerde yer
alanlar henüz yargıyla muhatap değiller ve bir kısmıda ne yazıktır ki bu Kafes Operasyonunun
soruşturmasında görev alıyor. Şimdi sizin aklınıza benim yerimde olsanız empati yapsanız şu
gelmez mi. Demek ki bu adamlar yakalanacaklarını anladılar41 tanede denizci öyle biz o
tarihlerde dolaşıyoruz.Neler oluyor Hrant Dink ölüyor vesaire ülkede bir karışıklık kaos var.
Hepimiz işimizde gücümüzde olmuşuz Amiral olmuşuz terfi etmişiz haaa diyorlar bide Kafes
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işte Temel Malatyalı bilmem buiplikleri birleştirerek bunların diyorlar bu olayları aynı şekilde
Kafes e irtibatlıyalım biz aradan çekilelim uğraşsınlar nasıl sa 33 kişi kimisi hapis yatar kimisi
bilmem ne yapar bir müddet sonrada hepsi de tahliye olur. Hrant Dink te saygıyla andığım
Hrant Dink te vefatıyla kalır.Ben tabloyu burdan görüyorum. Sayın Başkanım değerli
mahkeme üyeleri şimdi diğer üzerime iddianamede atılı diğer iddiaların açıklamasını çok kısa
geçip hemen sonuca girecem. Şimdi Levent Bektaş tan iddia edilensözde dvd içerisinde de 12
sayfalıkbu belgeyi bu raporu kim hazırlamış isimli bir belge çıkıyor. Bu belgede de işte bir
takım kişilerin bir takım kişilerle istihbarat amaçlı faaliyet yürüttüğü iddia ediliyor.
Toplasanız 100-150 kişi var ve o toplanan istihbarat ta benle Zuhal Azeridenilen bir sivil
memura geliyor bizde bunlarla bir takım organizasyon içerisine giriyoruz özeti bu,atladığım
bir şey var mı. Birde gene bu 12 sayfalık belgede bir başka iddia var diyorki 12 sayfalık sözde
belgenin bazı bölümlerindeDeniz Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde istihbarat amaçlı
organize bir çetesinin varlığınınaraştırıldığı belirtilmiş ve sonuç değerlendirme başlığı altında
benim de ismim zikredilerek Deniz Kuvvetlerinin güvenliği açısından istihbarat amaçlı
kurulduğu anlaşılan organize ve bir anlamda suç örgütünün son derece tehlikeli olduğu gibi
ifadeler yer buluyor. Böylelikle sanki o araştırmayı Deniz Kuvvetleri yaptırmış da biride ele
geçirmiş o dvd nin içine atmış izlenimi veriyor. Peki konuyla ilgili hani dosyam iddianamem
hazırlanıyor mu. Hiç mi akla gelmedi. Yani bu adam çıkmış Albay iken bu suçu işlemiş ve
sonra devlet bunu biraz dan detayını arz edicem elemeden geçirerek Amiral yapmış ya
hakkaten böyle bir şey yaptıysa hepimizi kandırarak ki bu mümkün değil. Niye sorulmuyor
Deniz Kuvvetlerine hiçbir yazı yok bu doğrumudur hiçbir yazı yok ama iddianamede yer
alıyor. Burda şunu belirtmek istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki hayasızca atılmış
bu iftiranın boyutları insanları karalama adına öylesine büyüktür ki bu şahıslardan bir bölümü
evl i  ve  ço luk  çocuk  sah ib id i r  t an ıyorum.  Böyles ine  i f t i r ada  bu lunmak
vicdansızlıktır.Insanların onur intiharlarına bile neden olmaktadır ki intihar eden benim en
sevdiğim sınıf arkadaşım Berk Erden işte bunların hedefinin ağına bir şekilde düşmüş ve
canını vermiştir.Şimdi bu suçu işleyenler artık iftira atmaktan öte katil sıfatınıda kazanmış
durumdalar. Bunun peşinide bırakmıycaz. Insanların onur intiharına neden olmaktadır.
Dinimizin bile kabül etmediği bu iftiraları yapanları nefretle hakikaten nefretle çünkü çok
canım acıdı. En samimi sınıf arkadaşlarımdan biri hayatına son verdi. Iftiraları yapanları
nefretle kınıyor. Birgün adaletin önünde hesap vereceklerine inanıyorum.çünkühakikaten çok
samimi söylüyorum bu tabloları gördükten sonra adaletin tecelli edeceğine inancım var
kaybetmedim. Orda adı zikredilen bu listede yer alan şahısların önemli bir bölümünü
hakikaten tanımıyorum ve ismini ilk defa duyuyorum. Hiçbiriyle de bir irtibatım bir telefon
görüşmem vesairem olmamıştır. Zaten eğer olmuş olsaydı bu görüntünün bu telefon
kayıtlarının trajik olarak bu kadaryaygın olduğu bir ortamda siz zannediyormusunuz ki ortaya
bunu çıkarmayacaklar taa 2000 yılında birazdan da değinicem taa 2000 yılından beri beni
dinlemişler. Düşünebiliyormusunuz ki bir kısım sivil şahıslarla içeren bu denli çapı büyük
sözde bir organizasyon altını çiziyorum çok büyük imkan kabiliyete haiz olduğunu her fırsatta
ispatlayan istediği an istediği şeyi yapabilen Emniyet Müdürlüğünce tespit edilememiştir. Biz
demek ki elimizi kolumuzu salla sallaya bunları yapıyormuşuz. Bunu bırakın çoğunluğu kendi
personeli olan bu şahısların faaliyetinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da mı haberdar
olmamışdı. Ben o tarihte albaydım. O tarihte albayım benimsuçlandığım tarihde albayım ve
yansıda gördüğünüz şu şurada da terfi ettim Koramiralliğe yani mükafaat mı verildi burda
bana bunları yaptın diye.Demin Feyyaz Amiralin bir karargahtaki bir insanın odasındaki
sineğin bile her vesileyle silsile yoluyla hemen farkedileceği çok açık net ortaya koydu. Bütün
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bu işleri bir kurmay albayın terfii bekleyen bir kurmay albayım yapıyorum. Hiç kimse beni
yakalayamıyor devlette yüce Türk DevletideCumhurbaşkanının onayıyla beni Tuğamiral
yapıyor.Hayatın olağan akışına bakın peki bu bayanla bir insanla ilişkiye giriyor. Bana
istihbarat gelecek ya benim istihbarata ihtiyacım yok,ben o tarihte İstihbarat Şube deydim.
Cins ve neviine bakıyorsunuz subay ,üsteğmen,teğmen, sivil memur,ahçı şimdibu kadıncağız
kim yapacak insan değiller bunlardan ne gibi bir istihbaratı toplayıp bana verecekler. Ben
zaten o tarihte görevim gereği Dış İstihbarata bakıyorum İç İstihbarata bakmıyorum
ki.Muhasır ülkelerle ilgili istihbarata bakıyorum. Birde demişler ki bu Fatih Ilgar Albay
rütbesindeyken Zuhal Azeriye yetki vermiş bu Zuhal Azeri de almış çantasını o kozmik oda
senin bu kozmik oda benim bütün bilgileri dolaşmış elde etmiş.Sayın başkanım değerli üyeler
o tarihte benim bile Şube Müdürü olarak kozmik odaya girme yetkim yoktur klarensibi
yoktur. Kuvvet komutanımız bile elini kolunu sallaya sallaya o kozmik odaya giremez. Sızma
olur diye o kozmik oda da bir tane görevli vardır. Herşey ondadır. Siz girdiğiniz çıktığınız
saati jurnallar yetki belgenizi ister. Albay rütbesinde ben o odaya inemem giremem .Zaten bu
konuda medya da son zamanlarda yer alanhususlara binaen zaten malumunuzdur.Şimdi bakın
şimdi hakkımda bunuda tasadüfen Poyrazköy delil klasörlerinde elde ettim.Yani Kafes te yok
bubana ait bir dinleme kararı çıkarılmış o tarihte hakkımda daha doğru suçlama yok. Tarihine
bakın bu dinleme tarihi Mart 2009. Mart 2009'a kadar ben orada birşey yapmamışım ama
dinlemeye başlamışlar sonra 4Hazirana gelmiş 3 aylık süre dolmuş herhalde birşey
bulamadılar ki sayın Savcımız teklif üzerine demişki bu adamı artık dinlemeyin.Birşey
bulamadık yani benim dinlenmem de 6 Haziran da son bulmuş.Peki bir şey bulsaydınız
yazardınız birşey bulamadığınızı niye yazmadınız haberleşmemde hiçbir gerek mail gerekne
bileyim aklıma herşey geliyor ortam dinlemem dahi hiçbirşey bulunmamış ki
yazmamış.Bunuda yazın ki okuyan hakimlerin burda desinler ki bunun bir parça suçu
olmayada bilir.Şimdi bir tane mail den bahsediliyor.Burda deniliyor ki Albay Dursun Çiçek le
bir irtibat tesis edilmeye çalışılıyor.Kimliği belirsiz kişiler tarafından gönderilen bu imzasız
asılsız mektupta kirli senaryoyaistinaden o Albay Dursun Çiçek le ilgili ismim kullanmıştır.
Burada ismim AlbayDursun Çiçek i Deniz Kuvvetlerinde görevli bir Albay olarak
biliyorum.Bir irtibatım bir ilişkim yok.Bundan sevinmiyorum konuşsaydım olurdu .Ama
hakkaten hiçbir ilişkim ve irtibatım yok. Diğer şahıslardan emekli Albay Levent Göktaşı
zinhar tanımıyorum Serdar Öztürk ü zinhar tanımıyorum.Bir görüşmem bir mesajım dahi
yoktur. Simasını getirseniz bana bu kadar insanın arasında tanıyamam ve bunlarla ilgili
ilişkilendirerek işte ıslak imzaya doğru bir yumuşak geçiş yaptırma azmiylegönderilmiş gene
bir asılsız mektup. Şimdi bunu savcılarımız da dikkate almıştır. O mektupta öylesine
suçlamalar var ki dudağınız uçukluyor.O subaylara yönelik kimseyi sorguya bile almamış.
Savcılarımız bile inanmamış iddianameyi soruşturmayı yürüten ve bu mektuba iddianamenin
ek maddesinde yer alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü gelen ihbarlar ve yapılan soruşturma
işlemleri madde içeriğine bile bu mektubu koyar değerde koyma değerinde bulunmamışlar.
Şimdi başka bir konuya çok kısa değineceğim şimdi konu ne biz birKafes Operasyonu Eylem
Planı var burda 3 tane Amiral bu kadar subay,astsubay var.Ama çok özür diliyorum teşbihte
hata olmaz pirimiz kim görünüyor orda Levent Bektaş değilmi. O herşeyin Levent Bektaşın
emri onun emri bunun emri diyorya hani bizde farzedelim bu rütbeleri amiralliği
mamiralliğibir kenara koyup şey yaptım. Peki bu adamcağızın evinden çıkan cd de ben nasıl
onun ekibinde görünüyorsam aynı zamanda aynı dvd de nasıl fişleniyorum. Yani beni o
zamanda Levent Bektaş fişledi bu bilgilerin hepsi aynı dvd de. Acaba bana şantaj yaparak
Danışma Kurulunda olmamımı sağladı.Hiçte öyle bir şantajalmadım.Mantığa bakarmısınız
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aynı dvd de aynı şahsa ait bir yanda şahsımla ilgili yerin dibine batıran suçlamalar var. Bir
yanda da sen Danışma Kurulun da üyesin kaydı var. Bu da bir diğer mantık hatası evet şimdi
bakın çok ilginç birşey var.Bir geri gelirmisin. Şurda bir ibare geçiyor. İşte bu da Serdar
Öztürk ün güya bürosunda bulunmuş bir bilgisayar Zuhal Azeri Fatih Ilgar tamamdır.Allah
aşkına burdaki huzurunuzda herkesi bir sessiz düşünmeye sevk ediyorum. Bu sizce ne anlama
geliyor ne anlama geliyor ne tamamdır yani. Bunları ağımıza düşürdük mü demek istiyorlar
yoksa bunları bir türlü şeylere mi tespit etmek istiyorlar. Peki bana hiçbir şeyi ifade etmiyor
anlım ak yüzüm pak hiçbir gocunacağım tarafda yok. Olsaydı ben sizin şu anda huzurunuza
çoktan gelmiştim çoktan elimde somut deliller bizim geniş kabiliyete haizpolisimiz mutlaka
ortaya çıkarmıştı. Hiçbir şeyim yok ama şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bu iddianamede
niye var.Şimdi bunun Kafesle ne ilgisi var.Bilmem diğer hususla ne ilgisi var.Fatih
Ilgar,Zuhal Azeri Fatih İlğartamamdır. Haniyanına bir insan bir şeyler daha yazar öyle bir şey
de yok. Niye iddianamede geçiyor madde çok olsun diye herhalde şimdi zamanımız kısıtlı
ama bunu yapamadan da geçemiycem sayın başkanım. Arkadaşlarımında özrüne sığınarak bir
hususa değinmek istiyorum.Hakkımda şöyle bir de suçlama var. Komplocuların her zaman
yaptığı gibi bir doğruya bir yanlış yapıştırma mantığı evet gittim Deniz Eğitim Komutanlığına
gittim.Gitme nedenim Kadir amiralim o tarihte Koramiral olmuştu bir Vatan tatbikatına iştirak
ediyorduk sadece burda ismi geçenler değil en aşağı 10 tane amiralle birlikte hayırlı olsun
ziyaretine gittik. Yazılıda teyit edilmiştir. Gittiğim doğru kaç defao tarihten itibaren hiçbir
yerde geçmedi. Şener Eruygur'u hayatımda hiçbir yerinde Orgenaral olmasına rağmen
bilmiyorum tanımıyorum. Zaten o tarihlerde de kendi düşmeden mütevellit bir zihinle ilgili
bir probleminin olduğunu basından da öğrenmiştim. Şimdi biz aklımızı yitiricez bu kadar
Amiral tutup Şener Eruygur Karacı bir Orgenaral'in başında o sözde kararları alıcaz.Peki bu
nereden çıkmış.Teğmen Tarık Ayabakan ın flash belleğinden.Şimdi size sessiz bir şekilde sesi
açalım çok önemli tespitlerim var.İsmim çıkmış çünkü onun için burda gösteriyorum.Feyyaz
amiralimin bahsettiği hususlara somut bir örnek olarak gösteriyorum. Şimdi flash belleğin
nasıl ele geçirilmiş.Lütfen bir izleyelim.Yalnız hoparlör arzettim sesin çıkması açısından orda
değerlendirmeyi size bırakmayacağım ama bakın şimdi telefon çalarken bakın duydunuz mu
bir kere daha duymayanlar için bir kere daha orada polisimiz bunların hangi odadan çıktığını
kesinlikle yazmayın diyen birisi var.Bakın buradan sonra telefon çalmasıyla,bu nedir.Bunun
nedeni ne.Bunun nedenine bakalım.Bir görüntü daha affınıza sığınarak bir görüntü daha
seyrettiricem.Şimdi bakın şu Komiser odaya geldi.Bu oda dan bir polis memuru işin farkında
değil.Bakın adam baktı gidiyor.Bakın dikkat edin.Bakın kamera değişiyor şimdi kamera oraya
dönüyor.Bakın ve nereye bakacağını söylüyor hala boş yer arıyor, şimdi bakın bıçak diye
istiyor,bir son görüntü daha var sadece bir 10 saniye sürecek,bakın şurdaki polisimiz bakın
yukarıda bakın polisimiz uyuşurucu şuradan çıkacak görmemesine imkan yok bakın işte
dikkat edin.Bakın burda görmemesinin imkanı yok çünkü detaylı bakıyor. Bakın
bakıyor.Bakın görüyormusunuz ne kadar detaylı bakıyor.şimdi onu da çıkaracak.Bakın
başkanım dikkatli bakın,işaret geldi,bakın,adamın elini uzattağı yere bakın.Başkanım bunu
niye huzurunuzda şey yaptım çünkü benim ismimin zikredildiği bu flash bellek Kadir
Amiralin benim birlikte Deniz Eğitimde toplantı yaptığımıza dairflash bellek burdan
çıktı.Yani şunu demek istiyorum.Amirallerle suikastın bu davayla işte ilişkisi de sonuç buraya
geliyor.Şimdi birde Erbay Çolakoğluyla ilgili bir husus var o da ilginizi cekecektir onu ve
bütün sorularınızı cevaplıycam.O hususu arz ediyim.Evet bir mektubu şimdi bir tane mektup
geliyor.İşte bu başı yok mektubun.Bu mektupta özellikle özetle diyorki.Tuğamiral Fatih Ilgar
,Erbay Çolakoğlunun hamisindedir.Mücahit Erakyol ve diğer şahıslar Erbay la
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samimidir.Bunların hamisi Tuğamiral Fatih Ilgardır. Şimdi bu mektubun geliş tarihi ve zarfı
iddiame ve ek klasörlerinde yok. Geliş tarihi ne zaman sayın başkanım biliyormusunuz.Ocak
2009 soracaksanız söyleyeyim ama daha detayını da sorabilirsiniz.Ben hayatımda Erbay
Çolakoğlu yla Ankara da mankara da çalışmadım. 2006 yılında Foça da görevliyken o da
Anfibi tugayda görevliydi.Ben çıkarma gemilerindeydim birliklerimiz ayrı sadece Kurmay
Başkanıyken ben çıkarma bürosu Kurmay Başkanıyken bir hafta süreyle geçici
görevlendirildim.Bilmiyorum Erbay Çolakoğlunu tanıdınız mı şahsına münhasır bir insan.Ben
orda amiralim yani burda sıkıntımız var size anlatmakta.Şimdi benim bir odam bir makamım
bir emir atsubayı odası yani harici bir birlikten elini kolunu sallaya sallaya kimse benim oraya
gelemez.Usule aykırı.Mutlaka onun komutanı önce bende sana bu adamımı gönderiyorum
planları koordine edin onu koordine edin veya bunu edin.Bu adam benim odama iddia
ediyorum eğer aksine bir görüntüm bir telefon kaydım varsa burda bütün verilecek
suçlamalara razıyım.Bu adamla ben hiçbir şekilde o bir haftalık geçici görevdekarargahta
bulunduğu süre haricinde ne görev hayatımda Foça da bulunduğum dane de şahsi hayatımda
yani bir yerde bir 2 bira içelim bir oturalım bir sosyal birliktelik yapalım olmadı böyle bir
şey.Böyle bir şeye rastlamadım.Ankara da kigörev sürecimde de zaten bu şahısla aynı
karargahta çalışmadık.Kendisininde olayı şu anda hukukta ne cereyan edeceğini bekleyip
göreceğiz.Ama bu mektupta ilginç bir hususvar komutanımın şeyine istinaden kendisi de
söyledi bu mektubun özel bir dikkati çeken bir husus var bu mektup ocak tarihinde
gönderilmiş ve diyor ki ben Güney Deniz Saha da çalışan bir personelim.İçeriğine baktığımız
zaman hakkeaten doğru, Güney Deniz Sahanın iç yüzüne yönelik göndermeler yapılıyor.Yani
ben şeyde gördüm, Mutlaka orda köstebek çalışıyor.Zaten daha sonradan da bakın burda
Kafesin nüvesini çatmış, ondan sonra gelenlerde amaç tutuklatmak.Orda ismi geçenlerden üçü
tutuklu ikisi tutuksuz.Bu mektup o tarihte adam emeline nail olmuş. Şubat tarihi de yok saati
de yok zarfı da yok.Kim nereden attı, parmak izi araştırması yapıldımı istenidğinde bulunuyor
biliyorsunuz. Birilerine bir tehdit mektubu geçenlerde yanlış hatırlamıyorsam savcıların birine
gelen bir tehdit mektubu 3 gün içinde bulundu kimin tehdit ettiği.Bunlarla ilgili bir araştırma
yapılsada çıksa ve adama sorsak niye yaptın.Varsa somut tespitin amenna benim Erbay
Çolakoğluyla.Yoksa beni niye karıştırıyorsun. Ama Feyyaz amiralim orda önemli bir girdi
yaptı İzmir bölgesine bir tane üst rütbeli bir subay aranıyordu o da bendim.Ben mart da bu
işlere bulaştırılmaya başlamıştım ihbar mektubunun tablosu bana bunu gösteriyor.Sayın
başkanım değerli mahkeme üyeleri sayın savcım sonuçta ben çıkarma gemileri komutanı
Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar olarak tanımadığım 3.Şahıslardan elde edildiği iddia edilen ve
kanunlarımıza göre hukuki delill niteliğinde olmadığı açıkça görülen ancak suç yaratma
gayretiyle oluşturulmuş uydurma delillerde yer alan ve mantıki izahı mümkün olmayan somut
hatalarıhuzurunuzda dile getirmeye çalıştım dilimin döndüğünce.Şimdi ise her şey bu denli
açık seçik ortada iken bu sürece kadar tertemiz olan geçmişim nedeniyle karşılaşmadığım
ancak bu dava vesilesiyle yakından tanımaya başladığım hukuk sistemine çok samimi
söylüyorum sayın başkanım ne gibi bir yol izleyeceğini hakkaten çok merak ediyorum.Arz
ettiğimiz kadar arz ettik bu kanaat çünkü kanaat.Çok merak ediyorum bundan sonra ne
olacak.Bu süreç içerisinde gizlilik kararına rağmen hakkımdaki iftiralar ve gelişecek
faaliyetlerin tamamına yakınını inanın yegane haber kaynağım olan bir kısım o meşhur
basından öğrendim.Bu husus davaya ait soruşturma evresindeki gizlilik kararının ne denli
uygulandığı konusunda güven sarsmıştır. Bu bilgiler nasıl ve kimler tarafından
sızdırılmıştır.Bu hususun önlenmesi hukuka olan güven açısından son derece önemlidir.Diğer
taraftan yaşanan olayları birleştirip tablonun geneline baktığımda gördüğüm resmi şöyle
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özetleyebilirim. Bu benim değerlendirmem. Öncelikle ilk tespitim yaşanan olay hiçbir şekilde
tesadüf değil.Bu doğru.Kendi ordusunu etkisizleştirme azmine sahipkızacaksınız başta
hatırlatmanız nedeniyle ama maalesef bu doğru benim rütbeme istinaden herkes Fatih Ilgar
demiyor amiral bunları yapmış diyor,komutan bunları yapmış diyor. Kendi ordusunu
etkisizleştirme azmine sahip bir grup insan maksatlı olarak uzun süreden beri yoğun emek
vermek kaydıyla komplo oluşturmuşlardır. Bu komployu yazdıkları senaryo gereği ülke
gündemine göre belirledikleri bir zaman,olay,sıra çizelgesine istinaden konjektörel duruma
istinaden servis etmek kaydıylainsiyatifi elde tutarak onlar bir adım atıyor karşı taraf tabi
böyle alışık olmadığımız asimetrik bir tehditle muhatapsınız.Biri kaydıyla insiyatifi elde
tutarak bir yönden yargıyı yönlendirmeye çalışmışlar diğer yandan hedef seçtikleri şahıslar
üzerinden orta haliyle kamuoyu oluşturmak suretiyle etkisiz kılma gayreti içerisine
girmişlerdir. Konuyla ilgili daha geniş mülazaları takdirinize bırakarak bir hususun altını
çizmek istiyorum.Halen karşı karşıya kaldığımız sorun ne yazık ki bir grupmeczup diye
nitelendiremeyeceğim teknik donanımlaçalışan bunda bana inanın sayıları bir hayli fazla olan
çok yönlü kabiliyete haiz imkanlara sahip TSK içinde de işbirlikçileri bulunduğunu
düşündüğüm organize olmuşbir kesimdir.Bu kesim belki de inançları uğruna veya menfaatleri
uğruna tehdit kabul ettikleri bizleri sindirme gayretindedirler.Organize bir çete niteliğine haiz
bu suçluların bulunup adalet önüneçıkartılmasının gerekli şart olduğuna inanıyorum bir
TürkiyeCumhuriyeti vatandaşı olarak. İnancım bunu samimi söylüyor. Yüce Türk adaletinin
bu denli geniş çaplı olarak tanıştığı dijital sahtekarlığı ortaya çıkaracağı ve oluşturacağı
içtihatla oluşacak bu geniş davadan çıkan herşey içtihat olacak ileride hani şimdiye kadar ne
tür içtihatlar var inceledim.Banka dolandırmaydı, oydu buydu.İlk defa böyle bir geniş dijital
sahtekarlıkla karşı karşıya Türkiye Cumhuriyeti oluşturacağı ve bu içtihatlarla önümüzdeki
dönemede ışık tutacağıdır. Ayrıca şahsımın ve bu süreçte adaletin tecellisine vesile olan bir
subay olarak yer almam nedeniyle şanslı hissediyorum. Önceden üzüldüm bir değişik ama bir
müddet sonra ben şanslıyım adaletin tecellisine vesile olacak hedef seçilmiş bir
subayım.Mücadele azmimde sonsuz onuda belirtmek istiyorum. Şimdi burda biraz terfii
sistemimizle ilgili açıklama yapıcağım. Ancak burada göz ardı edilen bazı gerçekler
var.Geçmişte hiçbir adli vakası olmayan asker kökenli bir aileden geliyorum. Gerek şahsım
gerekseeşimin ailesi ağırlıklı olarak devlet geleneğine sahip kamu sektöründe çalışan ve
çalışmış kimselerdir. Çocuklarıma milletimin vergisinden karşılanan maaş la büyüttüm ben
çünkü hiçbirşey üretmiyorum.Türkiyenin bekası için görevli bir kurumdayım. Bu insanların
maaşıyla ben çocuklarımı büyüttüm. Halen bulunduğum rütbeye Askeri Şuraya giren yaklaşık
300 Albay arasından hem Albay hem de Amiral anketlerinde bizde usul o Şuraya giren bütün
Albaylara anket yapıyorsunuz.Amirallere anket yapıyorsunuz.Sonra bu sonucları cem
ediyorsunuz ilk 20 çıkıyor. Tek adam rejimi yok yani.Askeri Şuraya giren yaklaşık 300 Albay
arasından hem Albay hem Amiral anketlerinden ilk 20 ye girip bilahare bu 20 arasından ilk 6
yaseçilerek Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Tuğamiralliğe terfi ettirildim ve mesleğimde bir
ideale ulaştım. Tam idealime ulaştıktan sonra bir anlamda fizyolojim değişti ve eylem
yapmaya kararverdim bu mantıklı mı.Bütün bu bahsettiğim hususları hiçe saymak suretiyle
nasıl cahil olan bir faaliyeti basamak yaparak 3 adet amiralden oluşan tamamı Denizci 41
kişiyle ahadagördüğünüz bunlar.Şimdibir tablo bulduk.Şimdi biz birleşicez sansasyonel
eylemler yaparak hükümeti düşürücez. Işte bugördüğünüz bu arkadaşlarla bu iftira akla
mantığa sığacak bir  şeymidir takdirinize bırakıyorum. Şunuda belirtmeden
geçemiycem.Kendilerinin de olduğu gibi belki ben amiral olduğum için beni uzaktan da olsun
görmüşlerdir ama birçoğunu hakkaten ilk defa burda görüyorum. Son olarak bir hususa
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değinmek istiyorum ve bitiriyorum. Şimdi arkanızda 2 gündür gözüme ilişen bir ifade
var.Adalet Devletin temelidir. Bu malumları olduğu üzere Ulu Önderimizin bir özdeyişi. Aynı
şeyi hatırladığım kadar Sokrates inde bu konuda bir deyişi var.Dünya adaletin üzerine
kurulmuş.Bu iki ifade bu iki özdeyiş neye vurgu yapıyor.Adaletin erkinin önemine vurgu
yapıyor. Hakikaten doğruymuş.Adalet her şeydir. Bunarağmen biz burda 33 kişi terör
örgütüne üye olmak suçlamasıyla karşınızdayız ve kendimizin masumluğumuzu elimizden
geldiğince savunmaya çalışıyoruz.İçimizden bir kaçımızda tutuklu yani özgürlükleri
kısıtlanmış durumda. Düşündüğümde aklıma şöyle bir şey geliyor.Bir insanınen önemli 2
gereksinimi nedir hep demez miyiz sağlık olsun sağlık inanılmaz bir gereksinimdir.İkincisi
nedir bililiyormusunuz özgürlük. Ben bazen bir odada kendimi şöyle 3 saat şey yapıyorumda
özgürlük derken şunu belirtiyim.Özgürlüğün ne olduğunu en iyi bilen meslek gruplarından
biri de bizleriz. Neden,inanın bu rütbeye gelirken ben defalarca arkadaşlarımda birçok kere
denizlerde 2 abartmıyorum 2 veya 3 ay hiç kara görmeden seyrü seferber oluyor görevimiz
icabı.Gerektiğinde silah başında.Özgürlüğümüz boyutları kadar sabittir. Gece gündüze
dönüyor. Gündüz geceye dönüyor. Hep aynı gemidesiniz.Ama aklıma geldi. Bazen böyle
karaya yaklaştığımızda 2-3 ışık görüyorsunuz sayın başkanım hamaset yapmıyorum içimden
gelenleri söylüyorum o ışığı hep kendi evinizle özdeşleştiriyorsunuz. Eşinizi düşünüyorsunuz,
çocuğunuzun kokusunu düşünüyorsunuz o esnadaonlarda onu düşünüyor. Baba nasıl olsa 3 ay
sonra gelecek. Benim çocuğum bir çok kere her giren beyaz üniformalıya baba diye atlamış.
Yani aileler bizler özgürlüğün tadının öneminin ne denli önemli olduğunu bildiğimiz gibi
ailelerimiz de bunu çok iyi biliyorlar. Şimdi gelelim buraya.Adalet Devletin temelidir.Burda
bu 33 kişi başta tutuklular olmak üzere adalet bizim için ne biliyormusunuz işte sizlersiniz.
Adalet hep te aklımızda öyle kalacak ve bunu şey olsun diye asla söylemiyorum. Adalet bizim
için sizlersiniz. Şimdi bir hususun son bir hususun ifade edicem bu komplocuların öyle bir ağı
varkiben şunu düşündüm.Muaassır bir ülkenin en milliyetçi bir subayını getirin deyinki
kardeşim bu senin baş düşmanın.Buna öyle bir komplo kur ki bir daha böyle doğru dürüst
ayağa kalkamasın.İnanın adam insafa gelir. Bundan daha ötesini yapamaz.Ben böyle
düşünüyorum.Şimdi ordumuz doğuda can veriyor orda can veriyor burda can veriyor
görevimiz bu biz bunun için para alıyoruz ve öyle bir eğitildik ki hakikaten ben çok defalar
gördüm böyle bir olay olduğunda bir adım öne çıksın dediğinizde inanın onur iliğimize
yerleştiriliyor askeri mekteplerde herkes yardım ediyor o göreve talip olmak için.Ama zaman
zaman da işte maalesef böyle silahlı terör örgütüne üye olmakla da suçlanmaktan
alıkoyamıyoruz kendimizi. En önemli ihtiyacımız olan Adil yargı ve Adil kararları ile
ambleminiz olan terazinin gücünü Adaletinize kanaatinizi kullanarak göstereceğinizden yana
hiçbir şüphem yok. Bu suretle huzurunuzda beraatimi talep ediyorum bu süreçte
mağduriyetime neden olan ve suç duyurusu yaptığım kişiler hakkında kisuç duyurusunu tekrar
ediyorum ve talebi ve saygılarımla arz ediyorum." şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
44-Sanık Deniz Erki'nin (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;"Yüce mahkemeye saygılarımı
sunarım. Müsadenizle sayın başkan,Savunmalarını yapan komutanlarımın sözde plan ile ilgili
yaptıkları yazılış, içerik, isnat edilen suçlar ihbar e postaları, mektuplar CMK 134. Maddeye
aykırı olarak elde edilen delil olma özelliğini kaybettiğini düşündüğüm CD,DVD hakkındaki
tüm tespit ve savunmalarına katıldığımı arz ederim. İddianamede adıma isnat edilen
suçlamaları kabul etmiyorum. Kişinin kendi irade hareketiyle yarattığı suçtan sorumlu
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tutulması ceza sorumluluğunun şahsili kuralının gereğidir. Kimler tarafından hazırlandığı
bilinmeyen bir belgede adımın geçmesiceza sorumluluğunun şahsiliği kuralına ve
Anayasamızın38. Maddesine aykırıdır,arz ederim” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
45-Sanık Mehmet Emre Sezenler'in (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava
dosyasında 18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın başkan
değerli üyelerdeğerli savcım,Sizlere çok kısa olarak kendimi tanıttıktan sonra iddianamede
tarafıma yöneltilen konulara değinecem, müteakiben arz ve taleplerimi ifade ederek 15
dakikanızdanfazla sürenizi almayacam. 1985 yılında deniz lisesine girdim, deniz lisesinin
Heybeliadada olduğunu, Heybeliadanın azınlıkların yoğun olarak yaşadığı bir bölge
olduğunudün ve evvelsi gün iki günlük duruşma esnasında ifade edildi. Bu 4 yıllık süreçte
askeri lise hayatım süresince azınlıklarla tanışma fırsatı buldum. Azınlık vatandaşlarımızla
tanışma fırsatı buldum. Ve onlara bu süreçte saygı duydum. 1989 yılındamezunu ve mensubu
olmaktan gurur duyduğum ve hayatımın sonuna kadar da gurur duyacağım deniz harb
okuluna başladım, 1993 yılında teğmen rütbesiyle subay hasbedildim. Mezuniyetimi müteakip
fırkateyn tipi 5 ayrı gemide,yardımcı subaylık, branş subaylığı birim amirliği ve ikinci
komutanlık görevlerini icra ettim. Bu gemiler sırasıyla muavenet, Barbaros, Giresun,
Gökçeada ve Gökova fırkateynleri idi,2001-2003 yılları arasında deniz harp akademisi
eğitimimi tamamlayarak kurmay subay oldum. Bugüne kadar Deniz kuvvetleri komutanlığı
karargahıAnkara'da 4 yıl süre ile karargah subaylığı görevi icra ettim. Halihazırda deniz harp
okulunda harbiye 1. Sınıf öğrencilerinin tabur komutanıyım rütbem Deniz kurmay yarbay. Şu
anda fırkateyn tipi bir gemide gemi Komutanlığı görevineatandırılmayı bekliyorum.
İddianamede yer alan çok özetle geçeceğim sayın başkanım, Levent Bektaş'ın iş yerinde ele
geçen 3 nolu DVD de Marmara Bölge Komutanlığı başlığı altında Deniz Kurmay Kıdemli
Binbaşı Emre Sezenler 2. Hücre lideri şeklinde ismimin yer aldığı tespit edilmiştir iddiasına
ilişkin olarak sözde eylem planında tespit edilen kural ve yazım hataları ile tutarsızlıklar daha
önceki duruşmalarda ifade edilmişti. Bunların tamamına katılıyorum. Bu konudan ve sözde
eylem planından deniz Kuvvetleri Komutanlığı inceleme heyeti tarafından 15 Ağustos 2009
tarihinde gölcük'te savcı Murat Yönder tarafından 9 Kasım 2009 tarihinde İstanbul C.
Başsavcılığı'nda yöneltilen sorular esnasında bilgim olmuştur. Belirtilen tarihlerden önce
kafes operasyonu eylem planı başlıklı belge ve aynı belgede gerek şahsıma,gerekse de başka
şahıslara verildiği iddia edilen görevlere ait bilgim olmamıştır. Sözde örgüt ile bağlantılı
olduğumu, sözde örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet icra ettiğimi, herhangi bir şahıs ile bu
konuda iletişimde bulunduğumu ispatlayacak somut delil bulunmamaktadır. Yine sözde eylem
planında yer alan iddia edilen göreve ilişkin olarak 2. Hücre lideri olarak belirtiliyorum. Aynı
hücrede yer alan ve teorik olarak bana bağlı çalışması gereken deniz kıdemli Binbaşı Eren
Günay'ı deniz harp okulundan sima olarak tanıyorum. Kendisi benden bir yıl onca 1992
yılında mezun olmuştur. Binbaşı Eren Günay ile çalışmışlığımız herhangi bir iletişimim veya
karşılaşmam olmamıştır. Hücrenin diğer elemanları olduğu iddia edilen kıdemli Başçavuş
Hüseyin Doğancı, Kıdemli Başçavuş Ferudun Aslan ve Başçavuş İsmail Bak'ı
tanımıyorum.Anılan 3 personel ile daha önce hiçbir iletişimim olmamıştır. Kendilerini ilk
defa zat-ı alilerinizin sayın başkanım 15 Haziran 2010 tarihinde ilk duruşmada yapılan kimlik
tespiti esnasında tanıdım. Sözde eylem planına ilişkin değerlendirmemi daha önce sıkça dile
getirildiğinden ifade etmiyorum başkanım,birkaç cümle ile çok kısa olarak belirteceğim.
İddianamede yer alan eylem planı özensiz hazırlanmış. Yazım ve kural hataları ile dolu.
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Ciddiyetten uzak ve uydurma olduğu ilk bakışta anlaşılan bir plandır. Sözde eylem planında
kimin ne görev yapacağı anlaşılmamaktadır. Lojistik ihtiyaçların ne şekilde ve nereden
karşılanacağı anlaşılmamaktadır. Bu temel ihtiyaçlara cevap veremeyecek bir belgenin plan
olması da mümkün değildir. Sözde eylem planının aslı orijinali bulunmamaktadır.İddialar aslı
dahi bulunmayan ve kim kimler tarafından hazırlandığı belli olmayan sözde bir eylem planına
dayandırılmaktadır. Yine iddianamede yer alan diğer bir husus, sayın başkanım, hakkında
kamu davası açılan sanık iddianamedeki aynı ifadeyi okuyorum hakkında kamu davası açılan
sanık Tayfun Duman'ın görev yaptığı birlikteki odasındaki ele geçen Fokıtcd ve ibareli cd
içerisindeki vidli isimli örgütsel doküman niteliğindeki word belgesinde notlar kısmında
benimle ilgili olmayan kısımları geçiyorum sayın başkanım, Tayfun Duman ve Emre
Sezenler'deki eski resimler imha edilsin İnternet,face book ve mailde kesinlikle resim
paylaşılmasın, şeklinde isminin yer aldığı anlaşılmıştır. Iddianamedeki aynı ifadeyi okudum
sayın başkanım.Bu şekilde bir ifadeyi 9 Kasım 2009 tarihinde savcı Murat Yöndere ifade
vermem esnasında ilk defa kendisinden duydum. Eski resimler ifadesinin neyi tanımladığı ve
işaret ettiği tarafımca anlaşılmamaktadır. Facebook sitesine internet facebook sitesine gerek
kendi ismimle gerekse de başka her hangi bir bir isimle üye olmadım. Söz konusu siteye
ziyaret maksatlı dahi olsa hiçbir şekilde girmedim.Söz konusu iddiayı kanıtlayacak hiçbir
somut delil bulunmamaktadır.Aynı iddiada yer alan diğer ifadeler genel ifadelerdir. Burada
belirtilen M.S.B. Kemalettin ve Bülent isimleri bana hiçbir şey ifade etmiyor. Ayrıca Albay
Tayfun Duman'ın çalışma odasında ele geçirilen Cd'ye ilişkin olarak CD'nin odasına nasıl ve
kimler tarafından konulduğu konusunda,nasıl ve kimler tarafından konulduğu konusunda
kendisi tarafından donanma askeri savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu
suç duyurusundan 3 Aralık 2009 tarihinde Donanma Askeri Savcılığına tanık sıfatı ile
çağırılmam neticesinde bilgim olmuştur.Yine iddianamede yer alan diğer bir husus sayın
başkanım,iddianamedeki aynı ifadeyi okuyorum,hakkında kamu davası açılan sanıklardan
Ünal İnanç'da ele geçen takip edilip gerekli yerlere iletilecek liste başlıklı örgütsel dokümanda
Mehmet Emre Sezenler Kıdemli Binbaşı 532 227 ..Alin'den Referans,Alin'den referans
şeklinde isim rütbe telefon bilgilerinin yer aldığı kendisi hakkında mensubu olduğu örgütsel
yapınının değerlendirmenin yer aldığı kanaatine varılmıştır aynen bu şekilde sayın başkanım.
Ünal İnanç'ı tanımıyorum. Ünal İnanç ile her hangi bir iletişimim ve diyaloğum olmamıştır.
İddianamede yer alan Alin kelimesi bana isim veya lakap olarak hiç bir anlam ifade
etmemekte hiç bir şeyi çağrıştırmamaktadır.Benim bilgim dışında benim gıyabımda farklı
ortamlarda bahis konusu yapılmam benim konu ile ilgimi göstermemektedir. İddianamede
numarası yer alan cep telefonu hattımı 12 yıldır kesintisiz kullanmaktayım. Yine iddianamede
yer alan diğer bir husus sayın başkanım,İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşan 24 Mayıs
2009 tarihli mail ihbarında şüphelinin Kafes Operasyonu Eylem Planı içerisinde görev
aldığının Şafak Yürekli, Tayfun Duman ile ortak hareket ettiğinin bildirildiği,24 Mayıs 2009
tarihli ihbar ekinde gönderilen Örgütsel dokümanda isminin, telefon numaralarının e posta
adresinin rütbe ve görev yeri bilgilerinin yer aldığı dokümanın not bölümünde bir ifade var
burda irtica karşıtı sol söylemleri ile nabız yoklansın, öğrenci seçimleri dikkat çekiyor
şeklinde ifadelerin yer aldığı anlaşılmıştır,aynen iddianamede yer aldığı şekli ile sayın
başkanım.İddianamede yer alan ihbar mailinde kafes operasyonu içerisinde görev aldığımı
söyleyen tek bir cümle bulunmamaktadır.Kafes operasyonu eylem planı içerisinde yer
aldığımı söyleyen ihbar mailinde tek bir cümle bulunmamaktadır, cümleyi aynen okuyorum,
sayın başkanım ihbar mailinde iddianamedeki şekli ile, Şafak Yürekli, kurmay Albay Tayfun
Duman ve Kurmay Kıdemli Binbaşı Emre Sezenler'i Ergenekon faaliyetleri noktasında
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koordine etmektedir. Kurmay Albay Tayfun Duman ve kurmay kıdemli binbaşı Emre
Sezenler ile 30 yıl öncesine dayanan bir dostlukları olduğunu da duymuştum.2. cümle
doğrudur sayın başkanım 30 yılı aşan bir dostluğumuz vardır, onu şimdi izah edeceğim, Albay
Şafak Yürekli ve Albay Tayfun Duman ile1976 yılında babamın satın aldığı Yalova Başkent 3
Sahil sitesinden tanışıyorum. Albay Tayfun Duman ile temmuz 2008 ayında görev yaptığı
odada, tayin sebebi ile Gölcük'ten ayrılıyor olmama istinaden veda ziyaretinde bulunmam
esnasında yüzyüze görüştüm. Albay Şafak Yürekli ile haziran 2004 ayında görev yaptığım
geminin Marmaris liman ziyareti süresince karşılaşmam esnasında yüzyüze görüştüm. 2004-
2006 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Karargahı Ankara'da görev yapıyor olmamız itibariyle
tesadüfen karşılaşmalarımız olmuştur. Anılan subaylar ile olan görüşmelerim sadece yukarıda
belirttiklerim kadardır ve çok sınırlıdır. Ayrıca söz konusu görüşmelerden başka herhangi bir
özel görüşmem olmamıştır. Anılan subaylar ile 24 Mayıs 2009 tarihli mail ihbarında iddia
edildiği üzere herhangi bir yasadışı yapılanma ile ilgili olarak ortak hareketim,
koordinasyonum, görüşmem veya herhangi bir kanaldan iletişimim olmamıştır. Aynı şekilde
her iki subayla da konuya ilişkin ortak hareketimi belgeleyecek herhangi bir somut delil
bulunmamaktadır. İhbar ekinde yer alan dokümanın not bölümünde orada yazılı olanlara
ilişkin hiçbir bilgim bulunmamaktadır. Diğer iddialarda olduğu gibi bu konuyu da sayın
başkanım savcı Murat Yönder tarafından 9 Kasım tarihindeki ifadem esnasında öğrendim.
Sözkonusu dokümanda yer alan ve daha önce bilgim olmayan irtica karşıtı sol söylemleri ile
nabız yoklansın, öğrenci seçimleri dikkat çekiyor cümlesinden, ne demek istediği tarafımca
anlaşılmamaktadır.Nabız yoklamak ifadesi askeri terimler içerisinde kullanılmayan bir
terimdir. Nabız yoklanıp ne yapılacak belli değildir. Açık değildir. Hali hazırda görev icra
ettiğim deniz harp okulu komutanlığının öğrenci kaynağı deniz lisesi ve fen kolunda eğitim
veren sivil kaynaklı liselerdir,sivil liselerdir.Deniz harp okuluna yeni başlayacak sivil
kaynaklı öğrencilerin seçimi için her yıl öğrenci seçim kurulları deniz harp okulu komutanlığı
bünyesinde teşkil edilmektedir. Söz konusu öğrenci seçim kurullarında görev almadım.
Iddiada belirtildiği şekilde öğrenci seçimlerinde herhangi bir müdahalede bulunmak amacım
olsaydı, söz konusu seçim kurullarında görev alırdım. İddia İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne
ulaşan mail ihbarına dayandırılmaktadır. İddianamede şüphelilerin lehine ve aleyhine
olabilecek tüm delillere yer verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda söz konusu iddia ihbarın
kaynağı ve ihbarın gerçekliği konusunda herhangi bir araştırma yapılmadan soyut kavramlara
dayandırılmaktadır. İhbarda geçerli bir isim ve imzada bulunmamaktadır. İnsanlar nereden
geldiği belli olmayan soyut tutarsız ihbar mailleriyle suçlanır hale gelirse bunun önünü almak
mükün olmaz,herkes herkesi suçlayabilir.Yine iddianamede yer alan başka bir ifade sayın
başkanım,C. Başsavcılığı'mızın 2009/1570 sayılı soruşturma dosyasında haklarında kamu
davası açılan sanıklardan elde edilen görevlendirme isimli word belgesinde yer alan
başkandan gelen emirler doğrultusunda yapılan görevlendirmeler başlığı altında benimle ilgili
olmayan kısımları geçiyorum sayın başkanım,Emre Sezenler yayın gurubunda görevlendirildi
şeklinde kayıt bulunduğu tespit edilmiştir aynen iddianamedeki ifade bu şekildedir.Söz
konusu yayın gurubunda görevlendirildiğime ilişkin hiçbir bilgim olmamıştır.Diğer iddialarda
olduğu gibi bu konuyu da deniz Kuvvetleri Komutanlığı inceleme heyeti ve Savcı Murat
Yönder tarafından yöneltilen sorular esnasında öğrendim. İddiada belirtildiği üzere yayın
gurubunda görevlendirildiğimi ve bu görevi icra ettiğime ilişkin hiçbir somut delil
bulunmamaktadır. Yayın gurubu kimlerden teşkil edilmiştir. Nerede ne zaman görev
yapacaktır, ne yayınlayacaktır, anlaşılamamaktadır,sayın başkanım sonuç olarak şunları ifade
etmek istiyorum, belirtilen iddialara ilişkin belgeleri, ilk defa 9 Kasım tarihinde daha önce de
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ifade ettiğim gibi özel yetkili Savcımız Murat Yönder'e ifade vermem esnasında gördüm.
Hasdal Askeri Cezaevi'nde 9-13 Kasım 2009 tarihleri arasında tutuklu kaldım. Müdafim Av.
Oğuz Nazlım tarafından verilen ilk itiraz dilekçem oybirliği ile kabul edilerek serbest
bırakıldım. İddiaların tamamı benim bilgim dışında gerçekleşen gelişen olaylardır.İddiaların
benimle bağlantısını kanıtlayacak hiçbir somut delil bulunmamaktadır. İddialarda belirtilen
konulara yönelik faaliyetim, koordinasyonum,iletişimim veya bilgim olmamıştır.Varlığı belli
olmayan aslı dahi bulunmayan bir belgede ismimin geçmesinin mantıklı izahı tarafımca
yapılamamaktadır.Üzerlerindeki imzaların sahipleri tarafından hazırlandığı kendilerince dahi
kabul edilmeyen sözde kafes operasyonu eylem planı başlıklı belgenin aslının bulunarak
incelenmesini talep ediyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşan 24 Mayıs 2009 tarihli
mail ihbarının kaynağı ve gerçekliğinin araştırılmasını talep ediyorum. Ergenekon Silahlı
Terör Örgütü üyesi olmak suçlamasını reddediyorum,kabul etmiyorum. Beraatimi talep
ediyorum. Zaman darlığı nedeni ile müdafiim tarafından da dile getirilecek sayın başkanım,
buradanifade etmekte yarar görüyorum. Görev yoğunluğum nedeni ile vareste tutulmayı talep
ediyorum. SaygılarımıArz ediyorum” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
46-Sanık Hüseyin Doğancı'nın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava
dosyasında 18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın Başkan,
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Levent Baktaş'ta ele geçirilen DVD'nin içerisinde
olduğusöylenen Kafes Eylem Planı ile hiçbir ilişkim alakam yok, yine ihbar mektubunda
ekinde gönderildiği söylenen isim, adres listesinde ismim bulunmakta fakat bu benim kendi
iradem dışında yazılmış bir liste olduğu için bunu da kabul etmiyorum. Dava sürecinde
benimle ilgili olan suçlamaların hepsini red ediyorum. Ayrıcadün komutanlarımızın yapmış
olduğu davanın geneline ait savunmaların hepsine katılıyorum. Bütün söyleyeceklerim
bundan ibarettir. Şimdi iddianamenin ekinde var bununla ilgili detaylı açıklamayı Avukatım
yapacaktır onun içinkısa kestim ben, ama sizi bilgilendireyim, Mustafa Turhan Ecevit aynı
birlikte görev aldık, ben sat grup komutanlığında çalışıyordum,halada orda görevliyim,kendisi
şuanda orda değil ama kendi birliğinde çalışan bir komutanımız, iddianamenin ek
klasörlerinde benimle ilgili yine orda Erme Onat ile Eren Günay ile Mustafa Turhan Ecevit ile
ilgili, benim görüşme kayıtlarım var,fakat orda maddi bir hata var onu Avukatım iletecek
Erme Onat ile Mustafa Turhan Ecevit'in telefon numaraları aynı yazılmış, yani iki tane ayrı
şahıs var fakat ben aynı telefon numarası ileiki ayrı şahısla görüşmüşüm gibi yapılmış,
içeriğide yok 11 defa görüştüğüm söyleniyor 2006 ile 2009 yıllarıarasında gayet doğal yani 11
az bile görüşmüşüm yani.” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
47-Sanık Metin Samancı'nın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" SayınBaşkanı değerli üyeler
savunmama geçmeden önce çok kısa özetle özgeçmişimi belirtmek istiyorum, ben 1958
yılında İstanbul'da doğdum Annem ev hanımı, Babam ise Bağkur Emeklisi dir.1980 yılında
Deniz Harp Okulunu bitirdim 30 yıllık mesleki yaşantımın yarısını gemilerde diğer yarısını da
karada ve ağırlıklı olarak istihbarat ve güvenlik görevlerinde geçirdim. Sırası ile Muhabere
Hareket Subaylığı, karakol gemisi komutanlığı, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Eğitimve Karakol Bot Komutanlıkları olmak üzere üç ayrı grup komutanlığı
görevlerinden sonra 1997 yılından sonra Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Güvenlik şube
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müdürlüğü görevine atandım, yaklaşık iki yıl sonra deniz kuvvetleri komutanlığında yeni
kurulan İstihbarat Şube Sınıfınageçtim, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Müdürlüğü
görevlerindensonra 2007 yılından itibaren izmir bölgesine atandım, ben hiçbir zaman illegal
bir yapılanmanın içerisinde bulunmadım. Iddia makamı tarafından atfedilen eylemleri
kesinlikle gerçekleştirmedim.Iddianame içeriğinde tarafıma yöneltilmişsomut delillere dayalı
hiçbir iddiada bulunmamaktadır. İddia sahibinin iddiasını ispatlamakla yükümlü olduğu
evrensel bir hukuk kuralıdır.Soruşturma savcıları bu evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayarak
somut hiçbir delilbulunmaksızın hakkımda dava açmışlardır. Iki günden beri arz edilen sanık
savunmalarından da anlaşılacağı üzere ilave hiçbir incelemeye degerek olmadan mevcut
delillerin delil özelliğinin olmadığı açıkça ispatlanmıştır. İddiaların iddia makamı tarafından
somut bir şekilde kanıtlanmasını talep ediyorum. Iddianame de yer alan diğer sanıklardan
görev nedeniyle tanıdığım bir iki kişi dışında diğerlerini tanımam.İddianameden diğer
sanıklarla ne şekilde irtibatlı olduğum,ne tür eylemleriniçinde olduğum yönünde her hangi bir
bilgi ve belge debulunmamaktadır. İddianameyi bir bütün olarak değerlendirdiğimde,
iddianamenin bir numaralı delili olan Kafes Operasyonu Eylem Planının geçerli bir belge
olmadığı yasal bir delil niteliği taşımadığı aslının olmaması sebebiyleher hangi bir
geçerliliğinin bulunmadığı da açıktır ki aslı bile olsa zaten tamamen sahte düzmece olduğu
dün özelikle Fatih Amiral tarafından da ispatlanmıştır. Bu iddianame somut ve fiili olgularla
aylardır desteklenmemiştir.Hiçbir ilave delil bulunmamıştır. Yasadışı herhangi bir faaliyet
içinde bulunmadığım için ki zaten terör örgütleri bu sanık olarak gösterilen kişilerin yapılan
savcılık soruşturmalarındabunun da yapıldığını düşünmüyorum. En basit olarak yasadışı bir
faaliyet içerisinde bulunacak kişiler herhalde yıllardır hep kendi telefonlarını en basit olarak
kullanmayacaklardır.Mutlaka bugün hala biliyorum ben kendim de biliyorum, kayıt dışı
telefon alır en azından, kayıt dışı telefon kullanır. Yani tamamen herşey yasadışı şeler
yapılarak gerçekleştirilebilir. Görüyoruz ki tüm sanıklarda cep telefonları yıllardır hep aynı
telefon hiçbir şekilde değiştirilmemiş benim de aynı şekilde hiçbir zaman ne e-posta adresimi
ne mobil telefonumudeğiştirmedim. Iddianamede kuvvetli suç şüphesi dayanak teşkil edecek
tek bir delil dahi olmayıp zaten suç şüphesi olabilecek bir konuşma kayıt hiçbir şekilde de
hakkımda bulunamamıştır, Iddianamenin delil listesinde hakkımdaki tek araştırmaya yönelik
belge olarak konulmuş olan Narlıdere Subay Lojmanlarında 13 eylül 2006 tarihinde yapılan
İlyas Çınar görüşmesidir. Bundaki belirtmemdeki amacı da en basit olarak savcılık
iddianamesinin nasıl hazırlandığının basit bir göstergesidir. Benim o tarihteki görev yeri ve
ikametimin neresi olduğu ortaya konulmadan yazılmış ve bu delil in saçma
sapanlığınıdaortaya koymaktadır. Delil listesini hazırlayan savcılar bir yazı ile bu telefonun
kime ait olduğunu sorsalar ve o tarihtede benim nerede görev yaptığımı Deniz Kuvvetleri
Komutanlığındanbir yazı ile sorup değerlendirmeyapsalar bu saçma delil bu dosyada olmazdı,
ben bu iddianame ve delil listesinin savcılar tarfından okunmadığını ve değerlendirilmediğini
de düşünüyorum. Eğerilgili telefon numarasını dayanak alırsa ki o telefon Narlıdere Subay
Lojmanları santral telefonuolup burada yaklaşık 750 kişiyaşamaktadırburada telefon
görüşmeleri daima kayıt altına alınarak yapılmaktadır. Bu kayıtlarda o tarihte kimin görüştüğü
de bulunabilirdi. Konuya ilişkin belgeleride yazılı savunmamda sunacağım.Burada amaç
hiçbir şekle ve belgeye dayanmadanbir suç istinat etmek amacıyla Ergenekonsanığı ile 4 yıl
önce yapılmış bir telefon santralından telefondan olan görüşmeyi o tarihte o lojmanlarda
oturmadığım halde sanık listesinde bir tek o bölgede sadece ben oturuyorum şu anda sanıklar
arasında ordada zaman ve mekan kavramı unutulup ben İstanbulda görevli iken Beşiktaş ta
otururken yapılan arama benim ile irtibatlandırılmıştır. Neden,Ilyas Çınar Ergenekon sanığı
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benim ile bu şekilde bir irtibat kurulmaya çalışılmış.Halbuki araştırsalar böyle bir şeyin
olmayacağını açıkça ortada bulunacak.Bu kişiler hakkında delil üretmenin tipik bir
örneğidir.İddianamede bunun gibi örnekler olup iddianamenin de ciddiyetini ve hukuki
temelini sorgulatmaktadır. Kafes operasyonu eylem planında çok sayıdahata yapıldığı diğer
Sanıklar tarafından ayrıntılı olarak arz edildi.Bu konudaki tüm savunmalaraaynen
katılıyorum. Planda özellikle dikkati çeken bir kaç hususa değinmeden önce ilk gün Halil
Özsaraç tarafından ayrıntılı bir şekildeizah edilen planın uygulanmasına çok basit bir örnek
vermek isityorum. Örneğin 1997 yılı 1999 yılı Gölcük depreminden sonrailgili tüm
kurumların yapmış olduklarıdeprem planları yürürlükte midir. Değildir. Neden deprem olduğu
zaman yürürlüğe girecektir. Bu tür şeylerde mutlaka bir uygulama planı olduğu da zaten Sanık
Halil Özsaraç tarafındandabelirtilmiştir.Bu planında zaten bir uygulama emri yoktur. Ne
zaman yürülüğe gireceği bilebeli değildir. Zaten bu bile bunun ne kadar saçma hazırlandığının
bir göstergesidir. Esas planın görev bölümü çerçevesinde özellikle en basit planı imzalayanlar
bölümünde, Emekli Binbaşı, iki tane de Yarbay imzalıyor ben hepsinden kıdemliyim. En basit
olarak.Onlar bana emir vercek, böyle bir plan olabilir mi, bu Kafes Operasyonu Eylem
Planında görülen hatalarla ilgili şeyleri geçiyorum,sadece bir konuyu burda özellikle
belirtmek istiyorum. Bu plandadikkati çeken en önemli hususlardan biride Bölge
Komutanlıkları emrine verilen personelin seçimidir.Türkiyede ki azınlıkların büyük
çoğunluğunun İstanbulda yaşadığı göz önüne alındığında Marmara Bölge Komutanlığında az
sayıda personel yazıldığı bu görevlendirilmelerin bile sözde örgüt hedefleri yerine bölgelere
göre hedeflenen personele göre belirlendiğini göstermektedir. Yani eylem planın bir amacı
var, amaca böyle bir plan yazılmamış.Personel buna göre bile yerleştirilmemiş.Son derece şey
yapılmış. Hatalı davranılmış. Kafes Operasyonu Eylem Planının bir askeri personel
yazılmasının imkansız olduğu ve dolayısı ile adı geçen Askeri Personelin bir terör örgütüyle
ilişkilendirilemeyeceği açıkçada görülmektedir. Kafes operasyonu eylem planının CD ve
DVD de saklanma biçimi üzerinde deayrıntılı olarakdurulmasıgerektiği kanaatindeyim.Bir
örgüt için hayati öneme haiz gizli bir belgenin sıradan bir program aracılığıyla bir film video
arkasına şifreli veya şifresiz olarak gizlenmesinin mantıklı izahı olmadığını
düşünüyorum.Ayrıca hiçbir pratik faydası olmayan bu yöntemle konunun Kamuoyuna daha
dikkat çekici ve gizemli olarak gösterilmesinin hedeflendiğide açıktır. Gizlenen ve şifrelenen
bir belge ile bu işlemi sağlayan programın yan yana CD ve DVD'lerde bulunması bile son
derece saçmadır. Bir program var bu programı açan programda hemen yanında böyle bir şey
olabilir mi 10 yaşındaki çocuk yapmaz bunu.Kafes Operasyonu Eylem Planının
hazırlanışıiçeriği CD ve DVD'de tespit biçimi her hali ilegerçek olmadığını göstermekle
birlikte özel olarak üretildiğikonusundada kuvvetli şüphe vardır. Iddianame ile ilişkilendirilen
ihbar mektuplarında kullanılan kelime ifadeleri benzer özellikler taşıması hitap şekli ve
şikayet biçimlerinin bile aynı olması ihbarların bir organize suç örgütü tarafından
gerçekleştirildiğini,bu yapılanların bir komplo olduğunu açıkça göstermektedir.
Mahkemenizin bu yönde yapacağı bir araştırma gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
Kafes Operasyonu Eylem Planında Ege Bölge Komutanı olarak tefrik edilmeme rağman
sözde örgüt içi görevimi ilk defa C.Başsavcılığında yapılan sorgulama ve soruşturma
aşamasında öğrenmiş bulunuyorum.Bölge Komutanı olarak gerek danışma kurulu ve özel
Operasyon Komutanlığı gerekse hücre liderleri elemanları ile ki burda şeyde belirtildiği için
söylüyorum. Özetle listede belirtilen Sanıklarla hiçbir zaman irtibatım olmamıştır.
Toplantılardan tanıdığımı ifade ettiğim Sahil Güvenlik Binbaşı Ayhan Saraçoğlu nuda burada
tanıdım o zamanki ifademde bir başka Ayhan Yarbayın ismini karıştırdığım için tanıdığımı
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başlangıçta beyan etmiştim. Benimle ilgili bir diğer hususta 5309 nolu ihbar ekinde 173
kişinin yer aldığı ve elle yazılan değişik notların tutulduğu 8 sayfalık çizelgede ismimin
geçmesidir. Benim için yazılmış notlar,dilini halledip İzmire Sahile Gelen Yunan Gemisi ile
İlişki Kurabilir şeklindeyazılmış ifadenin bir anlamı olmadığı deli saçması olduğu açıktır.
Eylem Planının Organizasyon bölümünde benim sınıfım Deniz Piyade olarak yazılmıştır
listedeki sınıf işaretlerinden hatalı olarak yazılanlarından biride benim sınıfımdır sınıfımın
yanlış yazılmısını aynı sınıf ve rütbede başka bir subayınhedeflenmiş olabileceğini listeye
herkesin yazılabileceğini göstermektedir.Özelliklearz ederim istihbarat sınıfımın hatalı
yazılması olanaksızdır. Buradanda anlaşılacağı üzere benim ismimin yerine bir başka subayın
isminihatta siz sayın hakim ve savcıların da isimleri yazılabilirdi, görüldüğü üzere mesleğimin
son yıllarında potansiyel suçlu muamelesi yapılarak yanlış bir hareketin içinde yer alacağımın
düşünülmesi bile benim için aşağılayıcı ve onur kırıcı bir yaklaşımdır.Asılsız ve gerçek dışı
suçlamalara maruz kalarak siz sayın hakim ve savcılarımızın huzurunahemde Sanık sıfatıyla
çıkmam üzüntü vericidir. Burada Sanık sandalyesinde oturmak bile verilmiş en ağır
cezadır.Babam uzun zamandan beri Alzheimer ve Parkinson hastası olup 2 yıldan beride
yatalaktır.Yaşadığım süreçten haberdar olsaydı, sanırım anında kahrından ölürdü.İddianame
ve ekleri incelediğimde hakımdaki iddalara yönelik delil niteliği taşıyan ciddi hiç bir somut
olgu bulunmadığını tesbit ettim.Sonuç olarak herkesin isminin yer alabileceği bir listede
benim ismimin yer alması ve ne olduğu belirsizbir çizelgeye deli saçması not düşülmesi
dışında iddianame ve eklerinin bütününde hakkımda hiçbir şey bulunmaması sebebiyle suçsuz
olduğum açıktır. Fatih Amiralin dün isim vermeden kısmenbahsettiği bir konuyu da bende
burda arz etmek istiyorum. Kafes Operasyonu Eylem Planı ile irtibatlandırılmaya çalışılan
Hrant Dink cinayeti halen devam eden mahkemedeEmniyet İstihbaratın açık kusurları ile dolu
bir cinayeti ortaya koymaktadır. Faili belli bir cinayet olup Emniyetİstihbarat Daire Başkanı
ve Başbakanlık Teftiş Kurulu raporuyla görevden alınmış daha 3-4 gün öncede o tarihteki
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü hakkında da bu cinayet ile ilgili
soruşturma izni verilmiştir. Maalesef bu davadaki delil listelerinde Emniyet istihbaratı ile
birlikte değerlendirilmiş olduğundan,cinayetteki her türlü kusurları teftiş raporları ile
kanıtlanmış bir kurum ortada mevcut iken, hayali olayların saygın bir kuruma yıkılmaya
çalışılması esas faillerin olduğu davayı gölgelemek amacına yönelik olduğunu düşünüyorum.
Bu yargılamanın da önümüzdeki yıllarda dünyada eşi ve benzeri olmayan dijital iddianame ile
tarihteki yerini alacağını, alacağıkanaatindeyim. Özgeçmişimden de anlaşılacağı üzere 37
yıllık askerlik, 30 yıllık mesleki yaşamım süresince öğrencilik yıllarım dahil
komutanlarımdan yazılı sözlü hiçbir ceza almadım. Geçmişimde en ufak bir leke bulunmayan
şeref ve onuru için yaşayan bir Türk subayı olarak iddianamedebana yöneltilen hiç bir
suçlamayı kabul etmiyorum. İddiaların tümü gerçek dışı ve asılsızdır. Benim böyle bir suçu
işlemem yıllarca hizmet ettiğim devletime karşı böyle organizasyon içerisinde yer almam söz
konusu bile olamaz. Arz ettiğim nedenlerle suçuz olduğumu tekrar belirtiyor ve savunmamın
kabul edilerek, mağduriyetime bir an evvel son verilmesi maksadıyla beraatime karar
verilmesini, muvazzaf asker olmam sebebiyle de sorgum yapıldıktan sonraki
süreçteduruşmalardan varestetutulmamı saygı ile yüce mahkemenizden talep ederim” şeklinde
beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
 
48-Sanık Aydın Ayhan Saraçoğlu'nun (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava
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dosyasında 18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" SayınBaşkan ve
değerli Üyeler ilk olarak burada huzurunuzda Sanık olarakbulunmama sebep olan bahse
konusözde Eylem Planı i le i lgili  olarak uzaktan yakından içinden dışından
kıyısındanköşesinden hiçbir ilgim alakam olmadığını belirtmek istiyorum. Ben şuan
sunduğum ve sayın mahkeme heyetinin de www. sgk.tsk.tr adresindeki internet sitesinden
bilgilerini görebileceği üzere hizmet ve görev bakımından İçişleri Bakanlığına bağlı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı personeli olarak görev yapmaktayım. Sahil Güvenlik Komutanlığına
bağlısı ve İzmir Adnan Menderes havaalanında konuşlu sahil güvenlik hava komutanlığında
pilotum, helikopter filo komutanı olarak görev yapmaktayım Deniz Harp Okulundan Mezun
olmaya muteakip Kara Kuvvetleri Komutanlığında Pilotaj eğitimi alarak helikopter pilotu
olduktan sonra 1995 yılında İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığında
helikopter pilotu olarak göreve başladım. Buradaki sanık durumundaki askeri personel dışında
kalan dinleyicilerin sahil güvenlik komutanlığı ve görevleri hakkındayeterli bilgi sahibi
olmadığı düşünerek sahil güvenlik görevleri kapsamında helikopter pilotları olarak yaptığımız
başlıca görevleri kendim hakkında çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum: Görevlerimiz
Türk arama kurtarma sahasındauluslararası arama ve kurtarma sözleşmesi ile uluslararası
arama kurtarma yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde hayatı tehlikede olan veya yardım
çağrısında bulunan kazazede durumundakisivillerin hayatını kurtarmak üzere gündüz ve gece
riskli arama kurtarma görevlerini icra etmek, Sahil ve karasularımızı havadan korumak,
denizlerimizde can ve mal emniyetini sağlamak, denizlerimizdeki her türlü yasadışı
faaaliyetleri önlemek,deniz kirliliğini önlemek ve denetlemek, su ürünleri avcılığını
denetlemek,sualtı dalışlarınıhavadan denetleyerekeski eser kaçakçılığınaengel olmak, Yat
Turizmini kontrol etmek ve daha fazla uzatmamak için burada sıralamadığım diğer sahil
güvenlik görevlerini yapmaktır. Burada sanık olarak bulunan tüm şahısların meslek
hayatlarında başarılı olduğuna ve şerefli bir şekilde görevleriniicra ettiklerine olan inancımla
beraber kendim ile ilgilideçok kısa bilgi vermek isityorum.Askeri mesai ile ilgili aldığım
takdirlerim dışında 1997 yılında Üsteğmenlik rütbem sırasında, rutin Sahil Güvenlik görevi
dönüşündehavada motorlarımın durması neticesinde uçuş ekibimin burnu kanamadan ve
helikopterde bir çizik bile oluşmadan başarılı bir şekilde salimen indirdiğim için, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığından takdir ve Genelkurmay Başkanımızdan da kendisinin onayladığı
üstün cesaret ve feragat şerit rozeti almaya hak kazandım. 17 Ağostos depreminde liderlik
ettiğim ekibimle beraber özverili bir şekilde yardım çalışmalarına katılmam ve üstün çaba
göstermemden dolayı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafındanödüllendirildim ve yine
geçtiğimiz yıl İstanbul sel felaketinde emrimdeki ve liderlik ettiğim iki helikopterlefarklı
bölgelerden ve çok riskli alanlardangündüz ve gece hayatımızı riske ederek. Her yaştan ve
cinsiyetten 51 sivilin hayatını kurtardığım için yine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından
ödüllendirildim. Eğitimlerini verdiğim bana bağlı pilot ve uçuş ekiplerini Türk vatandaşı ve
Türk vatandaşı olmayansivillerinhayatını kurtarmaktakibaşarılarımdan burada tek tek
bahsetmeyeceğim fakat özellikle sivil vatandaşlarımızın hayatına kast etmeküzere Türk
Silahlı Kuvvetleri personelinden oluşan bahse konu birsözde plandan bahsedildiği için esas
görevimizin insan hayatı kurtarmak olduğunu ve suçlama yapılan bu husus ile bu durumu
tezat oluşturduğunu göstermesi bakımından vurgulamak ihtiyacı hissettim.Deniz Kuvvetleri
Komuntanlığı mensubu olmamam nedeni ile banaverilen görevlerle ilgili görev emri deniz
kuvetleri veyabaşka bir kuvet komutanlığından değil sadece ve sadece İçişleri Bakanlığına
bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından verilebilir.Diğer bir deyişle görev ile ilgili olarak
sadece Sahil Güvenlik Komutanlığından emir alırım.Ancak kriz şartları veya savaş
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şartlarındaemir verildiği taktirde Sahil Güvenlik Komutanlığıtüm unsurları ile deniz
kuvvetleri emrine girerek ülke savunmasına katkıda bulunur.24 haziran 2003 tarihinde 2692
sayılı Sahil güvenlik kanununda değişiklik yapılarakSahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma
Genel Komutanlığı gibi müstakil bir yapıya kavuşturulmuş ve bu kapsamda rütbelerimiz de
deniz yerine Sahil Güvenlik olarak değiştirilmiştir. Soruşturma kapsamında ifade verirken
savcılık makamının hazırladığı dosyada rütbemindeniz kısaltması ile söylemek gerekirse dz.
Bnb Deniz Binbaşı olarakyazılmış olduğunu ve deniz subayı olarak gösterildiğimi farkettikten
sonra üzerine basa basa şahsımın deniz kuvvetleri mensubu olmadığını ve rütbemin sahil
güvenlik binbaşı ve kısaltmasınındasg.Bnb. Olması gerektiğiniifademde belirtmeme rağmen
iddianame eklerinde şahsım ile ilgili bölümde sebebini anlayamadığım bir şekilde savcılık
makamı tarafındanyine deniz binbaşı olarak yazılmıştır. Levent Bektaş'a ait olduğu
söylenenbir DVD içinde bulunan listede adım deniz kuvetleri mensubu olmamama rağmen
deniz binbaşı Ayhan Saraçoğlu olarak geçmektedir. Ayrıca iddia makamının iddianame ve
eklerinde bu kapsamda sözde eylem planı organizsayon şemasında isimleri bulunun şahısların
tamamının Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli oldukları ki budakoyu harflerle
yazılmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı şeklinde yanlış ifadelermevcuttur. Iddianame ve
eklerinde savcılık makamı tarafından deniz binbaşı yazılarak deniz kuvvetleripersoneli olarak
gösterilmemin düzeltilerekSahil Güvenlik Komutanlığı emrinde görevli sahil güvenlikbinbaşı
olarak düzeltilmesini istiyorum. Yukarıda bahsettiğim gibi ayrı bir kuvvet personeli vepilot
subay olarak mesaim komutanlık yapmamın dışında yoğun olarak gündüzve gece uçuş
yaparak  geçmektedi r . İç i ş le r i  Bakanl ığ ına  bağl ı  sah i l  güvenl ik  görevler i
kapsamındadenizlerdeki arama kurtarma faaliyetleriyle beraberdenizlerdekiyasadışı
faaliyetlerin havadan önlenmesi ve tespit edilmesi yönünde yoğun olarak faaliyette
bulunmaktayım. Bunun dışında kalan zamanlarda uçuş öğretmeni olmam sebebiyleöğretmen
pilotu olarak pilotlara eğitim vermekteyim onların uçuş sınavlarını yapmaktayım . Ayrıca test
pilotu olmam nedeniyle bakımı yapılan ve fabrikadan çıkan helikopterleri uçuşta test ederek
helikopterlerin uçuşa elverişli olupolmadığını test etmekteyim. Görev yaptığım yer mevki
olarak uluslararası sivil havaalanı içinde sivil avlunun bulunduğu tesisler ve pistin diğer karşı
tarafında toplu taşıma ve ulaşım araçlarının bulunmadığı hangar ve karargah binasından
oluşan müstakil bir hava komutanlığıdır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı birlik veya unsurları
ile hiçbir alakası olmayan ve en yakın Deniz kuvvetleriKomutanlığı 40-45 km. Mesafede
olduğuAydın yolu üzerinde Gaziemir ilçesinde bulunan Adnan Menderes havaalanıdır.Bu
kapsamda farklı bir kuvvetin personeli olaraktüm mesaim ulaslararası bir havaalanında yoğun
uçuşlar la  pi lot luk yaparak geçmektedir  ve Deniz Kuvvet ler i  Komutanl ığı
veyaunsurlarıylaberaber mesaim yoktur.Bu nedenle iddianamede benimle birlikte Sanık
olarak isimleri bulunan şahıslarınhiçbirinitanımıyorum. Hiçbir mesleki veya başka şekillerde
çalışma birlikteliğim olmamıştır. Bir araya gelmediğim ve görüşmediğim bu şahıslarla hiçbir
meslekiortak noktamda bulunmamaktadır ve bulunmasınadaimkan yoktur. Burada Sanık
olarak bulunuşumun nedenleri bir Askeri lise yıllarında bir dönem birlikte okuduğum benden
önce liseden mezun olmuş uzun yıllardırgörmediğim Levent Bektaş a ait olduğu söylenen bir,
DVD içerisinde bulunan bir listede adımın yer alması,iki, savcılara gelen Erbay Çolakoğlu
hakındaki isimsiz ve imzasız birmektupta adımın hiç tanımadığım bu şahsın arkadaş çevresi
içinde geçmesidir. Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı personeli olarak hiç birşekildeiş
hayatımda da karşılaşmamın mümkün olmadığı bu isimsiz ve imzasız mektubuntamamının
kendisi ile ilgili olan Erbay Çolakoğlunun arkadaş çevresi içinde tanımlanmam ise gerçeğe
aykırıdır.Tanımadığım hayatımın hiç bir anında yolumun dahi kesişmediği biriyle birde eylem
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yapmak üzerebir örgütle birlikte olduğum iddiası ise ihbarın yapıldığı iddia olunan isimsiz ve
imzasızkim tarafından gönderildiği belli olmayan mektup gibi soyut ve mesnetsizdir. Kaldıki
bu mektupta dahi bizzat adıma yükletilmiş bir eylem bir söz dahi yoktur. Keza daha önce
hiçbir şekilde görmediğim, karşılaşmadığım şuanda burda Sanık sıfatıyla bulunan personelide
bu dava kapsamında ilk defa görmüş bulunmaktayım. Tamamen yaşantım ve bilgim dışında
neden ve hangigerekçe ile bana yöneltildiğini anlayamadığımsuçlamalar sonucu Sanık sıfatı
ile huzurunuzda bulunuşumun kabulü mümkün değildir. Ne Levent Bektaş isimli kişidenelde
edildiği söylenen plandan ne örgütlenmeden haberim vardır.Ne de Erbay Çolakoğluisimli
şahsı tanırım. Özetle hakkımdaki tümmesnetsiz vesoyut benimle ilgisi kurulamamış
suçlamalarıbaşka hiçbir yorum yapmadan reddederek hakkımda beraat kararı verilmesini talep
ediyorum arz ederim.” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
49-Sanık Bülent Aydın'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" SayınBaşkan yüce
mahkemenize saygılarımı sunuyorum. Hazırlık soruşturması kapsamında verdiğim ifadem
doğrudur ve burada da tekrar ediyorum, ayrıca yazılı savunmam vekilim tarafından Yüce
Mahkemenize sunulmuştur. Savunmamda da belirttiğim üzere iddianamede üzerimize atılı
suçların hiçbirini kabul etmiyorum. Ergenekon Terör Örgütü ile hiçbir bağlantım yoktur
iddianamede belirtilen delillerin geçirsizliğini ve komplonun olduğunu gösteren benden
önceki Sanık savunmalarına aynen katılıyorum. Bu nedenle beraatimi ve İzmirde görev
yapmam ve görevimin yoğunluğunedeniyle müteakip duruşmalardan vareste tutulmamı talep
ediyorum arz ederim” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
50-Sanık Bora Coşkun'un (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın Başkan değerli üyeler
sayın savcım, benBaşkanım savunmama kısa özgeçmişimle başlamak istiyorum. 2003 yılında
Deniz Harp Okulundan teğmen rütbesiyle mezun olduktan sonra 2003 ila 2007 yılları
arasındamarmariste çeşitli fırkateynlerde görev yaptım.2007 yılından itibaren Kuşadasın da
Radar İstasyon Komutanlığında hali hazırda da orda şuan görevliyim.Busözde özel operasyon
komutanlığı ve sözde Kafes Eylem Planı ilk defa 13kasım 2009 tarihinde Beşiktaş
Adliyesinde Savcı Zekeriya Öz savcımız tarafından ifadem alınması esnasında ilk defa ondan
duydum. Kendisine de belirtiğim üzere ve şuanda yüce mahkemeniz huzurunda tekrar
belirtiyorum. Ben bu sözde Kafes Eylem Planı ve sözde Özel Operasyon Komutanlığını ne
duydum ne gördüm nede böyle bir komutanlıktan görev aldım. Şahsımla ilgili suçlamaların
hatta suçlamanın diyim hukuki niteliği bile belli olmayan bir CD de sadece isim listesinde
ismim geçmekten dolayı şuan burdayım.Onun dışında her hangi bir delil de bulunmamakta
böyle bir suçlamayıkesinlikle kabul etmiyorum ve burada da temennim şudur ki en kısa
zamanda bu tertibi tezgahlıyanların burda yargılanmasıdır.Bunun dışında ben şuan sadece üye
olduğum kurum Üsteğmen olarak görev yaptığım şerefle görev yaptığım Türk Silahlı
Kuvvetleri'dır. Bunun dışında herhangi bir örgütte, kurumda başka bir yerde üye değilim ve
görevli değilim. Savunmam bundan ibarettir. Sorularınız varsa cevaplamaya hazırım”
şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
51-Sanık Süleyman Erharat'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 10. BÖLÜMÜDÜR

Sayfa
Bu Evrak 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun Olarak Elektronik İmza İle İmzalanmıştır

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava
dosyasında 18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın Başkanı,
değerli Üyeler kıymetli savcım mahkemenizi saygı ile salamlıyorum. Ben Süleyman Erharat
29 yıldır giydiğim üniformayı ağustos 2009 'da çıkararak kendi isteğimle emekli oldum. 25
yıldır deniz kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde görev aldım. Görev aldığım sürece kanun dışı ne
bir emir aldım ne bir kanun dışı faaliyette bulundum.Buna mukabil bana verilmiş olan
herhangi bir ceza değil bir sürü takdirname mevcuttur. Kafes Eylem Planını ilk defa bu
soruşturmanın hazırlık aşamasında bana yöneltilen sorularla gördüm.Daha önce hiç bir şekilde
Kafes Eylem Planını duymamıştım.Bu Kafes Eylem Planını hazırladığı iddia edilen kişilerin
hiçbirini tanımıyorum. Aynı şekilde burda beraber sanık sandalyesinde oturduğumuz 33
kişiden de görev icabı beraber çalıştığımız 2-3 kişi haricinde hiç kimseyi tanımıyorum, bu
kişilerle herhangi bir telefon görüşmem, e-posta alışverişim, mesajlaşmam olmamıştır. Burda
profesyonel daha doğrusu Askeri profesyonel gözle bir bakışta içinde farklılıklar bulabileceği
şüpheyle yaklaşabileceği,daha doğrusu sahte olduğu anlaşılan Kafes Eylem Planınınneden
gerçek olamayacağı konusunda hazırladığım daha detaylı bir savunmam var ancak tutuklu
Sanıkların beklentilerini gözönüne alarak böyle konuşmayı yersiz görüyorum,bencil
görüyorum, çünkü benim tespit ettiğim hususlar benden önce yapılan savunmalarda tespit
edilen hususlarla birebir aynı.O yüzden benden önce yapılan savunmalarda ortaya konulan
tespitlerin hepsine katılıyorum.Bana yöneltilen suçlamaların hiçbirisini kabul etmiyorum.
Kendim hakkımda iki şey belirtmek isterim sayınBaşkan. Ben İstanbul-Bakırköy
doğumluyum. Babam İstiklal Caddesinde terzilik yapardı, benim küçüklüğüm çocukluğum
gayri müslüm vatandaşlarla bir arada geçti.Benim arkadaşlarımın arasındaHakanlar , Enverler
olduğu kadarAretler, Sevanlar, Alinler de vardı.Babamın işyerindeki komşuları yüzde ellisi
nerdeyse gayri müslimdi, museviside vardı ortodoksu da vardı , ben bu insanlarla beraber
yürüdüm ve şimdi Gayrimüslimlere karşıhaince bir şekilde,alçakça bir şekildeyapılması
planlanan böyle bir planda yer almak hakikaten onuruma dokundu.Bu süreç belki gelip geçiçi
olacaktır.Ancak ben daha sonra o arkadaşlarıma rastladığım takdirde neler söyleyeceğimi
inanın tahayyül edemiyorum. Bir ikincihusus Deniz Kuvetlerinin çeşitli birimlerinde uzun
yıllarca öğretmenlik yaptım.Ders verdiğim öğreciler ve kursiyerlere terörizme karşı konulu bir
ders verdim.Bu derste terörizmintanımı,etimolojisi, metodları, terörizmin nasıl alçakça bir
yöntem olduğu ve bu yöntemi uygulayanların asla başarıya ulaşamayacağını özellikle altını
çizerek belirttim.Devletin terörizmi asla desteklemiyeceğini, muhatap kabul etmeyeceğini
özellikle belirttim.Şimdi terörizmekarşı böyle söylemler içerisindeyken yine terörist bir
örgütün üyesi olmak suçundan burda sanık olarak karşınızda bulunmam beni çok ciddi şekilde
yaralıyor sayın başkan. Bunun haricinde söyleyeceğim fazla bir şey yoksavunmam bundan
ibarettir,herhangi bir sorunuz varsa severek yanıtlayabilirim” şeklinde beyanda bulunduğu
anlaşılmıştır.

 
52-Sanık Murat Aslan'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın Başkanım değerli
Üyeler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Levent Bektaş'ın bilgisayarında ele geçirildiği
söylenen görev planında benim Ege Bölge Komutanlığı Hücre Elemanı olduğuma dair ismim
geçmektedir.Iddianamede görüldüğü üzere bundan başkada herhangi bir hakkımda kanıt
bulunmamaktadır.burada yer alan şahısları sadece komutanlarım olması hasebiyle 3
komutanımızı tanıyorum. Diğer şahıslarları daha öncedengörev yapmışlığımtanımışlığım,
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onlarla telefon veya diğer vasıtalarla herhangi bir ilişkim yoktur. Dolayısıyla daha önce
yapılan savunmalara aynen bende katılıyorum. Aynı şeyleri tekar tekrar söylemenin gerekli
olmadığını düşünüyorum. Atılı suçu red ediyorum,kabul etmiyorum. Suçla hiçbir ilgim
yoktur., maddi ve manevi hiçibir ilişkimin olmadığı sadece suçlama ile karşı karşı
kaldığımdan bu halin savunulmasının da, ne kadar müşgül olduğunun takdirlerinize arz
ediyorum. Kimin tarafından ne zaman nasıl, niçin adımın yazıldığını bilmediğim bir hususda
Hücre Elemanı gibi anlamsız bir ithamda bulunması bende şaşkınlıktan başka bir şey
yaratmıyor. Hücre elemanı olduğuma dair bir belge, söz, yazıbir tanık hukuken itibar
edilebilecek bir delil yoktur. Ortada hiçbir şey yokken suçlanmam şahsımı ve özelikle ailemi
maddi ve manevi olarak sarsmıştır ve bu sarsıntı hala devam etmektedir nereye kadar devam
edeceğinde şuanda kestirebilmek çok güç dolayısı ile sonuç olarak önümüzdeki
duruşmalardan vareste tutulmamı karar verilmesini yargılama sonucunda yapılacak
incelemelerde yüce mahkemece, gerçek, kesin olarak anlaşılacağından beraatime karar
verilmesini, arz ve talep ediyorum” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
53-Sanık Emre Tepeli'nin (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın Başkan saygı değer
üyeler şahsıma isnat edilen iddianamedeki suçları kabul etmiyorum. Benden önce ifade
vermiş olan komutanlarımın iddianame içindeki sözde belgelere tespitlerine tamamen
katılıyorum. Mahkemenizden beraatimi talep ediyorum. AyrıcaIzmir Focada görev
yaptığımdan ve bulunduğum görevde müstaki l  olarak çal ış t ığımdan görev
yoğunluğumdandolayı bir daha ki duruşmada vareste tutulmamı talep ediyorum” şeklinde
beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
54-Sanık İbrahim Öztürk'ün (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Mahkemeye saygılar
sunarak savunmaya başlıyorum. 30 ağustus 2002 yılında Astsubay Çavuş rütbesiyle mezun
olarak donanmaya katı ldım. Mezun olduğum tarihten i t ibaren yoğun gemi
görevlerindebulundum, bunların tamamı Nato görevi, Akdeniz Özel Görevi Birleşmiş
Milletler, Lübnan Görevi gibi ağır çoğunluğu Birleşmiş milletler ve Natodaki deniz
görevleridir 2007 mayısgenel atamaları ile Foçada Deniz Komutanlığına atanarak 7 Ağustos
2007 tarihindebu göreve katıldım halen İzmir Foça da bulunan TCG Ertuğrul gemisinde görev
yapmaktayım. Özgeçmişimden anlaşılacağı üzere gemilerde ailemden uzak ülkemin
savunmasına katkıda bulunmak için görev yaptım. Benim yaptığım görev yaptığım gemilerde
deniz de kaldığım haftalar aylar haricinde limanda bulunduğumuz zamanda üç günde bir
nöbetçi vardiya olarak gemide kaldım, yani 3 günde bir normal mesai bitiminde geminin
emniyeti ve askeri eğitim için personel hayatımın üçte biri gemide nöbetçi kalır, bu vardiya
nöbeti sonrası istirahat ve izin yoktur. İddianamede sözde Örgüt dokümanlarındaki eylem
kapsamında görev alacakların izinlerindesorun olanlardaalternatif çözüm üretelim şeklinde
ibare yer almaktadır. Benim senelik 30 gün yasal izinim bulunmaktadır. Bu 30 gün dışında
ayrıca izin kullanmadım, 7 senelik meslek hayatımda çoğunluğu gemilerde Geçtiğinden çok
yoğun görevlerde olmamdandolayı yasal senelik izinimi dahi zamanında kullanmadım böyle
bir yoğun görev ve çalışma temposu içinde 2001- 2009 yılları arasında yılda ortalama sadece
170 gün evime uğrayabildim, buna karşılık iddianamede suç tarihi 30 ekim 2009 tarihi ve
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öncesi belirtilmektedir. Bu belirtilen tarihe göre İzmir bölgesinde 2 yılı doldurmamış izmir
bölgesini tanımayan bir kişi olarak yoğun deniz görevlerimide değerlendirilerek hakkımda
iddiaların mantıksızlığını yüce mahkemenizin takdirine sunuyorum. 7 yıllık askerlik yaşamım
süresince komutanlarımdan uyarı dahi hiç bir ceza almazken, gerek kurs ve eğitimlerde gerek
görevlerim sırasında çok sayıda takdir ve üstün başarı belgesi aldım. Sabıkam yoktur. disiplin
soruşturması dahi geçirmedim. Yasalara uygun davranmayı kendine ilke edinmiş başarılı bir
astsubayım ayrıca soruşturma dosyasında benim adıma çıkarılmış bulunan sabıka kaydı bana
ait değildir. Yüce mahkemenize ayrıyetten adli sicil kaydımı sunuyorum. Aşağıda arz
edeceğim nedenlerden soruşturmada bir yanlışlık yapılarak hiçbir delil olamadığı halde
şahsımda hata yapılarak iddianamede yer aldığımı düşünüyorum. Benim hakkımda
iddianamee geçen sadece bir cümleden oluşan suçlama hakkında kamu davası açılan
sanıklardan Levent Bektaşın iş yerinde ele geçen üç nolu DVD deki kafes operasyonu eylem
planı eki niteliğindeki görev bölümü başlıklı belgede Ege Bölge Komutanlığı başlığı altında
radar üst çavuş İbrahim Öztürk 1. Hücre Elemanı şeklinde şüpheli ismi yer aldığı tesbit
edilmiştir şeklinde kayıttan ibarettir. Bu kayıttaki iddiaların Adım ve soyadım ve rütbemin
geçtiği bölüm hariç tamamı asılsız iftiradan ibarettir, ancak niteliği belli olmayan en azından
benimle ilgili olan bölümü tamamen düzmece iftiralardan ibaret olan bu dijital kayıt nedeniyle
yıllarca denizlerde zor şartlarda vatan savunması için görev almış bir asker olarak maalesef
bir kısım taraf basında terörist olarak gösterildim sadece dijital kayşıtlara dayanılarak Terör
Örgütüne üye olduğum iddia edilerek yüce mahkemenizin huzurundayım, geçmişimde en
ufak bir leke bulunmayanve şeref onuru için yaşayan bir Türk Astsubayı olarak iddianamede
bana yöneltilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Iddiaların tümü gerçek dışı ve asılsızdır.
Ben böyle bir suç işlemedim böyle bir yapılanmanın içerisinde kesinlikle yer almadım. Ben
Sözde Kafes Planının 2009 yılı ağustos ayında bir kısım deniz kuvvetleri mensubu
görevlilerinin bu konuda yaptıklarıidari soruşturma nedeniyle bana sordukları sorular
nedeniyle ilk defa haberdar oldum. Soruşturmada bu konudaherhangi bir bilgim olmadığını
görevlilere söyledim veya o soruşturmada bir defa dahi çağrılmadım ve ifademe
başvurulmadı. Daha sonra İstanbul C.Başsavcılığı tarafından 2009/2167 sayılı soruşturma
dosyası kapsamında 16 Kasım 2009 tarihinde ifadem alındı.Savcılık tarafından yöneltilen
sorulara doğru ve samimi cevaplar verdim.Adli mercileri yanıltma çabası içine
girmedim.İfademde de belirttiğim üzere ben her hangi bir terör örgütüne veya her hangi bir
yasak parti ve dernek ve cemiyete üye değilim.Üye olmak için herhangi bir teşebbüs ve
maneviyatım bulunmamaktadır. Sözde planda belirtilen bir görev bölümünden kesinlikle bir
bilgim yoktur ve bu şekilde bir görevlendirme için kimseden davet almadım, böyle bir görevi
vijdanı olan bir insanın kabul etmesi akıl ve mantık işi değildir ve Şahsıma böyle itham da
bulunulması ağır bir iftira ve hakarettir. Henüz niteliği belli olmayan ve benimle hiçbir ilişkisi
bulunmayan üçüncü kişilerce düzenlendiği belirtilen dijital kayıtlara dayanılarak adımın
yasadışı bir örgüt planında geçtiği iddia edilmiştir.Ancak bu dijital kayıtlar ile aramızda bir
bağ kurulamaz.Görev bölümü listesinde ismi geçen şahıslardan Amiral rütbesindeki
Komutanlarımızı isim olarak biliyorum. Kendileriyle hiçbir türlü irtibatım olmamıştır. Diğer
isim listesinde geçenlerden Deniz YüzbaşıÜmit Özbek ile Mart 2009 tarihinden beri aynı
gemide görev yapıyoruz, kendisi gemimizin Başçarkçısıdır.Kendisiyle günaydın iyi akşamlar
şeklinde başka türlü bir irtibatımız yoktur.Ben 25 mart 2009 tarihinde son görev yaptığım
gemiye katıldım. Bu tarihden önce kendisini tamadığım gibi sonrasında da gemi
organizasyonundaki bölümlerimiz farklıdır veamir memur ilişkimiz mevcut değildir. Aynı
planda ismi geçen diğer şüphelileri tanımıyorum.Onlarla aramda herhangi bir telefon mesaj
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kaydı mevcut değildir. Iddianamenin 25. Sayfasında ise sözde planla ilişkili olarak mevcut
personelin eğitim seviyesi yüksektir şeklinde bir cümle geçmektedir. Bu cümleye istinaden
benim almış olduğum bir özel eğitim yoktur ve bu şekilde Hücre yapılanmasına katılacak
şeklinde sınıfım ve eğitimim uygun değildir. Hatta İzmir Asker Hastanesinden almış olduğum
sağlık raporunda akciğerlerimde kaynaklanan sağlık sorunlarım mevcuttur.İddia edilen
eylemler ve planlarla ilgili olmam fiziken de mümkün değildir, çünkü eylem planı ile ilişkili
olduğu iddia edilen mühimmat ve eylemler İstanbul Bölgesinde vuku bulmuştur. Buna
mukabil ben son iki yıldır İzmir Foçada Görevli ve bu bölgede ikamet etmekteyim.Bu
soruşturma ve mahkemeye kadar İstanbul Bölgesi ile bir temasım olmadı. Bulunduğu iddia
edilen Kafes Plan ve muhimmatın bulunduğu yer ile aralarında yaklaşık800 km.likFiziki
mesafe bulunmaktadır. Sonuç olarak herhangi bir örgüt üyeliği veisnat edilen suçla hiçbir
ilgim yoktur. Tarafıma yöneltilen suçlamalar tamamı ile henüz niteliği belli olmayan ve
benimle hiçbir ilişkisi bulunmayan 3. kişilerce düzenlendiği belirtilendijital kayıtlarda yer
alan bir cümleden ibarettir.Bu kayıtlar ile aramda bir bağ kurulamaz, hakkımdaki şüphe ve
isnatlar somut ve fiiller veyaolgular ile desteklenememiştir. Savcılık makamında huzurunda
verdiğim ifademde suçlamayı kesinlikle kabul etmedim. Savunmamın ilk başlarında
belirttiğim gibi İzmir Bölgesinde göreve başlayan ve 2 seneyi bile doldurmadan bu şekilde
hayali bir senaryodan oluşan yapılanmanın içine girmem akıl ve mantık dışıdır. İzmir'in
yerleşimini öğrenmeden, tanımadığım 7 senelik meslek hayatımda çalışmadığım insanlarla bir
oluşum içinde gösterilmemiftiradan başka bir şey değildir. Ayrıca ben Foçada bulunan TCG
Ertuğrul gemisinde görev yapmaktayım.Gerek sınıfım gerekse şimdiye kadar almış olduğum
eğitimler böyle bir Hücre veya Terör Faaliyeti yürütmeye uygun değildir. Bu nedenlerle
komplo ve bir dijital kayıtta adımın geçmesinden başka hakkımda suç şüphesine dayanan,
teşkil edecek bir delil veya olgu mevcut değildir. Soruşturma ve kovuşturma nedeniyle
Yaşadığım maddi ve manevi telafisi imkansız zararlarım meydana gelmiştir. Adalete
güveniyorum ve bu yüce mahkemenin kısa sürede bu yargılamaları tamamlayarak
suçsuzluğumun ve hakkımızda komployu yapanları ortaya çıkaracağına inanıyorum, suçsuz
olduğumu tekrarlar savunmalarımın kabul edilerek yürütülen kovuşturmaların ivedilikle
sonuçlanmasını muvazzaf asker olmam nedeniyle sorgum yapıldıktan sonraki süreçte
duruşmalardan bağışık tutulmamı ve beraatime karar verilmesini saygılar ile yüce
mahkemenizden talep ediyorum” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
55-Sanık Gürol Yurdunal'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın Başkan değerli Üyeler
ben Görol Yurdunal bu dava ile ilgili söyleyeceğim şeyler çok kısa; ilgim yok, bilgim yok
hadi bu eylemleri yap deseniz yapacak yeteneğim yok; çünkü ben Deniz Topçusınıfı bir
subayım, burada öngörülen o C3,C4,C8 amonyum nitrat gibi malzemeleri bana gösterseniz
inanın hangsinin hangisi olduğunu ayırt edemem, bomba imal et deseniz edemem, bombayı
siz imal edip elime verseniz nasıl patlatacağımı kesinlikle bilmem hayatım boyunca hiç keskin
nişancı tüfeği görmedim,piyade tüfekleriyle ve tabancalarıyla pek çok atış yaptım, belki
kurcalarsam atış yapmayı başarabilirim. Ancakbununla ilgili bir eğitim almadım. Lav silahı
hayatım boyunca görmedim, nasıl kullanılır bilmem, at deseniz atamam, benden önceki
Sanıkların söylediklerine aynen katılıyorum. Bende çok kapsamlı bir savunma hazırlamış
idim; ancak fazla söze hacet yok, ismimi bilgim ve onayım olmadan bu plana dahil edildiğini
düşünüyorum ve bunun kuru bir iftira kampanyası olduğunu değerlendiriyorum. İvedilikle bu
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davanın sonuçlandırılmasını bu iftirayı yapanların bulunarak mahkeme önüne çıkartılmasını
arz ve talep ediyorum ve beraat etmeyi arzu ediyorum, saygılarımla arz ederim” şeklinde
beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
56-Sanık Ümit Özbek'in (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın Başkan ve değerli
Üyeler; hakkımda, şahsıma istinad edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Yoğun görevim
nedeniyle ve İzmirde ikamet etmem nedeniyle de bu davada vareste tutulmamı talep
ediyorum” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
57-Sanık Bülent Karaoğlu'nun (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava
dosyasında 18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın
Başkanyüce mahkemenize saygılarımı arz ederim.Bana iddianameyleisnat edilen suçlamaların
hiçbirini kabul etmiyorum. Duruşmanın 2. Gününde komutanlarımız tarafından yapılan
savunmaların tümüne aynen katılıyorum. Herhangi bir suçum bulunmamaktadır. İzmir
bölgesinde görev yapmam dolayısı ilemüteakip duruşmalardan vareste tutulmamı arz ederim,
tüm savunmam bu kadardır. Arz ederim” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
58-Sanık Daylan Muslu'nun (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın Başkan, sayın üyeler
ve sayın savcım; sözde planın, Kafes Operasyonu Eylem planının ekinde bulunan eki
niteliğindeki görev bölümünde ismim Telsiz Kıdemli Başçavuş Dalyan Muslu diye geçmiştir
benim ismim Daylan Muslu'dur. Orda bir yanlışlık yapılmış, adımı yanlış geçen insanları
zatentanımam onlarda beni tanımadıkları için zaten ben burda Sanık durumundayım, benden
önce ifadesi alınan sanıkların ve müdafiilerin iddianame içindeki sözde belgelerdeki yapılan
tespitlere kesinlikle katılıyorum. Sonuç olarak yüce mahkemenizden yüce Türk adaletinden
beraatimi talep ediyorum. Ayrıca İzmir bölgesinde çalışmam nedeniyle varestetutulmamı
talep ediyorum” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
59-Sanık Hüseyin Erol'un (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın Başkanım yüce
heyetinizi saygıyla selamlıyorum iddianamede belirtilen mail CD, DVD ve İddanamedeki
yazım hataları daha önce komutanlarımızın belirttiği savunmalara tamamen katılıyorum.Böyle
bir suçlamayıda kabul etmiyorum. Adı geçen Kafes Eylem Plan planının varlığının sayın
savcım Ercan Şafak tarafından alınan ifademde kendisine sayın savcım; ben neyle
suçlanıyorum diye sorduğumda, bilmiyormusun sen donanmada ifadesi alınan gurupta
değilmisin diye cevap soru tevci edildi, bende sayın savcım banasadeceErgenekon Terör
Örgütüyle bağlantım tesbit edildiğini, fakat ayrıntısınıda bilgi verilmediğini belirttim. Sayın
savcım Ercan Şafakta bir dosyadan bir klasörden bir dosya çıkartarak ve elinde bir plan
olduğunu Kafes Eylem Planı diye bir plan olduğunu burda benim Ege Bölgesiİkinci Hücre
Timi Elemanı olduğumu belirtmesi üzerine bu plandan haberdar oldum. Daha sonra sayın
savcımında belirttiği üzere bu yapılanmada haberim yoktu bahse konu planın basına sızması,
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ve basın tarafından deşifre edilmesine müteakip inceleme ve araştırma imkanı buldum. Sayın
Başkanım, ben hayatıma vatan, millet, Bayrak sancak, misakı milli ve tüyü bitmemiş yetim
hakkı üzerine kuran bir insanım, Allah bağışlarsa ikitane evladım var onları da bu ülkü
içerisinde büyütmeye çalıştım bu iddianeme kapsamında suçlanmam beni ve ailemi derinden
etkilemiştir.Beni en çok yaralayan konulardan biride sayın başkanım iddianamenin 38 ve 41
sayfalarında Kafes Eylem Planının amacı ülke içerisinde çeşitli eylemler yaparak diye
başlayarak plan dahilinde hayata geçirilecek bazı eylemlerden örnek vermek istiyorum
diyerekDenizaltında 200-300 kişilik bir öğrenci grubunun patlatılarak ortalığın kan gölüne
dökülmesi, hususununhatırlatılmasıdır sayın Başkanım.İçinde bulunduğum kurum olan Deniz
Kuvetleri Komutanlığı askeri kuralları humanist duygularla harmanlanmış ve yoğunlaşmış bir
şekilde icra edilir Deniz Kuvetleri Personelinin humanist özellik diğer birimlere göre ayırıcı
bir özelliği olup, ilk sıralarda yer alır bu yapının oluşmasının en temelide biz adı gibi
denizciyiz sayın Başkanım.Bizim çalıştığımız işyeri, aynı anda yuvamızdır, icra ettiğimiz
gemi görevleri esnasında evimizde geçirmediğimiz zamanın kat ve kat fazlasını gemilerde
çalışma birimlerimizde geçiririz.Ailemizden ve çocuklarımızdan veeşlerimizden ayrı
geçirdiğimiz bu zaman zarfı bizi aile olmaya iter. Zamanı gelir, personelimiz bir arkadaşımız,
bir dostumuz, bir büyüğümüz, bir küçüğümüz, zamanı gelir babamız olur. Çocuklarımıza
veremediğimiz sevgiyi vatan görevini icra etmek için askerlik görevini ifa eden askerlerin
sorunlarını bir nebze olsungiderebilmek, bizim içimizdeki sorunları giderebilmek, bizim
içimizdeki vicdanın bir nebze olsun rahatlamasını yardımcı olur.Çocuklarımıza olan
özlemimiz ise yaptığımız limanlardaki parklarda bahçelerde oynayan çocukları ve sokaklarda
gezen çocukları severek gideririz sayınBaşkanım.Ben olaya kendi boyutumda bakmak
istiyorum meslek hayatıma başlarken hayata dair bir kaç tane isteğim vardı bunlardan bir
tanesi ilk doğan çocuğumu kucağıma almaktı; fakat Nato görev kapsamında birinci Körfez
Savaşısırasında görev yapmaktaydım ve oğlum doğduğundan 18 gün sonra ilk kucağıma
alabildim. İlkokul 4 ü ve 5 i bitirene kadarki zaman zarfıda çok farklı geçmedi.Gittim geldim
emeklemiş gittim geldim tay tay durmuş gittim geldim diş çıkartmış, çocukluk dönemim
benim babalık vazifemin bankamatik memnuniyetinden öte geçmiş bir görev olmadı sayın
Başkanım.Yukarıda bahsettiğim o Koç Müzesindeki patlama olayı bu olayı biraz daha
irdelemek istiyorum. Çocuk öldürmek tarihte yaşanan savaşlarda bile suç sayıldığı haldeTürk
Deniz Kuvvetleri Personeline böyle bir ihtamda bulunmak herhalde yapılabilecek hakaretlerin
en başında geliyor.Ayrıca sayın hakimim Türk Ceza Kanunu 20, Maddesi 1. fıkrasında caza
sorumluluğu kişiseldir kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz hükmü yer
almaktadır.Sözde varlığı iddia edilen Kafes Planının görsel ve yazılı medyada yer alması ile
birlikte tutukluluk ceza durumunun olmayarak şupheli durumuyla yer alan benim kimliğim ve
tüm bilgilerimkamuoyunda deşifre olmuş oldu.Benim gibi doğal olarak bu ülkede vatan,millet
duygularına sahip olan birçok vatandaşda bu şekilde öğrenmiş oldu. Daha önce debahsettiğim
gibi doğduğunda büyüme evresinde Türk bayrağını,Türk Denizlerde dalgalandırmakdosta güç
düşmana korku salmak amacıyla katılmış olduğum tatbikat ve eğitimler göreviyle yanında
bulunamadığım oğlum profesyonel olarak basketbol oynamaktadır. Daha önceleri böyle bir
evlat yetiştirmem için defaatle övgü ve onur duyucu sözler aldım.Basketbol kulübünün
sponsor ve yöneticileri Türkiyede sözde planın ana konusu olan Türkiyede yaşayan
azınlıklardan olan Ermeni Cemaatimizin vatandaşlarından oluşmaktadır.Fakat benimde
tutuklu ve gözaltım olmadan 13 kasım 2009 tarihinde sayın savcım Ercan Şafak'ın tarafından
ifade alınması mütaakip bir kaç gün sonra oğulumun spor kulübü ile olan ilişkisi bir telefon
irtibatı ile kesildi. Fakat tabiki ben bu durumu ilk başlarda değerlendiremedim tabi sonra
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bazen taşları yerine oturunca benimle bağlantılı olduğunu kanaatine vardım. Ama kesinlikle
ne bu kulübün spor yöneticilerini nede sponsorlarını bundan dolayı suçlamıyorum. Hatta ve
hatta hak veriyorum.Düşünün kısa bir süre önce elim birdeğerli bir şahsı eliim bir suikast
sonucunda kaybetmeleri ve arkasındanvarlığı iddia edilen sözde bir plan içinde benim de
olmam onlarıda bu şekilde hareket etmeye itmiş olabilir. Öyle olduğunu değerlendiriyorum ve
kesinlikle de suçlamıyorum. Bende olsam aynı kararı verim sayın Başkanım.Birde benim
iddianamede dikkat ettiğim, daha önce de komutanlarımızda belirttiği madde 5 ve 5 te
kompartmantasyon diye bir kelime var bende ilk kez duyduğum için araştırma gereği
duydum. Bunun anlamının İstihbarat Birimleri arasında bilmesi gereken prensibine İstihbarat
Birimleri arasında azami riayet anlamına geldiğini gördüm, bu kelimenin askeri yazım
kuralına aykırı olması yanınıda, yabancı bir kelime olmasi ve İstihbarat Biriminin içermesi
sebebi ile sözde bir planın kimler tarafından hazırlandığı konusunda sizlere ışık tutacağı
kanaatindeyim sayın Başkanım. Sayın Başkanım birde daha önce de soru tevcih etmiştim, ben
de bu plan içerisinde bu Ergenekon davası kapsamında işte Kafesti, Poyrazköydü neden Deniz
Kuvvetleri Personeli hedef alındı gibi kendimce bahriye geçmişime terbiyem bilgim dahilinde
bir değerlendirme yaptım.Kendimce bi değerlendirmem varDeniz Kuvvetleri son yıllarda çok
büyük bir gelişme kaydetti birçok projeye imza attı, bunlardan bir tanesi Bilgen projesi artık
Deniz Kuvvetleri kendi gemisini üretir hiçkimseye bağımlı ve güdümlü olmadankendi
ihtiyaçlarını analiz ederekkendi işlerini tam anlamıyla verim veren ve sonuç doğuranBilgen
Projesine hayata geçirmiş meyvaları çok kısa zamanda verilecektir. Bunun yanında Uzun
Ufuk projesi bunun kurucu personeli olmaktan da onur duyuyorum. Türkiyeninmünasebetiyle
ve ekonomik bölgesiiçerisinde tüm su üstü, su altı hava temaslarını takip edenanlık olarak
yazılan bir program içerisinde inceleme imkanı oluşturarak, ilgi ve bilgi seviyesinde, ilgili
komutanlıklara bu resim dağıtılmaktadır. Montrö'den sonra Turbo sözleşmesiyle Türkiye
Uluslararası bakımdan en büyük kazanımlardan olan Turbo ile beraber ortak çalışıp artık
bizim denizlerdeki kimlerin hareket ettiğini nasıl hareket ettiği anlık olarak takip edilip dosta
güç dediğim gibi düşmana korku verecek bir yapı vardır . Bir de Genes projesinden
bahsetmek istiyorum. Bu proje Genes projesi de prese sınıfı fırkateynlerineuygulanan komuta
kontrolü milli bir komuta kontrol sistemi yazılımıdır. Bu projeden de Uzun Ufuk projesi
kapsamında bilgim oldu. Bu projenin hakkında daha önce bu pojenin başında olan ilgili
komutanım da bu vatanın bağrından çıkmış Deniz Kuvvetlerinde görevli mühendis bir
komutanımdan aldığım bilgilerle içinde beş tane ülke İspanya, Portekiz, Avusturalya gibi
ülkelerin bulunduğu Amerikayabu yazılım hakkında talepte bulunmuşlar, fakat bu yazılımı
Türkler yapıyor, gidin onlardan talep edin diye bu yazılımın gemi bazındaki satış bedeli
takribenelli ile yüz milyon dolar arasında bir rakamdır,yani ben mühendislik seviyesini
bilemeyeceğim ama o kadar olduğunu tahmin ediyorum. Şu anda dünyada 600 tane. Prese
sınıfıfırkateyni var . Biz bunun 300 tanesini ülke olarakmodernize etsek Türkiye minimum 15
milyar dolar gibi bir girdi sağlayacaktır. Bunun yanında artık Türk Deniz Kuvvetleri Aden
Körfezinden, Kuzey Buz denizine kadar Türk Bayrağını dalgalandırarak yani bütün dünyaya
Türk varlığını bir kez daha belirtmiş olmaktadır. Dediğim gibi sayın hakim 40 yıllık yaşantım
boyunca dünyada eşi ve benzeri olmayan sınırları her karış atalarımızın akıttıkları kanlar ile
çizilmiş bir milletin ferdi olmaktan her zaman gurur ve onur duydum. Hayatımın hiçbir
evresinde Türkiye Cumhuriyetivatandaşlık ilkelerine, Türkiye CumhuriyetiAnayasasına aykırı
bir hareketim ve eylemim olmamıştır. Fakat içinde bulunduğumdurum üzerime atfedilen
suçlama bende olduğu kadaraileme eşrafıma da telafisi mümkün olmayan üzüntülü düşünceler
oluşturmaktadır. Şerefime ve namusuma bundan daha büyük yapılabilecek bir hakaret yoktur.
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Bir insanı anlamanın en güzel yolunun bilim adamları ile empati kurmak olduğunu söylüyor.
Sizden ve bu yüce heyetinizden bizleri anlamanız için empati kurmanızı talep ediyor . Uzak
bölgede görev yaptığımdan dolayı beraatimitalep ederek vareste bulunmayı talep ediyorum”
şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
60-Sanık Mehmet İnce'nin (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın Başkan değerli üyeler
sayın savcım;herhangi bir örgüt üyeliği ile isnat edilen suçla hiçbir ilgim yoktur. Tarafıma
yöneltilen suçlamalar tamamı ile niteliği belli olmayanve benimle hiçbir ilişkisi bulunmayan
üçüncü kişilerce düzenlendiği belirtilen dijital kayıtlarda yer alan bir cümleden ibarettir. Bu
kayıtlar ile aramda bir bağ kurulamaz.Hakkımdaki şüphe ve isnatlar somut fiiller veya olgular
ile desteklenememiştir. Savcılık makamı huzurunda da verdiğim ifademde de suçlamayı
kesinlikle kabul etmedim, soruşturma ve kovuşturma nedeniyle yaşadığım maddi ve manevi
telafisi imkansız zararlara uğradım, adalete güveniyorum. Bu yüce mahkemenin kısa sürede
bu yargılamaları tamamlayarak suçsuzluğumun ve hakkımda bu komploları yapanların ortaya
çıkarılacağına olan inancımı koruyorum. Suçsuz olduğumu tekrarlar savunmalarımın kabul
edilerek yürütülen kovuşturmanınivedilikle sonuçlandırılmasını muvazaf asker olmam
sebebiylesorgum yapıldıktan sonraki süreçte duruşmalardan vareste tutulmamıve beraatime
karar verilmesini saygı ile yüce mahkemeden talep ederim.” şeklinde beyanda bulunduğu
anlaşılmıştır.

 
61-Sanık Alpay Belleyici'nin (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" 12. Ağır Ceza
Mahkemesinin sayın Başkan ve değerli üyelerini saygı ile salamlıyorum. Adım Alpay
Belleyici Topçu Başçavuş olarak görev yapıyorum Deniz Kuvvetlerinde.Şuanda Deniz
Astsubay Meslek Yüksekokulunda öğretmen olarak görev yapmaktayım. 18 yıllık bir askerlik
yaşantım var.Hiçbir savunmam yok bilakis bir sürü başarılarla dolu bir yaşamım var. Benim
hakkımda geçen sadece bir cümle bulunmakta buda Levent Bektaş ta bulunan bir DVD de
Topçu Başçavuş Alpay Belleyici olarak ismimizin geçtiği.Doğrudur bu dünyada veya
Türkiyedeki Topçu Başçavuş Alpay Belleyici benim ama tek doğru bu bunun haricindeki
bütün kayıtlar bütün yazılan herşey kesinlikle iftiradan komplodan ibarettir.Yani benim razım
veya haberim olmaksızın bir Terör Örgütüne üye yapılmışımdır yani o yazılarla.Böyle birşey
kesinlikle yoktur, böyle bir şeyi şiddetle kabul etmiyorum. Iddialar tamamen asılsız. Ayrıca
iddianamede bile şeyde bu eylem planında geçen komutanlar yüksek rütbeli komutanlar
tarafından kollandığımız veya kolanacağımız şeklinde diye bir kayıt var.Eğer ben bu
iddianamede ismi geçen üst rütbeli komutanlarım tarafından kollanacak olsaydım. Çok
sevdiğim İzmir Bölgesi, Ege bölgesinden tayinim çıkmazdı. Şuanda Karamürsel Eğitim
Merkezinde görevliyim.Bu soruşturmadan sonra soruşturma esnasında yani hazırlık
soruşturması esnasında ben Avukat dahi talep etmedim çünkü ne için gittiğimide
bilmiyordum. Ondan sonraki dönemde bi elem üzüntüye kapıldım tabii. Kafesin içine ben
koyulmuş gibi oldum yani.Sonuçta, kusura bakmayın yani tutuklu sanıklar da üzerine almasın,
ama bizde dışardaydık.Fakat bende öğrencilerim var sonuçta bende Türk Deniz Kuvvetlerinde
astsubay yetiştiren bir okulda görevliyim.Burda bazı basında ismimiz çıkınca ne oldu
öğrenciler bizi rol modeline alacaklar benim gibi olmak isteyecekler,terörist mi olacaklar ama
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bizim masumiyet kavlimiz burda çiğnenmiştir.Ben sonuç olarak fazla da uzatmak
i s t e m i y o r u m .  A y r ı c a  e - p o s t a  a d r e s l e r i n d e  k a n d i  i s m i m i  a ç ı k  o l a r a k
alpaybelleyici@hotmail.com şeklinde yazdım açık olarak her halde bir terörist böyle bir şey
yapmaz diye düşünüyorum, muvazzaf askeri şahıs olarakgüvenlik soruşturmaları geçiriyorum.
Şimdiye kadar hiçbir şey yapmadım negatif yönde, bu kadar onca rütbeli insanın geçtiği bir
terör örgütünün de devletin istihbarat örgütleri tarafından bilinmemesi duyulmaması çok
ilginçtir yani.Sonuç olarak herhangi birörgüt üyeliği ile isnat edilen suçlarla hiç bir ilgim
yoktur. Tarafıma yöneltilen suçlamalar tamamen henüz niteliği belli olmayan benimle hiçbir
ilişkisi olmayan üçüncü, beşinci, onuncu kişilerce düzenlendiği belirtilen dijital kayıtlarda yer
alan bir cümleden ibarettir.Bu kayıtlar ile aramda bir bağ kurulamaz hakımda şüphe ve
isnatlar somut fiiller ve delillerle desteklenememiştir. Bu insanların hiçbirisiyle iletişim
konusunda hiçbir bağım yoktur. İsimleri geçen komutanlarım,üst rütbeli komutanlarımı
hayatımda ilk defa üç boyutlu olarak burda gördüm, kusura bakmayın, üç boyutlu olarak
burda gördüm.Sizi gördüğüm gibi.Suçsuz olduğumu tekrarlar, savunmalarımın kabul edilerek,
yürütülen kovuşturmanın ivedilikle sonuçlandırılmasını, muvazzaf asker ve eğitimci olmam
dolayısı ile sorgum yapıldıktan sonraki süreçte duruşmalardan bağışık tutulmamı ve
beraatimin karar verilmesini saygı ile yüce mahkemeden talep ediyorum” şeklinde beyanda
bulunduğu anlaşılmıştır.

 
62-Sanık İsmail Zühtü Tümer'in (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava
dosyasında 18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" SayınBaşkan, ve
değerli Üyeler, savunmama kısaca özgeçmişimi anlatmak suretiyle başlamak istiyorum.26
mart 1962 tarihinde Manisada bir memur ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldim, ilkokulu
Akhisar da, ortaokulu İzmirde okuduktan sonra 78-82 yılları arası Deniz Lisesi mütakiben 82-
86 yılları arasında Deniz Harp Okulu Eğitimine müteakip 30 Ağustos 1986 da teğmen olarak
mezun oldum.Denizal t ı  kursuna mütaakiben 2002 yı l ına  kadar  Deniza l t ı
FilosuKomutanlığında muhtelif  denizaltı  gemilerinde branş subaylığı,bölüm
amirliği,komutanlık görevlerinide ifa ettim.2002 yılından itibaren de Deniz Kuvvetlerinin
Kıyı Birliklerinde görev yapmaktayım.Karadeniz Uyumu Harekatı daimi kordinasyon
merkezinin kurulumunda ilk Komutanı olarak aldığım görev ayrı bir öneme sahiptir. Bu görev
Türk Deniz Kuvvetlerinin çok kısa bir süredebaşta Rusya Fedarasyonu ve Ukrayna olmak
üzereKaradenize kıyı diğer ülkeler ile ortaklaşa gerçekliştirdiği bir harekattır.NATO ve veya
ABD devletlerinin Montrö Antlaşmasını bozacak şekilde Karadenizde sürekli olarakDeniz
Kuvveti bulundurma girişiminde bulunmasının yaratabileceği ihtilafların önünün alınması
amaçlanmış ve karadenizin güvenliğinin kıyıdaş ülkeler tarafından sağlanmasına ilişkin
görevlendirmeler içeriğinde bu görev gerçekleştirilmiştir.Bu harekatın hayata geçirilmesinde
aktif rol almışsubayların, neredeyse tamamına Kafes ve Balyoz adı verilen operasyonlar ile
sahte planların önce yaratılıp sonrasında da cezalandırılmaya yönelik adli sürecin
başlatılmasının ne anlama geldiğini sayın mahkemenizinn takdirlerine sunmak istiyorum.
Müsadenizle iddianamede hakkımda yer alan bir sav bulunmakta bu ve bir tesbitime ilişkin
kısaca açıklamada bulunmak isiyorum.İstanbul C.başsavcılığının 15 mart 2010 tarih ve
2010/189 numaralı iddianamesi ile Deniz Kuvvetleri bünyesinde kurulan ve Ergenekon Terör
Örgütüyle doğrudan bağlantılı sözde Kafes Operasyonu Eylem Planını hayata geçirmek üzere
faaliyet yürüten illegal yapılanmanın içerisinde görev almak suretiyle yasadışı örgüt üyesi
olmak suçundan dolayı TCK'nın 314/2. maddesi gereğince cezalandırılmam istemiyle
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hakkımda kamu davası açılmıştır. Görüldüğü üzere tarafıma isnat edilen eylem Sözde Kafes
Operasyonu Eylem Planını hayata geçirmeküzere oluşturulan illegalyapılanmanın
içerisindeyer aldığım iddiasıdır. Bu iddiada 16 Nisan 2009 tarihinde emekli Albay Levent
Göktaş'a bağlı Levent Bektaş ,ErmeOnat, Turan Ecevit, Eren Günay ve Ercan Kireçtepe den
oluşan bir grubun Ergenekon Savcılarına yönelik bir eylem yapacakları bu eylemde
kullanacakları patlayıcı ve silahlarıda Beykoz da bulunan araziye gömdüklerine ilişkin gelen
ihbar mail'i ile başlamışıtır. Bu maile istinaden bir de ek CD gelmiş ve bu CD de bir çizelge
vardır. Bu çizelgede 24 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bu ihbar e
postasının eki olan sözde Kafes Operasyonu Eylem Planı ile ilgili olan çizelgede benim iş yeri
telefonum olarak 372 323 28 00 ki bu bir dönem Karadeniz Bölge Komutanlığı santral
numarası idi yazılmıştır.Istanbul Özel Yetkili C. Savcılarıncahazırlanan iddianamede bu sözde
planın yazılma tarihinin 30 Mart 2009 olduğu iddia edilmektedir; Ancak bu sözde planın
hazırlandığı tarihte işyerim olan Karadeniz Bölge Komutanlığı telefonu şu anda da halen
kullanımda olan 372 315 08 00 idi Ereğli telefon müdürlüğünün 14 ocak 2008 gün ve ttş
4670056/75 telefon numara değişikliği sayılı yazısı ile bir örneğini burda sunuyorum, telefon
numaralarının değiştiği ve yeni telefon numaraların kullanılacağı ve bu kapsamda 18 Mart
2008 tarihinden itibaren bu numaraların kullanılacağı 1 ayda 18 nisana kadar da eski
numaranın da kullanılacağı ondan sonra tamamen kapatılacağı bildirilmiştir. 18 nisan 2008
tarihinden itibaren kullanıma kapatılan Karadeniz Bölge Komutanlığınınbu 372 323 28 00
numaralı telefonu nasıl olurda 24 mayıs 2009 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne
gönderilen ihbar e-postasının eki olan bir çizelgede geçebilir.Burdan anlıyoruz ki bu ahlaksız
komployu düzenleyenler 30 mart 2009 tarihinde yazıldığı iddia edilen sözde Kafes
Operasyonu Eylem Planıyla ilişkilendirmeyi planladıkları subayları ve astsubayları 18 nisan
2008 hatta 18 mart 2008 tarihinden önce belirlemişler ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının
onurlu,çalışkan,fedakar personelini fişlemişler bu fişleme belgesinide örgütsel dökümanmış
gibi adeta savcılığa gönderilmişlerdir. Bu husus bahse konu sözde planın iddia edildiği gibi 30
mart 2009 tarihinde yazılmadığının, komplo üretildiğinin ve sahte olduğunun bir başka
delilidir aynı zamanda. Bu durumun ancak kötü niyetli kişiler, gruplar,yabancı
unsurlar,uluslar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratmak ve yüce Türk milletinimizin
Türk Silahlı Kuvvetleri'lerineolan güvenini sarsmak hatta devletimizi ve rejimimizi yıkmak
amacıyla kişilerin, grupların ve yabancı unsurların,ulusların ve bunlarla birlikte hareket eden
kişilerin alçakça hedeflerine hizmet edeceğinive ne anlama geldiğini sayın mahkemenizin
takdirine bırakıyorum. Efendim bu ekte hakkımda isnat edilen bir husus, Örgüt üyeliğine
ilişkindelil olarak iddianamede sunulan bu belgede İstanbul Emniyet Müdülüğüne 24 mayıs
2009 tarihindekimail ekinde ismim 200 e yakın kişinindün 215 dediler 170 küsür dediler tam
olarak bilmiyorum tam olarak saymış değilim,bunların arasındaki çizelgede telefon
numaralarım, adreslerimle beraber geçiyor ve notlar Celal Parlakoğlu referanslı sivil
istihbarattan sorulmuş bir belge.Ben istihbaratçı olmadığım gibi istihbarat konusunda
herhangi bir eğitim de almadım. Burda dün komutanlarımız,İstihbarat eğitimi almış
komutanlarımız bu özel bir görevdir. Bunun için eğitim almak gerekiyor dedi,Takdir edilebilir
İstihbarat görevi yapacakların kendine has çok özel uzmanlık işi olan bu görevi eğitim
almadan yapmaları mümkün değildir.Notun Celal Parlakoğlu referanslı kısmı ise bence Deniz
Kuvvetleri Komutanlığındaki şahsi dosyama erişebilen birisi tarafından özelikle ordan
alınmıştır.Bu bilgiler onlardan alınmıştır.Bu maili oluşturan kişilerede daha sonrada bu kötü
niyetli kişilerce sızdırılmıştır. Çünkü ben 2002 yılının genel atamalarından önce Denizaltı
gemisi TCG Piri Reis Komutanlığı görevinde ikeno günkü filo komutanım Tuğamiral Celal
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Parlakoğlu beni o yaz bırakacağım gemi komutanlığı görevim sonrasında kıyı birliklerinden
kıyımasabaşı görevlerine geçiyorum Lojistik Şube Müdürü olarak planlamıştı ve bu
görevlerim 17 sene görev yaptıktan sonra başarılı bir şekildeeğer filo dışına gitmek istediğiniz
takdirde size sorarlar geleneksel olarak eğer Filo dışında görev almak istiyorsanız sizi serbest
bırakacağızDeniz Kuvvetlerinin emrine bırakacağız onlar atmasını yapacak özel bir talebiniz
varsa isteğiniz diye sorarlar, çünkü Deniz Kuvvetleri bunları bize hep sorar.Ama biz denizaltı
filosundayken filo içindekiatama sisteminde olduğumuzzaman bırakacağımız zamanbende
ailemin eşimin Ereğli'de olması birazda duygusal davranıp Denizaltı gemilerini görüpte içinde
bulunmamamın üzüntüsü hakikaten bunun hüznünü yaşayacaktır.Kabul ettim.Komutanım ben
gitmek istiyorum bende böyle bir istirhamda bulunacaktımdedim dolayısı ile komutanım bu
hussusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bildirildi ve kuvvete bildirilen her türlü talep kayıt
altına alınır.Hiçbir şey havada kalmaz bizde, işte bunlar bizim şahsi dosyalarımıza yazılıyor.
Bu ifadenin ordan alınıp burda kullanıldığını, kötü niyetli şahıslar tarafından
değerlendiriyorum. Bu maalesef sanki bir örgütsel döküman ,örgütsel bağlantıymış gibi
kullanılıyor. Böyle saçma sapan şeylerle suçlarla buralara geliyoruz.Efendim dünkü sayın
komutanlarımın yapmış oldukları savunmalardaki hususlara aynen katılıyorum. Tek tek
madde madde bende benzer çalışmalar yaptım, aynı şekilde olumsuzlukları tespit ettim,
hepsinin altına imzamı attım. Hepsine katılıyorum ,bununda kayıt altına geçmesini istiyorum.
Kısaca onları tek tek burda okumak istemiyorum,uzun savunmayı savunmamın daha kısa bir
şeyini Avukatım yazılı olarak size arz edecek kısaca bitirmek istiyorum. Kişinin kendi irade
hareketiyle yarattığı sonuşlarda sorumlulu tutulması ceza sorumluluğunun şahsiliği kuralının
gereğidir. Bu durumda kişinin başkalarına ait hiçbir resmi ve gerçeklik kazanmış
niteliğibulunmayan belge kimliği belirsiz, imzasız, adressiz ihbar mektuplarıylasuçlanması
ceza sorumluluğunun şahsi kuralına TC Anayasasının 38 . Maddesine tamamen karşı bir
şeydir. Delillerin incelenmesinde herhangi bir geçerli delil bulunmamaktadır. Hakkımda
sadece bir iftira olan sözde Kafes Operasyonu Eylem Planının görevler bölümünde ismimin
yazılı olması ve gizli ihbarcı tarafından o 24 Mayıs 2009 tarihindeki İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'ne gönderilen 5309 sayılı mail ihbarı ekindeki CD derütbe görev yeri adres
telefonlarım açık açık hepsi kullandıklarım yazının yanında da Celal Parlakoğlu Sivil
İstihbarattan sorumlu diye bir not vardır. Bunun dışında bir şey yoktur. Ayrıca iddianamade
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ulaşan 24 mayıs tarihli 5309 sayılı bu ihbar meilide şüphelinin
Kafes Operasyonu Eylem Planının içerisinde görev aldığının bildirildiği iddia edilmektedir.
Ancak böyle bir iddia orda yoktur açıp baktığınızda.Sadece bu mailin içindeki çizelgede bir
çok kişi ile birlikte ismim geçiyor o şahısların büyük çoğunluğu hakkında herhangi bir işlem
yapılmazken neye istinaden benim şahsımın değerlendirmeye alındığını anlamak mümkün
değildir.Anlayabilmiş değilim.Hakkımda herhangi bir suç şüphesi yoktur. Gerek savcılık
ifademde, gerek mahkememdeki sorgumda adımın geçtiği listede yazılarınhiçbirinde şahsen
müdahele vekatkım ile hazırlandığı bir delil bulunmamış sözkonusu listedeki yazıların hiçbiri
evim görev yerimefendim, otomobilim,bilgisayarım, şahsıma ait eşyalarım gibi bir yerde ele
geçirilmemiştir. Bu listede yazılanlardan hiç tanımadığım kişilerden eşyasıüzerinde yapılan
aramalarda ele geçirildiği iddia edilmektedir.Bu arkadaşlarımızdan nerdeyse yarısından
çoğuyla burda tanıştık.Karadeniz Bölge Komutanlığı başlığı altındagösterilenlerden bazıları
dahil olmak üzere bu arkadaşlarımı tekrar arz ediyorum burda tanıştım, Benim isnat edilen
suçlama ile hiçbir şekilde ilgim olmamıştır. Suç işlediğime karşın hiçbir delil elde
edilememiştir. Çünküolmayan şeyler bulunamaz kötü niyetli başkaları tarafından hazırlanan
gerçek dışı tamamen iftira olan bir dökümanda ismimin geçmesinden başka herhangi bir delil
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yoktur ki buda delil sayılmamaktadır.Ayrıca bu belgelerde nasıl ve neden ismimin geçtiğine
dair İstanbul C.Savcılarınca herhangi bir teknik takipte yaptırılmamıştır. Bilgimiz dahilinde
yaptırılan tatbikat varsa bunlardan elde edilen herhangi bir delil ortaya konulmamıştır. Buna
rağmen suçlu olarak nitelendiriliyorum. Suç teşkil eden bir konuşmam,yazım,
davranışım,eylemim yoktur. Yada suç olan bir belgenin altındaa bir imzam bulunmamaktadır.
Adı geçen şahıslar ile bir görüntü kaydım, bir görüşmem yoktur. Evimden,işyerimden,
çantam, bilgisayarım, aracım kişi şahsıma ait eşyalar arasından gizli eylem planı çıkmamıştır.
O halde ben neyle suçlanıyorum,düşünüyorum. Düşünüyorum sadece bulabildiğim bir tek şey
var; koskocaman bir hiç, ben mesleğimde çok başarılı adete parmakla gösterilen gerek üstleri
ve gerekse astları tarafından hem sayılan hem sevilen, eşimi ve oğlumu maalesef işim gereği
hep arka planda tutmuş fedakarca çalışan Genel Kurmay Başkanlığıaskeri yayınlarında istiklal
savaşı kahramanları arasında gösterilen Dedem Topçu Binbaşı İsmail Zühtü Tümer'den kalan
İstiklal madalyasını göğsümde şerefle taşıyan bir subayım. Görevlerimde bu kadar başarılı
olduğum temiz ve düzenli bir aile hayatım olduğu ve suç işlediğime ilişkin hiçbir somut delil
bulunmadığı kesin bir gerçektir. Kötü niyetli kişiler tarafından hazırlanan gerçek dışı
tamamen iftira olan soyut iddiaları red ediyor ve beraatimi talep ediyorum. Muvazaf subay
olmam ve görev yoğunluğum dikkate alınarak bundan sonraki duruşmalardan vareste
tutulmamı da sayın makkemenizden talep ediyorum, arz ediyorum” şeklinde beyanda
bulunduğu anlaşılmıştır.

 
63-Sanık İbrahim Levent Olcaner'in (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava
dosyasında 18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın Başkan
sayın üyeler sayın Cumhuriyet savcım sayın izleyiciler.Öncelikle kısa bir öz geçmişimi
anlataraksavunmama başlamak istiyorum.Yazılı savunmamızı Sayın İhsan Nuri Tezel
Avukatımız takdim edecek mahkemenize.1967 yılındaİstanbul Fatih'te doğdum. Üsküdar da
ilköğrenimimi müteakip 84 yılında Kabataş Erkek Lisesinden mezun oldum. 88 yılında Deniz
Harp okulundan mezuniyet mezun oldum ve çeşitli birliklerde donanmanın yüzer ve kara
birliklerinde görev aldım.97 ile 2004 yılları arasında İstanbul bölgesinde değişik yerlerde
Kasımpaşa bölgesinde görev yaptım.Müteakiben 2004 yılında Çanakkale Boğaz
Komutanlığında görev yaptım 5 sene Çanakkale görevinden sonra son olarak 2 yıl Karadeniz
Bölge Komutanlığında İkmal Destek Komutanı olarak görev yaparak geçtiğimiz ay istekle
emekliye ayrıldım.22 yıllık artı 4 Harp Okulu 26 yıllık askerlik hayatımı geçen ay sona
erdirdim.Bu süre zarfında görevim esnasında birlik komutanlığının yanı sıra hukuki ve mali
sorumlulukları çok ağır olan ihale ve satın alma tedarik görevlerinde bulundum.Ailem ve asli
görevlerimdenarta kalan zamanlarda yıllar boyu Kuzey Deniz Saha Komutanlığı askeri
savcılığı ve askeri mahkemesindeçeşitli ihale yolsuzlukları ve benzeri soruşturmalardabilirkişi
olarak görev aldım 10 sene .Bilahare tüm bu görevlerim esnasında hukuk dışına hiç
taşmadığıma inanıyorum.Görevlerimi hukuk sınırları içinde icra ettim.Bu süre zarfında Deniz
Kuvvetleri Komutanlığında vatanını seven birsubay olarak onurumla devlete olan tüm
sadakatimle kanunlara saygılı olarak çalıştım.Bu şekilde vatanını seven bir subay olarak
hizmetimin ithamında Devlet düşmanlığıyla suçlanmak beni derinden yaralamıştır. Burası
Türkiye Cumhuriyeti.Türkiye Cumhuriyeti devleti burası yol geçen hanı değil.Bu aramıza
sokulmuş bir nifak tohumudur.İnsanları birbirinden şüpheye düşüren bir davadır ve bence
tarihi bir davadır bu. TürkiyeCumhuriyeti tarihine geçecek önemli bir davadır ki ileride
inşallah gelecek nesiller böyle davalar görmez temennisini sunuyorum.İstanbul Cumhuriyet
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Başsavcılığımızın 2010/189 numaralıiddianamesi ile terör örgütü üyesi olmak suçuyla TCK
nın314/2 maddesi gereğince cezalandırılmak istemiyle kamu davası açılmıştır.Benim bilgi ve
iradem dışında benle maddi ve manevi hiçbir ilişkisi bulunmayan tanımadığım 3. Kişilerce
düzenlendiği belirtilen listeninbir yerinde ismimin geçmesinden başka bu planı
gerçekleştirmek için kurulduğu iddia edilen illegal yapılanmaya üye olduğuma ilişkin dava
dosyasında ve iddianamede hiçbir delil sunulmuş değildir.İnsiyatifim dışında düzenlenen bir
belge söz konusudur. İsmimin geçtiği öne sürülen belge benim evim,işyerim,bilgisayarım,
notlarım,eşyalarım gibi bizzat kontrolümde olan bir yerdeele geçirilmemiştir.Kaldı ki bu
sözde plan ile tarafıma verilen birgörevi kabul ettiğime dair bu planın tarafıma tevdi
edildiğine dair bu plan ile verilen görev kapsamında herhangi bir faaliyet veya eylem yapmak
suretiyle görevi kabul ederek örgüt ile organik bir bağlantım olduğuna dair hiçbir delil hattaen
ufak bir emare dahi bulunmazken sayın savcılar benim bu planda tarafıma verilen görevden
ne şekilde haberdar olarak görevi kabul ettiğime ve bu planı hayata geçirecek illegal örgütün
üyesi olduğuma kanaat getirmişlerdir anlamak mümkün değildir.Kısaltıyorum, sonuç ve
istem, arz ediyorum.Sonuç olarak herhangi bir örgüt üyeliği ve isnat edilen suçla hiçbir ilgim
yoktur.Tarafıma yöneltilen suçlamalar tamamıyla henüz niteliği belli olmayan ve benimle
hiçbir ilişkisi bulunmayan 3. Kişilerce düzenlendiği iddia edilen ve gerçekliği de şüpheli
dijital kayıtlarda yer alan bir isimden ibarettir.Bu kayıtlar ile aramda bir bağ kurulmamıştır.
Hakkımdaki şüphe ve isnatlasomut fiiller ve olgu deliliyle desteklenemedğini düşünüyorum.
Desteklenememiştir adalete güveniyorum.Bu yüce mahkemeninin kısa süredebu yargılamaları
tamamlayaraksuçsuzluğumun ve hakkımızda bu komploları yapanların ortaya çıkarılacağına
olan inancımı halen koruyorum.Suçsuz olduğumu tekrarla savunmalarımın kabul edilerek
yürütülen kovuşturmanınivedilikle sonuçlandırılmasını sorgum yapıldıktan sonraki süreçte
duruşmalardan vareste tutulmamı ve beraatime karar verilmesini saygıyla yüce mahkemeden
talep ederim arz ederim” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
64-Sanık Özgür Erken'in (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın Başkanım sayın üyeler
sayın Cumhuriyet Savcım.Öncelikle yazılı ifademi sunmak istiyorum.Diğer silah
arkadaşlarımın yaptığı gibi zaman sebebiyle yazılı olan savunmamı kısaca özetlemek
istiyorum.Özetlerken de günler harcadığım bu savunmam içerisinde, içerisinde bulunduğumuz
traji komik durumu özetleyebileceğini düşündüğüm ve zengin kültürümüze ait olan 2 tane
fıkra ve bu olayla ilgili fıkramsı bir durumu size arz etmek istiyorum.Ama bunlardan da önce
müsade ederseniz kısaca kendimi tanıtmak istiyorum.Ben öğretmen bir baba ve ev hanımı bir
annenin 3 çocuğunun en büyüğüm erkek kardeşimde benim gibi şerefli bir Türk subayıdır,kız
kardeşim ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisidir.Eşim kendi evine
çocuklarına ve öğrencilerine adamış bir öğretmendir.İki oğlum var biri 7 yaşında bugün ilk
karnesini aldı, diğeri ise düzmece planın hazırlandığı iddia edilen Mart 2009 ayından bir ay
önce dünyaya geldi ve henüz 16 aylık ikisi de ellerinizden öper.Ben ilk,orta ve yüksek
öğrenimimi dereceyle bitirmiş,Deniz Harp okulundan birincilikle mezun olmuş
biriyim.Yurtdışında 2 sene süreyle yüksek lisans eğitimimi Harp Akademilerinde ise Kurmay
Subaylık eğitimimi başarı ile tamamladım.Meslek yaşantım boyunca amirlerim tarafından
yazılı ve sözlü olarak hep takdir edildim ve olumlu sicilim sebebiyle bir yılda erken terfii
aldım.Bunları şunun için anlatıyorum böyle bir ailesi, özel hayatı,mesleki yaşantısı ve
geleceği olan bir kişinin düzmece planda belirtilen türden bir maceraya atılması için ya deli
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olması ya da aklını peynir ekmekle yemesi gerekir.Benim geçmiş yaşantımda bu planda
belirtilen hususlara yönelik hiçbir eğilimim düşüncem ve eğitimim yokken geleceğiminde
parlak olduğunu bilmeme rağmen bu planın içinde yer almamın hiçbir mantıki izahı
yoktur.Kendimi kısaca tanıttıktan sonra şuan siz sayın yargıçların önünde olmamızı kendimce
açıklayan zengin kültürümüze ait bir fıkrayı arz etmek istiyorum.Sapla samanın şekerle tuzun
karıştırıldığı yetmezmiş gibi terörist ile vatanseverin de karıştırıldığı günümüz Türkiye sini
Hoca Nasreddinin şu fıkrası özetlemektedir bence.Nasreddin Hoca bir kış günü köye gitmek
için yola çıkar.Her taraf buz tutmuştur.Birden çevresini köpekler sarar taş almak için
eğilir.Ama hangi taşa el attıysa bir türlü yerinden kıpırdatamaz.Köpeklere bakarak elini açar
ey Allahım bu nasıl ülke taşları bağlayıp köpekleri salmışlar der.Bu traji komik durumu
yansıtan diğer bir örnek ise bu bizim kültürümüzde değil ama belki zamanla dava kapsamında
değerlendirilebilir.Biz Ereğli deki ekip hücre her neyse tanımıyoruz birbirimizi ama artık
basında yer aldıktan sonra ve sayın savcılarımız bizi bu konuda sorguladıktan sonra artık
bakışlarımızdan herhalde biz bu ekibin birer üyesiyiz diye anlamaya başladık.Buraya birlikte
geldik.Daha sonra tekrar birliklerimize döndüğümüzde 7 kşilik bu ekibin ne tür bir ortak
özelliği var ki böyle bir yapılanma içerisinde bir araya gelmiş olabilir diye günlerce kafa
patlattık.Yani bu 7 kişiyi bir araya getiren bir ortak nokta olması gerekir.Geçmişi
olabilir,eğitimi olabilir bir şeyi olabilir.Baktığımız zaman7 kişilik bu ekibe hücreye bunların
içinde en başta komutan olarak gözüken kişi deniz sınıfıdır.Denizaltıda çalışır.Bu ekip
içerisinde bir kurmay vardır kendim,bir inşaatçı vardır, bir ikmalci vardır,bir forsum
vardır,birde idari sınıf personel vardır.Son olarak birde istihbaratçı vardır.Ne Deniz
Kuvvetlerinde ne Türk Silahlı Kuvvetlerinde hiçbir kurumunda birbirinden bu kadar alakasız
sınıftan oluşan bir yapılanma bir görev birimi oluşturulamaz mümkün değil.Çünkü her görev
için özel olarak yetiştirilmiş uzman kişiler vardır bizde.Yapılacak görevin özelliğine göre
icraa edilecek görevin özelliğine göre seçilerek böyle birgörev birliği oluşturulabilir hücre
değil görev birliği oluşturulabilir.Onun için bu kadar alakasız kişilerden oluşan bir ekip
göremediğimden düşündüm düşündüm bu ekip yapsa yapsa şunu yapabilir diye bir sonuca
vardım.Bu sonuçta şudur ki bu ekip yapsa yapsa bir ev yada apartman yapabilir bu
kişiler.Neden derseniz İstihbaratçı çaktırmadan araştırarak arsayı bulur, Kurmay yani ben evin
planlarını çizebilirim, ikmalci tuğlayı çimentoyu getirir, inşaatçı evi yapar, idari sınıftan olan
personel tapu işleri ve kayıtlarla ilgilenir,forsun da evin boya badanasını yapar herhalde.Haa
geriye kalan başımızdaki kişiyi deolsa olsa bu ev yada apartmanın müteahhiti olabilir
bence.Evet zengin kültürümüze ait ve bu davanın sonucunu özetlediğini düşündüğüm
kendimce bir fıkrayla sona yaklaşıyorum.O da şöyleki Bektaşi nin biri her gün kasabada
herşey Allahtan herşey Allahtan diye mırıldanarak dolaşır dururmuş.Bir gün kasabanın serseri
delikanlılarından biri yine böyle mırıldanarak dolaşmakta olan Bektaşi ye arkasından sessizce
yaklaşmış ensesine okkalı bir şaplak atmış,canı fena yanan Bektaşi nin pür hiddet dönüp
kendisine ters ters baktığını görünce öyle ne bakıyorsun baba erenler demiş hani herşey
Allahtandı,Bektaşi tabii herşey Allahtanda ben hangi deyyusu aracı ettiğine bakıyorum demiş.
Bektaşinin dediği gibi bu olayların arkasındakileri bizler tahmin edebiliyoruz burdaki
kişiler.Mücadelemizi ise ettiğimiz yemine bağlı kalarak şerefimizle ölmeden önce bu
düzmece planı ve belgeleri hazırlayan aracı deyyusların hakettiği cezaları almalarına
yöneliktir.Bu mücadele sonucunda ise tarihin bizleri kahraman birer asker sizleri ise adil
yargıçlar olarak yazacağına hiç şüphem yoktur.Sayın başkanım, sayın üyeler, sayın
cumhuriyet savcım sonuçta bu düzmece planla ilgili şahsıma atfedilen hiçbir suçlamayı kabul
etmiyorum şiddetle reddediyorum.Benden önceki silah arkadaşlarımın bütün savunmalarına
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katılıyorum.Ereğlide muvazzaf subay olarak görev yapmam dolayısıyla davadan vareste
tutulmamı talep ediyorum.Sonuç olarak beraatimi istiyorum arz ederim” şeklinde beyanda
bulunduğu anlaşılmıştır.

 
65-Sanık Metin Fidan'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın mahkeme başkanı ve
değerli üyeler.Ben 1969 yılında 4 çocuklu bir işçi ailesinin 3. çocuğu olarak İstanbul-Yeşilköy
de dünyaya geldim.İlk ve orta ve lise öğrenimimi İstanbul da tamamladım.Ardından 1987
yılında Deniz Harp Okulunu kazandım. Deniz İstihkam Subayı yetiştirmek üzere Ankara da
bulunan Kara Harp okuluna gönderildim ve 1991 yılında Deniz İstihkam Teğmen rütbesiyle
mezun oldum.Halen Karadeniz Ereğli de inşaat tabur komutanı olarak görev yapmaktayım.41
yaşındayım evliyim.Eşim Atatürk İlke ve Devrimlerine inanmış çağdaş bir öğretmendir ve
şuanda bana destek olmak maksadıyla salondaki yerinde metanetle yargılamayı
izlemektedir.Ayrıca Anadolu Lisesinde okuyan 17 yaşında derslerinde oldukça başarılı gurur
duyduğum bir oğlum vardır.O da televizyondan babasını izlediği zaman hergün telefonla beni
arayıp baba ben seninle gurur duyuyorum demiştir.Sayın mahkeme başkanı ve değerli üyeler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık Levent Bektaş tan ele geçtiği iddia edilen 3
nolu dvd deki sözde Kafes Operasyonu Eylem Planının içeriğinde Karadeniz Bölge
Komutanlığı içerisinde ki bir hücre yapılanması içinde hücre elemanı olarak terörist olarak
şuan karşınızda yargılanmaktayım.Sayın mahkeme başkanı ve değerli üyeler şimdi benimle
ilgili herhangi bir mail yok telefon görüşmesi yok,evve iş yeri arama yok,ihbar yok,ne bileyim
yani hukuk dilinde maddi delil dediğimiz ve insanların suçlu olduğunu kanıtlayan hiçbirşey
yok.Peki ben neyi savunacağım.Yani benimle ilgili bir suç bile yok.Ancak madem yüce
mahkemenizde sözde terörist olarak yargılanıyorum bari usul yerini bulsun.Benimle ilgili
hiçbir maddi delil olmadığı halde bu dava ile ilgili olarak bendenönce savunmalarını sunan
sanıkların maddi delillerinin elde edilmesiyle ilgili yani sanık Levent Bektaş tan ele geçtiği
iddia edilen ve artık poliste mi Cumhuriyet Savcılarında mı bilirkişilerde mi üzerinde
oynamalar yapılarak içerisinde çeşitli tarihlerde burda yansıda sunularak içine oturtturulan
Kafes Operasyonu Eylem Planıyla ilgili teknik,taktik,usul,esas ve içeriğine ait yaptıkları
savunmalara aynen katılıyorum.Bu sözde planı hazırlayarak iftira atan aşağılık şerefsizleri
lanetliyorum.Onur intiharlarına sebep olan ve şerefli subaylarımızı öldürerek altını çiziyorum
öldürerek o şerefli subaylar öldürülmüştür.Ellerini kana bulamış bu vatan hainlerini ömrümün
sonuna kadar arayacağım,bulacağım ve bu ülkede her nehikmetse Milli İstihbarat Teşkilatı ve
Polisin bulamadığı bu aşağılık insanları yasal yollardan bulup adaletin önüne
çıkaracağım.Çünkü bu eli kanlı komplo terör örgütü yani kendi tanımlamam ve kısaltmamla
El-Komplo terör örgütü.Er yada geç çözülecek ve içlerinden birileri mutlaka bülbül gibi
ötecektirve sonrasında ise Gölcük depreminde ki gibi enkazlar oluşacaktır.Tabii bu enkazların
altından kimler kalacak bilemiyorum.Hani Başbakanımızın dediği gibi ucu nereye kime kadar
gidiyorsa gideceğiz diyor ya işte aynen öyle olacak.Sayın mahkeme Başkanı değerli üyeleri
ifademi fazla uzatmak istemiyorum.Sonuç ve istem olarak benim müsnet terör örgüt üyesi
olmak suçunu işlediğime dair hakkımda dava açılmasını gerektirecek mahiyette dahi hiçbir
delil ve olgu bulunmamaktadır.3.kişilerce düzenlendiği belirtilen bilgi ve belgelere
dayanılarak yasa dışı bir örgüt planında ismimin geçtiği belirtilmiştir.Ancak bu bir belge değil
bu bir fotoğraf.Fotoğraf yanielle tutulur gözle görülür bir şey değil cd deki bir fotoğraf.Bu
fotoğraf formatındaki plan başkaca somut ,objektif hiç bir fiili olgu ve kanıtla
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desteklenmemiştir.Bu belgeler ile benim aramda illiyet bağı kurulmasını gerektirecek şahsıma
ilişkin hiçbir eylem veya irtibat söz konusu değildir.Bu belgeler hakkında aleyhime delil
olarak değerlendirilemez.Hazırlık soruşturması aşamasında yurt dışına çıkış yasağı
konulmuştur.Şahsım Türk Silahlı Kuvvetleri üyesi olduğundan dolayı yurt dışına çıkabilmem
Genelkurmay Başkanlığının müsadesine tabiidir ve eğer yurt dışından dönmediğim takdirde
firar suçunu işlemiş olacağım.Bu suçunda Askeri ceza kanununda yazılı cezası
bulunmaktadır.Ayrıca şahsıma ait 2004 yılında çıkarılmış 31/81510/2004 sayı numaralı hususi
pasaport yani yeşil pasaport bulunmaktadır.2004 yılından beri yeşil pasaportum vardır.Eğer
iddia olunduğu gibi sözde Kafes Operasyonu Eylem Planı içerisinde yer alan ve bunu bilen
sözde bir terörist olarak Nisan 2009 tarihinde gelişen durumun neticesinde elinde bulunan
pasaport ile kaçma imkanına haizken bunu yapmazmıydım.Bir terörist olsam.Ha bunu
yapmıyorum bunu yapmadığıma göre Yurt dışına çıkış yasağı konulmak suretiyle adli kontrol
tedbir uygulaması kararının alınmasının gerekliliğinin olmadığı bir vakadır.Ayrıca
iddianamede delil durumu ve hakkında yapılan suçlama benimle aynı olan 28 kişi varken
sadece benim hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmasını anlayamadığım gibi ceza
ilkesine de eşitlik ilkesine de aykırıdır.Bunu kendime ait yapılmış psikolojik bir baskı insan
haklarına aykırı bir muamale olarak görmekteyim.Tüm bu sebeplerle öncelikle hakkımda yurt
dışı çıkış yasağı Adli Kontrol tedbirinin kaldırılmasına, duruşmalardan vareste tutulmama ve
yapılacak yargılama sonunda beraatime karar verilmesine yüce mahkemenizden arz ve talep
ederim” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
66-Sanık Türker Doğanca'nın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava
dosyasında 18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Yüce
mahkemenizi saygıyla selamlıyorum.Ben daha önce hazırlık soruşturması kapsamında
Savcılara verdiğim ifademde debelirttiğim üzere bu üzerime atfedilenhiçbir suçu asla ve asla
kabul etmiyorum ve komutanlarımın daha önce söylediği herşeye de katılıyorum.Sadece bir
şeydenbahsetmek istiyorum müsadenizle.Yüce mahkemenizi ve Türk adaletini bu
komplocuları bulup yargılayacağına inancım sonsuzdur. Kendi vicdanım olarak yer yüzünde
yaratılan her insanın bir gün gözlerini yumacağını vekutsal tüm dinlerde ve kutsal tüm
kitaplarımızda da yaradanın varlığının bilindiği üzere bizim kutsal kitabımızda Kuranı
Kerim'in bir hadisinde şöyle der. Bir kimse bir mümin hakkında olmayan bir şey söylerse
iftiraya uğrayan kimse onu affedinceye kadar Allahu Teala onu cehenneme sokar.Ben Türker
Doğanca olarak asla bu kişileri affetmeyeceğim kendi vicdani olarak da yargılıyorum.Sonuç
olarak bu iddianameye yönelik devam edecek duruşmalardan vareste tutulmama ve yapılacak
yargılama sonunda beraatime karar verilmesini arz ve talep ediyorum.” şeklinde beyanda
bulunduğu anlaşılmıştır.

 
67-Sanık Mesut Adanur'un (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın başkan ve
üyelerisaygıyla selamlıyorum.Savunmalarını yapan komutanlarımın sözde planla ilgili
yaptıkları yazılı içerik isnat edilen suçlarihbar, e-postaları,mektuplar CMK 134 . Mad.aykırı
olarak elde edilen delil olma özelliğini kaybettiğini düşündüğüm cd ve dvd hakkındaki tüm
tespit ve savunmalarına katılıyorum.İddianamede şahsıma tevdi edilen suçlamaları kabul
etmiyorum.Sizlere ve Türk adaletine güvenim tamdır.Mahkemenizin kısa sürede
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buyargılamaları tamamlayarak, suçsuzluğumu ve hakkımızda bu komploları yapanların ortaya
çıkaracağına güvenim tamdır. Suçsuz olduğumu tekrarla savunmalarımın kabul edilerek
yürütülen kovuşturmanın ivedilikle sonuçlandırılmasını ve beraatime kararverilmesini
saygıyla yüce mahkemenizden arz ederim” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
68-Sanık Metin Keskin'in (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/146 Esas sayılı dava dosyasında
18/06/2010 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın başkan ve mahkeme
üyeleri zamanın kısalığı nedeniyle yazılı savunmamı kısaltarak özet şeklinde sunucam daha
sonra bu savunmamı mahkeme heyetine teslim edicem. Bana yöneltilen suçların hiçbirini
kabul etmiyorum. Benden önceki sanıkların bu konudaki yaptığı bütün savunmalara aynen
katılıyorum.Burdaki sanıklardan Türker Doğanca dışındaki hiçkimseyi tanımıyorum.Kendi
hücre yapılanmasında iddia edildiği bulunan kişilerde dahil olmak üzere.Yalnız bi konuya
kendi üzerinde değinmek istiyorum ki bu konu son günlerde moda olan mail lerle ilgili şahsı
üzerinde bunun ne kadar inandırıcı olmadığına sanırım delilleriyle sunucam.İddianamenin 38
sayfasında bu mailden bahsediyor. Bu şahısta onun deyimiyle hala TSK mensubu olması ve
üst düzey komutanlarımızca korunması artık canımıza artık tak detirtti diyor.Sayın mahkeme
heyeti ben bu iddianameye göre sözde örgütün bir mensubuyum ve nasıl korunuyorum size
kısaca anlatıyım.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline her yıl Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı tanıması için esas bilgi formu doldurmasını ister. Bu form da personelin aile
bilgileri,atamada göz önünde bulundurulacak bilgi değişiklikleri,atanmak istediğiniz ve
istemedeğiniz bölge,görevleri personel yazar ve atamalar bunun doğrultusunda
gerçekleştirilir.Benim 2009 yılında atamama esas olarak doldurduğum atama belgesinin
çıktısınıda mahkemenize sunuyorum. 2010 yılının Ocak ayında kesin olarak emekli
olacağımıbildirmeme ve İstanbul Bölgesini istemememe rağmen ben İstanbul Bölgesine
atandığım için yasal yaş durumunu doldurmadığım için yasal durumda emekliliği hak
etmediğim için6 ay maaş almadan emekli olmaya karar verdim.Oysa biz korunuyoruz.Ama
istemediğim bölgeye, emekli olacağımı beyanediyorum. Eşimin öğretmen ve çocuğumun
Anadolu Lisesinde olduğunu söylediğim halde beni atıyorlar.Sözde beni koruyorlar ya bu
maile göre.Ayrıca 22 Kasım 2008 tarihinde birliğimdenöbetçi Astsubay iken bir olaydan
dolayı bir savunma gördüm. Birlik Komutanlığı tarafından uygun görüldüğü halde bu karar
savunmam uygun görülüyorbu karar iptal ediliyor. Daha sonra öğrendim ki savunmamıniptal
olup ceza almama sebep olan kişi burayı dikkatinize sunuyorum.Sözde Karadeniz Bölge
Komutanı olan Deniz Albay İsmail Zühtü Tümertarafından ceza almam sağlanmış.Yani kendi
komutanım beni haklı buluyor.Bu konuda cezai işleme gerek görmüyor görevimi yaptığım
kanatine varıyor.O sırada Kurmay Başkanlığına vekalet eden Deniz Albay İsmail Zühtü
Tümer tarafından evraklarım birliğime geri gönderilerek benim ceza almam sağlanıyor.Kim
tarafından bu sözde örgütün hücrenin komutanı beni koruması gerekirkenceza almamı
sağlıyor.Yani böyle bir örgütlenme var ve bizi koruyorlar neye göre bu maile göre şimdi bu
mail doğrumu.Bende yazıyım herkese. Şimdi yeri gelmişken mahkeme heyetine de kendim
hakkımda görev ihtisası hakkında kısaca bilgi vereyim ki.Denizcinin kim ne olduğunu daha
iyi anlayabilmeniz için.Bando sizlere ne anlama geliyor.Sanırım bir müzik topluluğu veya
küçük bir orkestra çalgısı.Oysa gemicilik te bando bir yükün ve vasıtanın indirileceği yere
anında bırakılma verme komutudur.Burada vinç vasıta, gemi gemide bulunan küçük tekne
motor anlamında kullanılmıştır.Denizcilik dolayısıyla gemicilik bu meslekte bulunmayanlara
anlatılması zor bir terminolojidir.Yani niye bunlara değiniyorum.Şunun için.Ben deniz
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astsubayıyım sınıfım,forsum kelime anlamı iyi denizci anlamına geliyor,barışta geminin
limanda olduğu safhada,gemi üzerinede bulunan arma ve donanımların bakım tutumunu
yapan,yani gemisinin boyası dahil üzerinde bulunan halat gibi teller gibi donanımlara
bakar.Bunlar eskidikçe bağlarını yapar değiştiririm.Denizde ise yani gemi seyir halinde ise
geminin halat manevralarını yapar Deniz İkmal personel nakli gibi faaliyetlerde donanıma
hazır tutar kullanırım.Geminin bir de savaş durumu vardır.O durumda ise sizlerin daha iyi
anlayabilmeniz için itfaiye denilen gemi organizasyonuna katılır.Yangın ve yarayla mücadele
eder.Sayın mahkeme heyeti ve üyeleri yani asker deyince kısaca akla gelen silahla ilişkim
benim yasal beylik tabancam ötesine geçmez.Oysa bu örgüt ne yapıyor.Adını dahi bilmediğim
burda görsem ayırt edemeyeceğim silahlarla benimbunları kullanma bilgim yetkim yok.Bizim
okulda aldığım silahlı eğitim şu benim.Askeri okullarında M1 ve Tomsong silahlarıyla yanlış
hatırlamıyorsam beşer adet atıştan ibaret ki onlarda şuan kullanılmıyor. Meslek hayatım
boyunca mesleğimin dışında herhangi bir kurs silah eğitimi almadım.Sınıf ve rütbe
değişikliğim olmadı yani ben forslu olarak atandım forslu olarak emekli oldum.Yukarda
saydığım nedenlerle mantık süzgeçinde değerlendiğindekullanmak için özel ihtisas gerektiren
silah ve mühimmat envanterinde bulunduğunda eylemlerin niteliği psikolojik Harp Eğitimi
almak suretiyle gerekli olan silahları kullanmak için oluşan bir hücre örgütünde ne kadar ne
derece elemanı olabilirim.Takdir sizlerin.Bana isnat edilen suçlamayla hiçbir ilişkim
olmamış,suç işlediğime dair en küçük bir delil elde edilememesine rağmen burada
yargılanıyor olmak beni ürkütüyor. En kötü hukuk suçsuzları ürküten hukuktur. Mevlana öyle
demiş.Ben diyorum ki mahkemenizde bu kötü hukuğun bir parçası olmayacak,bir insan
hayatının hiçbir bölümünde sizlere suç işleyemeyeceğini garanti edebilir.Ancak
suçlanmayacağını garanti edemez.Onun içindir ki burda bulunan herkese ama herkese bir gün
ceza hukuku lazım olacaktır. Bir hadis te bu dile getirilmiş.Haksızlıklar karşısında susan dilsiz
bir şeytandır.Dileyelim ki yüce mahkemenizde bizlere yapılan bu haksızlıklar karşısında
susmayacaktır. Mahkemenizden ve yüce adaletinizden vareste bulunup beraatimi istiyorum
arz ediyorum” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.
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