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32-Sanık Ayşe Yüksel'in (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin
2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/356 Esas sayılı dava dosyasında
13/07/2011 tarihinde 2. celsede alınan savunmasında özetle;"Sayın mahkeme ben Ayşe
Yüksel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği genel merkez yönetim kurulu üyesiyim. Aynı
zamanda genel başkan yardımcısıyım. Hakkımda hazırlanan iddianame ile ilgili
savunmalarımı size vermek istiyorum. Daha doğrusu iddianamede ortaya konulan iddialara
benim kendi yanıtlarımı iletmek istiyorum. 21 Haziran 2001 tarihinden bu yana, Van Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi halk sağlığı anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev
yapıyorum. Öncesinde, 1980-2001 yılları arasında, İstanbul Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve
Uygulama Merkezi’nde çalıştım. Bu merkezde, birlikte çalıştığım Prof.Dr.Türkan Saylan ve
arkadaşları, 1989 yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni kurmuşlardı. Halk Sağlığı
yani koruyucu hekimlik alanında doçent olduğum 1995 yılında, toplumun sağlığının
korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapabilirim diye düşünerek derneğe üye
oldum. İddianamede şahsımla ilgili Kırsal Birim Sorumlusu diye tanım geçiyor; izninizle
bunu açıklamak istiyorum. 1996 yılında Lepralı yani cüzzamlı hastaları muayene etmek için
gittiğimiz Şırnak- İdil ilçesinde İlçe Kaymakamı ile tanıştık. Terör nedeni ile geçmiş yedi
yıldır açılamayan köy okullarının yeniden eğitime kazandırılması, eğitimin geliştirilmesi, lise
öğrencilerinin üniversite eğitimine devam edebilmesine destek verilmesi gibi çalışmaları
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve İdil Kaymakamlığı işbirliği ile gerçekleştirdik.
“Bizim İdil Projesi” kapsamında yüzlerce öğrencinin yüksek öğretime kazandırılmasına
destek verdik. İdil Kaymakamlığı yapılan eğitime destek çalışmaları nedeniyle bir sokağa ''Dr.
Ayşe Yüksel Sokağı'' adını verdi. İdil Kaymakamlığı ile yapılan eğitime destek çalışmaları
diğer ilçelerin kaymakamları ya da valilerimizden gelen taleplerle artmaya başladı. Biz de
İstanbul dışındaki eğitim çalışmalarımızı “Kırsal Alan Birimi” adı altında gerçekleştirmeyi
kararlaştırdık. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne 1995 yılında Bakırköy şubesine üye
olarak çalışmalarıma başladım. İkamet ettiğim Küçükçekmece ilçesinde şube olmadığı için
1997 yılında şube kurucu üyesi oldum. Daha sonra görevim nedeniyle 2001 yılında Van'a
tayin oldum. Van Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi oldum. 2002-2007 yılları
arasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. 2007-2009 yıllarında ise Van şubesi
delegesi olduğum için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkez yedek yönetim
kurulu üyesi oldum. 2009 - 2011 yılları arasında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği genel
merkez asıl yönetim kurulu üyesi oldum. 2011-2013 dönemi içinde yine Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği genel merkez asıl yönetim kurulu üyesiyim. ÇYDD üyesi olarak
yaptığım çalışmalarla suçlanıyorum. Öncelikle 1989 yılından bu yana ülkemizin her yöresinde
eğitim çalışmalarına destek veren ÇYDD’yi kısaca tanıtmak istiyorum. Kurucu üyelerimiz
Atatürk ilke ve devrimleri, kemalizm ile gerçekleşmiş olan hakların korunması, geliştirilmesi,
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yaygınlaştırılması ve çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşılması
amacını güder. Çalışma İlkelerimiz Madde 4'de belirtilmiştir. Evrensel insan haklarına saygılı,
demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması
ve geliştirilmesi, Bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal, fiziksel
konumunun geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının
sağlanması; Toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın artırılması ve
çevre bilincinin yerleştirilmesi, devam ediyorum. Eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek
amacıyla kız çocuklarının okullaştırılmasını arttırma ve kadınların eğitimli ve meslek sahibi
bireyler olmalarının desteklenmesi, Çağdaşlaşma ve eğitimde reform çalışmalarına öncülük
edilmesi, çalışma biçimi madde 5'de belirtilmiştir.Dernek amacını gerçekleştirmek için
aşağıdaki çalışmaları yapar. Atatürk ilke ve devrimlerine tüm yönleriyle sahip çıkmak, onları
tanıtmak ve bunların ışığında genç kuşakların bilimsel, çağdaş ve akılcı düşünce içinde
yetişmelerini sağlamak, Bu amaçla kültürel, ekonomik, sosyal ve sportif alanlarda bilimsel,
eğitsel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak, yarışmalar düzenlemek. Derneğin amacıyla ilgili
yasaları geliştirmek için öneriler hazırlamak, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,
gelişmeleri kamuoyuna yansıtmak, Okul, kurs, yuva, yurt, sağlık kurumları, dershane, eğitim
ve kültürevi, kitaplık, kütüphane, çocuk ve gençlik kulüpleri ve benzeri eğitsel ve sosyal
kuruluşlar, sportif etkinlikler için yerleşik alanlar, kamplar, tesisler kurmak ve bunları
işletmek, vakıflar kurmak, burs vermek. Amacı doğrultusunda yarışmalar düzenlemek, ödüller
vermek, anket ve benzeri araştırmaları yapmak ve yaptırmak, Balo, kermes, sergi, tiyatro,
konser, gezi, eşya piyangosu ve benzeri gelir sağlayıcı sosyal etkinliklerde bulunmak, Doğal
afetlerde ülke yararına çalışmalar yapmak. İktisadi işletme kurmak. Bütün bu amaçları
gerçekleştirmek üzere il ve ilçelerde, belde ve köylerde şubeler ve temsilcilikler açmak,
platformlar, çalışma kolları ve komisyonlar oluşturmak, Yurtdışında şubeler ve temsilcilikler
açmak, platformlar oluşturmak, benzer amaçlı dernek ya da kuruluşlara katılmak, bu kuruluş
ya da kişilerle işbirliği yapmak, derneğin amaç edindiği hizmetlerin tüm bireylerin yararına
açık olarak gerçekleşmesini sağlamak. Bu alanlarla ilgili projeler üretmek. Özür dilerim
burada kuruılduğu yıldan beri çalışmalar olacaktı gözümüzden kaçmış bağışlayın, 1989 - 2011
yılları olacaktı bu yıllar içinde genel olarak yaptığımız çalışma başlıklarını paylaşmak
istiyoruz. Okuma yazma kursları, Kadınlara iş ve beceri kazandırma eğitimleri, Büyük
kentlere göçle gelen ailelere eğitim – sağlık - sosyal destekler. Çocuklara kış ve yaz eğitimleri
müze, kent gezileri, yazı, resim yarışmaları ,sanat etkinlikleri gibi. Gençlere kişisel gelişim
seminer programları (Denizyıldızı), Üniversite öğrencilerine burs verilmesi (Bir Işık da Siz
Yakın), Kız çocuklarının eğitimlerine devam etmelerine destek için burs verilmesi
(Anadolu’da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak) gibi.Eğitimde iyi örnekler geliştirilmesi, Okul
öncesi eğitimi destek için devlet ilkokullarına anasınıfı donanımı sağlama (Yeni Anaokulları
yapma projesi), Mülki idare amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini geliştirme
eğitim programları. 1999 marmara depreminde yaptığı eğitim hizmetlerini "deprem seyir
defteri" adıyla kitaplaştırdı. Deprem bölgesine verilen hizmetleri hızla geçmek istiyorum.
Deprem zamanı yapılan derslikler 39 derslik yani sınıf. Rehabilitasyon ve kültür merkezleri
değişik illerde depremin yaşandığı illerde 10 tane. İlköğretim okulları 11 tane. 10 ve 8'er
derslikli. Yine 3 kasım 1999 - 31 mart 2002 tarihleri arasında deprem şartlı bağışı ile
gerçekleştirilen projelerde harcamaların dökümü. Deprem dönemi sırasında basında çıkan
ilanlardan örnekler. Yeniden haberlerden örnekler. O dönemde kanun hükmünde kararname
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çıktı ve doğal afetlerde yapılacak yardımların düzenlenmesi hakkındaki bu kararname ile
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'de bir çok proje destek çalışması yapabildi. Bu
çalışmaları doğal olarak, resmi kurumlarımızla yaptık. İzinler, başvurular ve onaylara örnekler
göstermek istiyorum. 1997 yılında ise kamu yararına çalışan dernek statüsü kazanmıştır. 2009
yılında kuruluşunun 20. Yılında eğitime ve ülkeye katkılarını bir çağdaşlaşma ülküsü adıyla
kitaplaştırdık. Bu gün Türkiye'de 100 şubemiz var toplam 14 bin 720'de üyemiz var. 81 ilde
gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sunmak istiyorum. Burs projeleri, bugüne kadar 99 bin 325
öğrenciye burs sağlayabildik. Üniversite öğrencilerine burs, bir ışıkta siz yakın adı altında
sürüyor. Bugüne kadar 48 bin 639 üniversite öğrencisi bu destekten yararlandı. İlk ve orta
öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine destek bursları var. Baba beni okula gönder, çağdaş
Türkiye'nin çağdaş kızları, anadoluda bir kızım var öğretmen olacak gibi isimlerle bugüne
kadar 50 bin 596 kız çocuğuna ilköğretimin 6-7-8 ve orta öğretimin bütün sınıflarında burs
desteği verildi. Okul yapımı, 30 köy okulu, 24 ilköğretim okulu,1 lise yaptırılarak bütün bu
okullar Milli Eğitim Bakanlığımızın il yada ilçe müdürlüklerine teslim edildi. Yurt Yapımı, 32
adet kız öğrenci yaptırıldı. İlk ve orta öğretim yurtları yine Milli Eğitim Bakanlığının il ve ilçe
müdürlüklerine; üniversite yurtları ise rektörlüklere teslim edildi. Halen 5 kız öğrenci
yurdunun yapımı devam etmektedir. Devlet ilköğretim okullarına okul öncesi eğitim sınıfları
yapımı, 731 tane devletin okullarındaki bir sınıfın donanımını yaptık bunun dışında 5 tane
anaokulu binası  yapıldı ,donatı ldı  ve MEB’e teslim edildi .  555 oyun parkı
yapıldı.Kitaplık/kütüphane yapımı ve kitap desteği, 1137 okula kitaplık/kütüphane
yaptırıldı,kitap desteği verildi. Güzel Sanatlar Liseleri’ne müzik aletleri desteği 35 Anadolu
Güzel Sanatlar Lisesi’ne piyano vb enstrümanlar alındı. Toplum Eğitim ve Kültür
Merkezleri’nde 22.300 kadına okuma yazma öğretildi. Sağlık, insan-kadın-çocuk hakları,
hukuk, aile içi iletişim, çocuk gelişimi gibi konularda yetişkinlere eğitimler verilmektedir. İlçe
MEB Müdürlükleri - Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile bu çalışmalar devam etmektedir. Bu
çalışmalar nedeniyle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bir çok ödül gelmiştir. Kamu
görevlilerimizden de, gönüllülerden de. ÇYDD'nin gençleri uzmanlarla bir araya getirerek
çeşitli konularda bilgi ve deneyim ile donanımlı nitelikli bireyler olmalarına destek veren bir
eğitim projesidir. Derneğin çeşitli projelerinde yer alacak proje liderleri yetiştirmek için
uygulanan bir eğitim programıdır. Gençlerin “bilgi ve bilinç düzeyinin gelişimine katkı
sağlamak, topluluk karşısında konuşma, fikirlerini özetleyebilme, çalışma grubu oluşturma, iş
ve zaman planı yapma, gözlemleme ve sonuçları değerlendirme, raporlama gibi kişisel
gelişimleri” hedeflenmiştir bu çalışma ile. Ders konuları, İletişim, yakın tarih, sunum
teknikleri, sunumlar, diksiyon, tarih, orta çağ, insanlık tarihi, arkeoloji, türkçe okuma, türkçe
yazma, sosyoloji ve sistemler, felsefe, sanat tarihi, çevre bilinci, kentlilik bilinci, iktisadi
düşünce ve küreselleşme, hukuk, spor ve müzik konuları. Bunun dışında gençlerin huzur
evindeki yaşlıları ziyaret, köy okullarına kitap gönderme, köy okullarını boyama, kentler arası
ziyaret yapmak, denizyıldızı şenlikleri yapmak gibi uygulamalarıda vardır. ÇYDD ülkenin ve
demokrasinin gelişimi için sivil toplum örgütlerinin vazgeçilmez olduğunun bilinci ile
toplumun en büyük sorunu olan eğitim konusunda STK’lar olarak neler yapılabileceği ile
ilgili çalışmalar da yapmaktadır. Bunun için egitim raporları hazırlanması YİBO, ülke çapında
yurt gereksinimi gibi. Vali, kaymakam, mülki idare amirlerimizle ile bir araya gelerek ortak
projeler geliştirilmesi. Bu çalışmalarda amacımız Kırsal alan kalkınmasında oldukça önemli
olduğuna inandığımız mülki idare amirlerinin aydınlanmanın tamamlanmasına yönelik
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projelerine sivil toplum kuruluşları (STK) olarak destek vermek, birlikte proje üretmek ve
bunları uygulamak için ortak platform oluşturmaktır. Uygulama, ÇYDD ve İçişleri Bakanlığı
Strateji Merkezi işbirliği ile yukarıdaki amaç doğrultusunda sempozyum düzenlenmesi
planlandı. Strateji Merkezi 81 il valiliğine duyuru yapıp katılımı sağladı. ÇYDD; sempozyum
yeri ve tüm organizasyonu üstlendi. Katılım, İçişleri Bakanı, Devlet Bakanı, Vali, Vali
Yardımcısı, ya da Kaymakam olmak üzere 65 mülki idare amiri, 17 üniversite öğretim üyesi,
11 STK temsilcisi, ÇYDD'nin genel başkanı o yıllardaki, Prof. Dr. Türkan Saylan ÇYDD
şube başkanları ve üyeleri olmak üzere toplam 210 kişi sempozyumu izlemiştir. ÇYDD;
ülkenin ve demokrasinin gelişimi için sıvıl toplum örgütlerinin vazgeçilmez olduğunun bilinci
ile toplumu ilgilendiren konularda ; Temel insan hak ve özgürlüğü olan, düşünce özgürlüğü
kapsamında bilimsel görüş oluşturarak düşüncelerini açıklamaktadır. Bu bağlamda 23 Haziran
2007’de İstanbul Çağlayan’da teröre lanet mitingi düzenlenmesine aktif olarak katılmıştır.
Toplumun pek çok kesiminin yer aldığı adeta bir demokrasi şöleni olan Cumhuriyet
mitinglerinede ÇYDD aynı bilinçle katılmıştır. 29 Nisan Çağlayan Cumhuriyet Mitingi
Düzenleme Komitesi’nde ÇYDD'de yer almış ve İstanbul Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü
ile titiz bir işbirliği yaparak demokrasi şöleninin sorunsuz tamamlanmasına katkıda
bulunmuştur. Bireysel ve kurumsal bağışçılarımızın destekleri, yerel ve ulusal kamu kurum ve
kuruluşlarının işbirlikleri ile ülkemizin her köşesindeki tüm çocuklarımızın okula gidebilmesi,
okula gönderilmeyen kız çocuğu kalmaması için eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasına var
gücümüzle katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Ergenekon Terör Örgütü’nü Ümraniye haberi
ile birlikte öğrendim. 13 Nisan 2009 tarihinde Sabiha Gökçen Havaalanında gözaltına
alındım. Nezarethaneye gelene kadar da bu durumu Ergenekon ile ilişkilendirmedim çünkü
benim, bizlerin böyle bir durumu yoktu, böyle bir suçlama mümkün değildi. Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği’nin gözaltına alınan diğer üyeleri ile birlikte kendimizden çok emindik,
böyle bir faaliyetimiz yoktu, olamazdı. Böyle düşünmeme rağmen 17 Nisan 2009 tarihinde
tutuklandım. Avukatım Hüseyin Karataş’ın itiraz dilekçesi ile 24 Nisan 2009 tarihinde tahliye
edildim. Aralık 2010 tarihinde çıkan iddianamede kendimi hiç hak etmediğim halde şüpheli
durumunda gördüm. Hakkımdaki suçlamaların doğru olmadığını, gerçeği yansıtmadığını
biliyorum. Bundan adım soyadım gibi eminim. İddianame’deki suçlamalara yanıtlar vermek
istiyorum. Evimde, iş yerimde, el konulan dökümanlarla ilgili yanıtlarla başlamak istiyorum.
Şüpheli Ayşe YÜKSEL’in kullanımında bulunan Van ili Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Öğretim üyeleri kısmı B Blok K:3 No:48 sayılı adreste yapılan aramada
bulunarak el konulan dokümanların yapılan incelemesinde hakkımdaki iddiaları yanıtlamadan
önce arama, el koyma sonrasında elde edilen dokümanlardaki yazılı notlar ile
suçlanmaktayım. Ben, yaşamımda hep yıllık ajandası olan, her gün kısa notlar alan, akşamları
bu notlara bakıp günümü değerlendiren, ertesi gün için program yapan biriyim. İddianamede,
ajandalarımdan elde edilen notların terör örgütü üyeliği ile hiçbir ilgisi yoktur. Günlük
çalışmalarımla ilgili notlardır açıklamasını yapmak istedim. Üzerinde “Aranesp (darbepotein
alfa)” ibaresi bulunannot defterinin içeriğinde; defterin 5. yaprağının arka yüzünde; “ saat
12:10 -13:30 SD, TE, AY hanedan’da öğle yemeği, plazma TV de kabe’den canlı yayın
izleniyor, kuranı kerim okunuyor, 18:10 doğu dinlenme tesisleri konaklama, TV de kürtçe
müzik çalıyor, biz girince kanal değişti yazdığı, bu iddiaya yanıtım tıp fakültesi yakınındaki
hanedan lokantasına Doç.Dr. Serkan Deveci, Doç.Dr.Tuğrul Erbaydar ve ben Ayşe Yüksel
öğlen yemeğine gitmiştik, plazma TV'de kabe’den canlı yayın izleniyordu, günlük defterime
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kayıt etmişim, gün içinde yaşadığım farklı şeyleri yazarım başka bir anlamı yok. Sanıyorum
aynı gün Hakkari Valiliği’nin düzenlediği “Kırsal Kalkınma Sempozyumu’nda” konuşmacı
olarak davet edilmiştim. İstanbul’dan hava yolu ile Van’a gelen öğretim üyeleri, gazeteciler,
beni de fakültemden alarak Hakkari Valiliği’nin gönderdiği araç ile yola çıktık. Yolda Doğu
Dinlenme Tesislerinde yemek molası verdik. İçeri girince TV de kürtçe müzik çalıyordu, biz
girince görevliler hemen değiştirdi. Ben de not almışım. Hakkari Valiliği'nin bu
sempozyumakatıldığım ile ilgili belgesi, Defterin 16. sayfasının arka yüzünde; “9/11/2007
ÇYDD şubeler toplantısı, Prof. Dr. Türkan Saylan 1980 dönemi komutanlarının yazı dizisi,
kitabı. Mazeret öne sürmeden çalışmalıyız” yazdığı, defterin 20. sayfasının arka yüzünde;
"1982 Anayasasının hazırlandığı koşullar Türkiye hep olağan üstü koşullarda yaşayacakmış
gibi hazırlandığı için 2007 ye kadar 14 kez değişiklik yapıldı. Çoğunu AKP hükümeti yaptı.
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi değişikliği olumsuz anlamda en büyük
değişikliktir. Yeni anayasanın gizlice yapılması, gelecek kuşakların iradeleri ipotek altında”
yazdığı, Bu notlar o gün konuşmacı olan kişinin sözleri, bende bütün konuşmaları not etmeye
gayret ederim not almışım. Defterin 21. sayfasının ön yüzünde; “ADD – yandaş kurum,
politik bir tandans” yazdığı, ÇYDD ve ADD’nin yandaş kurum olmasına ilişkin yazdığım
notlarla suçlanıyorum. Her ikiside, Atatürk’ün devrim ve ilkelerini yaşatmak için kurulmuş
sivil toplum örgütleri, tüzükleri doğrultusunda yasal olarak çalışmasına izin verilmiş
dernekler. ÇYDD ülke çapında eğitime katkıları ile kamu yararına çalışan bir dernek statüsü
kazanmış, kurulduğundan bu güne Milli Eğitim Bakanlığı, illerde valiler, ilçelerde
kaymakamlar ile çalışmış, birlikte eğitim projeleri yürütmüş, okullar yurtlar yapmış, yaptığı
okul ve yurtları Milli Eğitim Bakanlığı’na devretmiştir. Ayrıca bu notlar o gün konuşmacı
olan kişinin sözleridir. Defterin 35. sayfasının ön yüzünde; “Deniz Yıldızı 1-Aralık 2007 Saat
13:00 AIDS günü etkinliği, 7-Aralık Cuma Deniz Yıldızı, 17:30 – 19:30 PowerPoint sunu ile
tanıtım Ayşe Yüksel iletişim Nur Okutan” yazdığı, Denizyıldızı Projesi, düşünen, tartışan,
sağlıklı değerlendirme yapıp çözüm üretebilen, uygulama cesaretine sahip, ekip kurabilen
ekibi motive edebilen, hedef belirleyebilen, çalışma adımlarını planlayıp uygulayabilen,
çevresiyle olumlu iletişim içinde gençleri yetiştirmek amacı ile yapılan bir çalışmadır. Bu
program süresince gençlerin hem bilgi ve bilinç düzeyinin gelişimine katkı sağlamayı hem de
topluluk karşısında konuşma, fikirlerini özetleyebilme, verimli bir tartışma ortamında yer
alabilme, çalışma grubu oluşturma, iş ve zaman planı yapma, süreci gözlemleme ve sonuçları
değerlendirme, raporlama gibi konularda “kişisel becerilerini geliştirmeyi” amaçlar. Üzerinde
“Aprazol Lansoprazol” ibaresi bulunan not defterinin; defterin 22. yaprağının ön yüzünde;
“Sabih Kanadoğlu 0505 367 22 32” yazdığı, Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi yöneticilerini ilgilendiren kamu davası sırasında 1990 pardon 2005
yılında iddianame ile ilgili Cumhuriyet gazetesinde yazı yazmıştı. Ben de kendisine teşekkür
etmek istedim, telefonu da o nedenle defterimde kayıtlı. Defterin 38. yaprağının arka
yüzünde; “Nur Erkızan – Muğla, Cumhuriyet Mitingleri ÇYDD'yi çok olumlu olarak bir kez
daha görüldü. Çağdaş iktisadi işletme genel kurulda sunulmalı mı?” yazdığı, bu notlar da
ÇYDD'nin Genel Merkez şubeler toplantısında konuşan üyemizin sözleri. Defterin 40.
yaprağının arka yüzünde; “F. Meriçli ÇYDD 18 yaşındaya eklemek istediğiniz bir şey varsa
söyleyin, ÇYDD’ nin 18. yılı için, Prof. Dr. Filiz Meriçli, derneğin çalışmalarını anlatan bir
Powerpoint sunu hazırlamış bizlere gösterdi. Ekleyeceğimiz bir konu olur mu diye ben de not
aldım. 13 Mayıs İzmir Mitingine katılmak isteyenler yazdığı, İzmir mitingi yasal izinle
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yapıldı, “Van’ dan katılmak isteyen var mı?” diye sorulmuştu. Ben de, ÇYDD Van Şubesi
üyelerine duyurmayı unutmayayım diye not aldım. Ben de bu mitinge katılmadım. Defterin
41. yaprağının arka yüzünde; “Celal - Küçükçekmece cumhuriyet mitingleri çok önemli,
seçimlerde neler yapacağız yönlendirici olalı izmirden sonra Samsun konuşuluyor. Bandırma
vapuru ile nostalji, Kandıra – Çanakkaleyi iktidar berbat ediyor” yazdığı, Celal Özel, ÇYDD
Küçükçekmece Şubesi üyesi, onun sözlerini not almışım. Üzerinde “Miacalcic 2001U2X14
doz Nazal Sprey” ibaresi bulunan spiralli defterin 14. yaprağının arka yüzünde “14.10 21. yy
da Türkiye’yi yaratmak, Prof. Dr. Türkan Saylan – Moderatör Sabih Kanadoğlu- 19 Mayıs
milletin egemenliğine doğru yürüyüşün ilk günüdür. 20 Ocak 1921 ilk Anayasa “Hakimiyet
Milletindir” politikacılar dinin siyasete alet edinmesinin yararını görmüşlerdir. Ulus devlet
olmadan ne demokrasi ne de cumhuriyeti koruyabiliriz. AB komiserliğine verilen dilekçe ile
Adalet Bakanlığı bağımsız yargıyı yenmiştir, devlet bağımsızlığıda yoktur. TBMM’nin yeni
anayasa yapma yetkisi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti 1921, 1924'te sivil anayasasını yapmıştı.”
yazdığı, ÇYDD İzmir Şubesi’nin yasal izinle düzenlediği panelde, Prof. Dr. Türkan Saylan
moderatör, Yargıtay Onursal başsavcısı Sabih Kanadoğlu, gazeteci Ümit Zileli konuşmacı
idiler, bende konuşulanları dinleyici olarak not ettim. Defterin 17. yaprağının ön yüzünde
“Prof.Dr. Türkan SAYLAN Beyaz takım mavi gömlek Prof. Dr. Türkan Saylan’ın, o gün
üzerine giydiği kıyafeti tanımlamışım, Beyaz döpiyes içine mavi gömlek giydiğini ilerde
hatırlayayım diye not aldım. ‘Son hükümet rakip tanımıyor’ ‘Dikensiz gül rejimi isteniyor’
yazdığı, bu sözler de, dinlediğim bir konferansta konuşmacının sözleri. Defterin 46.
yaprağının ön yüzünde; “ İzmir şubesi Üsküdar şubesi şubelerini eleştirdi, ÇYDD neden
siyaset yapmıyor, 1 Mayıslarda, Tuzlada olmalı, -ÇYDD okul yapmak yerine okul
yaptırılmalı, Okulları neden Milliği Eğitime veriyoruz, -Devletin eksikliğini kapatmamalıyız”
yazdığı, bu söylemlerde şubeler toplantısında konuşulan konular, sadece bunu değil birçok
konuşmayı not aldım. Yine (20)’den (59)’a kadar numaralandırılmış bilgisayar çıktısı
dokümanların içeriğinde; (20)’den (27)’e kadar numaralandırılmış dokümanda “31.10.2004
(El yazısı ile yazılmış) tarihinde yapılacak YÖDER’in 2. olağan kongresinde oy hakkı olanları
gösteren hazırun cetvelidir" başlığı altında (353) şahsın adının yazılı olduğu, 1 Haziran 2003
ile 31 Mayıs 2007 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde rektör yardımcısı olarak
görev yaptım. Sorumlu olduğum alanlar; öğrenci işleri daire başkanlığı, sağlık-kültür-spor
daire başkanlıkları idi. Her iki birim öğrencilerle iç içe çalışan birimlerdi. Öğrencilerin dernek
kurması yasal, YÖDER'de Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin Öğrenci Derneği, biz de rektörlük
olarak derneğe genel kurullarında kampus içinde yer göstermek durumundayız, bu konu da
benim görev alanım içinde olduğundan YÖDER in hazirun listesinin bir kopyası rektör
yardımcılığı görevim sonrasında odamı boşaltırken bende kalmış, bu belgenin başka bir
anlamı yoktur. -(28)’den (34)’e kadar numaralandırılmış dokümanda “tarihinde yapılacak
yöder’in kongresinde oy hakkı olanları gösteren hazırun cetvelidir” başlığı altında (253)
şahsın adının yazılı olduğu, YÖDER, Yönetim Kurulu üye bilgilerini güncelleştirerek
getirmişti. Bu belge de yine üye listesi. (35)’ten (40)’a kadar numaralandırılmış dokümanda
“31.10.2004 tarihinde yapılacak yöderi’in 2. olağan kongresinde oy hakkı olanları gösteren
haziran cetvelidir” başlığı altında (354) şahsın adının yazılı olduğu, YÖDER Yönetim Kurulu
üye bilgilerini güncelleştirerek getirmişti bu belge de üye listesi. (41)’den (59)’a kadar
numaralandırılmış (19) sayfa dokümanda, “YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 01 NİSAN
1999 İLE 25 EKİM 2005 TARİHLERİ ARASINDA PKK/KADEK/KÜRTÇE EĞİTİM VB.



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 9. BÖLÜMÜDÜR

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

GİBİ OLAYLARA KARIŞIP CEZA ALAN ÖĞRENCİLERİN İSİM LİSTESİ” başlığı
altında, ceza alan öğrencilerin isimlerini, bu öğrencilerin hangi suçları işlediklerini ve hangi
cezaları al, 2547 sayılı YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 13. maddesinin a şıkkına göre
Rektör Yardımcısı görevim nedeniyle birçok soruşturma komisyonu başkanlığı yaptım,
Öğrencilerin devam ettikleri fakültelerden de, belirlenen öğretim üyeleri ile birlikte komisyon
olarak Disiplin Yönetmeliği’ ne göre değerlendirme yapıyor, gerekli ceza ne ise onu önerip
rapor haline getiriyorduk, Komisyon raporunu YYÜ Yönetim Kurulu’na gönderiyorduk. Bu
çalışmalar sırasında öğrencilerin daha önce benzer konularda disiplin cezası alıp almadığını
da değerlendirmek için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan bu belgeyi istemiştik, bende
kalmış. Üniversite Yönetim Kurulu komisyon raporunu inceliyor, eksik varsa geri gönderiyor,
komisyon tamamlayarak tekrar Yönetim Kuruluna gönderiyordu. Yönetim Kurulu
onayladıktan sonra da Öğrenci İşleri Dairesi ceza alan öğrencinin velisine, kendisine, Kredi
Yurtlar Kurumuna, YÖK’ e bilgi yazısı yazıyordu. Ben de sorumlu rektör yardımcısı olarak
bu yazışmaları imzalıyordum. -Üzerinde “atlasjet” ibaresi bulunan kırmızı renkli not
defterinin içeriğinde; Defterin 69. yaprağında el yazısı ile; “…silahlı kuvvetlerin desteği ile
köylere gidebiliriz. ÇYDD organizasyonu öneriyorum. SB, üniversitede, silahlı kuvvetler
işbirliği ile üyelerle ayda bir toplantı yapalım” yazdığı, Terör nedeni ile ulaşamadığımız
köylerde, kadın ve çocuk sağlığı çalışmaları için,güvenlik desteği isteyelim diye konuşmuştuk
ama gerçekleştiremedik. Bu bilgilere ait notlar SB Sağlık Bakanlığı, Defterin 73. yaprağının
arka yüzünde el yazısı ile; “11 Mart Talatpaşaya saygı duruşu. Her yerde saat 1200’ de saygı
duruşu ADD genel merkezi ve 500 şubesinde” yazdığı, katılmadığım bir davetiye bilgileri.
Üzerinde “MuscoRil” ibaresi bulunan sarı renkli not defterin içeriğinde; Defterin 1.
yaprağının arka yüzünde el yazısı ile; “YYÜ İÖO – Vakıf Dalan’ın bağışı, ÇYDD genel
merkeze yatıp o yazıp olacak; ona destek verilebilir mi?” yazdığı, Rektör Yardımcısı olduğum
dönemde YYÜ Vakfına ait kampus alanı içindeki İlköğretim Okulu maddi olarak zor
durumdaydı.Rektör ve üç rektör yardımcısı “Konu ile ilgili maddi destek bulabilir miyiz?”
diye toplantı yapmıştık. O toplantıda İstek Vakfı Başkanı Bedrettin Dalan’dan bağış
istenebileceği dile getirilmişti, bu notları bu nedenle aldım. Rektör ve rektör yardımcıları buna
tanıktır. Defterin 5. yaprağının ön yüzünde el yazısı ile; “Başak Demiryumruk,
basakdemiryumruk2@yahoo.com 532 721 68 54 ev: 216 567 70 27, iş: 212 858 0990 dahili=
3579” yazdığı, Başak Demiryumruk ÇYDD gönüllüsüdür, adı ve telefon bilgileri bu nedenle
defterimde vardır. Defterin 26. yaprağının arka yüzünde el yazısı ile; “Gençlik Kurultayı (...)
3- Konferans için kimi çağırdılar. - Mustafa Balbay …- Sanatçı” yazdığı, ÇYDD Genel
Merkez ve Van Şubesi olarak yasal izinle 2007 Mayıs ayında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde
Gençlik Kurultayı düzenledik, Konuşmacı olarak “Mustafa Balbay’ ı davet edelimmi?” diye
öneri gelmişti ben de not almışım, Toplantıya Mustafa Balbay davet edilmedi, yerine Prof.Dr.
Mikdat Kadıoğlu davet edildi, ”Küresel İklim Değişiklikleri” konulu konferans verdi.
Üzerinde “Socrates Eğitimde Dev Adım” ibareleri bulunan not defterin içeriğinde; Defterin
29. yaprağında el yazısı ile; “ 5/11/2003 KEMAL GÜRÜZ’ün Bursa konuşması tercüme
edilip, üniversitemizde konuşmacı davet edelim” yazdığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2003-
2004 öğretim yılı açılış törenine, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz davet
edilmişti. Ben de toplantı salonunda idim, konuşmaları not aldım. Üzerinde “Aprazol
Lansoprazol” ibareleri bulunan not defterinin içeriğinde; defterin 3. yaprağının arka yüzünde
el yazısı ile; “Sefa Ergün-Bakırköy Cerrahpaşa Tıp Fak. 3. Sınıf A. Yüksel ile ilgili
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misyonerlik karalamaları var. Kız arkadaşlarına dedikodular yapıyorlarmış bunları
unutmayalım gerçekleri görmemiz gerek.” yazdığı, bana iletilen bilgi notu. Üzerinde “Yüksek
Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu 1961” ibareleri bulunan 2005 yılına ait ajandanın; 26 mart
tarihli sayfasında; saat 10:00 deniz yıldızıProf Dr. Kenan M. , Bayrağa saygı yürüyüşü”
yazdığı, Prof. Dr.Kenan Mortan’ı Denizyıldızı Projesine katılan öğrencilere ekonomi, iktisat
konferansı versin diye davet etmiştik ama gelememişti. Aynı gün Van valiliği’nin düzenlediği
Terörü kınama-bayrağa saygı mitingi vardı, ben de katıldım. Üzerinde “TC.Başbakanlık
Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Ulusal Ajans ibareleri bulunan 2005 yılına ait ajandanın; 18 Nisan tarihli sayfasında; “Perran
Yorgancıgıl 0 532 227 77 42, 212 233 77 14 ev, 212 240 22 78” yazdığı, Perran Yorgancıgil,
Perran Yorgancıgil, ÇYDD genel merkez yönetim kurulu üyesi idi, telefon numaraları bu
nedenle kayıtlı. 21 Haziran tarihli sayfasında; “Çubukçu Ailesi, Türkan Hoca ile Bahar
Pastanesinde kahvaltı. Lepra Hastanesi ziyareti. T.ÖZKAN da ordaydı” yazdığı,
Prof.Dr.Türker Özkan, lepralı hastaların el ve ayak ameliyatlarını yapan operatör doktordur.
Lepra hastanesinde yıllarca birlikte çalıştık. Lepra Hastanesine gittiğimde Dr. Türker Özkan
da orada idi.Tuncay Özkan ile hiçbir şekilde ilgisi yoktur. 8 Ekim tarihli sayfasında; “Deniz
Yıldızı toplantısı, - giriş, bilgilendirme, -genel merkez proje raporu okundu, - Koordinatörlere
ulaş herkes kayıt yenile” yazdığı, Öğretim yılı başında, bursiyer öğrencilerle o öğretim yılı
içinde üniversiteden hangi öğretim üyelerini davet edelim nasıl bir program yapalım diye
toplantı yapmıştık. ÇYDD Van Şubesi üyeleri ve YYÜ’ den gönüllü öğretim üyeleri ile burs
verdiğimiz öğrencilere gönüllülük ilkesi içinde koordinatörlük vererek öğrencilerin sağlık,
sosyal ve kültürel gereksinimlerinde destek olunsun diye düşünülmüştü. Bu nedenle
“koordinatörlere ulaş” yazmışımdır, “herkes kayıt yenile” ise önceki yıllardan burs alan
öğrencilerin öğretim yılı başında evraklarını yenilemesi için alınmış nottur. 15 Ekim tarihli
sayfasında; “Saat 13 00 ADD Genel Kurul Ticaret Odası Salonu” yazdığı, ADD Van
Şubesinin 2001 yılından bu yana üyesiyim, aidat ödemenin dışında hiç çalışamadım, bana
Genel Kurula davet yazısı gelmiştir, unutmayayım diye o güne kayıt etmişim genel kurula da
katılamadım. Üzerinde kilim deseni bulunan telefon fihristinin;“A” kısmında el yazısı ile;
“ADD Bakırköy 5702922” yazdığı, “F” kısmında el yazısı ile: “Prof. Dr. Filiz Meriçli 0533
348, ev 0212 542, iş 519 08 12” yazdığı, “G” kısmında el yazısı ile; “Gülser Alpaslan ev: 546
73 11, 0532 356 ” yazdığı, “N” kısmında el yazısı ile; “Nur Gerçel 0532 412, 286 41 98”
yazdığı, “P” kısmında el yazısı ile; “Perran Yorgancıgıl iş 240 22 78, yazlık 0282 623 54 91
(053222) ayrıca ev 2337…” yazdığı, “T” kısmında el yazısı ile; “Türkan Saylan 0216 332 04
47, 265 92 27, 287 76 78” yazdığı, ÇYDD de birlikte çalıştığım arkadaşlarım telefonlarını
defterime not ettim. (1) sayısı ile numaralandırılmış bordo renkli ajandanın; (31) Aralık tarihli
sayfasında “T.Özkan, M. Karaçorlu, Tonya” yazdığı,buradaki T.Özkan Lepra Hastanesindeki
Prof.Dr.Türker Özkan’ dan başka biri değildir. (29) Şubat tarihli sayfasında; “Güner Minkari
872 96 10, 559 19 36 kızı, 0542 525” yazdığı, Güner Minkari, ÇYDD merter şube başkanı ,
telefonunu defterime not ettim. (07) Nisan tarihli sayfasında; 23.12.99 9951952 Ocak Garanti,
2.3.2000 9813490 Şubat Maslak, 31.3.2000 9906035 Mart İsme EFT” yazdığı, araba taksit
ödemelerim ile ilgili bilgiler. (10) Nisan tarihli sayfasında; Mustafa Balbay 0-312-419 50 20,
419 50 27” yazdığı, cumhuriyet gazetesi ankara bürosu santral telefon numarası. (06) Ağustos
tarihli sayfasında; “Türkan Saylan 1200 30000 300365” yazdığı, Prof. Dr.Türkan Saylan’ın İş
bankası hesap numarası, hatırlamadığım bir nedenle bana vermiş, ben de defterime
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kaydetmişim. Üzerinde “Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları” etiketi bulunan, 2001 yılına ait
lacivert renkli ajandanın; (23) Kasım tarihli sayfasında; “Tuncay Özkan, -Turgut Goksoy,
Hocaya öğrenciler, Ramazan Beydayı, Beşir Şimşek, Fethi Aytaç” yazdığı, Tuncay Özkan
yazmakla birlikte o değildir, Türker Özkan yazmış olması gerekir. Prof.Dr.Türker Özkan'da el
cerrahıdır, Turgut Göksoy, fizik tedavi uzmanı, o gün bana telefon etmiş olabilir, Ramazan
Beydayı, Bekir Şimşek ziyaretime gelen Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri olabilir. Fethi
Aytaç, Emekli Validir, o gün telefon ile görüşmemiz notu. Üzerinde “Lizy collection” ibaresi
bulunan telefon fihristinin; ilk yaprağının arka yüzünde “A Yüksel US $ 8900 0281324”
yazdığı, Maaş hesabımın olduğu İş Bankası Van Şubesi çalışanlar adına Dolar ve Euro hesabı
açmış, ben de öğrenince numaramı deftere kaydetmişim. 8900 Şube Kodu, 0281324 hesap no
dur. Hesapta var olan para miktarı değildir. Ayrıca hesapta para da yoktur. Şüpheli Ayşe
Yüksel’in Van ili Merkez ilçesi Ahşap evleri Küme evleri Bardakçı köyü No:4 sayılı
ikametinde yapılan aramada bulanarak el konulan dokümanların yapılan incelemesinde;
üzerinde “Giller 2008” ibaresi bulunan ajandanın; (81) sayılı sayfasında; “Biz Kaç Kişiyiz
mitingi”, (98) sayılı sayfasında; “T.Özkan yaş günü” yazdığı,“Biz Kaç Kişiyiz” mitingi ile
ilgili not,T. Özkan’ın yaş günü; 14 Ağustos tarihi, Prof. Dr. Türker Özkan’ın yaş günüdür.
Üzerinde “Takvim günlük 2002” ibaresi bulunan ajandanın; 25 Şubat tarihli sayfasında;
“T.ÖZKAN, T.SAYLAN Birlikte ziyaret”, 27 Şubat tarihli sayfasında; “F. Meriçli akşam
yemeği Hastahane”, 15 Ağustos tarihli sayfasında T.ÖZKAN ziyareti yazdığı, Prof.Dr.Türker
Özkan ile birlikte Prof.Dr.Türkan Saylan’ı evinde ziyaret ettiğimizin notu, Prof.Dr.Filiz
Meriçli’nin evine akşam yemeğine gitmiştim, 14 Ağustos Prof.Dr. Türker Özkan’ın yaş günü,
ben de o amaçla ertesi gün 15 Ağustosta onu ziyaret ettim. Üzerinde “Doğu Anadolu
Kalkınma Projesi” ibaresi bulunan not defterinin; (30) ile numaralandırılmış sayfasında el
yazısı ile; “Burhan ŞENATALAR her üniversiteye JİTEM den bu bilgiler geliyor, bizler de bu
bilgileri çıkartabiliriz” yazdığı, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, iki kere Van’ a geldi, YYÜ’de
konferans verdi, Konferansta söylenen sözleri not almışım. Üzerinde “White Paper –
Bloknote ” ibaresi bulunan defterin; (15) ile numaralandırılmış sayfasında; “Ferhat
ŞENATALAR Bir öğretmen, 1 hemşire ev ev dolaşıp AP öğretmelidir. Çok çocuk çok iş
bunu önemseyelim, F. Meriçli mutluyuz. kapatılan köy okullarını ana sınıfı, köy eğitim
enstitüleri yapabiliriz…” yazdığı, Ferhat Şenatalar, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
mülki idare amirleri işbirliği sempozyumunda, “Ülkemizde Aile Planlaması başarılı olmaz ise
eğitimde işimiz zor gibi bir şey söyleyip arkasından da benim önerim bir hemşire ve bir
öğretmen köylerde birlikte aile planlaması öğretmeli demişti. Ben de bunu not aldım. Okul
çağında yeterli sayıda çocuk olmadığı için bazı köy okulları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
kapatıldı. O binalardan bazıları Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Milli Eğitim
Baklanlığı işbirliği ile anasınıfları olarak açıldı, Prof.Dr.Filiz Meriçli bunu ifade etmiştir.
(1)’den (81)’e kadar numaralandırılmış dokümanların içeriğinde; (19) ile numaralandırılmış 5
Ocak 2005 tarihinde Güllü Agop (gullu_agop@yahoo.com) e-mail adresinden
yaskin@yyu.edu.tr email adresine gönderilmiş e-mail çıktısında, “Oğlum Vatanını sev. orada
5 dakika durma. Onurunla ayrıl. Yoksa kelepçe ile alacaklar seni o rektörlükten. Ermeninin de
insan olduğunu göster. Kürtlerle iş birliğin girme. Gireni yanında tutma ayşe misyoeri gibi”
Çetin Kotan denen PKK’lı orada tutma. Hele hele Satınalma Komisyonunda. Neler yaptığını
bir bilsen. İhaleler kürtler, bu arada komisyonu da cabası Şimdide tüm çabası YYÜ den
mezun Muşlu bir Kürt olan ve kendi görüşünde AKP’nin Muş Devlet Hastanesine Başhekim
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olarak atadığı Reşit adında kendi görüşünde birini Genel Cerrahi Ana bilim dalına alıp
çoğuınluk sağlamak. Satın alma komisyonunu başkanlığından hemen al Çetin Kotan’ı. Reşit
denene de engel ol. Başına bela olacak bunlar. Benden söylemesi” yazdığı, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olduğum dönemde Rektör Prof. Dr. Yücel Aşkın ve bana
e-posta yoluyla tehditler geliyordu, bu tehditlerin çıktılarını alıp Van Cumhuriyet Savcılığına
suç duyurusunda bulunmuştum, Van Valiliği de 2005 yılından bu yana hakkımda koruma
kararı vermiştir. Prof. Dr. Yücel Aşkın ibaresi ile başlayan el yazması dokümanların
devamında; Ayşe Yükselin İstanbulu bırakıp sizin gibi, Türkiyemizde ender yetişen,
yurtsever, dürüst, çalışkan, cesur, özverili, doğa ve insan sevgisi ile dopdolu, Atatürk
devrimlerinin yılmaz savunucusunun yanında çalışmağa koşmasında şimdi hak veriyoruz. Siz
kendinizi milletimize o kadar adamışsınız ki Tüsiad ile Disk’in bir araya gelmelerine vesile
olduğunuz için tukuklu kalmanızdan bile mutlu oldunuz! İyi ki bu büyük badireyi atlatıp da o
aşağılıkları sevindiremediniz, keşke sevgili arkadaşınız rahmetli Prof. Dr. Enver Arpalı da
kendine kıymayıp bugünü görebilseydi. Gani gani rahmetler olsun. Prof. Dr. Ferit Bernay ile
Prof. Dr.Fatih Hilmioğlu’nunda, aşağılıklarını hücumlarının en az zararla atlatmalarını
dilerim. Siz çıraları yanınızda götürmek istiyorsunuz. Benimde nüfus cüzdanımın yanında
Atatürkümüzün kağıttan bir resmi ile vasiyet yazım var, madeni olursa mezarlık hırsızları
altın sanıp çalmasınlar diye. Kefenimiz içine koysunlar sizi çok meşgul edip başınızı
ağırttığım, gözünüzü yorduğum için özür dilerim, yüzünüzün hep gülmesini dileyerek en içten
saygı ve sevgilerimi sunarım. Atatürk sevdalısı bir Cumhuriyet kızı yazdığı ve dokümanın
devamında Yeniden müdafaai hukuk dergisinde yayınlanan bir şiirden alıntı yapıldığı, Bu
mektup İstanbul’ da yaşayan yaşlı bir hanımefendi Muhibbe Sağman tarafından dönemin
rektörü Prof. Dr.Yücel Aşkın’a yazılmış bir mektuptur. Benim adresime iki nüsha
gönderilmişti, birini Prof. Dr.Yücel Aşkın’a verdim, bana yazılan mektup ile birlikte diğerini
saklamışım. (37) ile numaralandırılmış üzerinde Atatürk resmi bulunan karpostalın arkasında;
29.1.2006 Sevgili Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Rektör Prof. Dr. Yücel Aşkın’ın tutuklanması, hele
rahmetli Prof.Dr. Enver Arpalı’nın kendine kıymasını öğrendikten sonra size hep yazmak
veya telefon etmek istedim. Ama ulaşabileceğime güvenemedim. Kamu işletmelerini her
zaman tercih ettiğim halde, şimdi de PTT ye güvenemeyip Kargo ile gönderiyorum. Alkışlarla
karşılama resminizi görünce çok mutlu oldum, hepinize geçmişler olsun, lütfen bu mektupları
siz de okuyup sahiplerine iletirmisiniz? çalışmalarınızın güven içinde başarı ile devam
etmesini dileyerek sevgi ve saygılarımı sunarım. Not: ÇYDD Armağan Bayraktar da hiç iş
yokmuş!” yazdığı, bu kart, İstanbul’da yaşayan yaşlı bir hanımefendi Muhibbe Sağman
tarafından bana yazılmış bir mektup. Rektör Prof. Dr.Yücel Aşkın’ın tahliyesini alkışla
karşılamıştık, gazetelerde o resim çıkmıştı duygu ve düşüncelerini ifade etmiş. Şüpheli Ayşe
YÜKSEL’in, İstanbul ili Sabiha Gökçen Havalimanında yakalandığı sırada yanında bulunan
valizinde yapılan aramada bulunarak el konulan dokümanların yapılan incelemesinde;
Üzerinde “Umur Collection” ibaresi bulunan defterin (26) ile numaralandırılmış sayfasında,
İsmail Onal sosyal bilgiler öğr. 1.sınıf Melikşah yurdunda 9 kardeş, levent ıldır fen edebiyat
tarih melikşah yurdunda kalıyor 10 kardeş yazdığı, Melikşah Yurdu Kredi Yurtlar
Kurumu’nun Van’daki öğrenci yurdu. Bu öğrenciler bana burs başvurusu için gelmişler, ben
de bilgilerini not aldım. Defterin (28) ile numaralandırılmış sayfasında; “ÇYDD Yönetim
Kurulu toplantısı” başlığı altında; “1-Metro basın toplantısı, 2-gönderilen kitaplar, 3-
Seçimlerde cinsiyet kotası, 4-Uğur Mumcu konuşmalar, Beşiktaş Şubesi 24 Ocakta toplantı
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yapılacak, Mustafa Balbay, server tanilli fatih çağdaş yaşam konseri” yazdığı, Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği genel merkez yedek yönetim kurulu üyesi olarak katıldığım Yönetim
Kurulu toplantısı gündemi, 24 Ocak Uğur Mumcu’yu anma günü için gazeteci Mustafa
Balbay ya da Prof. Dr Server Tanilli’nin konuşmacı olarak davet edilmesi konuşulmuştu.
Aynı zamanda ÇYDD Fatih Şubesi orkestrası da konser versin diye düşünülmüştü, toplantı
notları. Defterin (29) ile numaralandırılmış sayfasında; 10.30 Nilgün Hanım, Türkan Hocanın
İlhan bey ile tanıştık, Münir ocak ile ilgili hayalimi konuştuk. İlhan bey bir ay boyunca stajer
olmasını uygun buldu. Ulusal ve uluslar arası ufuk açmaya söz verdi.” yazdığı, YYÜ
Veterinerlik Fakültesi mezunu bursiyer öğrencimiz Münir Ocak’ın mesleği ile ilgili
İstanbul’da Animalia Hayvan Hastanesinde staj görmesi için hayvan dostu arkadaşım Nilgün
Hanım ile buluşup Leventteki Animalia’nın sahibi Veteriner İlhan Bey’e gittik; o da “Bir ay
boyunca bizimle staj yapabilir, ufku gelişir.” demişti ama kalacak yer bulamadık, Münir staj
göremedi. Defterin (31) ile numaralandırılmış sayfasında; “Çydd van denizyıldızı projesi”
başlığı altında; toplam (24) şahsın isminin yazdığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin
gönüllü olarak katıldığı bir çalışma, çalışma grubuna gönüllü katılacak öğrencilerin isim
listesi. Üzerinde “Paper Blanks” ibaresi bulunan telefon fihristinin; “C” kısmında; “Prof.Dr.
Cihan Demirci, “F” kısmında; “Prof Dr. Filiz Meriçli, “N” kısmında; “Nursel ÇYDD”,“S”
kısmında; “Sema Murat Zeytinburnu ve numaralarının yazdığı görülmüştür. Her biriÇYDD
üyeleri. Başkasına ait dökümanlar Çydd üyeleri ya da şubelerinden elde edilen dökümanlar
Şüpheli Belkıs BAĞ’ın kullanımında bulunan İstanbul ili Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi
Hürriyet Sokak Hürriyet apartmanı No: 10/5 sayılı adreste yapılan aramalarda bulunarak el
konulan dokümanların yapılan incelemesinde; Üzerinde; “ELMAKSAN” ibaresi bulunan
mavi renkli telli defterin; Defterin 77. yaprağında; “Çalışmalar yapılırken Ayşe YÜKSEL’le
temasa geçip önerileri sorulacak Bulunduğumuz yerdeki adliyeye gidip denetim kurulunda biz
niye yokuz diye sorup orada görev almamız gerekiyor” yazdığı, Ben, ÇYDD Van Şubesi
adına, 2005 yılında Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu üyesi olarak
görevlendirildim. Kurul olarak başarılı çalışmalar yaptık. İstanbul’da Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği şube yöneticilerine bu konu ile ilgili bilgi vermiştim. Belkıs Hanım da bu
konuyu Adliye’den öğrenmek üzere defterine not almış. Evet koruma kurulu, görevlendirilme
belgem. Şüpheli Ersin AŞLAMACI’nın kullanımında bulunan İstanbul ili Şişli İlçesi
Kaptanpaşa Mahallesi İETT Blokları Sokak Yıldız Blok No: 01 Daire:11 sayılı ikamette
yapılan aramada bulunarak el konulan dokümanların yapılan incelemesinde, 26 sayısı ile
numaralandırılmış üzerinde “COVIDIEN” ibaresi bulunan ajandanın; 28 Şubat tarihli
sayfasında el yazısı ile yazılmış; “Yıldız Teknik Oditoryumu PANEL forum olarak okundu
‘Yerel Seçimlere Doğru Belediyeler’ Türkan Saylan, Oktay Ekinci, Necdet Sakoğlu Yazar-
Tarihçi, Mustafa Sönmez Ekonomist-araştır, Ayşe Yüksel 100.Yıl Üniversitesi Öğretim üyesi
yazdığı, ÇYDD Genel Merkezinin yasal olarak düzenlediği bir panel, Ben de, daha önce
Bursa Belediyesi’nin koordinatörlüğünde yürüyen “Sağlıklı Kentler Birliği” projesinin
Van’da düzenlediği sempozyumda da sunduğum “Yerel Yönetimler ve Kadın Sağlığı” konulu
konuşma yapmıştım. Ersin Aşlamacı bu paneli not etmiş. Şüpheli Ferhat Şenatalar’ın İstanbul
ili Beyoğlu ilçesi Bereketzade Mah. Felek Sok. Emre İşhanı No:3 Kat:2 yerde bulunan Alanay
Parçalı Rulmanlar LTD. ŞTİ. isimli işyerinde yapılan aramada bulunarak el konulan
dokümanların yapılan incelemesinde; (136)’dan (144)’e kadar numaralandırılmış
dokümanlarda, (144) ile numaralandırılmış küçük not kağıdı dokümanda el yazısı ile,
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“Prof.Dr. Ayşe Yüksel'in telefon numaralarının yazdığı, Ferhat Şenatalar, ÇYDD
gönüllüsüdür. Benim telefonumu not etmiş. İstanbul İli Bakırköy İlçesi Sakızağaçı Mamallesi
Muharrir Ahmet Rasim Sokak No:38 sayılı yerde bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği Bakırköy Şubesinde yapılan aramada bulunarak el konulan dokümanların yapılan
incelemesinde, Sırt kısmında 2005 Gelen Evrak Dosyası yazısı bulunan klasörde; 73
numaralı, ÇYDD amblemli 21 Temmuz 2005 tarihli Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
genel merkezinden duyuru başlıklı yazıda, Rektörü Prof. Dr. Yücel AŞKIN ve
yardımcılarından Prof.Dr. Ayşe YÜKSEL’e yönelik karalama kampanyaları son günlerde
yeni boyut kazandı. Sayın Rektörün ve ÇYDD Van şubesi Yönetim Kurulu üyemiz Sayın
Prof.Dr. Ayşe YÜKSEL’in kişiliğinde derneğimizi de hedef alan bu gerici kampanyaların
çağdaş bir toplum yaratma çabası içindeki bütün Atatürkçüleri yıldırmaya yönelik olduğunun
bilicindeyiz.” ibarelerinin bulunduğu, yazının alt kısmında Merkez Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Türkan SAYLAN Genel Başkan” yazdığı, 14 Temmuz 2005 tarihinde, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Rektörlüğü ve evlerimizin aranması sonrasında, Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği'nin o dönemdeki genel başkanı Prof. Dr.Türkan Saylan’ın şubelere gönderdiği yazı.
İstanbul İli Beyoğlu İlçesi, Evliya Çelebi Mahallesi, Şimal Sokak, No:6 sayılı yerde bulunan
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği genel merkezi no:6’da yapılan aramada bulunarak el
konulan dokümanların yapılan incelemesinde; 22 sayısı ile numaralandırılmış klasör
içerisinde; Çağdaş yaşamı destekleme derneği genel merkezi 12.genel kurulu mayıs 2006-
mayıs 2007 çalışma raporu” başlıklı, “12 Mayıs 2007” tarihli kitapçığın 8 sayılı sayfasında,
“Onur Kurulu Üyeleri” başlığının altında “ÇYDD Genel Merkez Onur Kurulu 2006-2007
çalışma döneminde aşağıdaki görev dağılımına göre çalışmalarını yaptı. Onur Kurulu Asıl
Üyeleri Prof. Dr. İbrahim K., Prof. Dr. Ayşe Yüksel,” yazdığı, ÇYDD’de tüzük gereği,
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu gibi çalışma organları bulunmaktadır. 2005
yılında gerçekleştirilen seçimli Genel Kurulda, Onur Kurulu üyeliğine seçilmiştim. 2007
yılında yapılan Genel Kurulda, delegelere verilen geçmiş iki yıla ait çalışma raporunda, bir
önceki dönemin çalışma organlarının üye listesi yazılmış. Benim adım da diğer üyelerle
birlikte yer almış. İzmir İli Konak İlçesi Alsancak Mahallesi 1435 Sokak Kamer Apartmanı
No:4/1 Kat:1 sayılı adreste bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi’nde
yapılan aramada bulunarak el konulan dokümanların yapılan incelemesinde, (146) sayısı ile
numaralandırılan üzerinde Yönetim Kurulu Toplantı Tutanakları yazılı dosyadaki, 5 ve 6
sayılı dokümanlarda; Gençlik Kurultayına Ayşe YÜKSEL’de geliyor. Türkan Hoca ile
birlikte gençlerle bir araya gelecekler. Ayrıca Erdal A., Ali S., Ayhan S., Atlan Ö, Sabih
KANADOĞLU, Türkan SAYLAN, burada olacaklar.” yazdığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği İzmir Şubesinin düzenlediği 19 Mayıs 2008 Gençlik Kurultayına dinleyici olarak
katılmıştım. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi'de not almış. Dijital inceleme
sonuçları; Ayşe Yüksel’e Ait Dijital Veriler, Ayşe YÜKSEL isimli şahsa ait WD marka seri
numarası WXE506072781 olan harddisk üzerinde yapılan incelemede “2005-2006 burs
Raporu.doc”, “2008-2009 Burs.doc, “ÇYDD 2008.doc”, “çydd genel merkez bursiyerleri
h.akarlilardan devir.doc”, “ÇYDD KADINDAN KADINA BİLGİ TAŞIYOR TUTUM VE
DAVRANIŞ GELİŞTİRİYOR.doc”, “ÇYDD VAN ŞUBESİ İLKÖĞRETİM.doc”, “geleceğin
doktorları projesi.doc”, “İSKELE YİBO ÖĞRENCİ BİLGİLERİ.doc”, “İŞ BANKASI
MÜDÜRLÜĞÜNE kasım 2006 .doc”, İŞ BANKASI MÜDÜRLÜĞÜNE Ocak 2006 .doc”,
“İŞ BANKASI MÜDÜRLÜĞÜNE Şubat 2006(2).doc”. “İŞ BANKASI MÜDÜRLÜĞÜNE
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Şubat 2006 .doc”, “öğrenci izleme burslular.doc” ,“öğrenci izleme hepsi.doc”, “YÜZÜNCÜ
YIL ÜNİVERSİTESİ BURSİYER MEZUNLARI.doc” isimli (15) adet MSword dosyası
tespit edilmiş, dosyaların yapılan incelemesinde; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğince
çeşitli projeler kapsamında öğrencilere sağlanan burslarla ilgili burs alan öğrencilere ait
kişisel bilgileri içeren listelerin yer aldığı tespit edilmiştir. ÇYDD Van Şubesinin Yönetim
Kurulu üyesi olarak, şubenin bilgisayarı olmadığı dönemde, kendi bilgisayarımda yaptığım,
yazdığım daha doğrusu Van Şubesi Projeleri ile ilgili yazışmalardır. “2007-2008 GM
bursiyer” “BURS YENİ”, “burs dağılım listesi”, “burslu öğrenciler listesi”, “bursverenler”,
“CYDD GENEL MERKEZ BURSİYERLERİ 2006-2007”, “Dc452”, “genel merkez bursiyer
güncelle”, “kırsal alan ogrenci listesi”, “SUBEDEN BURS ALAN OGRENCİ LİSTESİ(1).”,
“SUBEDEN BURS ALAN OGRENCİ LİSTESİ(1)”, “Şubeler ve Genel Merkez Bursiyer
Listesi”, “tIP fAK. bURSİYERLERİ 2007-2008”, “tıp fakültesi bursiyerleri 2006-2007”, “Tıp
Fakültesi yeni donem burs calisması.”, “VAN ISTENEN BILGI”, “VAN ISTENEN BILGI”,
“YuzunyılTıpogrencileri2003-2006”, “yyü-2005-2006 bursiyerleri” isimli (19) adet Excel
dosyası tespit edilmiş, dosyaların yapılan incelemesinde; Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneğince çeşitli projeler kapsamında öğrencilere sağlanan burslarla ilgili burs alan
öğrencilere ait kişisel bilgileri içeren listelerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bunlar da ÇYDD
Van Şubesinin Yönetim Kurulu üyesi olarak, şubenin bilgisayarı olmadığı dönemde, kendi
bilgisayarımda Van Şubesi Projeleri ile ilgili yaptığım yazışmalardır. CYDD
KAYMAKAMLARI.doc isimli Msword dosyasının içeriği incelendiğinde, tamamı 1 (bir)
sayfadan ibaret, “ÇYDDMÜLKİ İDARE İŞBİRLİĞİ PROJELERİNE KATILAN İDARECİ
LİSTESİ” başlıklı belgede, bazı Mülki İdare Amirlerinin görev yaptıkları yerlerle ilgili
bilgilerin liste halinde sunulduğu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve İçişleri Bakanlığı
işbirliği ile, ilk defa 1998 yılında “Kırsal Alan Kalkınmasında Mülki İdare Amirleri ve sivil
toplum kuruluşlarının işbirliği’nin önemi” konulu bir sempozyum yapıldı. Bu sempozyum,
her yıl tekrarlandı; dönemin İçişleri ve Devlet Bakanları, Vali ve Kaymakamları sempozyuma
katıldı, Ben de bu sempozyumun sekretaryasını yürüttüğüm için bu bilgiler notlarımda var.
“ÇYDD BURSİYER ÖĞRENCİLERİN KOORDİNATÖRLERE DAĞILIMI.doc” isimli
Msword dosyasının içeriği incelendiğinde; tamamı 7 (yedi) sayfadan ibaret, koordinatör
olduğu değerlendirilen isimlerin başlık olarak bulunan, bu başlıklar altında öğrencilere ait
isim ve iletişim bilgilerinin liste halinde sunulan belge olduğu, ÇYDD Genel Merkez ve Van
Şubesi olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencilerine burs verdik. Bursiyer öğrencilerle bire
bir ilgilenmek için üyelerimiz yada Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin öğretim üyelerinden gönüllü
olanların öğrencilerle ilgilenmeleri için öğrencileri gruplara bölüp onların sorumluluğuna
verdik, Bu kişiler, kendi gruplarındaki öğrencilere sağlık, sosyal ve kültürel açıdan destek
oldular. “kaymakam listesi.doc” isimli Msword dosyasının içeriği incelendiğinde; tamamı 1
sayfadan ibaret, “ÇYDD-MİLLİYET GAZETESİ EĞİTİM ÇALIŞTAYINA DAVET
EDİLEBİLECEK KAYMAKAM-VALİ İSİM LİSTESİ” başlıklı belgede bazı Mülki İdare
Amirlerinin görev yaptıkları yer ve iletişim bilgilerinin liste halinde sunulduğu, 1998 yılından
beri gerçekleştirilen sempozyum 2005 yılından itibaren Milliyet Gazetesi işbirliği ile yapıldı,
Ben de, katılabilecek mülki idare amirlerini belirlemiştim. Okul, anasınıfı, öğrenci bursu, kız
öğrenci yurdu vb. Eğitim gereksinimlerini ÇYDD’den talep eden mülki idare amirlerinin
listesidir. İlçelerinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği eserleri vardır. “NURCAN
ORDU.doc” isimli Msword dosyası incelendiğinde; tamamı 1 sayfadan ibaret, “NURCAN
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ORDU”, “GÜNNÜR KURT” ve “ABİDE DEĞER” isimli şahıslarla ilgili kişisel bilgilerle
birlikte yazana ait yorumların yer aldığı belge olduğu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
bursu alıp meslek hayatına atılan iyi örnekleri tanıtmak için Genel Merkez benden örnekler
istemişti. Bu üç kızımızı da bu amaçla anlatmıştım. Ayşe YÜKSEL’e ait Samsung marka seri
numarası .... Olan harddiskin yapılan incelemesinde, “TIP FAKULTESİ BURSLU ÖĞRENCİ
LİSTESİ”, “gıda.doc”, “İŞ BANKASI TALİMAT”, “DSKK Bursiyer Öğrencileri”,
“SUBEDEN BURS ALAN OGRENCİ LİSTESİ”, DSKK denetimli serbestlik koruma
kurulundaki başvuran kişilerin çocuklarına verilen burslar, “Şubeler ve Genel Merkez
Bursiyer Listesi”, “form nei” isimli 3 adet MSword ve 5 adet Excel dosyası tespit edilmiş,
dosyaların yapılan incelemesinde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğince çeşitli projeler
kapsamında öğrencilere sağlanan burslarla ilgili burs alan öğrencilere ait kişisel bilgileri
içeren listelerin yer aldığı görülmüştür. ÇYDD Van Şubesinin Yönetim Kurulu üyesi olarak,
şubenin bilgisayarı olmadığı dönemde kendi bilgisayarımda Van Şubesi projeleri ile ilgili
bilgiler. Ayşe Yüksel’e ait Ayse_YUKSEL_Kingston_8GB ibareli flash belleğin yapılan
incelemesinde, “2008-2009 Burs.doc”, “25 Eylül 2008.doc”, “ÇYDD 2008.doc”, “VAN
ŞUBESİ BURSİYERLERİ” isimli 3 adet MSword ve 1 adet Excel dosyası tespit edilmiş,
dosyaların yapılan incelemesinde; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğince öğrencilere
sağlanan burslarla ilgili burs alan öğrencilere ait kişisel bilgileri içeren listenin yer aldığı
görülmüştür. ÇYDD Van Şubesinin Yönetim Kurulu üyesi olarak, şubenin bilgisayarının
olmadığı dönemde kendi bilgisayarımda tuttuğum Van Şubesi projeleri ile ilgili bilgiler. Ayşe
YÜKSEL’e ait 7 Nolu disket üzerinde yapılan incelemede; “ÇYDDKoordinatörlük.doc”
isimli bir MSword dosyası tespit edilmiş, dosyanın yapılan incelemesinde; tamamı 13
sayfadan ibaret, her sayfada koordinatör olduğu değerlendirilen isimlerin başlık olarak
bulunduğu, bu başlıklar altında öğrencilere ait isim ve iletişim bilgilerinin liste halinde
sunulduğu tespit edilmiştir. ÇYDD Genel Merkez ve Van Şubesi olarak Yüzüncü Yıl
Üniversitesi öğrencilerine burs verdik, Bursiyer öğrencilerle bire bir ilgilenmek için
üyelerimiz ya da Yüzünci Yıl Üniversitesi’nin öğretim üyelerinden gönüllü olanların,
öğrencilerle ilgilenmeleri için öğrencileri gruplara bölüp koordinatörlerin sorumluluğuna
verdik. Koordinatörler kendi gruplarındaki öğrencilerin okul başarılarını desteklemeye
çalışıyorlardı. Ayşe Yüksel’e ait 12 Nolu disket üzerinde yapılan incelemede; “Tıp
Fak.Bursiyerleri.doc” isimli bir MSword dosyası tespit edilmiş, MSword dosyası
incelendiğinde; 2 sayfadan ibaret belgenin “ÇYDD-Glaxo Smith Kline Sağlık Eğitim Bursu
ÇYDD Van Şubesi Bursiyerleri” başlığı ile başladığı, burs alan isimler ve bu isimlere ait
kişisel bilgi ve banka hesap numaralarının yer aldığı görülmüştür. Glaxo-Smith İlaç Firması,
“Geleceğin Doktorları Yetişiyor” isimli bir proje ile değişik illerde Tıp Fakültesi öğrencilerine
burs verdi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinden burs alan öğrenciler ile ilgili
yazışmaları ben yapmıştım.O bilgiler. Ayşe Yüksel’e ait RotaBlue marka, seri numarası ....
olan Prof.Dr. Ayşe Yüksel Belgelerim 05.04.2005 ibareli 25 nolu CD üzerinde yapılan
incelemede, “öğrenci izleme hepsi.doc” isimli bir MSword dosyası tespit edilmiş, MSword
dosyası incelendiğinde; 4 sayfadan ibaret belgede, “Adı Soyadı, Ocak, Şubat, Mart, Nisan,
Mayıs, Haziran” sütun başlıkları altında okul ve fakülteye göre sınıflandırılan isimlerin
listelendiği, ayların bulunduğu sütun başlıkları altında “+”,“-” şeklinde işaretlemelerin
yapıldığı listenin olduğu görülmüştür. ÇYDD Van Şubesi’nden burs alan öğrencilerin derneğe
ziyarete gelmeleri ile ilgili bilgilerdir. ÇYDD Van Şubesinden Elde Edilen Dijital Veriler
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ÇYDD’nin Van Şubesinde ele geçirilen Fujitsu marka, seri numarası ... olan bilgisayar hard
diski üzerinde yapılan incelemede; Tıp fakültesi bursiyerleri 2006-2007”, “İktisat Fakültesi
2007-2008.”, “ÇYDD VAN ŞUBESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMALARI”, “Çydd
tahsin günlük notlar”, “NİKE AYAKKABILARI DAĞITIM LİSTESİ”, “tıp fakültesi
bursiyerleri 2006-2007”, “ÇYDD VAN ŞUBESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI
ÇALIŞMALARI”, “İktisat Fakültesi 2007-2008”, “2007-2008 GM bursiyer”, “ÇYDD VAN
ŞUBESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMALARI”, “DENİZ YILDIZI 2007-2008”
isimli (11) adet MSword ve Excel dosyası tespit edilmiş, dosyaların yapılan incelemesinde;
ÇYDD’nin Van İlindeki şubesinden burs alan öğrencilerin adları, hesap numaraları ve iletişim
bilgilerini gösterir tabloların yer aldığı görülmüştür. ÇYDD Van Şubesinin projeleri ile ilgili
bilgilerdir. ÇYDD’nin Van şubesinde ele geçirilen HP marka, seri numarası ... olan bilgisayar
hard diski üzerinde yapılan incelemede; “2006-2007 Giyim evi”, “2006-2007 Giyim evi”,
“Öğrenci”, “Kitap1”, “Tıp Fakültesi”, “Ziraat”, “Eğitim”, “satılan”, “AHLAT”, “zİRAAT”,
“ T I P ” ,  “ T A T V A N ” ,  “ ö z a l p ” ,  “ 2 0 0 4 Y I L I T Ü M F A K Ü L T E L E R ” ,  “ e r c i ş ” ,
“TÜMFAKÜLTELER”, “ERCİŞ MYO”, “Eğitim”, “VAN SAĞLIK YO”, “VAN
SAĞ.HİZ.MYO, “VETERİNER”, “Bitsağyük”, “BİTLİS”, “eğitimfak”, “adilcevaz”,
“muşsağ.xls”, “1. sınıf öğr.”, “2003 kay. 1”, “fenedebiyat”, “MUŞ SAĞLIK YO”, “2003YILI
TÜM FAKÜLTELER.”, “HAKKARİ MYO”, “gevaş”, “GEVAŞ MYO”, “vansağlıkyüks”,
“Mühmimfak”, “adilcevaz myo”, “bitlis sağlık myo”, “bitlis myo”, “ahlat myo”, “2004-2005
ÖĞRETIM YILI”, “satılanyedek17nisan”, “2006-2007 Giyim evi”, isimli 44 adet Excel
dosyası tespit edilmiş, dosyaların yapılan incelemesinde; Van İli ÇYDD şubesinden burs alan
öğrencilerin adları, hesap numaraları ve iletişim bilgilerini gösterir tablolar ile söz konusu
öğrencilere yapılan giyim yardımlarının yazılı olduğu tabloların yer aldığı görülmüştür.
ÇYDD Van Şubesinin projeleri ile ilgili bilgilerdir. Fujitsu marka, seri numarası ... Olan
bilgisayar hard diski üzerindeyapılan incelemede; “Dc2.mdb” isimli bir veri tabanı dosyası
tespit edilmiştir. Bahsi geçen dosya incelendiğinde; dosya içerisinde 1 sayfadan ibaret
“öğrenciler” başlıklı 3 adet öğrenciye ait bilgilerin yer aldığı dosya olduğu görülmüştür.
ÇYDD Van Şubesi ile ilgili bilgilerdir. ÇYDD’nin Van şubesinde ele geçirilen Van
ÇYDD_Ayse YÜKSEL olarak isimlendirilen hard disk üzerinde yapılan inceleme
neticesinde; “2008-2009 yeni basvuru ve kayıt yenileme”, “EĞİTİM FAKÜLTESİ”,
“KARDELENLER”, “1.TOPLANTI”, “ÇYDD VAN ŞUBESİ BURSVERENLERİ”, “ÇYDD
Van Şubesi bursiyerleri” “KARDELENLER”, “EĞİTİM FAKÜLTESİ”, “EK_3 2009
DERNEKLER, “2008-2009 ÇYDD Çalışmaları Eylülden itibaren”, “TEB KTL.”, “burs
başvuruları”, “2008-9 BURSİYER ÖĞRENCİ”, “9 Eylül 2008”, “TEB BURSU”, “Konu”
isimli (16) adet MSword ve Excel dosyaları tespit edilmiş, dosyaların yapılan incelemesinde;
Van İli ÇYDD şubesinden burs alan öğrencilerle burs veren şahısların olduğu, burs alan
öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversite, fakülte ve bölüm bilgilerini gösterir tabloların yer
aldığı, burs başvurusunda bulunan ve burs alan öğrencilerin adları, ÇYDD’ nin burs talebi
olan kişilerle ilgili değerlendirmeleri, söz konusu kişilere yapılan yardımların kayıtlı olduğu
görülmüştür. ÇYDD Van Şubesinin notlarıdır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin Van
şubesinde ele geçirilen Van_CYDD_Disket_121 olarak isimlendirilen disketin üzerinde
yapılan incelemesinde; “Şubeler ve Genel Merkez Bursiyer Listesi” isimli bir Excel
dosyasının; “öğrenci”, “üniversite”, “fakülte”,“bölüm” ve “sınıf” sütun başlıkları altında
başlıklara uygun bilgilerin kaydedildiği listelerin olduğu görülmüştür. Para kaynağı genel



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 9. BÖLÜMÜDÜR

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

merkezden gelen ya da şubeden çıkan öğrencilerin listesi. Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneğinin Van Şubesinde ele geçirilen, SPEEDS marka, seri numarası .... olan CD üzerinde
yapılan incelemede, “Konu”, “TEB BURSU”, “TEB GÜZEL”, “TEB KTL”, “TEB
ÖĞRETMEN” ve “TEB TİCARET” isimli MSword dosyalarının; ÇYDD- TEB’in Eğitimli
Kızları Projesi kapsamında burs alan öğrenci isimlerinin bulunduğu, bursların sürekliliği için
yapılacak toplantılara katılımın zorunlu olduğu şeklinde ibarelerin yer aldığı görülmüştür.
ÇYDD Genel Merkez projelerini şubeler de uyguluyordu, Türkiye Ekonomi Bankası’nın
sponsorluğunda yürütülen proje ile ilgili bilgiler. Güzel Sanatlar Lisesi, KızTeknik Lisesi,
Öğretmen Lisesi, Ticaret Lisesi öğrencileri burs çalışmaları. Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneğinin Van Şubesinde ele geçirilen tangy marka, seri numarası .... Olan CD üzerinde
yapılan incelemede; “Öğrenci” isimli Excel dosyasının; “sheet1” isimli çalışma sayfasında
“Öğrenci No”, “Ad”, “Soyad”, “Cinsiyet”, “Bölüm adı”, “Sınıf”, “Uyruk” ve “Kayıt Tarihi”
isimli sütun başlıkları altında öğrencilere ait bilgilerin yer aldığı listelerin olduğu görülmüştür.
Burs alan öğrenci bilgileri. Telefon Görüşmeleri 11764 nolu, 29.10.2008 günü saat:14:50’de
Türkan Saylan ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Türkan Saylan'ın“Şimdi de biraz
dinlendim kalktım şey Sasakavaya direk mektup yazıyorum yani” dediği, Ayşe Yüksel’in
“Ondan sonra ben de bu Cumhuriyetin yazdığım yazıya onu hani ne kadar heyecanlandığını
sonra ne o hani unuttuğunu sonra sildim ama onları hadi dedimboş ver” dediği,
T.SAYLAN’ın “Yo onları anlamaz bizimkiler” “Tamam tamam bakalım benimki ne zaman
çıkacak buraya da yazacam SASAKAVAYA yani şey sizin sizinle tanışınca çok
heyecanlanmıştım sizde heyecanlanmıştınız ve projemizi çok beğenmiştiniz” “İşte ... ha sonra
ne oldu bu bitirdik şimdi artık destekleyin diyecem Ayşeciğim” “Tamam evet evet ben
yarından itibaren de Dalan’ı aramaya başlayacağım tekrar onu ihmal ettik biraz değil mi ama
bulamazdık ...” “Dalan’ı,Dalan’ı,Dalan’ı,Dalan’ı aramalıyız” dediği, Ayşe Yüksel’in “He
Dalanı bir gidim gelim de ... o arada onları da fırsat vermiş oluruz” dediği, Sasakava
Japonya’da uluslar arası lepra-cüzzam hastalığı için çalışan bir vakıftır. Başkanı Yohei
Sasakawa, 19-20 Ekim 2008 tarihlerinde Cüzamla Savaş Derneği olarak düzenlediğimiz
“Uluslar arası Lepradan Etkilenmiş Kişilerin İnsan Haklarının İhlallerinin Önlenmesi” konulu
sempozyum sonunda hazırlanan bildirgeyi Sasakawa’ya da göndermiştik. Ona bu nedenle
mektup yazacağından söz etmiştir Prof. Dr. Türkan Saylan. Dünyada lepralı hastalara
uygulanan insan hakları ihlallerinin ortadan kalkması için Sasakawa’dan destek isteyeceğini
ifade etmiş. Türkan Saylan Cumhuriyet ve Radikal gazetelerine makaleler yazardı, beni de
yazmak için teşvik ederdi, Cumhuriyet gazetesinde yazılarının yayınlanması gecikince merak
etmiş, onu paylaşmış. Ben emekli olup İstanbul’a dönmeyi ve özel üniversitelerden birinde
görev almayı düşünüyordum, bu amaçla Bilim Üniversitesinde çalışmayı araştırdım.
Sonuçlanmayınca, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ana bilim dalı aklıma
geldi, Türkan Saylan ile paylaştım. O da üniversitenin sahibi Bedrettin Dalan olduğu için
“önce onlunla konuşalım” dedi.Randevu aldık, erkek kardeşimin eşi ile birlikte
gittik.Bedrettin Dalan ile görüştüm, o da doğal olarak Tıp Fakültesi Dekanı’na yönlendirdi.
Dekan ile görüştüm, üniversitelerindeHalk sağlığı anabilim dalı olmadığını, kurulmak
istendiğini, sonrasında benim de açılacak Profesör kadrosuna başvurabileceğimi söyledi. Daha
sonra kendisi ile bir kez haberleştim tıp fakultesi dekanı ile, Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı ana
bilim dalı kurulduğunu, üniversite senatosunda onaylandığını ve üst onay için YÖK’e
gönderildiğini söyledi. Bu süreç uzun sürdüğü için Türkan Saylan zaman zaman meraklanıp
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bana “Dalan’ı ya da Osman Hayran’ı arayıp soralım.” diyordu.Telefon konuşmalarının başka
bir anlamı yok. 11765 nolu , 08.11.2008 günü saat:12:12’de Türkan SAYLAN ile yaptığı
telefon görüşmesinde özetle; Türkan Saylan’ın “Bir fotoğraf yaptığınız birkaç önemli iş” “Bir
fotoğraf vesaire işte Ayşecim ben Vanlı olarak seni kutluyorum bugünkü gazetelerin hepsinde
var Gürpınar’ın bilmem ne köyünde duydun mu onu” “Obama Obamaya kutlama yapmışlar”
“Bir dakika Gürpınar Çavuştepe köyünde” dediği, Ayşe Yüksel’in “Çavuştepe işte şey o
kazıların olduğu bir yer” “Evet Çavuştepenin köylüleri şey değil yani yalnız kürt değil”
“Onlar hani bu bizim gibi Kafkasya dan göç edenler” dediği, T.SAYLAN’ın “Milliyetin 1 inci
sayfası Milliyetin zaten bugün AŞIK ta yazmış Melih AŞIK bizim projeyi yazmış çok iyi
şimdi bak 50 köylü ellerinde sen gerçek bir kahramansın Obama Vanlılar seni seviyor” dediği,
Obama başkan seçildikten sonra, Van Gürpınar İlçesi Çavuştepe köylüleri 40 koyun kurban
ederek gazetelere haber olmuştu. Van’a gazete sabah erken gelmediği için benim haberim
olmamıştı, Türkan Saylan telefonda bana bu konudan söz ediyor, benim kökenimde kafkasya
göçmeni olduğu için o nedenle Çavuştepe’de yaşanyanlara bizim gibi demişimdir görüşmenin
devamında T.SAYLAN’ın“Bir Fırat’ın gitmesi müthiş bir şey değil mi” “Ya tabi tabi sen
istediğin kadar atamazsın o 70 tane kürt milletvekili seni frenleyecek yavaş yavaş” dediği,
A.Yüksel’in “Evet evet yani öyle şey olur mu” dediği, T.Saylan’ın “Ya ya belki de orda hani
ülkemize bir şey kazandırırız diye düşünmüşlerdir AKP'ye girerken ama ne hallere getirdiler
işleri değil mi” dediği, Ayşe Yüksel’in “Hiç sormayın yani şey diye” “Aslında bütün AKP'nin
içinde hani hiç AKP'ye yakışmayan da çok milletvekili var” dediği, İki kişi arasında günlük
haberler doğrultusunda yapılan konuşmalar. Görüşmenin devamında T.SAYLAN’ın “Ben
planım pazartesi salı Dalan'a bir mail atmak bide” “Dalan'a Dalan'a” dediği, Ayşe Yüksel’in
“Ha Dalan'a tamam” dediği, T.Saylan’ın “Bide Osman Ayran'ın bana telefonu cebini verebilir
misin sen bi de ona sor sordun mu sen ona bi hareket var mı diye” dediği, A.Yüksel’in “He
yok sormadım hocam bi sorayım yani” dediği,görüşmenin devamında iki ayrı konuyu
birleştirmişler burada AyşeYüksel’in “Paşanın selam ve saygılarını söyleyeyim” “Bizim Van
a Kolordu komutanı olarak atanan paşamız” “Geçen dönem Yüksekova’nın paşasıydı”
“Dolayısıyla o bölgeyi de hani çok iyi tanıyor” “Şimdi o zaman Tuğgeneraldi” “Yada
Tümgeneral mi ondan sonra Korgeneral olunca Kolordu komutanı oldu” “Bizde gidememiştik
ona.. İstanbul da olduğum için hani, Fuat hocayla gittik” “O bize işte Hurşit Tolon paşa
geldiği zaman” “Kolordu komutanı il dışında olduğu için o vekildi Yüksekova’dan gelmişti
onla beraber olmuştuk birbirimizi çok iyi tanımıştık” “Ondan sonra çok nasıl hümanist bir
insan İzzet Ocak Paşanın zaten şeyi” “Can arkadaşı” “Ordan zaten sizi” dediği, 2006 yılında
Hurşit Tolon, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne konuşmacı olarak geldi, Dönemin Kolordu
Komutanı il dışında olduğundan karşılamaya dönemin Yüksekova Komutanı da gelmişti,
Rektör ve yardımcıları olarak kendisi ile ilk defa tanıştık. Aradan zaman geçti, Yüksekova
Komutanı, Van’a Kolordu Komutanı olarak geldi. Birlikte görev yaptığım rektör yardımcısı
ile yeni görevini kutlamak için gittik, Bu ziyaret sırasında, ÇYDD Van Şubesinin
çalışmalarından söz ettim, kendisinin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin o dönemdeki
genel başkanı Prof. Dr.Türkan Saylan’ın, bir okul açılışında tanıştığı İzzet Ocak Paşa ile tanış
olduğunu öğrendim, Bana “Zaman zaman İzzet Paşa’dan ÇYDD çalışmalarını duyuyorum.”
dedi, Ben de o günkü konuşmaları telefonda Prof. Dr.Türkan Saylan’a anlattım, O günden
sonra Kolordu Komutanı ile bir daha hiç karşılaşmadım, konuşmadım. Prof. Dr. Türkan
Saylan’ın “Biliyor değil mi yaa?” dediği konu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
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çalışmalarıdır. AyşeYüksel’in “Ama yani ordan da çok konuşuyoruz Türkan hocayı biz
İzzetle diyor” Dertleşmeye ihtiyacım oldu onun için bendim hani Çağdaş Yaşamın yeni
dönemde yapacağı projeleri anlattım bunlardan bir sakınca görüyor musunuz sonuna kadar
dedi yanınızdayım keşke bunları daha çok yapan olsa” dediği, ÇYDD Van Şubesi olarak Milli
Eğitim Müdürlüğü onayı ile göçle oluşan mahallelerde gerçekleştirdiğimiz, kadınların sağlık,
hukuk, çocuk bakımı vb. konularda eğitimi çalışmalarımızdan söz etmiştim. Okuma yazma
bilmeyen kadınlarımızın kendi ve ailelerinin sağlığı konusunda uzmanlardan eğitim almaları
çok yararlı oluyordu. 11777 no, 12.11.2008 günü saat:16:19’da Türkan Saylan ile yaptığı
telefon görüşmesinde özetle; T.SAYLAN’ın “İyiyim senden haber bekliyorum konuştun mu”
dediği, A.YÜKSEL’in “Üniversite yönetim kurullarında karşılaşırız diyor o zaman diyor bana
hani dekan da sayın Dalan da söz etti diyor ben her ikisine de çok olumlu” “Referanslar
verdim hani burası için büyük kazanç dedim” “hani çok hızlı yürümüyor diyor işler diyor”
“Her şey diyor Dalan a bağlı” “O olur derse oluyor ama ondan sonra da diyor çok zarif bir
insan işimize hiç karışmıyor” “Mesela Maltepe de de sürekli kırışılıyorlar diyor” “Burası
diyor o açıdan hani çok iyi bir yer ama diyor işte Dalan da burda değil yurt dışında” “Hı
dönmemiş o olmadan da diyor kimse” “Bir şey yapamıyor” “Ben şimdi şey yaparım yine bir
mail göndereyim Ayça hocaya” dediği, bu konuşmada, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
halk sağlığı ana bilim dalına açılacak kadro ilanı ile ilgilidir. Prof. Dr. Türkan Saylan, Sağlık
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Osman Hayran’a, durumu sorup sormadığımı öğrenmek
istiyor. Ben de sorduğumu, Prof. Dr. Osman Hayran’ın, üniversite yönetim kurulu
toplantısında, Tıp Fakültesi Dekanı ve Bedrettin Dalan ile zaman zaman karşılaştığını, her
ikisine de benimle ilgili olumlu referans verdiğini, üniversite için kazanç olacağımı
söylediğini ifade ettiğini aktarıyorum. Bedrettin Dalan’ın öğretim üyelerine karışmadığını
söylediğini, o sırada yurt dışında olduğunu belirttiğini söylüyorum. Ben de “Tıp Fakültesi
Dekanına konu ile ilgili gelişme olup olmadığını sormak için mail göndereyim.” demişim.
YÖK’ ten uzun süre anabilim dalı kuruluşu onayı gelmedi, Sonrasında İstek Vakfı arandı,
Bedrettin Dalan ile ilgili sorunlar çıktı. Ben de insani nedenlerle Prof. Dr. Osman Hayran’a ve
dekana telefon edip geçmiş olsun dileklerimi ilettim, sonrasında da kadro ile ilgili haber
çıkarsa haberim olur diye düşünüp hiç aramadım üniversitede de görev alamadım. 11778,
19.11.2008 günü saat:18:21’de Türkan Saylan ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle;
A.Yüksel’in “Kars’ta mısınız” dediği, T.Saylan’ın “Hayır gitmedim Kars a” “Olcay hanım
Olcay hanımla Nursel gittiler istemedim gitmek, sonra vazgeçtim Ayşecim” “Hı hayır sonra
onlar onlar 2. sınıf insanları götürüyor o çok abarttılar baştan falan sonra da işte TEGEV'le
anlaşma yapmış Petrol ofisi” “Ona da kızdım protesto ettim yani” dediği, Petrol Ofisi desteği
ile burs alan kızlara tören yapmak için Kars’a gidilecekti, Türkan Saylan’ın da gitmiş
olduğunu düşünmüştüm ama o gitmediğini çünkü Petrol Ofisinden üst yönetim değil de alt
yönetimin gittiği, o nedenle ÇYDD adına da Olcay Yezdani ile tanıtım iletişim biriminden
Nursel Hanımın gittiğini söylemişti, birde TEGEV ile proje yaptıklarını öğrendim biraz
kızdım demişti. Ayşe Yüksel’in “Ben de şimdi İstanbul a geldim” dediği, T.Saylan’ın “Yani
evde çalışıyorum burda ama gitmiyorum derneğe dün pazartesi-salı çok önemli şeyler
hallettik çok sıkıldık sonra sevindik anlatırım sana” Prof.Dr.Türkan Saylan’ın sağlığı
bozulmaya başlamıştı. O nedenle de daha çok evde çalışıyordu, Pazartesi günleri mutlaka
dernek merkezine gidip gelen evrakları okurdu, Salı günleri de asıl ve yedek üyelerle yönetim
kurulu toplantısı oluyordu, bu nedenle, haftada iki gün derneğe gittiğini, toplantı gündeminde
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sıkıcı konular olabileceğini ifade için öyle demiştir. Ne olduğunu şimdi hatırlamıyorum.
TEGEV, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. “Tamam şimdi Osman Hayran ne oldu ben onu
merak ediyordum” dediği, A.Yüksel’in “Ondan sonra şeyin hani Bedrettin Dalan gelince
haberleşiriz dedi” dediği, T.Saylan’ın özür dilerim, “Evet evet evet evet peki yapacak bir şey
yok galiba değil mi” dediği, A.Yüksel’in “Ama Dalan la bir kere daha hani şey konuşalım”
“Çünkü herkes hani onun şeyine bağlı” “Yani o diyor sonradan karışmıyor ama üniversiteye
alınma işinde tamamen o herkesi tek tek tanıyor” “O alıyor diyor” dediği, Yine Yeditepe
Üniversitesi’nde kadro konusu. Kendisi de, Halk Sağlığı yani benim alanımda öğretim üyesi
olduğu için hep “Prof. Dr. Osman Hayran’a soralım, kadro ilanı olacak mı?” demişim, “Bu
konuda gelişmeler ne durumda?” anlamında bu soruları sormuştu. Ben de Bedrettin Dalan
yurt dışında, o nedenle sonuçlanmıyor anlamında yanıt verdim. 11794 nolu , 24.03.2009 günü
saat : 22:03’de Türkan Saylan ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle, T.Saylan’ın “Herkese
görev verdik yani zaten yapılıyor görevler de dedim katlanacak bu katlanacak şubelere
söylemek de olmaz işte bu sefer o kadar dedi bu bu kadar dedi ellerinde olan şeyleri
birleştiriyorlar ve gayet iyi oldu şeyle konuştum bunlar ne demek anlamadım YÖK teki
arkadaşla” “Yine bugün toplantı var fakat diyor o kadar çok yani bu şey var ki YÖK ün
problemleri daha o eğitim şeyine paketine ellemiyorlarmış bir ikincisi Dalan için dedim böyle
bir karar mı var yok ama dediler yani” “Vakıf üniversitelerine zaten çok soğuk bakıyorlar
dolayısıyla bizim şimdi tekrardan bir arayışa geçmemiz lazım Ayşe ya hiç” dediği, Halk
Sağlığı Anabilim Dalı kurulmasının YÖK ten onayı gelmediği için Türkan Saylan ın konuyu
YÖK'e sorduğu ama başka işler nedeni ile sıranın o konuya gelmediği, kendisinin de Dalan’ın
üniversitesi için mi böyle yavaş ilerliyor diye sorduğunu genelde Vakıf üniversitelerine çok
sıcak bakılmadığını, Yeditepe Üniversitesi’nde kadro beklemekten vazgeçip başka
üniversitelere de bakalım demişti görüşmenin devamında Ayşe Yüksel’in “Ben de şeyi
soracaktım o Marks Spencer işi ne oldu hani” dediği, Marks Spencer İstanbul’da bir giyim
firmasıdır, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağış giysiler verecekti, Prof.Dr. Türkan
Saylan’a o konuyu sormuştum, T. Saylan’ın “Ay sorma sorma sorma bugün telefon etmişler
Alev hanıma; biz demişler, şimdilik erteledik bunu, yani çok kötü.” dediğini demişti. Çünkü
hasta hasta evde o giysileri hangi illere ve nasıl gönderebileceğimizi çalışmış ve yorulmuştuk.
Hatta bazı şubelerimiz giysileri koyacak yerleri olmadığı için depo kiralamıştı; ama bu
çalışma gerçekleşmedi. 11775, 11.11.2008 günü saat:17:34’de Leon ile yaptığı telefon
görüşmesinde özetle; Leon’un Prof. Dr.Leon Saporta, Türk Vatandaşı, Üroloji Uzmanı
“birazdan toplantıya gideceğim” dediği, A.Yüksel’in “Antalya da Erdal Kokulu hocayı
tanıyor musun” “Profesör ürolojide” “İşte bir sevdiğimiz bir arkadaşımız,çağdaş bir insan
doçentliğe girecekte onun için sordum” dediği, Leon’un “Tamam konuşuruz şey Antalya dan
çok sevdiğim bir profesör arkadaşım var” “Tibet Erdoğdu Antalya'da” dediği, A.Yüksel’in
“Ha o nasıl referans olabilirsin o zaman” “Yok ya doçentlik jürisine giriyor evet bizim burda
ki arkadaşımızın da şeye olumlu yazmışta hani 5 yıllık uzman ol öyle sınav yapalım falan gibi
şeyler konuşuyormuş genelde” “Burası için çok olması gereken birisi bir tanede dinci bir
adam var oda olmaması gereken birisi” “Evet ikisi birden giriyorlar” dediği, Leon’un
“Anladım birisi olmaması gerekiyor” “Anladım anladım şey yani ben istiyorsan söylerim ben
tibete yani tibet erdoğru Atatürkçü zaten, Erdal ı bilmiyorum da o Atatürkçü olduğunu
biliyorum çünkü bende Antalya ya gidecektim ya biliyorsun” “Sen İstanbul a gel” dediği,
A.Yüksel’in “Yeniden başına iş açarım diyorsun” dediği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp
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Fakültesinde tanıdığım bir hekimin doçentlik sınavı vardı. Sınav juri üyelerine adaylarla ilgili
referans vermek sanki âdet olmuştu. Ben de Prof. Dr. Leon Saporta’yı tanıdığım için
tavsiyede bulundum, Prof.Dr.Leon Saporta, sınav yapan ekip üyesi değildi. İdilli, öğrencilerle
A.Yüksel’in “Yani bizim de kaynaklarımız bayağı azaldı sorunlar var ama biraz acele
etmesinler sabırla” “Hepsini yavaş yavaş şey yapabiliriz yerleştirebiliriz bir de şey diyorum
ben o kadar çok okuyan öğretmen olan işte çalışmaya başlayan burs alıp okuyan genç var ki
onlar da hiç elini cebine atmıyor yani” “Herkesin tek başına birini okutmasını beklemiyorum
ama iki kişi birleşir dört kişi birleşir bir tane kardeşlerini okutur yani onlardan da hiç öyle bir
şey yok sizden de bunu” dediği İdil'li öğrencilerden üniversiteyi kazanan öğrencilerin sayısı
çok artmıştı; hepsine burs kaynağı bulamıyorduk, Ben de Abdurrahman Nas’a “Öğrenciler de
biraz sabırlı olsunlar, anında burs alama yabilirler; ama eğitim yılı içinde para kaynağı
bulunursa burs bağlanır.” demiştim. Öğrenciler hangi şehirde okuyorsa, oradaki ÇYDD
Şubesi ile görüşmesini, zaman içinde burs programına yerleşebileceklerini ifa de etmişim.
Aynı zamanda da “Daha önce ÇYDD bursu ile okuyup meslek sahibi olan özellikle İdil’de
görev yapan öğretmenler de paralarını birleştirip İdil'li üniversite öğrencilerine burs
vermeliler, böyle bir sorumluluk duymalılar.” diye eklemişim. Abdurrahman’ın “Valla ben
çok girişimde bulundum belediye için belediyeyi bir türlü dize getiremiyoruz” dediği,
Abdurrahman Nas Belediye den burs desteği istediğini söylemiş Ayşe Yüksel’in “Belediyeyi
değil de orda öğretmen olarak çalışan bursla okumuş bütün gençlere ben zaten haber
gönderdim” “Hani bu Ayşe hocanın ricası deyin yani” “Hani herkes okuyup da bir başkasını
unutmasın bana çok gelir de demesinler gerekirse dört kişi birleşip bir tanesini okutur ama o
ne yapar hani bize de bir umut verir sadece Abdurrahman mı orda çocuklara burs vermekle
sorumlu” “…herkes bulunduğu yerdeki ÇYDD şubesiyle iletişimini kesmesin hani hep
söylediğim gibi süreç içinde de olur hemen şimdi olmasa bile” “Öyle söyleyin çocuklara”
dediği, benim “Belediye değil ama meslek sahibi olmuş İdil'deki gençler, kendileri nasıl
burslarla okudularsa, bunu unutmasınlar; başka okuyan çocuklara burs desteği verme
sorumluluğu duysunlar. Bu bizi çok mutlu eder, hep kendilerini değil de başkalarını düşünen
olsunlar.” anlamında söylediğim sözlerdir. “Öğrencilere burs bulma sadece Abdurrahman’ın
sorumluluğu olmamalı; ayrıca öğrenciler okudukları şehirde ya da ilçedeki ÇYDD şubesi ile
iletişimlerini sürdürürlerse burs kaynağı olduğunda alabilirler. O nedenle öğrencilere
söyleyin, burs bağlanamadı diye kızmasınlar; eğitim yılı süreci içinde de burs bağlanabilir.”
demişim. 11781 nolu , 26.11.2008 günü saat:17:51’de Leyla B. ile yaptığı telefon
görüşmesinde özetle; L.B.’nin “Size Veteriner fakültesinden bir öğrenci yolluyorum” “Kız
kardeşi bizim öğrencimiz burslumuz çok cici bir aile Alanyalı” “Bizim bir doktorumuz
bursiyerimiz birinci sınıftan beri bitirdi Adıyaman Atatürkçülerin eline geçmesi için
Adıyaman tıp fakültesini yazdı ve Adıyaman Tıp fakültesi dahiliyenin kurucusu olacak”
“Oraya gitmiş sizin Van 100 yıl Üniversitesinden bir bayan Atike Nazik” “Profesör doktor
Atike Nazik demiş ki çocuğa sen demiş işte buralısın burayı yazdın demiş ama çok iyi yaptın
bende senin gibi Atatürkçüyüm demiş çocuk biraz kuşkulanmış demiş acaba gerçekten
Atatürkçümü Leyla abla bu bayan yoksa beni kafa kola mı almak istiyor” dediği, A.Yüksel’in
“Hangi alanda acaba siz şöyle yapın çocuğumuza benim numaramı verin” “Ben onunla
konuşayım” dediği, Leyla Bengisu, ÇYDD adına çalışan Kıbrıslı gönüllü bir arkadaştır ve
Türkçesi biraz farklıdır. Tıp Fakültesi bursiyerleri ile ilgilenir, bana zaman zaman telefon
ederek Van’a tayin olan öğrencilerden söz eder. Bir akşam da telefon edip Atike Nazik’i
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tanıyıp tanımadığımı sordu. Ben de tanımıyorum demiştim. O “Yüzüncü Yıl Üniversitesin’de
daha önce görev yapmış.” dedi. ÇYDD bursu ile hekim olan dahiliye uzmanlığı için
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan benim tanımadığım bir hekimden söz
etti. Ben de “O beni arasın, daha kolay iletişim kurarız.” demiştim; çünkü Leyla Bengisu
ondan öğrendiklerini bana aktarırken tam anlayamıyordum. Bu nedenle benim telefon
numaramı vermesini, onun da beni aramasını söylemiştim. 11782, 26.11.2008 günü
saat:17:58’de X Şahıs ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle;X Şahsın “Ayşe hocam merhaba
ben az önce Leyla ablayla konuşmuştum o size bir şey sormuştu da onla ilgili aramıştım” Şu
an ismini hatırlamadığım daha sonrasında da hiç konuşmadığım karşılaşmadığım bu hekim
bana telefon edip kendisini tanıttı.“Yok Malatya da eğitecekler bizi” Dahiliye uzmanlık
eğitimini yeni kurulan Adıyaman Üniversitesinde mi alıyorsunuz diye sormuştum, o da yok
biz İnönü Üniversitesin içinden doğan Adıyaman Üniversitesi olarak uzmanlık eğitimimizi
Malatya da alacağız demişti. “Sonra da getirip eğer yardımcı doçent kadroları varsa mesela
dahiliyede” “Yoksa onla çalıştıracak yani oraya geçebileceğiz oraya geçme imkanımız olacak
da biz dün rektörle bir toplantı yaptık rektör yardımcısı da vardı şöyle bir konuşma geçti”
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, yeni kurulan bir fakülte olduğu için öğretim üyeleri
sayısı yetersiz idi sanırım. Yönetim uzmanlık sonrası yardımcı doçent kadroları vererek
öğretim üyesi alabilecek olmalı ki rektörlükte böyle bir toplantı yapılmış, “Hani bir kişi şeyi
sordu ilerde yar.doç. kadrosuna torpille siyasetle miyasetle siyasi görüşe uygun alırlar dedi
rektör yardımcısı da şey dedi Atike Nazik dedi ben de Atatürkçüyüm hani ben de Atatürkçü
düşünmeyi savunuyorum şeyim siyasi görüşüm bu dedi ben de hani tanımıyorum bilmediğim
içinçekindim acaba gerçekten Atatürkçü mü yoksa Atatürkçü gibi görünüp başka bir görüşe
mi mensup” dediği, A.Yüksel’in “He ben çünkü öyle tıp fakültesinde öyle Atike Genç diye
birini tanımıyorum” dediği, X Şahsın “Genç değil Nazik” “Branşını ben bakayım ben buradan
tanımıyorum yani” dediği, X Şahsın “peki Mustafa Gündüz diye birini tanıyormusunuz o da
bizim rektörümüz” dediği, A.Yüksel’in “Yok onu da tanımıyorum” dediği, Rektör ve Rektör
Yardımcısını tanıyıp tanımadığımı sormuş, ben de tanımadığımı söylemişim. 11785 nolu ,
01.12.2008 günü saat:13:23’de Türkan Saylan ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle;
A.Yüksel’in “İyiyim doktor Gopalden mektup geldi Yamaguşiyle iletişim kurun diyor”
“Yamaguşiyle” “Bende ama acaba hani Sponsor Şip için mi öyle diyor anladım” “Ha oradan
cevap gelmedi onun dışında başka adres var mı dedim yani bunun içinde Sponsor Şip
istemiyoruz dedim bunun içindemi hani Yamaguşiye başvurmamız lazım diye bir mail
gönderdim” “Birde bu şeyde Cenevredekilere bir daha aynısını verdim” dediği, T.Saylan’ın
“Tamam iyi etmişsin” dediği, 19-20 Ekim 2008 tarihlerinde, İstanbul’da Cüzamla Savaş
Derneği olarak uluslar arası çalıştay düzenledik. Çalıştayın konusu “Lepradan Etkilenmiş
Kişilerin ve Ailelerinin İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesi” idi. Bu çalıştaya Hindistan’dan
kendisi de aynı zamanda lepra hastalığı geçirmiş olan Dr. Gopal de katılmıştı. Hazırlanan
sonuç bildirgesi, Japonya’ daki Sasakawa Vakfı Müdürü Bayan Yamagushi’ye gönderilmişti,
daha sonra, Prof. Dr. Türkan Saylan bildirgeyi birleşmiş milletler genel sekreteri Ban ki
Moon'a gönderdi. Birleşmiş Milletler Cenevre İnsan Hakları Yüksek Komisyonu 16 Ocak
2009 tarihinde aynı konulu çalıştay düzenledi. Ben de Türkiye adına çalıştaya katıldım,
bildirgemiz konuşuldu. Bu konular ile ilgili telefon görüşmemiz. 11791 nolu , 25.12.2008
günü Saat:13:02’de Güler ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; A.Yüksel’in “Ben de
iyiyim işte ben de biraz Türkan hocayla vakit geçirmek için izin almıştım” “Bi de hani ihtiyaç
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olmayabilir ama bişey paylaşmak istiyorum” “Yarın hani İngilizce sınavı varmış” “Siz de
jüridesiniz” “Tıbbi Biyolojiye Ahmet Ata diye benim kuzenimin çok yakın arkadaşı ama
olağanüstü zenginlikleri olan burası için çok kazanç olan bi arkadaş giriyor” dediği, Güler’in
“Tamam hocam tamam” dediği, A.Yüksel’in “KPDS si var ama” “Hani böyle sınav
yapıyorsunuz ama şanslı ki siz varsınız jüride” dediği, Güler’in “Yani şey o yani adil
olunacağı konusunda emin olun” dediği, Kuzenim, bir gün bana telefon edip arkadaşı Ahmet
Ata’nın bizim fakültede Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracağını, bilimsel yanının ve
KPDS dil sınavı notunun çok iyi olduğunu ama fakültede sınav yapılacağını, sınavda hakkının
yenmesinden korktuğunu, bu konuda ne yapılabileceğini sormuştu, ben de sınav jürisinde
Prof. Dr. Güler Şahin’in olduğunu, hakkının yenmemesi konusunu, ona söylerim demiştim,
Prof. Dr. Güler Şahin ile yaptığım konuşmalar. Sadece hakkı yenmesin, adil bir sınav olsun
diye rica etmiştim. Sonuçta kadroya alınmadı zaten kendisi. 11792 nolu , 26.12.2008 günü
Saat:11:17’de Eren S. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; bir müddet Türkan Saylan ile
ilgili konuştukları görüşmenin devamında E.S.'nin “Şimdi ben onu bi şey düzenliyorum bu
aramızda kalsın yani yaşamın bu kadar amacına hizmet eden bir insan biz zaten biliyoruz ama
bir kere daha bilinmesi adına ben ona çok ciddi bütün sivil toplum örgütlerini birleştirerek 8
Martta da ona bir ödül töreni düzenlemeyi plana aldım” “şimdi ocağın ilk haftası gene bir
şöyle 2-3 saatliğine gene gideceğim ona yani bu ara onu böyle kısa kısa şeylerle koordine edip
bir takım şeylerin içerisine amacı tüketmemek lazım yani amacı tüketmemek lazım” Eren
Sonbay, 8 Mart 2009 Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Prof.Dr.Türkan Saylan’a bir tören
düzenlemek istediğinden, zaman zaman İstanbul’a gidip Prof.Dr.Türkan Saylan, aramızdan
ayrılmadan önce onu daha sık görmeyi planladığından söz ediyor, “tesadüf Bahadır da bugün
geliyormuş” dediği, Bahadır Van Adalet Sarayında Eren Sonbay’ın tanıdığı bir savcı
sanıyorum, o gün il dışından Van’a dönüyormuş, onu paylaşıyor, A.Yüksel’in “Hı onunla da
görüşeceksiniz” dediği, E.S.’nin “Sağol çok teşekkürler Van da da bir iki tane genç yeni
atanmış Savcı arkadaş var ben telefonla isminizi verdim ay dedim mutlaka tanışın” O yıl tayin
döneminde Van’a atanan tanıdığı savcılara benim adımı vermiş, tanışmamızı istemiş “Ve
varlığınızı koyun ortaya yani öğreneceğiniz çok şey olan bir insan hayatı” Beni tanımalarının
önemini vurgulamış dediği, A.Yüksel’in “İsimleri ne? ben bulayım Bahadır biliyorsa” dediği,
Ben de “Savcı Bahadır Bey onları tanıyorsa ben ondan onların isimlerini öğrenirim.”
demişim. E.S.’nin “Bahadır sizle görüştürsün onları yani” “Hem insan sayısının çoğalması
hem baktın ki amacı” dediği, A.Yüksel’in “Evet onlar da kendilerini orda yalnız
hissetmesinler” dediği, Van’a ya da yeni bir ile gelindiğinde tanışma, alışma döneminde insan
kendini yalnız hissedebilir. O anlamda “Tanışalım, kendilerini yalnız hissetmesinler.”
demişimdir. E.S.’nin “Ya hem hissetmesinler hem de amaca katılsınlar belki olur ya onlarında
katkısıyla bi bir çocuk daha alınır yani”Onlarda derneğe maddi destek verebilirlerse bir
öğrenci daha burs alabilir anlamında söylemiştir. A.Yüksel’in “Şeyi soracaktım Atılım
Üniversitesinde hani hukuk müşaviri Zeril Kılıçtaroğlu ,Kılıçoğlu var tanıyor musunuz onu”
dediği, E.S.’nin “Eşim tanıyordur belki sorayım” dediği, A.Yüksel’in “Hı oraya çok çağdaş
Atatürkçü bi genç avukat adayı yani üniversitede çalışmak istiyor da hani” dediği, E.S.’nin
“Biz onu şeye söyleyelim” dediği, E.S.’nin “Atılım üniversitenin dekanına söyleyelim ona
söylemeye gerek ne var ki” dediği, A.Yüksel’in “Hı tamam o zaman ben tam şeyini
öğreneyim sizi tekrar ararım” dediği, bir yakınım bana Atılım Üniversitesinde görev almak
isteyen avukat yakını için yardımcı olabilir miyim diye sormuştu, ben de hukukçu olduğu için
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Eren Sonbay’a söz etmiştim, bu konuşma sonrasında bu konu hiç gündeme gelmedi,
sanıyorum iş olanağı da olmadı. 11766, 07.01.2009 günü saat:16:15’de Türkan Saylan ile
yaptığı telefon görüşmesinde özetle; A.Yüksel’in “Ben hem , benim de dersim vardı bütün
günde şimdi çıktım bu eve daha gitmedim Sabih Kanadoğlu nu falan söylediler ama” dediği,
T.Saylan’ın “Arıyorlarmış ya şimdi söylediler” dediği, O gün haberlerde öğrendiğim bu
konuyu paylaşmışız. 11768 nolu, 09.02.2009 günü saat:17:10’da Leyla ile yaptığı telefon
görüşmesinde özetle; Leyla’nın “Dün yine konuştum kendisiyle” “Sesi yine bana pek iyi
gelmedi moralim bozuldu dünden beri ne yapabiliriz Ayşe hanım onun için” “Şimdi şey
konuşurum Şifreli konuşurum size anladınız değil mi sorumu” dediği, A.Yüksel’in “Anladım
anladım” “Şimdi ben çok uygun bir yerde değilim” dediği, Leyla Bengisu Kıbrıs kökenli, Tıp
Fakültesi bursiyer öğrencileri ile ilgileniyor, Prof. Dr.Türkan Saylan’ı da çok seviyor.
Hastalığının son dönemlerinde onunla konuşup sesini beğenmeyince panikle beni aramıştı.
“Şifreli konuşuyorum.” derken “Türkan Hocayı yakında kaybedeceğiz değil mi?” demek
istiyordu. 11769, 10.02.2009 günü saat:18:09’da Türkan Saylan ile yaptığı telefon
görüşmesinde özetle; A.Yüksel’in “... selamlarımı sevgilerimi iletiyorum Türkan hoca için
hepimize diyorum” T.Saylan’ın “Evet evet evet Ayşe hepimize başsağlığı diliyor tekrar tekrar
ama sende şimdi görevlendirildin” “meğer sen 1.yedek mişin ve bizim altı grup için de”
dediği, A.Yüksel’in “He öyle görevlendirildim ben ” dediği, T.Saylan’ın “Hı altı gün içinde”
“Bunu halletmemiz lazımmış sana şimdi bugün yazılıyor yarın gelecek maille şey” “Yani
göreve davet ediliyorsunuz sende kabul ediyorum diye bize yazıyorsun gelecek hafta da seçim
yapacağız ikinci başkanlık seçimini tamam mı canım” dediği, Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr.Türkel Minibaş 6 Şubat 2009 tarihinde vefat etti.
Ben de o dönemde 1. Yedek Yönetim Kurulu üyesi idim. Prof. Dr. Türkel Minibaş’tan
boşalan Asıl Yönetim Kurulu üyeliğine davet edildim. Bu kararın verildiği Yönetim Kurulu
toplantısında Prof. Dr.Türkan Saylan, bana telefon edip bilgi vermişti. Yönetim Kurulu, asıl
üyeliğe davet mektubu gönderdi. Ben de görevi kabul ettim, 11770 nolu, 14.02.2009 günü
saat:19:24’de Türkan Saylan ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; A.Yüksel’in “İyiyiz
hocam biz de çok nezih çok güzel bir genel kurul yaptık” “Ondan sonra evet bütün faaliyet
raporunu hem yazdık hem de hepsinden ben power point yaptım” “Genel Kurulda Nafi hoca
divan başkanıydı ama üç tane de bir tanesi bu sene Avukat olacak Hukuk bitiren
bursiyerimiz” “Bir tanesi tıp öğrencisi bursiyerimiz bir tanesi taze Jeoloji mühendisi olan
çocuğumuz var yazman oy toplayıcı falan oldular” “Ondan sonra işte şey bütün hani yedekler
asıllar hepsine de yerleştirdik şeyleri” dediği, ÇYDD Şubeleri, tüzük gereği her yıl şubat
ayında, Genel Kurul yapmak zorundadır. Ben de ÇYDD Van Şubesi üyesiyim, Genel Kurul
için şubenin yıllık çalışma raporunu hazırlamıştık. Ben de haziruna anlatmak daha hoş olur
diye düşünerek çalışmaları bilgisayar Power Point programında sunum haline getirmiştim,
Prof. Dr. Nafi Çoksöyler, Divan Başkanı, sekreter olarak da Tıp Fakültesi ve Jeoloji
Mühendisliği öğrencileri seçilmişlerdi. Seçimli genel kurul’du, “Yönetim, Denetim ve Onur
Kurullarına asıl ve yedek üyeler seçildi.” diye bilgi vermişim. T.Saylan’ın “Van çok önemli
yani tabi” dediği, A.YÜKSEL’in “Tabi öyle dedim yani her zaman söylüyorum hiçbir şey
yapmayıp ta resmi törenlerde varlığımızı bile göstermek çok önemli burda” “Ama işte tabi bir
araya getirince işlerin ne kadar çok şey yapmışız öyle” dediği, Türkiye’nin en doğusunda
gönüllü çalışma yapmak çok kolay değildir. Genel Kurulun başarılı geçmesi Prof.Dr.Türkan
Saylan’ı mutlu etmiş olmalı ki “Van çok önemli.” demiş, Benim de “Zorlukların yanında,
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ÇYDD olarak resmi bayramlarımızda Atatürk anıtına çelenk koymak ve Atatürk’e saygı
sunmak bile çok önemli, ama çalışma raporunu yazarken bunun dışında ne çok şey
yaptığımızı görmüş olduk.” anlamında söylediğim sözlerdir. 11771 nolu, 23.02.2009 günü
saat:14:07’de Döndü ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Döndü’nün “Ayşe hanım
merhabalar ben Sayıştay Başkanlığından arıyorum Döndü ben nasılsınız” “Şimdi sizlerin
bizde van 100.yıl üniversitesi 2005 yılına ait bir dosyanız vardı temyize ilişkin” “Şimdi onda
siz duruşma talebi istemişsiniz dilekçenizde” “Ve biz onu gözünüzden kaçmış 3 Martta da
duruşmanız var sizin benim size tebliğ göndermem gerekiyor” “Fakat tebliğ kağıdını 13 Şubat
diye imzalayabilir misiniz ben size göndersem faks ile faksla geri siz bana hemen gönderseniz
duruşmaya yani kurul hazır hale getirelim dosyayı” dediği, A.Yüksel’in “Hı ben şimdi aslında
şeyde bir kurs için Ankara’dayım” “Onun için Ankara’da İçten otelde kalıyorum oraya
fakslayabilir misiniz” dediği Rektör Yardımcısı olarak görev yaptığım 2003-2007 yılları
arasında, aynı zamanda Döner Sermaye ITA Amiri idim. Satın Alma Komisyonunun
çalışmaları ile ilgili sayıştay sorgusu geçirmiştik. Avukat Oğuzhan Buhur vekilliğinde
Sayıştay’da duruşma vardı ama Sayıştay görevlileri bana zamanında tebliğ yapamamışlardı.
Yüz yüze tanışmadığım Döndü isimli görevli, beni arayıp sanki belgeyi daha önce almış gibi
imzalamamı istemişti, O sırada ben de Ankara İçkale Otelde Avrupa Birliği Gençlik Merkezi
eğitim kursunda idim. Oraya fakslamalarını istedim. Avukat Oğuzhan Buhur ile konuştum, o
da “Önceki tarihle sakın imzalamayın.” dedi; ben de imzalamadım. Duruşmada beraat
ettim.11774 nolu 05.03.2009 günü saat:19:56'da Ersin Aşlamacı ile yaptığı telefon
görüşmesinde özetle; E.Aşlamacı’nın “Ayşe hocam şimdi az önce Nivit Altınkaya bizim
Profesör Doktor Nivit Altınkaya aradı bizim üyemiz kendisi” “Türkan hocayla ilgili tabi ki
üzüntüsü var kendisi takip ettiği kadarıyla diyor ki benim yapabileceğim ne olursa ne
olursunuz bana söyleyin diyor ya bir taraftan bu Mustafa Balbay'la ilgili tabi çok morali
bozuk her yeri aramış onun tutuklanmasıyla ilgili üzüntüsü var birde onunda biraz etkisiyle
beni aradı eh bende size ilet.” dediği, Ersin Aşlamacı ÇYDD Şişli Şube Başkanıdır. 13 Nisan
2009 tarihinde birlikte gözaltına alındık. Aralık 2010 tarihinde de hakkında takipsizlik kararı
verildi. Zaman zaman bana telefon ederdi. Şubesinin üyesi Prof. Dr. Nivit Altınkaya’dan söz
etti, ben kendisini hiç tanımıyorum, karşılaşmadık. Prof. Dr.Türkan Saylan’ın sağlığının
bozulduğu o günlerde onun için yapabileceğim bir şey var mı anlamında konuşmuş, Şişli
Şube Başkanı Ersin Aşlamacı'da benimle paylaşmış. A.Yüksel’in“Mustafa Balbay tutuklandı
mı” dediği, E.Aşlamacı’nın “Evet maalesef tutuklandı” dediği, A.Yüksel’in “Ah neden
biliyormusunuz biz bilmiyoruz Türkan ” “Yok yok yani biz bilmiyoruz çünkü Türkan hocanın
evinde” dediği, E.Aşlamacı’nın “Eh Mustafa Mustafa Balbay'ın tutuklanma nedenini
söylediler mi ne dedi neyle ilgili” “Yine yok bilgisayarlarına yine el konuldu hocam yani
Cumhuriyet Gazetesi filan sürekli aranıyor tutuklan” “Pardon bi sa... bi saniye tutuk.. ha
tutuklanmamış şuanda sorguları yapılıyor yani bu büyük bi şey yarattı tabi ki yine hani bir
telefon şeyi yarattı bende duydum televizyonda şuanda dün kü toplantı tutana...” “Hı hı evet
Nivit hanım da onunla ilgili hemen beni aramış çok üzgün hani Cumhuriyeti filan sürekli her
yeri aradım diyor biz diyor geriye götüremeyecekler bizi arap ülkesi yapamayacaklar, çok çok
hassas çok üzgün çok iyi bir üyemizdir kendisi de Maltepede de bir şey verilecek ya orda da
tabi kendiside Maltepe Üniversitesinde ricası şöyle bana diyor şunu yapın deyin ben yapayım
hazırım diyor” “Türkan hocamla ilgili her şeyle ilgili” dediği, A.Yüksel’in “Yenidoğan
bebeklerle ilgili konuşma yapabilir o nedenle” dediği, Ersin Aşlamacı’nın sözleri. 11793 nolu,
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24.03.2009 günü saat:20:08’de Halime Filiz Meriçli ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle;
bir süre Türkan Saylan ile ilgili konuştuktan sonra H.F.Meriçli’nin “Maşallah maşallah çok
iyiydi gençlerle ilgili gençlikle ilgili görüşlerini açıkladı Allah dan Ali de vardı Osman da
vardı işte Deniz Yıldızı nı yeniden canlandıralım dedik o güzel oldu yani çok ekstra bir şeyler
yok bir de yönetim şey genel kurulumuzu 2 sinde 3 ünde Yıldız Teknik te yapacağız geçen yıl
yapacağımız yerde yapacağız mecburen” dediği, Prof.Dr.Türkan Saylan’ ın sağlığı hepimizi
yakından ilgilendirdiği için onu en son gören kişi sağlığı ile ilgili değerlendirmesini bizlerle
paylaşıyordu, iyi gördüğümüzde seviniyorduk, Prof. Dr.Filiz Meriçli de bunu paylaşmış,
Denizyıldızı projesi birkaç yıl sekteye uğradı. O nedenle yeniden canlandıralım, demişler.
ÇYDD’ nin 2-3 Mayıs 2009 tarihinde seçimli genel kurulu Yıldız Teknik Üniversitesi’nin
konferans salonunda yapıldı. Bu bilgilerin paylaşıldığı bir konuşma. 11796, 31.03.2009 günü
saat:19:27’de Cengiz ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; A.Yüksel’in “Evet evet hafta
sonu yine Türkan hocayı göreyim yine o çok kötü günler geçirdi geçiriyor yani” dediği,
Cengiz’in “Sağlıkla ilgili mi öbür türlü öbür konumu” dediği, A.Yüksel’in “Yok sağlıkla ilgili
öbürü bir şey yok ki ne olacak yani” dediği, Cengiz benim kardeşim, Türkan Hocanın son
dönemlerinde hepimiz endişeli idik; bize her an onu kaybedecekmişiz gibi geliyordu. Bu zor
günlerde Türkan Hocamızın oğlu Dr. Çınar Örge ile eşi boşanma noktasına gelmişlerdi.
Hepimiz çok üzülüyorduk ama Türkan hocamız daha çok etkileniyordu doğal olarak.
Kardeşim Cengiz telefonda bu konuları paylaşmış. 11326 nolu , 05.06.2008 günü saat:
16:57’de Türkan Saylan ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; T.Saylan’ın “Sen ama yarın
sabahleyin işte rektörlüğe gitsen” “…Temel Bey ile ilgilen tamam mı işte bir hazır
elemanımız var şu anda onu sigortalayıp yetiştirmek istiyoruz” “Onlar adına vakıf adına”
“gelsin görsün isterse çocuğu da çocuğu götürelim ona yani” dediği, A.Yüksel’in “Asgari
ücretli sigortalı çalışmak” “Maaşını ödeyecek vakıftan” dediği, T.Saylan’ın “evet sigortalı”
“çocuğa şimdilik elden para yardımı ediyoruz.” “…amasen muhakkak Rektöre git” dediği,
Temel Bey, Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr.Temel Yılmaz’dır. Diyabetli hastaların
ayak sorunları ile lepralı hastaların ayak sorunları çok benzer. Bu nedenle ortopedik ayakkabı
atölyesi, diyabetik ayak ve lepralı ayağı rehabilitasyonunda çok önemli yer alan konu. Yıllar
önce İstanbul Lepra Hastanesi’nde çalışırken benim de Amerika Carville Lepra Merkezinde
aldığım eğitim sonrasında geliştirdiğim ayakkabı atölyesi için, iyileşmiş lepralı bir genci
ayakkabıcı olarak yetiştirmek istiyorduk, Prof. Dr. Türkan Saylan, bu genci Prof. Dr.Temel
Yılmaz’ın Türkiye Diyabet Vakfı’nda sigortalayıp eğitimine katkıda bulunmasını, aynı
zamanda diyabetli hastalara da ayakkabı yapılmasını düşündüğünden bu sözleri ifade etmiştir.
Ercan isimli lepralı bu gencimiz, o günlerde ayakkabı atölyesinde kendi isteği ile ayakkabı
yapımını öğreniyordu. Prof. Dr. Türkan Saylan da ona, kendi cebinden para desteği veriyordu.
11388, 08.06.2008 günü saat:19.23’de Türkan Saylan ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle;
T.Saylan’ın “Ben şimdi Ankaraya indim uçakta kim vardı biliyor musun Gülşen, Gülşen geldi
yanıma bende baktım tahmin ettim yani bu onlardan biri diye yani tabi ben çocukluğundan
beri görmemiştim” “Ama yani sıskacık simsiyah elbiseler girmiş önüne bakıyor böyle
kapkara” “Yani o cihan dolu bi kızdı yani beni görüncede belki utandı birazcık ama dizinin
altından bi karış aşağıda etekleri yani çok üzüldüm haline sen onu görürsen söyle Türkan
hocan de biraz renkli olmanı istiyor de yani” dediği, A.Yüksel’in “Doğrudur” dediği,
T.Saylan’ın “İnsan gibi yaşasın onlara” “Böyle rahibeler gibi olmuş Ayşe siyah saten
inanmazsın yani herşeyide böyle upuzun şeyler kendide siyah saçlı olmuş kapkara böyle



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 9. BÖLÜMÜDÜR

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

önüne bakıyor” “Bahçesaraya selam götür dedim görüşürüz Ayşe hocandan haber alıyorum
dedim çok hoşuna gitti ama yani ginede onu arada bir şey yapmalı böyle tırtıklamalı” “O
heriflerin eline bırakmayalım” dediği, A.Yüksel’in “Zaten o hep şeydi yani hani canlı cenaze
gibiydi” “Ondan sonra tabi şey yani milletvekili oldu ama” “Oradaki üstündeki baskılardan
kurtulamıyor ki” dediği, iki bayanın kendi aralarında yaptığı bir konuşma. Evet Ayşe
Yüksel'in yaptığı telefon görüşmesinde, Türkan Saylan ile “Bugün de Radikal gazetesinde
Serkan okumuş” “Kars Digor YİBO'da Çağdaş Yaşamın YİBO sun da çocuklar namaza
gidiyo diye Radikal de internette bir yazı var” “Hı ÇYDD okulun da herkes cuma namazın da
diyo şimdi İnternet açık” dediği, T.Saylan’ın “Hı ÇYDD okulu yokki allah allah” dediği,
A.Yüksel’in “Digor da yokmu hocam” dediği, T.Saylan’ın “Hayır Digor da ne varki ha evet
var var okul var” dediği, A.Yüksel’in “Karsın Digor ilçesine bağlı” “Dağpınar beldesin de”
“YİBO Çağdaş Yaşam” dediği, T.Saylan’ın “YİBO değil” dediği, A.Yüksel’in “İsmet
Güleşen İlk Öğretim Okulun da” “Öğrenim gören öğrenciler her hafta gruplar halin de
Namaza gidiyorlar diyo” dediği, T.Saylan’ın “Hı onu Vali ye gönderelim de inceleme açsın”
dediği, A.Yüksel’in “Cuma günleri öğrenciler Emioğlu camisin de namaz kılıyorlamış toplu
halde” “Uzun uzunda bir YİBO Müdürü de ne diyor” “Çocukların hani olabileceğinin normal
söylemiş yönlendirme söz konusu değil demiş” “Kendiside gidiyormuş” dediği, T.Saylan’ın
“Evet hı peki bunu Vali ye göndermek lazım değimli” dediği, A.Yüksel’in “Tabi bayağı uzun
çünkü yani Radikaldeki bu şey yazı” dediği, T.Saylan’ın “Hı ee ozaman belki ona bir yazı
yazıp hani nedir bu diye sorabiliriz” ÇYDD desteği ile yapılan Kars Digor İsmet Güleşen İlk
Öğretim Okulu ile ilgili haberi o günkü Radikal gazetesinden kendisi ile paylaşmışım,
okumuşum. Şimdi o işte Yıldız Ona.. doktor hanımın parası var 350 milyar onunla Karsa illa
tuturuyo ya Karslı, onun istiyorlar merkezdeki YİBO ya bir kız pansiyonu ama para yetmiyor
işte biz Milli Eğitimden. diyorlar bende diyiyorum parayı görmeden başlamayız diyorum
uğraşıp duruyoruz Karslı bir bağışçının isteği yurt yapmaktı ama verebileceği para yeterli
olmuyordu, bu konuyu paylaşmış Ayşeciğim henüz onu netleştiremedik ama orda bir
yurdumuz daha olacak fakat işte tabi yurtlar Sarıkamışta yarısı türbanlı olmuşkızların”
“Milliyet te buna çok kızıyo tabi” dediği, “Baba Beni Okula Gönder Kampanyası” Milliyet
Gazetesi ile sürdürülüyor, Bu kampanya ile Sarıkamış’ta kız yurdu açıldı. Yurtta kalan
kızlarla ilgili bilgi paylaşmışız. A.Yüksel’in “İşte bu şey yani Bakan da burda Van da ben
Bakanlıktan ayrılmadan şunu da yapayım bunuda yapayım diye neler yapıyorumuş” dediği,
T.Saylan’ın “Ya ortalığı duman ediyor” dediği, A.Yüksel’in “Evet yani kapacaklarını
hissediyorlar” dediği, Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik Vanlı olduğu için çok sık
Van’a geliyordu. O günlerde orada imiş. Van’da eğitim için çok fazla yatırım yapıldı. “Evet
yani kapacaklarını hissediyorlar” ile neyi anlatmak istediğimi hatırlamıyorum. Örgütsel
İrtibatlar, Sanıklar Mehmet Şener Eruygur, Ahmet Hurşit Tolon, Hasan Atilla Uğur ve Ergün
Poyraz’dan ele geçirilen “Ulusalcılar” isimli Excel dosyasında “Prof.Dr. Ayşe Yüksel
Yüzüncü Yıl Üniversitesi rektör yardımcısı, akademisyen” şeklinde isminin geçtiği, Ahmet
Hurşit Tolon ile, bir kere, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde konferans için geldiğinde tanıştım,
Hepimizin telefon numaralarını almıştı. Ankara’ya dönünce hepimize telefon edip teşekkür
etmişti. Daha sonra da hiç karşılaşmadık hiç konuşmadık. Diğer şahısları basından isimlerini
bilmek dışında hiç tanımıyorum. İsmimin “Ulusalcılar” dosyasında bulunması tamamen
bilgim dışındadır. Ayşe Yüksel’in kullanımında bulunan telefonun Ahmet Hurşit Tolon’un
kullanımında bulunan telefon ile irtibatlı olduğu, Evet bir kere arayıp bize teşekkür etmişti,



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 9. BÖLÜMÜDÜR

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

Ayşe Yüksel’in kullanımında bulunan telefonun, Mustafa Abbas Yurtkuran , Fatih Hilmioğlu,
Halil Kemal Gürüz, Rıza Ferit Bernay ile ilgili telefonlarda da bulunduğu ve irtibatlı olunduğu
yine Rıza Ferit Bernay’dan ele geçirilen dijital veriler içerisinde yer alan “adresler” isimli
Windows adres defteri dosyasında Ayşe Yüksel’e ait telefon numaralarının yazılı olduğu,
2003-2007 yılları arasında rektör yardımcısı olarak görev yaptım. YÖK Başkanı ve Üniversite
Rektörlerinin telefon numaraları bu nedenle bende var. 2005 yılında dönemin rektörü Prof.
Dr.Yücel Aşkın’ın tutuklanması sırasında birçok rektör beni arayıp bilgi soruyordu. Sanık
Erkut Ersoy’dan ele geçirilen dijital veriler içerisinde yer alan “Ümit Sayın’ı yurtdışı (ABD)
temsilcisi olarak gösteren, 2000 yılı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği” isimli 8 sayfadan
oluşan yazı içeriğinde Küçükçekmece şubesinin başkanı olarak isminin geçtiği, Aynı belge
Sanık Hayrettin Ertekin’den ele geçirilen dijital veriler içerisinde de ele geçirilmiştir. 1998
yılında ikamet ettiğim Küçükçekmece ilçesinde ÇYDD Şubesi kuruldu. Ben de altı ay sonra
yapılan olağan genel kurulda yönetim kuruluna seçildim. 2001 Haziran ayına kadar Yönetim
Kurulu Başkanı olarak görev yaptım. Van’a taşınınca, ÇYDD Van şubesine nakloldum. İsmi
geçen Erkut Ersoy’u Hayrettin Ertekin’i, Ümit Sayın’ı isim olarak hiç duymadım. Hiçbiri ile
hiç karşılaşmadım. Benimle ilgili bilgi yazıları, bilgim dışındadır. Delillerin ve hukuki
durumun değerlendirilmesi, Öğretim Üyesi olan ve bir dönem Van 100.Yıl Üniversitesinde
Rektör Yardımcılığı da yapan Ayşe Yüksel uzun yıllar ÇYDD’de görev yapmış, daha çok
kırsal alanda faaliyet göstermiş, ÇYDD Genel Merkezinde asıl üyeliğe seçilmiştir. Örgütsel
irtibatlar bakımından A. Yüksel’in en dikkat çeken irtibatı Ahmet Hurşit Tolon irtibatıdır.
2003-2004 yıllarında darbeye teşebbüs faaliyetlerinde Ahmet Hurşit Tolon’un, aynı zamanda
sivil toplum kuruluşlarının ergenekon terör örgütünün faaliyet ve amaçları doğrultusunda
yönlendirilmesi kapsamında birçok faaliyetinin bulunması bu irtibatı anlamlı kılmaktadır.
Ahmet Hurşit Tolon’un 2003-2004 yıllarında darbeye teşebbüs faaliyeti olduğu söyleniyor.
Ben kendisini ilk defa 2006 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde ziyareti sırasında
tanıdım. Bir daha hiç karşılaşmadım. 2003-2004 yıllarında zaten kendisi ile de
karşılaşmamıştık. Yine, Ayşe Yüksel’in İstanbul’a gelmesi durumunda; Yeditepe
Üniversitesinde kendisi için yer hazırlamaya çalışması ve ergenekon terör örgüt yöneticisi
Bedrettin Dalan’ın da bunu uygun görmesi örgütsel bağı gösteren çok önemli bir husus olarak
karşımıza çıkmaktadır. Hatta telefon görüşmelerinden, Ayşe Yüksel’in Yeditepe
Üniversitesine gelebilmesi için Üniversite bünyesinde şahsın uzmanlık alanı olan halk sağlığı
ana bilim dalının kurulması için girişimlerde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Bir üniversitede
görev yapan öğretim üyesinin başka bir üniversitede görev alması son derece doğal ve yasal
bir durumdur. Bedrettin Dalan’ı hayatımda bir kere gördüm, kendisinden iş istedim; ama
prosedür uzadı, iş gerçekleşmedi, Yeditepe Üniversitesinde görev yapan ya da o günlerde iş
isteyen herkes böyle suçlanabilir mi. Şahıstan ele geçirilen dokümanlardaki, “T.Özkan yaş
günü”, “Biz Kaç Kişiyiz mitingi”, “ T.Özkan, T.Saylan Birlikte ziyaret”, “T.Özkan ziyareti”,
“Lepra Hastanesi ziyareti. T.Özkan da ordaydı” şeklindeki yazılardan şahsın Ahmet Tuncay
Özkan ve kurucusu olduğu Biz Kaç Kişiyiz Platformu ile de irtibatlı olduğu, hatta Tuncay
Özkan’ın Türkan Saylan ile birlikte kendisini ziyaret ettiği anlaşılmaktadır. Prof. Dr. Türker
Özkan, Tuncay Özkan olarak anlaşılmış. Yine Ayşe Yüksel her ne kadar ifadesinde Mustafa
Balbay’ı tanımadığını beyan etmişse de kendisinden ele geçirilen ajandalarda Mustafa
Balbay’a ait telefon numaralarının yazılı olduğu görülmüştür. Yine Mustafa Balbay’ın
tutuklanmasından sonra şüpheli Ersin Aşlamacı, Ayşe Yüksel’i arayarak konu ile ilgili bilgi
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vermiştir. Mustafa Balbay gazeteci-yazar. Bu kimliği ile tabii ki tanıyorum, ama onunla hiç
karşılaşmadık, konuşmadık. Mustafa Balbay’ın çalıştığı Cumhuriyet gazetesinin Ankara
bürosunun santral telefonunun defterimde yazmasının ne sakıncası var. Ersin Aşlamacı
basından duyduğu haberi telefonda benimle paylaşmış. Şahsın telefon irtibatlarına
bakıldığında örgütün üniversite yapılanması içerisinde yer alan ve 2003-2004 yıllarında askeri
darbeye teşebbüs edilmesinde yoğun faaliyetler yürüten Mustafa Abbas Yurtkuran, Rıza Ferit
Bernay, Fatih Hilmioğlu ve Halil Kemal Gürüz ile irtibatlı olduğu görülmektedir. 2003-2008
yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi rektör yardımcısı olarak görev yaptım, YÖK
başkanı, diğer üniversitelerin rektörleri ile bu nedenle doğal olarak irtibatlı oldum. Şüpheliye
ait iletişim tespit tutanakları incelendiğinde; bazı üniversite öğretim üyelerini düşünce
yapıları, siyasi, sosyal, dini görüşlerine göre kategorize ettiği,kendi dünya görüşüne yakın
olanlara referans olduğu,olmayan öğretim üyelerinin ise aleyhlerinde kulis çalışması yaptığı
tespit edilmiştir. Herkes arkadaşı, güvendiği kişiler için referans olabilir. Ben de iki öğretim
üyesine referans oldum diye böyle değerlendirilmemeli. ÇYDD’nin, ADD ile birlikte birçok
miting, basın açıklaması, gösteri yürüyüşü gibi faaliyetlerde bulunduğu bilinmektedir.
Kendisinden ele geçirilen bir dokümanda ADD – yandaş kurum, politik bir tandans yazması,
Ayşe Yüksel’in bu örgütsel birlikteliğe ne şekilde vurgu yaptığını açıkça göstermektedir.
ÇYDD ve ADD, Atatürk’ün devrim ve ilkelerini yaşatmak için kurulmuş sivil toplum
örgütleri. Tüzükleri doğrultusunda yasal olarak çalışmalarına izin verilmiş dernekler. ÇYDD
ülke çapında eğitime katkıları ile kamu yararına çalışan bir dernek statüsü kazanmış.
Kurulduğundan bu güne Milli Eğitim Bakanlığı, illerde Valiler, ilçelerde Kaymakamlar ile
çalışmış. Birlikte eğitim projeleri yürütmüş. Ayşe Yüksel’in ÇYDD içerisinde etkin ve
yönlendirici bir konumda olduğunu gösteren birçok telefon görüşmesi ve belge
bulunmaktadır. 1995 yılında ÇYDD Bakırköy Şubesine üye oldum. Milli Eğitim Müdürlüğü
onayı ile okullarda sağlık taramaları çalışmalarına katıldım.1997 yılında, gönüllü beş kişi
Küçükçekmece şubesini kurduk. 2001 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi halk
sağlığı ana bilim dalında hiç öğretim üyesi olmadığı için sorumluluk hissedip gönüllü gitmek
istedim. 2547 sayılı YÖK yasasına göre atandım. ÇYDD Van Şubesine nakil yapıldı. Şubat
2003-Şubat 2007 yılları arasında yönetim kurulunda üye olarak görev yaptım.Mayıs 2007’de
ÇYDD Genel merkez yedek yönetim kurulu üyesi seçildim. 6 Şubat 2009 tarihinde vefat eden
Prof. Dr. Türkel Minibaş’tan boşalan Genel Merkez Asıl Yönetim Kurulu Üyeliğine davet
edildim. 3 Mayıs 2009 tarihinde ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Asıl üyeliğine
yeniden seçildim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin bütün gönüllüleri ile eşit
koşullarda görev yaptım. Şüpheli Belkıs Bağ’dan ele geçirilen dokümanlarda; “Çalışmalar
yapılırken Ayşe YÜKSEL’le temasa geçip önerilerinin sorulacağı” belirtilmektedir. Bu durum
Ayşe Yüksel’in ÇYDD’nin alt kademelerinde nasıl etkili ve yönlendirici olduğunu
göstermektedir. Belkıs Bağ’ın notlarında “Ayşe Yüksel’e soralım.” diye bir kez not alması
nasıl böyle değerlendirilebilir. Daha önce açıkladığım gibi Belkıs Bağ, Adalet Bakanlığı ile
Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu çalışmasını öğrenmek için not almıştı. Ergenekon terör
örgütünün dokümanlarından olan “LOBİ” dokümanında “üniversite gençliğinin yanı sıra
büyük kentlerin varoşlarında ve Güneydoğu Anadolu’da boşluğa sürüklenmiş sahipsiz
gençlerin örgütleneceği” belirtilmiştir. Bu bilgiden ilk defa bu soruşturmada haberim oldu,
benimle bu bilginin ilgisi yok. Ayşe Yüksel’in de, Van 100.Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi
olmasından kaynaklanan konumu da kullanarak, bu alanda faaliyet gösterdiği, PKK Terör
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Örgütüne üye olmaktan haklarında işlem yapılan veya PKK terör örgütü ile bağlantılı olduğu
anlaşılan Van 100.Yıl Üniversitesinin bazı öğrencilerine ÇYDD’den burs verildiği tespit
edilmiştir. Bu suçlamayı asla kabul etmiyorum. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına
yapılan çalışmaların PKK ile asla ilgisi olmaz. Dedikodudan öte değildir. Bu dedikodulara
dayanarak 2005 yılında da konu ile ilgili soruşturma açılmış, delil bulunamamış,
“soruşturmaya mahal yoktur” kararı Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilmiştir. Burada
da soruşturma yaptığım şahıslarla ilgili görevlendirilme belgem, burada şahıstan ele geçirilen
dokümanlar arasında bulunan YÖDER ile ilgili öğrenci listeleri ön plana çıkmaktadır.
Şahıstan ele geçirilen dokümanlar arasında YÖDER’e üye çok sayıda öğrencinin isminin
bulunduğu listeler ele geçirilmiştir. YÖDER’in yasal bir Yüzüncü Yıl Üniversitesiöğrenci
derneği olduğunu, rektör yardımcısı olarak hazirun listesinin bende olmasının doğal olduğunu
daha önce ifade etmiştim. Van Emniyet Müdürlüğünün YÖDER ile ilgili yazısında; İstanbul
ilinde 10-13 Aralık 2005 tarihinde yapılan sözde konferans sonrası, PKK/Kongragel terör
örgütünün Türkiye gençlik yapılanması olan Bageh’in feshedilerek yerine Yurtsever Özgür
Gençlik Hareketi’nin (YÖGEH) kurulduğu, YÖDER isimli derneğin de PKK/Kongra-gel
terör örgütünün Van 100. Yıl Üniversitesindeki illegal yapılanması olan Yurtsever Özgür
Gençlik Hareketi üyesi öğrenciler tarafından kurulduğu, Van Emniyet Müdürlüğünce birçok
defa YÖDER isimli derneğe operasyonlar düzenlendiği ve aramalar yapıldığı, yapılan
operasyon ve aramalar sonucunda çok miktarda PKK/Kongragel terör örgütüne ait kitap,
dergi, CD, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, dokümanlar ile çok sayıda yasadışı Terör
örgütünün propagandasını yapan afişlerin ele geçirildiği, dernek üyesi ve aynı zamanda
100.Yıl Üniversitesi öğrencisi olan bazı şahısların tutuklandığı belirtilmiştir. Yine aynı yazıda
YÖDER mensubu öğrencilerin molotof atarak yangın çıkarma gibi eylemlerine karıştıkları,
aynı zamanda Van 100.Yıl Üniversitesinde karşıt görüşe mensub öğrenciler ile çok sayıda
kavgaya karıştıkları ve gerginlik yarattıkları, bazı sağ görüşlü öğrencileri çeşitli yerlerde darp
ettikleri, bu şekil birçok eylem yaptıkları belirtilmiştir. Ayrıca YÖDER üyesi ve üniversite
öğrencisi bazı şahısların terör örgütünün yurt dışında bulunan kamplarına katılarak silahlı
örgütsel faaliyet yürüttükleri, YÖDER üyelerinin örgütün kamplarına katılmak üzere Van
iline gelen katılımları örgüte gönderdikleri, örgüt yanlısı yayın yapan dergi ve kitapların
üniversite ve mahallelerde dağıtımını gerçekleştirdikleri, molotof kokteyl eylemlerini
gerçekleştirdikleri, PKK/Kongra-gel terör örgütünün amaç ve istekleri doğrultusunda faaliyet
yürüttüklerinin tespit edildiği belirtilmiştir. YÖDER ile rektör yardımcısı olarak görevimin
dışında hiçbir şekilde iletişimim olmamıştır. Üyesi olan bütün öğrenciler için bu suçlamanın
yapılması mümkün değildir. Rektör Yardımcısı olduğum dönemde Van Doğu TV, bu
öğrencilerle “üniversitedeki sorunları” konulu bir tartışma programı yapmış, programı
gazeteci Ergin Sarı yönetmiştir. Beni de davet etmişlerdi. Ben de katılacak öğrencileri
görünce olumsuz bir ortam olacağı düşüncesi ile vazgeçmiş katılmamıştım. Programda bu
öğrenciler beni eleştirmişlerdi katılmadığım için. YÖDER üyesi bazı öğrenciler 2002 yılında
burs aldılar derneğimizden. “Geleceğin Doktorları” projesi için Tıp Fakültesinde yaptığımız
duyuruya başvurdular evraklarını getirdiler, eksiklikleri yoktu. ÇYDD Genel Merkezine
gönderdik. Burs almaya başladılar. Sabıka kayıt belgeleri, öğrenci belgeleri vardı. Eğer suçlu
iseler nasıl öğrencilikleri devam ediyordu ya da neden savcılık iyi hal belgesi veriyordu? Her
öğretim yılı başında sabıka belgeleri güncelleniyordu. Yine aynı yazı içerisinde Ayşe
Yüksel’den ele geçirilen YÖDER listelerinde ismi bulunan şahıslara ait arşiv araştırmasına da
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yer verilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda ele geçirilen YÖDER listelerinde ismi bulunan
toplam 150 şahsın PKK/Kongra-gel terör örgütü adına faaliyet göstermek, yasadışı gösteri
olaylarına katılmak gibi suçlardan kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Ayşe Yüksel’den ele
geçirilen, YÖDER listelerinde isimleri bulunan şahıslar ile ÇYDD Şubelerinden ve
Şahıslardan ele geçirilen dijital verilerde bulunan burs listeleri karşılaştırıldığında; YÖDER
listelerinde ismi bulunan; Cengiz Günay, Sinan Gülşen, Özgür Emre Polat, Nevzat Engin,
Murat Demir, Reyhan Turgut ve Ali Yiğit isimli şahısların ÇYDD Kadıköy Şubesi ve Ayşe
Yüksel’den ele geçirilen burs listelerinde isimlerinin bulunduğu ve PKK/KONGRA-GEL
terör örgütü adına faaliyet göstermekten suç kayıtlarının bulunduğu, Bu öğrencilere burs
verildiğinde savcılıkbelgelerinde suç yoktu, öğrenci idiler. Öğrencilerin disiplin cezası
aldıklarını öğrendiğimiz zaman bursları kesildi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği burs
vermek istediği öğrencilerin hem sabıka kaydı ile cezasının olup olmadığını, hemde üniversite
de ki disiplin cezasını takip edip öyle burs veren bir kurumdur. Fevzi Meşe, Fırat Duman,
Mehmet Rauf Aslan, Abid Karagöz, Fırat Kaya, Erhan Bozboğa, Mahmut Özdemir, Remzi
Mete, Ahmet Serkan Aydın, Bünyamin Zirek, Cemal Bor, Hanifi Baran, Levent Atayılmaz,
Cafer Ali Küçükyılmaz, Zülfü Akşit, Bekir Cebe, Yasin Sezgin, Adem Kılıç, Veysi Çelik, Ali
Kılıç, Dilan Bektaş, Semra Yıldız, Şermin Can, Zübeyde Fidancı, Derya Çağıran ve Özlem
İçen isimli şahısların ÇYDD Kadıköy Şubesi ve Ayşe Yüksel’den ele geçirilen burs
listelerinde isimlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu öğrenciler bugünün devlet
memurlarıdır. Öğretmen ve aile hekimi olarak ülkemizin her yerinde görev yapıyorlar. Buna
göre YÖDER listelerinde ismi bulunan toplam (33) şahsa ÇYDD tarafından burs verildiği,
bunlardan (7) şahsın PKK terör örgütü adına faaliyet yürütme, yasadışı olaylara katılmak gibi
suçlardan kayıtlarının bulunduğu, (2) şahsın ise halen PKK Terör Örgütü adına olaylara
katılmaktan arandığı anlaşılmıştır. Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde ÇYDD’nin,
PKK Terör Örgütünün Van 100.Yıl Üniversitesindeki yapılanması olan YÖDER’e üye birçok
öğrenciye burs verdiği, burs verilen bu öğrencilerden bazılarının PKK terör örgütü adına
faaliyet gösterdiği, açıkça anlaşılmaktadır. Öğrencilere burs verilmesi, ÇYDD Van Şubesinde
yedi kişiden oluşan Yönetim Kurulu kararı ile oluyor. Tek başıma benim kararım değil.
ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu dokuz kişiden oluşuyor. Burs evrakları tam olan
öğrenciler değerlendiriliyor. Savcılık kayıtları temiz ise, bu öğrencileri nasıl suçlayabiliriz.
Yine, Ayşe Yüksel’den ele geçen veriler içerisinde “25 Eylül 2008” isimli word belgesinde
“ÇYDD Genel Merkez Burs Birimine” başlığı altında Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi
olan bazı şahısların isimlerinin yazılı olduğu görülmüştür. Bu şahıslardan Erhan Bozbağa ve
Hanifi Baran’ın aynı zamanda şahıstan ele geçirilen dokümanlar arasında bulunan YÖDER
listelerinde de isimlerinin geçtiği tespit edilmiştir. Ayşe Yüksel Savcılık ifadesinde, bahse
konu 25 Eylül 2008 tarihli belgeyi kendisinin hazırladığını, burs verilecek öğrencileri ÇYDD
yönetim kurulu olarak birlikte belirlediklerini beyan etmektedir. ÇYDD Van Şubesi Yönetim
Kurulu Üyesi olarak, o günlerde bilgisayarı olmayan şubemizin yazışmalarını kişisel
bilgisayarımla yapmam tüm yönetim kurulu üyelerinin bilgisi dahilindedir. Bu durum, Ayşe
Yüksel’in ifadesindeki “YÖDER listelerinde ismi geçen bazı öğrencilere çydd tarafından burs
verilip verilmediğini bilmediği” şeklindeki beyanlarıyla çelişmektedir. YÖDER üyesi olup
ÇYDD Van Şubesi ya da ÇYDD Genel Merkezden burs alan Yüzüncü Yıl Üniversitesi
öğrencilerini anımadığım beyanını vermemişimdir. Başka şubelerden burs alan, başka
üniversitelerde öğrenim gören öğrencileri tanımadığımı ifade etmişimdir. Ayrıca PKK Terör
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Örgütü adına yasadışı olaylarına katıldığı tespit edildiğinden halen Van Emniyet
Müdürlüğünce arandığı, Murat Demir ve Reyhan Turgut isimli şahısların ise PKK Terör
Örgütü adına faaliyet yürütmekten suç kayıtlarının bulunduğu anlaşılmıştır. Bu öğrenciler de
sabıka kayıtları temiz ve öğrenci oldukları için burs almıştırlar. Yine şahıstan ele geçirilen
dijital veriler içerisinde bulunan ve burs listesi olduğu anlaşılan “ÇYDD 2008” isimli word
belgesinde, “2008-2009 Öğretim Yılı ÇYDD Bursiyer Öğrenci Listesi”başlığı altında,
YÖDER listelerinde ismi bulunan, Erhan Bozboğa, Mahmut Özdemir, Remzi Mete, Ahmet
Serkan Aydın, Yasin Sezgin ve Abid Karagöz’ün de isimlerinin yazılı olduğu görülmüştür.
Aynı konu tekrar parça parça ifade ediliyor. Bu öğrenciler bugün devlet memuru, hekim
olarak görev yapıyorlar. Yine şahıstan ele geçirilen dijital veriler içerisinde bulunan “ÇYDD
Koordinatörlük” isimli word belgesinde “Ali Yiğit Matematik” şeklinde ibareler olduğu
görülmüştür. Ali Yiğit isimli şahsın kullanımında olduğu belirtilen .... numaralı telefonun
kaydına bakıldığında; Van Emniyet Müdürlüğünün YÖDER listeleri ile ilgili olarak verdiği
cevabi yazısında ismi bulunan ve 2 adet yasadışı PKK/Kongra-gel terör örgütü adına faaliyet
göstermekten kaydı bulunan Ali Yiğit isimli şahısla kimlik bilgilerinin uyuştuğu görülmüştür.
Yine Van Emniyet Müdürlüğünün yazısında Ali Yiğit isimli şahsın; 21.22-06.2005 günü Van
İli bostan içi beldesinde, güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada öldürülen şahısların
defnedilmesi sırasında meydana gelen olaylar, görüntü inceleme tutanağı, müdafi huzurunda
ifade alınması, nüfus kayıt örnekleri alınarak evrakların ikmalen gönderilmesi istenildiğinden
dolayı halen arandığı belirtilmektedir. Rektör yardımcısı olduğum dönemde komisyon başkanı
olarak yürüttüğüm öğrenci olayları ile ilgili soruşturmalar sırasında Ali Yiğit’in ismini
görünce ve ÇYDD bursu aldığını fark edince hemen bursunun kesilmesi için Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği'ni uyardım, Ali Yiğit’in bursu hemen kesildi. Bir daha da bu öğrenciyi
görmedim. Yine şahıstan ele geçirilen dijital veriler içerisinde bulunan, pardon. Ayşe
Yüksel'den ele geçirilen dijital verilerdeki burs listelerine bakıldığında ÇYDD tarafından
YÖDER mensubu birçok üniversite öğrencisine burs verildiği, bu şahıslardan bazılarının PKK
Terör Örgütü adına faaliyet göstermekten suç kaydının bulunduğu, YÖDER mensubu
öğrencilere ÇYDD tarafından burs verilmesinin Ayşe Yüksel tarafından organize edildiği
açıkça anlaşılmaktadır. Öğrencilere burs verilmesi, ÇYDD Van Şubesinde yedi kişiden oluşan
Yönetim Kurulu kararı ile oluyor, tek başıma benim kararım değil. ÇYDD Genel Merkez
Yönetim Kurulu dokuz kişiden oluşuyor. Burs evrakları tam olan öğrenciler yönetim kurulu
tarafından değerlendiriliyor. Savcılık kayıtları temiz ise bu öğrencileri nasıl suçlayabiliriz?
Tek başıma benim karar vermem asla söz konusu değildir. Ayşe Yüksel, ifadesinde her ne
kadar YÖDER’in yasal sivil toplum kuruluşu olduğunu beyan etmişse de, 2001 yılından beri
Van 100.Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptığı hatta bir dönem Rektör
Yardımcısı da olduğu göz önünde bulundurulduğunda YÖDER ve PKK terör örgütü
arasındaki bağı bilmemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Soyut düşüncelerle suçlama
olamaz. Bütün bunlardan hareketle, Ayşe Yüksel’in, PKK terör örgütünün Van 100.Yıl
Üniversitesindeki yapılanması olan YÖDER’e üye bazı öğrencilerin isimlerini ÇYDD Genel
Merkezine göndererek burs aldırılmasını sağladığı, bu şekilde PKK terör örgütüne müzahir
olan bu öğrencileri Ergenekon silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanmayı
planladığı anlaşılmaktadır. Bu suçlamayı asla kabul etmiyorum. Ele geçen tüm bilgi, belge,
dokümanlar,tespit edilen iletişim tutanakları birlikte değerlendirildiğinde Şüpheli Ayşe
Yüksel’in Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne bağlı olarak faaliyet yürüttüğü ve örgüt üyesi
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olduğu anlaşıldığından Televizyondan öğrendiğim Ergenekon terör örgütünün üyesi olmakla
suçlanacağımı rüyamda görsem güler geçerdim; ama bugün gerçek oldu. Böyle bir suçlamayı
asla kabul etmiyorum. Tüm yaşamım boyunca hukuk dışı hiçbir eylemdebulunmadım.
Suçsuzum. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun kitabı Yaban'daki Celil'in ifadesi ile "bu ülkenin
bir toprağı vardı, işleyemedik; insanlarının bir ruhu vardı, besleyemedik; şimdi hasat zamanı
gelmiş, ne ektik ki ne biçeceğiz" demektedir. Ben de bu tümceyi hiç unutmadım, ülkem için,
insanlarımız için çalıştım. Bizler Cumhuriyet ilkelerine bağlı, devletini seven, vatanına hizmet
için gençler yetiştirmek ve sonuçlarını görmek için mücadele vermekteyiz. Ben de
üniversitemiz öğrencileri başta olmak üzere, Van ilinde eğitim dışı kalan kız çocuklarının
okullaşması, eğitime devam etmesi gibi birçok çalışmanın içinde yer alarak, devletimize karşı
hissettiğim sorumluluklarımı yerine getirmeye çalıştım. Etrafımda aydınlanan gençleri
gördükçe, aydın olma sorumluluğumu yerine getirdiğimi düşündüm. Benim insan gibi insan
yetiştirmekten, ülkeme hizmet etmekten başka düşüncem ve amacım yoktur. Sayın
mahkemenizden beraatimi talep ediyorum. " şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
33-Sanık Fatma Nur Gerçel'in (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/356 Esas sayılı dava
dosyasında 15/07/2011 tarihinde 3. celsede alınan savunmasında özetle;"Efendim ben,
açıklamalar kısmında belirttiğim gibi iddianameye ve yapacağım savunmayı şematize ettim ve
bunun bir plan içinde sizlere sunacağım. Buna göre öz geçmişim birinci madde olarak görsel
olarak gözüküyor ondan sonra arama el koyma kararları ve göz altına alınma onuda şahsım ile
ilgili üçüncü şahıs ile ilgili ve dernek genel sekreteri olmamla ilgili olarak size sunacağım.
Daha sonrada iddianamenin içeriği hakkında ve bir de, şüphelilerin bireysel durumu ile ilgili
olarak öncelikle özgeçmişim. Şöyle yavaş geçeyim, pardon biraz ayarlamam gerekiyor.
İstanbul Barosu, Hukuk fakultesinden1971 yılında mezun oldum. İstanbul Barosu üyesiyim.
Avukatlık mesleğine başladıktan sonra çeşitli şirket ve kurumlarda danışmanlık, çeşitli avukat
bürolarında da ortak avukatlık yaptım. Halen ikametgâhımdaki adresimde serbest mesleğime
devam etmekteyim. Çeşitli dönemlerde İstanbul Barosu seminerlerine katıldım. İnsan Hakları,
Çocuk Hakları, CMK eğitim seminerlerine katıldıktan sonra bu konudaki uygulamalarda
çalıştım. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi olduktan kısa bir süre sonra Merkez
Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği’ni uzun seneler yaptım.Halen Merkez Yönetim Kurulu
Saymanıyım. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kardeş kuruluş olan Türkiye Çağdaş
Yaşamı Destekleme Vakfı kurucu üyesiyim. Halen Başkan Yardımcılığı görevini
sürdürmekteyim. İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyesi olarak Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneğini Kurul’da uzun yıllardan beri temsil etmekteyim. İddianamede tarafıma
isnad edilen suçlamalar, Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan TCK’nın 314/2,
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5, TCK’nın 135/2, TCK’nın 327/1, 53, 58/9, 63.
Maddelerinin tarafıma uygulanması talep edilmektedir. Arama-el koyma-gözaltı, Evim ve
İşyerim. 1- Şahsım ile ilgili arama-el koyma, 13.04.2009 tarihinde Sabahın çok erken bir
saatinde adresimde olağan yaşantıma devam etmekte iken kapı çalınarak tutanakta yazıldığı
gibi organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ve terörle mücadele şube müdürlüğü
görevlileri arama ve el koyma işlemleri çerçevesinde evime gelmişlerdir. Ellerindeki karara
göre silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütme, örgüt üyesi adına örgüte yardım etme
şüphesi ile hakkımda yakalama talimatı verildiği ifade edilmiştir. Daha sonra ikametgâhımın
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işyeri olduğu anlaşılınca İstanbul Barosundan bir gözlemci ve Cumhuriyet Savcısı çağrılmış
ve arama işlemlerine başlanmıştır. Şahsıma ait bilgisayarlar ve dokümanlar alındığı gibi evde
3. kişi olarak bulunan Bedir Seferoğlu’na ait tüm kaset, CD ve dokümanlara da el
konulmuştur. Arama ve el koyma kararı incelendiğinde CMK’nın 130. maddesi çerçevesinde
bir arama kararı alınmadığı, aramanın genel el koyma maddelerine dayandırıldığı
görülmektedir. Şahsıma ait, 3. kişiye ait ve avukatlık mesleki faaliyetlerime ilişki
dokümanlarında bulunduğu bilgisayarıma, CD’lere, kasetlere CMK’nın 134. maddesi ve adli
arama ve el koyma yönetmeliğinin 17. maddesi hükümlerine uyulmaksızın el konulmuştur.
Gözaltına alınma, arama el koyma işlemleri akşama kadar devam ettikten sonra akşam 19.00
sularında gözaltına alındım. Avukat olmam nedeniyle kollukta ifademe başvurulmamıştır.
Savcılık ifadem, savcılıktaki ifadem 16.04.2009 tarihinde saat 15.00-16.00 civarında alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü nezaretinde
parmaklıklar arkasında 4 gün boyunca tutuldum. Bu aşamada bu şekilde gözaltında tutulma
CMK ve Avukatlık Kanunundan kaynaklanan güvenceler ışığında hukuka aykırı bir
uygulamadır. Adli koruma tedbiri, savcılık ifademin ardından tutuklanma istemi ile sevk
edildiğim nöbetçi hakimlik tarafından adli koruma tedbiri hükümleri doğrultusunda yurt
dışına çıkış yasağı konularak saat gece 1 civarında salıverildim. Burada eklemek istediğim bir
husus daha var. Bu konularla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinede başvurdum.
3. şahıs ile ilgili, Bedir Seferoğlu’nun Sarıyer Asliye Ceza Mahkemesi kanalı ile İstanbul 13.
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına vermiş olduğu dilekçede belge, CD, kaset ve
dokümanların kendisine ait olduğunu, bu operasyonla hiçbir alakasının olmadığını, kendisinin
gazetecilik mesleği doğrultusunda 1984 yılından itibaren Genel Kurmay Başkanlığı akredite
muhabiri olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü örgütlere ait Güneydoğu’da
gerçekleştirdiği operasyonlarına çalıştığı kanalın adına katıldığı, kasetlerin kanalın
kameramanı ile görüntülenmiş kasetler olduğu, bunları evinde arşivlemiş olduğunu beyan
etmiştir. Ayrıca kendisinin Milli Güvenlik Akademisi 54. Dönem mezunu olduğunu terörle
mücadele konusunda eğitimli ve terörle mücadele uzmanı olduğunu hatta başta PKK olmak
üzere diğer terör örgütlerinin ölüm listesinde olduğunuda belirtmiştir. El konulan bir kısım
doküman ve belgelerin kendisinin haber kaynağı olduğu, birçoğunun haber olarak
yayınlandığı, bir kısmınında Milli Güvenlik Akademisi sırasında aldığı eğitim ile ilgili kitap
ve dokümanlar olduğunu, bu kitap ve dokümanların görevi nedeniyle özel olarak kendisine
teslim edilmiş dokümanlar olduğu, özlük dosyası olarak verildiği, Mehmetçik ve polisin
yaptığı mücadeleyi anlatan bir belgesel yapma hazırlığı içinde bulunmakta olduğunu, bunların
kendisi için bilgi kaynağı olduğunu, bu bilgi kaynağından yararlanarak Milli Güvenlik
Akademisinde terörle mücadele konusunda zaman zaman ders verdiği gerekçeleri ile el
konulan tüm doküman, CD ve disklerin kendisine iadesini talep etmiştir. Arama ve el koyma
işlemleri sırasında bu konuda da Genel Kurmay Başkanlığına telefonla sonrasında ise
15/04/2009 tarihli dilekçe ile bilgi vermiştir. Ayrıca www.savasmuhabiri.net adlı Bedir
Seferoğlu’na ait sitede terörle yapılan bu mücadeleler resim, video görüntüleri ve Bedir
Seferoğlu’nun özgeçmişi ile birlikte yer almaktadır. CMK’nın 117. maddesi diğer kişiler
hakkında arama ve el koyma işlemlerinin hangi usul çerçevesinde yapılacağını
düzenlemektedir. Bu kanun maddesi şüpheli ya da suç konusu ile ilişkilendirilebilecek 3
kişilerin hukuki ve fiili durumlarını güvence altına almak için düzenlenmiş olan bir kanun
maddesidir. Bu çerçevede aynı evde bulunan Bedir Seferoğlu’na ait odalarda arama
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işlemlerinin yapılabilmesi de bu usul hükmü gereğince bir karar alınmasına bağlıdır. Oysaki
şahsi dokümanlarına el koyma işlemleri yapılırken şahsa ait belge ve dijitaller açısından hiçbir
ayrıma gidilmemiş, sayın Seferoğlu’nun beyanı göz önüne alınmaksızın el koyma işlemleri
gerçekleştirilmiş ve ilgili şahsın beyanları arama ve el koyma tutanağına geçirilmesine
rağmen savcılık tarafından dikkate alınmamıştır. Bu konuda ilgili şahsın dilekçesi dosya
kapsamında bulunmasına karşın savcılık makamı el koyulan dokümanların tamamının
şahsıma ait olduğu yönünde bir değerlendirmeye gitmiş ve iddianamede bu şekilde yer
almıştır. Sayın Seferoğlu’nun basın kanunu’ndan doğan güvenceler çerçevesinde odasından el
koyulan mesleki faaliyetine ilişkin arşivleri hazırlanan iddianamede tarafıma suç isnadında
kullanılmıştır. Bu husus açık bir hukuka aykırılık sebebidir. Dernek ve şubeler ile ilgili,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında, Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği’nin merkez ve şubelerinde 13/04/2009 tarihinde kâğıt ve dijital dokümanlara ilişkin
olarak arama ve el koyma işlemleri yapılmıştır. Arama işlemleri sırasında el konulan CD,
DVD ve hard disklerinlerin imajları ve hash değerleri alınmamış, bir örneği tarafımıza
verilmemiş, bu konuda arama ve el koyma tutanaklarına itirazı kayıt düşülmesine rağmen bu
husus adli makamlar tarafından dikkate alınmamıştır. Kişilere, dernek merkez ve
şubelerindeki hard disk ve CD’ler ile ilgili elkoyma işlemleri CMK’nın bilgisayarlarda,
bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma işlemlerini
düzenleyen CMK 134. maddesi hükümlerine adli önleme ve arama yönetmeliğinin 17.
maddesine uygun olarak gerçekleşmemiştir. İddianame, giriş hiçbir istihbarat kurumu
tarafından varlığı ve eylemleri tespit edilmemiş iddia edilen bir terör örgütü üyeliği isnadına
karşı mahkemenizde savunma yapmak durumunda kaldım. Terör örgütü hakkındaki tüm
iddialar değerlendirildiğinde sanıkların kişilikleri, özgeçmişleri incelendiğinde öncelikle
ortada bir suç ve suçlu bulunmadığı görülecektir. İddianamede gösterilen sanık grubunun
silahlı bir terör örgütü olmadığı, herhangi bir suç örgütüyle ilişkilerinin bulunmadığı açıktır.
Pardon bir dakika şuradan bir şeye bakmak istiyorum. İddianamede adeta bir suç ve suçlu
oluşturma çabasına girişilmiştir. Ortada ne suçlu ve ne de suç vardır. Kaldı ki bir suç
örgütünün varlığının kabulü için o örgütün organize biçimde suç işleme iradesi ile birlikte
yöneticilerin, üyelerin, yardım ve yataklık yapanların somut olarak tespit edilmesi
gerekmektedir. Biraz hızlı gidiyorum. İddianamenin ilk sayfalarında terör örgütünün tanımı ve
gerekçeleri açıklanmış ve çeşitli örgütlenme birimleri şematize edilmiştir. Bu bağlamda
iddianamede Ergenekon terör örgütünün nihai amacını gerçekleştirmek için araç olarak
benimseyip kullandığı yöntemlerden birinin de sivil toplum kuruluşlarının kontrol altına
alındığı ve yönlendirildiği ileri sürülmüş ve bunun sonucundan hareketle de haklarında kamu
davası açılan sanıkların bazılarından ele geçtiği iddia olunan örgütsel dokümanların sivil
toplum kuruluşlarının kontrol altına alınması ve yönlendirilmesi ile ilgili bölümlerinin içeriği
tarafımıza yönlendirilen suçlamaların, ana temasını oluşturmuştur. Devletin yeniden
yapılanması üzerine 25 Kasım 1999 başlıklı ve Lobi aralık 1999 İstanbul başlıklı
dokümanların içerikleri doğrultusunda halkın örgütlenmesi ve kitlelerin örgütlenmesi
başlıkları altında halkın örgütlenmesinin iki yolla olacağı, bunlardan birincisinin siyasal
iktidar amaçlı önce örgütlenme, ikincisinin ise halka önderlik etmesini sağlayacak olan halk
örgütleri olduğu bunların ise işçi ve memur sendikaları, esnaf, sanatkar, tabip, mühendis,
mimar ve avukat odaları gibi kuruluşların olacağı, bunların yanı sıra Atatürkçü Düşünce
Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Pir Sultan
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Abdal Kültür Derneği gibi ideolojik yönelişli örgütlerle olacağı, ayrıca gençliğin kitlesel
örgütlenme ile gerçekleştirileceği, Lobi aralık 1999 İstanbul başlıklı dokümanın giriş başlığı
altında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren Ergenekon’a bağlı sivil
unsurların örgütlenmesi zorunluluğu olduğu, bu faaliyetlerin lobi adı verilen gizli örgütsel
çalışma ile yapılacağı, lobinin faaliyetlerinin siyasi otorite grupları ile dış kaynaklı iş birlikçi
sözde sivil toplum örgütlerinin bölücü ve yıkıcı girişimlerini etkisiz kılacağı, amaç, kapsam,
politika, hedef, organizasyon planı, merkez, araştırma ve bilgi toplama, analiz ve
değerlendirme, finans ve ticaret, kültür ve bilim, teori ve senaryo, iletişim ve propaganda,
hukuk, uluslararası ilişkiler, kadro eleman profili, birim başkanları, köprü personel, finans,
ticari şirket faaliyetleri ve vakıf faaliyetleri ana başlıkları altında örgütlenme biçiminin
yöntemleri belirtilerek sonuç ve öneriler başlığı altında bu çalışmaların masonik bilderberg
örgütü, alman nazi örgütlenişi, ingiliz istihbaratının örtülü örgütlenme modelleri ve bazı
avrupa ülkelerinin sivil toplum örgütlenişleri ile doğu kaynaklı bazı istihbarat ve siyasi
örgütlenmeleri kaynaklık etmiş ise de yapılandırılmasının planlanması ile hiçbir benzerliği
olmamasına özen gösterilmiştir şeklinde belirlenmiştir. Bu iddia ve gerekçelerden hareketle
sanıklardan ele geçen bazı belgelerde şüpheli sıfatıyla alınan beyanlarda Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği ve bazı mensuplarının adının geçmesi ergenekon terör örgütü ile
bağlantılarının bulunduğuna dair kuvvetli suç şüphesi ve emarelerin tespit edilmesi nedeniyle
İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliğince verilen arama, el koyma kararı üzerine
operasyon gerçekleştirilerek dernek yöneticilerine, dernek merkez ve şubelerine arama
işlemleri yapıldığı belirtilmiştir. Arama, el koyma kararı gerekçelerinde, ergenekon terör
örgütü ile bağlantılarının bulunduğuna dair kuvvetli suç şüphesi ve emaralerin tespit edilmesi
iddiaları ileri sürülmekte ise de yukarıda kuvvetli şüpheyi adlarının geçmesi olarak tarif
etmektedirler yapılan suçlamalar ayrıntılı olarak, işlendiği iddia olunan fiil, davranışlar, yer ve
zaman da içerecek şekilde bildirilmemiş, suçlama somut deliller gösterilerek açıklanmamıştır.
İddianamede sayılan hiçbir iddianın yasal ve maddi gerekçeleri olmaması, olağan dernek
faaliyetlerinin ve yöneticilerin faaliyetlerinin iddianamede ileri sürülen bağlantı ve suçlamalar
ile hiçbir ilintisi olmaması nedeniyle tarafımıza yapılan tüm suçlamaları kabul etmemekteyiz.
Hakkımızda yazılmış olan iddianameye temel oluşturan soruşturma sürecinin başlangıcı kim
tarafından gönderildiği belli olmayan ve tamamen mesnetsiz ve gerçek dışı değerlendirmeler
içeren ihbar elektronik postalarına dayanmaktadır. Soruşturma aşamasının başlangıcından
itibaren sözde isnatları destekleyecek tek bir somut delile dayanan bir değerlendirme dahi
bulunmamaktadır. Demokratik hukuk devleti sistemlerinde, yargının bağımsızlığı, hazırlık
soruşturmalarının anayasal ve evrensel ilkelere uygun biçimde yapılması ve özellikle
masumiyet ilkesi, adil yargılama ilkesi, hukuk güvenliği ilkesi, yargının siyasallaştırılmaması
ilkesi, temel hak ve özgürlüklerin yasalarla güvence altına alınması, özellikle özel hayatın
gizliliği ve korunması, düşünce ve kanaat hürriyeti, dernek kurma hürriyeti, toplantı ve gösteri
yürüyüşü düzenleme hakkı, eğitim hakkı ve benzeri hak ve özgürlüklerin yaşama geçirilmesi
son derecede önemlidir. Anayasanın, Cumhuriyetin niteliklerini belirleyen maddesi, Türkiye
Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir düzenlemesini getirmektedir. Biz de
savunmalarımızı bu kavramlar doğrultusunda yapacağız. Özetten de anlaşılacağı üzere
iddianamede hedef demokrasinin olmazsa olmaz paydalarından, demokrasinin gelişmesinde,
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özgürlükçü demokrasinin yerleşebilmesinde büyük rol oynayan çağdaş sivil toplum
örgütlerinin minimize edilerek, hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması,toplum karşısında küçük
düşürülerek yok edilme gayreti çabasının güdülmesidir.İddianamedebir terör örgütünün
faaliyeti olarak gösterilen aslında demokrasinin kurum ve kurallarıdır. Demokrasinin yapı
taşlarını terör örgütünün faaliyeti olarak göstermek hiçbir demokratik ülkede mümkün
değildir.İddianamede adı geçen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 21 Şubat 1989 tarihinde
kurulmuştur. Tüzüğünün kuruluş hükümlerinin 3. maddesinde derneğin amacının, Atatürk
ilke ve devrimleri,Kemalizm ile gerçekleşmiş olan hakların korunması, geliştirilmesi,
yaygınlaştırılması ve çağdaş eğitim yolu ile çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşılması olduğu
yazılıdır. Derneğin çalışma ilkelerini belirleyen tüzüğün ilgili maddeleri, Evrensel insan
haklarına saygılı, demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin
gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi, Bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik,
toplumsal, fiziksel konumunun geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerinden
yararlanmalarının sağlanması, Toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili
duyarlılığın artırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi, Eğitimde fırsat eşitliğini gidermek
amacıyla kız çocuklarının okullaştırılmasını arttırma ve kadınların eğitimli ve meslek sahibi
bireyler olmalarının desteklenmesi, Çağdaşlaşma ve eğitimde reform çalışmalarına öncülük
edilmesidir.Çalışma biçimini düzenleyen maddesi de dernek amacını gerçekleştirmek için
aşağıdaki çalışmaları yapar. Atatürk ilke ve devrimlerine tüm yönleriyle sahip çıkmak, onları
tanıtmak ve bunların ışığında genç kuşakların bilimsel, çağdaş ve akılcı düşünce içinde
yetişmelerini sağlamak, bu amaçla kültürel, ekonomik, sosyal ve sportif alanlarda bilimsel,
eğitsel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak, yarışmalar düzenlemek, derneğin amacıyla ilgili
yasalar geliştirmek için öneriler hazırlamak, bu önerileri ilgili kurum kuruluşlara iletmek,
gelişmeleri kamuoyuna yansıtmak, Okul, kurs, yuva, yurt, sağlık kuruları, dershane, eğitim ve
kültür evi, kitaplık, kütüphane, çocuk ve gençlik kulüpleri ve benzeri eğitsel ve sosyal
kuruluşlar, sportif etkinlikler için yerleşik alanlar, kamplar, tesisler kurmak ve bunları
işletmek, vakıflar kurmak, burs vermek şeklinde düzenlenmiştir. Dernek, 1997 yılında kamu
yararına dernek statüsünü kazanmış bugüne kadar 100 şubeye kadar ulaşmış toplumsal bir
sorun olarak değerlendirilen eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve bu konudaki yetkili mercilerle
eşgüdüm içinde toplumsal faydaya yönelik sosyal çalışmalar içerisinde yüzlerce projeye imza
atılmıştır. Bu çerçevede benimsemiş olduğu temel ilkeler kaynağını avrupa insan hakları
sözleşmesi ve Anayasa’nın 40. maddesinden almaktadır. İnsan haklarını ve temel özgürlükleri
korumaya dair avrupa sözleşmesine ek 1. protokol’ün 2. maddesi eğitim hakkını
düzenlemekte hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz demektedir. Bu yükümlülükten
hareketle Anayasanın 42. maddesi kimse, eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz.
Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk
ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim
ve denetimi altında yapılır şeklindedir. Bu şekilde de eğitim hakkı anayasal koruma altına
alınmıştır. ÇYDD tüzük hükümleri ve yasalar çerçevesinde hukuk devleti ilkelerine, insan hak
ve özgürlükleri ile evrensel değerlere sadık kurucuları ve yöneticilerinin çalışma ve gayretleri
ile egitimağırlıklı olmak üzere yüzlerceprojeye imzasını atmıştır. Kamu oyunda saygınlığını
derneğin genel başkanı sayın Prof. Dr. Türkan Saylan’ın olağanüstü gayreti, inancı, topluma
yararlı olma duygusu, çözümler üretebilme ve neticeye ulaşma yeteneği, yöneticileri, şubeleri,
binlerce üyeleri, gönüllüleri, destekçileri, bağışçıları ile derneğin toplumda güvenirliğini,
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sürekliliğini, hesap verilebilirliğini sağlayarak faaliyetine yukarıdaki ölçütlere sadık kalarak
ulusal, uluslararası başarı öyküleriyle, ödüllerle ivmesini devamlı yükselterek bu günlere
getirmiştir. Bu bağlamda 1997 yılından bu yana 48.333 orta öğretim öğrencisine 46 milyon
lira civarında burs imkânı sağlamıştır. ÇYDD’nin kuruluşundan bu yana başarı öyküsünü
ayrıntılı olarak anlatan belgesel niteliğinde iki kitap yayınlanmıştır. Bunlardan birincisi 17
Ağustos 1999 depremi sonrası yaşanan insanlık dramının yaralarını sarmak için ÇYDD’nin
sosyal sorumluluğu çerçevesinde yapmış olduğu çalışmaları konu alan Deprem Seyir
Defteri’dir. İkincisi ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin 20. kuruluş yılında derneğin
geçmişten günümüze yapmış olduğu çalışmaların bir özeti niteliğindeki Bir Çağdaşlaşma
Öyküsü isimli kitaptır. Her iki kitapda iddianamede isnat edilen suçlamaların aksine toplumsal
fayda ve kamu yararına gerçekleştirilen projelerin bir özeti ve delili niteliğindedir. Söz konusu
kitaplar dilekçemin ekinde mahkemenize sunulmuştur. Bunun yanında gene dilekçe ekinde
yer alan görsel sunum da ÇYDD’nin faaliyetlerine yönelik ayrıntılı bilgiler içermektedir.
Bunu daha önce arkadaşımız Ayşe Yüksel göstermişti ama yer yeni gelenler olduğu için
kısaca geçeceğim. Kurucu üyelerimiz, tüzük, derneğin amacı, demin okumuştum. Çalışma
ilkelerimiz, çalışma biçimimiz, bunlar geçmişti. Eğitime ÇYDD'nin kuruluşundan bu yana
eğitime olan destekleri, okuma yazma kursları, kadınlara iş ve beceri kazandırma eğitimleri,
büyük kentlere göçle gelen ailelere eğitim sağlamak, çocuklara kış ve yaz eğitimleri, gençlere
kişisel gelişim seminer programları, deniz yıldızları, üniversite öğrencilerine burs verilmesi,
kız çocuklarının eğitimlerine devam etmek için burs verilmesi, eğitimde iyi örnekler
geliştirilmesi, ana sınıf yapım projesi, mülki idari amir ile STK'ların ilişkilerinin geliştirilmesi
toplantıları gibi. Deprem bölgesinde verilen hizmetler bütün dökümleriyle çıkmıştır burada
sunuyoruz. Yine deprem bölgesinde yapılan raporlar, verilen hesaplar, ödenen paralar, alınan
bağışlar tek tek, tek tek bütün bunlar ayrıntılarıyla kitapçıkta sunulmuştur. Bu o dönemde
çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi içeren belgeler. Görsel olarak yaptığımız çalışmalarla
projelerle ilgili basın kesitleri, o dönem paraların toplanması için çıkarılması için kanun
hükmünde kararname, onunla ilgili belgeler, izinler, resmi yazışmalarımız, başvurular,
onaylar, herşeyimiz yasal çerçeve içinde yapılmıştır. 1997 yılında kamu yararına dernek
statüsünü kazandık onunla ilgili belgemiz. Daha sonra çağdaşlaşma öyküsünü içeren ve 2009
yılında kuruluşunun 20. yılında bir çağdalaşma öyküsü isimli kitabımız. Bunlar hepsi
sunulmuştur. Şubelerimiz, üyelerimiz bir harita içinde, nerelerde hangi yörelerde olduğu,
projelerimiz, projelerimizin içeriği, rakamlar, adları, burs projesi, toplam 99325 öğrenciye
bugüne kadar burs verilmiştir. 81 ilde eğitime katkı sağlayan projelerimiz, okul yapımı, köy
okulları, ilk öğretim okulu, lise ve bütün bunlar Milli Eğitim Bakanlıkları, il, ilçe milli eğitim
müdürlüklerine teslim edilmektedir. Yurt yapımı, 32 adet kız öğrenci yurdu yapılmıştır
bunlarda yine milli eğitim bakanlığı, il ilçe müdürlüklerine ve ya üniversite kampüsündeki
yurtlar rektörlüklerine teslim edilmiştir şu anda 5 kız öğrenci yurdu yapımı devam etmektedir.
Okul öncesi eğitim sınıfları, ana sınıfları, hepsi bunların Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim
edilmiştir. Oyun parkları, kitaplık, kütüphane, güzel sanatlar liselerine yapılmış projeler ve
müzik aletleri desteği, toplum eğitim ve kültür merkezleri ve 22 bin 300 kadına okuma yazma
öğretilmiştir. Bilinçlerndirilmiştir ve bu projeler ilçe eğitim müdürlükleri ve halk eğitim
merkezleri iş birlikleri ile yapılmaktadır çok ödüllerimiz vardır bunlardan 2 tanesini örnek
olarak sunuyoruz yüzlerce ödüllerden ikisi olarak. Bu da deniz yıldızı projesi, bu konuda
iddianamede deniz yıldızına çok atıf yapılmıştır kitapçık olarak ta mahkenize sunulmuştur.
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ÇYDD'nin gençleri, uzmanlarla bir araya getirilerek çeşitli konularda bilgi ve deneyim ile
donanımlı nitelikli bireyler olmalarına destek veren bir eğitim projesidir. Bu proje derneğin
çeşitli projelerinde yer alacak proje liderleri oluşturmak için yapılan bir eğitim projesidir. Bu
proje ile ilgili olarak yapılan ders programları, bu projede katılan öğrencilerin yaptığı diğer
projeler, ÇYDD ülkenin ve demokrasinin gelişmesi için sivil toplum örgütlerinin vazgeçilmez
olduğunun bilinci ile toplumun en büyük sorunu olan eğitim konusunda STK'lar olarak neler
yapılabileceği ile ilgili çalışmalarda yapmaktadır. Eğitim raporları hazırlanmakta mülki idare
amirleri ile bir araya gelerek ortak projeler birleştirilmektedir. Örnekler verilmiştir, daha önce
verilmiş olduğu için geçiyorum. ÇYDD ülkenin ve demokrasinin gelişimi için sivil toplum
örgütlerinin vazgeçilmez olduğunun bilinci ile toplumu ilgilendiren konularda temel hak ve
özgürlük olan düşünce özgürlüğü kapsamında bilimsel görüş oluşturarak düşüncelerini
açıklamaktadır. Bu bağlamda 23 Haziran 2007'de İstanbul Çağlayan'da teröre lanet mitingi
düzenlenmesine aktif olarak katılmıştır. Toplumun bir çok kesiminin yer aldığı adete
demokrasi şöleni olan Cumhuriyet mitinglerine de ÇYDD aynı bilinç ile katılmıştır ve bunlar
tamamen yasal olarak düzenlenmiş organize edilmiş olan mitinglerdir. Bireysel ve kurumsal
bağışçılarımızın destekleri, yerel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile
ülkemizin her köşesindeki tüm çocuklarımız okula gidebilmesi, okula gönderilmeyen kız
çocuğu kalmaması için eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasına var gücümüzle katkıda
bulunmaya devam edeceğiz. Hayır, hayır daha var. İddianamenin 12. sayfasından 35.
sayfasına kadar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğince verilen arama el
koyma kararı üzerine gerçekleştirilen arama sonucunda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Kadıköy şubesinden ele geçtiği iddia olunan maxtor marka hard disk içindeki dijital belgeler
tarafımıza isnat edilen suçlamalara dayanak olarak gösterilmektedir. İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında,İstanbul 13. ve 14 Ağır Ceza Mahkemesi’nin
kararlarına dayanılarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Kadıköy şubesinin iki ayrı
adresinde kâğıt ve dijital dokümanlara ilişkin olarak arama ve el koyma işlemleri yapılmıştır.
Öncelikle belirtmek isterim ki söz konusu delillere dayanarak merkez yönetim kurulu genel
sekreteri olmam nedeniyle tarafıma suç isnat edilmesi mümkün değildir. Evrensel bir hukuk
kuralı olan suçların şahsiliği ilkesi gereğince ancak tarafımla doğrudan bir bağlantı kurulacak
delillere dayanılarak bir suç isnadında bulunulabilir. Derneğin merkez ya da herhangi bir
şubesinden ele geçtiği ileri sürülen bir dokümana dayanılarak yada faaliyetlerinden dolayı
şahsıma suç isnadın da bulunulması suçların şahsiliği ilkesi yanında Anayasa’nın 38. maddesi
ile Avrupa insan hakları sözleşmesi’in 6. maddesinde düzenlenen adil yargılama hakkına da
aykırılık oluşturmaktadır. Arama işlemleri sırasında el konulan CD, DVD ve hard
disklerinlerin imajları ve hash değerleri alınmamış, bir örneği verilmemiş, bu konuda arama
ve el koyma tutanağına bu işlemlerin yapılmadığına ilişkin itirazi kayıt düşülmüştür. Çağdaş
Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy şubesinden ele geçtiği iddia olunan hard disk içindeki
tüm dijital dokümanlarla ilgili olarak gerek teknik, gerek hukuki açıdan gerekse dokümanların
içerikleri, üslubu, elde edilme şekli, dernek gerçek belgelerinin arasına sıkıştırılmış derneğin
faaliyetleri ve ilişkilerini içermeyen yanıltıcı, gerçek dışı doküman ve bilgileri kapsaması
açısından iddianamede bu hard disk içindeki bilgi ve belgeler doğrultusunda ileri sürülen tüm
suçlamaları reddetmekteyiz. Monte edilmiş bu doküman ve bilgilerin içerikleri, mektuplar,
Türkan Saylan doc. 2008 toplantı özeti, öğrenci listeleri, üye listeleri, birtakım meslek sahibi
kişilerin listeleri bu bilgi ve belgelerin birçoğunu kapsamaktadır. İddianamede delil olarak
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ileri sürülen dijital doküman içeriklerine, gerçekte örgüt üyeliği bazında aralarında hiçbir
ilişkisi olmamasına rağmen iddianamede adı geçen şüphelilerin adları, ilişkileri, üyeleri,
projeleri birbirinin içine katılarak hem kendi aralarında hem de diğer iddianamelerle
bağlantılar kurularak sanal bir birliktelik yaratılmaya çalışılmıştır. Bu şekilde birlikte hareket
ederek örgütün üyeleri oldukları, örgütün faaliyetlerini yerine getirdikleri izlenimi verilmeye
çalışılmıştır. Örneğin ÇYDD ile ÇEV’in müşterek üyeleri, ÇYDD ile ÇEV’in müşterek
projeleriDeniz Yıldızı Projesi, sayın Gökhan Ecevit’in Ata evleri projesi ve ÇEV’in
Cumhuriyet evleri projesi ile Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı öğrenci evleri,
Türkan Saylan doc.’un bu dava ile birleştirilme talebi bulunulan 2010/34 esas sayılı
poyrazköy dosyasında yargılanan sanıklarda CD’sinin çıkması iddiası gibi. İddianamede bir
ihbara dayanılarak 2009/1570 sayılı soruşturma kapsamında şüpheli gösterilen Alperen
Erdoğan, Yakut Aksoy ve Burak Düzalan’ın Kocaeli ili Değirmendere ilçesi Yüzbaşılar
mahallesi İstiklal caddesi Paksan apartmanında evlerinde yapılan aramada bulunan 1 adet data
traveler ibareli Kingston marka flash bellek içindeki bilgilerden yola çıkılarak Deniz Yıldız’ı
projesinin ÇYDD’ye ait olduğu ileri sürülmektedir. 2008 2009 Sonuç raporu isimli word
dosyasında; bu dönem içerisinde yapılan faaliyetler sonucu, 2009 2010 dönemi faaliyet
programında görev alabilecek teğmenler ile Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi, Deniz Astsubay
Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören askeri öğrencilere ait liste bulunduğu, hazırlanan
listede şahısların kimlik bilgilerinin, fotoğraflarının ve haklarında yapılan değerlendirmelerin
yazılı olduğu iddia edilmekte ise de şeklindeki iddianamede belirtilen konuda derneğin bu
içerikte bir projesi olmadığı gibi benim böyle bir projeden, kişilerden belgelerden haberim
bulunmamaktadır. Bununla ilgili daha sonra hukuki bilgileri avukatım verecektir. O nedenle
bunu geçiyorum. Bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra suç isnadından suç isnadından
bağımsız olarak ÇYDD tarafından yürütülen deniz yıldızı projesinin mahiyeti hakkında
mahkemenize bilgi verilmesi isnat edilen suçlamaların gerçek dışılığını ortaya koyması
açısından da aydınlatıcı olacaktır. Deniz yıldızı projesi, üniversitede okumak üzere şehre
gelen gençleri sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine destek olmak amacıyla rol model
olabilecek alanlarında uzman ve akademisyenlerle bir araya getirerek onları hayata
hazırlamaya yönelik bir projedir. Farklı alanlardan akademisyen, bankacı, doktor, eczacı,
mühendis, genel müdür, sanatçı, gazeteci, yazar ve benzeri konusunda uzman kişiler ile
yapılan interaktif söyleşiler, şehir tanıma gezileri, sanat etkinliklerine katılım, CV yazmaktan
iş mülakatlarında başarılı olma yöntemlerine kadar pek çok konuda gençleri meslek hayatına
hazırlayan bu yararlı program, her yılisteyenşubelerce yapılmaktadır. Bu proje bir burs projesi
değildir.  İddianamede bahsedildiği üzere yukarıda belirtilen veriler birlikte
değerlendirildiğinde, deniz yıldızı projesi her ne kadar ÇYDD bünyesinde sadece üniversite
öğrencilerine yönelik bir eğitim ve kültür projesi gibi görülse de, olayın esasında bu şekilde
olmadığı, üniversite öğrencilerine yönelik yapılan bu eğitim ve kültür faaliyetleri görüntüsü
altında üniversite öğrencilerinin yanı sıra gizli bir şekilde askeri liseler, harp okulları ve
özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir kısım subaylara yönelik uygulanan bir
proje olduğu, örgütün gizliliğe verdiği önemden dolayı Deniz Yıldızı projesi ile ilgili
hazırlanan dokümanda sadece meşru ve legal faaliyetlerin belirtildiği, tamamen
soruşturmamız dışında bir ihbar üzerine başka bir soruşturma kapsamında Kocaeli ilinde
deniz subaylarının kaldığı bir ikamette yukarıda bahsettiğimiz gibi ele geçtiği iddia olunan ve
yukarıda belirtilen dokümanlara bakıldığında, deniz yıldızı projesinin aslında Türk Silahlı
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Kuvvetlerine sızmak ve burada kadrolaşmak amacıyla yapılan bir faaliyet olduğu anlaşılmıştır
şeklinde değerlendirilmiş ise de bu değerlendirme ve buna bağlı suçlamalar gerçek dışıdır. Bu
yorum ÇYDD’yi ve ÇYDD’nin deniz yıldızı projesini zorla Deniz Kuvvetleri ile işbirliği
içine sokabilmek adına uydurulmuş olup gerçekle ilgisi yoktur. Tek Bir ihbar ile dernek
projesini diğer projeler ile bağlantı kurdurulmaya çalışılması sadece bir varsayım ve kötü
niyettir. Zaten yukarıda yaptığımız açıklamalar bu iddiaları çürütür niteliktedir. Somut hiçbir
delil bulunmamaktadır. Tüm kayıtlarımız dosyadaki ek klasörlerde mevcuttur. İlgililerce tüm
belgelerimiz araştırılmış ve yukarıdaki bağlantıyı kuracak ne bir isim, ne bir ödeme, ne de bir
belge ve evrak bulunmamaktadır. İddianamede deniz yıldızı projesinin tarifinin dışında gizli
bir amaç ve uygulama bulunmamaktadır. İddiaları kesinlikle kabul etmemekteyiz.
İddianamede belirtilen hususlar derneğin yürütmüş olduğu çalışmalar yanında bizim yaşam
biçimimiz, mesleki kariyerlerimiz, ahlaki değerlerimiz ile de bir uyum arz etmemektedir.
Sosyal sorumluluk çerçevesinde uzun süre dernekte çalışmalar yürütmüş olan bizlerin
böylesine mesnetsiz suçlamalar ile karşı karşıya bırakılması asla kabul edilebilecek bir durum
değildir. Bu iddiaları gerek şahsım gerekse yöneticisi olduğum ÇYDD adına şiddetle
reddetmekteyim. ÇYDD burs listeleri ile ilgili yapılan araştırmada, ergenekon terör
örgütünün, örgütsel dokümanları olarak ileri sürülen lobi adlı dokümanda üniversite
gençliğinin yanı sıra büyük kentlerin varoşlarında ve güneydoğu anadoluda boşluğa
sürüklenmiş sahipsiz gençlerin örgütleneceği, devletin yeniden yapılandırılması isimli
dokümanda ise, halkın örgütlenmesinin iki yolla olacağı, bunlardan ikincisinin ise bir kısım
sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği gibi ideolojik yönelişli örgütlerle olacağı ileri sürülmektedir. Bu terör örgütü
dokümanı olarak lanse edilen dokümanlardaiddia edildiği gibi ÇYDD ile bu
örgütünilişkilendirilmesi olanaksızdır. ÇYDD’nin Türkiye’nin birçok yörelerine verdiği
burslar gibi o yörelerde bulunan şubeler vasıtasıyla üniversite öğrencilerine de burslar
vermektedir. Bu bağlamda lobi, devletin yeniden yapılandırılması gibi dokümanlardan
yönlendirildiği iddiası havada asılı kalmaktadır. Hatta tam aksine ÇYDD’nin dernek projeleri,
özgür karar ve özgün saptamaları doğrultusunda plan ve projelere uygun olarak burslar
verdiği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlebu asılsız savları kabul etmek mümkün değildir.
İddianamede Kadıköy şubesinden ele geçtiği iddia olunan bir dijital veride bulunan 2008
toplantı özeti isimli word dosyası sahteciliği, sahte delil üretme yöntemini ve ÇYDD’ye suç
atma tekniklerini açıkça ortaya koymaktadır. Söz konusu word dosyasına bakıldığında
yönetim kurulu toplantı özeti başlığı altında, sanki ÇYDD’in üst düzey yöneticilerin yaptığı
bir toplantıda alınan kararların maddeler halinde belirtilmesiymiş gibi algılamamız
istenmektedir. Sayılan bu maddelerin bir kısmında, polis içinden gelen bilgilere göre araç
yakanlar nedeniyle burslar konusunda daha dikkatli davranmak zorundayız. Türkan abla
gerekirse kayıt silinsin ama bursta kesintiye gitmemeliyiz görüşünde. Acil durumda yalnızca
Türkan ablanın belirlediği listedeki polis müdürleriyle görüşülecek ibareleri gerçeği kesinlikle
yansıtmamaktadır.ÇYDD hiç kimse Türkan abla demez. Ayrıca bu savların üst düzey
yöneticilerinin yaptığı bir toplantıda alınan kararlar olduğu konusunda hiçbir dayanağa, ıslak
imzaya, belgeye dayanmamaktadırZorlama mantık oyunları yapılarak bu kararların gerçekmiş
gibi değerlendirilmesini kabul etmek mümkün değildir. Şahsen ben böyle bir toplantıda
bulunmadım. Dernekler kararlarını karar defterlerine yazar sonra uygularlar. Hangi karar
defterinde böyle bir karar alınmıştır. Bu yönetim kurulu üyeleri kimlerdir, böyle bir iddiayı
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şiddetle reddetmekteyim. İddianamede belirtilen diğer başka bir husus da burslarla ilgili
listelerde köken raporları dikkate alınacak, güncellemeler bilgi işlem merkezine iletilecek,
burs verileceklerde mevcut ölçüler şeklinde belirtmeler olmuştur bu da daha önceki belirtilen
beyan ve bilgilere hem hukuki olarak hemde içerik açısından katılmamız mümkün değildir.
İddianamenin 35. sayfasında ülkemizde değişik üniversitelerde okuduğu öğrenilen 30 tane adı
geçen, isimli şahısların ÇYDD’den burs aldıkları, ÇYDD’den burs alan bu öğrencilerin
PKK/KONGRA-GEL terör örgütü üyesi oldukları ve örgüt kapsamında değişik eylemlere
katıldıkları tespit edilmiştir şeklinde beyanda bulunulmuştur. İddianamede dile getirilen örgüt
üyesi olduğu iddia edilen öğrenciler hakkında tarafımızdan inceleme yapılmış, bu öğrencilerin
bir kısmının burslarının kesildiği, bir kısmının mezun olduğu, bir kısmının müracaat etmemesi
nedeniyle burslarının iptal edildiği, bir kısmının kayıtlarının bulunmadığı saptanmıştır.
İddianamede belirtilen eylemlere katıldığı iddia edilerek suçlanan bu öğrencilerin devlet
üniversitelerinde okuyup mezun olmaları bir kısmının mezun olduktan sonra resmi dairelerde
görev aldıkları, aynı dönemlerde bir kısmının başbakanlık bursu aldığı, devletin yurtlarında
kaldığı, kredi yurtlar kurumundan ve İstanbul büyükşehir belediyesi bursu aldıkları da
yadsınamaz bir gerçektir. Dernek olarak öğrencilerin her sene bursları yenilenirken
kendilerinden diğer evraklarla birlikte sabıka kaydı istenilmekte herhangi bir engel olmaması
halinde kayıtları yenilenmektedir. Bu belgeler tarafınıza sunulacaktır. Bunları tek tek, 30 tane
öğrenci bunların hepsinin detaylı bilgileri ve cevapları var, hepsi hakkında belgelerimiz
mevcut bunları geçiyorum okumayacağım. Şu an bunların hepside resmi yada hayata atılmış
genç çocuklar, çalışıyorlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi dernek l989 yılından 2011 yılına
kadar toplam 98024 öğrenciye burs vermiştir. Bunların 47428’i üniversite öğrencisi geri kalan
50596 öğrenci ise ilk ve ortaöğrenim öğrencileridir. Yüksek öğrenim öğrencilerine toplam 42
milyon 273 bin 300 Türk lira burs ödemesinde bulunmuştur. Burs veren kurumların bursiyer,
insan seçimlerinde istatistiki olarak yanlış yapma olasılığı en az %2 - %10 arasında olduğu
kabul edilmektedir. İnsan kaynakları seçimleri istatistikleri- Prof. Dr. Burhan Şenatalar’ın
konuşmasından 10 Şubat 2011. Bu istatistikî verilerden hareketle bu kadar süre boyunca
derneğin seçimlerindeki yanlışlık oranı binde birin altında kalmaktadır. Bu veriler de derneğin
yaptığı seçim ve çalışmalarda ne denli dikkatli ve titiz davrandığını ortaya koymaktadır. Kaldı
ki burs verilen binlerce öğrenci hakkında herhangi bir istihbarat biriminin, kolluk güçlerinin,
emniyet ya savcılığın herhangi tarafımıza bir uyarısı, bilgilendirmesi mevcut değildir. Bu
bilgilendirmeye karşın eğer böyle bir bilgilendirme var ise ve burs verilmesi sürdürülmüş ise
sadece yöneticilerin ihmali davranışlarından sözedilebilir. Ama asla bir suç örgütü bu
verilerden ortaya çıkarılamaz. Bu projeleri ile dernek sponsorları, şartlı bağışçıları yurt içi ve
yurt dışı ödüller almışlar, topluma yapılan bu hizmet ile ülkeye yadsınamayacak ölçüde sosyal
ve ekonomik artı değerler kazandırmışlardır. Bir yanda binlerce öğrenciye burs verilmesi
diğer yanda 30-40 öğrencinin emniyet kayıtlarında illegal örgütle ilgili bağlantısının çıkması
gerekçesiyle dernek genel sekreteri olarak benim tebrik edilmem gerekirken bu konu ile ilgili
suçlanmam dayanaktan yoksun bir değerlendirmenin ürünüdür. CMK 160/2, Cumhuriyet
savcısı, maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılanmanın yapılabilmesi için emrindeki
adli kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak
muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür. Ek klasörlerdeki
delillerde ve belgelerde derneğin aldığı şartlı bağışlar, ödemeler, burs veren listeleri, burs
alanlar, projeleri, yurt dışından gelen bağışlar, ve benzeri tüm veri ve bilgiler ilgili
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araştırmalar ve belgeler mevcuttur. Bütün bu bilgi ve belgelerin varlığına rağmen şüphelinin
lehine olan delillerin toplanması ve değerlendirilmesi gerekirken savcılıkça sadece birkaç
öğrencinin kayıtlarına indirgeme yaparak derneğin illegal örgütlere burs verdiğini ileri sürerek
suçlanmam mevcut delil durumu ile birlikte değerlendirildiğinde Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesince belirlenmiş suç ve delil durumu arasındaki orantılılık kriterine aykırılık
oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslarası düzenlemeler herkesin adil yargılanma hakkına sahip
olduğunun altını çizdikten sonra makul bir süre içerisinde ve lehine olan deliller de
toplanılarak yargılanması gerektiğini belirtmektedir. Bu çerçevesinde aşağıda belirtilen
sözleşme hükümleri ve CMK maddeleri kişiye suç isnat edilirken hangi esasların göz önüne
alınması gerektiğini düzenlemektedir. AİHS 6. Madde, herkes, kişisel hak ve yükümlülükleri
ile hakkındaki bir suç isnadının karara bağlanmasında, hukuken kurulmuş bağımsız ve tarafsız
bir yargı yeri tarafından makul bir sürede adil ve aleni olarak yargılanma hakkına sahiptir.
160/2, daha önce okumuştum onu geçiyorum. İddianamenin 40. sayfasından 42. sayfasına
kadar dernek genel merkezinin defter, hesap ve işlemler, gelirleri, yaptığı harcamalar ile
yardım toplama faaliyetleri ayrıntılı olarak incelenerek düzenlenen denetim raporuna göre,
derneğin tüzüğünün amaç bölümünde bulunmamasına rağmen Atatürkçü Düşünce Derneği,
Cumhuriyet Gazetesi Okurları, Ulusal platformlar birliği gibi sivil toplum kuruluşları ve
oluşumlarla birlikte çeşitli tarihlerde basın açıklaması, miting gibi geniş katılımlı eylemler
organize ederek bizzat katıldıkları, Ergenekon terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma
kapsamında düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınarak tutuklananlara destek vermek
ve operasyonları protesto ve provoke etmek amacıyla mitingler, basın açıklamaları, eylem ve
gösteriler için pankart ve afişler hazırlayarak astıkları, el ilanları dağıttıkları, ayrıca eylem ve
mitinglerin katılım giderlerinin dernek bütçesinden karşılandığı, söz konusu operasyon
kapsamında gözaltına alınarak serbest kalanlara destek ziyareti yaptıkları belirtilmektedir.
Yukarıda belirtilen konularda suç duyurusunda bulunulmuş olması ve tarafımızdan savcılıkta
bu konularda açıklayıcı beyanda bulunulmasına rağmen iddianamede bu hususlara
değinilmesi nedeniyle aşağıdaki şekilde açıklama yapmak gerekmiştir. Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 10 ve 11. maddeleriyle, anayasanın 25, 33 ve 34. maddeleri temel hak ve
özgürlüklerin sınırlarını çizmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede dernek tüzüğünün 3.
maddesinde düzenlenen Derneğin Amacı ile 5. maddesinde ifade edilen dernek çalışma
biçimi, derneğin yetkili organları tarafından belirlenmiş olan prensiplerdir. Bu prensiplerin
sınırları gerek yukarıda ifade edilen düzenlemeler gerekse diğer temel hak ve özgürlükleri
düzenleyen kurallar bütünüyle birlikte bir anlam ifade etmektedir. Bu çerçevede temel hak ve
özgürlükleri ilgilendiren bir konuda en geniş yorumun yapılarak özgürlüklerin yaşam alanının
genişletilmesi evrensel ve çağdaş insan haklarının bir gereğidir. İddianamede yer aldığı
şekilde dar bir yorumun benimsenerek sözleşmede ifadesini bulan 2. kuşak insan haklarının
sosyal sorumluluk projeleri yürüten bir dernek açısından sınırlandırılması kabul edilemez.
ÇYDD’nin tüm faaliyetleri bu evrensel hukuk kuralları gözetilerek yasal çerçeve içinde
gerçekleştirilmektedir. Farklı sivil toplum örgütleri ile mitingler düzenlemek, basın
bildirimlerinde bulunmak, Ergenekon terör örgütü ile yürütülen soruşturma kapsamında
düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınarak tutuklananlara destek vermek,
operasyonları protesto etmek gibi iddianamede belirtilen suçlamaların çoğu yasaların
öncelikle yurttaşlara, daha sonra da sivil toplum örgütlerine tanımış olduğu temel hak ve
özgürlüklerden olup bu eylemlerin yasa dışı, provakatif amaçlı olarak değerlendirilmesi hak
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ve özgürlüklerin yok edilmesi gayreti ile eş olup aynı zamanda demokrasinin dallarını
kırmaktır. Sözleşmenin (AİHS) giriş bölümünde sözleşmeye taraf olan devletlerin
sözleşmedeki hak ve özgürlükleri kendi egemenlik alanlarında bulunan herkes için güvence
altına almayı taahhüt ettikleri belirlenmiştir. Sözleşme ve eki protokollerle koruma altına
alınan temel hak ve özgürlüklerin nasıl yorumlanacağı ve anlaşılacağı yine madde 53'de
belirlenmiştir. Bu sözleşmenin hiçbir hükmü sözleşmeci tarafların iç hukuklarında güvence
altına aldıkları insan haklarını ve temel özgürlükleri kısıtlayacak ve taraf oldukları
anlaşmalardaki yükümlülüklerini azaltacak biçimde yorumlanamaz. Anayasası’nın 90/5.
maddesi usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir.
Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa mahkemesine başvurulamaz.
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası
antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek
uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır. İddianamede çağdaş öğrenci
evleri adı altında yapılanmalarının bulunduğu, bu evlerden sorumlu kişiler yönder olarak
adlandırdıkları bursiyer öğrencilere yönderlerle eşleştirerek takip ettirdikleri iddiasına gelince,
ÇYDD’nin çağdaş öğrenci evleri diye bir projesi veya yapılanması mevcut değildir. Sadece
derneğin kurucu üyesi olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfıöğrencilerin kalması koşuyla
yapılan şartlı bağış kapsamında 2 küçük dairede öğrencilerin barınması söz konusudur.
Fatih’deki şartlı bağış olan evde kız öğrenciler halen kalmakta olup, kadıköy’deki ev ise
apartman sakinlerinin de görüşü alınarak ve bağışçının da izni alınarak kiraya verilmiştir.
Öğrencilerin kalmaya devam ettiği Fatih’deki evde ise öğrencilerin uyması gereken kurallar
sembolik de olsa ödemeleri gereken kira bedeli, elektrik, su ödemeleri, temizlik ve benzeri
TÇYDV yönetim kurulu olarak yazılı hale getirilmiştir. Çağdaş öğrenci evleri adlı internette
dolaşan yazılar ise Ankara ÇYDD şubesi bursiyerlerinin kendi aralarında birleşerek
kiraladıkları evlere, insani yardım olarak eşya ve benzeri desteklerin sağlanmasına yöneliktir.
Bu konuda savcılıkta detaylı bir açıklama yapılmıştır. Yönder, ÇYDD’nin Turkcell ile 81 ilde
yürüttüğü kız çocuklarının eğitimlerine devamları için burs verilmesi projesi kapsamında
liseyi bitiren ve üniversiteyi kazanan, İstanbul’a üniversite eğitimi için gelen kız öğrencilere,
sosyal ve kişisel gelişmelerine destek olmak ve onlara rol model olmak üzere mesleğinde
başarılı akademisyen, gazeteci, bankacı, genel müdür, ve benzeri genç kadınların katıldığı bir
sosyal sorumluluk projesidir. Bu benzeri projeler tüm ileri batı demokrasilerinde uygulanan ve
ödül alan sosyal sorumluluk projelerindendir. Bu projenin içeriği ile ilgili haberi aşağıda
bilgilerinize sunmaktayım. Hürriyet gazetesinden alınmış olan bir haberin örneğini buraya
koydum. Çağdaş kızlara yönderlik Turkcell ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
tarafından 2000 yılından beri işbirliği içinde yürütülen Çağdaş Türkiye'nin çağdaş kızları
projesi bir adım daha ileri gidiyor. Üniversite öğrenimlerine başlayan çağdaş kızların
yaşamlarının bu aşamasında da onlara yanında olmak ve bireysel gelişimlerine destek olmak
amacıyla yönderlik programını hayata geçirdi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı
Türkan Saylan, Türkiye'nin çağdaş kızları projesi çerçevesinde 120 kızın üniversiteye
başladığını belirterek, ülkemizde altı milyon kadın okuma yazma bilmiyor, bir milyonu aşkın
kızımız ortaöğrenimde olması gerekirken olamıyor. 20 şirket daha bu projeye katılsa, okuyan
kızlarımızın sayısı 100 bine ulaşır dedi. Burada kimlerin katıldığı da bahsediliyor ve netice
olarak çağdaş Kızlar'ın sosyal ve davranışsal becerilerinin gelişiminde, yetenek ve potansiyel
kapasitelerinin keşfinde ve çevre değişikliklerine uyum sürecinde yol gösterici ablalık rolünü
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gönüllü olarak üstlenen yönderler, uzun ve titiz çalışmalar sonucunda belirlendi ve kapsamlı
eğitimlerden geçirildi. Kaynak Hürriyet insan kaynakları. Burada burs alanöğrencilerin
mülakatlarının yapılması kılık kıyafetine ve dış görünüşlerinin değerlendirilmesi konusunda
niye bursların kesildiği gibi, bunlar zaten savcılığada verdiğimiz dilekçelerimizde ve
savunmalarımızda mevcut. Bunlarla ilgili olarak genel bilgilerimiz bunları geçiyorum. Yine
denetim raporunda, yerel genel, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bazı milletvekilleri ve
belediye başkan adayları ziyaret edildiği,rol aldıkları, siyasi bir partinin organıymış gibi
çalıştıkları iddiası, bu konuda da demokratik hakkımızı ileri sürdüğümüzü belirtiyoruz bunu
bir düşünce özgürlüğü ifadesi, kimseyi etkilemediğimizi sadece görüş ifadesi. Kitapların niye
belirli yerlere gönderildiği konusunda, bu tamamen talepler üzerine verilmektedir. Bunu
geçiyorum, belirli bir kitleye birlikte iş birliği yapıldığı gibi ya da yaptığımız her birşeyi
yardımımız Türkiye genelinde talepler üzerine olmaktadır. Yaptığımız her şeyi biz resmi
kurumlarla birlikte yapmaktayız. Bunu geçiyorum raporla ilgili, okudum. Bunu geçiyorum.
ÇYDD ile ÇEV’in Çağdaş Eğitim Vakfı'nın tanımlanması, İddianamede bu konuda ana başlık
olarak ileri sürülmektedir. İddianamenin başından bu yana ÇYDD ile ÇEV’in beraber hareket
eden, müşterek etkinliklerde bulunan birbiri içine düğümlenmiş iki kurum olduğu izlenimi
verilmekte, iddianamenin başındaki sanal tariflere bu iki kurum adeta monte edilmek
istenmektedir. Bu iddiaları da kabul etmek mümkün değildir, zira, her iki kurum tüzüğünde ve
vakıf senetlerinde belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde faaliyet gösteren birbirinden bağımsız
farklı tüzel kişiliği olan ve aralarında hiçbir organik bağ bulunmayan iki sivil toplum
örgütüdür.  Sonuç olarak daha önce de beyan ett iğimiz gibi CMK’nın 160.
MaddesininCumhuriyet savcısı, maddi gerçeğin araştırılması konusundaki yükümlülüğüne
dile getirerek bu operasyonun başlangıcından itibaren bu maddenin koruduğu hükümlere
sadık kalınmamış olduğunu ileri sürmekteyiz. Tüm şube, merkez ve yöneticilerin
ikametgâhlarının merkez ve şube binalarının aranması sırasında sadece aleyhe olan delillerin
toplanmasına dikkat edilmiş, yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen derneğin yüzlerce başarılı
projelerine rağmen derneğin yaşam öyküsü sadece gerçeksiz iddialar arasına sıkıştırılma
gayreti gösterilmiştir. Ayrıca iddianamede dernek ve tarafımız aleyhine kabul edilen deliller
özellikle koyu puntolarla vurgulanarak yasanın amir hükmüne aykırı davranılarak soruşturma
savcıları görevlerini ihmal etmişlerdir. Bir şekilde soruşturma savcıları, şüphelilerin lehine
olan delilleri toplamadıkları gibi dosya ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan kişilerin
iletişim bilgilerini, şahıslar arasındaki kişisel sohbetleri iddianameye koymuşlar ve daha
ziyade sanıkların kişisel itibarlarını sarsma ve kamuoyu önünde küçük düşürme stratejisini
uygulamışlardır. Savcılar, iddianamenin başlangıç bölümünde iletişim tutanakları ve diğer
delilleri hiçbir yorum yapmadan olduğu gibi yazmaları ve mahkemeye sunmaları gerekirken
çeşitli yorum ve çıkarsamalarla adeta kanıtları aleyhe yönlendirme işlemi uygulamışlardır.
İddianame içeriğinde CMK’nın aradığı şüphelinin lehine ve aleyhine olan hususlar
çerçevesinde bir denge kurulmamıştır. İddianamenin içinde,  Şüphelilerin bireysel durumu
iddianame 205-240 sayfa arası. Savcılık beyanlarım, Savcılıkta verdiğim ifadeye aynen
katılmaktayım. Sadece ifademin 206. sayfasında Pervin Olgun adlı kişinin ÇYDD yönetim
kurulu üyesi olup olmadığını hatırlamadığım şeklinde beyanım yazılmış ise de yanlış
yazılmıştır. Pervin Olgun bir dönem ÇYDD yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. İkametgâhım
ve işyerimde el konulan dokümanlar, İkametgâhımda yapılan aramada bulunarak el konulan
dokümanların incelenmesinde deliller iki gruba ayrılmakla birlikte 3. şahsa ait evrak, kaset,
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CD, fotoğraf ve dokümanlar bana aitmiş gibi kabul edilerek iddianamede delil olarak
gösterilerek suçlanmaktayım. Daha önce belirttiğim gibi Bedir Seferoğlu’nun savcılığa
sunmuş olduğu dilekçesi dosya içinde bulunmasına rağmen mesleki faaliyetine ilişkin haber
ve eğitim kaynaklı arşivleri iddianamede tarafıma suç isnadında kullanılmıştır. Bu husus açık
bir hukuka aykırılık sebebidir. Bu iddiaları kabul etmem mümkün değildir. Bedir
Seferoğlu’na ait evrak, kaset, CD, fotoğraf ve dokümanlar, 577’den 581’e kadar
numaralandırılmış dokümanlar, 1300’den 1309’a kadar numaralandırılmış dokümanlar,
iddianamenin 210. sayfasında listelenmiş dokümanlar için, iddianamede bana ait olarak
gösterilmiş bu belge, doküman, CD’lerin içeriği, benim tarafımdan temin edilmesi mümkün
olmayan belge, doküman, CD’ler ve benzeri olup benim bu konuda hiçbir bilgim
bulunmamaktadır. ÇYDD Susurluk şubesi yönetim kurulu faaliyet raporu, derneğin genel
sekreteri olmam ve her genel kurul toplantısı sonucunda derneğe şubelerin göndermiş olduğu
raporun bir suretinin incelemek üzere yanıma almış olmam ya da bende bulunması normal
olan bir dökümandır. Raporda 8 Mart Dünya emekçi kadınlar günü nedeniyle ADD ile birlikte
ibareleri kalın olarak belirtilerek, ADD ile birlikteliği suç delili olarak değerlendirilmiştir.
Yukarıda belirttiğim bir dizi güvence altına alınmış olan hak ve özgürlükler doğrultusunda bu
dernekler arasında yapılan faaliyetlerin yasa dışı hiçbir yanı bulunmamaktadır. Bu belgenin
içeriğinde suç isnadında kullanılabilecek bir husus yoktur. Dernek genel sekreteri olmam
nedeniyle, öncelikle belirtmek isterim ki söz konusu delillere dayanarak merkez yönetim
kurulu genel sekreteri olmam nedeniyle tarafıma suç isnat edilmesi mümkün değildir.
Evrensel bir hukuk kuralı olan suçların şahsiliği ilkesi ancak tarafımla doğrudan bir bağlantı
kurulacak kanıtlara dayanılarak bir suç isnadında bulunabileceğini göstermektedir. Daha önce
bu konuda görüşlerimi bildirmiştim, geçiyorum. İddianamenin 211. sayfasından 214.
sahifesine kadar, şüphelinin genel sekreteri olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Genel Merkezinin .. sayılı yerde yapılan aramada bulunarak el konulan dokümanlardan
..61’den 68’e kadar numaralandırılmış kitapçık haline getirilmiş Mehmet Kunt adlı kişiye ait
olduğu anlaşılan dokümanın yapılan incelemesi ile ilgili hiçbir fikrim ve bilgim olmamasına
rağmen Mehmet Kunt adlı kişiye ait olduğu ve bu kişinin görüşlerini içerdiği anlaşılmaktadır.
Dosyaya delil olarak konulan evrakların içeriği suç delili olarak belirlenmiş ise de bu evraklar
ve içeriği konusunda bir bilgim bulunmamaktadır. ÇYDD şişli şubesinde yapılan aramada el
konulan dokümanların incelemesinde bilgiler dokümanında 1995 yılında kurulan Vakıf ile
ilgili bilgilere yer verilmektedir. Daha önce de belirttiğim gibi vakıf kurucularından ve
yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle adım bu belgelerde geçmektedir. Buna suç isnadı ile
ilişkili başka bir anlam yüklenmesi mümkün değildir. ÇYDD Zekeriyaköy şubesi’nde yapılan
arama ve el koyma işlemleri sırasında bir kısım evraklar arasında derneğin tüzük hükümleri
doğrultusunda faaliyetlerini yürütmesi amacıyla yapılması düşünülen konular hakkında
görüşlerin yazılı olduğu değerlendirmeler ele geçmiştir. Bu değerlendirmelerin yapıldığı
toplantılar güvercin toplantıları olarak adlandırılmakta olup, şubeler arasında eşgüdümü
sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Bu husus dernek çalışmalarının bir parçası olup,
düşünce özgürlüğünün bir yansımasıdır. İddianamenin 216. sayfasında şahsımın telefon
numarasının Ayşe Yüksel’in telefon fihristinde kayıtlı olduğu değerlendirmesi yapılmıştır.
Bunun nasıl oluyor da isnat edilen suçlara vücut verebileceği değerlendirilmiştir anlamak
mümkün değildir. Yönetim kurulu üyeleri olarak iletişim bilgilerinin birbirimizde olması
hayatın doğal akışının bir gereğidir ve mecburiyetidir. İddianamenin 211. sayfasında derneğin
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genel sekreteri olmam nedeniyle 22 nolu klasör içinde 11 ve 12 sayılı sayfalarda mitinglere
katılmayı suçlama olarak değerlendirilmiştir. Belirli bir fikir ve görüş çerçevesinde kurulmuş
bulunan sivil toplum örgütlerinin toplumların ve toplulukların haklarını ve sesini en etkin
biçimde duyurduğu sürece insanlık ve demokrasinin büyük kazanımlar elde ettiğini kabul
etmek demokrasinin ilerlemesine, yasalarca tanınan hak ve özgürlüklerin kalıplarına
oturmasına yol açar. Tarihsel uzun mücadelelerden sonra demokrasinin en büyük paydası olan
sivil toplum örgütlerinin kurumsallaşarak uluslararası sözleşme ve yasalarla ifade özgürlüğü,
toplanma özgürlüğü çerçevesinde güvence altına alınması Avrupa insan hakları sözleşmesi ile
gerçekleşmiştir. Avrupa insan hakları sözleşmesi’nin örgütlenme  ve toplantı özgürlüğünü
düzenleyen maddesi herkes barışçıl bir biçimde toplanma özgürlüğü ile kendi çıkarlarını
korumak için sendika kurma ve sendikalara girme hakkıda dahil örgütlenme özgürlüğü
hakkına sahiptir ve tüzel kişi olarak, kanun önünde bireylerle aynı hakları taşıyan derneklerin
yine Sözleşme’nin 10. maddesinde ifade özgürlüğünü düzenlemektedir. Bu maddeye göre
herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın
ulusal sınırlarla kısıtlanmaksızın bir görüşe sahip olma, haber ve düşünceleri elde etme ve
bunları ulaştırma özgürlüğünü de içerir şeklinde tarif edilerek bu hak ve özgürlükler anayasal
haklar olarak Anayasanın düşünce ve kanaat hürriyetini düzenleyen 25. maddesi ve dernek
kurma hürriyetini düzenleyen 33. maddesinde ifadesini bulmuş veAnayasa tarafından koruma
altına alınmıştır. Dernek tüzüğünde derneğin çalışma biçimini düzenleyen 5. maddenin 12.
şıkkı platformlar oluşturmak, benzer amaçlı dernek ya da kuruluşlara katılmak, bu kuruluş ya
da kişilerle işbirliği yapmak şeklinde düzenlenerek uluslararası, ulusal yasalarla düzenlenmiş
hak ve özgürlükler dernek tüzüğünde somutlaşmıştır. İnsan haklarını ve temel özgürlükleri
korumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 1. maddesi sözleşmeci devletler, bu sözleşmenin birinci
bölümünde tanımlanan hak ve özgürlükleri, kendi egemenlik alanı içinde bulunan herkes için
güvence altına alır, mevcut insan haklarının korunmasını içeren 53. madde de bu sözleşmenin
hiçbir hükmü sözleşmeci tarafların iç hukuklarında güvence altına aldıkları insan haklarını ve
temel özgürlükleri kısıtlayacak ve taraf oldukları anlaşmalardaki yükümlülüklerini azaltacak
biçimde yorumlanamaz şeklindedir. Daha öncede okumuştum. Çok ses getiren Cumhuriyet
mitingleri yasal izni alınarak, binlerce kişinin aileleri, çocuklarıyla katıldıkları, görüşlerini
rahatça ifade ettikleri bir şölen halinde gerçekleşmiştir. Keza diğer mitingler de, Çanakkale
mitingi gibi. Bu mitinglere katılmak, organize etmek iddianamede suç olarak
değerlendirilmektedir ki yukarıda ayrıntılı olarak belirtilmiş yasalar doğrultusunda
değerlendirme yapıldığında suç değil kazanılmış bir hak olarak ortaya çıkmaktadır.
Kazanılmış hak ve özgürlükler hiçbir şekilde kısıtlanamaz. Böyle bir uygulama yasalara
aykırıdır. Bu nedenle tarafıma yüklenen tüm iddiaları haklı olmam nedeniyle kabul
etmemekteyim. İddianamede Cumhuriyet mitingleri ile ilgili bütün suçlamaların cevaplarının
gerekçeleri aynı olup hak ve özgürlükleri kısıtlayan, yok etmeye çalışan uygulamalara yasalar
hiçbir şekilde izin vermemektedir. Tarafıma yapılmış olan suçlamaları kesinlikle kabul
etmemekteyim. 222. ve 223 sayfalarda da aynı konuyu içeren suçlamaları yukarıda belirtilen
gerekçelerle kabul etmemekteyim. 30 ile numaralandırılmış klasörün içerisinde, 5 sayısı ile
numaralandırılmış el yazısı yazılmışErdal Atabek 8:40’da vapurdan alınacak dokümanda,
Gençlik ve deniz yıldızları haberli mi katılıyorlar mı, A. Gürbüz Gençliğe haber gibi bir takım
notların bulunduğu, deniz yıldızı eğitimlerine konuk konuşmacı olarak genç psikolojisi ile
ilgili kitapları da olan usta gazeteci Erdal Atabek'in katılacağı zaman, konuşmacının
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toplantıya gelme organizasyonu ile ilgili yapılan bir telefon konuşması sonrası organizasyon
planıdır. Avukat Ali Gürbüz, gençlerle ilgili eğitim projelerinin sorumluluğunu yürüten genel
merkez yönetim kurulu üyesiydi. Yine deniz yıldızı ile ilgili bu projeyle ilgili bir takım notlar
ve aynı suçlamalar yine aynı şekilde bir derneğin faaliyet raporunda yer almış olmasıyla
getiriliyor. 31 sayısı ile numaralandırılan zarfta 1 den 167 Ye kadar numaralı dokümanlar
içerisinde 14 nisan Cumhuriyet mitingi ile ilgili döküman. ÇYDD olarak Cumhuriyet
mitinglerine; üyelerimizin derneğimize yakışır bir düzende ve herhangi bir sorun ile
karşılaşmadan yasal zeminde demokratik katılım gerçekleştirebilmek üzere genel merkez ile
şubelerimiz iletişim içinde olmuşlardır. Bu listeler de bu düzeni sağlama iletişiminin
bilgileridir. Siyah poşet içerisinde “burs veren ile” ibaresi ile “derneğe gelmiyor” ibaresi ile
biten dokümanların içeriği 2007-2008 öğretim yılı yeni burs alacaklar öğrencilerin adları
soyadları telefonları listesi iseburs komisyonundaki arkadaşlarla, öğrenci seçiminde dikkatli
bir incelme sonunda, yukarıda bilgileri verilen öğrencilerin burs almasına, oy birliği ile karar
verilmektedir, bunlarla ilgili bilgiler. Biz yönetici olduğumuz için her konuda takip etmekte
ve bilgi sahibi olmak zorundayız. Yine deniz yıldızı ile ilgili onların yaptıkları daha öncede
dile getirdiğim gibi konularla ilgili bilgiler. Yine öğrencilerin durumlarıyla yapılan
görüşmelerle ilgili bilgiler. Biz öğrencilerle bire bir görüşmeler yapılarak burs konusunda
kararlar verilmektedir. Yine öğrencilerin incelemeleri yapılarak onlarla ilgili bilgiler. Yine
öğrenciler hakkında yapılan görüşmeler ve onlarla ilgili bilgiler, verdiğimiz burslar
tüzüğümüz ve insan hakları sözleşmesi ve anayasanın bize sağladığı yetkiler doğrultusunda
verilmektedir. Yukarıdan itibaren bir dizi halinde burslarla ilgili görüşlerin bildirildiği, burs
bağlama kararlarına ışık tutacak saptamalar derneğin tüzüğü ile Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi ve Anayasanın 42. maddesinde ifadesini bulan hükümler doğrultusunda
değerlendirilmiş olup bu hak da güvence altına alınmıştır. Tarafıma yapılan suçlamaları hiçbir
şekilde kabul etmemekteyim. Anayasanın 42. maddesi kimse, eğitim ve öğretim haklarından
yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve
öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre
devletin gözetim ve denetimi altında yapılır şeklindedir. 17 ile numaralandırılmış kırmızı
dosya içerisinde, geleceğin siyasetçileri projesi bunların toplantı notları, bunlarla yapılan
gündem maddeleri, bu kişilerin, şahısların isim telefon numaraları, toplantının nerede
yapılacağı, ÇYDD’nin belediye başkanı, milletvekili, vali, kaymakam olacak siyasal bilimler,
iktisat, uluslararası ilişkiler kamu yönetimi, hukuk vb alanlarda okuyan bursiyerlerini siyaset
ve idari bilimler alanlarından akademisyen ve uzmanlarla bir araya getirerek kendilerini
geliştirmelerime ve donanımlı hale gelmelerine katkıda bulunmak amacıyla gönüllü
eğitmenlerin önerisi ile oluşturulan bir eğitim projesidir. Buna benzer projeler üniversite ve
diğer STK’lar tarafından da uygulanmaktadır. 36 sayısı ile numaralandırılmış klasör
içerisinde, ÇYDD’den DYP milletvekillerine sorumluluğa çağrı duyurusu Partinizin
‘Laikliğin teminatı biziz’ sözüne güvenerek size oy verenlere diye başlayarak,bu nedenle
kendilerine oy verilmemesi için üzerimize düşen görevi yerine getirerek tüm halkımızı
uyaracağımızı bilgilerinize sunuyoruz. şeklinde biten ÇYDD Genel Merkez Tüm Şubeler”
ibarelerinin yazılı olduğu bir yazı, yine dönemin milletvekillerinin isimleri ve faks
numaralarının yazılı olduğu etiketlerin bulunduğuel yazısı ilefaks yollamada ÇYDD ibareleri.
Ülkesinin geleceğini ve demokrasinin gelişimini düşünen tüm vatandaşların düşüncelerini
kamuoyu ile paylaşması, siyasi partilere görüşlerini yazıp duyurması en temel insan hak ve
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özgürlüğüdür. Bu yazılar bu kapsamda değerlendirilmelidir. Şüpheli Fatma Nur Gerçel’in
genel sekreterliğini yaptığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği genel merkezi adı altında
faaliyet gösteren, dernek merkez binasından el konulan dokümanlardan fihrist içinde ordu
komutanı Hurşit Tolon, kurmay başkanı bir takım isimler ve onun karşısında telefon
numaraları. ÇYDD genel başkanı ve genel merkez yönetim kurulu olarak, İstanbul il merkezi
ve dernek binasının bulunduğu Beyoğlu ilçesindeki protokol listesinde yer alan kişiler göreve
başladıklarında hoş geldiniz, başarılar dileriz demek üzere nezaket ziyaretleri yapardık.
Göreve başlayan her vali, Beyoğlu kaymakamı, müftüsü, İlçe milli eğitim müdürüne olduğu
gibi 1. Ordu komutanına da yapılan nezaket ziyareti ile ilgili iletişim notlarıdır. Yine burada
da deniz yıldızı projesi ile ilgili bir yazı hakkında suçlama var. Deniz yıldızı hakkında gerek
tanıtım yazısında gerek delil listemizde deniz yıldızı kitapçığında daha önce bildirmiştik onu
geçiyorum. Yine bu öğrenciler hakkında yapılan bu mülakatlarla ilgili yazışmalar, aynen
öğrencilerle ilgili, yukarıdaki yazılanlar ÇYDD’nin uluslararası STK normlarına uygun olarak
kendi tüzüğünde yazılı kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmalarını yürütmesinden
kaynaklanan notlardır. ÇYDD Atatürk ilke ve devrimlerini koruyup geliştirerek çağdaş eğitim
yoluyla çağdaş bireye ve çağdaş topluma ulaşmayı hedefleyen, insan hak ve özgürlüklerinin
yaygınlaşmasına, sanata, doğaya ve çevreye duyarlılığın artırılarak demokrasimizin gelişimine
katkıda bulunmayı amaçlayan bir sivil toplum örgütüdür. Bütün bu çalışmalar Anayasa’nın
42. maddesi hükümleri doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına, yönetmeliklere
dayanarak yapılmaktadır. Kız çocuklarının okula gidebilmelerine, eğitimlerine devam
edebilmelerine burs vererek ve yurtlar yaptırarak katkıda bulunmaya çalışmakta, bu amaçla
geliştirdiği projeleri ile kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadının eğitiminin ve statüsünün
iyileştirilmesi alanında Birleşmiş milletler dahil olmak üzere uluslararası kurumlardan ödüller
almaktadır. Örneğin ülkenin tüm illerinde her yıl 10 bin kız öğrenciye burs verdiğimiz eski
adıyla Çağdaş Türkiye’nin çağdaş kızları yeni adıyla kardelenler projemiz 2010 yılında
Birleşmiş milletler kadının eğitimi ve statüsünün iyileştirilmesi alanında tüm dünyaya örnek
olarak gösterilmiş; bir kardelen kızımızda hükümet yetkililerince New York’a götürülerek
Bir leşmiş  mil le t ler  binasında tüm dünyaya tanı t ı lmışt ı r .  Di j i ta l  inceleme
sonuçları,iddianamenin şüphelilerin bireysel durumunda dijital inceleme sonuçları. İddia
konusu hard disk ve CD’ler ile ilgili elkoyma işlemleri CMK’nın bilgisayarlarda, bilgisayar
programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma işlemlerini düzenleyen 134.
maddesi ve arama el koyma yönetmeliğinin 17. maddesi hükümlerine uygun olarak
gerçekleşmemiştir. Dernek merkezi ve şubelerde ele geçen dijitaller ile ilgili olarak cezaların
şahsiliği açısından hiçbir sorumluluğum bulunmamaktadır. Bununla birlikte İddianamede adı
geçen arama ve el koyma kararı gereğince el konulan tüm hard disk, CD'lerle ilgili olarak
beyanlarımı vereceğim. A ÇYDD Kadıköy şubesinden ele geçtiği iddia olunan Maxtor marka,
seri nolu bilgisayar hard disk içerisinde olduğu iddia edilen 2008 toplantıözeti.doc isimli
MSword dosyasında yönetim kurulu toplantı özeti başlığı altında belirtilen görüşme
maddelerinin içeriğini kabul etmek mümkün değildir. Genel olarak yönetim kurulu
toplantılarıyla ilgili kararlar gündem maddeleri ile belirlendikten sonra karar defterlerine
yazılır. İddianamede adı geçen yönetim kurul toplantı özeti içeriğinde belirtilen hususların
dernek yönetim kurulu toplantısı ile ilgili olması mümkün değildir. Ayrıca merkez yönetim ve
yönetim kuruluna ait bilgiler ve yazışmaların Kadıköy şubesi evrakları arasında bulunması
söz konusu değildir. B Genel sekreterliğini yaptığım ÇYDD genel merkezinde CMK 134.
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Maddeye aykırı olarak yapılan arama ve el koyma işlemleri sırasında ele geçtiği iddia olunan
dijital malzemelerdenSeagate marka bilgisayar hard disk içerisinde, Cumhuriyet için
Çağlayan.doc. isimli MSword dosyasında Çağlayan mitingine çağrı, düzenleme kurulu başlığı
altında soruşturma esnasında vefat eden sayın Türkan Saylan ve şüpheli Gülseven Yaşer’in
isimlerinin olması suç unsuru olarak değerlendirilmektedir. Çağlayan Mitingi tüm yasal
izinleri alınarak, içeriği, yöntemi belli ve çok başarılı bir toplantı olarak yapılmıştır. Bu
dokümana dayanılarak nasıl suçlama yapıldığını anlamlandırmak mümkün değildir. Barınma
evlerinin açık adresleri.doc, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin kardeş kuruluşu olan
Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfına ait iddianamenin 232 ve 233. sayfasında
bahsedilen barınma evlerinin açık adresleri ile ilgili dökümanlar kısmındaKozyatağı/Ataşehir
adresinde bulunan taşınmaz 1997 yılında, Hasan Halife Mahallesi, Fatih/İstanbul adresinde
bulunan taşınmaz da 1998 yılında vakfa bağışlanmıştır. Bu iki taşınmaz da barınma ihtiyacı
olan öğrencilere bağışçıların arzuları doğrultusunda öğrenim dönemlerinde barınmaları için
tahsis edilmiştir. Kozyatağı/Ataşehir adresinde bulunan taşınmazda kalan öğrencilerin çok
gürültü yapmaları apartman sakinlerini rahatsız etmesi nedeniyle vakıf yönetim kurulunun
kararı doğrultusunda 2009 yılının başlarında öğrenciler tahliye edilmiş ve 3. Şahsa
kiralanmıştır. Tapu kayıtları ve kira kontratı örneği ektedir. Halen Fatih/İstanbul adresinde
bulunan taşınmazda öğrenciler kalmakta, kendilerinden cüzi bir miktar kira alınmaktadır.
Yaşanan olumsuzlukları gidermek amacıyla kalan öğrencilerin daha düzenli yaşamaları
aralarındaki sorunları gidermeleri için TÇYDV evlerinde kalma yönetmeliği düzenlenmiştir.
43. ada Ataşehir/Kadıköy adresinde bulunan taşınmaz ise İstanbul Valiliği sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile TÇYDV arasında yapılan 09/12/1997 tarihli protokol
gereğinceüniversiteli kız öğrencilerin konuk edilmesi için vakfa tahsis edilmiştir. 01/11/2006
tarihli Valiliğin yazısına dayanılarak 16/11/2006 tarihinde dairenin ihalesi yapılacağından
boşaltılmış ve İstanbul Valiliği sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına teslim edilmiştir.
Yine genel merkezde elde edilmiş olan 130. Maddeye uyulmadan gerçekleşen arama ve el
koyma işlemleri sırasında ele geçtiği iddia edilen hard disk üzerinde yapılan incelemede
Outlook1.pst isimli e-posta arşivleme dosyası incelenmek üzere açılmış ve soruşturma
kapsamı ile ilgili olduğu değerlendirilen e-posta iletileri tespit edilmiştir buna göre bu
maddelerde, 13 Mayıs mitingi ile ilgili tanıtım iletişimin adresleri, tumcydd.org adresine
gönderilen e posta içeriğinde, değerli şubelerimiz, 13 Mayıs İzmir mitingiyle ilgili düzenleme
kurulunun basın duyuru metni aşağıda yer almaktadır. Size de bilgilenmeniz ve yerel basına
duyurabilmeniz için iletilmiştir. Sevgi ve saygılarımızla, ÇYDD genel merkezi tanıtım ve
iletişim birimi şeklinde yer alan ifadeleri takiben İzmir’de yapılması planlanan Cumhuriyet
mitingi ile ilgili organizasyonun amaçları, yer ve zamanı hakkında bilgilerin olduğu, çok
sayıda üniversite, sendika, dernek ve siyasi parti adlarının listelendiği görülmüştür. İzmir
mitingi, Cumhuriyet mitingi organizasyonu ile ilgili yazışmaların bulunduğu tespit edilmiştir.
Ancak tıpkı Çağlayan mitingine ilişkin yazışmalarda olduğu gibi bu dokümanların ele geçmiş
olmasının hangi suça kaynak teşkil edeceği hususu değerlendirilmemiştir. Valiliğe yapılan
bildirim dâhilinde gerçekleşen, tüm yasal prosedürlere uyulan bir organizasyonun örgütlü bir
suça kaynak teşkil etmeyeceği sabitken, sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen
demokratik bir etkinliğin iddianamede konu edilmiş olması açıkça kaynağını uluslar arası
sözleşmeler, anayasa ve kanun hükümlerinden alan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma
hakkının zımnen ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. 16 Mayıs Kkl 032.txt.msg isimli
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e-posta ileti dosyası incelendiğinde, 16 Mayıs 2007 tarihli, Meral Aybay adresinden,
elektronik posta adresinden Türkan Saylan adresininde olduğu birçok adrese gönderilen E-
Posta içeriğinde, Resim sergisi ve konser okuldaki etkinlikte, guzel kizlarimiz ve yakisikli
subay adaylarimiz cok guzel bir dans gosterisi yapti. Cumhurbaskanimiz sayin Sezer'in
okulumuza armagan ettigi piano ile bir mini konser verildi. Enka'nın hocalari ve ogrencileri
tarafindan. Kuleli Lisesi ve KKL'nin hocalari, yoneticileri ve davetlilere ufak bir ikram
yapildi. Sevgiler, Meral A. şeklinde ifadelerin bulunduğu, E posta ekinde ise askeri öğrenciler
ile bayan öğrencilerin dans ettikleri görülen 16 adet fotoğrafın yer aldığı görülmüştür.
Yaptığımız araştırmada, KANKEV yönetim kurulu üyesi’nin Kandilli kız lisesi
öğrencilerinini Kuleli askeri lisesi öğrencileri ile İstanbul valiliğinin düzenlediği 19 Mayıs
Atatürk’ü anma, gençlik spor bayramı’nda İnönü Stadyumunda yapılan resmi kutlama
töreninde yaptığı ortak dans gösterisinin küçük bir örneğinin KANKEV Kandilli kız lisesi
vakfının restore ettirdiği ve Milli Eğitim Bakanlığının kullanımına sunduğu Adile sultan
sarayında düzenlenen kültürel etkinlikte sergilenmesi ile ilgili bilgi mesajıdır ve ekinde
resimlerde bulunmaktadır.İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı’nın protokolde ev sahipliği
yaptığı 19 Mayıs resmi kutlama töreninde yapılan bu dans gösterisi, Valilik makamınca tespit
edilen hazırlık komisyonunca belirlenmektedir. Valilik tarafından onaylanan ve
gerçekleştirilen bu etkinliğin, KANKEV etkinliğinde tekrarı suç olmamalıdır. Ayrıca bu email
bana gelmemiştir, benim bilgim dışındadır sadece yaptığım araştırmadan dolayı bu bilgileri
iletmekteyim. Yine bu gelen elektronik postalarla ilgili ışık evleri .msg” isimli e-posta ileti
dosyası incelendiğinde, 03 Ağustos 2007 tarihli, ışık evleri konulu, Gokhan Ecevit
gokhanecevit@gmail.com adresinden gönderilen e-posta içeriğinde, konu edilen ışık evleri ile
ilgili olarak bu evlerin çeşitli dini gruplar tarafından organize edildiği, eğitim alanında
öğrencilere yönelik faaliyetlerin yapıldığı gibi farklı iddia ve değerlendirmelerin sonrasında
son bölümde, ne dersiniz, ata evleri' ni açma zamanı gelip geçmedi mi şeklinde ibarelerin yer
aldığı görülmüştür. Bu ÇYDD’ye gönderilen bir e-posta mesajıdır. ÇYDD'nin bu proje önerisi
ile ilgili herhangi bir işlemi, girişimi olmamıştır. İddianamede yer alan, Milliyet mia
toplantisi.msg isimli e-posta ise, Milliyet gazetesi ile proje kapsamında yapılan toplantılar
hakkında bilgilendirme yazışmalarını içermektedir. Yıllardır bu projeler tekrar
edilegelmektedir. ÇYDD vali ve kaymakamların istek yazıları ile eğitime destek vermektedir.
Hizmet götürdüğümüz il ve ilçe Mülki İdare Amirleri yani vali ve kaymakamlar ile her yıl
mülki idare amirleri MİA toplantısı yapmaya çalışılmaktadır. İddianamede bahsedilen, adı
geçen bu MİA toplantısı ile ilgili 2005 yılında Milliyet Gazetesi ile işbirliği yaparak böyle bir
toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu doküman eğitim çalıştayı olarak düzenlenen MİA toplantısına
hizmet götürdüğümüz illerden davet edilecek, katılacak vali ve kaymakamların isim listesidir.
Bu konuyla ilgili Milliyet gazetesinde Milliyet 2005 eğitim çalıştayı, okumayan kız kalmasın,
Milliyet gazetesi ve ÇYDD'nin iş birliğinde gerçekleştirilen toplantıda Çağdaşlaşma
yolundaki Türkiye'de kızların okullaşmasının önündeki engeller ve çözümler tartışıldı.
İstanbul Milliyet. Bu tümü toplantı ile ilgili haberin yapılması, toplantıya kimlerin katıldığı,
toplantıya konusu, Milliyet genel yayın yönetmeni Sedat Ergin çalıştayı açarken kız
çocuklarının okullaştırılmasında karşılaşılan sorunların Türkiye'nin en temel sorunlarından
biri olduğunu belirtti. Ergin, konuşmasında başlıca şu konuları belirtti. Avrupa Birliğine tam
üyelik yolunda ilerleyen Türkiye'de 2005 yılında 1 büyük bir gazetenin o ülkenin 4bir
yanından gelen valiler, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşları ve gazeteciler toplanıp hala kız
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çocuklarımızı nasıl okula gönderebiliriz diye tartışıyorlarsa çok ciddi bir sorunla karşı karşıya
olduğumuzu kabul etmeliyiz. Üstelik bu sorun giderek Türkiye'nin Avrupa Birliği ile
ilişkilerinde bir sorun haline geliyor, olumsuz bir görüntü yaratıyor. Osmanlı'nın batı
karşısında gerilemesinin muhtelif nedenleri var bilim ve teknolojiye gereken önemin
verilmemesi bunlardan biridir. Ama bir bu kadar önemli olan faktör kadınların aklından
yeteneklerinden yaratıcılığından ve zekasından yararlanılmamasıdır. Bununla ilgili
Cumhuriy'in başarısı, kazanımları, kadın erkek eşitliğinin geliştirilmiş olması Cumhuriyetin
en büyük başarısıdır şeklinde devam ediyor. Ondan sonra konuşmacılardan bahsedilmekte
Afyon valisi Muzaffer Dilek, taşımalı eğitim gözden geçirilmeli, bunlar hep haber. Türkan
Saylan, burs sayısı 1000'e çıkartılması, çıkartılırsa devrim olur. 22 kadın kaymakam var.
Çalıştay'a kimlerin katıldığı, burada bir dizi Çalıştay'a katılan mülki amirler, valiler,
kaymakamlar bunların listesi verilmiş sanıyorum bu liste aynen iddianamede de bizi suçlayan
bir liste şeklinde ortaya çıkıyor. Derneğimizden katılanların isimleri, evet. Yine bu dijitaller
arasında basılmayacak isimli resim dosyası incelendiğinde; askeri mekan olduğu
değerlendirilen bir yerde çekilen fotoğrafta, soruşturma aşamasında hayatını kaybeden Türkan
Saylan ve şüpheli Halime Filiz Meriçli ile sanık Hurşit Tolon ile birlikte isimleri tespit
edilemeyen 10 şahsın yer aldığı görülmüştür. Bunları daha önce de belirttiğimiz gibi bir
protokol listesidir yapılan etkinliklerde açılışlarda, zaten protokol ile birlikte resmi açılışlar
yapılmaktadır. Benimle bir ilgisi yoktur suç isnadıyla ilişkilendirilecek bir yanıda
bulunmamaktadır. Söz konusu fotoğrafa dayanarak şahsıma suç isnadında bulunulması
mümkün değildir. Yine Hitachi marka, seri numaraları bilgisayar hard diski üzerinde yapılan
inceleme neticesinde, 2007-gelen bağışlar döviz isimli excel dosyası incelediğinde, gelen
bağışlar döviz, tarih,gönderen, tutar, döviz cinsi, ytl karşılığı, izin tarihi sütun başlıkları
altında bazı yabancı kuruluş ve çeşitli şahıs isimlerinin karşısında yabancı para birimi
miktarlarının yer aldığı görülmüştür. ÇYDD’ye yurt dışındaki Türkiyede'ki eğitim
sorunlarına, özellikle kız çocuklarının eğitimlerine destek vermek isteyen eğitime duyarlı kişi
ve kuruluşlardan bağışlar gelmektedir. Gelen bağışlarla ilgili olarak ve hangi projede
kullanılacağı belirtilerek bildirimde bulunulur. Muhasebe biriminin, dernekler yönetmeliği
prensipleri çerçevesinde rutin olarak yaptığı işlemlerin evraklarıdır. Yine Fatih kız öğrenci evi
ile ilgili diğer bir hard disk içinde bilgiler, listeler. Bu bilgilerTürkiye Çağdaş Yaşamı
Destekleme Vakfı'na öğrenci barınması koşuluyla bağışlanan Fatihteki apartman dairesinde
kalmakta olan öğrencilerle ilgili bilgilerdir. Mezun olan öğrencilerin yerine yeni öğrencilerin
gelebilmesiyle ilgili görüşmelerdir. Bir açıklama getirmek istiyorum. Bu ev çok küçük bir
evdir, bu kişiler ya 2 ya 3 öğrenci kapasiteli evlerdir ve bunlar bir sene değil öğrenim boyunca
bu evlerde kalırlar ve giderler. Vipemniyetbilgisi döküman isimli MSword dosyası
incelendiğinde 1. Ordu Komutanlığı’na hitaben, Özden E. adıyla yazılmış, Prof. Dr. Türkan
Saylan ve beraberindeki heyet, 07.06.2005 saat 11.00 de 1. Ordu komutanı Sayın Org. Hurşit
Tolon’u ziyaret edeceklerdir. İsim listesi aşağıda bilginize sunulur, saygılarımızla şeklinde
beyanların yer aldığı görülmüştür. Daha öncede belirttiğim gibi bu tip dökümanlar ve ya bu
tip listeler ÇYDD genel başkanı ve genel merkez yönetim kurulu olarak, göreve başlayan her
yetkililerin hem protokol listeleridir, bu listeleri özellikle VİP emniyet bilgisi adı altında resmi
kurumlardan alınan listelerdir ayrıca. Bu kişilerin isimleri geçmektedir ve bilgileri
geçmektedir. Pardon, bir dakika şuradan yanlış bir şey. İkametimde yapılan arama ve el
koyma işlemleri sırasında el koyulan dijital dokumanların hiçbirisine CMK 134. maddeye
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uygun olarak el koyma işlemi yapılmamış, ayrıca avukat olmam sebebiyle CMK. 134 madde
hükmüne aykırı olarak hareket edilmiştir. Bu sebepten şahsımdan ele geçtiği iddia olunan
Compaq marka dizüstü bilgisayardan çıkan Toshiba marka seri numarası olan hard disk
hukuka aykırı bir niteliği sahip bulunmaktadır. Yine ÇYDD Kadıköy şubesi doc isimli
MSword dosyası isnad ediler suçla ilişkilendirilebilecek bir içeriğe sahip olmasa da
mahkemenizin öncelikle söz konusu dijital dokümanların hukuka uygunluk denetimini
yapması gerekmektedir. Bunun yanında söz konusu doküman Kadıköy şubesi yönetim kurulu
başkanlığı tarafından vakıf yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle söz konusu sorunların
giderilmesi amacıyla yazılan resmi bir yazının içeriğidir. Bu yazının içeriğide şu şekilde
olmaktadır. Derneğimizin kardeş kuruluşu olan Türkçağ Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme
Vakfı olarak, sahibi olduğumuz Kadıköy Kozyatağında bulunan apartman dairesi bilindiği
gibi burslu öğrencilerimizin kalması şartıyla şubemizin denetimine tahsis edilmiştir.
Vakfımıza yapılan denetimde sahibi olduğumuz gayrimenkullerle ilgili olarak kiraya
verilmesi, vakfın yararına amacıyla kullanılması nedenleriyle, denetçiler tarafından uyarı
aldık. Bunlar burada kalan öğrencilerin yazısının içeriği, öğrencilerin ve yapılan bu güne
kadar, yapılan denetimlerin ne olduysa hakkında Kadıköy şubesine gönderilen bir yazıdır.
Ayrıca burada belirtilmemiş olmasına rağmen yine bana ait olan, olduğu iddia edilen, Stüdyo
yüzyılı, yüzyıl dijital ibareli 23 numaralı CD üzerinde yapılan incelemede resimler isimli
klasör içerisinde bulunan uzantı 148 adet jpeg dosyasında 147'sinin CD içinde bulunda zarf
üzerinde ismailağa cemaati fatih camii 3 şubat 2008 ibaresi göz önüne alındığında ismailağa
cemaatinin cenaze törenine ait gizli olarak çekildiği değerlendirilen fotoğrafların yer aldığı
değerlendirilmiştir. Bu da daha önce belirttiğim gibi 3. şahıs olan Bedir Seferoğlu'na ait olan
bir resim ve fotoğraflardır. Bu konunun içeriği hakkında bilgim bulunmamaktadır. Telefon
görüşmeleri, burada telefon görüşmeleriyle ilgili cevaplarım var ama ben görüşmelerin
içeriğinide okumak istiyorum bir bütünlük sağlamak için. Tape no. 11730, 05.04.2009 günü
saat 18.00. Çiğdem Osman ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle, Çiğdem'in iyi ne olsun işte
değişik birşey yok aynı bildiğin gibi ne diyeceğim ben sana bir mail attım o mailde konyadaki
bir şeyde konyadaki bir Çağdaş Yaşam toplantısında bu resimler atılmış bütün dediği, Fatma
Nur Gerçel'in nasıl atılmış dediği, Çiğdem'in PKK resimleri yani şöyle bir nevruz
kutlamasında çocukların elinde PKKbayrakları, DTP bayrakları bu şekilde yani pek hoşuma
gitmedi dediği, Fatma Nur Gerçel'in Çağdaş Yaşam'ın dediği, Çiğdem'in Çağdaş Yaşam'ın bir
toplantısında dediği, öylemi eminmisiniz yani onun şeyi olduğu dediği, Çiğdem'in tabi tabi
Çağdaş Yaşam'da Konya üyesi Çağdaş Yaşam'da çalışan bir arkadaş varşu anda konyada o
resimleri çekmiş ve bana mailde gönderdi, ben sana mail ettim sen o resimlere bir bak ve
devreye gir istersen dediği. Bununla ilgili cevabımdan, savcılıkta beyan edildiği üzere
kuzenimin eşinin bir tanıdığının ifadesine dayanarak benim de dernek yöneticisi olmam
nedeniyle Konya’da yapılan bir toplantıda çocukların ellerinde PKK bayraklarının olması
konusunda duyumunun tarafımla paylaşılması. Alınan duyumların tarafımıza iletilmesi
bizlerin konularında ne kadar titiz olduğunu da ortaya çıkarmaktadır. İddianamede telefon
eden kişinin Çiğdem’in toplantıya katıldığı şeklinde geçmiş ise de bu değerlendirme gerçek
dışıdır. Çiğdem adlı kişi sadece birisinden böyle bir toplantıyı duyduğunu aktarmaktadır. 2-
Yine yapılan bir telefon görüşmesinde 07.01.2009 günü saat 11.42'de Leyla S. ile yaptığı
telefon görüşmesinde özetle, L.S'nin şimdi bu Eda meselesi, yani şunu paylaşmak istiyorum
Filiz Hoca, Cihan Hoca'dan birşeyler duyuyor tamammı, evde problemler varmış diyor, ondan
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sonra ben zaten pazardan beri devreye girmiş ve konuları bir yerlere getirmiş durumdayım
dün 3 saatimi aldı Eda. Ben 2 günde derneğe gidiyorum iş yapmak için onlan bunlan sohbet
etmekten veya Edalarla bilmem ne iş yapamıyorum neyse Eda yeni gitmiş beynimin tam tası
atmış zaten Filiz hoca kapıdan içeri dalıyor ki efendim bu Eda'da kumpasmı yapıyor evdeki
kızları attırmak için hay Allah, Allah, neticesinde bir araştırmalar falan yaptım meğerse
Söke'de birisininmiş şimdi telefonda çok detaya girmeyelim. Amcasıymış rica eder ne olur bu
kızımıza yer bulalım diye ve bu arada paralelinde şunu İstanbul'da da Bu Cihansu dediği fazla
detaya girmene gerek varmı yokmu bilmiyorum ama bunda kızın yani biz kızı bu olaylardan
sonra orada tutmamız zor hıı dediği. Bunu cevaplamam, savcılıktaki ifadede de beyan edildiği
üzere Vakfın Fatih ilçesindeki bağışlanan evde kalan Eda ile diğer arkadaşları arasında çıkan
anlaşmazlıkların çözümlenmesi için yapılan görüşmeler ile ilgili. Telefonda adı geçen Leyla
S. adlı şahıs Vakıf yönetim kurulu üyesidir. Ben de aynı vakıfta yönetim kurulu üyesiyim.
İdareci sıfatıyla görüşmeler yapıp sorunları çözmeye çalışılmaktadır. 3- 27.10.2008 günü saat
13.57'de Özen ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle, Özen'in biz bekliyoruz yine müsait
zamanınıza ne günü gelebilirsiniz dediği, F.Nur Gerçel'in ne günü gelebiliriz bu gün ne
pazartesi yarın, yarın olurmu buradayız yani dediği Özen'in, yani olmasın İlhan Selçuk'un
şeyine gidiyoruz, varya İlhan Selçuk için bir gece düzenleniyor fes tiyatrosunda, yada
çarşamba diyelim istersen dediği F.Nur Gerçel'in. Perşembe yapalım olur dediği. Özen'in şey
ne diyecektim bu Türkan bey haber varmı nasıl dediği, F.Nur Gerçel'in yani işte iyi olacak
midesi şey problemleri var dediği, Özen'in işte biz o şeyi ulusal sivil toplum kuruluşlarının
şeysi vardı Yunusemre'de bir güzel bir toplantı düzenlediler orada, orada duydum, orada
konuşmacı olacaktı gelemedi aniden hastaneye kaldırılmış dediği, Özen adlı şahısla yapılan
görüşme, Özen adlı arkadaşımın yemeğe davet telefonu. Aynı tarihte İlhan Selçuk ile ilgili bir
toplantı olması nedeniyle gün tayininin ona göre ayarlanması. Türkan Bey denilen şahıs da
Türkan S. değil Türkel Minibaş adlı o dönemde derneğin başkan yardımcısı olan kısa bir süre
sonra mide kanamasından ölen Prof. Dr. Türkel Minibaş’dır. 28.08.2008 günü saat 10.47'de
Türkan Saylan ile X Bayan'ın yaptığı telefon görüşmesinde özetle, X bayan'ın hocam bugün
sabah 2 tane faksımız geldi. Biri İstanbul Valiliği protokol müdürlüğünden 6 ekim
kutlamalarıyla ilgili bir de şey geldi hocam İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa tıp fakultesinden
geldi dekanlıktan. Bu da diyor ki 12 Ağustos 2008 tarihinde toplanan fakultemiz yönetim
kurulu'nun 20 numaralı kararı gereğince İstanbul Üniversitesi rektörlüğü, öğrenci işleri daire
başkanlığından alınan 4 08 2008 tarih ve sayı gereği fakultemiz öğrencilerinden Sercan
Avşar'ın 27/11/2007 tarihinde Eminönü ilçesinde PKK/Kongragel tarafından kundaklanan
araç ile ilgili olarak söz konusu eylemi gerçekleştirdiği ve adı geçen terör örgütünw üye
olduğu gerekçesiyle tutuklandığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bilgi verilmesi
sonucunda açılan disiplin soruşturması neticesinde adı geçen öğrenciye yüksel devam
öğrenciye yüksek devam edelimmi hocam dediği. T Saylan'ın hayır, hayır Filiz'e ver onu da
dediği, x bayan'ın Meriçli'ye dediği, T.Saylan'ın hayır, hayır Filiz'e burstaki Filiz'e dediği
tespit edilmiştir. Bu görüşme hakkında hiçbir bilgim bulunmamaktadır. Sorunlu öğrencilerin
bursunun kesilmesini içeren bir telefon konuşması olduğu yazılı metinden anlaşılmaktadır.
Benimle alakası bulunmamaktadır. Diğer şüpheli ve tanık beyanları. Ayşe Yüksel, Halime
Filiz Meriçli, Perran Yorgancıgil, Altan Erarslan ve Şeyda Eşsiz adlı kişilerle ilgili olarak
dernek yöneticileri tanışıklık bu nedenle doğmaktadır. Ayşe Yüksel, Halime Filiz Meriçli
dışında diğer kişiler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Hamdi
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Gökhan Ecevit’i Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfının mütevelli üyesi olması
nedeniyle tanımaktayım. Özkan Akyol’u vakfa ait dairede kalması nedeniyle bilmekteyim.
Şahsen bir tanışıklığım yoktur. Daire ile ilişkin bir takım sorunlar yaşanması nedeniyle telefon
görüşmesi yapmıştım. Pardon bir dakika. Hukuki durumun değerlendirilmesi, bu konuda
avukatlarım değerlendirmeleri yapacaklardır.  Tamamen atlıyorum. Görüş ve
değerlendirmelerim, tarafıma isnad edilen suçlamanın aksine dernek içi faaliyetlerde öne
çıkan ve tamamen demokratik hukuk devleti ve ekseninde çalışmalar olarak değerlendirilecek
faaliyetlerle ilgili görüşmelerimi 2008 yılında yazmış olduğum bir yazıya atıf yaparak
bitirmek istiyorum. 20 yıl yolculuğun’da karmaşıktım. Kişisel hayatım, toplumsal hayatım.
Kendimden memnun değildim diyebilirim. Yaşamımın bencillik bulutundan toplumsal kesite
sıçraması arayışları ruhsal arayışlarımın önderliğini ettiği bir dönem.Kendimi sorgulamakta,
aldığım eğitim, ideallerim, insana ve topluma bakış açım beni dürtmekte hadi Nur
birikimlerini, düşüncelerini ve bunların dışa vurumlarını paylaşman gerekir, kendini
geliştirmelisin tonlamaları beynimde dank dankizler bırakmakta idi. ÇYDD’yi bir süredir
takip etmekte, gittiğim etkinliklerde, toplantılarda üyelik girişimlerine tanık olmaktaydım.
Böyle günlerden bir gün gazetede ÇYDD hakkında çıkan bir yazı ve altında iletişim bilgileri
bu yolculuğumun başlangıcı oldu. Hukuk komisyonunda görevim ile birlikte kısa sürede
kendimi merkez yönetim kurulunda buldum. Şaşkındım, heyecanlıydım. Bu süreçte diğer
hukukçu arkadaşlarla birlikte vakıf çalışmalarını yapmış ve Türkiye Çağdaş Yaşamı
Destekleme Vakfınıkurmuştuk. Ben de vakıf üyelerinden biriydim. Her iki kuruluşta
faaliyetlerimizi birbirine paralel yürütüyorduk. Dernek merkezi Yıldız’da küçük bir dairede
faaliyet göstermekte, yönetim kurulu üyelerinin, gönüllülerin ve üyelerin sürekli çalıştığı bir
ortam sergilenmekte. İstanbul ağırlıklı olmak üzere şubeler açılmakta, dernek devamlı
gelişmekteydi. Oturacak bir yer bile bulamazdık. Gazete kesitleri, evraklar, belgeler sağda
solda birikir, kendimizi bir türlü istediğimiz gibi toparlamamamız bize dert olurdu. Cidden
çok yoğunduk. Derneğimizin misyonu ve faaliyet alanı belli idi. Tüzüğün belirttiği kuruluş
ilkeleri doğrultusunda adım adım, yerine göre deneme yanılma yöntemi ile ilerlemekteydik.
Bu sıralarda bağışla vakfa verilen Şişhane’deki binada faaliyetimize devam etmekteydik.
Kamu yararına dernek statüsünü kazanmış, dernek tüzüğümüzde radikal değişiklikler
yapmıştık. Bu dönemden sonra şubeleşmenin yolu daha doğru bir şekilde açılmış, şube açılma
talepleri çoğalmıştı. Artık yurda yayılmıştık. Öğrencilere burs sağlanması projesi yeni
projeleri doğurmakta, bursverenlerin sayısını arttırmaktaydı. Yalova depremi derneğin
toplumda yerini belirlemede dönüm noktalarından biri oldu. Deprem ile birlikte sanki bir
kurtarıcı gibi toplumda önderlik etmemiz talepleri kendiliğinden devreye girmiş, telefonlar
ardı ardına çalmakta, acil gönüllü ekiplerin organizasyonu bizlerden sorulmaya başlanmıştı.
Dernek binası sabaha kadar açık kalmakta, tüm arkadaşlar gönülden çalışmakta, ellerinde
evraklar alt kat üst kat, koşuşturmakta idiler. Yoğun çalışmalar sürecinden bir süre sonra
çalışma sisteminin oturmasıyla durum değerlendirme çalışmalarına başladık. İnanılmaz bir
bağış trafiği ile karşı karşıyaydık. En hızlı ve doğru şekilde hareket ederek talepleri
cevaplandırmamız gerekmekteydi. Diğer tüm şubeler ile birlikte Deprem bölgesindeki
şubelerimizin aşırı gayret ve çabalarını da yadsımamak gerekirdi. Bu arada şirketler bizler
aracılığı ile büyük yardım toplama faaliyetlerine geçmişler, ekipler oluşturmuşlardı.
Toplantılara katılmakta, çözüm yöntemleri üretmek durumundaydık. İşi gücü bir tarafa
bırakmış yaşamımızı derneğe odaklamıştık. Dernek olarak artık etkin projeleri ve aldığı
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bağışlarla çok ortaya çıkmıştık. Yardım toplama yasası engelleri, tabii afetlerde toplanan
yardımların kesinlikle hazineye geçmesi zorunluluğu, sık sık yapılan denetimler,
sorgulanmalar,yardımları bize yönlendirmek isteyen kişiler, şirketler... Bütün bu konularda
çözümler üretmeye çalışırken bir de aleyhimize açılan davalar. Evet. Bugüne kadar eğitim,
burslar, laiklik konusunda duruş tarzımız ve kararlılığımız, siyasetin dışında kalma
kararlılığımız, gösterdiğimiz tepkiler, yapılaşma çalışmaları derken bir sivil toplum örgütü
olarak başka misyonlarımızın olduğunu fazla düşünecek zamanımız olmamıştı. Bir yerden
toplumun yarası eğitimin en ücra köşelere yayılması çalışmaları, burslar, sosyal yardımlar,
yaz okulları, kış okulları, çocukların ve gençlerin bilinçli yetişmeleri olanaklarının yaratılması
çabaları için hiçbir menfaat gözetmeden, gönülden insan üstü gayret gösterin, diğer taraftan
dernekler yasasına muhalefetten yargılanın, korumalarla dolaşın. Bu işte bir çarpıklık var idi.
Davalara hazırlık süreci hepimizden çok zaman ve emek aldı. Savunmak için hazırlık
yaptığımız, sabahlara kadar çalıştığımız günler olmuştu. Gerçek olmayan, kimin tarafından
verildiği belli olmayan ihbarlara dayanarak açılan ceza davalarında tüm yönetim kurulu
üyelerinin sanık sıfatı ile hakimin karşısına çıkması hiç de şık olmamıştı. Sevgili yönetim
kurulu üyesi sayın Jale Baysal sanık sıfatı ile yargılanmamasına karşın nefes nefese
duruşmaya yetişerek yanımızda yer almıştı. Bir sinerji oluşturmuştuk. Doğru yollardan
geçtiğimize inandığımız için kendimizden emindik. Bu süreç bizde farklı bir mücadele yolunu
açmış değişik bir bakış açısı getirmişti. Artık biliyorduk ki, sivil toplum örgütlerinin verimli
çalışması için önlerinin açılması gerekiyordu. Sivil toplum örgütleri demokrasinin ve hukuk
devletinin vazgeçilmez ana paydalarından biridir. Gelişmiş toplumlara baktığımızda kişilerin
gelişmişlikleri, bilinçlenmeleri sivil toplum örgütlerine katılım yolundan geçmektedir.
Kaymakamlar, valiler, milli eğitim müdürlükleri, belediyeler, okul müdürleri, öğretmenler,
üniversiteler, öğretim üyeleri, bakanlıklar, diğer dernekler, vakıflar, dernekler daire
müdürlükleri, denetçiler, barolar, yerli ve yabancı şirketler, bağışçılar, sponsorlar, insan
hakları kurulları, partiler, platfomlar, izinler, bildirimler, bürokrasi, protokoller, açılış
törenleri, projeler, projeler, hedeflerimiz, yurt içi, yurt dışı yardım alma girişimleri, okullar,
yurtlar, çocuklar, gençler, büyükler, medya, basın, yürüyüşleri, tepkiler, Cumhuriyet
mitingleri, yasaların ve yönetmeliklerin uygulanması, uyarlanması, yasa teklifleri, sivil
anayasa hazırlanması girişimleri. Kurumların, örgütlerin, toplumun, kişilerin bir yumak haline
geldiği yadsınılamayacak bir ortam ve sistem. Biz de örgüt olarak bu yumağın kurumsal ve
vazgeçilmez bir parçasıydık. Gelişmiştik, büyümüştük, güçlenmiştik, bir model
oluşturmuştuk. Birbirinin içine geçmiş Atatürk profillerini çevreleyerek ileriye doğru
yükselen okla, büyümeyi, evreni, aydınlığı, uygarlığıişaretleyen Çağdaş Türkiye’nin gelecek
güvencesi kurumsalamblemimiz ne kadar doğru bir seçim. Yoluna, ilkelerine hiç sapmadan
geçmişten geleceğe bizleri taşıyan usta bir heykeltraşın elinden çıkan somutlaşmış görkemli
sanatsal, simgesel bir abide. Geçmiş, bugün, gelecek. Bunu, bu yazıyı Bir çağdaşlaşma
öyküsü kitabının 54-55 sayfasından 2008 yılında yazmış olduğum bir yazı bütün görüşlerimi
ve şu yaşadıklarımı özetleyen bir yazı. Sonuç ve talep. Şahsıma yöneltilen suçlamaların
tamamı hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan delillere dayandırılmaktadır. Söz konusu
deliller içerik açısından da incelendiğinde suç isnadı ile ilişkilendirilebilecek hiçbir hususun
bulunmadığı da kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Yukarıda yapılan açıklamalar da göz önüne
alındığında iddianamede yöneltilen isnatların mesnetsiz ve gerçek dışı değerlendirmeler
olduğu açığa çıkmaktadır. Bu çerçevede savcılığın birleştirme talebi ile hazırlamış olduğu
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iddianamenin mahkemenizde görülmekte olan diğer davalarla da hukuki ve fiili anlamda bir
bağlantısının olmadığı açıktır. Ayrıca birleştirmek istenilen diğer davalar uzun süreden beri
devam etmekte, bu konuda geçmişe yönelik savunma haklarımın da kısıtlanacağı göz ardı
edilmemelidir. Bu husus göz önüne alındığında mahkemeniz tarafından birleştirme talebinin
reddi de gerekmektedir. Tüm bu değerlendirmeler yanında cezaların şahsiliği ilkesi uyarınca
da hakkımdaki isnatların düşürülerek beraatıma karar verilmesini arz ve talep ederim."
şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
34-Sanık Halime Filiz Meriçli'nin (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/356 Esas sayılı dava
dosyasında 18/01/2012 tarihinde 4. celsede alınan savunmasında özetle;"sandalyeye gerek
yok ama arada avukatım söylediği gibi birşeyler alabilirsem sevinirim. Anlayışınız için
teşekkür ederim. Saygıdeğer mahkeme heyeti sözlü savunmamı 2 bölümde aktarmaya
çalışacağım giriş bölümünde ön açıklamaları sizlerle paylaşacağım ve daha sonrada
iddianamedeki iddiaların yanıtlarını vermeye gayret edeceğim. Sayın yargıç, sayın savcımız
Ankara Üniversitesi eczacılık fakültesini bitirdiğim 1976 yılından bu yana, doğal kaynaklı ilaç
hammaddeleri üzerinde akademik çalışmalar yapmaktayım. Araştırma grubumla Türkiye’de
doğal olarak yetişen, halk arasında ilaç olarak kullanılan bitkileri yetiştiği bölgelerden
topluyorum, etken maddelerini saf halde elde ediyor ve yapılarını tayin ediyorum; biyolojik
aktivitelerini inceleyip ilaç olma - ilaç üretme olanaklarını geliştirmeye çalışıyorum. 1978'de
Ankara Üniversitesi‘nde TÜBİTAK bursu ile başladığım akademik yaşamımı 1985'den bu
yana İstanbul Üniversitesi’nde sürdürüyorum. Bugüne kadar Türkiye bitkilerinden dünyaca
yeni 80 madde elde edip yapılarını tayin ederek bilim dünyasına kazandırdım. Uluslar arası
atıf indekse giren bilimsel dergilerde sayıları 200’ e yaklaşan yayınlarım ile hem
üniversitemin hem de ülkemin uluslararası bilim sıralamasındaki yerinin daha yukarılara
çıkarılmasına katkıda bulundum, Katkıda bulunmaya da devam ediyorum. Türkiye’de
bitkilerle tedavinin yani Fitoterapi'nin bilimsel ortama taşınması, insanlarımızın bitkilerin
yanlış kullanımından ve kontrolsuz bitkisel ilaçlardan zarar görmemeleri için yaygın eğitim
programlarında bilgilendirme konferansları veriyorum. Sağlık meslek gruplarına yönelik
bilimsel bir dergiyede, bilimsel editörlük desteği veriyorum. Bu Dergide amacım halk
sağlığına katkıda bulunmak. Çalıştığım konuda uluslar arası araştırma grupları ile ortak
projeler yürütüyor, ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Toplam 2.5 yıl
Almanya’da Berlin TU ve Saarbrücken Saarland Üniversitelerinde konuk bilim insanı olarak
çalıştım. 1997-2000 yıllarında da The University of Georgia- Doğal Maddeler Araştırma
Enstitüsünden aldığım davet ve ABD’nin en prestijli akademik kuruluşu Fulbright Foundation
tarafından desteklenen projem ile Amerika Birleşik Devletleri’nde çalıştım. Saygıdeğer
mahkeme heyeti, Amerika’da kalmamız için çalıştığımız enstitütü ve üniversite
yöneticilerinin, bana ve aileme sundukları imkanları reddederek ülkemize döndük. Biz güzel
ülkemizin devlet okullarında okuduk, meslek sahibi olduk. Bu nedenle kendi ülkemizde
bilimin, sağlığın, eğitimin gelişmesine katkıda bulunmayı, ülkemize karşı insani borcumuz-
görevimiz ve vatandaşlık sorumluluğumuz olarak gördük. Tüm pırıltılı önerileri reddederek
ülkemize döndük. Güzel ülkemizin her köşesindeki tüm çocuklar okula gidebilsin, okula
gönderilmeyen kız çocuğu kalmasın diye ÇYDD olarak yaptığımız özverili çalışmalarımızı
bilen, Türkiye’nin en güvenilir derneğinin yönetiminde çalıştığım için beni ayrıca kutlayan
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Amerikalı ve Avrupalı akademisyen meslektaşlarıma bir sabah alacakaranlıkta evimin
polislerce arandığını, 4 gün yerin bir kat altında ışıkları hiç kapatılmayan, klima gürültülü
soğuk bir hücrede tek başıma gözaltında tutulduğumu ve ülkemdeki demokrasiyi ortadan
kaldırmaya yönelik bir terör örgütüne üye olmakla suçlandığımı anlatamadım, anlatmadım
çünkü anlatmaktan utanıyorum. Onlar bir yerlerde okuyup bana orada neler oluyor diye
sordukça da ülkem adına üzülüyorum. Bana ve derneğime yapılan haksız suçlamaları evrensel
insan hak ve özgürlükleri ve demokrasi kuralları içinde değerlendireceklerini bildiğimden
veülkem içim, ülkemdeki demokrasi için, ülkemdeki savcılar hakimler için ne kadar olumsuz
şeyler düşüneceklerini tahmin edebildiğimden ülkemi şikayet eder gibi olmamak adına bir
yanlışlık oldu düzelecek en kısa zamanda diyerek geçiştiriyorum. Çocuklara oyuncak su
tabancası alınmasına bile itiraz eden bir kişi olarak, nasıl silahlı bir terör örgütüne üye
olmakla suçlanabilirim. Bunu anlamak ve kabullenmek mümkün değil, o nedenle hep bir
yanlışlık oldu düzelecek en kısa zamanda diyorum ve ülkem adına üzülüyorum. Saygıdeğer
mahkeme heyeti, akademik çalışmalarım için bitki toplamak üzere Fethiye Üzümlü köyünden,
Yozgat Akdağmedeni’ne, Hakkari’den Bitlis Tatvan’a, Van Başkale’ye; Sinop Gerze’den
Mersin Anamur’a; Alanya Deretürbenaz Yaylası’na, Çanakkale Kaz Dağlarına, Afyon-
Isparta Sultan Dağları’na kadar güzel ülkemin her köşesine 1976 dan beri gidiyorum. Nice
okulsuz köy, öğretmensiz okul, kitaplığı, bilgisayarı olmayan okul, gözlerinden zeka fışkıran
ama ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyeceğini kabullenmiş yüzlerce çocuk ve de
okula gönderilmeyen sayısız kız çocuğu gördüm. Önceleri o okullara, o çocuklara bireysel
olarak yakın çevremden kitap defter vb kırtasiye malzemeleri gönderip destek olmaya
çalışıyordum. 1985 de İstanbul Üniversitesine gelince Prof. Dr. Türkan Saylan ile tanıştım.
Önceleri onunla İstanbul Üniversitesine taşradan gelen öğrencilerin öncelikle devletin
yurtlarına, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleşmelerine, beslenme sorunlarının çözümüne,
sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olmaya yönelik çalışmalar yaptık. ÇYDD kurulunca
üye oldum. Almanya ve Amerika’daki bilimsel çalışmalarımın yoğunluğu nedeniyle ancak
Amerika dönüşü 2000 yılında ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliği görevini
üstlendim. 2005-2009 yılları arasında genel başkan yardımcılığı görevini üstlendim. 2011
yılından beride ÇYDD genel merkez onur kurulu üyeliği görevini yürütüyorum. Saygıdeğer
mahkeme heyeti, ben bir ağır ceza hakiminin geliniyim, kayınpederim 1911 doğumlu bir akil
çınardı. Son padişahın, son halifenin arkasında Sultan Ahmet Camii'nde çocukken nasıl
namaz kıldığını anlatırdı, sonra Atatürk'ü sonrada diğer Cumhurbaşkan'larını, yani canlı bir
tarihti. Işıklar içinde uyusun 2006 yılında vefat edinceye kadar Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulunda çalışmamı çok destekledi. Devlet her okula
yetişemediğine , her çocuğa eğitimde fırsat eşitliği sağlayamadığına göre bu işlerde devlete
destek olmak lazım derdi. Van Muradiye ilçesi Güllüçimen Köyüne, İstanbul -Sultanbeyli’ne,
Kars - Digor Dağpınar Beldesine okul açılışı ya da Çanakkale-Akçakoyun YİBO’ya
konferans salonu, bilgisayar sınıfı açılışı ile ilgili resimlerimi gösterdiğimde sevinçten gözleri
dolar, çok iyi işler yapıyorsunuz, sizin gibi çalışan 5-10 dernek daha olsa Türkiye’de eğitim
sorunu kalmaz derdi. Saygıdeğer mahkeme heyeti, şimdi o resimlerden biri, Tekirdağ Şarköy
Anadolu Lisesi bahçesine yaptırdığımız ve benim bağışçı bulunmasından protokol
imzalanmasına, temel atma ve inşaatın izlenmesine kadar her aşamada emek verdiğim Çağdaş
Yaşam Muzaffer Öztürk Kız Öğrenci Yurdu’nun açılış töreni sırasında Tekirdağ Valisi,
Şarköy Kaymakamı , Belediye Başkanı ve ilçe protokolünde yer alan Askerlik Şubesi Başkanı
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yüzbaşı , bağışçımız ve öğrencilerle yurt kantininde topluca yemek yerken çekilmiş olan
resim; benim terör örgütüne ilişkilendirilmeye çalışıldığım deliller dosyasında yer almaktadır.
İzninizle bu resmi sizinle paylaşmak istiyorum. Burası açılış töreninden resimler, tam bir
şölendi. Bütün Şarköy'lüler kızlarına yurt açıldığı için çok mutluydular. Bu yurdun açılışıyla
ilgili Şarköy Kaymakamlığı internet sitesinde bu olay şöyle anlatılıyor. İzninizle, sabrınıza
sığınarak okumak istiyorum. Şarköy Anadolu Lisesi bünyesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği ve Milliyet Gazetesi desteğinde hayırsever Muzaffer ÖZTÜRK tarafından 4 ay gibi
kısa bir sürede yaptırılan 120 öğrenci kapasiteli Şarköy Anadolu Lisesi Çağdaş Yaşam
Muzaffer Öztürk Kız Öğrenci Yurdu yapılan törenle resmen hizmete girdi. Açılış öncesi
Sayın Valimiz Aydın Nezih Doğan, hayırsever Muzaffer Öztürk ve tüm konuklarla birlikte
öğrencilerle öğle yemeği yediler. Yurt bahçesinde yapılan tören; halk oyunları gösterisi ile
başladı. Öğrenciler adına Şarköy Anadolu Lisesi öğrencisi Sonay Kol bir teşekkür konuşması
yaptı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Türkan Saylan bir konuşma
yaparak yurdun yapılış amacını anlattı. Sayın Kaymakamımız Mümin Heybet ve sayın
valimiz Aydın Nezih Doğan'ın konuşmalarının ardından hayırsever Muzaffer Öztürk'ün
öğrencilere yazdığı mektubu ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Meriçli okudu.
Yurdun açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sayın valimiz ve beraberindekiler yurt
binasını açtılar www.sarkoy.gov.tr. Bu resmi sizinle paylaşıyorum bu resim delil dosyasında
altında şu ibare var. Şüpheli Türkan Saylan, şüpheli Filiz Meriçli ve adı tespit edilemeyen bir
yüzbaşı öğrencilerle yemekte ibaresiyle terör örgütü ile ilişkilendirmek üzere K12 deliller
dosyasında yer almaktadır. Sayın mahkeme heyeti bu kız öğrenci yurdunun yapımını
kaymakam talep etmişti. Şarköy Anadolu Lisesi’nin pansiyonu olmadığı için sadece Trakya
illerinden kızlar tercih formuna yazıyorlar ve kayıt yaptırıyorlarmış, onlar da Trakya’nın kışı
başlayınca geliş gidişte zorlanıp devamsızlıktan okulu bırakıyorlarmış. ÇYDD olarak
ülkemizin her köşesindeki eğitim sorunlarının çözümüne destek vermeye çalışıyoruz,
Tekirdağ- Şarköy’deki yurt yapımına gösterdiğimiz çabada bunun en güzel göstergesi
değilmidir. İddianamede yer alan sadece doğu ve güneydoğu illerine destek veriyorlar
suçlamasına, Şarköy’deki bu yurt ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebiyle
Sultanbeyli’de, Kağıthane’de, Beylikdüzü ve Yakuplu’da yaptırdığımız ve yaptırdıktan
sonrada İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettiğimiz ilköğretim okulları, Topkapı’daki çok
programlı lise ve yine Kağıthane’deki ve Gaziosmanpaşa Arnavutköy’deki Anaokulu en güzel
yanıttır diye düşünüyorum. Burada anaokulunan resmini özellikle sizlerle paylaşmak istedim.
Biz buna dernek olarak inanılmaz emek verdik. Saygıdeğer mahkeme heyeti, sayın yargıç,
sayın savcım. Biz yaptırdığımız tüm okulları ve yurtları, inşaatını tamamladıktan sonra Milli
Eğitim Bakanlığı’na ilde ise İl Milli Eğitim, ilçede ise İlçe Milli Eğitim Müdürlerine açılış
töreni ile teslim edip İstanbul’a dönüyoruz. Gözaltına alındığım Nisan 2009’a kadar ilk ve
orta öğretimdeki kız öğrenciler için sayısı 25 öğrenci yurdu, 30 köy okulu ve 24 ilköğretim
okulu ile bir liseyi yaptırarak İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlerine teslim ettik. Bugün liseli
kızların eğitimlerine devamlarını sağlamak için yaptırdığımız yurt sayısı 29’a ulaştı. İnşaatı
devam edenlerde var. Liseli kızlar için yapılan yurtların yanı sıra, İstanbul Üniversitesi
Avcılar Kampüsüne 3 tane, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsüne 1 tane, Kocaeli
Üniversitesi Gebze Kampüsüne 1 tane, YTU Davutpaşa Kampüsüne 1 tane, Uludağ
üniversitesi Gemlik Kampüsüne de 1 tane kız öğrenci yurdu yaptırarak Rektörlüklere teslim
ettik. Anadolu’nun değişik kentlerinden gelen kız öğrencilerin okudukları üniversite
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kampüslerinde, Rektörlüklere bağlı yurtlarda kalarak eğitimlerine devam etmelerine destek
olabildiğimiz için mutluyuz. En son açılışını yaptığımız üniversite kız öğrenci yurdunun
resmini özellikle paylaşmak istiyorum. Uludağ Üniversitesi web sitesinde yer alıyor bu haber.
Gemlik yerleşkesine çağdaş kız öğrenci yurdu, Gemlik'li bir bağışçının, derneğimizle yaptığı
bir bağışla 4 ay kısa gibi sürede yapılıp rektörlüğe teslim edildi. Bu yurdunda açılışında
gördüğünüz gibi Gemlik ilçe protokolünde yer alan, rütbesini ben bilemiyorum bir garnizon
komutanıda açılışta görev yapıyor. Biz bütün bunları yaparken Devletten teşekkür
beklemiyorduk ama bağışçısını bulup, inşaatını yaptırıp, içinin donatılmasını sağlayıp devlete
teslim ettiğimiz kız öğrenci yurdunun açılış töreninde vali ve ilçe protokolünde bulunan
kişilerle kaymakam, belediye başkanı, garnizon komutanı ve diğerleri çekilmiş bir resmin
ergenekon terör örgütüne üyelik iddiasına delil yapılmasını da hangi vicdana sığdıracağımı
bilemiyorum. Sayın mahkeme heyeti Eğitimin iyileşmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin
sağlanması demokrasinin gelişmesi için ön koşuldur. Biz ÇYDD olarak eğitimde fırsat
eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunarak aslında demokrasimizin gelişimine de katkıda
bulunuyoruz. Bu nedenle demokrasiyi tehdit ettiği ifade edilen bir terör örgütü davasının
içinde gösterilmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Türkiye, kişi başına düşen ortalama
eğitim süresi 4,5 yıl olan bir ülkedir. Bu rakam okula gönderilmeyen kız çocukları nedeniyle
bir türlü gelişmiş ülkelerdeki 13-14 yıla çıkamıyor. Okuma yazma bilmeyen 5 milyona yakın
kadınımızın sayısı da yapılan okuma yazma seferberliklerine rağmen okula gönderilmeyen kız
çocukları nedeniyle bir türlü azalmamaktadır. Yine ülkelerin en önemli gelişmişlik ölçüsü
olan, en önemli gelişmişlik ölçülerinden birisi olan kız - erkek çocuklarının okullaşma
oranındaki eşitlik konusunda da BM raporuna göre ülkemiz, 2020 yılına kadar eşitliği
sağlayamayacak ülkeler arasında yer almaktadır. Okuma yazma bilmeyen annelerle cehaleti
yenmek ve demokrasimizi - ülkemizi geliştirmek mümkün olamaz. Son günlerde basında 11
yaşında hamile kız çocuğu olduğuna dair haberler okumaktayız. Cehaletin ürünü bu vb olaylar
hep eğitim eksikliğinin sonucudur. Biz o nedenle kız çocuklarının okutulması için çok çaba
sarfettik. 1997 sonbaharında Siirt Pervari Kaymakamının telefondaki bu ilçede şimdiye kadar
kızlar hiç liseye gitmemişler, 17 başarılı kız çocuğuna burs verebilirseniz liseye devam
edebilirsözleri bizleri etkilemiş, hemen yakın çevremizden burslar bulmuştuk. Ülkemizin
diğer ilçelerinde de böyle liseye devam edemeyen, okula gidemeyen nice kız çocuğu
olabileceğini düşünerek, bunlara da burs bulmalıyız diyerek projeler hazırladık. Devlet
Planlama Teşkilatının kalkınmada öncelikli iller olarak belirlediği 33 ilde bunların çoğunluğu
sizlerinde takdir ettiği gibi doğu ve güneydoğu illerimizdir. Valilere mektup yazıp tüm
ilçelerinde liseye devam edebilecek kızlardan bursa ihtiyacı olanları bildirmelerini istedik. Bir
GSM şirketi sadece kızlara burs verilmesi şartıyla 5000 kız öğrencinin eğitimine destek
vermeyi kabul etti. Daha sonra bu proje ile uluslararası pek çok sosyal sorumluluk projesi
ödülü kazanıldı. Her eğitim yılının başında bursları valilerimizin, kaymakamlarımızın il/ilçe
milli eğitim müdürlerinin katıldığı törenlerle dağıttık. Yıl sonunda burs verilen çocukların
karne durumları, eksik belgeleri var ise valiliklere yazıp bilgi istedik. Buraya dikkatinizi
çekmek istiyorum. Tüm illerin valilerine gönderilen devlet okullarında okuyan bursiyer
kızların adları yazılı listelerden Van Valiliğine yazdığımız, Van ilçelerindeki burs verilen kız
öğrencilerin karne durumları , 8.sınıfı bitirenlerin kayıt oldukları lise adları ve eksik belge vb
ayrıntıların da belirtilip istendiği yazımız ve ekindeki öğrenci listesi, terör örgütüne üyelik ile
ilişkilendirilip sadece bu liste ön yazımızdan ayrılarak deliller dosyasına konmuştur. Bu listeyi
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sizinle ekranda paylaşmak istiyorum. Öğrencinin adı, devam ettiği okul, bitirmişse yeni kayıt
olduğu okul adı ve eksik olan belgeleri, öğrenci belgesi gibi ve bunun en altında da diyoruz ki
size gönderilen bu listede üzerinde kızlarımızın okulları ve yıl sonu öğrenim durumlarını
yazıp, bize fakslayabilirsiniz diyoruz. Van, Edremit ilçesi, size gönderilen bu liste üzerinde
kızlarımızın okulları ve yıl sonu öğrenim durumlarını yazıp bize fakslayabilirsiniz. Bu Van
valiliğine gönderilen yazı ve liste. Diyarbakır Valiliğine gönderilen listelerde yer alan bir
kızımız, üniversiteyi kazandı, şimdi ODTÜ’deuluslararası ilişkiler bölümünde okuyor ve 2010
yılında Birleşmiş Milletler, kadının eğitimi ve statüsünün iyileştirilmesi komisyonunca tüm
dünyaya örnek proje olarak sunulan projenin örneği olarak hükümetimizin kadın ve aileden
sorumlu devlet bakanı ile Amerika’ya New York Birleşmiş Milletler Binasına götürüldü ve
ödül törenine katıldı. Saygıdeğer mahkeme heyeti bu ne büyük çelişki ve ne büyük
haksızlıktır. Van Valiliğine gönderilen liste, terör örgütü ile ilişkilendirilip deliller dosyasına
konulacak, aynı proje ile Diyarbakır valisine gönderilen listedeki kız öğrenci de devletin
bakanı ile ödül almaya Amerika Birleşik Devletlerine götürülecek. Benim ve ÇYYD’li
arkadaşlarımın bu davada burada sanık olarak bulunmamızı üstelik delil olarak da benim
dosyamda tüm dünyaya örnek olarak seçilen bu kardelen kızlarımızın listesinin gösterilmesi
nasıl izah edilebilir. Devletin valisine yazılan, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin cevap
vermesi beklenen, devletin okullarında okuyan bursiyer öğrenci listeleri nasıl terör örgütü ile
ilişkilendirilir anlamak ve kabullenmek mümkün değildir. Nisan 2009'da 36000 ilk ve orta
öğretimdeki kız çocuğuna burs veriyorduk. Bugün bu sayı, sayın mahkeme heyeti 54344'e
ulaştı. Listede görüyorsunuz. Bu 54 bin lise mezunu kız demek, üniversiteye gidenleri ve
gidecekleri de eklersiniz bu, Türkiye’nin kişi başına düşen ortalama eğitim süresinin daha
yukarılara çıkması demektir. AB ülkelerine anlatılacak olumlu bir gelişme demektir.
Devletten teşekkür beklemiyorduk, ama devletin kurumları ile birlikte yürüttüğümüz burs
projesinin, devletin okullarında okuyan bursiyer kız öğrencilerin listelerinindeterör örgütü
üyeliği ile ilişkilendirilmesini anlamakta güçlük çekiyorum. Benzeri haksız bir iddia da,
PKK‘lı öğrencilere, polis kayıtlarına geçmiş öğrencilere burs verildiğidir. Sayın mahkeme
heyeti, üniversite öğrencilerine burs verirken ÇYDD'de başvuranlar arasında en yoksul ve zor
durumda olanlara öncelik verilmekte ve her öğrenciden savcıdan sabıkasızlık belgesi
getirmesi istenmektedir. Her öğretim yılı başında da kayıt yenilerken hem başarı durumu
hemde bu yeni tarihli savcılık belgesi istenmekte, getirmeyenlerin bursları kesilmektedir.
Devletin savcısından hakkında adli sicil yoktur resmi belgesini getiren üniversite öğrencisinin
bursu devam etmektedir. Öğrencinin katıldığı yürüyüş ve benzeri polis kayıtlarını bilmemiz
mümkün değildir. Kaldı ki ÇYDD, PKK’lılara burs veriyor iddiasıyla düzenlenen ve
iddianameye konulan öğrenci listelerinde bulunan öğrencilerin pek çoğu Başbakanlık bursu,
büyükşehir belediyesi bursları da almakta, devletin kredi yurtlar kurumu yurtlarında
kalmaktadır. Bazıları da mezun olmuş ve devlet memuru olarak çalışmaktadır. PKK’ya burs
verilmesi ile ilişkilendirilen listesinde bazı öğrenciler ise ÇYDD ile hiçbir alakası yoktur.
ÇYDD bursiyeri bile değildir. Saygıdeğer mahkeme heyeti, sivil toplum kuruluşları yani
uluslar arası deyimi ile non govermantal organization demokrasilerin vazgeçilmez öğeleridir.
AB ülkelerinde sivil toplum örgütleri ve üyeleri, her koşulda temel insan hak ve
özgürlüklerinin hayata geçirilmesinden sorumludurlar, bu konuda etkindirler; hükümetin,
siyasilerin yaptıkları yanlışların karşısında dururlar, fikirlerini ve görüşlerini açıkça her türlü
iletişim metodunu kullanarak ifade ederler, basın toplantısı, yürüyüşler, protesto gösterileri



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 9. BÖLÜMÜDÜR

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

yaparlar. 29 Nisan 2007'de Çağlayan’da yapılan cumhuriyet mitingi de benzer şekilde yasal
izinleri alınmış bir açık hava toplantısıdır. Miting hazırlık toplantılarına genel başkanımız
rahmetli Türkan Saylan'ın kemoterapi tedavisi aldığı günlerde onun yerine ben katılıyordum.
Miting düzeninin istenmeyen provokatif olaylarla bozulmaması, katılanların mal ve can
güvenliğinin sağlanması için İstanbul Valiliği'nin izni alındıktan sonra İl Emniyet
Müdürlüğünde uzun hazırlık toplantıları yapıldı. Emniyet müdürlerimiz, komiserlerimiz ile
birlikte tüm dünyaya ve tüm STK'lara örnek bir miting gerçekleştirildi. Mitinge katılacak sivil
toplum kuruluşlarına miting düzeni hakkında bilgi vermek üzere düzenleme komitesinden
Namık Kemal Boya bir miting önergesi hazırladı. Emniyet müdürlerimizinde bilgisi dahilinde
hazırlanan bu yönerge tüm sivil toplum kuruluşlarına e posta yoluyla duyuruldu. Bu yönerge
sayesindedir ki hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Bu yönergenin yasal izni olan bir mitingin
emniyet teşkilatınca da bilinen yönergesinin savcılık iddianamesinde suç ile ilişkilendirme
delili olarak yer alması demokrasiye ve demokrasinin olmazsa olmazı sivil toplum
kuruluşlarına büyük haksızlıktır diye düşünüyorum. Saygı değer mahkeme heyeti, bir eğitim
derneği olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkemizin her köşesindeki tüm çocuklara,
gençlere ve yetişkinlere eğitimde fırsat eşitliği yaratarak toplumumuzun, demokrasimizin
gelişimine katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Bugün sayısı 100’e ulaşan şubeleri ve 15 bine
yakın kayıtlı üyesi ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ve halk eğitim müdürlükleri ile
işbirliği yaparak yetişkinlere okuma yazma öğretmekte, kursiyerleri dışarıdan ilköğretim ve
lise diploması almaya yüreklendirmekte ve destek vermektedir. Büyük kentlere göçle gelen
ailelerin kent yaşamına uyumlarına destek olabilmek için eğitim projeleri geliştirmekte
toplum ve kültür merkezleri, eğitim evleri açarak toplumsal yaşamın geliştirilmesine katkıda
bulunmaktadır. Resimleri özellikle sizinle paylaşmak istedim okuma yazma kursumuzdan bir
resim görüyorsunuz diğerinde de okuma yazma kursuna gelen kadınlarımıza İstanbul'un
kültüren renklerini öğretmek amacıyla yapılan bir gezi resmini görüyorsunuz. Saygıdeğer
mahkeme heyeti, İstanbul Valiliği bünyesinde 2001 de oluşturulan ve 2009 sonuna kadar
çalışmalarını sürdüren ulusal eğitime destek kampanyası il koordinasyon kurulu vardı bu
kurulda vali bey kurulun başkanıydı. Bu kuruldaÇYDD adına görev almış bir kişi olarak, bu
kurulun pilot bölge olarak belirlediği İstanbul ilçelerinde kaymakamlıkların düzenlediği kadın
ve ailelere yönelik eğitimlerde seminerler verdim, ulusal eğitim kurultaylarına katıldım.
Burada sizinle İstanbul Valiliği sayfasındaki bir duyuruyu paylaşmak istiyorum. Kent yaşamı
uyum paneli Esenler ilçesinde düzenlenecek basın bülteni, İstanbul Valiliği. Katılımcılar İl
Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey, İstanbul Valisi eşi Neval Güler, Ben de burada Çağdaş
kentte çağdaş eğitim adlı bir bilgilendirme konferansı verdim kadınlara. Onbinlerce
kadınımıza sadece ÇYDD'nin İstanbul'daki açtığı okuma yazma kurslarında 22800 kadınımıza
okuma yazma öğretebilmiş, çoğuna bilgi, beceri kazandırmış olmanın, on binlerce çocuğun
gelişimine, okul başarısına destek olabilmenin sevincini paylaşacakken, sanki okuma yazma
öğrettiğimiz kadınları ve eğitimlerine destek verdiğimiz, burs verdiğimiz onbinlerce çocuğu
terör örgütüne üye olsunlar diye yetiştirmişiz gibi böyle bir davaya muhatap olacağımızı
rüyamda görsem inanmazdım. Bu resmide sizinle özellikle paylaşmak istiyorum. Büyük kente
göçle gelen ve okula gönderilmediği için okuma yazma bilmeyen genç kızlar, genç kadınlar
ve genç annelere biz okuma yazma öğretiyoruz ve halk eğitim müdürlüklerimizle birlikte
onlara kent yaşamına uyumlarını sağlamak için özel etkinlikler hazırlıyoruz. ÇYDD’nin
ülkemizin 81 ilinde eğitime katkılarını benden önceki arkadaşlarımda aktardılar. Devletin
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valilerinin, kaymakamlarının, milli eğitim müdürlerinin bildirdiği eksikler üzerine yatılı
ilköğretim bölge okullarındaki kısaca YİBO diyoruz bunlara. Fizik ve eğitim koşullarını
inceleyip, rapor haline getirip Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaştığımızı ve en acil olandan
başlayarak iyileştirmeye çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. 715 yaşında çocukların eğitim
gördüğü YİBO’ların patlamış kalorifer kazanlarını, kırık dökük banyo ve tuvaletlerini
yenilerken, o okullara kitaplıklar, bilgisayar odaları, müziksanat odaları, dinlenme odaları,
çocuklara hitap eden yatakhaneler yaptırırken tek amacımız, ülkemizin çocuklarına eğitimde
fırsat eşitliği sağlamak, devletin yetişemediği alanlarda destek olmaktı. Bu resimleride sizinle
paylaşmak istiyorum. En büyük ödülümüz de çağdaş eğitim olanaklarına kavuşan, yüzleri
gülen çocukların sayısının arttığını bilmekti. Saygıdeğer mahkeme heyeti, biz yaptırdığımız
her şeyi, törenle devletin okul müdürüne teslim edip İstanbul’a döndük. Ülkemizin her
köşesindeki tüm çocuklara kendi çocuklarımız için istediğimiz her güzel şeyi isteyen, sadece
sözle istemekle kalmayıp, bunu gerçekleştirmek için özveriyle projeler üreten, yüreğini
katarak çalışan biz ÇYDD’liler, okul öncesi eğitimin yaygınlaşması için hazırladığımız
raporlarla da 1998 yılında önce MEB’i ikna ettik ve bakanlıktan her ilköğretim okuluna bir
okul öncesi eğitim sınıfı, ana sınıfı yapılması tamiminin çıkarılmasını sağladık. 56 yaşındaki
tüm çocuklar ana okuluna gidebilsinler diye devletin ilköğretim okullarına 736 ana sınıfı
donatarak teslim ettik. Çocuklar oyun oynayabilsinler kavga etmesinler diye okul bahçelerine
555 tane oyun parkı yaptık. Saygıdeğer mahkeme heyeti bu resime dikkatinizi çekmek
istiyorum. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, Afyon'un Derbent köyünden, yıkık dökük
yerlerde koşturmak yerine onları 5-6 yaşı için ana sınıfı eğitimi verebilecek, kışın Afyon'un
soğuğunda oyun oynayabilecekleri oyun odası ve çeşitli eğitim odaları olan bir binaya
kavuşturduk. Dünyanın en saygın ve güvenilir eğitim derneklerinden biri oluşumuzun
kanıtını, 1999 marmara depremi sırasında aldığımız bağışlarla yaptığımız işleri şeffaf bir
şekilde deprem seyir defteri kitabımızda gösterişimiz olarak ifade etmek istiyorum.
Avusturya’dan bir akademisyen küçüçük kişisel bir bağış yapıyor ve bu küçücük kişisel bağışı
deprem seyir defteri kitabının arkasındaki bağışçılar listesinde kendi adıyla birlikte görünce
inanılmaz şaşırdı. Evet bizim şeffaflığımızın ve saygınlığımızın parçası bu. 20 yıldır
ülkemizde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak için yaptıklarımız bir
çağdaşlaşma öyküsü kitabımızda toparladık. Bunlarıda sayın mahkemenize sunduğumuz
savunma dosyasında birer örneğini sunuyoruz. Saygıdeğer mahkeme heyeti, kendi
çocuklarımız için istediğimiz her güzel şeyi ülkemizin her köşesindeki tüm çocuklar için
sağlamaya çalışan, ülkemizin en batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine her
köşesindeki tüm çocuklar okula gidebilsin diye, okula gönderilmeyen kız çocuğu, okuma
yazma bilmeyen kadınımız, okulsuz köy kasaba kalmasın diye özveri ile 1989'dan bu yana
çaba gösteren ÇYDD’lilerin darbe yapacak terör örgütü iddialarının içine alınması benim
yüreğimi çok acıtıyor. İddanamedeki konutların yanıtları, konuların yanıtları. Elde edilen
deliller ve döküman inceleme sonuçları, H.Filiz Meriçli'ye ait dökümanlar. Şüpheli Halime
Filiz MERİÇLİ’nin Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi Gençler Caddesi Pembe Köşk
Apartmanı No:40/9 sayılı ikametinde yapılan aramada bulunarak el konulan 4 sayfa
dokümanın yapılan incelemesinde; 3 ile numaralandırılmış dokümanda; 24 Nisan 2009
düzenleme kurulu – katılım çizelgesi başlığı altında 16 şahsın, adsoyadı, çalıştığı kurum ve
iletişim bilgilerinin cep telefonu ve eposta adresi yazdığı, bu şahıslar arasında, Tuncay Özkan,
Filiz Meriçli, Zühal E., Namık Kemal Boya ve Ufuk Y.’ın isimlerinin de yer aldığı, Tuncay
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ÖZKAN’ın isminin karşısında – Kanaltürk – 0 532 236 76 71 – tuncayozkan@kanalturk.com
ibarelerinin bulunduğu anlaşılmıştır denmektedir. Evimde yapılan aramada el konulan 4 sayfa
dökümandan yalnızca yukarıda okuduğum bu belge suç iddiası ileilişkilendirilmiştir.
Bahsedilen bu katılım çizelgesi, Türkan Hocanın kemoterapi tedavisi olduğu günlerde onun
yerine katıldığım 29 nisan çağlayan mitingi hazırlık toplantısına katılanların ve katılması
beklenen kişilerin iletişim bilgilerinin yazıldığı bir nottur. Başkasına ait ÇYDD genel merkez
ve şubelerinden elde edilen dökümanlar. Şüpheli Halime Filiz MERİÇLİ’nin genel başkan
yardımcılığını yaptığı, Çağdaş yaşamı destekleme derneği genel merkezi adı altında faaliyet
gösteren, Beyoğlu Evliya Çelebi mahallesi Şimal sokak No:10 sayılı yerde yapılan arama
bulunarak el konulan dokümanlardan; 61’den 68’e kadar numaralandırılmış, kendi içerisinde
1’den16’ya kadar sayfa numarası verilerek kitapçık haline getirilmiş dokümanın yapılan
incelemesinde; İlk sayfasında laik cumhuriyet ve gerçek demokrasi yolunda yeniden
aydınlanma hareketi için sorular ibaresinin olduğu; bu dokümanın ilk sayfasında paraflanmış
ve zımbalanmış not kâğıdının üzerinde el yazısı ile Mehmet Kunt ibarelerinin olduğu,
kitapçığın içeriğinde zorlusorunlara zor sorular başlığı altında; 5Bugünkü iktidarla
Türkiye’nin sorunlarını çözme olanağı var mıdır. 6 Ülkede demokrasi var, parlamentoda
halkın oylarıyla seçilmiş iktidar ve muhalefet milletvekilleri var diyerek her şeyi oluruna
bırakıp, karşı devrim ile mücadeleyi aklımıza getirmemeli miyiz ve benzeri siyasi görüşler ve
ibareler yazdığı, ifade edilmiştir. Saygıdeğer mahkeme heyeti, ÇYDD genel merkezine farklı
kişilerden zaman zaman broşür, kitap, kitapçık ve email’ler, evideo’lar gelmektedir. Belirtilen
kitapcığı hiç görmedim, içeriğinide bilmiyorum. Gelen kitaplar, broşürler ve email’ler, e
video’lar yazan ve gönderen kişilerin düşünceleridir, dernekle ve şahsımla bir ilgisi yoktur.
1’den 156’ya kadar numaralandırılan dokümanlardan, 8 ve 9 ile numaralandırılmış ÇYDD
orada bir okul var ibareleri ile başlayan dokümanlarda, Atatürkçüler 22temmuz 2007
seçimlerini gelecekte nasıl anacağız. Sıradan bir seçim günümü, Türk ulusu'nun ve türkiye
cumhuriyeti'nin sırat köprüsünden geçip aydınlığa koşusunun başlangıcı mı, yoksa o gün
derin bir karanlığa gömülüş, bölünmeye, çözülmeye gidiş günü mü olacak yazılı olduğu
M.Şener Eruygur E.Orgeneral Add genel başkanı ibaresiyle sonlandığı ifade edilmiştir.
ÇYDD genel merkezine biraz öncede bahsettiğim gibi farklı kişilerden zaman zaman broşür,
kitap, kitapçık ve email’ler gelmektedir. Gelen kitap, broşürlerin ve email’lerin gelmesini biz
istemediğimize, bunları biz yazmadığımıza göre şahsımı ve derneğimizi bağlamaz diye
düşünüyorum. 217’den 523’e kadar numaralandırılmış doküman içerisinde 517 sayılı 7
Ağustos 2000 tarihli dokümanın içeriğinde Sayın Prof. Dr. KemalAlemdaroğluİstanbul
Üniversitesi Rektörü, İstanbul maddi sorunlarını, halkla ilişkilerini en üst düzeyde aşmış bir
İTÜ var elimizde. Nokta nokta nokta arada başka şeyler var herhalde tümü aktarılmamış. Bu
projenin başına ABD’den geri dönen üniversitemize hiçbir kişisel beklentisi olmadan yararlı
olmak üzerle çırpınan bir projeyi tümüyle organize etmekte yetenekli insan ilişkilerinde
sevgiyi ve yüreğini ortaya koyan sayın Prof. Dr. Filiz Meriçli tam yetkili ve olanaklıolarak
sekretaryayı kullanmak koşuluyla getirildiğinde çok başarılı olacağına eminim. Saygılarımla
Prof. Dr. Türkan Saylan yazılı olduğu, ifade edilmiştir. Sayın mahkeme heyeti, Türkan
Saylan'ın, rahmetli Türkan Saylan’ın zamanın rektörüne yazdığı bu yazıdan hiç haberim
yoktu, bu vesileyle öğrendim. Okurken de onur duydum. Burada tam yetkili ve olanaklı olarak
sekretaryayı kullanmak koşuluyla getirilmemi önerdiği proje, İstanbul Üniversitesi öğrenci
rehberlik danışmanlık ve sosyal destek birimi’nin geliştirilmesi ve kurumsallaştırılmasıdır.
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Benim haberim bile olmadan yazılan bu mektuptaki bu öneri, zaten adı geçen rektör
tarafından uygulanmamıştır. Başkasına ait ÇYDD genel merkezden dökümanlar. 158’den
176’ya kadar numaralandırılmış doküman içerisinde; 158 sayılı dokümanın ulusal sivil toplum
kuruluşları birliği amblemli ulusal sivil toplum kuruluşlari birliği’nden kamuoyuna duyuru
başlığı altındaki belgenin arka yüzünde; USTKB, Ulusal Sivil ToplumKurulusları Birliği
başlığı altında; Atatürkçü Düşünce Demeği ADD Kadıköy şube, Atatürkçü Düşünce Derneği
ADD Şişli şube, Çağdaş Eğitim Vakfı ÇEV, İstanbul CUMOK, Türkiye Gençlik Birliği,
Ulusal Sanayici ve İş Adamları Derneği USİAD gibi sivil toplum kuruluşlarının adlarının
yazılı olduğu ifadesi yer almaktadır. Dikkatinizi çekerim aralarında ÇYDD yok zaten. Benim
ile ve ÇYDD ile bu bilginin ne ilgisi var anlayabilmiş değilim. Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği Genel Merkezi Beyoğlu, Evliya Çelebi Mahallesi, Şimal Sokak, No:6 sayılı yerde
yapılan aramalarda bulunarak el konulan dokümanlardan; 22 ile numaralandırılmış klasör
içerisinde; 11 ve 12 sayılı sayfalarda; mitingler başlığı altında; 4 Kasım 2006 Ankara
cumhuriyet mitingi, ADD tarafından düzenlenen mitinge ÇYDD tüm şubeleriyle katıldı ve
genel başkanımızProf.Dr.Türkan Saylan bir konuşma yaptı, 14 nisan 2007 Ankara cumhuriyet
mitingi 2, Ankara/Tandoğan meydanında ADD’ce düzenlenen cumhuriyet mitingine çydd
genel merkezi ve tüm şubeleri katıldı. 29 Nisan 2007 İstanbul Çağlayan cumhuriyet Mitingi 3,
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Bizim
Ülke, Atatürkçü Düşünce Derneği, İstanbul Barosu Kadın Hakları, Çağdaş Eğitim Vakfı,
Cumhuriyet Kadınları Derneğinin düzenlediği mitinge yaklaşık 2 milyon kişi katıldı. Bu
miting Cumhuriyet tarihimizin en büyük mitinglerinden biri oldu. Mitingde Genel Başkan
Prof. Dr. Türkan Saylan bir konuşma yaptı. 5 Mayıs 2007 Çanakkale Cumhuriyet Mitingi 4
ADD tarafından Çanakkale’de düzenlenen mitinge ÇYDD genel merkezi ve şubelerinden çok
sayıda üye katıldı. 4, 5 Mayıs 2007 Manisa Cumhuriyet Mitingi 5, ADD tarafından Çanakkale
de düzenlenen mitinge ÇYDD Genel Merkezi ve şubelerinden çok sayıda üye katıldı.
ibarelerinin yazılı olduğu belirtilmektedir. Yukarıda ve iddianamenin diğer Sayfalarında da
tekrar tekrar yazılan cumhuriyet mitingleri, yasal izinleri alınmış, hazırlıkları ve uygulanması
il emniyet müdürlüğü yetkilileri ile yapılmış mitinglerdi. Bu yasal toplantılara katılımın suç
iddiası ile ilişkilendirilmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Başkasına ait ÇYDD genel
merkezinden dökümanlar 23 sayılı sayfasında Deniz Yıldızı başlığı altında bu yıl 2006 Kasım
ayında başlayan deniz yıldızı projesi 5’i İstanbul’da olmak üzere toplam 22 şubemizde
uygulanmaktadır, projenin yapıldığı şubelerin listesi bu bölümün sonunda verilmiştir
ibarelerinin yazılı olduğu, iddianamede belirtilmektedir. Saygıdeğer mahkeme heyeti, deniz
yıldızı projesi, üniversitede okumak üzere büyük şehre gelen gençlerin sosyal ve kültürel
yönden gelişimlerine destek olmak amacıyla geliştirilmiş bir eğitim ve kültür projesidir. Farklı
alanlarda rol model olabilecek, akademisyen, hakim, savcı, bankacı, doktor, eczacı, mühendis,
genel müdür, sanatçı, gazeteci, yazar ve benzeri konusunda uzman kişiler ile gençlerin biraya
geldiği, söyleşiler, şehir tanıma gezileri, sanat etkinliklerinin yapıldığı, özgeçmiş yazma, iş
mülakatlarında başarılı olma yöntemleri ve benzeri konularda gençlerin kültürel ve sosyal
gelişimlerine destek verildiği bir eğitim programıdır. Bu eğitim programı 1997 yılında genel
merkezde başladı, yer ve parasal imkanı olan şubelerdede uygulanmaktaydı. Projenin her
şubede bir sorumlu yönetim kurulu üyesi ile gençlerden bir koordinatörü bu koordinatör
konuşmacıların daveti vb işlemleri yürütürdü ve genel merkezde de şubelerin
koordinasyonunu yapan bir genel koordinatörü bulunmaktaydı. 30 ile numaralandırılmış
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klasörün içerisinde; 5 sayısı ile numaralandırılmış el yazısı yazılmış Erdal Atabek 8:40’da
Vapurdan alınacak Muharrem ve bir genç ibaresiyle başlayan dokümanda; 12 Gençlik ve
deniz 20 yıldızları haberli mi katılıyorlar mı A. Gürbüz Gençliğe haber deniz yıldızları
şubelerde kalması. 6 M sınıf açılmaması ibarelerinin olduğu, ifade edilmiştir. Biraz önce de
ifade ettiğim gibi deniz yıldızı projesigençlere bir eğitim desteği projesidir. Deniz Yıldızı
eğitimlerine konuk konuşmacı olarak Dr. Erdal Atabek davet edilmişti, konuşmacının
gelişinin organizasyonu yani vapurdan alınması, gençlere duyurulması ve benzeri konularla
ile ilgili yapılan iş bölümü notudur bu. Avukat Ali Gürbüz, gençlerle ilgili eğitim projelerinin
sorumluluğunu yürüten genel merkez yönetim kurulu üyesiydi o dönem. 34 sayısı ile
numaralandırılmış klasör içerisinde; 183 ve 184 sayıları ile numaralandırılmış Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği başlıklı dokümanda; ÇYDD'nin yürüttüğü proje ve çalışmalardan
çocuklar ve gençlerle ilgili olan bazıları şunlardır. Deniz Yıldızı Gençlik Projesi ibarelerinin
yazılı olduğu, 268 sayısı ile numaralandırılmış ÇYDD amblemli ÇYDD’nin yürüttüğü
projeler ve çalışmalar başlıklı dokümanda; 20 Deniz Yıldızı gençlik projesi ibarelerinin yazılı
olduğu, ifadesi yer almaktadır. Deniz yıldızı projesi, ÇYDD’nin başladığından beri açıklıkla
yürüttüğü ve gençlerin kültürel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunan bir eğitim ve kültür
projesidir, her yıl faaliyet raporunda da yer almıştır. Derneğin faaliyet raporunda yer alan,
ilgili makamlara ve kamu oyuna açık bu yazıların ne gibi bir delil değeri olduğunu ben
anlayabilmiş değilim. 2 sayısı ile numaralandırılmış föy dosya içeriğinde E.T. isimli
öğrenciye ait Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği öğrenci tanıtma belgesi 19981999 başlıklı
formun üzerine zımbalanmış not kağıdında el yazısı ile E.T. Ailesi MHP li kardeşi Fethullah
yurdunda kalıyor ÇYDD nin bursunu alıyorum diye dalga geçiyormuş Bursa şubesi Mayıs/99
iptal edildi” ibarelerinin olduğu, iddianamede yer almaktadır. Bursiyer öğrencilerimizden her
kayıt yenileme dönemindeyani öğrenim yılı başladığında savcılık adli sicil kaydı belgesi
istenmektedir, bu tarz bir araştırma yapılması söz konusu olmadığı gibi bu notu kimin
yazdığını da ben bilmiyorum. 58 sayısı ile numaralandırılmış klasörün içerisinde; 19’dan 28’e
kadar numaralandırılan ÇYDD Kadıköy 2006 yılı 2. altı aylık rapor başlıklı dokümanların
içeriğinde 26 sayılı sayfasında 04 Kasım 2006 – yürüyüş cumhuriyet yürüyüşü pilot bölgeden
11 veli ve öğrenci ile Ankara cumhuriyet yürüyüşü’ne katılım sağlandı ibarelerinin olduğu,
devamında 27 sayılı sayfasında Kasım 2006 Evrim teorisi konferansında, tanıtım masası
oluşturuldu ibarelerinin yazılı olduğu ifade edilmiştir. Saygıdeğer mahkeme heyeti, Kadıköy
ÇYDD Şubesinin okuma yazma öğrettiği, sosyal ve eğitim desteği verdiği ailelerden veli ve
çocuklardan bir kısmı Ankara’da yasal olarak düzenlenmiş bir etkinliğe katıldıklarının
bilgisidir bu. ÇYDD genel merkezince bursiyerleri bilgilendirmek için düzenlenmiş olan
evrim teorisi konferansında ÇYDD’yi tanıtan bir tanıtım masası oluşturulduğuda yazılıdır. Bu
notların delil olarak kullanılma nedenini anlayabilmiş değilim. 31 sayısı ile numaralandırılan
zarfta 1 den 167 ye kadar numaralı dokümanlar içerisinde 22 sayılı 14 nisan cumhuriyet
mitingi istanbul son durum başlıklı dokümanda Avcılar 1 otobüs, Ataşehir, Kadıköy şubesi
geliyor, Bahçelievler gibi İstanbul'daki bütün şubelerle ilgili bilgiler verilmekte. Saygıdeğer
mahkeme heyeti ÇYDD olarak, yasal izinleri alınmış cumhuriyet mitinglerine üyelerimizin
derneğimize yakışır bir düzende ve herhangi bir sorun ile karşılaşmadan demokratik katılımını
gerçekleştirebilmek için alınan notlardır bunlar. Bu notta yeralan otobüslerin giderleri
katılımcılar tarafından ödenmiştir dernek tarafından ödeme yapılmamıştır. 199, 200 ve 201
sayılı dokümanların ÇYDD İzmir şubesi 20072008 dönemi kayıt yenileme sonuçları başlıklı
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olduğu, içeriğinde “ No, sicil no, adı soyadı, okul, fakülte, bölüm, snf, k/e, burs başlangıcı.
değerlendirme olumlu olumsuz, not alt başlıklarının altında, 34 öğrenciye ait bilgilerin
bulunduğu, 199 sayılı sayfasında genel merkez bursiyeri 34 M.Ç. Menderes Lisesi 9 K 2006
2007 Olumsuz” yazılı olduğu bu ibarenin yanında kırmızı kalemle yazılmış “E.T. Şartlı”
yazısının bulunduğu, olumsuz ibaresinin alt tarafına ok çıkartılarak el yazısı ile düşünce
yapısı, eğilimleri yazılı olduğu ve 199, 200 ve 201 sayılı dokümanların üzerine iliştirilen not
kağıdında E. T. şartlı, M. C. öğrencisi 0216 327  0216 342 şube müdürü’nün düşünce yapısı
ve eğilimleri nedeniyle burs iptali istedi. Bolu şubesi 0374 212 H. Y. ibarelerinin yazılı
olduğu, belirtilmiştir. Tüm dünyada sivil toplum kuruluşları, kendi felsefesindeki kişilerden
oluşan üyelerle kendi felsefesini geliştirmeye çalışan sivil organizasyonlar olarak tanımlanır.
ÇYDD'de dernek tüzüğünde belirtilen ilkeler doğrultusunda öğrencilere burs vermektedir.
Bunun ayrımcılık, fişleme vb olarak nitelenmesi mümkün değildir. Nitekim ayrımcılık
suçlamasıyla ÇYDD yöneticileri aleyhine açılan davalarda defalarca beraat kararı verilmiştir.
Bu kararlardan bir kısmı avukatımız Hüseyin Karataş tarafından sunulan son nefeste son
savunma adlı kitap içerisinde de yer almaktadır. Ayrıca ayrımcılık suçlaması huzurdaki
davanın konusuda olmamalıdır. Zira özel yetkili savcılık ayrımcılık suçu ile ilgili bu dosyadan
görevsizlik kararı vermiştir, Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı bu konudatakipsizlik kararı
vermiştir; ilgili kararlar hem savunma dosyamda bulunmaktadır hemde sayın avukatım
tarafından size sunulacaktır. 12 ile numaralandırılmış kırmızı klasör içerisinde 1 ile
numaralandırılmış şeffaf dosya içerisindeki 8 sayfadan oluşan el yazması notların içerisinde;
öğrenci oldukları anlaşılan bazı şahısların adsoyad, sınıfı, uygunluk, ihtiyaç ve durumlarının
tablo şeklinde belirtildiği, 3 nolu sayfada el yazısı ile 9) M. U. Durumu incele  var? baba
imam FEM dershanesi 13) M.B. Fethullahçı? Lise mezun burslu uygun değil yazılı olduğu, 5.
sıradaki sayfasında Ö. T. 1 ++? +++ nerde olduğu belli değil tekrar görüşülür şeklinde
ibarelerin yazdığı belirtilemektedir. 49 sayısı ile numaralandırılmış klasör içerisinde 170 sayılı
el yazısı ile yazılmış dokümanda D.E.; 15/09/2006 A. Elektrik şartlı devlet bursu alıyor. 130
ytl/ay. geri ödeyecek, senet imzalıyacak. İnönü Üniv. Türk Dili Edb. 2.sınıf bitirdikten sonra 6
ay formasyon ile öğretmen olabilir. Sınıf 31 kişi 4 kişi devlet yurdunda, diğerleri Menzil (?)
kalıyor. Kızlar, cematten olanlar erkeklere bir şey söyleyecekse bu 4 kızı aracı yapıyorlar.
Sınıfta diyalog yok. Öğrenciler üniversite içerisinde başı açık, dışarıda kapalı. Başı kapalı
kızlar yurt kapısında yeni öğrencileri bu yurtta kızerkek karışık kalıyor diye kandırıyor ve
yıllık yurt parasını peşin alıp aylık 130 kontrat imzalatıyorlar. Geri dönüş yok. Erkek
öğrencileri ise rahatları için evlerde kalıyorlar ibarelerinin yazılı olduğu, iddia edilmektedir.
Bu el yazılarını hiç görmedim, okuyunca da ne olduğunu ve kime ait olduğunu anlamam
mümkün değil ve kime ait olduğunu da bilmiyorum. 64 sayısı ile numaralandırılmış klasör
içerisinde 1 numaralı şeffaf dosyada; A.T. isimli öğrenciye ait Çağdaş yaşamı destekleme
derneği öğrenci tanıtma belgesi 19981999 başlıklı formun üzerine zımbalanmış not
kağıtlarında el yazısı ile; 22.10.99 Cuma günü Bakırköy ÇYDD Burs komisyonu başkanı
Rukiye Hanım bizi arıyarak 3 yıldır kendilerinden burs alan bir öğrencinin A. T.’ın A gibi
dini yayınlar okuduğunu ve öğrencinin yobaz olduğunu söylediğini bildirdi. 27.10.99 Prof.
Dr. Türkan Saylan kendisinden haber beklememizi söyledi. 27.10.99 çarşamba öğrencinin
psikolojik sorunları varmış. Bursu kesilmeyecek öğrencinin durumu takip edilecek. Türkan
Hoca'nın emriyle iptal edildi. 29.11.99 A.T. Hukuk2 tekrar kesilecek 06.01.2000 itibari ile
Türkan Saylan bursun devam edeceğini bildirdi. ibarelerinin yazılı olduğu, 1 numaralı föyde
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B. B. isimli öğrenciye ait Çağdaş yaşamı destekleme derneği öğrenci tanıtma belgesi üzerinde
el yazısı ile; Not. Başörtülü kız arkadaşı ile dolaşır. ibarelerinin yazılı olduğu, iddia
edilmektedir. Bursiyer öğrencilerin durumları ile ilgili olduğunu sandığım bu notları ben
yazmadım, bilmiyorum da. Yazılı sayfaları 1’den 40’a kadar numaralandırılmış üzerinde koza
ibaresi bulunan yeşil renkli ilk sayfası A.K. yazı ile başlayan son sayfası G.Ö. yazısı ile biten
defter/notebook içerisinde; 37 sayılı sayfasında12O. Ö: 5177576778010 kardeş. anne. abi
Arapca öğr. abla ilahiyat abi elektrik MYO mezunu red. yazılı olduğu, 13 Sayısı ile
umaralandırılmış 9 Kasım 2007 tarihli şubeler toplantısı taslağı başlıklı dokümanda;
Hedeflerimiz 1) Yerel seçimler Muhtarlık Belediye Meclisi  Yönetime katılma ve izleme
Yetki sahibi olma ve kullanma ibarelerinin olduğu, 19 sayısı ile numaralandırılmış 21.08.2007
tarihli gündem başlıklı el yazısı ile yazılı dokümanda, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili gelen
evrak ibarelerinin olduğu, 32 sayısı ile numaralandırılmış 22 Mayıs 2007 tarihli el yazısı
fotokopisi olduğu anlaşılan gündem başlıklı dokümanda; 1Samsun Mitingi bilgi verildi 2
Seçmen/ gençlerin oy kullanma proje önerisi Tekirdağ. CHP'ye göndereceğiz 3 Seçime
katılanlara destek! Eskişehir Şb. sorunu üyemiz adayları destekleyelim Afyon şubemizden
Satı CHP adayı ibarelerinin yazdığı, belirtilmektedir. 37 Öğrenci mülakatı ve Şubeler
Toplantısı Taslağı 13 ile toplantılarda konuşulan konuların başlıklarına ait notlar olup
herhangi bir suç unsuru içermediği görüşündeyim. 17 ile numaralandırılmış kırmızı dosya
içerisinde; 1 ile numaralandırılmış şeffaf dosyada, Geleceğin siyasetçileri projesi 14 ekim
2008 toplantı notları başlıklı dokümanda; Konuşulan gündem maddeleri aşağıdadır:
denizyıldızı Şişli şube başkanı Ersin Hanım tanıtıcı konuşma yapmıştır. bir öğrencimiz ‘S.K.’
projeye katılmak istediğini belirtmiştir. S. K. ingilizceye seneye başlayacaktır. Cunku bu yıl
fransızcasını kuvvetlendirmesi gerekmektedir. Öğrenci önerileri güncel siyasi konuları
spontene olarak aramızda tartışmak, gelecek toplantı 28 ekim salı günü saat 17:30 mavi salon
konu evrim teorisi Cihan Hanım anlatacak ve tartışması. ibarelerinin yazdığı, 2 ile
numaralandırılmış şeffaf dosyada, 1’den 8’e kadar sıralı geleceğin siyasetçileri projesi başlıklı
dokümanlarda bu projede yer alacak olan şahısların isim, telefon ve okul bilgilerinin
bulunduğu, ifade edilmiştir. Saygıdeğer mahkeme heyeti, ÇYDD’nin Hukuk, İktisat, Siyasal
Bilimler, Uluslararası İlişkiler ve benzeri alanlarda okuyan bursiyerlerini bu alanlardan
akademisyen ve uzmanlarla bir araya getirerek gençlerin kendilerini geliştirmelerine ve
donanımlı hale gelmelerine katkıda bulunmak amacıyla yine gönüllü eğitmenlerin önerisi ile
oluşturulan bir eğitim projesidir geleceğin siyasetçileri projesi. 36 sayısı ile numaralandırılmış
klasör içerisinde, Siyah renkli Bien ibareli karton kutuda 1’den 147’ye kadar
numaralandırılmış dokümanların içerisinde; 22 sayılı ÇYDD amblemli, ÇYDD’den DYP
milletvekillerine sorumluluğa çağrı duyurusu başlıklı dokümanda, Partinizin laikliğin teminatı
biziz sözüne güvenerek size oy verenlere ve ettiğiniz milletvekili yeminine bağlılığınız
göstermenizin, Laik Cumhuriyet’in ciddi tehdit altında olduğu bugünlerde tam sırası olduğunu
düşünüyoruz. Ülke çıkarının, her türlü, kişisel ve siyasi çıkarın üstünde tutulması bilinciyle
seçim öncesi verilen bu sözü unutmamamız, RP ve BBP ile oluşturulacak bir hükümet
modeline destek vermemeniz için size göreve çağırıyoruz. Verdiği sözü unutan DYP
Milletvekillerinin, bugün içinde bulunduğumuz durumdan doğrudan sorumlu olduklarını, bu
nedenle kendilerine oy verilmemesi için üzerimize düşen görevi yerine getirerek tüm
halkımızı uyaracağımızı bilgilerinize sunuyoruz. Saygılarımızla ÇYDD genel merkez tüm
şubeler ibarelerinin yer aldığı, 22 ,23, 24 , 25 ile numaralandırılan sayfalarda, dönemin



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 9. BÖLÜMÜDÜR

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

milletvekillerinin isimlerinin ve fax numaralarının yazılı olduğu etiketlerin bulunduğu ve tüm
sayfalarda yapıştırılmış etiketlerin tamamının gönderen kısmında el yazısı ile ÇYDD
ibaresinin yazılı olduğu, 26, 27 ve 28 sayılı faks yollama raporu olduğu değerlendirilen
dokümanların içeriğinde Cagdas yasam derneği 0212273 ıbarelerinin yazılı olduğu,
belirtilmiştir. Sayıdeğer mahkeme heyeti hızla okumaya çalıştığım bu konu, yantım şöyle
olacak. Ülkesinin geleceğini ve gelişimini düşünen tüm vatandaşların düşüncelerini kamu oyu
ile paylaşması, siyasi partilere görüşlerini yazıp duyurması, en temel insan hak ve
özgürlüğüdür. Bu yazılar bu kapsamda yazılmış yazılardır. Şüpheli Halime Filiz Meriçli’nin
genel başkan yardımcılığını yaptığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği genel merkezi adı
altında faaliyet gösteren, Beyoğlu Evliya Çelebi mahallesi Şimal sokak No:12 sayılı yerde
yapılan aramalarda bulunarak el konulan , 4 ile numaralandırılmış kahverengi deri kaplı fihrist
içerisinde; 40 ile numaralandırılan sayfada el yazısı ile 1. Ordu komutanı Hurşit Tolon 0 216
492, protokol kurmay başkanı U.U., özel kalem Yeşim Hn. Ö.K MD.Ü Kutay G 556  2003.
ibarelerinin yazılı olduğu, belirtilmiştir. Derneğin telefon defterinde bu kişilerin telefon
numaralarının kayıtlı olması doğaldır. Zira, ÇYDD Genel Başkanı ve genel merkez yönetim
kurulu olarak, İstanbul İli ve dernek binasının bulunduğu Beyoğlu İlçesindeki Protokol
listesinde yer alan kişilere göreve başlarken ve görevden ayrılırken nezaket ziyaretleri
yapardık. Bu da 1. Ordu komutanına yapılan nezaket ziyareti ile ilgili iletişim notları
olmalıdır. 492 ile numaralandırılmış kutu içerisinde ÇYDD ibareli mavi renkli dosya
içerisindeki 9’dan 11’e kadar numaralandırılmış dokümanların 10. sayfasında Bir ışık da siz
yakmaz mısınız Burs çalışmalarımızdan bazı örnekler 1. Denizyıldızı Projesi yetenekli ve
lider olma özellikli, çeşitli disiplinlerden gençler, bir yıl süreyle şubelerde, çeşitli konularda
interaktif seminerlere katılarak kendilerini geliştirmekte, bir yılda ÇYDD projelerinde yer
alarak çok yönlü ve bilinçli bireyler olarak Deniz yıldızı belgesi almaktadırlar şeklindeki
ibarelerin bulunduğu, ifade edilmektedir. Bu belgede sayın mahkeme heyeti, Deniz Yıldızı
projesi ile ilgili bir tanıtım yazısıdır. Deniz yıldızı projesi ile ilgili bu kitapçık savunma ekinde
sunulmaktadır tarafınıza. Kitapcıkta da görüleceği ve daha öncede belirttiğim gibi, gençlerin
kişisel gelişimlerine destek veren bir eğitim projesidir ve suç oluşturacak herhangi bir yönü
yoktur diye düşünüyorum. Nazmiye Hanım 31 ibareli büyük sarı zarf içerisindeki; 1 ile
numaralandırılmış dokümanda; DERYA Y. başlığı altında; türbanlı Melisa T. türbanlı
ibarelerinin el yazısı ile yazıldığı, Yine aynı zarf içerisindeki, 2 ve 3 ile numaralandırılmış
ÇYDD TEB'in eğitimli kızları öğrenci listesinde Melisa T.ve Derya Y. Isimli öğrencilerin
üzerinin siyah kurşun kalemle yuvarlak içine alındığı, iddia edilmiştir. Benim böyle bir
belgeden haberim yoktur. 433 ile numaralandırılmış siyah klasör içerisinde, 1 nolu sayfanın
kırsal çalışmaları 10.03.2006 Kadriye hanımın dikkatine ibaresi ile başladığı ve devamında
ÇYDD yönetim kurulu başkanlığına aşağıda isimleri yazılı burslu öğrencilerimizden
bazılarının, burs toplantılarına düzenli katılmadıkları, bazıları ise kılık kıyafetleri nedeniyle
derneğimizin ilkelerine uymadıkları gözlenmiştir. Söz konusu öğrencilerin, burslarının
kesilmesi dahil, gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. Burs komisyonu
görevlisi Ayla T., Burs komisyonu görevlisi Canan H., Burs komisyonu başkanı Nesrin G.,
Burs komisyonu görevlisi Menderes S. söz konusu öğrenci listesi Fadile S., Mercedes, Nejla
D. ÇTÇK, Yasemin T. ÇTÇK, Sinem K. Üniversite şeklinde ibareler olduğu belirtilmiştir, 79
nolu sayfanın Sayın Alev Ocaktar ÇYDD genel merkez kırsal alan birim sorumlusu ibaresiyle
başladığı ve içeriğinde; Çağdaş Türkiyenin Çağdaş Kızları Projesi kapsamındaki
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öğrencilerimizden Pınar A. ve Elif D.’nin ÖSS hazırlık kursu için ücretsiz dersane bulmamıza
rağmen ısrarla dinci olarak bilinen dersanelere devam etmeleri nedeniyle burslarının
kesilmesine karar verilmiştir. Yerlerine Yağmur S. Ve Nihal D. alınmıştır. Yeni dönem
kızlarımız listesi aşağıdadır. Saygılarımızla, Ceyhun Ö. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Özgür Ü. Yönetim Kurulu Üyesi ÇTÇK sorumlusu ibarelerinin bulunduğu, belirtilmiştir.
Dernek tüzüğünün 3. Maddesine aykırı durumları nedeniyle bursların iptali talebidir bu. 36 ile
numaralandırılmış mavi klasör içerisinde; 62 sayısı ile numaralandırılmış dokümanda Çiğdem
A.’ya ait öğrenci belgesinin sağ üst köşesine iliştirilmiş 63 ile numaralandırılmış not
kağıdında kardelen mülakat olumsuz öğrenci türbanlıdır. ibarelerinin yazılı olduğu, 55 sayısı
ile numaralandırılmış dokümanda; Dilek E. isimli şahsa ait adli sicil kaydının sağ üst köşesine
el yazısıyla mülakatımız olumsuz ayrıca türbanlıdır ibaresinin yazılı olduğu, 48 sayısı ile
numaralandırılmış dokümanda ortaöğretimde kardelen bursu alıp üniversite kardelen bursu
için durumu olumsuz görülen kardelen bursluları 1Dilek E. 2 Çiğdem A. ibaresinin yazılı
olduğu, 36 ile numaralandırılmış mavi klasör içerisinde, 95 ile numaralandırılmış mavi klasör
içerisinde, 681'inci sayfanın Fatma Canan Ş. isimli şahsa ait ÇYDD öğrenci bilgi formu
olduğu ve sağ üst köşesine el yazısı ile Deniz fenerinden yardım alıyormuş Baba vefat yazılı
olduğu, 262 ile numaralandırılmış siyah klasör içerisinde; 337 sayısı ile numaralandırılmış
dokümanın, Özlem Ç. isimli şahsa ait ÇYDD amblemli öğrenci bilgi formu olduğu ve üst
kısmında “NC deki fotoğraf! saç mı? örtü mü? yazdığı, 492 ile numaralandırılmış kutu
içerisindeki 575 nolu sarı zarf içerisinde; 501 sayısı ile numaralandırılmış dokümanın Emine
Ş. isimli şahsa ait Sivas İli Zara imam hatip lisesi müdürlüğü’nden alınan öğrenci belgesi
olduğu, bahse konu belgenin üst tarafına el yazısı ile burs gönderilmedi yazılı olduğu, 495
sayısı ile numaralandırılmış dokümanda kırmızı kalemle 30.09.2002 Zara Mem NG ibaresin
el yazısı ile yazıldığı ve imam hatip okuluna kısmının pembe renkli fosforlu kalemle çizildiği,
iddia edilmektedir. Saygıdeğer mahkeme heyeti yukarıdaki iddia edilen notların dosyalarda
gerçekten olduğu kanaatinde değilim. Kimlerin el yazısı olduğunu da bilmiyorum. Ancak bu
notlar gerçek olsa dahi, kesinleşmiş yargı kararı ile sabit olduğu gibi ayrımcılık olarak
değerlendirilmesi mümkün değildir. ÇYDD dernek tüzüğünde belirtilen ilkeler doğrultusunda
öğrencilere burs vermektedir. Bunların ayrımcılık, fişleme ve benzeri olarak nitelenmesi
mümkündeğildir. Nitekim biraz öncede söylemiştim izninizle bir kez daha tekrar etmek
istiyorum nitekim ayrımcılık suçlamasıyla ÇYDD yöneticileri aleyhine açılan davalarda
defalarca beraat kararı verilmiştir. Bu kararlardan bir kısmı avukat Hüseyin Karataş tarafından
hazırlanan Son nefeste son savunma adlı kitap içerisinde yer almaktadır, savumma
dosyamızda bu kitabın bir nüshasınıda sunuyoruz. Ayrıca ayrımcılık suçlaması huzurdaki
davanın konusu değildir, Özel yetkili savcılık ayrımcılık suçu ile ilgili bu dosyadan
görevsizlik kararı vermiştir bunuda sizinle paylaşmak istiyorum. 132 ile numaralandırılmış
siyah klasör içerisinde; 329 ve 330 sayıları ile numaralandırılmış dokümanların Alev hanımın
dikkatine ibaresi ile başlayan el yazısı ile yazılmış iki sayfalık dokümanda artık adalet
kavramı adını ya da anlamını ya yanlış öğrettiler ya da bu kavram artık yok bu akşam çağdaş
yaşamdan elendiğimi söylediler. Boğazım düğüm düğüm oldu çünki adalet beni bulmadı.
Okulda bütün derslerim iyi yıl sonu ortalamam 5.00 beni değilde 3’lük öğrenciyi bedava
dersaneye gönderiyorlar. Bu sadece bir örnekti daha biliyormusunuz ibarelerinin bulunduğu,
yazının son kısmında el yazısı ile Yasemin C. Van/havaalanı yanı kız öğrenci ibaresinin
bulunduğu, 328 ile numaralandırılan sayfa incelendiğinde Çaldıranlı YSD lisesinde okuyor.
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SYD Vakfı yurdunda kalıyor. babası memur imam diye burs vermemiştik. Armağan hanıma
bildirildi. Araştırıp bize dönecek 15 mart 2004 şeklinde ibarelerin olduğu, 113 ile
numaralandırılmış mavi klasör içerisinde; 5 sayısı ile numaralandırılmış, ÇYDD amblemli
Emine D. isimli şahsa ait öğrenci bilgi formunun üzerine iliştirilmiş sarı renkli not kâğıdında
el yazısı ile babası imamdır ibaresinin yazılı olduğu, 114 ile numaralandırılmış mavi klasör
içerisinde, 115 sayısı ile numaralandırılmış, ÇYDD amblemli Semra A. isimli şahsa ait
öğrenci bilgi formunun üzerine el yazısı ile “Çy derneğine ait binanın 2 odası barınma sorunu
olan kızlara ayrılmış orada kalıyormuş. öğretmeni Ganime hanım ile konuştum. ibarelerinin
yazılı olduğu, 468 ile numaralandırılmış mavi klasör içerisinde; 385 nolu sayfada Uygun
olmayan öğrenciler ibaresi yazılı olduğu, 430 nolu sayfada Melek Yıldırım isimli şahsa ait
öğrenci bilgi formunda şimdi okuduğu okulun adı İmam hatip lisesi yazılı olduğu ve bu
kısmın sarı fosforlu kalemle işaretlenmiş olduğu, 246 ile numaralandırılmış siyah klasör
içerisinde 93 sayısı ile numaralandırılmış, ArifeHalil kızı 1991 Tarsus Doğumlu Ebru S.ye ait
nüfus cüzdanı fotokopisinin, sağ tarafına el yazısı ile başörtülü ibaresinin yazılı olduğu, 94.
sayfa incelendiğinde, Ebru Sert’e ait öğrenci belgesinin olduğu, 32 ile numaralandırılmış mavi
klasör içerisinde; 95 ve 96 numaralı Mehtap S. isimli şahsa ait öğrenci tanıtma belgesiyle
birlikte bulunan 92 numaralı not kağıdının üzerinde kurşun kalem ve el yazısı ile başörtü
kullanıyor verilmesin ibaresinin yazılı olduğu, 394 ile numaralandırılmış kenar kısmında
uygun olmayanlar ibaresi bulunan kırmızı klasör içerisinde, 325 nolu, ÇYDD amblemli,
Şahide P. isimli şahsa ait liseli kardelenler öğrenci bilgi formunun içeriğinde şimdi okuduğu
okulun adı İnebolu İ.H.L ve Anadolu İmam Hatip Lisesi yazılı olan kısmının üzerinin yeşil
fosforlu kalemle çizili olduğu, 105 ile numaralandırılmış kırmızı klasör içerisinde; 816 nolu
sayfanın Hadice T. isimli şahsa ait nüfus cüzdanı fotokopisi olduğu, 818 nolu sayfanın,
ÇYDD amblemli Hadice T. isimli şahsa ait öğrenci bilgi formu olduğu ve sağ üst köşesine
kurşun kalem el yazısı ile nüfus kâğıdındaki resmi türbanlı ibaresinin yazılı olduğu, 433 ile
numaralandırılmış siyah klasör içerisinde 181 nolu sayfanın, ÇYDD genel merkez yönetim
kurulu başkanlığına hitabıyla başladığı ve devamında Yönetim kurulumuzun 31.10.2005
tarihinde yapmış olduğu toplantıda Çağdaş türkiye’nin çağdaş kızları ve Anadolu’da bir kızım
var öğretmen olacak projelerinden yararlanan aşağıda isimleri yazılı olan öğrencilerin
durumları incelenmiş olup bursların iptalinin istenmesi oy birliği ile kararlaştırılmıştır.
Gereğini bilgilerinize arz ederiz saygılarımızla. Şeyda Eşsiz ÇYDD Pendik şube Yönetim
Kurulu adına başkan ibarelerinin yazıldığı ve imzalandığı, Çağdaş Türkiyenin çağdaş kızları
1. İlkay K. 2. Burcu K. 3. Miyase Ö. bu öğrencilerin durumları ise Çağdaş Yaşam kurallarına
uymadıkları ve şubede yapılan etkinliklere katılmadıkları saptandı ibarelerinin olduğu, 396 ile
numaralandırılmış kırmızı klasör içerisinde; 535 nolu, ÇYDD amblemli Sümeyye E. isimli
şahsa ait öğrenci bilgi formunda babanın mesleği imam ibaresinin üzerinin sarı fosforlu kalem
ile çizildiği, formun üst kısmına kurşun kalem el yazısı ile uygun değil ibaresinin yazılı
olduğu, 552 ile numaralandırılmış mavi klasör içerisinde; 336 nolu, ÇYDD amblemli Cemile
A. isimli şahsa ait TEB’in eğitimli kızları öğrenci bilgi formunun üst kısmına kurşun kalemle
el yazısıyla, Kardelen abisi imam hatip’te okuyor ibarelerinin yazılı olduğu, 622 ile
numaralandırılmış siyah renkli üzerinde Türkiye hazırbeton birliği 2007 ibaresi bulunan
ajanda içerisinde; 24 Eylül 2007 tarihli sayfada el yazısı ile Konya 2. Başkan Aysun A. ile 2
yıl önce mezun olup bu yıl üniversite 2. sınıfa giden öğrencilerle görüşüldü. Öğrenci türbanlı
çıkarabileceğini söylemiş ama verilmemesi önerildi. Bolu şube başkanı Zehra okunamadı ile
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görüşüldü. Sonradan 3 lise öğrencisi türban takmış, verilmemesi önerildi ibarelerinin yazdığı,
Aynı ajandanın 26 Eylül 2007 tarihli sayfasında el yazısı ile Bolu’daki türbanlı 3 öğrencinin 1
Hatice A. 2Ayşe I. 3Havva C. adları Olgay’a bildirilecek ibarelerinin bulunduğu iddia
edilmektedir. Sayın mahkeme heyeti, yukarıdaki iddia edilen el yazıları ve notların kime ait
olduğunu bilmiyorum. ÇYDD, evrensel STK normlarına uygun olarak kendi tüzüğünde yazılı,
kuruluş amaçlarına uygun biçimde çalışmalarını yürütmektedir. ÇYDD Atatürk ilke ve
devrimlerini koruyup geliştirerek çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insana ve çağdaş topluma
ulaşmayı hedefleyen, insan hak ve özgürlüklerinin yaygınlaşmasına, sanata, doğaya ve
çevreye duyarlılığın artırılarak demokrasimizin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan bir
sivil toplum kuruluşudur. Bu bağlamda kız çocuklarının okula gidebilmelerine, eğitimlerine
devam edebilmelerine burs vererek ve yurtlar yaptırarak katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Bu
amaçla geliştirdiği projeleri ile kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadının eğitiminin ve
statüsünün iyileştirilmesi alanında Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere uluslararası
kurumlardan ödüller almaktadır. Bir kez daha gururla örnek vermek istiyorum izninizle,
Örneğin ülkenin tüm illerinde her yıl 10 bin kız öğrenciye burs verdiğimiz, eski adıyla Çağdaş
Türkiyenin Çağdaş Kızları yeni adıyla kardelenler projemiz, 2010 yılında Birleşmiş Milletler
teşkilatı tarafından kadının eğitimi ve statüsünün iyileştirilmesi alanında tüm dünyaya örnek
olarak gösterilmiştir. Bu kapsamda da bir kardelen kızımız, hükümet yetkililerince
NewYork’a götürülerek Birleşmiş Milletler Binasında tüm dünyaya tanıtılmıştır. Saygıdeğer
mahkeme heyeti ÇYDD dernek tüzüğünde belirtilen ilkeler doğrultusunda öğrencilere burs
vermektedir. Bunların ayrımcılık, fişleme ve benzeri olarak nitelenmesi mümkün değildir.
Böyle nitelendirilmesi benim içimi çok acıtıyor. Nitekim ayrımcılık suçlamasıyla ÇYDD
yöneticileri aleyhine açılan davalarda defalarca beraat kararı verilmiştir. Bu kararlardan bir
kısmı bir kez daha tekrar edeceğim avukatımız Hüseyin Karataş tarafından sunulan son
nefeste son savunma adlı kitap içerisinde yer almaktadır. Dijital inceleme sonuçları, H Filiz
Meriçliye ait dijital veriler. Sandısk marka, BB0602MTB seri numaralı, hafıza kartının
yapılan incelemesinde 18 Eylül YK toplantı notları.doc isimli 1 sayfadan oluşan word
dosyasında; 18 Eylül 2007 tarihli, Yönetim kurulu toplantısı notları başlıklı, Prof. Dr. Filiz
Meriçli, Av. Nur Gerçel Özeren, N.K., Prof. Dr. C.D., Ş.O., S.M., Y.K., Av.O.Y. isimli
ÇYDD üyelerinin katılımcı olarak isimlerinin yer aldığı, alınan kararların maddeler halinde
belirtildiği, söz konusu belgede Bizkaçkişiyiz.com KanalTürk’ün kampanyasına katılım
sağlanması. Şubelerin de dahil olduğu kişisel desteğin sağlanması şeklinde beyanların yer
aldığı görülmüştür denilmektedir. Değerli mahkeme heyeti, demokrasilerde kişilerin düşünce
ve örgütlenme özgürlükleri en temel insan hak ve özgürlüğüdür. O dönemde yani 18 eylül
2007'de bu bağlamda Bizkaçkişiyiz kampanyasına isteyen üyelerimizin kişisel olarak
katılabilecekleri, bunu engellemenin kişi hak ve özgürlüğünü kısıtlamak olacağı düşüncesi
dile getirilmişti. Burada bir şeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Evimdeki aramada alınan
3 dizüstü bilgisayar ve bir masa üstü bilgisayarın hard diski ile çok sayıda flash diskten sadece
ve sadece yukarıdaki toplantı notları suç ile ilişkilendirilmiştir. Bu not da açıkladığım gibi
herhangi bir suç oluşturmamaktadır. Başkasına ait ÇYDD genel merkezi ve şubelerinden elde
edilen dijital veriler. ÇYDD’nin Kadıköy Şubesinden ele geçirilen Maxtor marka,
25B6201H10T7IY seri numaralı bilgisayar hard diski içerisindeki 2008 toplantıözeti.doc
isimli MSword dosyası incelendiğinde 2 sayfadan ibaret, yönetim kurulu toplantı özeti başlıklı
belge olduğu görülmüştür. Bahse konu 2008 toplantıözeti.doc isimli MSword dosyasında
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yönetim kurulu toplantı özeti başlığı altında öğrenci evlerinin sayısını arttırılırken TAÇDER’e
özel önem verilmesi, Kız ve erkek arkadaşlarımızın rahatlıkla birlikte kalacakları semtlerin ve
konutların seçimine özen gösterilsin. Evlerde kutsallar açıkta bulunmayacak. Bölge
projelerinde Ermeni, Süryani, Keldani, Yezidi zenginliğimizden yararlanmayı ve onları
çağdaş yaşam bilincine kavuşturmayı AB benimsiyor. Rotarakların lobileri ve fon
konusundaki destekleri bir bilinç göstergesi nokta nokta şeklinde devam eden ifadeler iddialar
yer almaktadır. Sayın mahkeme heyeti, bu ifadeler ÇYDD ile ilgili değildir, ÇYDD’nin
öğrenci evleri bulunmamaktadır. Benim bu harddisk ile igili herhangi bir bilgimde
bulunmamaktadır. Bahsi geçen hard diskin gerçek bilgiler içermediği, Fatma Nur Gerçel
vekili Avukat Hüseyin Ersöz tarafından mahkemenize sunulan teknik bilirkişi raporu ile
bellidir. Hard Disk içinde yer aldığı söylenen hiçbir belgenin ÇYDD ile ve şahsımla ilgisi
olamaz yoktur. Genel başkan yardımcılığını yaptığı ÇYDD Genel merkezlerinde yapılan
aramasında bulunarak el konulan dijital malzemelerden Seagate marka 6FG1NKHK seri
numaralı bilgisayar hard disk içerisindeki Cumhuriyet için çağlayan.doc isimli MSword
dosyası incelendiğinde 2 sayfadan ibaret, çağlayan mitingine çağrı olduğu, dosyanın
devamında düzenleme kurulu başlığı altında soruşturma esnasında ölen Türkan Saylan ve
şüpheli Gülseven Yaşer’in isimlerinin bulunduğu görülmüştür denmektedir. Sayın mahkeme
heyeti, bu miting yasal izin alınarak, Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü denetiminde yapılan bir
mitingdir. Barınma evleri açık adresleri.doc isimli MSword dosyası incelendiğinde, 1
sayfadan ibaret olduğu görülmüş ve dosya içeriği aşağıya çıkartılmıştır. 06 Eylül 2004
Barınma evlerinin açık adresleri 1Hasan Halife Mahallesi Fatihİstanbul 2Cemil Akdoğan
sokak KozyatağıKadıköyİstanbul 43 Ada AtaşehirKadıköyİstanbul. Sayın mahkeme heyeti,
TÇYDV’na eski adıyla TÜRKÇAĞ vakfına öğrenci barındırılması şartı ile bağışlanan sadece
2 ev bulunmaktadır. Fatih’deki apartman dairesinde kız öğrenciler kalmakta olup
Kadıköy’deki daire, bağışçımızdan onay alınarak kiraya verilmiştir. nergiz.doc isimli MSword
dosyası incelendiğinde, 2 sayfadan ibaret olduğu, dosya içeriğinde Çağdaş yaşamı destekleme
derneğine bağlı olarak faaliyet gösteren Türkçağ vakfının 16 Aralık 2003 tarihinde yapılan
toplantısında görüşülen konulara yer verildiği ve alınan kararlar içerisinde, K1) Fatih’teki kız
öğrencilerin kaldığı evin ısınma konusu ile ilgili Özden Hanım’ın demirdöküm’den fiyat
almasına şeklinde beyanın bulunduğu görülmüştür. TÜRKÇAĞ vakfı faaliyetleri 2005
G.Kurul için.doc isimli MSword dosyası incelendiğinde, 2 sayfadan ibaret olduğu, dosya
içeriğinde Türkçağ Vakfının faaliyetlerinin sıralandığı ve Fatih ve Kozyatağı’ndaki
binalarımızda öğrencilerimiz barınmaya devam etmektedirler. şeklinde beyana yer verildiği
görülmüştür. TÜRKÇAĞ vakfı faaliyetleri.doc isimli MSword dosyası incelendiğinde, 3
sayfadan ibaret olduğu, dosya içeriğinde Türkçağ vakfının faaliyetlerinin sıralandığı ve
Kozyatağı’ndaki bağış olarak verilen daireye kız talebeler yerleştirilmiş, İstanbul Valiliği’nin
vakfımızın kullanımına verdiği 6 kız öğrencinin kaldığı daire Kadıköy ÇYDD’nin denetimi
altına alınmıştır. Fındıkzade’deki kiralık dairedeki öğrenciler bağış evi olan Fatih’teki daireye
yerleştirilmişlerdir. Vakıf evinde barınan erkek öğrenciler kiralanan daireye nakledilmişlerdir.
Vakıf Evimizin konuk odasına kızlar yerine erkek öğrenci alınması gerçekleştirilmiş ve 6
öğrenci yerleştirilmiştir. Öğrenciler vakıf çalışmalarına da katkıda bulunmaktadırlar şeklinde
beyanlara yer verildiği görülmüştür denmektedir. İstanbul valiliğinin bir süre vakfımızın
kullanımına verdiği daire uygulaması sona ermiştir. Bu bilgiler eski bilgiler olup halen sadece
Fatih’deki dairede kız öğrenciler barınmaktadır Kadıköy’deki daire ise daha öncede ifade
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ettiğim gibi bağışçımızın onayı alınarak kiraya verilmiştir. Bağışçımızın onayını özellikle
aldık çünkü şartlı bağış olarak öğrencilerin kalması için bağışlamıştı. ÇYDD genel merkezine
ait WD marka, WMAT20909495 seri numaralı hard disk üzerinde yapılan incelemede
neticesinde Outlook1.pst isimli eposta arşivleme dosyası incelenmek üzere açılmış ve
soruşturma kapsamı ile ilgili olduğu değerlendirilen eposta iletileri tespit edilmiş ve msg
formatında kaydedilmiştir. Bahsi geçen eposta ileti dosyası maddeler halinde aşağıya
çıkartılmıştır. 13 Mayıs İzmir_mitingbasin.msg isimli eposta ileti dosyası incelendiğinde; 9
Mayıs 2007 tarihli, ÇYDD tanıtım ve iletişim tanıtımveiletişim@cydd.org.tr adresinden,
tum@cydd.org.tr adresine gönderilen eposta içeriğinde, değerli şubelerimiz, 13 Mayıs İzmir
mitingiyle ilgili düzenleme kurulunun basın duyuru metni aşağıda yer almaktadır. Size de
bilgilenmeniz ve yerel basına duyurabilmeniz için iletilmiştir. Sevgi ve saygılarımızla, ÇYDD
Genel Merkez / Tanıtım ve İletişim Birimi” şeklinde yer alan ifadeleri takiben İzmir’de
yapılması planlanan Cumhuriyet mitingi ile ilgili organizasyonun amaçları, yer ve zamanı
hakkında bilgilerin olduğu, çok sayıda üniversite, sendika, dernek ve siyasi parti adlarının
listelendiği görülmüştür denmektedir. Sayın mahkeme heyeti 13 Mayıs İzmir Mitingi yasal
izinleri olan bir açık hava toplantısıdır, bu açık hava toplantısına katılım ile ilgili iletişim
yazışmalarıdır. 16 mayıs KKL 032.txt.msg isimli eposta ileti dosyası incelendiğinde, 16
Mayıs 2007 tarihli, Meral Aybay meralaybay@ttnet.net.tr adresinden, aralarında G. Sanal
gsanal5@gmail.com, Türkan Saylan tanitimveiletisim@cydd.org.tr adreslerinin de olduğu
birçok adrese gönderilen eposta içeriğinde, resim sergisi ve konser okuldaki etkinlikte guzel
kizlarimiz ve yakisikli subay adaylarimiz cok guzel bir dans gosterisi yapti.
Cumhurbaskanimiz Sayin Sezer'in okulumuza armagan ettigi piano ile bir mini konser verildi.
Enka'nin hocalari ve ogrencileri tarafindan Kuleli Lisesi ve KKL'nin hocalari, yoneticileri ve
davetlilere ufak bir ikram yapıld. Sevgiler, Meral A. şeklinde ifadelerin bulunduğu, eposta
ekinde ise askeri öğrenciler ile bayan öğrencilerin dans ettikleri görülen 16 adet fotoğrafın yer
aldığı görülmüştür denmektedir. Bu eposta, İstanbul Valiliğinin düzenlediği 19 Mayıs
Atatürk’ü anma, gençlik ve spor bayramı’nda İnönü stadyumunda yapılan resmi kutlama
töreninde Kandilli kız lisesi öğrencileri ile kardeş okul olan Kuleli askeri lisesi öğrencilerinin
yaptığı ortak dans gösterisinin Adile Sultan sarayında düzenlenen kültürel etkinlikte
sergilenmesi ile ilgili bilgi mesajıdır ve ekinde resimler de bulunmaktadır. İstanbul Valisi ve
Belediye Başkanı’nın protokolde ev sahipliği yaptığı 19 Mayıs resmi kutlama töreni’nde
yapılan bu dans gösterisi, Valilik makamınca tespit edilen hazırlık komisyonunca
belirlenmektedir. Valilik tarafından onaylanan ve gerçekleştirilen dans etkinliğinin, KANKEV
yani Kandilli kız lisesi eğitim vakfında etkinliğinde tekrarı söz konusudur. Burada yazılı KKL
de Kandilli Kız Lisesi kısaltmasıdır. “archive1.pst isimli eposta arşivleme dosyası incelenmek
üzere açılmış ve soruşturma kapsamı ile ilgili olduğu değerlendirilen eposta iletileri tespit
edilmiş ve msg formatında kaydedilmiştir. Bahsi geçen eposta ileti dosyası maddeler halinde
aşağıya çıkartılmıştır. Fwd FW Işık evleri.msg isimli eposta ileti dosyası incelendiğinde, 03
Ağutos 2007 tarihli, Fwd: FW: Işık evleri konulu, gokhan ecevit gokhanecevit@gmail.com
adresinden gönderilen eposta içeriğinde; konu edilen ışık evleri ile ilgili olarak bu evlerin
çeşitli dini gruplar tarafından organize edildiği, eğitim alanında öğrencilere yönelik
faaliyetlerin yapıldığı gibi farklı iddia ve değerlendirmelerin sonrasında son bölümde, ne
dersiniz; ata evlerini açma zamanı gelip geçmedi mi şeklinde ibarelerin yer aldığı görülmüştür
denilmektedir. Sayın mahkeme heyeti bu ÇYDD’ye gönderilen bir eposta mesajıdır.
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ÇYDD'nin bu proje önerisi ile ilgili herhangi bir işlemi ve girişimi olmamıştır. Ayrıca
demokrasilerde insanların düşüncelerini açıklamak, şiddet içermediği sürece proje oluşturmak
özgürlüğü en temel insan hak ve özgürlüğüdür. Konunun bu kapsamda değerlendirilmesi
gerektiğini düşünüyorum. Sayın mahkeme heyeti, kaldığım yerden izninizle devam ediyorum.
“milliyet mia toplantisi.msg” isimli eposta ileti dosyası incelendiğinde, 08 Mart 2006 tarihli,
milliyet mia toplantisi konulu, ÇYDD Van şubesi van@cydd.org.tr adresinden,
cydd@cydd.org.tr adresine gönderilen epostanın ekinde bulunan guncel liste.doc isimli
MSword dosyası içeriğinde, ÇYDDMilliyet Gazetesi eğitim çalıştayına davet edilebilecek
kaymakamvali isim listesi başlığı altında mülki idare amirleri isim, iletişim bilgileri ve görev
yerlerinin yazıldığı, ayrıca bu belgenin sanık Ayşe Yüksel’in dijital medyalarında da yer
aldığı tespit edilmiştir denilmektedir. Sayın mahkeme heyeti, MİA, gizli bir örgütün ismi
değildir. MİA, Mülki idare amiri demektir. ÇYDD olarak hizmet götürdüğümüz il ve ilçelerin
mülki idare amirleri ile her yıl mülki idare amirleri MİAsempozyumu yaparak 1998 den bu
yana il ve ilçelerin eğitim sorunlarını tartışıyoruz ve MİA ve STK’larının işbirliğini geliştirme
ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. 2005 yılındaki MİA toplantısını Milliyet gazetesi ile birlikte
yaparak gerçekleştirdik. Eğitim çalıştayı olarak düzenlenen MİA toplantısına hizmet
götürdüğümüz illerden davet edilecek, katılabilecek vali ve kaymakamların isim listesidir bu.
MİA toplantılarımız İçişleri Bakanlığı web sayfasında da görülebilir. Ben size bir tanesini
buraya özellikle göstermek üzere ekledim. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı basın
duyurusunda ÇYDD ile 2-3 Haziran'da İstanbul'da yapılacak MİA toplantısının duyurusu,
bakanlık web sayfasından duyurulmuştur. 01basılmayacak.jpg isimli resim dosyası
incelendiğinde; askeri mekan olduğu değerlendirilen bir yerde çekilen fotoğrafta, soruşturma
aşamasında hayatını kaybeden Türkan Saylan ve şüpheli Halime Filiz Meriçli ile sanık Hurşit
Tolon ile birlikte isimleri tespit edilemeyen 10 şahsın yer aldığı görülmüştür. Sayın mahkeme
heyeti bu ÇYDD genel merkez yönetim kurulu olarak İstanbul Valiliği ve dernek binasının
bulunduğu Beyoğlu ilçesinin protokol listesinde yer alan kişilere göreve başlarken ve
ayrılırken yaptığımız nezaket ziyaretine ait resim olmalıdır, 1. Ordu komutanlığına yapılan
ziyarete ait resim olmalıdır.Hitachi marka, PFDHU0SDUSP7KX seri numaraları bilgisayar
hard diski üzerinde yapılan inceleme neticesinde, 2007gelen bağışlar dövizler.xls isimli excel
dosyası incelediğinde, sayfa 1 adlı çalışma sayfası içinde, gelen bağışlar (döviz), tarih,
gönderen, tutar, döviz cinsi, ytl karşılığı, izin tarihi sütun başlıkları altında bazı yabancı
kuruluş ve çeşitli şahıs isimlerinin karşısında yabancı para birimi miktarlarının yer aldığı
görülmüştür denmektedir. Sayın mahkeme heyeti, Türkiye’deki eğitim sorunlarına, özellikle
kız çocuklarının eğitimlerine destek vermek isteyen eğitime duyarlı yurt dışındaki kişi ve
kuruluşlardan ÇYDD’ye bağışlar gelmektedir. Gelen bağışlar anında dernekler masasına
bildirilir ve hangi projede kullanılacağı belirtilerek kullanım izni istenir. Yasal kullanım izni
gelince de belirtilen proje için kullanılır. Burada yurt dışından gelen bağışların not edilmesi
değil, not edilmemesi suç oluşturur. Seagate, S, E, A, G, A, T, E marka, evet özellikle açık
okumak istedim. 3HS6GM9B seri numaralı bilgisayar hard diski içerisindeki fatih kız öğrenci
evi.doc isimli MSword dosyası incelendiğinde 1 sayfadan ibaret, 26.08.2003 tarihli,
TÜRKÇAĞ vakfı yönetim kuruluna hitaben; Konu, Fatih kız öğrenci evi fatih kız öğrenci
evi’nde ikamet eden Filiz A. İstanbul tıp fakültesi, Işıl T. İstanbul Tıp Fakültesi eğitimlerini
tamamladıkları için 2003–2004 öğretim yılında evden ayrılacaklarını bildirmişlerdir. Diğer
öğrenci Sibel M. İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliğinde okuyor evde kalmaya devam
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edecek. Aynı fakültede okuyan kız arkadaşını yanına alıp alamayacağını soruyor yazdığı,
ifade edilmektedir. Sayın mahkeme heyeti Bu bilgiler, Eski adıyla TÜRKÇAĞ vakfına,
Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfına, öğrenci barınması koşuluyla bağışlanan
Fatih’deki apartman dairesinde kalmakta olan öğrenciler ile ilgili bilgilerdir. Mezun olan 2 kız
öğrencinin öğrencilerin yerine yeni öğrencilerin gelebilmesi ile ilgili yazışmalardır. Vip
Emniyet Bilgi.doc isimli MSword dosyası incelendiğinde 1 sayfadan ibaret, 02.06.2005
tarihli, 1. Ordu komutanlığı’na hitaben, Özden E. adıyla yazılmış, Prof. Dr. Türkan Saylan ve
beraberindeki heyet, 07.06.2005 saat 11.00'de 1. Ordu komutanı Sayın Org. Hurşit Tolon’u
ziyaret edeceklerdir. İsim listesi aşağıda bilginize sunulur saygılarımızla şeklinde beyanların
yer aldığı görülmüştür denmektedir. Sayın mahkeme heyeti Bu, ÇYDD genel başkanı ve
genel merkez yönetim kurulu üyeleri olarak, İstanbul il protokolünde yer alan kişilerin göreve
başlamaları veya ayrılmaları nedeniyle yapılan nezaket ziyareti ile ilgilidir. İddianame
metninde 3. kez tekrarlanıyor. Western Digital marka, WMAT20867962 seri numaralı
bilgisayar hard disk içerisindeki Unallocated ClustersOffset 8196263936.flv” isimli video
dosyası incelendiğinde tamamı 29 saniyeden ibaret olduğu gerilla her yerde başlıklı, bahse
konu görüntü dosyasında; PKK terör örgütü üyeleri olduğu değerlendirilen silahlı kişilere ait
sesli ve görüntülerin ayrıca sözde kürdistan haritasının, bayrağının ve PKK terör örgütü
elebaşısı Abdullah Öcalan'ın resminin yer aldığı görüntü olduğu görülmüştür denilmektedir.
Sayın mahkeme heyeti bu, derneğin cydd@cydd.org.tr adresine gönderilen çok sayıda e-mail
ve evideo’lardan bir tanesidir. Bu tür mailler dernekçe silinir, kanımca silinen kayıtlardan
biridir. Maxtor marka 661212119746 seri numaralı bilgisayar hard diski içerisindeki
“archive.pst” isimli eposta arşivleme dosyası incelenmek üzere açılmış ve soruşturma
kapsamı ile ilgili olduğu değerlendirilen eposta iletileri tespit edilmiş ve msg formatında
kaydedilmiştir. Bahsi geçen eposta ileti dosyası maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır. 29
Nisan mitingi.msg isimli eposta ileti dosyası incelendiğinde ÇYDD burs birimi
burs@cydd.org.tr isimli mail grubundan çok sayıda eposta adresine gönderilen Türkan Saylan
adıyla yazılan 29 Nisan mitingi konulu eposta olduğu, 29 Nisan 2007 tarihinde Çağlayan’da
düzenlenecek mitingle ilgili çağrı niteliği taşıyan epostanın yer aldığı, ifade edilmektedir.
Saygıdeğer mahkeme heyeti, 29 Nisan Çağlayan mitingi, yasal izni alınmış, düzenleyici grup
tarafından il emniyet müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilmiştir. Mitingin düzenli olabilmesi
için belirlenen kuralların şubelere ve üyelere duyurulması için yapılan yazışmalardır bunlar.
Fw acil genel merkez yönetimin dikkatine bilgi.msg isimli eposta ileti dosyası incelendiğinde;
ÇYDD burs birimi burs@cydd.org.tr isimli mail grubundan Cihan Demirci’ye gönderilen
ÇYDD Konya şubesi adıyla yazılan Acil Genel merkez yonetımının dıkkatıne Bılgı konulu e
posta olduğu, söz konusu eposta içerisinde; Genel merkez yonetımının dıkkatıne başlığı
altında Konya'da anadolu kadın platformu olusturuluyor. Samsun'da mesaleyakılmıs Konya'da
ilk kurulus olusumları oluyor.bu hareket Hursıt Toron Pasa tarafından organıze edılıyor. butun
demokratık kıtle orgutlerının bır arada hareket etmesını amaclıyor. onumuzdekı cumhur
baskanlıgı secımlerınden once olusmasına calısılıyor. 28 subat carsamba gunu saat 11.00'da
sevgı dernegınde butun derneklerın temsılcılerı toplanacaktır. bu olusumda bızımde yer
almamız ıstendı. Ataturkcu Dusunce Dernegı genel merkezı dırekt destegını belırtmıs. Bu
olusumda bızımde yer almamız nasıl karsılanır bu konuda bılgılendırmenızı rıca ederız
yazdığı belirtilmiştir. Saygı değer mahkeme üyeleri, bu genel merkez yönetim kurulu
üyelerine gönderilen bu eposta ÇYDD Konya Şubesinin diğer STK’lar ile birlikte herhangi bir
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etkinliğe katılmadan önce genel merkeze sorduğunu göstermektedir. Bu, ÇYDD şubelerinin,
başka STK’ların hazırladığı eylemlere genel merkeze sormadan katılmadıklarını, protesto
gösterileri yerine eğitim projelerine emek vermenin daha çok benimsendiği bir dernek
olmanın bilinciyle hareket ettiklerini gösterir. Western Digital WD marka WMAT20813569
seri numaralı bilgisayar hard diski içerisindeki, outlook.pst isimli eposta arşivleme dosyası
incelenmek üzere açılmış ve soruşturma kapsamı ile ilgili olduğu değerlendirilen eposta
iletileri tespit edilmiş ve msg formatında kaydedilmiştir. Bahsi geçen eposta ileti dosyası
maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır. turkcag Fw Ataevleri giderek sayıca artıyor.msg
isimli eposta ileti dosyası incelendiğinde, 14.10.2008 tarihli Nur Gercel ngercel@yahoo.com
adresinden gönderilen turkcag Fw: ataevleri giderek sayıca artıyor konulu, söz konusu eposta
içerisinde bahsetmek istediğim konu Mersin'de açılan ilk ataevi. çok güzel bir projeydi ve
hayata geçmesini görmek umut verici şeklinde ifadelerin yer aldığı görülmüştür denmektedir.
Daha önce de belirttiğim gibi, Ata Evleri ile ilgili gelen bu eposta ile ilgili ÇYDD’nin
herhangi bir girişimi veya işlemi olmamıştır. Western Digital marka, WMAT20867958 seri
numaralı bilgisayar hard diski içerisindeki Yeşil defter.xls isimli excel dosyası incelendiğinde
sayfa1 adlı çalışma sayfası içerisinde aralarında ergenekon soruşturması kapsamında
haklarında işlem yapılan, Sinan Aygün, Kemal Alemdaroğlu, Şener Eruygur, Filiz Meriçli,
Perran Yorgancigil, Türkan Saylan, Nur Gerçel Özeren, Ayşe Yüksel, Ferhat Şenatalar,
Gökhan Ecevit ve Gülser Alparslan isimli şahıslarında yer aldığı bir çok şahsın iletişim
bilgilerinin kaydedildiği görülmüştür denilmektedir. Saygıdeğer mahkeme üyeleri, bir eğitim
derneği olan ÇYDD’de, üniversite rektörlerinin, diğer STK yöneticilerinin iletişim bilgilerinin
bulunması gayet doğaldır. Diğer isimler ise ÇYDD genel merkez asıl ve yedek yönetim
kurulu üyelerinin isimleridir. Bu salonda herkesin de cep telefonlarında , telefon fihristlerinde
onlarca telefon kaydı vardır sanıyorum bu da onlardan birisi. E Telefon görüşmeleri, Tape No
11411, 21.08.2008 günü saat: 16.38’de Türkan Saylan ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle,
Filiz Meriçli’nin “hocam yarınla ilgili siz gidiyor musunuz bu 1. Ordu Komutanına” dediği,
Türkan Saylan’ın “Hayır gidemiyorum evet” dediği, Filiz Meriçli’nin “Yani gitmemiz gerekir
mi” dediği, Türkan Saylan’ın “Yo hayır gidemeyeceğimi söyledim ben” dediği, Filiz
Meriçli’nin “ben yani o konuda yardıma ihtiyacınız varsa zaman yaratayım diye” dediği,
Türkan Saylan’ın “Hayır yok ben söylerim daha tanımıyoruz etmiyoruz hani şimdi bu bu
dönemde biraz şey yapalım” dediği, Filiz Meriçli’nin “uzak duralım” dediği, Türkan
Saylan’ın “Evet yani evet bende başaranı arayacağım şeyi kesinleştireceğim falan” dediği,
Filiz Meriçli’nin “Evet tabi tabi tabi hocam beni benimde bende zaten şey yaptım arkadaşlarla
daha önce toplanalım salı günü 2 gibi toplanalım biz kendi aramızda” dediği,
yazılmıştır.Burada telefon görüşmelerinin içerisinden sözcükler eksik yazıldığı için, cümleler
yarım bırakıldığı için pek birşey anlaşılmıyor o yüzden biraz açmak istiyorum. 1. Ordu
komutanlığından gelen bir davetiye ile ilgili ÇYDD adına nezaketen katılım konusu bu.
Türkan hocanın sağlığının bozuk olduğu günlerde, genel başkan olarak katılmak isteyip de
katılamadığı toplantılara onun yerine katılarak ona destek olmaya özen gösteriyordum. O
nedenle aramışım. Sağlığı bozuk olduğu ve kemoterapi gördüğü için kalabalıklardan uzak
durması gerekiyordu. Salı günleri de yönetim kurulu toplantısını erken saatlere almaya
çalışıyorduk onun sağlığı nedeniyle Ben Başaran’ı arayacağım demesi de Derneğin 20. Yılı
nedeniyle düzenleyeceğimiz konser için yer arayışı ile ilgili görüşme bilgisidir. Tape No :
11739, 20.11.2008 günü saat: 14:04’te Lale ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; H.Filiz
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Meriçli’nin “Tabi ki geleceğe dönük bizim yani gençleri biraz daha aramıza almamız
gerekiyor yani bitti hepsi biz ne bir tane ne deniz yıldızı var ne bir şey var yani bak kermes
yapıyoruz tek bir insan yok genç biz sonra ne yapacağız yani yaşlılar derneği mi olacağız ne
yapacağız bilmiyorum” dediği ifade edilmiştir. Burada da kelimeler cımbız ile seçildiği için
pek anlaşılamıyor. Gelir sağlamak için kermes düzenlemiştik, kermesde tüm kolileri bizler
taşımıştık, ben dahil bazı üyelerimizin bel fıtığı şikayetleri tekrarlamıştı. Bel fıtığı ağrısı
çektiğim bir anda, kermeslerde ve diğer etkinliklerde genç arkadaşlarımızın, deniz yıldızları
eğitim programlarındaki gençlerimizin bizlerin yanında olmasının gereğini ifade etmeye
çalışmışım burada. Tape No : 11745, 09.02.2009 günü saat:15.15’de C. Demirci ile yaptığı
telefon görüşmesinde özetle; F Meriçli’nin “Canım bak buradaki kızcağızın yanında
söyleyemedim ona Sibel deyince böyle bir durdu yani o yüzden acaba bu bizim kafada filan
bir kız değil mi biraz da öyle bir” dediği, C.Demirci’nin “Sibel mi, Serap mı” dediği,
F.Meriçli’nin “Serap” dediği, C.Demirci’nin “Sibel bizim kafada, Sibel bizim kafada sorayım
mı Serap'ı Sibel'e” dediği, F.Meriçli’nin “Tamam yani bir sor bakalım Serap K.” dediği
belirtilmiştir. Sayın mahkeme heyeti, İnsanlar dostlarını ve iş yapacakları kişileri seçme
özgürlüğüne sahiptir. Yeni tanıştığım ama çok iyi tanıma fırsatıda bulamadığım bir kişiyi,
güvendiğim yakın bir dostuma soruyorum. Bu çok insani ve çok normal bir şey değil midir.
Tape No: 11758, 23.03.2009 günü saat: 10.43’de Nursel Gülter ile yaptığı telefon
görüşmesinde özetle, N.Gülter’in “şimdi Cuma günü Türkan hanım beni aradı ve dedi ki
Nursel bizim genel kurul ne oldu dedi genel kurula dedim Nuran hanım yazışacaktı cevap
bekliyoruz Türkan Hanım dedim nasıl cevap bekliyorsunuz Nursel illa benim mi arada olmam
lazım siz niye bir türlü koordine olamıyorsunuz dedi ha Nuran hanım demiş ki hatta Nursel
hanım görüşmüş mümkünse galiba iş kulelerini hallediyor” dediği, H.F.Meriçli’nin “Şimdi
çözüm üretelim o ve hep sorun çıkıyor çözüm getirelim” dediği, N.Gülter’in “Hayır sonra açtı
bana dedi ki Nursel'ciğim özür dilerim dedi ondan sonra üzülme sen biraz evvelki
konuşmalarımızdan, Nuran hanım ile ben konuştum 8 Mart taki yerden red kararı gelmiş fakat
Yıldız Teknik Üniversitesi avucumuzun içinde dedi” dediği, H.F.Meriçli’nin “Peki kim iş
Yıldız Tekniği ayarlıyor” dediği, N.Gülter’in “O zaten elimizde dedi hayır ben bi şimdi
sizinle ilk önce konuşayım ki” dediği, yazılmıştır. Sayın mahkeme heyeti, bu konuşmalar,
ÇYDD’nin genel kurul toplantısı için salon arayışı ile ilgili konuşmalardır. Yıldız Teknik
Üniversitesi’nin bir salonunun tahsisi ile ilgili evvelden söz alındığı için Yıldız Teknik
Üniversitesi avucumuzun içinde denilmiştir. Tape No:11793, 24.03.2009 günü saat: 20:08’de
Ayşe Yüksel ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; bir süre Türkan Saylan ile ilgili
konuştuktan sonra H.F.Meriçli’nin “Maşallah maşallah çok iyiydi gençlerle ilgili gençlikle
ilgili görüşlerini açıkladı Allah'dan Ali'de vardı Osman'da vardı işte deniz yıldızını yeniden
canlandıralım dedik o güzel oldu yani çok ekstra bir şeyler yok bir de yöne şey genel
kurulumuzu 2'sinde 3'ünde Yıldız Teknik'te yapacağız geçen yıl yaptığımız yerde yapacağız
mecburen” dediği, belirtilmiştir. Sayın mahkeme heyeti, Prof. Dr. Türkel Minibaş’ın
vefatından sonra genel merkez yönetim kurulu asıl üyeleri arasına giren Prof. Dr. Ayşe
Yüksel’e hem Türkan Saylan’ın sağlık durumu, hem de dernek yönetim kurulu çalışmaları ile
bilgi aktarıyorum. Tape No: 11742, 23.01.2009 günü saat: 17.24’de Nilgün ile yaptığı telefon
görüşmesinde özetle; H. Meriçli’nin “Ben şu anda Hacı beyin yanındayım Perpa'da şimdi
İstanbul ticaret odası seçimleri var 23 şubatta, Hacı beyle Türkan hocayla konuşmuştuk biz bir
grup oluşturmaya çalışıyorlar, her meslek grubundan Türkan hoca yazmış Zafer P. Beye”
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dediği, Nilgün’ün “Abim çok aradı hacı beyi fakat cep telefonu cevap vermedi” dediği,
H.Meriçli’nin “Şey hemen ben abinin telefonunu bir alabilir miyim” dediği, Nilgün’ün “Tabi
0 532 294 00 35 abimi” dediği, yazılmıştır. Sayın mahkeme heyeti, meslek odası seçimi
öncesi kişilerin aday grupları tanıma ve tanışma konuşmaları yapması en doğal şeydir. Bu
kapsamda, Hacı bey ile ortak dostumuzun iletişimi ile ilgili bir telefon görüşmesidir bu. Tape
No: 11455, 28.08.2008 günü saat: 10.47’de Türkan Saylan ile X Bayan’ın yaptığı telefon
görüşmesinde özetle X Bayan’ın “hocam bu gün sabah 2 tane faksımız geldi. Biri İstanbul
valiliği protokol müdürlüğünden 6 Ekim kutlamaları ile ilgili, bir de şey geldi hocam İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa tıp fakültesinden geldi dekanlıktan, bu da diyor ki 12 Ağustos 2008
tarihinde toplanan fakültemiz yönetim kurulunun 20 no’lu kararı gereğince İstanbul
Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınan 04.08.2008 tarih ve sayı
gereği fakültemiz öğrencilerinden Sercan Avşar 27.11.2007 tarihinde Eminönü ilçesinde PKK
Kongre/gel terör örgütü tarafından kundaklanan araçla ilgili olarak söz konusu eylemi
gerçekleştirdiği ve adı geçen terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle tutuklandığı, İstanbul
Emniyet Müdürlüğü tarafından bildirilmesi üzerine açılan disiplin soruşturması neticesinde
adı geçen öğrenciye yüksek devam edeyim mi hocam” dediği, Türkan Saylan’ın “Hayır hayır
Filiz’e ver onu da” dediği, X Bayanın “Meriçli’yemi” dediği, T.Saylan’ın “Hayır hayır Filiz’e,
burstaki Filiz'e” dediği, ifade edilmiştir. ÇYDD genel merkez üniversite öğrenci bursları
biriminde çalışan filiz hanım ile adımın karıştırıldığını gösteren bir konuşmadır bu. Burs
verilen öğrencilerden biri ile ilgili dekanlığından gelen bir yazının işleme konması, bursun
kesilmesi ile ilgili görüşmeler. Bildiğim kadarıyla bu öğrencinin gelen bu olumsuz bilgi
nedeniyle bursu iptal edilmişti. Tape No:11736, 09.01.2009 günü saat: 18.20’de Leyla S. Ile
yaptığı telefon görüşmesinde özetle, H. Meriçli’nin “Leylacığım var mı bir gelişme” dediği,
L.S.’nin “Yok gelişme var olumlu değil çünkü konuşmuş bu amcayla Nimet hanım, amca
diyormuş ki şimdi sizi aramasını söyledim ama ben önden şunu özetleyim işte dernek taraf
olmasınmış evdeki kızın şikayeti yokmuş zaten bu karda kışta bi günde iki günde alınamazmış
oradan, kız zaten sömestr tatilinde gelecekmiş eve orada bi çare bulurmuşuz, şimdi ev ama bi
yandan da Eda diyor ki ben ders çalışamıyorum ne yapacağız artı daha olumsuz bi gelişme
işte dedim ki siz söylediniz mi o çocuğun arkadaşları savcılığa verecekmiş bilmem ne falan
gibi şeyler, versinler diyormuş peki dedim anlatmadınız mı versinlerle bitmiyor. Bu kız
nerede niye adresi ne ikamet adresi ne kim koydu bunu buraya demezler mi biz dün 4 kişi ne
karar verdik hafta sonu çıkacak buradan, şimdi amcanın böyle meydan okumasıyla kararımızı
mı değiştireceğiz Eda'ya ne diyeceğiz” dediği, H. Meriçli’nin “Kararımızı değiştiremeyiz
yani” dediği, L.S.’nin “Yani savcılığa verilmesi ihtimalini de göze alamayız. Savcılığa
verilmesi ihtimalini ortan kaldırmak için bu kızın hafta sonu buradan çıkması lazım hani Eda
açısından biz sömestr tatilini beklersek hiç bi şey yapmazsak savcılığa kesin gidecek o kız,
Onu durduramayız öyle gözüküyor çünkü o kızda kendi ailesinden baskı görüyor ama amcaya
şöyle demek lazım bi şekilde bu kızın bu hafta sonu çıkması için biraz belki daha sert
konuşmak lazım, Taraf maraf filan olunduğu yok burada biz bilakis kızı savcılığa verilmekten
korumaya çalışıyoruz, Ama şimdi demeyin amcaya hasta filan demeyin bence, Psikolojik
desteğe ihtiyacı var bence demeyin bilmiyorum benim fikrim onu kabul edecek bi adam değil
böyle böyle bi lafta vuran bi” dediği, H.F.Meriçli’nin “Baba mı amca mı” dediği, L.S.’nin
“Amca amca işte amca işte ya hanımın adamın hanımının akrabasıymış Hayri bey denen kişi,
ama yani telefonda anlatılacak şey değil kız bi kere çıksın ondan sonra” dediği anlaşılmıştır
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denmektedir. Telefon görüşmelerin tümü tape edilmediği için çok karışık ve anlaşılmasının
güç olduğunun farkındayım. Bunlar Fatih’de öğrenci barınması şartıyla bağışlanan apartman
dairesinde kalan üniversite öğrencisi kızlar ile ilgili sıradan bir gençlik sorunun çözümü ile
ilgili konuşmalardır. Söke ÇYDD Şubesi’nin ricası ile Söke’li bir kız öğrencinin evde
kalmasına izin verilmişti. Ancak evde kalan diğer kız öğrencinin elbiselerini izinsiz giymesi,
çok gürültü yapması ve benzeri nedenlerle evde kalan diğer kız öğrenci rahatsız olmuş, ders
çalışamadığını ifade ederek şikayetçi olmuştu. Bu arada bazı giysisi kaybolmuş, aradığında
Söke’li kızın odasında bulduğunu ifade etmişti. Söke’den gelen kızında onurunu kırmadan
sorunu çözebilmek için Söke şubesi ile görüşülmüş; şubeye kızın durumu anlatılarak yardım
isteyen amcası ile görüşülmüş ve kızın artık Fatih’deki evde kalamayacağı anlatılmaya
çalışılmıştı. Eğer konuşmanın tamamı aktarılmış olsaydı adı geçen öğrencinin herhangi bir
psikolojik rahatsızlığı kleptomani ve benzeri bir şikayeti olup olmadığını araştırıp nasıl destek
olabileceğimizi, psikolojik destek için neler yapabileceğimizide konuştuğumuzda görülecekti.
İddianamenin delillerin ve hukuki durumun değerlendirilmesi hakkındaki bölüme yanıtlar.
Genel başkan yardımcılığını yaptığı ÇYDD’nin Kadıköy şubesinde ele geçirilen 2008
toplantıözeti.doc isimli dosyada yer alan yönetim kurulu toplantı özeti başlığı altında alınan
kararlara katıldığı, bu Kararlar doğrultusunda yasadışı örgüt mensubu olduğu sonradan tespit
edilen öğrencilere burs verilmesinin sağlandığı, yukarıda ayrınıtlı olarak yer alan 28.08.2008
tarihli tape no:11455 telefon görüşmesinde derneğin genel başkanı ile bir dernek yöneticisinin
bu konuda konuştukları, iddia edilmektedir. Değerli mahkeme heyeti, Kadıköy toplantı özeti
olarak iddia edilen belgede yer alan notların ÇYDD ve benim ile herhangi bir ilgisi olamaz.
ÇYDD’de böyle bir toplantı yapılmamıştır, ben böyle bir toplantıya katılmadım, ÇYDD ile
ilgisi olmayan, katılmadığım toplantıda alınan kararları bilmem mümkün değildir. Kaldı ki bu
yazının var olduğu iddia edilen harddiskin gerçek bilgiler içermediği de Fatma Nur Gerçel
vekili Avukat Hüseyin Ersöz tarafından mahkemenize sunulan teknik bilirkişi raporu ile de
bellidir.Haklarında kamu davası açılan Ergenekon terör örgütü sanıkları ile dernek
yöneticilerinin örgüt faaliyeti çerçevesinde irtibat kurdukları, Cumhuriyet mitinglerini örgütün
amaçları doğrultusunda yönlendirmek amacıyla birlikte hareket ettikleri, birlikte olduklarını
gizlemek adına kararlar aldıkları ve uygulamaya koydukları, iddia edilmektedir. Sayın
mahkeme heyeti, ne ÇYDD, ne de ben yasal olmayan hiçbir girişim ve eylemin içinde
olmadık. Tüm projelerimizi, çalışmalarımızı tam bir şeffaflık içinde yaptık, yaptığımız okul,
derslik, yurt, ana sınıfı ve iyileştirdiğimiz yatılı ilköğretim bölge okullarını Türkiye
Cumhuriyeti Devletine teslim ettik. Legal bir eğitim faaliyeti görüntüsü altında Deniz yıldızı
projesi kapsamında dernekle irtibatlı kız öğrencilerin askeri okul öğrencileri ve yeni mezun
genç teğmenlerle tanıştırılarak yakınlaşmalarının sağlandığı, bu şekilde askeri personelin
takibinin yapıldığı iddiası yer almaktadır. Değerli mahkeme heyeti, bu iddia tümüyle temelsiz,
haksız ve vicdansızdır. ÇYDD’nin üniversite gençlerinin kişisel gelişimlerine destek vermeye
yönelik eğitim projesi olan daha öncede sizlere aktardığım ve savunma ekindeki kitapta da
bulunan Deniz yıldızı projesine böylesi çirkin suçlamalar yapılması kabul edilemez. Bu
iddiaların hiçbir delili de yoktur. Yukarıda bir kısmı gösterilen iletişim tespit tutanaklarına
göre, şüphelinin derneğe bağlı öğrenci evlerinde kalan kişilerin illegal bir kısım
faaliyetlerinden haberdar olduğu, bu faaliyetlerini gizlemeye çalıştıklarıda iddia edilmiştir.
Değerli mahkeme heyeti, Fatih’de öğrenci barınması koşuluyla vakfımıza bağışlanan
apartman dairesinde kalan öğrenci kızlar arasındaki habersiz giysi kullanımı, eşyaları saklama
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ve benzeri genç kızlar arası geçinememe konularını bizler anne duyarlılığı ile çözmeye
çalışmıştık. Gençler arası habersiz giysi kullanma vb geçinememe konularının illegal faaliyet
olarak nitelendirilmesi çok acıdır. Zaten eğer konuşmanın tamamı aktarılmış olsaydı, adı
geçen genç kızın psikolojik bir sorununun kleptomani ve benzeri bir hastalığının olup
olmadığını araştırmak ve o konuda yardımcı olmak için çaba sarf ettiğimiz de anlaşılırdı.
Şüphelinin hakkında kamu davası açılan Ahmet Tuncay Özkan, Kemal Yalçın Alemdaroğlu,
Hurşit Tolon ile irtibatlı olduğu tespit edilmiştir iddiası yer almaktadır. İrtibatlı olmak ifadesi
ile ne kastedildiğini iddianame bütünlüğü içerisinde anlamak mümkün değildir. Mensubu
olduğum İstanbul Üniversitesi’nin eski rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu ile Eylül 2004
tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınması sonrasından bu yana hiç görüşmem
olmamıştır. Hurşit Tolon ile 1.Ordu komutanı iken, İstanbul protokolündeki göreve yeni
başlayan veya ayrılan her kamu görevlisine yaptığımız nezaket ziyareti kapsamında yönetim
kurulu olarak yaptığımız nezaket ziyareti dışında herhangi bir görüşmem olmamıştır. A.
Tuncay Özkan‘ı, 29 Nisan Çağlayan mitingi düzenleme komitesindeki listede bulunması
nedeniyle ve 23 Haziran 2007 teröre lanet sessiz yürüyüşü hazırlıkları kapsamında telefonla
aradığım olmuştur, ancak kendisini tanımam ilk ve son kez Çağlayan mitingi platfomunda
konuşma yaparken gördüm. Genel Başkan Yardımcılığını yaptığı Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği genel merkezinin Beyoğlu, Evliya Çelebi mahallesi, Şimal sokak, No:6 sayılı yerde
yapılan aramalarda bulunarak el konulan klasörlerde burs müracaatında bulunan veya
kendisine burs verilen çok sayıda öğrencinin kendisi ve yakınlarının dini inançları, siyasi
görüşü, giyim tarzı, yaptığı işi, okuduğu gazete veya dergi, gittiği kurs ve dershane hakkında
kayıtların bulunduğu, bu verilerden hareketle öğrenci hakkında “E.T. ailesi MHP li kardeşi ..
Yurdunda kalıyor ÇYDD nin bursunu alıyorum diye dalga geçiyormuş Bursa Şb. iptal edildi, ,
Kardeş. anne. abi Arapca öğr., abla ilahiyat ağbi elektrik MYO mezunu red. dinci olarak
bilinen dersanelere devam etmeleri nedeniyle burslarının kesilmesine karar verilmiştir,
mülakatımız olumsuz ayrıca türbanlıdır, babası memur imam diye burs vermemiştik.
Armağan hanıma bildirildi. Başörtü kullanıyor verilmesin, babanın mesleği imam, uygun
değil şeklinde notlar bulunduğu, bu notların ÇYDD’nin Kadıköy şubesinde ele geçirilen
“2008 toplantıözeti.doc” isimli dosyada yer alan yönetim kurulu toplantı özeti başlığı altında
alınan kararlar ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir iddiası yer almaktadır. Sayın mahkeme
heyeti, ÇYDD faaliyetlerinin Kadıköy şubesinden çıktığı iddia edilen harddiskte yer alan
toplantı düzeni ve içeriği ile hiçbir bağlantısı ve benzerliği yoktur. ÇYDD kendi tüzüğünde
yazılı, kuruluş amaçlarına uygun biçimde çalışmalar yürütmektedir. ÇYDD Atatürk ilke ve
devrimlerini koruyup geliştirerek çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insana ve çağdaş topluma
ulaşmayı hedefleyen, insan hak ve özgürlüklerinin yaygınlaşmasına, sanata, doğaya ve
çevreye duyarlılığın artırılarak demokrasimizin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan bir
sivil toplum örgütüdür. Saygın, güvenilir ve şeffaf bir STK’dır. Kız çocuklarının okula
gidebilmelerine, eğitimlerine devam edebilmelerine burs vererek ve yurtlar yaptırarak katkıda
bulunmaya çalışmakta, bu amaçla geliştirdiği projeleri ile onurla söylüyorum kadın erkek
eşitliğinin sağlanması ve kadının eğitiminin ve statüsünün iyileştirilmesi alanında Birleşmiş
Milletler dahil olmak üzere uluslararası kurumlardan ödüller almaktadır. Bir kez daha tekrar
edeceğim izninizle, örneğin ülkenin tüm illerinde her yıl 10 bin kız öğrenciye burs verdiğimiz
eski adıyla ÇağdaşTürkiye’nin çağdaş kızları yeni adıyla kardelenler projemiz, 2010 yılında
Birleşmiş Milletler kadının eğitimi ve statüsünün iyileştirilmesi alanında tüm dünyaya örnek
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olarak gösterilmiş; bir kardelen kızımız da kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanımız ile
NewYork ‘a götürülmüş ve Birleşmiş Milletler binasında tüm dünyaya tanıtılmıştır. 1997
yılında Siirt Pervari Kaymakamının ilçedeki 17 kızın liseye devamı için burs istemesiyle
başlatılan kız çocuklarına burs verme projelerimiz, gerek Unicef ve gerekse Milli Eğitim
Bakanlığı’nın haydi kızlar okula projesi'ne de model olmuştur. Haydi kızlar okula projesinin
hazırlık aşamasında, ÇYDD adına ben toplantılara katılarak o projenin hazırlığına destek
vermişimdir. Ele geçen tüm bilgi, belge, dokümanlar, tespit edilen iletişim tutanakları birlikte
değerlendirildiğinde Şüpheli Halime Filiz Meriçli’nin Ergenekon silahlı terör örgütüne bağlı
olarak hakkında kamu davası açılan örgüt mensupları ile irtibat halinde faaliyet yürüttüğü ve
örgüt üyesi olduğu anlaşıldığından denilmektedir. Saygıdeğer mahkeme heyeti, yukarıdaki
iletişim tutanakları ve diğer deliller; ayrı ayrı veya birlikte değerlendirildiğinde örgüt
mensupları olarak adlandırılan kişiler ile herhangi bir irtibatımın bulunmadığını ve herhangi
bir örgüte üye olmadığımı göstermektedir. Ayrıca kişisel olarak, Filiz Meriçli olarak yaşamım
boyunca tüm çocuklara, gençlere, kadınlara, tüm insanlara, insan onuruna yakışır şekilde
sevgi ve saygıyla eşitlikçi yaklaşmışımdır. İnsana, insan haklarına, sanata, doğaya ve çevreye
duyarlılık ve saygı benim en önemli ilkelerimdendir. Sözlerime 23 Haziran 2007'de
düzenlenen yasal izinli teröre lanet sessiz yürüyüşü’nde organizasyon komitesi adına yaptığım
konuşmayı okuyarak son vermek istiyorum. Sevgili dostlar, 29 nisanda laik cumhuriyetimize
sahip çıkmak için bayraklarımızla gelincik tarlasına çevirdiğimiz Çağlayan meydanında
bugün, terörün toprağa düşürdüğü mehmetciklerimiz, yolda yürürken yada çocuğuna ayakkabı
alırken terör eylemiyle yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımız için toplandık. Atalarımız ateş
düştüğü yeri yakar der, kırsal alandan gelen şehit cenazeleri ile ateş her gün tüm Türkiye’de;
hepimizin yürekleri yanıyor. Gencecik mehmetciklerimiz, binbir emekle yetişmiş
subaylarımız, işine giderken, çocuğuna ekmek alırken teröre yakalanan masum insanlarımız
için içimiz yanıyor, onları saygıyla ve rahmetle anıyoruz, ışıklar içinde yatsınlar. Yaralılara
acil şifalar diliyoruz. Bizler çağdaş Türkiye’nin bireyleri olarak şiddetin ve terörörün her
türlüsüne karşıyız. Terörün dini, milleti yoktur, hepimizi, tüm dünyayı hatta terörü üretenleri
bile tehdit etmektedir. Bu nedenle içerde ve dışarda terörü örgütleyenleri, bebeklerden 
masum çocuklardan teröristler yaratanları, onlara silah sağlayanları lanetliyoruz. Para ve silah
desteği vererek PKK terörünü güzeller güzeli ülkemizin başına bela eden tüm ülkeleri de
lanetliyoruz. Bu ülkelerin halklarınında, STÖ’lerinin de teröre karşı çıkmalarını ve
hükümetlerini uyarmalarını istiyoruz. Terör, en çok bizim coğrafyamızdaki cahil ve yoksulları
kandırıyor, canlı bomba haline gelecek kadar yıkıyor beyinleri. Terörle mücadele için cahilliği
ortadan kaldırmalıyız, eğitimde fırsat eşitliği yaratmalıyız, okulsuz öğretmensiz köyümüz
kalmamalı ve okullarımızda doğmaları ezberleyen değil, düşünen, sorgulayan, paylaşan, ortak
akılla iş üretebilen çocuklar, Atatürk’ün istediği fikri hür, vicdanı hür gençler
yetiştirebilmeliyiz. Atatürk’ün kurduğu laik cumhuriyetin bireyleri olarak, onun yurtta barış
dünyada barış ilkesini güzel ülkemizde, bulunduğumuz coğrafyada ve tüm dünyada
gerçekleştirmek istiyoruz. Barış ve kardeşlik içinde insan onuruna yakışır, terörsüz –
şiddetsiz, darbesiz bir yaşam istiyoruz. STÖ’leri olarak, bu ülkenin aydın insanları olarak
teröre karşı mücadelede kararlıyız. Yurtta barış dünyada barış istiyoruz. Hepimiz terörün her
türlüsünü ve terörü yaratanları ve terörü destekleyenleri bir kez daha lanetliyoruz. Saygıdeğer
mahkeme heyeti, 23 Haziran 2007 tarihinde yapılan teröre lanet sessiz yürüşünde okuduğum
ve ingilizcesi yabancı basın mensuplarına dağıtılan bu metinde de görüldüğü gibi terörsüz,
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şiddetsiz ve darbesiz bir yaşam istediğini tüm dünyaya haykıran ÇYDD’nin terör örgütü
içinde gösterilmesi tarihi bir yanılgıdır. Değil silahlı terör örgütü üyesi olmak, yüksek sesle
konuşulmasından bile rahatsız olan bir bilim insanı olarak, barış ve kardeşlik içinde insan
onuruna yakışır, terörsüz şiddetsiz ve darbesiz bir yaşam diliyor; Beraatımı talep ediyorum."
şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
34-Sanık Hamdi Gökhan Ecevit'in (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/356 Esas sayılı dava
dosyasında 18/01/2012 tarihinde 4. celsede alınan savunmasında özetle;" Efendim
öncelikle sayın mahkeme heyetini saygılarımla selamlıyorum. Karşınızda savunmamı yapmak
üzere, savunmada diyemeyeceğim ama galiba biraz da sorulmuş olan hatıratla ilgili anlatacak
gibi bir his var içimde. Onun için herhangi bir yanlış yaparsam, istemediğiniz birşeyi
söylemek durumunda ve o şekle dönmek durumunda kalırsam sizdem özür diliyorum beni
uyarırsanız sevinirim. Ben 1946 doğumluyum, İstanbul Üniversitesi Jeofizik mühendisliği
bölümünden mezun oldum. Yaşamımın tamamında T.C Anayasası'nın korunması, laik,
demokrat sosyal hukuk devleti olan devletin tüm kazanımlarının sonsuza kadar gitmesi için,
gidebilmesi için gerekli olan her türlü davranışın içerisinde olduğumu baştan söylüyorum.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte görülen bu davada ben Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği'nin değil onun vakfının mütevelli heyeti üyesiyim onun dışında herhangi
bir ilişkim olmamıştır. Şu anda saygı ile ve rahmetle andığım Türkan Saylan hocanın bana
verdiği görevler ve karşılıklı anlayış içerisinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine
yaptığım hizmetlerden dolayı onur duyuyorum. Bunu burada söylemek istemezdim o hizmet
her türk vatandaşının görevlerinden birisi olması gerektiğini düşünüyor ve burada beyan
ediyorum. Sayın mahkeme heyeti, burada savunmak zorunda olduğum ve benim üzerime
atılan suçlardan en önemlilerden bir tanesi, benim önemsediğim ata evleri konusudur. Ata
evleri birinci derecede ÇYDD'nin evleri ile karıştırılmaktadır. Onun hakkında çıkartılan işte
yok yönetmelikler şunlar bunlar ÇYDD'nin iç işleridir benimle hiç alakası yoktur. Ata
evlerininde böyle bir tüzüğü vesairesi olmamıştır ata evleri sadece sadece proje düzeyinde
kalmıştır. Hiçbir şekilde hiçbir yerde ata evi diye bir ev açılmamıştır. Açılmasını çok isterdim
ve bunun için ciddi gayretler sarfettim o günkü koşullar gerçekleşmesine mani oldu. Hiçbir
tane ata evi açılmamıştır. Açılsaydı bunu onurla söylerdim. Ama üzülerek söylüyorum ki
iddianamede sayın savcılığın sunduğu iddianamede burada bu evlerde zaman zaman şu anda
tekrar söylemekten utandığım bir davranışlar içerisine girildiği şeklinde iddialar vardır ki
olmamış bir şeyi bu iddia haline döndürmek gerçekten ayıptır kınıyorum ve reddediyorum.
Savunmamın bir bölümü buradan yapacağım zaman zaman konu ile ilgili açıklanması gereken
şeyler olduğunda da buradan sapmalar yapacağım sonunda da izin verirseniz bunu sizlere
sunacağım efendim. İddianamede sözü edilen Devletin Yeniden Yapılanması Üzerine–25
Kasım 1999 başlıklı dökümandan hiçbir zaman haberdar değilim. Teori ve program merkezi
olarak gösterilen Avrasya Enstitüsü ile ilgili olarak hiçbir bilgim yoktur. 2- Lobi-Aralık 1999
İstanbul başlıklı iddianamede yazıldığı şekli ile 25 sayfadan oluşandokümanın ne başlığı nede
içeriği ile ilgili her hangi bir bilgim yoktur. 3-Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy
Şubesi yönetim kurulu toplantı tutanağında 2008 Toplantıözeti.doc isimli word dosyasını
kastediyorum özel önem verilmesi notu düşülen TAÇ-DER in hangi özelliğinden dolayı böyle
bir nitelemeye uygun düştüğünü bilmiyorum. Çünkü o tutanakta az önce sayın hocam Filiz
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hanım bahsettiler böyle bir şeyin olmadığını söylediler o berni daha çok sevindirdi çünkü
böyle bir disketin varlığı, dökümanın gerçekliği konusunda kendilerinin itirazı var. Benim
kabul etmem mümkün değil ve burada TAÇ-DER diye bahsedilen yer tüm asker çocukları
derneği diye bir yerdir ki, biraz sonra anlatacağım bu işlerle hiç alakası yoktur. O sadece aynı
yurtta kalmış öğrencilerin bir araya gelmek için pilav günleri ve saireler yaptığı bu arada
mezun oldukları, daha doğrusu eğitimleri sırasında iaşe ve ibadelerini sağlayan yurtlarada
hizmet götürmek, bilgisayar almak, kara tahta almak gibi sosyal içerikli hizmetler yapan bir
dernekten ibarettir buraya neden girmiş olduğunuda anlamış olmam mümkün değil.
Dolayısıyla o diskete veya o bilgiye, olmadığı konusunda bende katılıyor ve itiraz ediyorum
ona. Böyle birşey yok. Tabi burada bahsedilen bir evlerden söz edilince ata evleri tabi çok
cazip gelmiş olabilir ki öyledir pek çok çevrede bu ata evi çok beğenildi. Zaten meselenin
özünü anlattığım zaman belkide sizler bile böyle bir ata evi açmak için faaliyete geçebilirsiniz
umarım ki geçersiniz. O TAÇ-DER’in başkanı olmam, nedeniyle belki orada ismim geçmiş
olabilir ve derneğimin bu işle hiçbir ilgisinin olmadığını özellikle vurguluyorum. Toplantı
Özeti olarak belirtilen bu word dökümanının dili itibarı ile de resmi bir nitelik taşımadığı
açıktır. Çünkü eğer Türkan ismi ile kastedilen dernek başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan ise
dernek başkanından Türkan abla diye söz etmek ciddiyetten uzak bir yazım tarzıdır. Olsa olsa
yakın dostlar birbirlerinden söz ederlerken bu şekilde hitapta bulunabilirler. Ciddi bir yazımda
olmaması gereken bu özensizlik ele geçirildiği söylenen dökümanın bu dava için inanılırlığını
ve güvenilirliğinide şüpheye düşürmektedir. Tuğamiral S.O.K, kim olduğunu bilmediğim bir
isim. Sonra araştırdım tabi iddianamede yer alıyor diye Serdar Okan Kırçiçek diye bir
tuğamiral. İmza ile yer alan ve ÇYDD Kadıköy Şubesinde ele geçirildiği iddia edilen
MAXTOR marka harddisk üzerinde MEKTUP(Türkan SAYLAN).doc isimli word
dosyasında olduğu söylenen Saygıdeğer Hanımefendim, ibaresi ile başlayan mektupta sözü
edilen CTP nin ne anlama geldiği veya açılımı hakkında hiçbir bir bilgim yoktur efendim. Ne
olduğunu söylerseniz belki bende şey yapabilirim bu CTP şey yapılması gereken ata evleri ile
CTP'lerin işte canlanması gerekiyor gibi bir ifade vardır. Bu şahsı tanımıyorum, üstelim
çağdaş yaşama yazdığı bir yazıdır benimle hiçbir alakası yoktur neden şeyde yer almıştır delil
olarak gösterilmiştir onu anlamıyorum. Ayrıca ileride detayları ile sayın mahkemenize
anlatacağım ata evleri’nin ne amaçla bu yazıda yer aldığını da bilmiyorum. İddianame
15.sayfa diye notumda var efendim. Ayrıca mektupta ata evlerinin canlandırılması gibi bir
alternatif söz edilmesi de ata evleri’nin en azından mektubun yazıldığı tarihte düşünce
a ş a m a s ı n d a  o l d u ğ u  v e  c a n l a n d ı r ı l m a s ı  g e r e k l i l i ğ i n i n  m e k t u b u  y a z a n
tarafındanbeyanıanlamına gelmektedir. Bende açılmadığını söylüyorum burada da beyan
ediyorum bunları canlandıralım diye. Yalnız şunu itiraf edeyim ki ata evleri projesi etrafa
yayılmıştır biliniyor, tanınıyor ama hiçbir tane açılmamıştır bunu söylemek istiyorum.
İddianamenin 23. Sayfasında yer alan cumhuriyet evi.xls isimli excel dosyasında
Kocamustafapaşa, Üsküdar ve Kadıköy isimli çalışma sayfasında cumhuriyet evinden söz
edilmektedir. Bunlar dan hiç birinin ne yeri, nede varlığından hiçbir haberim yoktur. Bu olsa
olsa çağdaş yaşamın yada çağdaş eğitim vakfının evlerinden söz ediliyor onu konuşmamın
başında da arzetmeye çalışmıştım muhtemelen bir karıştırma var cumhuriyet evleriyle, mesela
işte Cumhuriyet Halk Partisi'ninde cumhuriyet halk evleri diye CHE ismiyle açtığı evler bu
evler birbirleri ile karıştırılıyor benim açılmamış olan ata evlerim ile faaliyete geçmemiş olan
ata evleri projemde hep bunların içerisinde yer alıyor külliyen yanlıştır bunu arzediyorum
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yüksek mahkemenize. Bunlar dan hiç birinin ne yeri, nede varlığından hiçbir haberim yoktur.
Ayrıca isimleri de farklıdır. Kaldı ki, Bu tür evleri her kurum veya yurttaş farklı isimlerle
hayata geçirmiş olabilir. Geçtiğimiz dönemlerde basında da yer alan bazı guruplarında ihtiyaç
sahibi öğrencilerin barınma, iaşe ve eğitim giderlerinin karşılanmasına yönelik bu tür
yapılanmaları oluşturdukları kamuoyunun malumudur. Ama isimleri farklı farklı, bu
niteliktedir ayrıca bu önerdiğim yani bende amerikayı yeniden keşfetmedim bunu yaparken.
Daha önce yapılmış benzeri işleri daha minimize ederek daha yaygın hale getirmek istediğim
bir projeden ibarettir. Yani bugün bir Kütahya'lı işverenlerin İstanbul'da açtıkları yurt ile
şurada hazirunun x mahallede açacakları ev arasında cesameti kadar fark vardır. Onun dışında
hiçbir fark yoktur. Nasıl ki kütahya yurdu açılabiliyorsa, ata evleride açılabilir, baba evleride
açılabilir. Açılmamıştır ayrıca onuda üstüne basa basa söylüyorum yoktur böyle bir ev.
Efendim iddianamenin 32.Sayfasında yer alan Teğmen Şahin İ.yi tanımıyorum. hiçbir şekilde
tanımıyorum sonrada araştırdım kim olduğunu bilmiyorum. Ata evler’den haberdar olması ne
anlama geliyor bilmiyorum. Efendim bir başka konuya geçmek istiyorum 56. Sayfada yer
almış28 Kasım 2007 tarihindeGökhan Ecevit tarafından,nokta nokta şeklinde başlayan yazıda
sözü edilen “alternatif anayasa taslağı çalışmalarımız USTKB konulu mail tarafımdan
yönlendirilmiştir. Mail’in hazırlandığı tarihte dikkat edilecek olursa, O tarihe dikkat edilecek
olursa, o günlerde mevcut Anayasa’nın tıpkı bugün olduğu gibi günün gereksinimlerine
yeterince cevap vermediği TBMM'sinde gurubu bulunan veya bulunmayan siyasi partiler ve
sivil toplum kuruluşları tarafından bir kısmının veya tamamının değiştirilmesi hususu kamu
oyunun gündemine getirilmişti. T.B.M.M'ninde çoğunluğa sahip iktidar partisi ise,
karşıtlarının önerilecek bir anayasa taslaklarının dahi olmadığı savı ile bunu kendisinin
hazırladığı bir anayasa önerisi’ni sunmak eğiliminde idi. Anayasa yapmak için toplumun tüm
kesimlerini kucaklayacak ortak bir mutabakatın gerektiğine inanan bir takım aydınlar,
gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları, bu tür bir anayasa değişikliğine asla sıcak
bakmıyorlardı. Bu nedenle bir alternatif anayasa taslağı hazırlayarak kamuoyu önüne
çıkmanın daha doğru olacağını düşünen bu aydınlar, Türkiye Barolar Birliği’nin önceden
hazırlamış olduğu böyle bir çalışmanın varlığından haberdar oldu. Anayasa profesörü sayın
Süheyl Batum’a başvurularak bu taslak hakkında bilgilenmek ve tartışmak istediğimizi
bildirdik. Amacımız bu taslak anayasa’yı tamamen veya ön görülecek değişikliklerle
sahiplenerek, toplumun iktidar partisi dışında kalan kesimlerindende önerilebilecek bir
çalışmasının olabileceğini ve tartışılması gerektiğini kamuoyuna sunma amaçlı bir faaliyettir.
Anayasal bir faaliyettir, yasal bir faaliyettir, anayasaya uygundur bunda herhangi bir suç
unsuru göremiyorum olmadığını düşünüyorum. Bu amaç doğrultusunda alternatif anayasa
önerimizi mümkün olduğu kadar geniş toplum kesimlerine duyurmak üzere basın toplantısı
veya basın ilanı ile duyurmayı planlamıştık. Bu iletinin Av.Nazan Moroğlu tarafından Çağdaş
Eğitim Vakfı başkanı Gülseven Yaşer’e ulaştırılan versiyonunda Eğitim Vakfı yöneticisi
olması bakımında görüşlerine sunulması talebinde herhangi bir art niyet aranamaz. Bu
davranış olsa olsa alternatif taslak anayasa hazırlığımızın ne kadar demokratik ortam ve
koşullar arayışı içinde olunduğunun göstergesi olarak algılanabilir. ÇEV dışında da pek çok
kişi, kurum ve kuruluştanda bu tür değerlendirme taleplerimiz olmuştur. Örneğin Lion
Kulüpleri Federasyonu, Atatürk Vakfı, TÜMÖD, İKV, ve diğerleri şu anda ismini
sayamadığım belki 50 üzerinde dernek ve kuruluş ve diğer bu anlamda görüşüne baş vurulan
kurum ve kuruluşlardır. Bireysel katılımların da olduğu bu tür toplantılar, demokratik ortamda
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yasal haklarımızı kullanma girişiminden başka bir şey değildir. Takdir yüce mahkemenizindir.
İddianame’ni 58. sayfasında sözü edilen STKB Sivil Toplum kuruluşlarının çeşitli toplumsal
sorunlarda ortak akıl yürütmek amacı ile seçilen konu ile ilgili kurum kuruluş ve kişileri bir
araya getirmeye özen gösteren bir platformdur. Bu platform’u oluşturan sivil toplum
kuruluşları bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarıdır. Platform’un oluşturulmasının nedeni, ülke
sorunlarının çözümünde daha etkin olabilme amacına yöneliktir. Önceleri bir vakıf veya
dernek şeklinde yasal yollar araştırılmış, bu arada dosyada gizli bir örgütün kuruluş
yönetmeliği imiş intibaını uyandıracak şekilde yer verilen, resmi olarak dernekler masasına
kuruluşunu onaylatmış STKB-DER Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Derneği kurulmuş,
ancak yoğun mesai gerektiren bu dernek beklenilen aktiviteyi bulamadığından kapatılmış ve
tarafımızdan kapatılmış hani kapatılmış derken ondan sonra hani herhangi bir yasal şeyle
değil tarafımızdan kapatılma kararı alınmış ve platform olarak devam etmesi uygun
bulunmuştur. Çok teşekkür ederim çok teşekkürler, çok naziksiniz. Devam ediyorum
izninizle. Dernekler yasası son değişiklikleri ile derneklerin, platform, federasyon ve
konfederasyon şeklinde bir araya gelmelerine olanak verdiği göz önüne alınarak bu yol uygun
bulunmuştur. Bu arada zaman içinde Ulusal kelimesi eklenerek başına USTKB Ulusal sivil
toplum kuruluşları birliği olarak adlandırılmıştır çünkü iddianamenin bazı yerlerinde buna
atıflar yapılıyor o bakımdan bunu arzetmek lüzumunu hissettim sayın başkanım. Bu Dernekte
yukarıda anlattığım çerçevede kurulmuş ve daha sonrada faaliyet gösteremediği için
kapatılmış bir dernektir. Burada birşey geçiyor ileride bahsedeceğim ondan işte tüzükten
bahsediliyoe vesaire o tüzük bu yasal kurulmuş derneğin tüzüğüdür dernekler masasında
mevcuttur istenildiği takdirde getirir size takdim ederim veya istenilebilir şeyden. 64. Sayfada
1998 yılında Yazarı Semih Kalkanoğlu olarak görülen ve Alacakaranlık kuşağında Türkiye –
Cezayir Sendromu adlı bir bilgisayar çıktısı olarak hazırlanmış ve bir kapak geçirilerek
yapıştırılmış bir kitaptan bahsediliyor. Yazarı incelenmesi ve uygun bulunursa tesbit edilecek
bir ücret karşılığı telifi ödenmek sureti ile basılması için ÇEV başkanı Gülseven YAŞER’e
gönderilmiş. Gülseven Yaşer'de o sırada yanında olan bana hiç zamanım yok lütfen bu kitabı
bir gözden geçirin Eğer basıma uygun bulursanız bende zaman ayırıp bakayım. O zaman
basımı konusunu gözden geçiririz dedi. Ben de incelemek üzere kitabı aldım. Baştan sona
okumaya fırsat bulamadım bu sırada yazlık evimin yıldırım düşmesi sonucu yangın felaketine
uğradı. O sırada kitabın müellifi sonucu ve eğer basımını gerçekleştirmeyecekse kitabın
iadesini istedi. Tüm aramalarıma karşın bulamadım ve yangında yandığını düşündüğüm bu
kitabı iade edemedim. İddianamede sözü edilen bu durumu Oya hanım’a çektiğim faks ile
bildirdim. Bu da sanki bir suçmuş, bir olaymış gibi tekrar şeyin içerisine girmiştir.
Savunmamın başında söyledim bazı olayları anektod şeklinde anlatıyorum belki meselenin
özüne deymeyebilir ama yer aldığı için anlatmak zorunda kalıyorum onun için özür diliyorum
sizlerden ve sayın hazirundan onun için vakit kaybı aslında.10- 26 kasım 2007 tarihli
yukarıdaki duyuru metninde konu teşkil eden 22 kasım 2007 tarihli alternatif anayasa taslağı
az önce bahsettiğim ile ilgili toplantının sonuçlarını içeren bir tutanak hazırlığı olmalı. Bu
tutanak bilgileri için Sayın mesela Deniz Banoğlu, Mehmet Can Akyolcu, Şima Sunder,
Aydeniz Tuskan, Adnan Türkkan, Mennan Esener, Merdan Aslan, Meriç Velidedeoğlu ile
birlikte ÇEV’e de gönderilmiş olmalı bu tutanak anayasa taslağı ile ilgili yaptığımız
hazırlıkların tutanağı bu şahıslara gönderilmiş ve onların da isimleride burada yer almıştır
bundan ibarettir. Sayfa 75'e geliyoruz çünkü ben iddianamenin aynısını takip ettiğim için
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zaman zaman oradan oraya geçişler yapıyoruz bir mütecanisiyet sunamıyorum özür dilerim.
Cumhuriyet evleri adı ile evler oluşturulması düşüncesi vurgulanmakta. Her ne kadar ata
evleri projesine benzer öneriler içermekte ise de adı ile, ödeme yöntemi ile ve onlarda yarısı
öğrenci, yarısı bağışçılar, farklı bir görünüm arzetmektedir. Ayrıca bağışçılar arasında veya
uygulamacılar arasında adımın geçmesi olanaksızdır. Çünkü böyle bir faaliyette asla
bulunmadım. 78.sayfada bahsedilen delilde ulusal birlik hareketi adlı bir platform’a sivil
toplum kuruluşlarını davet eden bir yazıdır öyle olduğunu düşünüyorum görmedim çünkü.
Davete icabet olup olmadığını hatırlamıyorum. çünkü burada bahsettiğimiz şeylerin pek çoğu
10 sene öncesinin 5 sene öncesinin, bir kısmıda benim o zaman önemsemediğim olaylar
olduğu için unuttuğumu itiraf etmek durumundayım. Ben okudukça hatırlıyorum ve ha bu da
şöyle olmuştu diyerek savunmama dercettim onuda takdirlerinize arzediyorum. 102. sayfada
Bedri Baykam’ın Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan yazısının 09 Temmuz 2008'de internet
kanalı ile muhtelif adreslere yönlendirilmesinden ibarettir. Bu gün dahi pek çok yazarın
yazıları internet kanalı ile yönlendirilmektedir, hepimize geliyor. Suç unsuru bulunsa idi Bedri
Baykam hakkında o zamanlar araştırma yapılır şey açılırdı böyle birşey olmamıştır. Bir yazı
gelmiş bende forward etmişim.Sivil toplum kuruluşları’nın yaptığı bir çalıştayın sonuçlarını
içerir bir bilgilendirme maili’dir. Konusunu hatırlamıyorum. Araştırılması gerekir.
Hatırlamada sıkıntılar çekiyorum. Org.Tolon’un açıklamaları basında da yayınlanmış olmalı.
İçeriğini hatırlamıyorum. O dönemlerde de bu gün olduğu gibi pek çok mail gelmekte idi
bunu arzettim. Yine iddianamede bir mailden bahsediliyor Yalçın Küçük‘ün tepki gösterdiği
Eruygur ve Tolon paşanın tutukluluk halinin protesto edilmesinden ibarettir nitekim Tolon
paşa sonra bırakılmış sonra tekrar içeriye alınmıştır. Yani tutuksuz yargılanmayı talep eden
bir takım yazışmalarda yer alıyor burada. 104 ve105. Sayfada sözü edilen evler cumhuriyet
evleridir. Ata evi olmayıp nerede, kim tarafından finanse edilmiş bilmiyorumve benimle
hiçbir alakası yoktur. 109. sayfada sözü edilen TGB Başkanı ileÇEV başkanının henüz karar
veremedikleri, pansiyon, ev vesaire bir yer düşünüyorlar. 17.12.2008 günü hala karar verilmiş
değil. Ayrıca, bu evlerin ismi cumhuriyet evleri yine üstüne basa basa söylüyorum, hiçbir
yerde ata evlerine atıf yapılmıyor. Benimle alakasının olmadığı açıktır.111. Sayfada
25.09.2008 günü telefon konuşmamızda sözü edilen yazıyı Prof. Dr. Aysel Ekşi yazmıştı.
Konusunu tam hatırlayamamakla beraber yönetimin uygulamalarının yerildiği bir yazı idi.
İsteyen yöneticisi olduğu kurumun adına, isteyen kişisel olarak bunu çevresine yayacaktı.
Yani o günkü iktidarın davranışlarından şikayeti olan bir yazıydı bunu isteyen sivil toplum
kuruluşları veya bireysel olarak yayımlayacaklardı imzalayıp göndereceklerdir bunun
talebinden ibarettir. Kimlerin bu yazıyı ne kadar adrese gönderdiği konusunda bir bilgim
olmadı. Gülseven Yaşer’insivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinden desteğini çekmesinin
sebebi olarak o tarihlerde dönem sözcülüğü yapan, isterseniz efendim burada önce
USTKB'nin kuruluşunu anlatayım efendim çünkü bir şey bozukluğu oldu farkına varıyorum.
Sivil toplum kuruluşları birliği 1997 yılında 206 sivil toplum kuruluşlarının platform olarak
bir araya gelmesinden ibarettir. Ondan sonra değişik dönemlerde sivil toplum kuruluşları adı
altında önce dernek, sonra vakıf kurmaya çalışmıştır az önce bahsettiğim tüzüğünden
bahsettiğim. Fakat kurulan dernek faaliyetini istenilen düzeyde yapamadığı için kapatılmış
platform olarak devam etmesine karar verilmiştir. Bu platformda o günün güncel konuları ile
ilgili karşılıklı görüşmeler olur talepler yapılır o talepler karşılığında taleplerimiz bildirilir
veya Cumhuriyetin 75. Yılının kutlaması gibi efendim ermeni fransız senatosunda,
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parlamentosunda kabul edilecek olan bir ermeni yasasının gündeme gelmemesi için protesto
etmek için basın bildirileri yapmak, baskı yapmak, amerikan kongresinde yine bununla ilgili
çıkacak olan bir yazışmaya kanuna itirazda bulunmak onun çıkmamasını sağlamak üzere
değişik toplumun kesimlerini harekete geçirmek üzere bildiriler yayınlayan bir platform
şeklinde cereyan etmiştir hep işlevini bu şekilde sürdürmüştür bu sürdürüş sırasında bazı
kararlar alınır ama topluca alınması gerektiği için umumun istemediği bazı şeyleri geri
çektiğimizde o zaman ki yöneticileri yani o konuyu teklif edenler arasında anlaşmazlık olur ve
birbirlerine serzenişte de bulunurlardı. Şimdi anlatacağım şey o serzenişlerden bir tanesi o
platformda bir dönem sözcüsü ile birde yürütme kurulu seçilirdi kendi içerisinden ve bu
demokratik bir şey bir platformda olması gereken şeyler. O zaman ki yöneticisi sayın Prof.
Dr. Necla Arat ile ÇEV başkanı arasında nedenini bilemediğim bir anlaşmazlık çıkmış ve
birbirleri ile yazışmalar yapıyorlar ve bu yazışmalar benim iddianamemde yer almış neden yer
aldığını bilmiyorum ama onu şu şekilde arzediyorum size. Konusu tam hatırlamamakla
beraber yönetimin uygulamalarının yerildiği bir yazıydı. İsteyen yöneticisi olduğu kurumunun
adına isteyen bireysel olarak bunu çevresine yayacaktı. Kimlerin bu yazıyı ne kadar adrese
gönderdiği konusunda bir bilgim olmadı. Gülseven Yaşer'in sivil toplum kuruluşlarından
desteğini çekmesinin sebebi olarak o tarihlerde dönem sözcülüğü yapan Prof. Necla Arat ile
aralarında geçen bir tartışma olduğunu sanıyorum. Bu tartışmanın ne olduğunu bilmiyorum.
Ancak daha önceki sayfalarda Necla Arat’ın birlikte olmak zorunda olduklarını belirten yazısı
kanıttır. Konuyu bilmediğim ise telefon konuşmamızdan zaten anlaşılıyor. O konuşmadan
sonra Gülseven Yaşer ile bir araya gelmediğim için sebebini de hiçbir zaman öğrenemedim.
Sivil toplum kuruluşlarını daha bir etkili kılabilmek için batı demokrasilerinde olduğu gibi
dernekler kanunu’nun elverdiği federasyon çatısı altında toplanabileceği düşüncemde bu
telefon konuşmasının sonunda yer almaktadır. 111. Sayfa ve 112 sayfa başında D. B. Deniz
Banoğlu olmalı ile yaptığı telefon konuşmasında, Ankara’da gelişen bazı olayların veya
davranışların buna sebep olduğu ifadesi bu anlaşmazlığı onaylar niteliktedir. yani benimle
alakası olan birşey değil efendim bu tarafların karşılıklı konuşmaları. Şimdi efendim
iddianamede ben şeyde bura da tutuklandığımızda 4 gün inanılmaz bir baskı altında kötü
günler geçirdik. Onu sonunda burada sayın savcının huzunuza çıkarıldığımızda bize bir takım
isimler soruldu tanıyormusunuz diye bunların içerisinde Ümit Sayın diye birisini tanıdığımı
beyan etmiştim. Sonradan fatkettim ki benim bir aile dostum olan Ümit Sayman ile, ilgili
karıştırmışım ve Ümit Sayın'ı tanıyorum demişim sonradan bunu düzeltmek fırsatı bulamadım
şimdi mahkemeniz huzurunda düzeltiyorum. Ümit Sayın çünkü duyduğum kadarıyla başka
şekillerde itham edilen bir arkadaş halbu ki ben o sırada Ümit Sayman isimli dostum olan bir
şahsı tanıyıp, tanımadığı sorulduğu zannı ile tanıyorum demiştim. Bunu arzediyorum efendim.
Biz sivil toplum kuruluşları olarak tarihi vesikalar ışığında Türk - Ermeni ilişkileri adlı bir
sempozyum yaptık. Sivil toplumcu olmanın işlevlerinden bir tanesi bu da. İstanbul Teknik
Üniversitesi Mustafa Kemal Salonunda yaptığımız bu sempozyumda oradaki bildirileri,
uluslararası bir sempozyumdu bende o sırada bende o sivil toplum kuruluşlarının o konuda
dönem sözcülüğü yardımcılığını yapıyordum çünkü Necla hoca sanırım milletvekili olmuştu.
Bu sempozyumu yaptık ve o sempozyumda elde edilen bilgileri, belgeleri bir kitap haline
getirdik ve bu adla bir kitap yayınladık efendim. Bu sempozyumun yapılmasında sayın Prof.
Aysel Ekşi'nin çok büyük katkıları oldu. Kitabın yayımlanması ise Tuncay Özkan'ın
yardımlarıyla oldu. O tarihe kadar ben Tuncay Özkan'ı tanımazdık ve o sırada bu kitabın
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basımında bize yardımcı olacağı gerekçesiyle kendisi ile tanıştık. Prof Aysel Ekşi hanım
olayın tamamını götürdü ve onuda kitap olarak yayınladık yani sivil toplum kuruluşlarının
yaptığı işlevlerden bir tanesidir diye bunuda sayın heyetinize sunuyorum. 128. sayfada T.İ.P.
İstanbul il başkanı’nın adı Ecz. Erkan Önsel'dir. Kendisi ile iki kez telefon konuşmam
iddianamede geçmekte ve sorgulanmaktayım. Olay şundan ibarettir Erkan Öncel eczacılık
fakultesinde öğrenciyken bizim yurdumuzda onun hemen arkasındaydı. Hasbel kader oradan
bir yüz be yüz ru beru tanışmamız var idi o tanışmamız sonunda kendisi Türkiye İşçi Partisi
İstanbul İl partisi olmuş hasbel kader tünelde karşılaştık. Bende sivil toplum kuruluşlarında
çalıştığımı faliyet gösterdiğimizi duyunca o sırada kurmuş oldukları bir şey cemiyeti, Talat
Paşa Komitesi diye bir komiteyle hem bu ermeni meselesinde İsviçre'de Türk haklarını
savunmaya çalışıyorlardı hemde Kıbrıs'ta Denktaş'a destek veriyorlardı. Bana telefon etti, iki
kere konuşmamız var iddianamede geçiyor onu anlatayım. Gelirmisin Kıbrıs'a dedi, orada bir
Denktaş bizi karşılayacak şimdi rahmetle anıyorum kendisini bizi karşılayacak kendisine
destek vereceğiz dedi. Ben bir kaç gün sonra cevap verebileceğimi söyledim kendi özel
işlerim nedeniyle gidip gidememe konusunda karar verememiştim sonra gidemeyeceğimi
anlayınca sonra bana 2. Kez Türkiye İşçi Partisi'nden telefon ettiler o telefon İşçi Partisi'nin
telefonuymuş gideceğimi beyan ettim iddianamede adı geçen telefon konuşmamızda bundan
ibarettir efendim. 129. sayfada yine bir konuşma geçiyor Burada Gülen Utku ile yaptığımız
telefon konuşmasında, konuşurken o sıralarda dalgalar halinde Ergenekon'dan içeriye insanlar
alındığı için herkes bir endişe içerisindeydi. Cemaat'i içeriye alıyorlar diye bir şey
konuşmuşum laf söylemişim bu cemaatin hangi cemaat olduğu soruluyor. Bu cemaatten
kastım herkesin her zaman kullandığı hatta ailenizle bir yere giderken hadi cemaat bir
sinemaya gidelim dediğiniz gibi cemaati topluyorlar demişim bu cemaat ile hangi cemaati
kastettiğim soruluyor. Kastettiğim cemaaat tutuklanan insanlardan bahsediyorum o cemaat ile
benim hiçbir ilişkim yoktur tamamen lafı güzaf söylenmiş bir sıradan cemaat lafıdır. Bundan
ötürüde itham edilmiş olmaktanda utanıyorum doğrusu. Yine bu sayfa da Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği üyeliğim söz konusu ediliyor az önce söyledim ben ÇYDD'nin değil
onun Çağdaş, Türk-Çağ diye kuruşmuş olan Çağdaş Türk Çağdaş Eğitim Vakfı'nın mütevelli
heyeti üyesiyim sadece bundan ibarettir. Benim yönetim kurulunda görev yaptığım hiçbir
kurum veya kuruluş faaliyetinde ergenekon ismi geçmediği gibi her hangi bir üyesinin dahi
böyle bir oluşumdan haberdar olduğu konusunda en ufak bir bilgim yoktur sayın başkan. Ben
ergenekon'u taa nice zaman sonra Ümraniye'deki olaylar sırasında ergenekon diye birşeyin
varlığından haberdar oldum sonra tutuklanınca daha iyi anladım ne olduğunu. 06.10.2007
Cumartesi ve TGB 2007-2008 dönemi açılış toplantısı yazan el yazması dokümandan bilgim
yok. Bir el yazısı döküman bulunmuş. Ulusal sivil toplum kuruluşlarının sözcüsü olmadığım
gibi dokümanın neden, kim tarafından ve ne amaçlı hazırlandığı soru işaretidir ve hangi yönü
ile benim sayın mahkemenizin huzuruna çıkmama neden olmuştur onu bilmiyorum. Sadece
orada Soros'tan farklıyız demişim. Soros'tan farklı olmak suçsa eğer öyle bir suç işlemiş
olabilirim. Seçimlerin sağlıklılığından kuşku duymak ve bunu paylaşmakta suç mudur.
Seçimler yapılacaktı o sıra demişim ki seçimlerin yapılışında kuşku duyduğumu söylemişim
onu ileride bir kuşkumu anlatacağım. Efendim ikametinde yapılan aramalarda el konulan 99
ve 100 ile numaralandırılmış dokümanlarda yazan önemli bir misyonun itici gücü olma
onuruna sahip olabilecek, ÇEV, ÇYDD, LİON kulüpleri, ADD, DİSK, TÜRK-İŞ, TARİH
vakfı ve saire gibi kuruluşları hiçbir mazeret göstermeden göreve davet ediyorum 28
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Eylül1999 Gökhan Ecevitsorulduğunda, bu kuruluşlar arasında organik bir ilişkinin
olmadığını, bunun kendi kişisel düşüncesinin olduğu, paralel görüşteki sivil toplum
kuruluşlarının bir çatı altında toplanmasını hep düşünüyorum, sizlerede arz ediyorum.
Sizlerede görev düşüyor seçimler sırasında diye bir laf söylemiş olabilirim inanın neden
söylediğimi hatırlamıyorum. Bu söylemin ana fikri, gelişmiş demokrasilerde, şimdi ana fikri
neden söylemiş olabileceğimi düşündüm onuda şöyle izah etmek istiyorum size. Bu
söylemimin ana fikri gelişmiş demokrasilerde sivil toplum kuruluşlarının NGO, Non
Govermental Organisations, siyasal yapının önemli bir yapı taşı olduğu bilinmektedir. Türkiye
bu anlamda oldukça fakirbir örgütlenme yapısına sahiptir. Sivil Toplum Örgütleri tanımına
alınan Barolar, TÜSİAD, meslek odaları, ve saire gibi kuruluşlar gerçekte Sivil toplum örgütü
olmaktan çok uzak kuruluşlardır. Her türlü ticari ve sosyal davranışlarında devlet ile kurulmuş
organik bağları nedeni ile sivil olmaktan uzaktırlar. Oysa ki; gerçek sivil toplum örgütleri
hiçbir siyasi, ticari veya benzeri faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarından destek
almaksızın, devletin hiçbir kaynak veya fonunu kullanmadan, tamamen üyelerinin katkıları ile
sosyal sorumluluk projelerine imza atan örgütlerdir. Bu tip yurttaş örgütlenmeleri son yıllarda
yeni yeni filizlenmeye başlamışlardır. Gelişmiş ülkelerde yurttaşların gelişmişliği ve
entellektüalitesi üye oldukları sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflardaki etkinlikleri
ölçüsü ile değerlendirilmektedir. Oysa ki, ülkemizde dernek ve vakıfların sayısı çok gibi
görünmekle birlikte, bu kuruluşların aktif rol oynayabilmeleri için gerekli üye sayısı ve
ödenen aidatları bırakınız aktif olmalarını, dernek lokallerinin kiralarını dahi ödeyemeyecek
seviyededir. Dolayısı ile ülkenin temel sorunlarına çözüm ararken kısıtlı insan ve finansal
kaynaklarını bir araya getirerek soruna yaklaşmalarının daha verimli olacağı kanaatindeyim.
Bu nedenle zaman zaman ortaya çıkan toplumsal sorunlarda dernekler kanunu’nun elverdiği
ölçülerde bir araya gelinmesi ve platformlar, federasyonlar ve konfederasyonlar şeklinde
yapılanmanın akılcı ve yasal çözüm olduğu kaçınılmaz bir vakıadır. Sivil toplum
kuruluşlarının bu tür yapılanmalarında elimden gelen öz veriyi gösterme kararlılığı içerisinde
sivil toplum kuruluşları birliği adı altında kurulan platformda gönüllü olarak faaliyet
gösterdiğim bir gerçektir. Bundan da öte sivil toplum kuruluşları birliği ve eşgüdüm derneği
adı ile bir dernek kuruluşuna ön ayak olmuş ve bunu da gerçekleştirmiştim. Bunuda az önce
arzettim. Ancak bu derneği yukarıda anlatmaya çalıştığım nedenlerle finansman, üye sayısı ve
saire idame ettirmek mümkün olmadı. İddianemenin bir yerinde geçen ve sekreteryasını ve
saymanlığını üstlendiğim dernekte bu dernektir. Dolayısı ile, iddianamede yer alan bu
paragraf, sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek seslerini daha güçlü bir şekilde
duyurmalarının doğru olacağını düşündüğüm bir olayda süratli bir şekilde ulaşabileceğimiz
sivil toplum örgütlerine yapılmış bir çağrı niteliğindedir. Klişe bir söz olarak her zaman
kullanılan bir nitelikte olduğunu da ifade etmek isterim. Telefon konuşmalarımdan birinde
Kemal Yavuz sağlamsa derken neyi kastettiğimi de hatırlamıyorum. Bir konuşma sırasında bu
tutuklamalarla ilgili olarak Kemal Yavuz sağlamsa demişim, sağlamsa dan neyi kastettiğimi
bilmiyorum, sağlığınımı kastettim bilmiyorum çünkü o sıra Şener paşa benzerleri hapiste
problem şey yapıyordu. Burada sağlamsadan onu kastetmiş olabilirim başka bir amacım
olamaz efendim. Yine şeyde dönüyoruz ata evleri sadece bir sosyal sorumluluk projesi olarak
tarafımdan hazırlanmıştır. Ele geçirildiği söylenen ata evleri projesi belgesini görmedim.
Benim düşündüğüm oluşumdan farklı bir projeye bu isim de verilmiş olabilir. Ata evi ismi
pek çok yönden ilginç bulunmuştur. Bir yandan ailesinin sıcak yuvasından kopup gelen
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eğitime susamış gençlere kucak açan bir yuvanın o genç fidanlarımıza ana-baba kucağı, bir
ata yuvası olmasının moral gücü, diğer yandan vatandaşı olmaktan onur duyduğu Türkiye
Cumhuriyeti’nin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ü çağrıştıran ata ismini taşıması nedeni ile
ilginç bulunmuş ve bu ad kullanılarak farklı amaçlı oluşumlar önerilmiş, hatta
gerçekleştirilmiş olabilir. Benim projemde, hakkında takibat açmayı gerektirecek hiçbir
düşünce, ima veya telkin yoktur. Maksadını aşmış olarak kabul edilebilecek söylemler varsa
dahi bunlar asla 65 yaşında bir yurttaşın, benim gibi bir yurttaşın 5 ay Silivri ceza ve infaz
kurumlarında ikamete zorlanmasına neden olamaz, olmamalıdır. Ama ne yazık ki, ben şu
anda böylesi bir mağduriyetle karşınızda bulunuyorum. Mutasavver ata evlerinin TGB ile
düşündüğüm tek ilintisi, TGB'nin Üniversite içinde iç içe yaşayan üyeleri kanalı ile yardıma
gereksinim duyan öğrencileri önermeleri olabilirdi. Ancak ata evi açmadığımız için böyle bir
talebimizde olmamıştır. Tekraren söylüyorum ata evi açılmamıştır, ama her seferinde ben
bunu anlatmak zorunda kalıyorum. İddianamedeki sıra itibariyle. Tape No 0011909,
14/12/2008 günü saat 17:39 sıralarında Nilüfer ? ile yaptığım konuşmada ata evleri konusunda
hüsranımı içime gömüp, proje hakkında olumlu görüş beyan eden dost ve arkadaşlarıma iyi
gidiyor demiş olabilirim dedimde, tıpkı araştırıldığında bulunabilecek başka telefon
konuşmalarımda hatta e-mail mesajlarımda buna sık sık rastlanabileceği gibi. Bu
davranışımdan dolayı hiç kimseden özür dilemeyi düşünmüyorum. Başarısı halinde takdir
muhataplarının olacaktı. Ancak o dönemde evet açılış devam ediyor, çok beğenildi bu proje,
65 tane yerde açtık, Cumhuriyetin 85. Yılında 85'e çıkartacağız inşallah diye telefon
konuşmalarımda e-mail yazışmalarımda dostlarımla karşılaştığım zaman bu yalanı söyledim
bu yalandan ötürü kimseden özür dilemiyorum bu sadece onları güçlendirmek,
gönüllendirmek için yapılmış bir laftı. Buradaki konuşmada da geçen odur efendim. Yine bu
konuşmada sözü edilen TGB’ye finansman sağlamak, bu konuşmada bir de TGB'ye
finansman sağlamak, izin verirseniz onu okumadan anlatacağım. Türkiye Gençlik Birliği diye
bir gençler grubu, Atilla İlhan Kültür Evi diye bir ev açtılar evde değil pardon kültür merkezi
açtılar Galatasaray'da bunun açılışı sırasında bu çocuklar kendi dişlerinden tırnaklarından
arttırdıkları paralarla oraları yaptılar ve yapılırken de pek çok, hayır sever yardımsever onlara
yardım etmek suretiyle badanasıydı boyasıydı elektrikti suydu bunları yaptılar. Bu olayı
biliyordum, aynı gençlik grubu Kadıköy'de bu Atilla İlhan Kültür Merkezi'nin bir benzerini
açmak isterler, bir yer kiralarlar, fakat az önce bahsettiğim işlerin oradada yapılabilmesi için
20 bin lira civarında bir paraya ihtiyaçları olduğunu söylerler ve benim onlara yardım edebilip
edemeyeceğimi sorarlar. Bende düşündüm o sıra ki ekonomik şartlar içerisinde bu yardımda
bulunabilecek kimse aklıma gelmedi fakat bir çözüm geldi. O sırada seçimlere gidiliyordu,
yerel yönetimler seçimlerine sanıyorum ve seçim sandıkları, ha bu arada ne yapmayı
düşünüyorsunuz diye sorduğumda çocuklara dediler ki efendim bayramda geliyor herkes
köyüne gidecek anasının babasının elini öpecek oradan aldıkları bayram harçlıklarını getirip
burada bu evin, bu kültür merkezinin açılması için yatıracaklar dediler. Çok hassas bir duygu
bu, çok güzel bir duygu bu. O zaman dedim size ben bir fikir daha vereyim, bir proje yapalım
şöyle olsun. Seçimlerde sanık başında bekleyen her şahsa 30 lira para ödeniyordu bu bilinen
birşeydi. Dedim ki bin arkadaşınız gidin 30'ar bin lira toplayın 10 bin lirasını kendiniz yiyin
20'şer lirasınıda buraya vermek suretiyle 20 bin lira toplarsınız diğer partilerle de gidin
konuşun sandık başlarında bekleyin. Sandık başında görev alın, hemde bu sayede o sırada
şikayet edilen sandıklara sahip olunabiliyormu, olunamıyor kaçırılıyor gibi hiç olmazsa 1000
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tane sandık başına 1000 tane genç dikmek suretiyle o partiden, görev vermek suretiyle en
azından 1000 tane sandıkta bir garanti alabilirlerdi. Yani sandıkları emniyete almış
olabilirlerdi bunu söyledim bir telefon konuşmasında, efendim bu telefon konuşmasında
söylediğim laf döndürüldü dolaştırıldı, dolaştırılmış sandıklara sahip çıkmak yani sanki orada
özgür seçimlerin yapılmasına mani olmak isteyen bir örgüt çalışması halinde şeyin içerisine
sokulmuş. Sayın savcılığın iddianamesinin içine sokulmuş, hiç alakası olmayan birşeydir
tamamen 0 1000 tane öğrencinin 20 lira karşılığında toplayarak Atilla İlhan Kültür Evi'nin
Kadıköy'de de açılmasını sağlamak için bir projenin etrafa söylenmesinden başka hiçbirşey
değildir bu da yapılmamıştır ayrıca, ama ben bir kaç tanesini o zaman ki partilerin seçimden
sorumlu kişilerine önermiştim. Çok enterasan buluruz dediler, yaptılar yapmadılar
bilmiyorum doğrusunu isterseniz. Bundan ibarettir bu telefondaki, bu sayfadaki geçen sözü
edilen olay bundan ibarettir efendim.Sayın hakimler heyeti, ata evleri mutasavver ata evleri
kurulmamuş olan ata evleri eğer istenilen boyutlara gelseydi, burada ata evlerinin sadece bir
burada ata evleri’nin sadece bir projeden ibaret olduğunu bunun üzerine basarak söylemek
istiyorum bir yönetmeliği olması gerekirdi. Eğer olsaydı mutlaka yönetmeliği olurdu. Kalacak
öğrencilerin bu evlerde uyulması gereken kuralların düzenlenmesi gerekmez mi. Gerek evde
kalan öğrencilerin birbirleri ile olan ilişkileri, gerekse ikametlerine tahsis edilecek evlerin
fiziki yapıları ile, çevrelerinde bulunan komşularına karşı davranışlarının bir yönetmelikle
düzenlenmesi gerekmez mi. Ancak bu aşamaya gelmediğimiz için herhangi bir yönetmelik
hazırlamadım. Fakat, ÇYDD'nin evleri için böyle bir yönetmeliği varsa bu konuda bilgim
yoktur. Çünkü savunmamın başında da söylediğim gibi ÇYDD'ninde, oradaki
arkadaşlarımızın da belirttikleri gibi İstanbul muhtelif 3 ayrı yerde evleri vardır ve burada
öğrenciler ikamet etmektedirler burası için herhangi bir yönetmelik hazırlamış olmaları çok
doğal ama biz kurulmamış bir derneğin yönetmeliğini yapamazdık ve yapmadık ta. Ayrıca
ÇYDD’nin deniz yıldızı projesini duydum ve fakat bu konu ile hiçbir zaman ilgilenemedim.
İçeriği hakkında da herhangi bir geniş bilgim yoktur. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki,
ataevler projesi ile ilgili olarak Prof. Dr. sayın Türkan Saylan'a öneri götürdüğüm de, ben
götürdüm çünkü iddianamenin bazı yerlerinde üst makamlara sunmuştur falan diyorlar sanki
biri istemiş gibi, hayır değil. Ben bunu Türkan hanım'a bir proje olarak sunmak üzere
götürdüm çünkü ÇYDD bunu en güzel yapabilecek sivil toplum örgütlerinden bir tanesiydi
onlara bir öneri olarak götürdüğümde, sayın Saylan ın bana aynen şunu dedi projeyi
beğendiğini, ancak o zamanlar bu proje ile ÇYDD olarak ilgilenecek zamanlarının olmadığını
söylemek istiyorum dedi ve bu şekilde de beyan ediyorum. Dolayısı ile ÇYDD’de böyle bir
evlerin açılması için herhangi bir faaliyette bulunmadı çünkü iddianamenin bir yerinde deniz
subaylarının gidip geldiği ev olarak bahsedilen evler açılmadı bunu söylemek istiyorum. O
zaman reddetti, kötü olduğu için değil ÇYDD'nin bununla uğraşacak zamanı olmadığı için.
Dolayısıyla ÇYDD'niniddianamede sözü edilen şekli ile evler açmış olması olasılığını da
düşünmüyorum. Efendim Ata evleri ile ilgili projesini sunduktan sonra az önce söylediğim
gibi çok beğenildi aslında hiç açılmadı ben hiç açmadım derken bir tane benzeri ev açıldı.
Mersin'de bir grup kendi derneklerini kurmak suretiyle ata evi olarak değil ama projeyi
beğendikleri için bir Mersin'deki bağışçılar aralarında para toplamak suretiyle 6 kişiyi
yatıracakları bir ev açtılar ve oranın açılış disketinide bana gönderdiler. Ben onlardan çok
mutlu olduğumu, ata evi deyince illa isminin ata evi konulması şartı olmadığını, aslolan
okumaya meyyal laik, demokrat, Atatürkçü gençlerin ev sıkıntılarını, çünkü zamanında biz de
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okuduk, sizlerde muhtemelen geldiniz. Eğer Milli savunma bakanlığının o yurdu olmasa eğer,
çünkü uzaktan gelen arkadaşlarım vardı per perişan olmuşlardı ondan sonraki dönemde
eşimin üniversitede öğretim üyesi olması hasebiyle öğrencilerin çektikleri sıkıntıları fevkalede
iyi bilenlerdenim sizlerde mutlaka biliyorsunuz onların çektikleri sıkıntıyı. İşte o dönemde
bunlara, bu tür yerlerin açılması gerektiğini, insanların evlerinde dahi misafir edeceklerini
düşünüyorum doğruyu isterseniz. Ama bunun ismine ata evi demeyebilirsiniz ben ata evi
dedim başkası başka bir isim koyabilirde. Nitekim bunun benzeri evlerin değişik kurumlar
tarafından kurulduğunuda hepimiz gazete haberlerinden ve geçmiş ve son 20 yıl içerisinde
buna benzer bir çok yerin açılmış olduğunu ve başarılı olduklarınıda hepimiz biliyoruz.
Dolayısı ile ata evlerini bu kadar muayeze etmeninde anlamı yok ama açılmamıştır. Keşke
açılabilseydi. Şunuda ifade edeyim, eğer kısmet olurda beraat edersem ata evlerinin sizler
tarafından, yüce mahkemeniz tarafından destek gördüğüne inanacağım ve burada ata evlerini
açmak suretiyle fakir gençlerimize okumakta güçlük çeken gençlerimize yardımcı olmak
benim bundan sonraki hedeflerimden birisi olabilir. Cumhuriyet mitinglerine gelince efendim.
2008 yılına gelinceye kadar bir sorumlu yurttaş bilinci ile siyasi gelişmeleri takip etmekteyim.
Ülkemdeki son 25-30 yıllık süreçte yaşanan siyasi gelişmeler, global dünya ile beraber ciddi
bir takım endişeler duymama neden olmaktadır. Bunlar kişisel görüşlerim efendim. Özellikle
Cumhuriyetin kuruluş felsefesi ile ters düştüğünü düşündüğüm yapılanmalardan duyduğum
rahatsızlığın geniş halk kitlelerincede duyulduğunu test edebilmek için bir miting
düzenlenmesinin demokratik bir hak olduğunu düşünmekteydim. Böyle bir hareketin yasal
platformda 14 Nisan tarihinde Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda düzenlendiğini
öğrendiğimde çok mutlu oldum ve bu yönde çevremi bilinçlendirmeye, oraya gitmeye
özendirmeye çalıştım. Ücreti katılımcılar tarafından karşılanan bir otobüs ile Ankara’ya
gittim. Daha sonra İstanbul Çağlayan meydanı mitinginede katıldım. Bu mitingler İddianame
de eklerinde de görüldüğü üzere gerekli yasal başvurusu yapılarak organize edilmiş yasal
mitinglerdi. Ulusal sivil toplum kuruluşlarından bahsetmiştim oradaki dostlarımada bu
mitinge katılmaları için üyelerini gönüllendirmelerini, bu yönde yönlendirmeleri konusunda
da telkinlerde bulunmaya çalıştım., anlatmaya çalıştım. Çevremide bu mitinglere gitmeleri
için aynı düşüncede, ülke konusunda madem ki müşterekliğimiz var o halde orada gövde
gösterisi yapıp ulusal şuuru, ulusal bilinci orada göstermemiz gerektiğini düşünerek
çevremede etki yaptım, yapmaya çalıştım ne kadar başarılı olduğumu bilmiyorum. Ulusal
sivil toplum kuruluşları birliğinde de Platformun katılımcı üyesi olarak çeşitli görevleri zaman
içinde değişen katılımcılarla yürütme faaliyetlerinde bulundum. Örneğin Amerika Birleşik
Devletleri temsilciler meclisinde görüşülen sözde ermeni soykırımı yasa tasarısını protesto, 8
yıllık zorunlu ilköğretim yasasına destek, değiştirilmesi düşünülen anayasa hakkında sivil
toplum kuruluşlarının görüşlerinin kamuoyuna sunulması, Cumhuriyetin ilanının 75.
Yıldönümü kutlamalarına ve takip eden yıllardaki etkinliklerinde katkıda bulunmak, 1999
depreminde sivil toplum olarak yardım etkinliklerini organize etmek, kadın hakları ve çocuk
hakları konusunda düzenlenen sempozyum, konferans benzeri etkinliklerde ilgili kurum ve
kuruluşlarla senkronize etkinliklerde bulunmak, tarihi vesikalar ışığında türk-ermeni ilişkileri
konulu uluslar arası sempozyum düzenlenmiş ve bulgular, aynı adlı bir kitapta toplanarak
yazın hayatına kazandırılmıştır. Bunlar hep içinde bulunduğumuz, bulunduğum etkinliklerdir,
bunlarla onur duyuyorum evet. Güneydoğuda yıllardır süren PKK terör örgütü lanetlenmiş ve
şehitlerimizi anmak ve terörü lanetlemek üzere miting düzenlenmiştir. Buna katkıda
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bulundum, katıldım. Yapılmış olan TBMM üyeleri seçimleri ile yerel yönetim seçimlerinde
partiler üstü bir yaklaşımla sivil toplumcu bilinci içerisinde seçimlere katılım oranının
yükseltilmesi ve seçimlerin demokratik bir ortamda yapılabilmesi için çeşitli bölgelerde
aydınlatma faaliyetlerinde bulunulmasınasağlanmaya çalışılmıştır. Sivil toplum kuruluşları
yaptı, platform olarak yaptığımız etkinliklerdir bunlar. 2009 yılında tutuklandığımda da
mesleğimin jeofizikçi olduğunu söylemiştim, jeofizik malumunuz depremle, sismoloji ile
yakın ilişkisi vardır. Bu konuda da çok hassas olduğumu belirtmek istiyorum. Milyonlarca
insanın ölümüne sebep olacak deprem gelirken çağdaş bir insanın olduğu yerde oturması
beklemesi beklenemez. Bende bu işin içerisine bir insan olarak bunu yüreğimde
hissediyorum, damarlarımda hissediyorum bu konuda sivil toplumun, halkın bilinçlenmesini
sağlamak için azami gayretin gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun içinde sivil
toplum kuruluşlarından yardım talep ediyorum. Nitekim 1999 depreminde buradaki çağdaş
yaşamcı arkadaşlarımız gayet iyi tanırlar deprem bölgesine gidip dağlarda jiplerle dolaşıp
oradaki halkın ne durumda olduğunu öğrenip oraya gidecek yardımın sevkiyatının ne şekilde
olması planlanması konusunda ciddi çalışmalarda bulunduk. Oradaki çocukların toplanması,
sokakta kalmış, annesi babası ölmüş ve ya annesini babasını kaybetmiş çocukların çağdaş
yaşama ait bir çadırda toplanması, orada onlara pedogojik, psikolojik etkinliklerin verilmesi
buradan şeylerin, öğretim elemanlarının bu desteği verecek olan bilim adamlarının, bilim
insanlarının oraya sevkedilmesi için servis, bunları söylemekten utanıyorum bunlar benim
görevlerimdi ve bunları yaptım. Bunlardan dolayıda itham edilmiş olmak istemem evet
yaptım söylüyorum bunu. Dolayısıyla, bu 2009 yılında tutuklanmadan az önce de yine böyle
bir toplantıda halkın depreme karşı bilinçlendirilmesi ve alınması gereken tedbirler konusunda
yine bir sempozyum yapmak, AKOM benzeri kuruluşlarla irtibata geçerek halkın
uyandırılması etkin hale getirilmesi, masraflı dahi olması evlerinin yenilenmesi vesaire
konularında bilinçlendirilmesi için görev üstlenmişti ama hapsedildim. 5 ay orada kaldım şu
anda bu heyecanımı şimdilik kaybettim sizlerden yardım bekliyorum beni beraat ettirin ve
gidip bu işlere bakmaya çalışayım elimden geldiği kadar.İşte benim içinde bulunduğum
USTKB platform’u, eğitimden çevreye, Atatürk ilke ve devrimlerinin savunulmasından,
terörü lanetlemeye kadar geniş bir yelpazede yasaların elverdiği sınırları gözeterek gerçek
anlamda Türk sivil toplum gelişmesinin örnek bir davranışını sergilemeye çalışmıştır. Bu
anlamda etkinliklerin sekreteryası, dönem sözcülüğü, yürütme kurulları, danışma kurulları,
gerektiğinde ihtisas birimleri olarak ortaya çıkan gereksinimlerde pek çok gönüllü gibi bende
görev aldım. Bunların hiç birinde ergenekon veya benzeri bir adla anılan anti demokratik,
darbeci, yıkıcı veya mevcut anayasal düzeni reddeden, yıkmak isteyen, toplum huzurunu
bozmayı amaçlayan faaliyet asla söz konusu olmamıştır. Aksine, toplumun aydın bir
kesiminin temsilcileri olarak yoğun kişisel ve mensup olduğumuz dernek ve vakıfların rutin
faaliyetlerinden ayırabildiğimiz zamanlarda ülkemizin siyasal, sosyal, ekonomik sorunları ile
ilgili olarak karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunmayı görev bildik. Yanlış olduğunu fark
ettiğimiz düşüncelerimizi törpüledik. Destek verdiğimiz düşüncelerin paylaşılmasından hiç
endişe etmedik. Bu nitelikteki aydınlarla birlikte olmak yaşamımın en değerli ve kişisel olarak
en faydalı dönemini oluşturmuştur. Değerli hakimler heyeti Tape No : 0011912, 08/01/2009
günü saat :19:42 Ateş isimli şahıs ile yapmış olduğu telefon görüşmesini size anlatmak
zorundayım. Bunların dava ile ne alakası vardır bilmiyorum ama yaptığım bir konuşmadan
ötürü sorgulandım bende yüce mahkemenizde o sorgulanmam neticesi olarak anlatayım ne
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olduğuınu. Az önce size bir dernekten bahsetmiştim Milli savunma bakanlığı yurdunda kalan
öğrencilerin kurdukları tüm asker çocukları derneği diye bir dernekten. O dernekten bana, ve
bu derneğin asli görevi böyle herhangi bir siyasal ve saire veya sosyal içerikli birşey yapmak
değil tamamen arkadaşlar bir araya gelsinler senede bir iki kere yemekler, balolar
düzenleyerek bir araya gelelim. Ayrıca milli savunma bakanlığına bağlı olan şimdi genel
kurmay başkanlığına bağlanmış olan askeri öğrencilerin yani babaları anadoluda görev yapan
öğrencilerin üniversitelerde okuyabilmesi için babalarının ceplerinden kesilen para ile açılmış
olan yurtlar vardır. Bunada genel kurmay bünyesinde kurulmuş olan Türk silahlı kuvvetleri
eğitim vakfı kumanda eder efendim. Ve buraya genellikle bir emekli paşayı vakıf başkanı
olarak tayin ederler. Bu derneğin hasbel kader başkanlığını arkadaşlar bana verdiler ve bu
dernek dediğim gibi mesela ayın 21'inde de bir şeyimiz yemeğimiz var. Arkadaşlar
Türkiye'nin dört bir yanından gelecekler oturup yemek yiyeceğiz, konuşacağız, eğleneceğiz
vesaire. Bu dernekten, derneğin bazı özel işleride olur, bunlardan bir taneside maalesef biz
asker çocukları bizim olduğumuz dönemde şu andaki dönemini bilmiyorum. Anadolunun dört
bir yanında görev yapan babalarımızın peşlerine takılarak diğer memur çocukları gibi ama
askerde dahada çok olmak üzere, anadolunun dört bir yanını gezeriz efendim bizim ne
mahalle arkadaşımız olur, ne okul arkadaşımız olur, ne hısmımız olur ne akrabamız olur.
Çünkü biz anadoluda gezeriz, ben ilkokul 4. sınıfın 1. karnesini alabilmek için 4 tane okul
gezdim efendim. Bu tabi bizde bazı topluma uyumda sıkıntılar yaratır. Bunlardan bir taneside
gittiğiniz yerde kendinizi kabul ettirme sorunudur. Çünkü o yörenin insanları sizden farklı
düşünürler, giyimleri, kuşamları, konuşmalarıda dahil olmak üzere farklıdır takdir edersiniz.
Onlarla küçük bir çocuğun biz yaşlardaki 10-12, 15 yaşında çocukların arkadaşlık kurmaları
çok zordur hatta zaman zaman horlarlardı. Bunun için bizim tek yaşam yerimiz vardır ordu
evleri. Ordu evlerine gideriz orada kendi mensuplarımız yani babalarımız mensup olduğu
grubun çocukları ile arkadaşlık yapmaya çalışırız. Kültür aldığımız, yemek yemesini
öğrendiğimiz, kitap okumasını öğrendiğimiz, herşeyimiz, herşeyimiz ordu evleridir fakat ne
yazıktır ki, asli şey olan hak sahibi olan babamız öldükten sonra annemiz tarafından bu şey
yapılır ve bize bir ordu evi kartı verilir efendim ordu evlerine girebilmek için. Günü birliktir o
sabahtan akşama kadar kalırsınız ondan sonra çıkmak zorundasınız o bile bizim için yeterlidir.
Ama annenizde ölürse bütün hakkınızı kaybedersiniz ve o gençliğinizden itibaren yaşadığınız
ordu evleri, çok değer verdiğiniz, beğensenizde beğenmesenizde, gravatından da şikayet
etseniz, disiplininden de şikayet etseniz alışa geldiğiniz ortamdan bir anda kovulursunuz. İşte
bu dernekte arkadaşlarımdan bu Ateş ismindeki şahıs bana telefon ediyor benim taa şeydeki,
yurda ilk girdiğim dönemdeki bir abimiz. Beni geçte olsa tebrik ediyor kutluyor, diyor ki ya
Gökhan bey diyor biz annemiz babamız öldü artık ordu evlerine giremiyoruz ne olur dernek
olarak gidin hiç olmazsa dernek üyelerinin ordu evlerine giriş için kart verseler diyor. Bende
inşallah uğraşacağız diyorum. Bu arada diyor ki bir kartta yapalım kart biraz askeriyeyi
çağırıştırsın. Ne de olsa asker çocuğuyuz diyor efendim bu ne anlama geliyor bilmiyorum bu
iki dostun arasında konuştuğu talebinden ibarettir efendim bu iddianameye suç gibi giriyor
askerle ilgili olduğu içinmidir bilmiyorum doğrusunu isterseniz takdir sizlerindir. Efendim
yine aynı dernekle ilgili bir olayı anlatacağım. Umarım sizleri sıkmıyorum ben okurken çok
sıkılmadım çünkü bazı şeyleri hatırladım. Bu olayı da hatırlıyorum. Efendim bu adı geçen
derneğin başkanıyken az önce söylediğim gibi yeni tayin olmuş bir vakıf başkanı var ve 11
tane yurtta pilav günü yapılacak nezaketen izin almak gerekir. Bu yeni taşınan paşa ile, daha
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doğrusu atanan emekli paşayla, paşa deyince yanlış anlaşılmasın bu devirde paşalarla ilişki
kurmak biraz tehlikeli oluyor ama bu emekli bir paşa. Bu paşadan izin almak istiyoruz. Fakat
yeni atandığı için oda bazı yerlere şey ziyaretleri yapıyor hiçbir şekilde şahsa ulaşamıyoruz.
Derneğimin üyesi olan ve muhasip üyesi olan şahısta Ankara'da görevli zaten. İsmi Serdar K,
Serdar Köker, defalarca arıyor ve bana telefonda bulamadığından bahsediyor. Bende
aradığımı ve bulamadığımı söylüyorum sonra diyor ki abi bizi sallamıyor galiba bu adam. Ne
yapacağız deyince, ya ileride bizim kim olduğumuzu anlarsa biz onlara gösteririz ne
olduklarını şeklinde bir laf söylüyorum. Lafı aynen okuyayım isterseniz, yani şeydeki haliyle,
iddianamedeki haliyle. Şuradan devam edeyim, olasıdır ki diyorum derneğimizin bu tür
aktivitelerinden de bilgi sahibi olamamışlardır paşa. Arkadaşımızın bir amacıda yeni
görevlerinde kendilerine başarı dilemek yanında, dernek olarak yapabileceğimiz yardım ve
dayanışma konusunuda gündeme getirmektir. İşte bu sırada bana durumu anlatarak serzenişte
bulunan arkadaşımıza benimde vakıf başkanını aradığımı, geri dönmediğini, henüz nisan
ayında olduğumuzu söylediğim, çünkü Haziran’a kadar daha zamanımz vardı bu geceyi
haziranda yapacaktık, esasen derneğimizin varlığı ve düşündüğümüz ve gerçekleştirdiğimiz
çalışmaları anlayınca derneği önemseyeceğini vurgularken, biraz da maksadını aşar şekilde
“yok onların bi şekilde canına okuyacağız da dur bakalım yavaş yavaş” dediğimi ve devamla
“ha, sen bi şeyler yapabiliyorsan ne ala Ankara suyun başı” şeklinde bir söylemim olduğunu
ve devamında da iddianamede geçen konuşmayı yaptığımız doğrudur efendim. Ama konuşma
bu mealde, onlara bir şey gösterecek değiliz. Ne olabilir ki sadece ileride derneğimizin ne
olduğunu anlarlarsa o zaman da bizim bu randevu taleplerimizi iyi karşılayacaklarını birazda
maksadımı aşar cümle ile söylenmiş laftır efendim. Bu da iddianamede yer alıyor nesini
savunmacağımı bilmiyorum ama olay budur efendim. Efendim bir telefon görüşmesinden
daha bahsedeceğim. Neresinden başlamalıyım bilmiyorum ki, iki arkadaşla beraber bunlardan
birisi 1970 yılında deniz kuvvetlerindeki bir olaydan dolayı biliyorsunuztopluca bir kısmını
çıkardılar onlardan birisi avukat bir arkadaşımız ama denizci kökenli. Sarp Kuray'ın arkadaşı,
aynı senenin, aynı dönemin insanları. Onun abisinin ofisine 2 arkadaş gittiğimizde cep
telefonum çaldı. Telefonda çalan Merdan isimli bir arkadaşım. O da Sarp Kuray'ın arkadaşı ve
beni arıyor. Bana, beni arayış sebebi aslında sivil toplum kuruluşlarının bir, o sırada olan bir
olaya karşı sanırım Ertuğrul Özkök'ün yazdığı bir yazıya karşı bir cevabi bir mesaj iletmemiz
gerektiğini talep eden niyetini açmak üzere bana telefon açtı. O arada bana şöyle söyledi
Ankara'ya gittim Sarp'ı gördüm yanında da o bahsettiğim denizci arkadaş var. Dedi ki
hepinize selam söyledi Sarp Kuray. Sarp Kuray'ı ben hayatımda bir kere o yanındaki
arkadaşın babasının cenaze töreninde karşılaşmıştım onun dışında tanımam. Sarp Kuray'ın
bana selam göndermesi için hiçbir sebepte yok. Fakat yanımda denizci arkadaşım var onu
duyan yanımdaki arkadaşın Sarp Kuray'ın hepimize selam gönderdiğini söyledi. Bende
nezaketin saolsun teşekkür ederim dedim. Sarp Kuray ile böyle bir ilinti kuruldu iddianamede
onuda arz ediyorum efendim bu telefon konuşması. Efendim Murat Ağırel diye bir şahıs var.
Murat Ağırel biz kaç kişiyiz grubunun aktivist arkadaşlarından bir tanesiymiş. Bu benim
kendisi ile bir sebepte tanıştığım ve ata evlerinin projesini kendisine anlattığım zaman çok
beğendiği için kendisinin birlikte olduğu arkadaşlarına lanse eden ve şu anda huzurunuzda
bulunan arkadaşımız Sadun Okyaltırık. Şahısla tanışıyorlar ve bizde bu ata evlerinin o
projesini hazırlayıp bir metin haline getirdikten sonra Murat Ağırel'e bunu arkadaşlarına
ulaştırması için bir suretinide ona vermiş. Fakat Murat Ağırel bunu Tuncay Özkan'a iletmek
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istermiş fakat iletememiş. Sonra, kendisine yapılan bir aramada bizim ata evleri projesinin 8
sayfalık sizlerde de mevcut olan kuruluş felsefesini anlatan bukleti, risalesi, eline geçmiş ve o,
o şeyden ötürüde, Murat Ağırel şu anda serbest geziyor. Onda bu bulunduğu için ben
suçlanıyorum, olmamış bir ata evinin projesi yakalanmış Murat Ağırel'de. Murat Ağırel’de ele
geçen ata evleri dökümanının Ben ve Sadun Okyaltırık tarafından hazırlandığı anlaşılmıştır
denilmekte, doğrudur ve devamla bu dokümanın yapılan incelemesinde, tanım ve amaç
başlığı altında, yüksek öğrenime yeni başlayan yada halen yüksek öğrenim gören öğrencilerin
tarikatların tuzağına düşmeden, yeni başlayan yada halen yüksek öğrenim gören, pardon, dinci
faşizmin esiri olmadan ve gerici zihniyetin baskılarına maruz kalmadan öğrenimlerini
tamamlayarak laik, Atatürkçü, demokratik, sosyal-hukuk devleti kazanımlarına sahip çıkarak
Türkiye’nin geleceğinde önemli roller üstlenmelerini sağlayacak bir proje olduğu belirtilmiştir
denilmektedir. Bu tamamen doğru bir saptamadır. Böyle yazılmıştır bunu istiyoruz, anayasa
zaten buna amir. Anayasanın giriş maddesi, Laik, demokratik, Atatürk ilke ve inkilaplarını
sahip bir vatandaşlıktan söz eder. Biz de onu söylemişiz, doğrudur şey yapmıyorum nesini
savunmam gerektiğini bilmiyorum. Hedef kitle ve seçim kriterleri bölümünde de üniversite
öğrencileri, gayet tabi, üniversite öğrencileri için yapıyoruz bunu, ilkokul öğrencilerini alacak
halimiz yok. Üniversite öğrencilerini istiyoruz, maddi sıkıntı içinde bulunan öğrenciler,
ulusalcı ve Atatürkçü gençler yada bu anlamda kazanılabilecek eğilimde olan gençler, bu tür
gençleri almak istiyoruz, bu evlere. Almadık ama, üstüne basa basa söylüyorum böyle bir ev
açılmadı mutasavver evlerden bahsediyoruz. Ve bu fikirlerini çevrede kabul ettirebilecek,
liderlik vasıflarına ve örgütlü çalışma yeteneğine sahip öğrencilerin kalabileceği belirtilmiştir,
doğrudur öyle öğrenciler istiyoruz. Bu kriterler belirlenirken doğaldır ki; üniversite öğrencisi
olmalılar, Atatürk ilke ve devrimlerine inanmış veya bu yönde eğitilmeye yatkın, anayasanın
giriş bölümündede yer aldığı üzere bu temel üzerine yönlendirilebilecek nitelikte olmaları ön
plana çıkarılmıştır, bundan daha doğal ne olabilir. Bağnaz din felsefesi ile yoğrulmuş,
aydınlanma olasılığı daha uzun bir zamana yayıldığı takdirde mümkün olabilecek veya
mümkün olmayabilecek öğrenciler için kısıtlı olanakların heba edilmesinin zaman ve para
kaybı olacağı düşünülmüş ve daha kolay bir tasarrufla Atatürk ilke ve devrimlerini yol
gösterici seçmiş veya seçecek öğrencilerin yeğlenmesi öngörülmüştür. Karakter olarak da,
kısıtlı sayıda öğrenci arkadaşı ile aynı ev içinde her türlü olumsuz davranışların önüne
geçerek bir arada huzur ve rahatlık içerisinde, arkadaşlarının hak ve çıkarlarını gözetme beceri
ve anlayışına sahip olmasıda aranılacak vasıflar arasında sayılmıştır. Eğer bir yönetmelikse,
bir tüzükse bu evet tüzük. Böyle öğrenciler olmalı, çevresini rahatsız eden öğrencilere nasıl
sahip çıkabilirsiniz bir evin içinde.Tabi sayın mahkeme heyeti, ata evlerini oluşturmak isteyen
eğitim gönüllüleri ve bağışçılar için sadece kira, yakıt, elektrik, su ödemesinin yetmeyeceği
şüphesizdir. Bunların yanı sıra evin temel gereksinimi olan mobilya, yatak, yorgan, perde,
ocak, TV, abajur, tencere, tabak ne sayarsanız ilk kuruluştu elzem olan şeyler. Bunlara
başlangıç olarak önemlide bir mali yüktür tek seferlik dahi olsa başlangıçta kısıtlı bütçeleri ile
hayata geçirecekler için önemli bir yekün tutar. Buna çözüm olarak ta, partilerden,
belediyelerden, çeşitli dernek ve vakıflardan, ev teksili ve mobilya pazarlayan esnaf ve
sanatkarlardan yardım talep etmeyi öneri olarak teklif etmeyi uygun bulduk. İcra Dairelerinde
de bu tip malzemelerin 2. El olarak oldukça uygun fiyata temin edilebileceği de önerilerimiz
içindeydi. Amerikayı yeniden keşfetmiyoruz ama hepsini bir araya getirip arkadaşlara o
bahsettiğimiz haliyle sunuyoruz yani bunlarıda böyle temin edebilirsiniz diye. Ata evleri
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organizasyon şeması başlığı altında yapılan ise bu organizasyon hayata geçirildiğinde,
gönüllülerin karşılaşacakları sorunlara çözüm getirebilmek için bir ortak akıl oluşturmak,
sorunları paylaşabilmek için hazırlanmış bir organizasyon şemasıdır. Doğal olarak başlangıçta
organizasyonun tepe noktasına kendimizi koyduk. Zamanla, başarı ölçüsünde, dernek, vakıf
veya benzeri bir oluşuma dönüşerek şema daha uygun bir işlevsellik kazanabilirdi ama
olmadı. Sayfa 135'de P.P.Başkanı Tuğamiral S.O.K. tarafından Türkan Saylan‘a hitaben
yazıldığı anlaşılan mektupta deniliyor. PP başkanı, sonradan plan prensipler başkanı olduğunu
öğrendim. S.O.K'nında Serdar Okan Kırçiçek isimli bir tuğamiral olduğunu öğrendim.
Tarafları üstelik ben değilim, orada Serdar Okan Kırçiçek, sayın rahmetli Türkan Saylan'a bir
mektup yazıyor o mektubun muhatabı ben değilim. O şeyde bir ata evlerinde söz etmekte ve
orada da ata evlerinin cansızlığını anlamak zor değil. Diyor ki canlandırmak lazım diyor
nereden duymuşsa duymuş. Duymayan kalmadı çevremizde hemen herkes bütün duydu böyle
bir ata evlerinin işlevsel olabileceğini herkes biliyordu. Duymuş olabilirler ama bunu
canlandıralım demek sanki varda bunu canlandırıyormuş gibi birşey bunu kesinlikle
reddediyorum. Birde orada bir CTP'den bahsediyor savunmamın başında yine söylemiştim
bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorum yani ne olduğunu. Kaldı ki, sayın Filiz hanımın
iddianamesinde de, avukat beyin söylediği kadarıyla bunun gerçek olmadığını iddia ediyorlar
ki, ben gerçek olmadığına inanmak istiyorum. Doğrudur çünkü yazım tarzı bir generalin
yazacağı tarzda değil. İyi kötü askerlikten anlayan insanlarız ve bundan da hiçbir zaman
haberdar olmadım. Sayfa 137de şüphelileri ata evleri projesinde belirtilen hususların teori
aşamasında kaldığını, bu proje için ev tutulmadığını ve bu amaçla finansal kaynak
sağlanmadığını beyan etseler de iletişim tespit tutanaklarından projenin hayata geçirildiği ve
bu kapsamda İstanbul ve değişik illerde ata evleri olarak bahsedilen evler tutulduğu, bu
evlerde öğrencilerin kalmasının sağlandığı tespit edilmiştir diyor. Kutluyorum, nerede bu
evler, hangi adresler, kimler, kimlerin adına kurduysa bir bir döksünler bende bu kuranları
gidip alınlarından öpeceğim, bravo diyeceğim ama yok böyle birşey sayın hakimler, yok.Tüm
bu bilgiler yok iken salt ata evi adlı bir projenin isminin kullanılmasınedeni ile suçlanılıyor
olmam ne kadar kabul edilebir. Projenin üst makamlara sunulduğunu ve onay alındığını
gösterir bulgular nelerdir. Hangi üst makama sunmuşum, tek Türkan hanıma gitmek sunmak
değil. Böyle bir projem var ne diyorsunuz, yapamıyoruz canınız saolsun Allahaısmarladık
bundan ibaret. Benim üstümde de kimse yok ayrıca sayın şey, ben kendi başına, tek başına bir
insanım. Bu sosyal projelerde yer almaya çalışan bir insanım. Benim üstüm astım yok ben tek
başımayım kime niye sunayım böyle birşeyi. Bu bulgular nerede,Belgeleri nerededir. Ata
Evleri projesinde her evin gönüllüler tarafından öğrencilere sadece ikametgah olarak tahsis
edilmeleri düşünülmüştür. Öğrencilerin organik bir örgütsel bağ içinde bulunmaları asla
düşünülmemiştir, mutasavverinde dahi. Bu projede, ev içinde arkadaşlık ve uyum
sağlanmasında sorun çıkartmayacak karakterde, izan sahibi, arkadaşlarına ve çevresine karşı
sevgi ve saygı ölçülerinde davranış alışkanlıklarını tesis etmeye ve örgütlemeye yatkın
gençlerden seçilmesi önerilmektedir. ÇYDD Kadıköy şubesinde ele geçirilen ve itiraz edilen
belgede öğrenci evlerinin sayısı artırılırken, sanki var arttırılıyor. Olamaz böyle birşey. TAÇ-
DER e özel önem verilmesinden ne kastedilmektedir az önce sizlere anlattığım TAÇ-DER'in
temel felsefesi yaptığı işlevlerle ne kastedilmiştir, ha şu kastedilebilir, ben TAÇ-DER
başkanıyım o sırada, eğer doğruysa o bahsedilen belge, ben TAÇ-DER başkanının bu tür
şeyleri var, belki oradan bir bağlantı kurularak TAÇ-DER'e dikkat edilmelidir denilmiş
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olabilir. TAÇ-DER'in ev kiralamak gibi bir problemi yok çünkü TAÇ-DER zaten mevcut olan
yurtlardan mezun olan eğitimleri sırasında yararlanmış olan öğrencilerin bir araya gelerek
yaptıkları yerdir. 11 tane yurt var şu anda ama TAÇ-DER'e ait değil. O TAÇ-DER buradan
yetişen öğrencilerin kurmuş oldukları bir dernek, ne faydası olabilir düşünebiliyormusunuz.
Başkanınına dahi, vakfın başkanına dahi ulaşamıyoruz. Efendim Sayfa 138'de STKB yürütme
kurulu toplantısı gündem kararları başlığı altında kararlar kısmında, 1. İrtica konusunda
çalışmalara hız verilmesine, 2. Platform sözleşmesinin üye kuruluşlara faxlanmasına, 3.
Haftalık yürütme kurulu toplantısına alınması istenilen gündem maddelerinin en geç çarşamba
günü akşamına kadar dayanışma derneği sekretaryasına faxlanmasına karar verilmiştir
yazıyor. Ne anlayacağız şimdi bundan. Şimdi bundan ne anlayacağız. 1 İrtica konusunda
çalışmalara hız verilmesine çünkü Türkiye'de o dönemde, hangi tarihe aittir , tarihide yok ve
muhtemelen biraz sonra okuyacağım isimler var onların yönetimi sırasında bana gelmiş bir
faks bu. İrtica, evet, irticai faaliyetlerin olduğu besbelli, bununla ilgili değişik STK'ların ne
gibi düşünceler sergileyecektir bu faaliyetler hakkında çalışmalara hız verilmesine, 2 platform
sözleşmesi ki bu platform az önce bahsettiğim STK platformu kurulmuş, buraya üye
kuruluşlara fakslayıp, yasa böyle emrediyor çünkü. Platformun kuruluş amacı gayesi budur,
buyurun bu şey içerisinde bu düşünce etrafında birleşebiliyorsak buyurun gelin
platformumuzu kuralım denmek üzere üye kuruluşlara sözleşme fakslanmış bunda ne gibi bir
suç olabilir. Ayrıca her hafta toplanan karar işte, çalışmalar yapan dediğim gibi 85. Yıl
kutlamaları için, ermeni tasarı için vesaire vesaire için toplanan o derneklere bugün kü bu
haftaki toplantıda gündeme alınmasını istediğiniz maddeler varmı yokmu, bildirin diye faks
çekilmiş. Bunun suç neresinde ne dense iyi yani. Ben bunu anlamış değilim ama iddianamede
yer alan bir şey, unsur. Şimdi 69 ile numaralandırılmış, üst kısmında sivil toplum kuruluşları
birliği amblemi ve ibaresi bulunan dokümanın içeriğinde “şeklinde başlayan iddia da çağrı
sahibi Sayın Prof. Dr. Bülent Berkarda ismi görünmektedir. Bu Şahıs sayın üniversitenin
rektörüdür sanırım biliniyor. Sivil toplum kuruluşlarının o zaman ki dönem sözcülüğünü
yaptığı için bu konunun görüşülmesi için faks çekmiş altında da Bülent Berkarda'nın imzası
var. Benimle ne alakası var efendim. Zaten kendisi suç değil seçilen 3 tane madde var. Bülent
Bekarda da bunu çekmiş suçsa benimle ne alakası var. Suç değilse niye burada yer alıyor.
Suçsa Bülent Berkarda niye dışarıda diyeceğim yazık 90 yaşında adam ve tarihte 12 Mayıs
1999 efendim . Yani 13 yıl önce. İnanın bunları hatırlamakta zorluk çekiyorum.
Samimiyetimle söylüyorum bunu hatırlamakta zorluk çekiyorum. 13 sene önce yapılmış şu 3
maddenin niçin yapıldığını anlamak, hatırlamak valla çok başarılı adamların işi ben o kadar
zeki değilim efendim veya yaşım itibariyle unutuyorum. Benim çağrı sahibi sayın Bülent
Berkarda, tarih 12 mayıs 1999 olarak düşülmüş, 12 yıl öncesi ile ilgili bir konu hakkında
sağlıklı bir değerlendirme yapmam mümkün değildir. Ancak iddia ve sözü edilen belgeye
göre 10 mayıs 1999 günü bir basın toplantısı düzenlenmesi öngörülmektedir oradan
anlıyorum. Eğer bu toplantı yapıldı ise o gün basında yer almış olmalı ve kamuoyunun
bilgilenmiş olması gerekir. 13 sene önceki olaydan bahsediyoruz. Dolayısı ile yapılan
etkinlikte o günkü toplantı katılımcılarının düşünceleri ilan edilmiş ve herhangi bir suç unsuru
görülmemiş olmalı ki, bu konuda herhangi bir soruşturma açılmamış. Benimle ilgili herhangi
bir bilgi yer almamaktadır. 13 sene önce böyle birşey olmuş geçmiş gitmiş. Hiçbir şey yok,
soruşturma yok. Nedir bu anlayamadım doğrusu birisi açıklarsa da sevineceğim. Geldik sayfa
139'a 96’ dan 99‘a kadar numaralı belgede STKB çalışmalarına katılımcılarının
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çalışmalarında bir takım eksiklikler tesbit edilmiş olmalı ki; bu duruma bir serzenişte
bulunulmakta. Bu bir iç değerlendirme görünümündedir. Bunu başka bir amaç ile
bağdaştırmak haklılık olmaz. Ayrıca zaman zaman önerilecek yazılar yazılıp, sonradan
vazgeçilmiş bu tip pek çok yazı yazılmış olduğunu hatırlıyorum. Yazıyorduk sonrada
vazgeçiyorduk böylede yazı olmaz kaldır at veya arkadaşlar ilgileriniz azalıyor sivil toplum
platformumuz daha güçlü olmalı, daha bi gayrete gelin diye yazılar yazdığımız bir vakıadır
buda onlardan birisi olmalı. Samimi olarak hatırlamıyorum ama şeyin gidişatı bende o hissi
bırakıyor. Mesela 111 ile numaralı metin de yine bu anlamda ele alınabilecek bir metindir.
Ayrıca hükümetin kurulmasına doğrudan müdahale'den anlaşılan nedir. Müdahale olumlu ve
olumsuz yönde olabilir. Metnin bıraktığı intiba, bakın isme dikkat ediniz Bülent Ecevit’in
hükümet kurmasını gönüllendirmek niyetidir. Ta rahmetli Bülent Ecevit hükümet kuracak o
dönemde, Bülent Ecevit'in kuracağı hükümet için sivil toplum kuruluşlarının destek verdiğini
ifade eden bir bildiri olabilir bu en fazla. Kaç sene öncesinden bahsediyorum, Bülent Ecevit
öleli kaç sene oldu. Ne olmuş, suç unsuru yok burada, gönüllendiriyoruz bu yarın x partisinin
seçilmesini gönüllendirebilir bir sivil toplum örgütü, veya kişisel olarak ben veya birileri
yapmıyormuyuz yapıyoruz tabi. Efendim 16 ve 17 tarihli toplantı gündemi başlıklı
18/09/2008 tarihli bilgisayar çıktısı dökümanın 17 ile numaralanmış sayfasında, son yıllarda
ulusal gazetelerde yer alan irtica ve laiklik gazete kupürleri sergisi açılması planlanmıştı.
Evet, irtica ve laiklik ile ilgili gazetelerde çıkmış kupürlerin bir araya toplanarak bir
arkadaşımız çıktı, bir gazeteci arkadaşımız bunu sergi haline getirmek istediğini söyledi.
Güzel panolara yerleştirmiş bu şeyin bir sergide sergilenmesini istedi. Bu konu ile ilgili gazete
kupürlerini toplayan bir gazeteci arkadaş teklifi getirdi, Uygun bulundu ve Cumhuriyet’in 85.
Yılı kapsamında bir serginin değişik sergi ortamlarında sunulabilmesi için bilgi beklendiği
yazısıdır. Bu anlamda bir de matem günleri adlı, Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybettiğimiz
1938 yılı 10 kasım gününü takip eden günlerdeki gazete kupürlerinin yer aldığı bir başka sergi
önerisi de vardı. Bir genç geldi, merak etmiş o dönemki bütün gazetelerin yani 10 kasım 1938
ve onu takip eden 1 hafta 10 gün içinde Türkiye'de çıkmış bütün gazeteleri toplamış bir şey
haline getirmiş sergi haline getirmiş aşağı yukarı 60-70 büyük panonun üzerinde bunu
sergilemek teklifinde bulundu bunu kabul etmekten ne gibi bir suç olabilir ki. O günkü
gazeteleri yeniden anmak, anımsamak fevkalede güzel anlamlı bir sergi olurdu onun içinde
biz buna evet demişiz. Bunun terör örgütü ile ne alakası var birilerinin bunu bana anlatması
lazım. Sayfa 140'ta bir takım isimler geçiyor. O günkü danışma toplantısına katılan şahısların
isimleri olmalı. Sonra sayın hakimler heyeti, biliyorsunuz her yerde bu böyledir bir toplantı
yapılır kağıt açarsınız gelenler ismini yazar, ben işte şuradan geliyorum telefonum bu bu
gelenler kim diye merak ediyorsanız şunlar şunlar katılmışlar diye bilirsiniz. Eğer onların
gelmesinden onur sahibi oluyorsanız bir gazetede falanca falanca şahıslarda bu toplantımızı
şereflendirdiler diye yazı asarız. Bunun içinde orada isimleri olur ve bu adettendir. Bu tür
imzalı şeyler bulunmuş bazı yerlerde, sadece benim için değil tabi haddimi aşmak
istemiyorum özür dilerim başkalarını savunmak haddim değil ama bende de çıkıyor bu türlü
şeyler Ahmet bey'in imzası, kemal alemdaroğlu'nun imzası, katılım imzası nedir, İstanbul
Üniversitesi mezunlarının baltalimanında verdiği bir yemeğe gidilince imza atılmış bende
atmışım orada imzam çıkıyor. Ne var bunda, ne olmuş üstüne birşeymi yazılmış, bir bildirimi
yazılmış, ben bunu anlamış değilim. Kaldı ki adettendir herkes ismini yazar, şimdi inanın
hapisten çıktığım günden beri imza atmaya korkar oldum gittiğim arkadaş toplantılarında
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şurada burada, çünkü imzamız var yarın başımıza bir iş çıkarmı bundan diye korkumdan imza
atamıyorum efendim. Ve burada da temsil ettikleri dernekler varsa o derneklerin adı geçiyor.
Atıyorum ADD derneğinden Hasan Hüseyin, falan derneğinden filanca, atan var imzasını
atmayan var, emaili yazan var yazmayan var. Bu emaillerde bizim şeylerimizde çıkıyor.
Bilgisayarlarımızda çıkıyor, vay efendim onun şeysi neden sende var. Var, bir şekilde
düşmüş, şimdi bile çıktığımdan bugüne kadar yeni gelmiş adresleri toplasanız size kos koca
bir klasör olur. Bir sürü insanın şeysi, maili geliyor o nalet olası bilgisayarın içine giriyor,
kurcalasanız bir çok insanın adı çıkar. Şu anda ihbar ediyorum kendimi bir sürü insanın ismi
çıkacak. Bu da onlardan bir tanesi onun gibi birşey, 81 ile numaralandırılmış bilgisayar
çıktısında O zamanki İstanbul Üniversitesi rektörü Prof .Dr. Kemal Alemdaroğlu ev
sahipliğinde yapılan bir etkinliğe yasal bir ortamda bir bildiri ile katılma önerisi yer alıyor
deniliyor. Turan Emeksiz'i anma amaçlı bir toplantıda bir bildiri sunma önerisinin suç olduğu
nasıl iddiada yer alıyor onuda anlayamıyorum. Buna rağmen böyle bir bildirinin yayınlanıp
yayınlanmadığını ve içeriği hakkında da herhangi bir bilgim yok. Hakikaten senelerce önceki
olmuş bir hadise. Bir bildiri yayınlanmışsa kimdir Turan Emeksiz, malumunuz 60 ihtilali
sırasında vurularak Beyazıt meydanında öldürülmüş bir üniversite öğrencisi. Senelerce Turan
Emeksiz lokantasında da yemek yedim. Onun adına açılan lokantada Turan Emeksiz'den
yemekler yerdik. 23 ve 24 ile numaralandırılmış sağ üst kısmında 21.04.2007 TGB salonu
ibaresi bulunan el yazısı ile yazılmış not kağıdı içeriğinde,nokta nokta şeklinde yazılı metin de
ana fikri anlamakta güçlük çektim. Yazı bana ait ise tamamını görmek sureti ile ne demek
istediğim hakkında bir fikir söyleyebilirim. Eğer benim değil ise notlarımın arasına karışmış
bir evrak olabilir. Ne olduğunuda bilmiyorum gösterirlerse sayın mahkemeniz tarafından ne
olduğu hakkında belki birşeyler hatırlayabilirim. Sayfa 141, 9 sayısı ile numaralandırılmış,
10.08.2000 tarihli 10. Nolu kararın yer aldığı olağan toplantı başlıklı, başkan kısmında
Gökhan Ecevit'in yazılı olduğu dokümanın içeriğinde; diye başlayan parağrafla ilgili olarak,
10.08.2000 tarihinden bir müddet önce Fethullah Gülen ile ilgili ortaya çıkartılan kasetler ve
devamında Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma sonucunda şahıs
hakkında Ankara DGM'de dava süreci başlatılmıştı. Bunu hatırlayacaksınız. Bu konu ile sıcak
ilgisi olan ÇEV ve Vakıf ve Dernekler davaya müdahil olmak istiyorlardı. Bu konu ile ilgili
bazı dernekler davaya müdahil olmak talebindeydiler. Bu düşüncenin gerçekleşmesi için
Gülseven Yaşer ve Haşmet Atahan o zaman 68'liler birliğinin başkanıydı kendisi ve bana
görev verildi. Yani o davaya bizde katılmak istiyoruz, yani o vakıf ve dernekler müdahil
olarak katılmak istiyorlardı siz görevlisiniz dediler. O görevi üstlendik 2000 yılından
bahsediyorum. Bu dönemde 11.08.2000'de Gülseven Yaşer ve Türkan Saylan'ın, 15.08.2000
tarihinde de Haşmet Atahan’ın beyanatları içerik olarak uygun görülmüş ki, metinden öyle
anlıyorum desteklenmesi kararlaştırılmış. Yani bir metin yayınlamışlar biz buraya dahil olmak
istiyoruz diye, bizde destekliyoruz bu vakıflar bu davaya katılsınlar demişiz, dedikte,
hatırladıklarım bu kadar efendim. Sonra katıldılarmı, katılmadılarmı onuda hatırlamıyorum.
Galiba müdahil oldular bir şekilde. Ve burada da şu numaralara Haşmet adına faks çekilecek
ibaresi bulunan el yazısı ile yazılmış nottan söz ediliyor. Bu şekilde bir beyanat hazırlanmıştır
diye bildirmişim o da ele geçmiş. Bunun içerisinde, 1- Toplumun dinamitleri değişmiştir diyor
halbuki o dinamit dinamik olacak herhalde onu düzelteyim burada toplumun dinamitleri
değişmiştir olamaz dinamikleri olmalı o maddesinde Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanma
eleştirilmekte. 2- Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında 20 yıldır kurulan kadronun aynen
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devam ettiği saptaması yapılmakta, Sayın Bülent ECEVİT hakkında da şu anda
anlayamadığım bir beyan yer alıyor. El yazısının bana ait olup olmadığını bilmiyorum. Bunun
açığa kavuşturulması gerekir. İçerik hakkında da çok ilgi çekici bir cümle bulamadım. Ayrıca,
bu belge ile ilgili nasıl bir savunma yapmam gerektiğini de kavrayamadığımı samimiyetle
beyan ediyorum. 57 ile numaralandırılmış meclisi göreve çağırıyoruz başlıklı bilgisayar çıktısı
dokümanın içeriğinde, tırnak içerisinde meclisteki siyasi parti liderleri, size sesleniyoruz.
Sayın Ecevit’in dışında hepiniz Cumhuriyet’e devrimlere ve meclisimize yapılan bu saldırıya
ne yazık ki göz yumdunuz. Onurlu bir politikacıya yakışmayan bu tavrınızla bindiğiniz dalı
kesiyorsunuz. Sizleri bir kez daha Cumhuriyeti, devrimi korumaya çağırıyoruz. Meclisteki
tüm milletvekilleri, size sesleniyoruz. Sizler, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacağınıza
yemin ettiniz. Yeminine bağlı kalacak her onurlu insan gibi, bu gerici kalkışmaya karşı
çıkmalısınız. Siyasi görüşünüz ve partiniz ne olursa olsun hepiniz bu irticai kalkışmaya karşı
birleşiniz. Geleceğin aydınlık Türkiye’si için sizlerden bu görevi bekliyoruz yazdığı şeklinde
yer alan iddia ise, o sıralarda yapılan parlamento seçimlerinde milletvekili seçilen Merve
Kavakçı, TBMM’deki yemin törenine türban ile katılmak istemişti. Sivil toplum
kuruluşlarının büyük bir bölümünün temsilcisi katılımcılar bir bildiri ile görüşümüzü
açıklamamızın uygun olacağını düşündüler ve ortaya böyle bir metin çıktı. Bu metin
geçerliliğini T.C. anayasasının 12 Eylül 2010 tarihinde kabul edilen şekli ile de korumaktadır.
Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetinden bahseder anayasa dolayısıyla bunun korunması
için türban o tarihe kadar Bülent Ecevit'in dahi karşı çıktığı bir siyasi düşüncenin temsilcisi
olduğu için büyük millet meclisine sokulmuyordu. Buna karşı böyle bir yazı yazılması uygun
görülmüştü bu yazı ondan ibarettir. Sayfa 142'de 51 ile numaralandırılmış, hedefler başlıklı
dokümanın içeriğinde şeklinde başlayan iddianamenin bu bölümünde, 1- Türkiye’de Sivil
toplum kuruluşlarının üst kurulu olmak, kim istiyor bunu sivil toplum kuruluşlarının derneği,
bir üst kuruluş olmak istiyoruz. 2- STKB’nin ekonomik ve sosyal konseye girmesini
sağlamak, STKB’nin bölgeler ve iller bazında örgütlenmesini sağlamak. Amaçlarımızı
benimseyen STK’lar ile temasa geçerek STKB’nin üye sayısını arttırmak.Yasal ve özel
nitelikli bir kuruluş olmak.öncelikle vakıf şeklinde bir yapı ile yasallaşmak. Örgütlenmeyi
tamamlayıp iç disiplini sağlamak. 7- Sabit yönetim yeri ve sekretarya oluşturmak, efendim bu
nedir az önce bahsettiğim STKB derneğinin eş güdüm derneğinin tüzüğünde yer alan ve neler
yapılmasını gerektiğini öngören bir metindir. Nedir, Türkiye çapında örgütlenmek istiyoruz
STK'larının üst kuruluşu olmak istiyoruz, üst kuruluşu görevi yapmak istiyoruz, böyle bir
kuruluşu kurmak istiyoruz. Taleplerimiz bundan ibarettir evet doğrudur istemişiz. Bunun
silahlı terör örgütüyle şu anda itham edildiğimiz örgütle nasıl bir alakası olabilir bunuda
anlamış değilim. Diyeceksiniz ki sizde hiçbirşeyi anlamıyorsunuz, evet doğrudur ben
hiçbirşey anlamıyorum. 81 ve 82 ile numaralandırılmış üst kısmında sivil toplum kuruluşları
birliği yazısı ve amblemi bulunan bilgisayar çıktısı dokümanın içeriğinde, STKB platformu
ana sözleşmesi başlıklı dernekle ilgili bilgilerin yazdığı, döndük yine aynı derneğe efendim o
derneğin ana sözleşmesinden bahsediyoruz. Bu anasözleşme kabul edilmiş, bir iki değişiklik
istenilmiş dernekler masasından ve İstanbul Dernekler Masası tarafından onaylanmış bir
dernektir. Kurulmuş bir dernektir efendim. Onun çalışma aşamalarından bahsediyoruz.
Burada şu yazıyor 88’den 93’e kadar numaralandırılmış sivil toplum kuruluşları birliği
dayanışma derneği tüzüğü STKB-DER başlıklı bilgisayar çıktısı dokümanın içeriğinde,
başlangıç, derneğin adı, derneğin merkezi, derneğin amacı, çalışma alanları, yapacağı işler ve
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işlemler, genel kurul yetkileri ve toplantıları, genel kurul toplantısı, genel kurul yönetim
kurulu, görev ve yetkileri, denetim kurulu, disiplin kurulu, danışma kurulu, dernek konseyi,
üyeliğin askıya alınması, personel ücret uygulamaları başlıklarının altında maddeler halinde
dernekle ilgili bilgilerin yazdığı şeklinde yer alan metin; o dönemde kurmayı planladığımız
sivil toplum kuruluşları birliği dayanışma derneği STKB-DER'in hazırlanmış tüzüğü’nden söz
edilmektedir. Yasalar gereği her T.C. vatandaşının olduğu gibi bizlerin de anayasal hakkı olan
dernek kurma hakkımızı kullanmak için yaptığımız bir girişimin belgesidir. Bu dernek,
İstanbul Dernekler Masasınca birkaç düzeltme talebi yerine getirerek faaliyete geçmiştir.
Yasal bir dernek statüsünü kazanmıştır. Hedefler'de ilk aşamada bu şekilde belirlenmiştir. 81
ve 82 numaralandırılmış üst kısmında sivil toplum kuruluşları birliği yazısı ve amblemi
bulunan bilgisayar çıktısı dokümanın içeriğinde STKB platformu ana sözleşmesi başlıklı
dernekle ilgili bilgilerin yazdığı şeklinde başlayan evrakı öncelikle görmem lazım. Ancak şu
andaki tahminim, STKB'nin bir platform olduğu için dernekler kanunu gereği bir platform
oluşturulduğunda bu platformun ana sözleşmesi olmalıdır. Yasa bunu emrediyor, dernekler
yasası. Bu dokümanda platformu dernekler kanunu’nun aradığı formata sokmak gayretinin bir
parçasıdır. Zaman zaman böyle sözleşmeler konusunda çalışmalar yaptığımız da bir gerçektir.
88'den 93'e kadar numaralandırılmış sivil toplum kuruluşları birliği dayanışma derneği tüzüğü
STKB-DER başlıklı bilgisayar çıktısı içeriğinde, dinlenmemizmi lazım efendim. 18 ocak
2012 tarihinde başlayıp, bugüne ertelenen savunmama devam ediyorum efendim. O günü
anlattıklarımı şöyle kısaca bir özetlersek ki iddianamenin ağırlığı o konuda gittiği için tekrar
etmekte yarar görüyorum. Mutasavver bir ata evleri projesinin hayata geçtiği şeklindeki bazı
duyumlar ve belgelerle itham edilmekte olduğumu gördüm. Bundan önceki savunmam
esnasında özellikle üzerine basa basa şunu anlatmaya çalışıyorum ki, ata evleri projesi
tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik, hukuk anlayışı çerçevesinde, anayasa ve
yasaya bağlı olacak şekilde öğrenciler yetiştirmek üzere buna ihtiyacı olan fakir öğrencilerin
din, dil, ırk, meshep ayrımı gözetilmeksizin, üniversite eğitimleri sırasında kendilerine
yardımcı olabilecek bir mekan tahsis edebilmenin dışında herhangi bir amaca matuf değildir.
Bunu her iddianamenin her sayfasında ata evleri geçtikte tekrarlamak istiyorum kesinlikle ata
evleri, kurulamamıştır proje safhasında kalmıştır. Bunu tekraren huzurunuzda beyan ediyorum
efendim. Bunun dışında, sivil toplum kuruluşları birliği derneğinin tüzüğü ile ilgili olarak
bulunmuş olan bazı evrakların bu derneğe ait olduğunuda üstüne basarak söylüyorum bu
dernek T.C. Kanunları çerçevesinde kurulmuş, önce hazırlıklar yapılmış arkadaşlarımız ve
benimde içinde bulunduğum gruplar tarafından. Tüzük hazırlıkları sırasında muhtelif teklifler
olmuş, muhtelif önerilerde bulunulmuş, bunlar kurucular arasında fakslanarak veya benzeri
usullerle dolaştırılmış en sonunda İstanbul Dernekler Masası'na STKB-DER olarak tescil
edilmiş yasal bir dernektir. Bu sivil toplum kuruluşlarının yasada öngörülen birlikleri,
fedarasyonları ve konfederasyonlarına icazet veren maddesine uygun olarak geliştirilmek
amacıyla kurulmuştur. Bu nedenle de muhtelif derneklere fakslanmıştır veya internet yoluyla
gönderilmiştir ve bu derneğe üyelikleri beklenilmiştir. Ancak geçen zaman içerisinde istenilen
ilgiyi görmediği için kapatılmasına karar verilmiş ve kapatılmış bir dernektir. Ve burada bazı
iddianamenin bazı bölümlerinde dernek tüzüğü vesaire diye geçen konularda ondan ibarettir.
Eğer istenilirse İstanbul Dernekler Masası'ndan bu derneğe ait olmak tüzük getirilmek
suretiyle sözlerimin doğruluğu tahkik edilebilir efendim. 107’den 109’a kadar numaralanmış
üst kısmında Çağdaş Eğitim Vakfı ÇEV ibaresi bulunan alıcı kısmında Sayın Prof.Dr. Bülent
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Berkarda ismi, gönderen kısmında Sayın Gülseven Yaşer ismi bulunan 3 sayfadan ibaret faks
çıktısının içeriğinde el yazısı ile, burada diye başlayan bir bölüm var efendim. Burada faksın
göndereni alıcısı, bahse konu kişi, ve sairede benim adım geçmiyor. Bu faksı da ayrıca
hatırlamıyorum. 20/09/1999 tarihini taşıyor. Hem ismim geçmiyor, ama hasbel kader bir
yerlerde bulunmuş doğrudur belki benim önümden de geçmiştir ama burada gönderen, alan
hepsi birbirinden farklı dolayısıyla bu konuda söyleyecek birşeyim yok efendim. Sayfa 43'de
STKB Platformu’nun, adı geçen günkü toplantısına katılanların adres ve telefonları olmayı
yani orada bir adres telefonlardan bahsediliyor, bunu 2 gün önceki savunmamda da
bahsetmiştim. Muhtelif toplantılarda katılanların isimlerinin alınması hatta zaman zaman
imzalarının dahi oraya atılmış olması malumunuz adettendir. O toplantıya katılanların isim
listesi olmasından öte birşey değildir. Konunun önemine göre, Türkiye’de gelişen Sosyal,
İktisadi ve sair konularda 15 günde bir toplanan USTKB platformu, şimdi buradaki ayrıcalığı
kesin olarak koymak durumundayım. Az önce söylediğim dernek kapatıldıktan sonra Sivil
toplum kuruluşları birliği, zaman zaman, platformu anlayışı içerisinde günün önemli,
gündemini teşkil eden maddeler konusunda görüşlerini bildirerek zaman zaman karşılıklı fikir
teatisinde bulunmuşlardır bu tür toplantılar yapmaktadırlar 15 günde bir bazen haftada bir
bazen ayda bir, yaz aylarında da tatile gitmek suretiyle faaliyetlerini durdurdukları olmuştur.
İşte bu sayfada geçen 15 günde bir toplanan USTKB platformukatılımcılarının isimleri yeni
katılımcılar varsa iletişim bilgilerini almak için bir kağıt gezdirilerek güncelleşmesi
sağlanmakta idi. Her toplantıda konunun ne olduğunu hatırlamam mümkün değildir. Ancak
suç teşkil edebilecek veya ergenekon benzeri herhangi bir konunun hiçbir zaman gündeme
gelmediğini rahatlıkla ifade edebilirim. Takip eden sayfalarda özel büro ile ilgili bilgi olarak
geçmektedir. Özel büro ile ilgili gelişme burada anlatılabilir. Ancak olayı daha kısaca
özetleyebilmek için şöyle söyleyeyim internet kanalıyla çoğu yerlerden bilgi akışı olur,
malum herkes için geçerli bir olay bu. İnternette zaman zaman hükümet yanlısı, zaman zaman
hükümet karşıtı, zaman zaman belirli siyasi topluluklara yada içtimai topluluklara karşı olan
yazılar da gelmekte. Bunlardan bir taneside benim dikkatimi çeken özel büro diye şu anda ne
olduğunu dahi bilmediğim bir grup veya bir kişi de olabilir bu. Özel Büro ismiyle bir takım
yazılar gönderiyordu onlarıda okuyordum doğal olarak. Samimi itiraf etmek gerekirse MHP
tandanslı olduğunu zannettiğim ama vatansever, ülkesini sever bir özel büro ismini kullanan
maildi bunlar ve bir süre sonra benden, bana yazılan bir yazıda çünkü o sırada STK'ların
çoğunluğu ile tanışmış olmam hasebiyle benden bir konferans vermek istediklerini,
kendilerini tanıtmak istediklerini belirttiler. Bende siz kimsiniz şeklinde soru sordum. Dediler
ki efendim İstanbul'a gelelim, İstanbul dışında olduklarını Körfez'de bir yerde olduklarını
bahsettiler, yalnız şunuda itiraf edeyim telefonlamı konuştuk bunları yoksa mailleştikmi onu
çok iyi hatırlamıyorum ve 60-70 kişilik bir salon bulunduğu takdirde kendi dertlerini,
kendilerinin kim olduğunu anlatabileceklerini söylediler fikirlerinin açılımını
verebileceklerini söylediler. Ben sizi tanımıyorum bana bir bilgi gönderin ki ne olduğunuzu
anlayayım bakayım değermi değmezmi gibisinden. Fakat o sırada mevcut adresimde, iş
yerinin tasfiyesine karar verdiğim için yeri boşaltma savaşı içerisindeydim 3-4 gün sonra
postada 2 tane CD geldi, açtım o kadarda telaşe içerisindeydim masanın üzerine bıraktım
bakarım diye bir ara dinlenme sırasında şöyle baktım daha önce gönderdikleri mailler benzeri
yazılar vardı. CD'yi oraya attım sonra diğer CD'lerle beraber evime getirmiştim açıp okumaya
fırsat bulamadığım gibi, şahıslarla bir başka irtibatım dahi olmadı orada kaldı. Hatta zaman
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zaman cevap verememiş olmanında üzüntüsünü duydum. Çünkü müspet veya menfii bir
cevap vermem lazımdı. 13 nisan 2009 tarihinde sabah 7:30'da evim basıldığı zaman orada
bulunan CD'ler içerisinde bu CD'de çıkmış olmalı ki öyle zannediyorum çünkü bu CD'yi
görmedim. Bundan dolayıda burada özel büro ile ilgili soruşturma yapılmıştır. Özel Büro ile
ilgili anlatacaklarım bundan ibarettir efendim kim olduklarını ne olduklarını dahi bilmiyorum.
Sayfa 147'de Emcet Olcayto’nun dijital kasetlerinin incelenmesinde ileri sürülen telefon
numaraları bana aittir, doğru. Orada bir de adı geçen Ayşegül Şahin isminde bir avukat hanım
vardır onunda ismi geçtiği için söylüyorum bu arkadaşımız 2 gün önceki savunmamda
bahsettiğim o zaman ki anayasa hazırlıkları içerisinde bizlere yardımcı olmaya çalışan avukat
kimliği itibariyle de konunun hukuk yönünde, düşüncelerini sunan bir hanım arkadaşımızdı. O
vasıta ile tanıdık. Emcet Olcayto ile yakın ilişkisi varmış, olabilir. Benim ismimi vermiş,
Emcet Olcayto'nunda şeysinde, adres portföyünde ismim yer almış bunu söylüyorlar. Bunun
suçun nerede, buradaki suçun ne olduğunu anlamış değilim. Türkiye'deki pek çok insanın
cebinde, pek çok derken abarttım belki ama işte yakın çevremdekilerin çoğunda benim
telefonum vardır. Onlarda işleri gereği zaman zaman benim telefonlarımı verirler,
tanımadığım insanlarda da benim telefonlarımın çıkması çok doğaldır herkesin olduğu gibi,
bu da onlardan bir tanesi Emcet Olcayto'nun adres listesinde benim telefonum çıkmış
karşısında da Ayşegül Şahin ismi vardır. Ayşegül Şahin hanım sonradan öğrendim biliyorum
Kadıköy'de avukatlık yapan bir hanımdır ismimi oraya yazdırmış sivil toplum kuruluşları
birliğine belkide yardımcı olması için yapmış olabilir. Neden yaptığını bilmiyorum. Bunun
devamında tekrar Turan Çömez'den el konulan dijital veriler içerisinde, sayfa 147 yine. E-
mail adresi olarak yer alıyor olmam gayet normal. Az önce anlattığım sebeplerden, ama
detaylı isterseniz onu şu şekilde açıklayabilirim. Yine sivil toplumcu faaliyetlerim nedeniyle
benimle irtibata geçmek isteyen pek çok insanlar olmuştur fikir teatisinde bulunmak veya
toplantılara katılmak veya gündem yaratmak amacıyla pek çok insan düşüncelerini açıklamak
amacıyla beni aramıştır. Burada Turan Çömez'de bir şekilde beni aradı telefon numaralarımı
aldı. Kim olduğumuzu ve ne yapmak istediğimiz konusunda bir iki konuşma olduktan sonra
Türkan Saylan hoca, Bülent Berkarda hoca gibi tanınmış şahısların olduğunu görünce
bunlarıda tıp fakultesinden hocaları olduğunu, yani Turan Çömez bu şahısların hocaları,
pardon Turan Çömez'in hocaları oldukları için yazmış olduğu bir kitabı onlara hediye etmek
istediğini ve bu sebeple benim aracı olabilip olamayacağımı sordu memnuniyetle kabul ettim.
Bulunduğu yerden sanırım Ankara'daydı o sırada, veya İzmir'de olabilir oradan bana 10 tane
kitabını gönderdi efendim üstlerinede benden aldığı isimlere hediye etmek üzere imzalayarak
gönderdiği kitaplarıdı. Tek bir kitap 10 tane kadar gönderdi. Eksik olmasın bir tanesini bana
diye göndermiş diğer 9 tanesinide Bülent Berkarda gibi, Türkan Saylan gibi kendi hocası olan
kişilere verilmek üzere bana ulaştırdı. Bunların 8 tane- 7 tanesini yerlerine ulaştırabildim 1
tanesini ulaştıramadım o da şu anda sanırım şu anda evimde durmakta Turan Çömez ile olan
ilişkimin tamamı bundan ibarettir efendim. Yine ÇEV genel merkeze ait diye başlayan
bölümde daha önceki bölümlerde sözünü ettiğim Ulusal sivil toplum kuruluşları birliği
dayanışma ve eşgüdüm derneği tüzüğünden söz edilmekte, sözümün başında yine bugün
bahsettiğim derneğin tüzüğünde bahsedilmekte. Doğal olarak bu platforma veya bu derneğe
ÇEV'den de katılanlar olmasını çok isterdik. Onlara bir davet mektubu şeklinde tüzüğümüzü
gönderdik, göndermişiz. O tüzükte orada ellerine geçmiş, çok doğal. Evet doğrudur dernek
saymanı sorumluluğunu Hüseyin Bekiroğlu ile yürüteceğim yazılıdır, doğrudur her derneğin
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bir saymanı olur malumaliniz. Hüseyin Bekiroğlu isimli mali müşavirler odasından bir
arkadaşımız ve beni o derneğin saymanı olarak arkadaşlarımız uygun gördüler. Saymanlık
görevini almışım orada benim sayman olduğum yazılı efendim, doğrudur. Ama bunun suçu
nerededir onu anlayamadım. İddianamede yer aldığı için bende zatı alinize, yüce mahkmenize
arzediyorum olay budur diye. Dediğim gibi sözü edilen tüzük pek çok yere gönderilmiş,
ulaştırılmış, katılımın üst düzeyde olması beklenmiş bu derneğin tüzüğü İstanbul Dernekler
Masasında bulunmaktadır. Sayfa 148'de deniz lisesine giren öğrenciler ile ilgili ÇYDD genel
merkezi baskınlarından birinde Emekli eniz Kurmay Kıdemli Albay H.Vural Vural dan bana
gelen ki bu şahıs benim e-mail adres listemde yer alan pek çok kişiden sadece biridir, biri idi o
zamanlar. Ondan gelen bir maili ilginç bulduğum için ilettiğim bir tesbittir. Yükselmekte
olduğunu düşündüğüm, kişisel düşüncemdir bu irticai yayılmanın genç çocuklarımıza arapça
isimler olarak yansıması şeklinde algıladığım için üzerinde hiçbir ekleme veya çıkartma
yapmadan, pek çok adrese gönderdiğim gibi, ÇYDD'ye de ilettiğim bir metindir. Bunu yazan
emekli deniz kurmay kıdemli albay H. Vural Vural kanalı Ile veya başka şekillerde pek çok
kişiye gönderilmiştir, benden başkada gönderilmiştir. burada benim kişisel olarak karşısında
olduğum Türkçe isimlerin isimlerin kullanılmasından yana olduğum için ki kendi ismimde
dahi bir Hamdi ismi vardır. Bunun arapçayı çağırdığı için ben kişisel olarak karşıyım. Eğer o
yüzden orada geçen özellikle Huzeyfe, Taha, Yasin, Enes, Üsame gibi isimlere biraz kişisel
olarak karşıyım olmamalı diye düşünüyorum. Bende de var ama olmamalı Türkler, Türk ismi
kullanmalı diye düşünüyorum son zamanlarda daha sıkça rastlanmaya başlandı bir modadan
öte Arapça isimler katma özentisi olarak algılanmalıdır. Burada bunu gönderiyor bana şey,
bende forward ediyorum. Bu arada ata evleri dediğimiz evlerin projeside şekillendiği için
ondan önce bir kaç yere gönderip az önce söylediğim gibi o ata evleri kurulamadığı için bir
serzeniş olarakta şöyle bir ifade yer almış orada, doğrudur. Ne dersiniz, ata evleri’ni açma
zamanı gelip geçmedi mi. Bu kelime dahi bunun gönderildiği tarihte daha ata evlerinin
açılmadığı konusunda bir şeydir, kanıttır diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir zaman açılamadı,
ama bu bir temenniden ibarettir, ama olmadı. Kaldı ki eğer açılsaydıda bu ata evlerinin hiçbir
şekil ve şart altında laik, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olması
beklenilemezdi, düşünelemezdi, hiçbir şekilde de böyle bir davranış içerisine girmedim
girenlerede karşısında durmayada her zaman hazırdım ama olmadı. Western Digital marka
WMAT20867958 seri numaralı harddisk’in nereden ele geçtiği anlaşılamamaktadır. Ancak
eğer ÇYDD merkezinde ele geçti ise bir listede ismimin geçmesinden ne gibi bir suç teşkil
ettiğini anlamakta güçlük çekiyorum, çünkü bunu savunmamın başında da arzettiğim gibi ben
ÇYDD'nin beraber çalıştığı, aynı şeyde kurulmuş olan TÜRKÇAĞ vakfı, yeni adıyla
ÇYDV'nın mütevelli üyesiyim. Tabiki oradaki bazı listelerde benim ismim geçmesi kadar
doğal başka birşey düşünülmemelidir. Geçmiş olabilir, hatta ismim şu veya bu şekilde
kullanılmış bile olabilir, bunda bir sakınca görmüyorum beni bağlayan bir olayda değildir
ayrıca. Arzettiğim gibi pek çok yerde ismim geçmiş olabilir iyi veya kötü. O sayfa’nın
devamında Ömer Sadun Okyaltırık’tan ele geçirilen nokta nokta Şeklinde başlayan bölümde,
Cumhuriyet için iletişim platform’u istanbul ekibi toplantısı 8 eylül 2007, Sitare Cafe,
Kuzguncuk-İstanbul toplantısı gündeminde yer alan sayın Gökhan Ecevit'in genel
değerlendirmeleri başlıklı değerlendirme yazılarının içeriğinde sonuçlar başlığı altında, tasarı
halindeki ata evleri projesinin prezantasyon formatına dökülmesi kararlaştırılmıştır şeklinde
de bir ifade yer almıştır denilmektedir. 8 eylül 2007. Cumhuriyet için iletişim platformunun
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da destek vermesi benimsenmiştir, destek vermesi benimsenmiştir şeklinde de bir ifade yer
almıştır denilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere çağdaş, ilerici, laik cumhuriyet ilkesine
bağlı gençlere eğitimleri sürecinde destek olunması düşüncesi pek çok ortamda olduğu gibi
taraftar kazanmış ve bizleri de yüreklendirmiştir. Pek çok nedenden başarılı olunamamış ise
de, genel kabul görür bir samimiyetinden zerre şüphe götürmeyen heyecanımıza ortak
olunmuştur, doğrudur. Cumhuriyet için platformu az önce söylediğim gibi sivil toplum
kuruluşları muhtelif platformların, birlikteliklerin bir platform şeklinde olduğu için
Cumhuriyet için diye bir arkadaş grubu, Sadun Okyaltırık'ında içinde yer aldığı bir grup
Cumhuriyet için neler yapabiliriz heyecanı içinde toplanmışlar, bir araya gelmişler ve ne
yapabiliriz diye düşünürken ben kendilerine hiçbir şey yapamazsanız hiç olmazsa bir ata evi
açabilirsiniz buradaki gençlere ata evlerinin temel felsefesinde anlatmaya çalıştığım gibi
burada bir takım Cumhuriyetçi, Cumhuriyet için bir faaliyette bulunabilirsiniz diye
kendilerinin toplantı yaptıkları Kuzguncuk'taki o zamanki ismiyle Sitare, şu anda hale devam
ediyormu bilmiyorum restoranda bir toplantıydı orada gidip kendileriye bu konuyu görüştüm
ve onlarında sivil toplum kuruluşları birliğine dahil olması içinde davette de bulundum. Bu
arada da ata evlerinden bahsettim orada anılan şeylere bu CUMİÇ diye tanınan Cumhuriyet
için iletişim platformuda ata evlerinin projesinin desteklenmesi veya canlandırılması
konusunda karar almışlardır bundan ibarettir. Telefon görüşmeleri. Tape No 11909,
14/12/2008 günü saat 17:39’da Nilüfer ? ile yapılan görüşme. Efendim şeyi bilmemekle
beraber, orada yer almamakla beraber bu Nilüfer hanım ADD sanırım Şişli şubesi üyesidir ve
sivil toplum kuruluşları birliği’nin muhtelif etkinliklerinde yer almıştır bizimle beraber.
Bildiğim kadarı ile bir kız yurdu’nun da işletmecisidir. Ata evleri projesi’ni de kendisi ile
paylaşmıştım pek çok insanla paylaştığım gibi onunlada paylaşmıştım. O'da diğer sahıslar gibi
düşünce olarak destekler nitelikte görüş beyan etmişti. Zaten ata evlerini anlattığım hiçbir
kimse hayır böyle birşey olmaz şeklinde bir şeyde bulunmadığı gibi hepsi destekleyici,
gönüllendirici konuşmalar yapmışlardır. Dava açıldıktan sonra ne kadar güzel bir proje diye
destek gördüğümüde samimiyetle ifade edebilirim. Telefonda, başarısızlığı paylaşmak yerine
umutlarımdan söz etmek daha uygun düşmüştü. Cumhuriyetin 85. yılın dönümü yaklaşıyordu.
Bende bu ataevlerinin sayısının 85. yılda 85 tane gibi sembolik bir rakamla ifade ettim.
İnşallah 85. yılında Cumhuriyetin, daha vakit vardı 85'e çıkartacağız diyerek buna gönül
vermiş destekleyen insanların başarısızlık sonucuna almaları yerine bu beğendikleri projeye
devam etmelerini gönüllendirmek için hiçbir zaman başarısız olduğumu onlara söylemek
istemedim. Doğruda olmazdı ama bir simgesel olarakta Cumhuriyet'in 85. Yılında 85 tane ata
evi açacağız diye bir konuşmamda olmuştur efendim. Kontrol altında tutabiliyor musun
sorusuna verdiğim cevap ise; hayır, her gurup kendisi kontrol altında tutuyor çünkü kuruluş
felsefesi bellidir yani bir merkezden kontrol altına almak değil aksine o evler açıldığı zaman
onların finansörleri, o işe gönül vermiş arkadaşlar kendileri kontrol edecekler, neyi kontrol
edecekler çocuğun yaşadığı apartmanda çevreleri ile ilişkilerini kendi iç ilişkilerini, komşuları
ile olan münasebetlerini, elektrik, su bir evin basit işletimi için ne gerekiyorsa ondan sorumlu
o grup olacağı için bizlerin yani eğer bir örgüt olsa bu, örgüt lideri bunu ele geçirmek ister
onlara kumanda etmek ister. Aksine ben şöyle söylüyorum o iddia edilen telefonda hayır her
grup kendisi kontrol altında tutuyor çünkü kuruluş felsefesi belli. Ondan sonra parayı
kendileri için her gurup kendisi kendi evi ile meşgul oluyor ondan sonra ancak çok sıkıştıkları
zaman beni arayanlar oluyor diyerek topu atıyorum çünkü yok böyle bir ev. Şunu ne yapalım
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falan filan diye işte şimdi bir seyir defteri her evin bir seyir defteri olacak, olmamışi olacak
günlük olaylar oraya yazılacak. o evi finanse edenlerde gidip o yine benim düşüncemdi,
oradan neler olmuş, neler bitmiş ona karar vereceklerdi. Ama şey yani ata evlerini yapanlar,
burası çok önemli, şey yani sizin bizim gibi insanlar yani baktılar ki, sevimsiz oldu kapatı
verirler olur biter yani kimsenin sırtında yumurta küfesi yok diyorum bir örgüt düşünün ki
sırtında yumurta küfesi yok. Bir örgüt için, öğrenciler toplamışlar baktı ki olmuyor hadi
hemşehrim gidin bir örgüt böyle yapmaz sayın başkan. Bir örgüt evi böyle olamaz hiçbir
zamanda olmadı ama yani felsefesi bile örfüt evi olmaya müsait değil. Eğer telefonlar delil
olarak kullanılsa telefonda konuşmam bu. Sırtında yumurta küfesi yokki atar çıkar gider
denilecek şekilde efendim. Sayın Mahkeme üyeleri Bu son parağrafta dahi mutasavver ata
evleri’nin her hangi bir terör örgütü veya benzeri bir şer odağı ile ilgisinin bulunmadığını
vurgulayacak kelimeler dikkat çekicidir. Bir terör örgütü yumurta kefesini sırttan atacak kadar
sorumsuz projelere umudunu bağlar mı. Eğer bu konuşma ataevleri kuruluşunun gerçek
amacını tarif etmiyorsa ne anlatıyor olabilir. Kurucuları sizin bizim gibi insanlar ne demektir.
Sıradan insanlardan söz edilmiş olmuyor mu. Kontrol konusunda dahi herhangi bir yaptırım
söz konusu değil. Evin idamesi için para verenler öğrencilerin de biri birleri ve çevresi ile
ilişkilerini de düzenleyecekler ve hiçbir merkezi otoriteye bağımlı veya sorumlu
olmayacaklar. Böyle bir terör örgütü yapılanması düşünülebilirmi sayın hakimler heyeti. Aynı
konuşmanın devamında Türkiye gençlik birliği de ayrı tutulmakta ata evleri ile ilgisi olmadığı
delil olarak sunulan telefon konuşmasında ortaya konulmaktadır. Türkiye Gençlik Birliği ile
dahi alakası yoktur. T.G.B ise o sırada Kadıköy'de Atila İlhan Kültür Merkezi adlı bir lokali
tıpkı Galatasaray-Beyoğlu'da ki şekli ile oluşturma gayretleri içerisinde idi. USTKB
platformunda aktif çalışmaları olması dolayısı ile konudan haberdar olmaktaydık. Bunu 2 gün
önceki savunmamda da bir nebze bahsettim. Ama yinelemekte, iddianamede yeri geçtiği için
yinelemekte yarar görüyorum, afedersiniz efendim. Bunu anlatmamdaki sebep, aynı telefon
görüşmesinde gençlerle, sandıkları sahip olmayı tezgahlıyoruz gibi bir laf dikkatini çekmiş
olmalı sayın savcılık makamının onun ne anlama geldiğini anlatmak zorundayım onun için
olayın detayını söylüyorum efendim. Gençler Kadıköy Altıyol'da bir bina kiralamışlardı.
Ancak bütçeleri, tefrişat ve onarım için yeterli değildi. Bu iş ile ilgilenen gençlerle Kadıköy'de
karşılaştığımda bana bu iş için 20.000 TL'ye gereksinim duyduklarından söz ettiler. Bunun
için yardımım olup olamayacağını sordular. Hatta, yaklaşan dini bayramda memleketlerine
giden öğrencilerin toplayacakları bayram harçlıklarını dahi bu işe tahsis edeceklerini
söylediler. Bunun üzerine bende kendilerine bir yol önerdim. Yaklaşan mahalliveye genel
olabilir sanıyorum ki mahalli seçimlerdi. Mahalli seçimlerde sandık görevlilerine 30.-TL
ödenmekteydi. Bu yasal birşey biliyorsunuz sandık başında görev alanlara 30 liraödeniyor,
görev üstlenen gençlerin bu görevden alacakları paradan bir kısmını örneğin 1.000 öğrenci 20
lirasını bu iş için ayırırsa 20.000 liranın toplanabileceğini söyledim onlara bunları kendi
derneklerine bağışlamak suretiyle 20 bin liralık ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Basit matematik
hesabı.Bu yolla bir gereksinim karşılanırken öte yandan o sıralarda hala her seçimde olduğu
gibi sandıkların güvenliğinden söz edilir. Pek çok parti sanıklara gönderecek eleman
bulamamaktan şikayet eder. Dolayısıyla bu gençleri o sandıklarda görevlendirmek suretiyle,
sandık güvenliğini ele geçirmek anlamına gelecektir. Dolayısıyla böyle bir tezgah yapalım
1000 tane öğrenciyi 1000 tane sandığın başına göndermiş oluruz, sanıklara sahip çıkmış
oluruz kelimesi sanki, alışılagelmiş usulde sandıklar çalınacak, alınıp götürülüp oy çalınacak
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ve böyle bir organizasyon içerisindeymişiz gibi iddianamede yer almıştır. Kesinlikle
reddediyorum tamamen iyi niyetlerle çocukları oralarda görevlendirmek partiler arıyorsa ve
bu işle ilgili olarakta bir kaç partinin, bakın değişik partilerden çünkü sivil toplumcu olmak
hasebiyle herhangi bir partinin yandaşı olmak gibi bir telaşem yoktur. Bir kaç partinin yetkili
seçim işlerinden yetkili şahsınada bu gençleri alın kullanın hiç olmazsa para toplasınlar
buradaki Atilla İlhan evini açsınlar, çocuklara bir kültür evi açılmış olsun diye yapılmış bir
temenniden bir öneriden ibarettir. Yaptılarmı yapmadılarmı onu dahi bilmiyorum sadece
söylediğim ifade edebilirim. Bir kaç partinin seçimle ilgili şahsına bunları önerdim. Çok güzel
hakikaten yapalım bunu diyenler oldu arkasına dahi bakmadım çünkü onca işim arasında
yaptılarmı yapmadılar mı bununla ilgilenmem mümkün değildi. İşte o sözünü ettiğim Nilüfer
hanım telefonda ne yapıyorsunuz dediği zaman bende hasbel kader anlattım böyle bir tezgah
yaptık diye. Evet bir tezgahtır, neyin tezgahıdır bu çocuklara para kazandırma tezgahı ve bu
suç unsuru olarak iddianamemde yer alıyor. Yüce mahkemenizin değerlendirmesine
sunuyorum. Efendim, sayfa 150'de Tape No : 11913, 13/01/2009 günü saat 21:51’de İlkiz ile
telefon görüşmesi, bu İlkiz, tanımıyorum efendim ancak, konuştum, bu telefon konuşması
yapılmıştır. Şöyle ki az önce bahsettiğim gibi sanıyorum ki bir internet grubundan arkadaşlar
haberleşiyorlar işte, zaman zaman yazılar geliyor bu da onlardan bir tanesiydi o anda.
Bunlarda ata evini çok beğenmişlerdi o proje az önce arzettiğim gibi çok yere dağıldı
kurulması için. Bunlar bir dernek kurmuşlar efendim. Çokta akıllıca yapmışlar Allah'tan, Bir
dernek kurmuşlar ismine Çağdaş Eğitim Derneği demişler. Mersin'de açılmışlar efendim.
Tıpkı benim ata evimin düşüncesi içerisinde bir dernek bir araya gelmiş para toplamışlar.
Ama bu dernektir benim ata evimle alakası yok sadece düşünce olarak ismini ata evi
koymamışlar çokta iyi yapmışlar başları belaya girerdi çünkü. İsmine Çağdaş eğitim derneği
demişler, bir ev tutmuşlar ve o evde gençleri, açılış yapmışlar aman dedim ne güzel, çok
beğendim harika iş yaptınız dedim. Bana CD'sini gönderdiler, ya benim ata evlerinde
düşündüğümde işte buydu zaten. Bunu çevremde ata evi olarak lanse edebilirmiyim izin
verirmisiniz, ne münasebet Gökhan Bey gayet tabi yapabilirsiniz dediler. Onuda dosyalarımın
arasına koymuştum ama kurulmadığı için onu göstermek fırsatını görmedim. Onurla
söylüyorum hiç olmazsa orada bir tane, bir dernek benzeri bir ata evi açtı. Ata evi isminde de
iddialı değildim zaten ata evi değil baba evi denirdi, efendim tıpkı Kütahyalılar evi
denilebileceği gibi, Sivaslılar evi denilebileceği gibi. Maksat üniversiteye gelmiş fakir
anadolu çocuklarının, anadolulu olması şart değil trakyalıda olabilir, İstanbul'luda olabilir
yeterki mali durumu kötü olsun, okuyamaz durumda olsun ama okumak iştiyak şevk
içerisinde olsun birazda ideolojimiz doğrultusunda Atatürkçüyüm, laikim, demokratım çünkü
anayasam bana bunu emrediyor o doğrultuda öğrenciler yetişmesini canı gönülden istediğimi
huzurlarınızda ifade ediyorum. Sayfa 154, Ömer Sadun Okyaltırık ifadesinde, beni tanıdığını
beyanla ata evlerinin ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sağlamak, yatacak yer ve
geçimini sağlayacak imkan temin etmek olduğunu beyan etmekte ve proje metnini Murat
Ağırel'e kendisinin ilettiğini beyan etmektedir, doğrudur. Ayrıca ata evleri projesi kapsamında
herhangi bir evin açılmadığını, bu amaçla herhangi bir para toplama girişiminin bulunup
bulunmadığından haberdar olmadığını beyan ederek ileri sürdüğüm savunmamı destekler
ifadeler kullanmaktadır. Murat Ağırel ise projenin biz kaş kişiyiz platformunun Kadıköy ilçesi
üyesi Ömer Sadun Okyaltırık'tan gelmesi nedeni ile beni de bu platformun üyesi olduğum
zannına kapıldığını düşünüyorum. Çünkü sayın Ömer Sadun Okyaltırık'a sorarsanız biz kaç
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kişiyiz platformunun üyesi olmadığımı kendisi ifade edecektir. Fakat Murat Ağırel diye ismi
geçen şahıs, Sadun Okyaltırık'ı tanıdığım için biz kaç kişiyiz platformunda yer aldığımı
zannederek ifadesinde öyle söylemiş onu düzeltmek istiyorum. Ömer Sadun Okyaltırık'tan ata
evleri projesinin kendisine gelmesi nedeniyler o benide o birlikteliğin içerisinde zannetmiş
olduğunu düşünüyorum. Oysa ben Tuncay Özkan'ı Daha önce anlattığım üzere, sivil toplum
kuruluşlarıyla değişik sempozyumlar yaptığımdan söz etmiştim, yapıldığından söz etmiştim.
Tarihi vesikalar ışığında Türk-Ermeni ilişkileri adlı bir sempozyum düzenledik. Bu
sempozyumun Liderliğini sayın Prof. Dr. Aysel Ekşi hanım yapmıştı. Bizde STK'lar olarak
kendisine destekte bulunduk bunuda bir vatan görevi olduğunu düşünüyorum ki ondan
sonraki dönemlerde işte en sonda fransız senatosunda dahi ermeni tehcirini bir soykırım
olarak tahsif etmeye çalışmışlardır her ne kadar döndüyse de, bu da işin siyasi tarafıdır. Beni
şu andaki dava ile ilgili hiç enterese etmiyor ama o dönemde de böyle bir sempozyum yapmış
idik ve bu sempozyuma gelen yerli ve yabancı katılımcıların konuşmalarını, belgelerini bir
kitap haline getirmeyi düşündük. STK'lardan yeterli maddi katkıyı bulamadık kalan kısmını
tamamlamak üzere yayıncılığı ile tanınmış piyasada ciddi ismi olan sayın Tuncay Özkan,
Ahmet Tuncay Özkan'ı tanıyan, Prof. Aysel Ekşi kendisi ile irtibat kurmuş ve bunun
yayınlanması için yardımcı olmasını istemiştir. Kendisi de ciddi yardımlarda bulunmuştur ve
o kitabı bastırdık. Türk yazınına bir belge olarak sunduk. O sebeple kendisini sadece kitabı
tanıtma kokteylinde tanıma fırsatını buldum onun dışında Tuncay Özkan'ı hiçbir şekilde
tanışmadım. Fatma Nur Gerçel hanımefendi ifadesinde beni ÇYD Vakfı mütevelli üyesi
olmam nedeni ile tanıdığını beyan ederek dernekle ilişkimin derecesini ortaya koymaktadır ki
bunuda söylemiştim az önce ben orada herhangi bir fiili görev almadım ancak vakfının
mütevelli üyesiyim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'nın mütevelli üyesiyim. Aynı mealde
sayın Halime Filiz MERİÇLİ’nin ifadelerinde bunu tespit edebilirsiniz. H bölümünde örgütsel
irtibat kısmında cep telefonumda Ömer Sadun Okyaltırık, Adnan Türkkan, Ahmet Tuncay
Özkan, TGB, ÇYDD dernek şubeleri ve yöneticilerinin telefonlarının bulunması nasıl bir
örgüt bağı oluşturmaktadır az önce anlatmış olduğum olaylar çerçevesinde bunuda
anlayabilmiş değilim. Ahmet Tuncay Özkan'la bahsettiğim kitap nedeniyle telefon
alışverişinde bulunduk. Ömer Sadun Okyaltırık ile Cumhuriyet için ve onu takip eden ata
evlerinin projesinin yazılımı konusunda kendisi ile irtibat halindeydik tabi telefonum olacak.
Benimde onda olacak, onlarında bende olacak. Adnan Türkkan az önce bahsettiğim TGB'nin
kurucu başkanı. Az önce bahsettiğim Atilla İlhan Kültür Merkezleri'nin açılmasında kendisine
elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştık tabi tanıyorum ki onlarında adresleri ve
telefonları var ama bunun suç neresinde bunu anlayamıyorum. Yaklaşık 13 yıldır kullandığım
bir telefonum vardı müsadere edildi 0532 213 55 09 ne oldu telefonumda çok miktarda telefon
numarasının hatta şimdi bile ne maksatla kaydettiğimi hatırlamamın mümkün olmadığı,
şahıslara ait numaralar vardı. Olabilir herkesin numarasını aldım. Yolda gördüğüm, trafikte
gördüğüm veya trafik olayından dolayıda bir adamın telefonunu aldım. İş nedeniyle de aldım.
Ama onlardan bir tanesi örgüt üyesi çıkarsa bunda benim suçumun oranı nedir bilmiyorum bu
irtibatı kurabilmek lazım bunuda bana anlatabilmek lazım. Şu anda cep telefonumda binlerce
telefon numarası vardır, olacaktır fazlalığı ile de onur duyuyorum. Bunuda tabi mahkemenizin
yüksek takdirlerine sunuyorum. Adnan Türkkan’la16/07/2007 ile 16/01/2008 tarihleri
arasında 22 kez konuşmuş olmamın ne sakıncası var. Bunların olasıdır ki bir kaçı, teknik
sebeplerle oluşabilecek hat arızası olabilir. Açıyorsunuz, kapanıyor tekrar bir daha
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arıyorsunuz falanbunların her biride orada görüşme olarak geçiyor. 22 kez görüşmüşüm, evet
122 kere konuştum başka telefonlarla. Anlattığım şeyleri yapabilmek için veya STK'larının
toplantısının o günkü, gündemi ne olacaktır nasıl yapmalı şeklinde sebepler. Sayıya bunlarda
dahil edilmişse söylenecek bir şeyim yoktur. Ulusal STKB diye beni tanımlamış olması, not
defterinde öyle geçiyormuş tanışma nedenimiz olan ve USTKB’nin yürütme kurulunda
olmamızdan kaynaklanmaktadır. Tunç Akkoç’un rehberinde de yer alıyor olmam ikisi
arkadaştır ve aynı derneğin üyesidirler yani Türkiye Gençlik Birliği'nin onda da telefon
numaram vardır. İşçi Partisi’ne ait telefon’un beni arama sebebini geçen günkü şeyde, seansta
anlatmıştım. Nasıl bir sakıncası olabilir. Üniversiteden tanıdığım şu anki İstanbul İl Başkanı
şahıs bir gün görüyor bende STK'larını temsil eden bir kişiyim bu ermeni olayları ile ilgili
kendisi ile konuştuğum zaman, kendilerininde bir Talat paşa komitesi kurduklarından, tünelde
giderken anlattı. Ve, bir yandan Denktaş'ı desteklerlerken rahmete kavuştu geçtiğimiz
günlerden arkasından saygı ile şimdi ancak anıyorlar bazıları rahmetliyi. Onu desteklemek
amacıyla ve bir de ermeni İsviçre'de çıkan ermeni yasası ile ilgili fransadakinin benzeri bir
yasa, bunu reddetmek için İşçi partisi ve yandaşları ile beraber bir şey kurmuşlar talat paşa
komitesi kurmuşlar doğrudur bundan haberim var onunla beraber kıbrısa gideceklerini 3 gün
kalacaklarını ve Denktaş'ın kendilerini karşılayacaklarını resmi tören olacağını katılmamın
faydalı olacağını söyledi. Birinci telefon bu efendim. O telefonda kendisine durumumun bir
gözden geçirip müsait olursa geleceğim demem 2 gün sonrada sekreteri tekrar telefon açıp
Gökhan bey geliyormusunuz, gelmiyormusunuz demiştir. Bende gidemeyeceğimi beyan ettim
o günkü ekonomik veya başka bir sebepten reddettim. Gitmedim, gitmişte olabilirdim 2kere
telefonla aranmışım iddianamede işçi partisi ile 2 kez görüştüğüm söyleniyor doğrudur
görüştüm efendim. Emcet Olcaytu’nun el koyulan digitalleri arasında telefonumun
bulunmasının izahı ne olabilir. Kendisi ile hiç tanışmadım. Telefon numaramı az önce
anlattığım gibi Av.Ayşegül Şahin tanıdığım avukat hanım ona vermiş. Pek çok insanın telefon
numaramı birbirine verdiği gibi. Onunda defterinde bu numara çıkmış ve bunun hesabı bana
soruluyor. Kimlere telefon numaram verilecek kimlere verilemeyecek nasıl ayarlayacağım
bundan sonraki yaşamımda onuda bilmiyorum doğrusunu isterseniz. Turan Çömez’den el
konulan digitallerde telefon numaramın değil, mail adresimin bulunması yukarıda anlattığım
nedenlerden dolayı yer aldığı bir gerçektir. Bakın mesela Turan Çömez'de telefon numaram
yok. Çünkü mail ile, kendisi ile haberleştik. Az önce bahsettiğim kitapları gönderdi,
hocalarına. İ bölümünde delillerin ve hukuki durumu diye geçiyor bende öyle bir başlık
açıyorum tekraren söylüyorum. Ahmet Tuncay Özkan, Adnan Türkkan, Tunç Akkoç, Murat
Ağırel, Ömer Sadun Okyaltırık ile hiçbir örgütsel faaliyet içinde olmadım. Murat Ağırel’i hiç
tanımadım. Ben hiçbir kimse ile ve hiçbir yasa dışı örgüt içerisinde yer almadım, siyasi ve
sosyal görüşümle ilgili olarak sadece izin alınarak yapılan mitinglere ve yürüyüşlere katıldım.
Ataevleri projesini hiçbir örgüt adına hazırlamadım ve hiçbir örgütün yönetici kadrosunun
onayına sunmadım ve o evleride açamadım. Ergenekon adlı bir örgütü hiçbir yerde ve hiçbir
düşünce platformunda duymadım, vakıa ki Ümraniye'de olaylar patlak verdiğinde gazete
haberi olarak okudum sonra başımıza çorap örme konusu olacağını bilemezdim. Dolayısı ile
böyle bir örgütün ne üyesi ve ne de sempatizanı olarak yargılanmayı da kabul etmiyorum.

Sayın mahkeme üyeleri, saygı değer heyet, netice olarak, 1 Ergenekon ve Lobi isimli
dökümanlardan hiçbir şekilde haberim yoktur. 2 Özel Büro ve faaliyetleri ile ilgili herhangi
bir girişimim olmadı. 3 USTKB’nin bir platform girişimi olduğunu, faaliyetlerinin parantez
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içinde sözde ermeni soykırımı yasa tasarısı, Cumhuriyet bayramı yıldönümlerinin kutlanması,
layık olduğu şekilde kutlanması, eğitim sorunları, PKK terörü’nün kınanması gibi güncel
konularla sınırlı olduğunu, bu çerçevede STKB-DER adlı bir dernek kuruluşunun
gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan tüzük çalışmalarının iddianamedeele geçirilen suç
delilleri imiş gibi algılanmasını kabul etmediğimi, 4 İddianamede sözü edilen telefon
dinlemelerinden elde edilen açılımların savunma metnimin yukarıdaki bölümlerinde sözünü
ettiğim masumane ve özel konuşmalar olduğunu, 5 ÇYDD ve ÇYD vakfında hiçbir aktif
görevimin olmadığını,, 6 Ata evleri adlı bir projemin olduğunu, ancak buprojenin hiçbir
zaman uygulama olanağını bulamadığını, bu nedenle de herhangi bir tüzük, yönetmelik
benzeri doküman hazırlanmadığını, muhtelif telefon görüşmelerimde ata evlerini’nin sayıları
ile ilgili beyanlarımın, gerçekleştirmeye olanak bulamadığım bu projeye başarısız damgasının
vurulmasına mani olmak için başvurulmuş bir çare olarak düşündüğümü, 7 İddianamede adı
geçen ve ÇYDD ve ÇEV'e ait olduğu beyan edilen Cumhuriyet evleri ve CTP olarak
rumuzlandırılmış bilgim dışındaki oluşumlarla, ata evleri projemin karıştırılmış olabileceğini,
8 Ulusal birlik hareketi adı altında bir oluşumda hiçbir görev almadığımı, 9 14 Mayıs 2007'de
Ankara’da ve takiben İstanbul Çağlayan meydanında yapılan ve ilgili mülki amirliklerden
yasal izinli Cumhuriyet mitinglerine iştirak ettiğimi, 10 Sosyal çevrem itibarı ile pek çok
kişinin telefon ve internet adres listelerinde adımın geçmiş olmasının behe mahal bir suç
örgütü ile ilişkilendirilmesinin kabul edilebilir olmadığını beyan ediyorum. 11 Yaşamımın
hiçbir döneminde T.C. Anayasası ve yasaları hilafına tavır ve davranış içerisinde olmadığım
gibi benzeri davranışlar içinde olduğunu hissedeceğim kişi ve kuruluşlarla da ilinti içerisinde
olmadım ve olamam. Sayın mahkeme heyeti, yukarıda arzettiğim bilgiler ve ifadem
çerçevesinde yüce Türk adaletini temsil eden sayın mahkemenizden beraatimi talep
ediyorum." şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
35-Sanık Ömer Sadun Okyaltırık'ın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/356 Esas sayılı dava
dosyasında 20/01/2012 tarihinde 5. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın başkan,
sayın başkanım, yüce mahkemenizin saygı değer üyeleri, sayın savcım hepinizi saygılarımla
selamlıyorum efendim sözlerime başlamadan önce. Ben Ömer Sadun Okyaltırık. Bugün,
aslında huzurunuza gelirken, tabiki bir mahkemeye geldiğimin bilincindeyim, bir savunma
vereceğim ama aslında bu bir savunma değil, bana göre bir sohbet olsun şeklinde düşünerek
ben geldim, bu hissiyatla geldim. Şimdi müsadenizle efendim sebeplerinide bunun
arzedeceğim. Evet biz Türkiye Cumhuriyetindeyiz sayın başkan, değerli üyeler, sayın savcım.
Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 2. Maddesi şunu söylüyor şu atıfta bulunuyor. Rejimi
Cumhuriyet olan insan haklarına saygılı laik ve sosyal bir hukuk devleti vurgusu
yapılmaktadır sayın başkan. Madde 2'ye devam edersek, bu madde kapsamında yani T.C.
İnsan haklarına saygılı, lail ve sosyal bir hukuk devletidir vurgusunu yapan anayasamızın 2.
Maddesine devam edersek şunları görüyoruz efendim bir hukuk devletinde elbetteki herkes
hakkında, herkes hakkında soruşturma açılması normaldir. Soruşturma açılabilir, hatta herkes
yargılanabilir, ancak ancak, geçerli koşuk soruşturmaya ve kovuşturmaya hukuken yer
olmasıdır. Soruşturma ve kovuşturmanın tarafsız ve adil olmasıdır efendim. Soruşturma ve
kovuşturmanın hakkaniyete ve vicdanlara hitap etmesi gerekir. Hakkaniyete ve vicdanlara
uygun olması gerekir. Yargının masum insanlara koruma sağlaması gerekir efendim. en son
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şunu söylemiştik yargının masum kişilere koruma sağlaması gerekir demiştik. Herkes
hakkında soruşturma açılmasının ve herkesin yargılanabilir olmasının bir sosyal hukuk devleti
içerisinde, suçun günahı bulunmayan masum insanların peşinen cezalandırılması, zemin
hazırlayacak bir etken olmamasıda gerekir. Madem ki bir sosyal hukuk devleti içerisindeyiz,
sistemi içerisindeyiz. Madem ki biz masumiyet karinesinden bahsediyoruz o zaman hiç
kimseyi ne şahsen, ne de bir hukuk mekanizması içerisinde bir yargı mekanizması içerisinde
peşinen suçla göremeyiz efendim. Ben sayın başkanım, mahkemenizin yüce mahkemenizin
sayın yargıçları, üyeleri ve sayın savcım. Şunu Ömer Sadun Okyaltırık olarak bir emekli
bankacı anne babanın şerefi ile, namusu ile ülkesine hizmet etmiş olan bir anne babanın
çocuğu olarak size bütün samimiyetimle şunu söylüyorum. Ben Ömer Sadun Okyaltırık,
bağımsız ve tarafsız yargıya, Türk adaletine güvenmek istiyorum efendim. Ben Türk adaletine
güveniyorum, sizlere güveniyorum, adaletin tecelli edeceğine inanan ve güvenen masum bir
Türk vatandaşı olarak kendimi adaletin yuvasında, güvende hissetmeliyim. Kendimi,
bağımsız, tarafsız ve adil yargıçlara emanet edebilmeliyim ki, bu benim, bu benim hem bir
vatandaşlık hakkım hem de vatandaşlık ödevimdir. Bu güveni duymak, adalete inanmak,
elbette inanacağım, bunun fevkinde, bunun zıttı bir yönde bir davranış içerisinde hayatım
boyunca olmadım ki sayın başkanım. Evet efendim, konuya giriyorum. Tarih 13/04/2009,
hiçbir suçum olmadan, hak etmeden, polis baskınına uğradım, evimiz alt üst edildi, göz altına
alındım. Haksız ve hukuka aykırı olarak tutuklandım ve dikkatinizi çekerim efendim 3,5 ay
benim gibi bir insan cezaevinde yattı. Haksızca gözaltına alındığım 13 nisan 2009 tarihinde
de, tutuklandığım 17 nisan 2009 sabahında da, adalete güven duygusuna sahiptim. Sayın
başkan değerli üyeler ve sayın savcım bir hususta parantez açmak istiyorum biliyormusunuz
ki 17 nisan 2009 benim büyük kızımın 5. yaş günüydü ve evde pastasını kesmek üzere beni
bekliyordu ama gidemedim, gidemedim. Çünkü, neden, tutuklandım. Tarafımın ve avukatımın
tüm ısrarlı taleplerimize rağmen kendimizi her şekilde anlatmaya çaba göstermemize rağmen
tutuklama öncesi, tutuklama kararı veren sayın hakimin, verdiği cevabada dikkatinizi
çekiyorum sayın yargıçlar. Cevap şuydu efendim, saat sabahın 5'i oldu bu saatten sonra bu
kadar insanı nasıl sorgulayalım biz burada kimseyi idam etmiyoruz, şerefim ve namusum
üzerine yemin ederim bu aynen sayın yargıcın cümleleridir. Evet, tutuklama kararı veren,
sorgu hakimi, beni idam ederek hayatıma son vermedi, şu anda karşınızdayım. Ama,
tutuklama kararı veren sayın hakim aslında beni o anda idam ederek öldürdü efendim.
İnanıyorum ki, idam cezası olsaydı, haksız ve hukuka aykırı bu idam cezasını verebilecek bir
hakim ve bu hakimin sahip olduğu önyargılı bir anlayışla karşı karşıya kalacaktım. Ancak,
içinde bulunduğumuz modern hayatta, haksız ve hukuka aykırı olarak tutuklanmak, silivri
zindanlarında 2 kişilik koğuşlarda tutulmak, terörist muamelesi görmek bunun altını
çiziyorum sayın savcım, terörist muamelesi, terörist muamelesi görmek. Fotoğraflarımızın ve
görüntülerimizin gazetelerde, televizyonlarda çeşitli yayın organlarında boy boy gösterilmek
suretiyle millete, topluma ifşa edilmek. Bu nasıl bir duygu anlatabilirmiyim size,
anlatabiliyormuyum size. Bir an lütfen kendinizi benim yerime koyunuz efendim ve insanlara
işte, işte ergenekoncular işte teröristler şeklinde bir lanse edilme durumu söz konusu oldu.
Toplumun bakış açısını biraz bu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. İnsanların gözünde
terörist damgası yememin benim ölmemden farkı nedir sayın başkan, yok bana göre yok.
Çünkü ben namuslu bir vatandaşım her zaman öyle oldum ve şu anda da bu hazirun ve yüce
mahkemenizin önünde de beyan ediyorum bunu yukarıda da Allah var inanda bir insanım
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aynı zamanda elhamdülillah. Bundan sonra da kesinlikle ve kesinlikle olmadığı gibi bu güne
kadar bundan sonra da yasa dışı bir faaliyet olmayacak böyle bir insan değilim olmadımda
zaten. Evet efendim özür dilerim biraz heyecan yaptım galiba sakin olmaya çalışacağım sayın
savcım. Sonuçta ne oldu, sonuçta masum bir insana 3,5 yıl bir hapis cezası, peşinen
cezalandırılma efendim. Ailesinin, burasi çok önemli benim için, neden önemli
biliyormusunuz ben 17 nisan günü tutuklandığımda az önce arzettim benim büyük kızımın 5.
yaş günüydü evde beni bekliyordu ve büyük kızıma tutuklandığımı kimse anlatamadı. Ona bir
iş seyahatında olduğum söylendi ve o öyle bildi, baba kızının doğum gününe yetişemedi. Ona
uzaktan haber yolladı, bu ne kadar acı birşeydir sayın başkan. Yani bunu anlatırken benim için
ne kadar zor olduğunu ayrıca bir insan olarak bakın sayın başkan, değerli üyeler sayın savcım
hepiniz insansınız ben size baktığım zaman burada olmaktan şu nedenden dolayı burada
olmaktan inanılmaz bir utanç demeyeyim ama bu beni çok rahatsız ediyori inanılmaz rahatsız
ediyor ve burada bunları size anlatmaktan dolayı o günü tekrar yaşıyorum şu anda bunu bana
kimsenin yapmaya hakkı yoktu. Ben inanıyorum ki bu adalet sizin ellerinizde, sizin
zihinlerinizde ve yüreklerinizde sayın savcım, sayın başkan değerli üyeler tecelli edecektir.
Ben buna yürekten inanıyorum. İkinci madde benim için önemli bakınız ailesinin ve
çocuklarının mahkumiyeti ve mağduriyeti. Her anlamda, her anlamda, haksız tutuklamanın
hem şahsım hemde ailem ve çocuklarım üzerinde bu güne kadar süre gelen psikolojik maddi
ve manevi etkileri olmuştur. Benim büyük kızım biraz daha küçük kızıma göre aklı erdiği için
o yaşlarda, mecbur kaldık cezaevine ben özledim kızlarımı ceza evine geldiler ve ona
söylemek zorunda kaldık o andan itibarende sayın başkanım psikolojik tedavi almak zorunda
kaldı çocuk. Bize bunları yaşatmaya hiç kimsenin ama hiç kimsenin hakkı yoktu sayın
başkanım. Hele ki haksız bir şekilde cezaevine çıkan, girip çıkan bir insanada toplumun bakış
açısından söz etmek istiyorum size bu da cabası oldu çünkü ben işsiz kaldım. Ben ilaç
sektöründe çalışıyordum, iyi bir pozisyonda çalışıyordum iyi para kazanıyordum Allah'a çok
şükür ama ben işsiz kaldım. Ben iş bulamadım belli bir süre sayın savcım. Ve neden, bakın
size bir anektod anlatayım ben iş müracatında bulunduğum sözlü olarak ricacı olduğum bir
büyüğüm dediki hele bir dava sonuçlansın bakalım. Ben hak etmedim bu davayı sayın
başkanım, hak etmedim. Sayın, özür dilerim efendim bir su alabilirmiyim lütfen. Efendim,
sayın başkan değerli üyeler, sayın yargıçlar, sayın savcım sizlere savcılık ifademde
karşılaştığım bazı sorulardan öncelikle bahsetmek istiyorum. Sorunun bir tanesi aynen
gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını tanıyor ve kabul ediyormusunuz. Efendim,
benim bu soruya nasıl cevap verebilmemi beklersiniz, nasıl bir cevap vermem beklenmekteydi
merak ediyorum. Tabiki, tabiki anayasamızı ve anayasal düzeni sonuna kadar tanıyorum,
sonuna kadar kabul ediyorum. Anayasal, kamusal düzeni zaten içinde damarlarında,
yüreğinde hisseden bir birey olarak, bir insan olarak, bir Türk olarak, bir Atatürkçü olarak
yaşıyorum. Bir Atatürkçü'yüm diyen bir insanın başkalarının rozet Atatürkçülüğü gibi veya
işte ben Atatürkçüyüm deyipte arkasını dönene kadar farklı düşüncelere girdiği gibi
davranmadım ben böyle yaşamadım. Ben olması gerektiği gibi, annemin babamın
öğretmenlerimin beni yetiştirdiği gibi iyi bir insan olarak yaşadım efendim bundan sonrada
emin olunuz ki bu böyle devam edecektir. Tabiki anayasamızı, Türkiye Cumhuriyetini, laik
düzeni tanıyorum kabul ediyorum. Kaldı ki efendim sayın savcılık makamı, sayın savcı
tarafından böyle bir sorunun tarafıma yöneltilmiş olmasınıda o gün sayın savcının bir boş
anına denk geldiği yönünde yorumluyorum, iyi niyetli düşünüyorum çünkü. Ya da buna
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inanmak istiyorum zira farklı bakış açılarında olduğumuz yolunda bir Cumhuriyet savcısı
çünkü beni devlet adına benim ifademe başvuran bir görevli, dolayısıyla biz saygıda kusur
etmeyeceğim, sorularına cevap vereceğim ama farklı bir anlayışta değiliz ki, sizlerle de
değilizki efendim sayın savcımla olayım. Yani aynı noktadayız, aynı bakış açısındayız diye
ben canı gönülden bütün sorularını cevapladım. Hatta ifademi alan sayın savcıda saolsun
gayet normal şekilde konuk ettik odasında işte soru sordu, cevapladım. Ben o gün sorgu sual
bittikten sonra evime gideceğim kızımın pastasını keseceğiz birlikte diye düşünürken, haydaa
ertesi güne döndük 17'si oldu sabah saat 6'da hadi tutuklama kararı işte filanca filanca serbest
2 kişi tutuklandı. Hamdi Gökhan Ecevit ile Ömer Sadun Okyaltırık, buyurun cenaze
namazına. Yani olacak iş değildi benim için ama, ama oldu, oldu. Tirajikomik. Tekrar ifade
etmek istiyorum sayın başkanım, sayın yargıçlar, sayın savcım ülkesini ve ulusunu seven her
Türk vatandaşı gibi, Türkiye Cumhuriyetini, tanıyorum yüreğimde hissediyorum, yüreğimde.
Anayasasına da, anayasamızıda kabul ediyorum, anayasal düzeni sonuna kadar, sonuna kadar,
sonuna kadar, ölene kadar destekliyorum efendim, cevabım o günde buydu, şimdide budur
ölene kadar bu. Çocuklarımda bu cevabı, Allah tabi göstermesin böyle birşeyi çocuklarıma
ama gereği durumunda da bu beyanı çocuklarımda vereceklerdir inanınız efendim. 200-250
kadar isim o gün sorulmuştu efendim tarafıma işte savcılıkta ifade verirken, bu kocaman aşağı
doğru uzayıp giden liste içerisinde 3 kişi vardı tanıdığım. Birincisi Tuncay Özkan'dı, tanımam
çok normal çünkü Türkiye Cumhuriyet'inin, devletimizin verdiği izinle kurulmuş olan bir
partinin genel başkanıydı kendisi. Daha önceden yine yasal izinleri alınmış bir derneğin
başkanlığını yapan bir kişiydi. Ben onu, kendisini bu faaliyetler çerçevesinde tanıdım. Ben
eskiden CHP üyesiydim, baktım CHP'de çok fazla gelecek görmedim, bu benim şahsımı
bağlayan bir fikirdi burada CHP'li olanlar da olabilir. Başka siyasi görüşü olanlar olabilir.
Ancak şu var bunu söylemekteki gayem şu, kişilerin şahsını bağlar kendi düşünceleri, yani
siyasi görüşü efendim ben müslümanım ama bir başkası olmayabilir bunu arzetmek istiyorum.
Yani Tuncay Özkan'ı beni tanıyor olmamdan daha normal ne olabilir ben açıkçası sayın iddia
makamına bunu sormak istiyorum çünkü devletin izin verdiği bir kurumun, kuruluşun kendisi
başkanı. Murat Ağırel ikinci isim. Murat Ağırel ile tanışıklığım kendisi ile yine aynı çerçeve
içinde olmamızdan o dönemde. Tuncay Özkan işte biz kaç kişiyiz platformu, memleket
sevdalıları, yeni parti, çerçevesinde olmamızdan kaynaklanan birşey. Ha benim Tuncay
Özkan'a geri döneyim yani beni Tuncay Özkan'la tanışıyorum derken ben Tuncay Özkan ile
can ciğer kuzu sarması değilim. Ama, Tuncay Özkan benim sevdiğim, değer verdiğim ve
saydığım bir insandır bunuda söyleyeyim çünkü öyle olmasaydı zaten peşinden gitmezdim.
Peşinden gitmenin anlamında bir siyasi parti oluşumunun içerisinde yer almaktı. Evet, Murat
Ağırel demiştim ancak Murat Ağırel'lede son 2 sene içerisinde genel seçimler, sadece
geçtiğimiz genel seçimlerde topu topu, onun için görüştük toplasanız 2-3 kere, bir kaç kez
görüşmüşüzdür. Onun dışında Murat Ağırel'lede görüşmüşlüğüm yok, samimiyetim yok ve
evet, Gökhan bey, Gökhan bey kendisi arzediyorum efendim benim 3,5 ay değerli bir
zamanımı geçirdiğim yine değerli bir insandır. Kendisini tanımaktan da onur, şeref
duyuyorum ve buradaki tüm insanları tanımaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Tesellim
şu oldu böylesine kötü bir duruma düşmek işte hapise girmek işte sizin huzurunuzda bir zanlı
olarak şu gördüğünüz demir şeylerin arkasında oturmak, bu benim için onur kırıcı birşey. Tek
tesellim buradaki değerli insanları tanımaktadır. Belki tabiki sizleride tanımaktır, onun dışında
başka bir tesellim yoktur bu çok kötü birşey benim için. Düşmüş olduğum durumuda efendim
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takdirlerinize arzediyorum tekrardan ve sayın başkan, sayın yüce mahkemenizin sayın üyeleri
sayın savcım, birilerini tanıyor olmak bu slaytımızın başlığı, şimdi ben birini tanırım diyelim
ki atıyorum komşum bir suça karışmış ama ben onu bilmiyorum, kapı karşı komşum, her
sabah günaydın diyoruz, selamun aleyküm diyoruz akşam iyi akşamlar diyoruz. Yani bir
günlük sosyal ilişki içerisinde olduğumuz birisi örnek veriyorum sakın yanlış anlaşılmasın.
Zaten bu davadaki, duruşmadaki en büyük şeylerden birisi birşey söylüyorsunuz telefonla
konuşuyorsunuz ha onu dedi bakın işte demekki terör örgütü. Böyle birşey nasıl olabilir, nasıl
böyle birşey düşünülebilir. Bir yargı mekanizması öncelikle masum insanların masumiyetini
göz önünde tutmak zorunda sayın başkan. Yani verdiğim örnek lütfen yanlış anlaşılmasın
birisi görüşüyorsunuz ya da telefonla konuşuyorsunuz suçlu siz onu bilmiyorsunuz ama
telefonunuz dinlemeye takıldığı için bir şekilde işte efendim onun peşinden sizde hadi
buyurun silivriye işte bilmem cezaevine. Bu olan şeyi, bu en hani kaba şekilde bu şekilde
özetleyebilirim. Evrensel bir ilke olan masumiyet karinesi anayasa ve yasalarımızda da
mevcut bulunmakta. Yani haklarında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan bu insanların peşin
peşin suçlu kabul edilmeleri yada suçlu muamelesi görmeleri hukuka ve hakkaniyete uygun
bir yaklaşım teşkil etmemektedir sayın yargıç. Söz gelişi ortada bir suçlu olsa dahi bu şahıs
yada şahıslarla tanışıyor olmamı yada irtibatta olmamın beni o suça, ortak etmesi mümkün
değildir. Böyle bir şey yok efendim. Kaldı ki sayın savcılık makamının, sayın savcının aynı
zamanda hukukun evrensel ilkelerinden biri olan suçta, bakın bunları ben avukat değilim
bunları ben okudum çünkü başıma gelen musimetten dolayı okuduğumuzu anlayan insanlar.
Okudum, öğrendim merak duydum çünkü bu da bana kattığı bir artısı oldu diyelim iyimser
olalım. Kaldı ki sayın savcının aynı zamanda hukukun evrensel ilkelerinden birisi olan suçta
ve cezada şahsilik prensibini dikkate almayan bu tavrınıda hakikaten hayretlerle karşılamış
bulunmaktayım efendim. Evet savcılık ifademde karşılaştığımız sorularla devam ediyorum.
Sayın başkan, yüce mahkemenizin değerli üyeleri, sayın yargıçlar en son kaldığımız bölüm
Cumhuriyet mitingleriydi ve savcılıkta, savcılık ifadem sırasında karşılaştığım sorulardan
sizlere bahsediyordum söz ediyordum. Bir başka soruda bu savcılık ifadem sırasında karşı
karşıya kaldığım şuydu efendim Cumhuriyet mitinglerine katıldınızmı. Sayın başkan, değerli
üyeler evet Cumhuriyet mitinglerine ben katıldım. Ama sadece katıldım. Suç işlemedim,
devletim ve ülkem aleyhine bir işlemde, bir eylemde bulunmadım, Cumhuriyet mitinglerine
katıldım. Kaldı ki, Cumhuriyet mitingleri, ilgili resmi kuruluşlardan yasal izinleri alınarak
yapılmış mitinglerdir. Memleket meselelerine duyarlı benimle birlikte 4 milyon kadar daha
Türk insanının bu mitinglere katıldığı açıklanmıştır efendim. Hiçbir demokraside, yasalara
uygun bir şekilde düzenlenen mitingler yasak olmadığı gibi bunlara katılmakta bir suç teşkil
etmemektedir. Yani Cumhuriyet mitinglerine katılmış olmak beni suçlu konumunamı
düşürmektemediri ben bunu açıkça merak ediyorum ve bunun cevabını sizlerden talep
ediyorum sayın heyet. Ayrıca Cumhuriyet mitinglerine katılmakla iş bu soruşturmanın ilgisini
ve bağlantısınıda kurabilmiş değilim. Kaldı ki, bu sorunun sorulmuş olması dahi Türk milleti
adına iddia görevini yürütmekte olan sayın savcılığın milleti ile dahi çelişkiye düştüğünü hatta
hatta 4 milyon insanını bu şekilde suçlayıcı ithamlarda bulunmasıda ayrı bir tartışma
konusudur. Yine Cumhuriyet mitinglerine katıldınızmı sorusu başlığı altında iddianameden
pasajlar geçiyorum. Cumhuriyet mitinglerinin finansmanı, ulaşım için araçların temini
konularında çalışmalar yaptığı şeklinde bir bölüm var efendim. Tekrar ifade etmek istiyorum
sayın savcının bu iddiayı ortaya atabilmesi için öncelikle başlıca görevi Cumhuriyet
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mitinglerinin yasa dışı ve terör eylemleri olduğunu delilleriyle ortaya koyması ve 4 milyon
kişi hakkında soruşturma başlatması gerekmekmezmiydi. Bu kısmı tekrar ediyorum ve
dikkatlerinizi çekiyorum efendim sayın savcının bu iddiayı ortaya atabilmesi için öncelikle
başlıca görevi cumhuriyet mitinglerinin yasa dışı ve terör eylemleri olduğunu delilleriyle
ortaya koyması ve 4 milyon kişi hakkında soruşturma başlatması gerekmekmezmiydi. Sayın
başkan, bu iddialar doğru değil. Ne cumhuriyet mitinglerinin finansmanı ne de araçların
tahsisatı ile ilgili hiçbir ilgim hiçbir görevim olmadı. Ayrıca şunuda huzurunuzda beyan
edeyim keşke olsaydı olmasını isterdim. Zira 4 milyon insanın duygularına, o günkü ruh
haline, o duygulara, fikirlerine, o insanların düşüncelerine saygılı olmak ve bunları
demokratik ortamlarda açıklamalarına yardımcı olmak anlamına gelecekti benim için bu. Bu
da benim için en büyük gurur kaynağı olurdu ama olmadı. Tekrar ediyorum cumhuriyet
mitingleri yasa dışı birer gösteri, faaliyet olmadığı gibi buraya katıldığımı beyan ediyorum
huzurunuzda fakat cumhuriyet mitinglerinin finansmanı, araçların tahsisatı gibi iddianamede
tarafıma yöneltilen suçlamalara yönelik olarak ta hayır diyorum efendim. Bu iddialar doğru
değildir ben finansmanıyla mitinglerin finansmanıyla araçların tahsisatıyla ilgili değildim.
Yine bir dip not olarak ifade edeyim ki olsaydı bile, ilgim olsaydı bile bunun suç teşkil
etmeyeceğini, herkes ama herkes bilmekte ve kabul etmektedir. Şayet, Cumhuriyet
mitinglerinin suç kabul edilmesi durumunda 4 milyon kişinin suç işlemiş olacağı gibi bir sakat
sonuç ortaya çıkacak ki, bu da bu sonucun hukuki değerlendirmesinide siz sayın mahkeme
heyetinin takdirlerine bırakıyorum. 4 milyon suçlu. Tuncay Özkan ile telefon görüşmelerimde
savcılık ifademde karşılaştığım sorulardan birisiydi, bir tanesiydi. Efendim şahsım Tuncay
Özkan'la biz kaç kişiyiz platformunun çalışma dönemi içerisinde tanışmış olup, bu tanışıklık
Tuncay Özkan'ın bir dönem kurucu başkanlığını yaptığı memleket sevdalıları derneğinin
yakın bir geçmişe kadar üyesi olmam nedeniyle devam etmiştir. Hemen ardından da Yeni
parti kurultayı 28 aralıkta oldu 2008de oldu. Yeni parti döneminde de bu tanışıklık yine
devam etmiştir efendim. Tuncay Özkan ile tanışık olmam ve ya onunla görüşüyor olmam
yukarıda arzettiğim üzere ve de suçta ve cezada şahsilik ilkesi gereği tarafımı suçlu hale
getirebilecek bir unsur değildir. Ve bu husus, hukuk devleti olan, hukuk devleti olan
kelimelerinin altını çiziyorum, burası bir hukuk devleti ve bu husus hukuk devleti olan
ülkemizde olmamalıdır da. Yine ilginç sorulardan bir tanesi savcılık ifadem sırasında
karşılaştığım. Ulusalcılık nedir. Ulusalcılık nedir sorusuydu, sayın savcılar ve sayın
mahkemeyi oluşturan hakimlerle tarafımızı tek bayrak tek ulus, tek devlet, tek ülke altında
birleştiren çatıdır ulusalcılık. Yani başka bir deyişle, siz ne kadar ulusalcılık ile ilgili ne kadar
ulusalcıyım diyorsanız efendim bu konuda hiçbir farkım yok bende en az sizler kadar
ulusalcıyım bunu açık açık söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Ya da, ben ne kadar
ulusalcıysam sizlerde o kadar ulusalcısınız çünkü ben biliyorum ki, bunu herkes biliyor ki
ulusalcılık Atatürk milliyetçiliğidir. Herhalde, bunun tersinide söyleyebilecek kimse
olmamalıdır diye düşünüyorum. Ayrıca savcılık tarafından bu sorunun tarafıma sorulması
ulusalcılığın savcılık nezdinde hatalı bir şekilde bir suç olarak görülüp algılandığını ortaya
koyuyor ya da bu yönde kafada bir fikir uyandırıyor. Atatürk milliyetçiliği yani ulusalcılık
anayasamızın zaten 2. Maddesinde yazmaktadır kaldı ki bu madde değiştirilemez
değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk 4 maddeden birisidir. Ben burada geriye bir dönüş yapıp
anayasayı tanıyormusun, kabul ediyormusun sorusuna atıfta bulunacağım işte bakın ben
anayasadan söz ediyorum ortaya koyduğum savunmaya dair unsurlarda tamamen anayasaya
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bağlıdır efendim. Dolayısıyla sayın savcının yukarıda ki sorusu son derece hatalı bir soru
olarak tecelli etmiştir. Zaten öyle bir noktaya gelmiş bulunmaktayız ki insanlar artık
Atatürkçüyüm demekten korkar hale gelmişlerdir ne yazıkki durum bu maalesef. Ancak ben
bunu defalarca ve üzerine üzerine basa basa tekrarlıyorum beni idamda etseniz ne karar
verirseniz verin ben Atatürkçüyüm bu değişmeyecek. Ben Atatürk'ün kurduğu bu ülkede
Atatürk'ün ilkelerine ve inkilaplarına gönülden bağlı, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.
Bundan da gurur duyuyorum. Evet bir başka soru, filanca tarihte gönderdiğiniz bir telefon
mesajı var kısa mesaj ART diye başlıyor sayın paşam diye devam ediyor. Bu mesajı kime
gönderdiniz mesajda ne demek istediniz. Evet bu sayın paşam mesajı şu. Yeni bir parti
kurmuş olan emekli generallerden Osman Pamukoğlu'nun katıldığı ART televizyonunda ki bir
program sırasında televizyon kanalı tarafından alt yazı olarak bildirilen kısa mesaj numarasına
gönderdiğim bir telefon mesajından başka birşey değildir bu mesaj. Sayın savcının sanki bu
mesajı konuşmacı emekli generalin bizzat şahsına gönderdiğimi zan yada iddia etmiş ise de,
bu zan ve iddiaların ne kadar gerçek dışı olduğu açıkça ortadadır. Ben, sadece televizyon
programındaki emekli generale sorulmak üzere yazdığım mesajı ART isimli televizyon
kanalının verdiği SMS numarasını göndererek, basit bir soru sordum. Dolayısıyla savcılık her
ne kadar bu olayı olduğundan farklı gibi gösterme çabalarına girişmiş olsa da, gerçek durum
bahsettiğim şekildedir sayın yargıçlar. Bir televizyon programı olan yetenek sizsiniz, benimle
evlenirmisin, bu gün ne giysem, bana her şey yakışır, efendime söyleyeyim sofradayız gibi
programlara o dönemde mesaj göndermiş olsaydım Allah korusun başıma neler geleceğini
düşünmek dahi istemiyordum. Evinizde yapılan aramada ele geçen filanca numaralı bir
belgede, bizler birileri için tehlikelinin ta kendisiyiz o nedenle bertaraf edilmemiz gerekiyor
şeklinde bir ifade var bu ne demek. İşte bir diğer soru savcılık ifademde karşılaştığım.
Öncelikle bu bir konuşma metninden alıntıdır, bu konuşma metni memleket sevdalıları
derneğinin kısa bir dönem Kadıköy ilçe başkan yardımcılığını yürütmüştüm bu dönem
içerisindeki düzenlenen bir mitingte kullanmayı tasarladığım ancak daha sonra miting
programı gereği bu konuşmayı benim yapmamam söylendiğinden hiç kullanmadığım bir
metindir bu. Bu metinden alıntıdır bu. Evet, daha da önemlisi söz konusu yazı yani bizler
birileri için tehlikenin ta kendisiyiz o nedenle bertaraf edilmemiz gerekiyor cümlesi, burada
hiçbir suç unsuru yoktur efendim, yok. Hiçbir suç unsuru taşımamakta ayrıca akılcı ve
demokrat bir düşüncenin ve ifadenin yazıya dökülmüş halidir. Hiçbir zaman kullanılmamış
olan bu konuşma metni taslağı muhalif bir takım düşünce ve fikirlerin hiçbir aşağılama, hiçbir
hakaret, küfür içermeksizin son derece medeni ve son derece demokrat bir şekilde halkla
paylaşılmasını amaçlamış, ancak altını çiziyorum hiçbir zaman kullanılmamıştır. Demokrasi,
istisnasız tüm Türk vatandaşlarının fikirlerinin açıklama hürriyetlerinde hiçbir baskı ve
kısıtlama olmaksızın, muhalif olsun yada olmasın her tür düşüncesini seslendirebilmesine izin
verir bu anayasal bir haktır ve asla kısıtlanamaz. Taslak olarak hazırlanan bu konuşma
metninin tamamı iddianamenin eklerinde mevcuttur. Söz konusu kısım bir bütünden adeta
cımbızla çekilerek çıkartılmış ve iddianamede yer verilmek suretiyle bu sözlerime yine her
zaman olduğu gibi ve başka sanıkların değindikleri gibi farklı anlamlar yüklenmek
istenilmiştir. Bir bütün olarak okunduğunda ve incelendiğinde bakınız buraya dikkatinizi
çekiyorum efendim, şu hususlar kilit kelimeler, anahtar kelimeler ön plana çıkıyor sayın
yargıçlar, yasalara saygı, hukuka saygı, hukuksuzlara karşı duruş, yargının bağımsızlığı,
cumhuriyet rejiminin önemine yapılan vurgu, laiklik ve Atatürk ilkelerinin önemine yapılan
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vurgu ve demokrasi vurgusudur bu bahsettiğim anahtar kelimeler. Belgenin bütünü sizin
dosyanızda, elinizde benim dosyamda. Lütfen bakın, bu belgede ne var. Suç unsuru olarak
nitelendirilebilecek. Hiçbir şey yok. İşte bahsi geçen bölümle ilgili olan kırmızılı çerçeve içine
almış olduğum paragraf diyeyim, bölüm kısım. Aynen okuyorum, ulusal politikalarmı yoksa
emperyalizm ve küreselleşmeye hizmet etmekmi. AB ve ABD'nin kendi çıkarları
doğrultusunda belirledikleri politikaları ulusal bilinç ve ulusal onurumuzu ayaklar altına
almak pahasına devlet politikası olarak benimsediler hatta Türk ulusuna bu politikayı
dayatmak istediler. Bizse buna tüm gücümüzle karşı çıktık bundan sonrada susmayacağız ve
karşı çıkmaya devam edeceğiz. İşte bu karşı duruş nedeniyle bizler birileri için bertaraf
edilmesi gereken tehlikenin ta kendisiyiz. Buranın altı çizilmiş sanıyorum ki emniyette
herhalde bunu çizdilar. Olay budur, devamını da dilerseniz siz okuyun isterseniz ben
okuyayım farketmez yani bir önceki slaydıma bir geri dönüş yapayım. Bakınız yasalara saygı,
hukuka saygı, hukuksuzlara karşı duruş, yargının bağımsızlığı, cumhuriyet rejiminin önemine
yapılan vurgu, laiklik ve Atatürk ilkelerine, önemine yapılan vurgu ve demokrasi vurgusu
belgenin bütününde bunlar var sayın yargıçlar. Dolayısıyla beni bu sözlerimden dolayı itham
edilmem çok ta hakkaniyetli değil efendim. Evet, habunu okuduk, geçiyorum, az önce
okudum çünkü. Evet, bakın laik Cumhuriyet ve Atatürk vurgusu göstermiş olduğum slaytta da
var. Değerli dostlar ancak bizim birileri için arzettiğimiz deyim yerindeyse, tehlike laik
Cumhuriyet'i ve Atatürk ilkelerini hukuksal ve demokratik zeminde, yasalara saygılı bir
şekilde korumaktan ibarettir. Açık açık yazıyorum işte, açık açık söylüyorum. Burada ters
anlaşılacak, yanlış anlaşılabilecek terör örgütü üyesi denilebilecek ne var Allah aşkına. Bu
herkes tarafından açıkça bilinmektedir. Şimdi bunun üstüne ne söylenebilir, varsayımlardan
yola çıkarak suç isnadında bulunulamaz. Çağdaş hukukta şüpheden delile ulaşmak, yoksa elde
edilen delillerden şüpheye ulaşmak mı gerekir. Suç isnadının makul şüpheye yol açacak
somut delillerle desteklenmesini hep görüyoruz, okuyoruz genel kurul hukuk ilkesi olarak
yani delilden şüpheye ulaşmak doğru olanıdır. Evet bir takım hukuksal, hukuki olmayan
şeylerden bahsediyoruz en önemlileri işte dinlemeler, dinlemeler hukuki değildi. Benimle
ilgili mesela görüyorum değil, arzedeceğim birazdan, aramalarda hukuki değildi, el koyma hiç
hukuki değildi benim dişimden tırnağımdan artırdığım, alın teriyle, helal parayla aldığım
bilgisayarım hala savcılığın boş koridorlarında adli emanette duruyor. Bana en gerekli
zamanında evimde bilgisayarım yok mesela hala. Borç harç gittim başka bilgisayar aldım.
İşimle ilgili, kurmaya çalıştığım yeni hayattan bahsediyorum sayın başkanım. Bakın ben o
dönem işsiz kaldım, o dönem bitti 3,5 ay cezaevinde yattım. İş aradım, iş bulamadım çünkü
bana iş vermek isteyen çıkmadı. Hele bir bitir bakalım sen şu duruşmalarını, davalarını
dediler. Bu çok acı birşey bunu takdir etmenizi diliyorum ve o dönem ben ilaç sektöründe
çalıştığımı arz etmiştim daha önce. 15 sene ilaç sektörü tecrübem var, ingilizcem var
almancam var ben ilaç sektöründe tercüme yaparak 3-5 kuruş bana katkı olsun diye evime,
yuvama para götüreyim, ekmek götüreyim derdindeydim efendim. İnsanlar benimle ilgili
böyle ön yargılar içerisindeyken sayın başkan ve bu bilgisayarıda benim yaptığım tercümeler
için ihtiyacım vardı sayın başkan ama verilmedi kaç kere talep ettik Kemal bey söylesin size.
Delillerin elde ediliş şekillerinin ve delillerin kendisininde hukuki olmadığını ben açıkça
söylüyorum göz altına alınmamında zaten hukuki tarafı yok, hele ki cezaevini hiçte
haketmiyorum, haketmedim tutuklamanında hukuki olmadığını söylüyorum. Şimdi
dinlemelere girelim, sayın mahkemenize avukatım sayın Kemal Ağar tarafından verilen yazılı
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talepler ve 18 mart 2011 celsede yapmış olduğu sözlü taleplerde sayın mahkemenizden
hakkımda verilen dinleme kararlarını veren mahkemelerin tüm kararların kendisine
verilmesini talep etmiş olmasına rağmen mahkeme bu talebimize 4 nolu ara kararla sanık
Ömer Sadun Okyaltırık müdafii Av.Kemal Ağar'ın iletişim tespit tutanaklarının kendisine
verilmesi yönündeki taleplerinin yargılama konusu yapılan iletişim tespit tutanakları ve
kararların dava dosyası eklerinde bulunduğu anlaşıldığından bu konuda bir karar verilmesine
yer olmadığına, bu konuda karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilerek
talebimiz reddedildi sayın yargıçlar. O günden bu güne geçen 10 aylık bir süreye karşın bu
iletişim tutanakları ve dayandıkları mahkeme kararları ne yazıkki hala tarafımıza
verilmemiştir. İşte dinlemelerin hukuki olmasını bu şekilde açıklıyorum sizlere. Sayın
mahkemenizden efendim lütfen bunu dikkatlerinize arz ediyorum, tekrar talep ediyorum
kayıtlarada zaten şu anda geçiyor muhakkak. Sayın mahkemenizden tekrar talep ediyorum ki
dava dosyasında olduğunu belirtmiş olduğunuz, ancak bizim bulamadığımız, mahkemenin
memurlarınında bulamadığı, benimle ilgili tüm iletişim tespit tutanakları ve bunların
dayanakları olan mahkeme kararlarının tarafıma fiziki olarak verilmesini talep ediyorum. Bu
arada iki gün önceki duruşmada Hüseyin bey, avukat Hüseyin bey bir virüsten bahsetti
dolayısıyla lütfen sizlerden istirham ediyorum virüssüz bir şekilde temin edilebilirse bizler en
azından zor durumda bırakmamış olursunuz efendim, teşekkür ediyorum. Gelecek bu
kayıtlara karşı beyanda bulunma hakkımıda ayrıca saklı tuttuğumu ifade etmek isterim.
Hakkımdaki bakınız çok önemli hususlardan bir tanesi dinleme kararları, hakkımdaki dinleme
kararları mahkemece hangi tarihte alındı çok önemli bir soru. Hangi tarihte alındı bu dinleme
kararları ve bu kararlar ne kadar süre ile geçerli. Gerekli uzatmalar alınmışmıdır eğer
alınmışsa hangi mahkemelerden, hangi tarihlerde alınmıştır. Yaptığım telefon görüşmeleri
mahkemelerin verdiği izin süresi içindemi gerçekleşmiştir. Bütün bu sorulara sayın heyet
cevap hala bulabilmiş değiliz, değilim. Evet, iletişim tespit tutanaklarından söz ederken,
aynen iddianameden aldığım birebir ekran görüntüsüdür sayın başkan sayın üyeler, birebir
ekran görüntüsünde Ahmet Tuncay Özkan ile yapmış olduğum 8 nisan 2008 tarihli bir telefon
kaydı var. Az önce arzettiğim hususa dikkatinize çekmek için kırmızı çerçeveler kullandım
sayın başkan. Mahkeme karar tarihi ve numarası, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi, karar
tarihi 1 Nisan 2008. 1 Nisan 2008'de benimle ilgili bir dinleme kararı yoktur. Bunu tekrar
ediyorum 1 Nisan 2008de benimle ilgili bir dinleme kararı bulunmamaktadır sayın başkan,
sayın üyeler. Dolayısıyla hakkımda iddianameye konu edilen iş bu belge geçersiz bir delildir.
Bir suç yoktur ki delili olsun. Az önce gösterdiğim slayt Tuncay Bey ile aramda geçen 8
nisan, evet bunları söyledik. Bir de şu önemli bir konu, hedef kişi olarak görünen isim Tuncay
Özkan, Sadun Okyaltırık değil. Evet, uzun lafın kısası, az önceki tartışmamıza da konu oldu,
kısa tutalım evet yasadışılık var burada bu dinleme ile ilgili olarak şahsım adına çıkartılmış bir
mahkeme kararı bulunmamaktadır. Şahsımla ilgili olarak bu dinlemeye dayanan suçlama
teşebbüsleride işte bu nedenle sayın başkanım yasadışıdır. Evet, diğer takip eden
iddianamedeki takip eden telefon görüşmeleriyle ilgili kayıtlarda da hiçbir mahkeme kararı
yoktur ya da bilemiyorum dosyaya girmemiştir. Birde şu var yani özür dilerim burada bir
parantez açayım, konuşmaları bütün olarak inceledinizmi, yani ben inceledim tekrar tekrar
okudum. Yani bunu farklı bir anlama nasıl insan yani bayağı bir uğraşması için bunu farklı
anlamlandırmak için. Yani inanılır gibi değil. Üstelik bu dinlemeler az önce gösterdiğim
tapedeki hukuk dışılığı dayanak alıyor ve kesin olarak delil olarak değerlendirilmemesi
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gerekmektedir. Bu nedenle iddianamede yer verilen ve şahsımı hedef alan dinlemelerin hiçbir
tanesi yasal değildir. Bunun altını çiziyorum, iddianamede yer verilen ve şahsımı hedef alan
dinlemelerin hiçbir tanesi yasal değildir. Aramaların hukuki olması ile ilgili neler söylersin
derseniz bana, kimseyi telefonla arayıp bilgi vermemize izin verilmiştir polisler ilk, emniyet
güçleri, kuvvetleri evimize baskın yaptıklarında. Telefonlar hemen alındı, cep telefonu dedi,
başka varmı dendi, getirdiler kapattılar masaya koydular. Ne avukatımızı arayabildik, ne
yakınımızı, anamızı, ablamızı hiç kimseyi arayamadık bu şekilde böyle bir aramayla başladı
herşey. Ayrıca bir savcı yoktu, hiçbir şekilde bir denetim altında tutan arama sırasında bir
savcı hazır bulunmamıştır evimizinin tüm odalarında, kullanımımda bulunan otomobilin
aramaların tümü gözümün önünde yani benim nezaretimde yapılmamıştır efendim. Bakınız bu
sanıyorum şimdi belki kemal bey söz aldığı zaman söyler ilgili kurallar işte yargılama
kurallarıyla hani açıklamak gerekirse burada benim aklımın yettiği, mantığımın el verdiği
çerçevede ben başka bir odadayım kötü niyetli, doktorlarında içinde vardır başka meslek
gruplarının içinde de vardır. Şimdi bu davada bir takım siyasallaştırılma söylemleri varken,
başka davalara konu olan başka başka sanıkların başka başka iddiaları varken ben o odada
değilken bu oda da arama yapılabilirmi. Yani bu şeymi, çok mantıklı geliyormu size,
gelmiyor. Zaten usul kurallarıda bunun mantıklı olmadığını söylüyor ki bu kurallar konulmuş.
Benim nezaretimde yapılmamıştır efendim, emniyet mensupları arama sırasında özensiz
davranmışlar, yaptıkları arama sonrasında evimizi buldukları gibi bırakmamışlardır sayın
yargıç, sayın başkan. O evden ben çıkarken o ev ne haldeydi bir görseydiniz efendim, bomba
düşmüş gibiydi. Öğrenciliğimden kalan seneler senesi sakladığım kitaplarım oraya atılmış,
buraya atılmış, elbiseler inmiş yerlerde, yani savaş yeri gibiydi. El koymalar işte az önce biraz
giriş yaptım ben masum bir insan olarak haksızca el konulan eşyalarım özellikle işim için
büyük önem taşıyan cep telefonum, bilgisayarım ve sabit disklerim ve bunun gibi eşyalarımın
tekrar yüksek müsadenizle efendim uygun bulunacağını inşallah düşünüyorum. Ben, bana
tekrar geri verilmesini talep ediyorum. Elektronik ortam kayıtlarının kopyaları tarafıma
verilmemiştir bu da bir usulsüzlüktür. Bilgisayarımda benim olmadığını iddia ettiğim şeyler,
yani sonradan birşey yüklenebilir çok karışabilir, kötü niyetli olmasına gerek yokki nitekim
karışan şeyler olabilir. Nitekim karışmış dedi sayın Gökhan Ecevit savunması sırasında
karıştırılıyor kolay bir iş yapmıyorsunuz ki zor bir iş yapıyorsunuz. Emniyet güçleride zor bir
iş yapıyor. Kötü niyetten bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın dolayısıyla bu bir tedbirdir bana
elektronik ortam kayıtlarının kopyası verilmemiştir. Elektronik cihazlarımın bana geri
verileceği tarih itibariyle teknik özellikleri itibariyle bunlar çöp olacaklardır çünkü teknoloji
çok hızlı ilerliyor. Bu zararım tazmin edilecekmi, bu da ayrı bir soru benim için. Dijital
fotoğraf makinesi alınmadı, bunun hafıza kartı alındı evimizden ama hafıza kartına bir gün
emniyetten ilgili memur bey aradı, davet ediyoruz sizi dedi. Ben heyecanlandım ne oluyor
acaba eyvah dedim. Ondan sonra, dedi ki şey dedi eşyalarınız var dedi onları dedi vereceğiz
tamam oh dedim herhalde dedim adalet tecelli etti. Herhalde hakkımda bir kovuşturmaya yer
olmadığına karar verilecek falan diye bir rahatladım bir de gittim işte bir ajanda, 3 parça kağıt,
5 pençik bilmem ne afedersiniz. Onları veriyorlar bana, notlarımı, kendi notlarımı, o sırada
fotoğraf makinesinin kartınıda verdiler. Eve geldim taktım, çalışmıyor kart bitmiş.
Kullanılmaz halde. Fotoğraf makinemizin tahrip edilen hafıza kartı geri veriliyor da, diğer
eşyalarım neden geri verilmiyor. Bu eşyalarla ilgili olarak iddianamede ciddi hiçbir delilden
bahsedilmemeside ayrıca önem taşıyor. Dikkate değer bir nokta. Bu eşyalarla evet burası çok
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önemli, bu eşyalarla ilgili olarak iddianamede ciddi hiçbir delilden bahsedilmiyor. Efendim,
uzun, uzun gittinmi, konuştunmu, görüştünmü, onu tanıyormusun, bunu tanıyormusun. Ya
duruyorum şöyle bir ne oluyoruz diyorum nereye gidiyoruz, Türkiye nereye gidiyor. Ya
konuyla hiçbir ilgisi olmayan kelimeler, cümleler başka hiçbirşey yok, hiçbir şey yok. Bu
yazıların, bu belgelerin tamamı ya elektronik ortamda bulunmakta yada printer çıktıların
ibaret. İncelediğimiz zaman zaten sizlerde göreceksiniz, görmüşsünüzdür yüzde yüz, o zaman
yine bir parantez biz ne yapıyoruz burada sayın başkan. Evet, eşyalar teslim edilmedi, neden
diye soruyorum ben, neden. Evet masumiyet karinesinden bahsettim efendim burada
potansiyel bir suçlu mantığı ve muamelesi söz konusudur. Biz yani biz derken buradaki
savunmasını yapan, yapmayan kişilerlede sonradan tanıştığımız insanlarla ilgili olarak ta
söyleyebilirim ama ben burada şahsen savunma yapıyorum şahsımla ilgili olarak söyleyeyim
ben hiçbir zaman bırakın suçlu olmayı, bunun potansiyelini dahi taşımadım. Bir suç
potansiyeli olan bir insan olmadım. Dolayısıyla masumiyet karinesinin beni anayasal bir
bütünlük içerisinde, kanunlarımız, yasalarımız çerçevesinde koruması gerekmezmiydi, ben
korunmadım. 3,5 ay cezaevi, Ömer Sadun Okyaltırık, 3,5 ay cezaevinde kaldı. Vah yazık, vah
yazık. Yazık derken kendime demiyorum ülkemin haline yazık. Yıllardan beri aynı muhitte
oturan bir insanım. Kaçmamı gerektirecek bir suçum olmadığı gibi, ortada kaçma şüphesi
doğuracakta hiçbir sebep yoktu. Savcılık bana yazılı davette bulunmadı, savcılıkça tarafıma
yazı gönderilse, resmi olarak davet edilsem, gitmeyeceğimden endişe edilmesi son derece
yersiz olurdu. İşim gereği, senelerden beri çok yoğun bir şekilde yurt içine, yurt dışına
seyahatlerim oldu efendim. Sürekli gezdim, iş seyahatları yaptım ve enteransandır göz altına
alınmadan öncede bir hafta kadar, Amerika Birleşik Devletleri'ne bir iş seyahati için gitmiştim
1 hafta 10 gün kadar orada kaldım geri döndüm akabinde bu olay patlak verdi, göz altı,
savcılık, nöbetçi hakimlik hop önce metris sonra silivri cezaevi, ne kadar güzel. Hiçbir gerçek
demokraside, bunun altını çizmek istiyorum hiçbir gerçek demokraside, demokrasiye inanan
bir insanın, demokrasi kelimesinin altını özellikle çiziyorum böyle bir hukuk anlayışı
bulunmamaktadır. Evet bu bütün sorulan sorular, savcılık ifademde karşılaştığım sorular, suç
isnadını haklı göstermektenden uzaktır. Evet, bu sözleri lütfen tekrar hatırlayalım, bu sözler
tarihe lütfen not düşsün sizlerin huzurunda. Saat sabahın 5'i oldu, bu saatten sonra bu kadar
insanı nasıl sorgulayalım. Biz burada kimseyi idam etmiyoruz dedi hakim bey, dedi demesine
de hayatta ayrılıklarına bir saat bile katlanamadığım canım yavrularımdan beni ayırdı. Peki
bunun benim için, benim gibi mazbut bir insan için, yavrularına evine düşkün bir insan için
idamdan farkı neydi sayın yargıçlar. Ben burada bunu size bir sanık olarak görmüyorum
kendimi yani, insanın kendini nerede gördüğü önemlidir. Ben size bunu bir insan olarak
soruyorum muhtemelen çocuklarınız vardır sizinde. Siz lütfen bir an, bir an sayın yargıçlar,
bir an kendinizi lütfen benim yerime koyun. 3 ay, 5 ay, 1 sene, 1yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl tutuklu
kalan insanları düşünün. O çocuklarınızın evde ne yapacağını düşünüyorsunuz efendim. Ben
hergün kahroldum silivri cezaevinde. Hak etmediğim halde konulduğum o hücrelerde o 4
duvar arasında, o demir parmaklıkların arkasında, sayın yargıçlar. Hayatta hiçbir zaman
unutmayacağım o günleri şu anda bana tekrar yaşatıyorsunuz demiyorum, yaşıyorum şu anda.
Takdir ederseniz hukuk, ahlak anlayışından doğan bir toplumsal kurallar bütünüdür. Delil
niteliği taşımayan bir takım belgelerden sanıktan, ele geçirilen deliller olarak söz edilmesi
bunların iddianameye konu edilmesi, ve yüce mahkemeye sunulması, devlet gücüyle el
konulan özel eşyaların bu şekilde kullanılmaya çalışılması hu kuk suz luk tur. Bu dünyanın,
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sadece Türkiye'yi kastetmiyorum, dünyanın bütün çağdaş ülkelerinde, hukukla yönetilen,
anayasasında hukuk atfı geçen, atıfında bulunulan ülkelerde, devletlerde bu hukuksuzluktur
başka bir izahı yoktur. Kesinlikle, kesinlikle bu belgeler olmayan yasa dışı bir faaliyetin iddia
edilen, olmayan yasa dışı bir faaliyetin deliliymiş gibi kul la nı la maz. Bu hukuken,
kullanılamaz sayın başkan, sayın yargıçlar, hukuken kullanılamaz, aklen kullanılamaz,
mantıken kullanılamaz, vicdanan kullanılamaz, ahlaken kullanılamaz. Fakat, bizdeki durum
tam tersine işletilmiştir. Sözde ergenekon terör örgütü soruşturmasını yürüten soruşturma
makamları, baştan hedef kişileri belirlemişler, yani fişlemişler, hayallerinde bir suç
tasarlamışlar, işte bunada ergenekon demişler, hayal mahsulu bu suçla ilgili sözde deliller
üretmişlerdir. Bir yandan soruşturmanın gizliliği gerekçesiyle, bana o kadar talep etmeme
rağmen avukatım vasıtasıyla talep etmeme rağmen soruşturma gizli demişler, savcılık ifademi
vermemişler, mahkeme kararlarını uygulamayarak suç işlemişler ne yazık ki. Diğer yandan
ise her nasılsa yalan yanlış bilgiler bir taraftan da bakıyorsunuz gazetelerde, televizyonlarda,
bazı yayın organlarında kamu oyuna enjekte edilebilmiştir. Bu hakikaten bir çifte standart, bir
yaman çelişkidir. Evet bazı taraflı basın organlarında çıkan haberleri ve dezenformasyondan
size bahsediyorum burada. Savcılık ifademin bir örneğinin tarafıma verilmesi ile ilgili talebim
bana yapılan suçlamanın ne olduğunu anlayabilmem ve savunmamı şekillendirebilmem içindi.
Kutsal savunma hakkımı kullanmama izin verilmemiştir. Savcılık ifademden sonra beklerken
16 nisan 2009 günü saat 22 sularında yandaş medyada tutuklandığım yolunda bir takım
haberler yayınlanmıştır. Benim tutuklandığım tarih ise bakın 16 nisan saat 22 suları diyorum,
haberler çıkıyor diyorum. 17 nisan sabahına dönüyoruz sabah 5:30 suları, 6 sularında benim
tutuklandığım ile ilgili karar veriliyor. Bu nereden biliniyorda bir takım yayın organlarında
Sadun Okyaltırık, birde şey demişler bana, profesör doktor Sadun Okyaltırık, iş adamı Sadun
Okyaltırık, dezenformasyonun boyutları had, sınır tanımıyor. Bu husus çok önemli bir husus
dikkatinizi yine çekmek istiyorum buna. İddia olunan herhangi bir suçla ilgili bir plan tasarı,
yada çizimler kağıda dökülmüş olsa dahi yine genel bir hukuk ilkesi olarak bunlar hukuken
düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken noktalar olup suç
oluşturmadığı gibi aynı zamanda bir cezai müeyyideyide gerektirebilecek hususlar değildir.
Soruşturmanın ergenekon olarak adlandırılmasında da bir takım soru işaretleri vardır. Evet,
bunu 13. Takip ettiğim haberlerle edindiğim bilgilerle söylüyorum sizinle paylaşıyorum. 13.
Ağır ceza mahkemesine verilen CD'lerden birinde polislerin temmuz 2007 tarihinde
Ümraniyedeki gecekonduya yaptıkları baskın sırasındaki konuşmaları, evet akıllarda bir şüphe
uyandırması gerekir. Tanrı aşkına bu sorunun benimle ne alakası var. Ben herhangi bir
illegaliteyi yani yasadışılığı savunacak değilim. Her zaman hukuktan ve yasalardan yana tavır
koydum. Bu durumun kanıtı sayın savcılıkça el konulan tüm belgelerde de açıkça
görülmektedir. Benim için ergenekon ismi sadece ve sadece atalarımızın orta asyadan
çıkışlarını anlatan şanlı, şerefli bir Türk destanıdır. Hepsi bu. İnancım odur ki, bağımsız
yargımız bu mesnetsiz iddialar karşısındaki gerçekleri, eğrisiyle, doğrusuyla, tüm çıplaklığı
ile ortaya koyacak yani güneş balçıkla sıvanmayacaktır. Tekrar etmek gerekirse, evet tekrar
ediyorum benim hiçbir yasadışı faaliyetim olmadı, olamaz bundan sonrada olmayacak.
Soruşturmayı, zanlı olmayı, baskını,göz altını, tutuklanmayı, silivri cezaevini, dava
açılmasını, sayın yargıçlar şu anda karşınızda olmayı, masum bir insan olarak hak etmedim.
Kesinlikle hak etmedim. İş bu duruşmaya konu olan iddianame incelendiğinde savcılık
makamınca tarafıma sorulan sorularının emniyet teşkilatında hazırlandığı, bu hususada
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dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve ifadem esnasında tarafıma sorulmak üzere savcılığa
gönderildiği izlenimi ağırlık kazanmaktadır. Bir de iddianameye bu gözlükle bakmanızı
diliyorum. Bir de iddianameyi bu gözlükle lütfen inceleyiniz. Bakın bununla ilgili olarak bir
sayın savcımız şunu söyledi bununda, bunu ben kafamdan uydurmadım. Bakınız oraya
yazdım Vatan Gazetesinde 7 mart 2011 tarihli yayınlanan haber. Bir Cumhuriyet Savcı'mız
diyor ki ben kimlerle ilgili yakalama ve arama istenildiğini bilmiyorum, emniyet bizden talep
ediyor bizde çoğu zaman olduğu gibi imzalayarak mahkemeye havale ediyoruz. Ben böyle bir
beyanda bulunan bir sayın savcının ve ekip arkadaşlarının yaptığı soruşturmaya şimdi gelinde
güvenin, nasıl inanayım. Bu hukuksuzluğu ben nasıl kabul edeyim. Bir an dediğim gibi az
önce bir kere daha söyledim lütfen kendinizi benim yerime koyunuz. Hayatta madem ki
diyorsunuz sayın başkan evet herkes yargılanabilir diyorsunuz. Devletin anayasamızda
geçiyor o zaman lütfen bir koyun kendinizi benim yerime. Bütün bu hukuksuzlukların
etrafınızda döndüğünü düşünün. İnanç, güven, ben size bunlardan bahsediyorum sayın
yargıçlar. Ve şunuda söyleyeyim, eski türk filmlerini hepimiz hatırlarız, rahmetli Hulusi
Kentmen hakim rolünü oynardı. Ton ton bir hakimdi ve karşınıza senaryo icabı filmde gelen
işte böyle duran, elleri önünde kafası önünde iki büklüm, süklüm püklüm hakim baba derdi,
bakınız hakim baba derdi. Bu ifadenin ne anlama geldiğini siz yüreğinizde
hissedebiliyormusunuz. Ben hissediyorum şu anda, çünkü ben empati yapıyorum, sizin
yerinize ke ndimi koyabiliyorum o zaman sizden rica ediyorum sizde lütfen benim yerime
kendinizi koyun ve bu hukuksuzlukları bütün etrafınızda dönen, 3 sene oldu efendim. Benim
silivriden tahliye edilmem, tahliyemi diyorsunuz, salıverilme 2009 25 temmuz, 3 sene, 2
buçuk sene. Ve 2,5 senedir ben bu hukuksuzluğun etrafımda böyle cirit attığını benimle dalga
geçtiğini artık böyle şey psikolojik olarakta insanlar bozuldu ben dahil olmak üzere. Lütfen bu
empatiyi kurmaya çalışınız benimle. İfademi alan sayın savcı, sizin hakkınızdaki kararı ben
vermeyeceğim özel yetkili savcılar verecek şeklinde bir söz söyledi bana. Savunmamın
başında arzettim saolsun kendileri hüsnü kabul gösterdiler odasında misafir ettiler. Ben o anda
sürekli bir soruşturma yürüyor bu soruşturma çerçevesinde benim bir takım yardımcı
olabileceğim, adaletin tecellisi için yardımcı olabileceğim bir takım hususlarla ilgili benim
fikrim alınıyor herhalde diye düşünürken. Farklı bir şeyle karşılaştım sonunda gittiğim yeri
söyledim Allah bir daha göstermesin inşallah ve böyle bir söz sizin hakkınızdaki kararı ben
vermeyeceğim özel yetkili savcılar verecek. Şimdi ben birisini görmeden dosya, sayın yargıç
az önce dedi ki dosyada zaten yazıyor dedi. Evet sayın yargıcım dosyada yazıyordu efendim o
dosyada yazarken zaten sorgulamadığı için beni Silivri cezaevine gönderdi sayın yargıç.
Lütfen aman ne olur yani öyle bir hata yapmayınız rica ediyorum. Beni görmeyen,
dinlemeyen, duruşumu bilmeyen, annem orada, kendisi iş bankası emekli müdürü, ablam
gelemedi çünkü bugün kendisi doktor ameliyatı vardı efendim. Ben böyle bir ailenin
çocuğuyum. Babam rahmetli oldu, Allah kendisine gani gani rahmet eylesin ve kendisinin
oğlu olmaktan gurur duyuyorum. Bir kuruş harama el uzatmamıştır, son derece namuslu, son
derece Atatürkçü, son derece vatansever bir insandır ben onun oğlu olmaktan gurur
duyuyorum ve inanıyorum ki şu anda o bu salonda ve oda benimle gurur duyuyor. Siyah
zeminli slaytlar iddianameden alınan hususlardır. Telefon dinleme kayıtları Anet Sahakyan ile
görüşme me,görüşmeme. Evet görüşmedim ki. Dolayısıyla Anet Sahakyan ile görüşmeme
konusu. Sanık Ahmet Tuncay Özkan'ın sekreteri Anet Sahakyan'ın kullanımında bulunan
0532 524 filanca nolu telefonun 01.01.2008 ile 01.07.2008 tarihleri arasındaki TİB
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başkanlığının diyelim dökümanlarının, dökümlerinin yapılan incelemesinde, kendisinin
kullanımında bulunan evet, numaraya dikkat o yüzden kırmızı yanıp sönüyor orada 0216 336
41 82 bu numara kimin. Bu numaralı telefon ile 8 kez görüşme yaptığı tespit edilmiştir.
Ahmet Tuncay Özkan’ın sekreteri Anet Sahakyan ile yaptığı görüşmelerin konusunun ne
olduğu ve Anet Sahakyan ile irtibatı sorulduğunda, kendisinin Tuncay Özkan'ın sekreteri ile
görüşüp görüşmediğini hatırlamadığını diye giden bir bölüm. Bu numaraya lütfen dikkat.
İddianamede geçen, hakkımdaki iletişim tespit tutanaklarının alınması ile ilgili olarak, ek
klasörlerde şahsımla ilgili hiçbir mahkeme kararı bulunmadığını az önce arzetmiştim. İddiaya
konu edilen telefon numarası şahsıma ait değildir. Bu telefon numarası Memleket sevdalıları
derneğinin eski binasının telefonudur. Evet bu telefon numarası Memleket sevdalıları
derneğinin eski binasının telefon numarasıdır. İletişim tespit tutanaklarında, yapılan arama,
arayan numara, aranan numara gibi ayrıntılı döküm var sayın yargıçlar burada bunu zaten
sizde açıkça göreceksiniz. Bunun söylediklerimin doğru olduğunu göreceksiniz. Anet
Sahakyan ile söz konusu dönem içinde hiçbir kişisel irtibatım olmadığı gibi, bahsi geçen
görüşmede benim tarafımdan yapılmamıştır. Sahakyan ile görüşmüş olsam bile, bunun hukuki
açıdan ne gibi bir sakıncası var biri bana lütfen açıklayabilirmi. Burada bu kadar hukukçu var,
burada bu kadar hukukçusunuz lütfen bunu bana, vatandaşınızım ben sizin lütfen bana
açıklayın. Bunun iddianamede dolayısıyla ne işi vardır. İlgili olsun olmasın sayın başkanım
işte hukuksuzluk derken ben bunları söylüyorum. Ne olursunuz bunları görün, bir masum
vatandaşı olarak karşınızda saatlerce, haftalardır sizde zaman ayırıyorsunuz, dinliyorsunuz
sağolun, varolun ama yani biz ne yapıyoruz bizim dışarıda bakmamız gereken bir ailemiz
yokmu. Bizim çalışmamız gereken bir işimiz yokmu. Dolayısıyla bu hukuksuzlukların altını
çiziyorum lütfen dikkatli olan yani af edersiniz lütfen dikkatinizi çekmek istiyorum. Önemli
bir husus bu görüşmenin detayları tespit tutanaklarında da bulunmamaktadır efendim. Tespit
tutanaklarında detayları bulunmayan bir görüşmenin iddianamede ne işi vardır. Evet Anet
Sahakyan ile yaptığım iddia edilen görüşmenin hiçbir kaydı halen dosyada bulunmamaktadır
o zaman iddia ne, evet iddia ne. Nedir yani, mesnedi ne. Mustafa Ali Balbay, kullanımında
bulunan filanca numaralı telefonun 01 ekim 2007 ile 01 ocak 2008 tarihleri arasındaki TİB
dökümlerinin yapılan incelemesinde, Şüpheli Ömer Sadun Okyaltırık’ın kullanımında
bulunan, telefon numarası evimin, evimdeki telefon numarasıdır buradaki doğru. 1 kez
görüşme yaptığı tespit edilmiştir. Mustafa Ali Balbay ile yaptığı görüşmenin konusunun, ne
olduğu ve aralarında ne gibi bir irtibatın olduğu sorulduğunda tanımadığını, görüşme yapıp
yapmadığını da hatırlamadığını diye gidiyor. Şimdi, ben Mustafa Balbay'ı daha önce sadece
gazetede yazdığı yazılardan tanırdım. Bir de o dönem yine çıktığı televizyon programları
vardı. Sanıyorum her hafta pazar sabah saatlerinde yayınlanan bir programdı o programını
zaman zaman izlerdim dinlerdim. Bilgi edinirdim. Fakat şahsi olarak tanımazdım sayın
başkan sayın yargıçlar Mustafa Balbay'ı. Benim Mustafa Balbay'ı tanıdığım yer Silivri
cezaevi. Yani diyorum ya işte her musibet gibi görünen şeyin altında bir takım işte aslında
iyiliklerde saklıdır diye. Ben pozitivist bir insanım olumlu düşünmeye çalışan bir insanım
böyle bir insan tanıdık orada. Allah onada kolaylık versin. Daha önce dediğim gibi kendisini
sadece gazeteci olarak tanırdım. Evet bahsi geçen şu numara, gördüğünüz şu numara
evimdeki telefon numarasıdır. Ev adresime kayıtlıdır ancak bu telefondan sayın başkan, sayın
yargıçlar ben böyle bir görüşme yaptığımı hatırlamıyorum. Peki diyelim ki görüşme yaptım
kaydı nerede efendim, nerede kaydı. İddianamede kaydı yok, telefon dinlemesinin tapesi yok.
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Çünkü hatırlayınız Tuncay Özkan'la görüşmemden bahsederken 2008 tarihi 8 nisan tapesini
söz ediyorum. O hedef kişi Tuncay Özkan'dı çünkü dinleme kararı vardı hakkında ve
hatırlayınız yine o slaytta konuşurken görüşürken üzerindebenim hakkımda dedim dinleme
kararı bulunmamaktadır. İşte o zaman bulunuz efendim dinleme, biz talep ettik, avukatım
Kemal bey talep etti. Bu dinleme kararlarını ben sizden bir kere daha kayda geçiyor, talep
ediyorum. Lütfen tarafımıza veriniz. İzinleri, mahkeme izinleri, bunları talep ediyoruz. Evet, 3
numaralı maddede demişim ki iletişim tespit tutanaklarına bakıldığında evet böyle bir arama
görülmektedir ancak görüşmenin içeriği bulunmaktadır. Dolayısıyla içeriği olmayan bir
görüşmeyle dünyanın hiçbir yerinde hiç ama hiç kimse suçlanamaz. Balbay ile görüşmüş
olsamda bu son derece medeni çerçevede geçen görüşme olurdu içinde suç tespit edilecek bir
şey bulunmazdı. Söz konusu bu numara olsa olsa Cumhuriyet gazetesi, aramadım neden
aramadım çünkü artık insan eli telefona giderken korkuyor. Birisinin telefonunu kaydederken
çekiniyor. Neden çekiniyor, kendinizi benim yerime lütfen koyunuz dediğim bu
hukuksuzluklar etrafınızda sardı dediğim konuyu hatırlayınız o yüzden çekiniyor insan işte o
yüzden korkuyor. İnsanlar bu noktaya geldiler sayın yargıçlar. Türkiye bu halde, o yüzden
savunmamı şekillendirebilmek için bile bir arkadaşıma söyledim bir başka yerin
numarasıymış aradı benim adıma aman bana bir şey gelmesin zaten martaralıyız karşınızda ter
döküyoruz hiç hak etmediğimiz halde. Cumhuriyet gazetesini ararsak Allah korusun kim bilir
ne olur. Bu dinleme yasal değil dolayısıyla, çünkü bu dinleme içinde mahkemeden daha önce
alınmış karar bulunmamaktadır. TİB kayıtlarına göre bu aramanın 69 saniye sürdüğü, 69
saniyede merhaba nasılsın, ben iyiyim sen nasılsın diyene kadar 69 saniye zaten geçer. Ne
konuşursunuz 69 saniyede, ha bekleyip bekleyip kapatmışta olabilirim karşıma santral
çıkmıştır, o otomatik müzik dinletmiştir, Allah kahretsin deyip kapatmışta olabilirim
hatırlamıyorum ki. Ama hatırladığım tek bir gerçek var ben Mustafa Bey ile ilk konuştuğum
yer Silivri cezaeviydi merhaba dedik el sıkıştık bir koridorda karşılaştık, o kadar. Onun
dışında da bir samimiyetim yok sadece açık görüşlerde bir oğlu bir kızı var benimde iki
çocuğum var aynı yerde ailelerimizle görüşmemize izin verirlerdi orada aydan aya, ayda 1
kere açık görüş olurdu. 3 defa topu topu 3 ayda ailelerimizle bir araya geldik, iyikide geldik
yani onuda söyleyeyim. Çokta tatlı bir ailesi var kendisinin. Belirsiz bir kayıt, 69 saniye.
İddianamede huzurlarınıza delil olarak sunulmuştur efendim sayın savcılık tarafından ve bu
durumda göstermektedir ki bu iddianame ne kadar gayrı ciddi, ne kadar gayrı hukuki
zeminlere oturmaktadır. Bu da gözler önüne açık ve net bir şekilde serilmektedir. Balbay ile
yaptığım iddia edilen görüşmenin hiçbir kaydı halen dosyada bulunmamaktadır. Evet, gelelim
dinleme kayıtlarından Erol Mütercimlere, hoppala, Erol Mütercimleri ben tanıyormuyum,
yemin ederim tanımıyorum. Erol Mütercim'leri ha telefon numarası ne, aramanın yapıldığı
numara yani benim aradığım kullandığım numara 0216 336 04 82. Erol Mütercimlerle
yaptığım görüşmenin hiçbir kaydı, bu da yok dosyada. Bu da bulunmuyor, hepsinde olduğu
gibi. Ben Erol Mütercimler'i sadece TV programlarında, televizyon programlarında bir
seferde bir konuşmasında canlı olarak dinledim ama konuşmasının içeriğini hatırlamıyorum
şu anda. Hiçbir tanışıklığım yok kendisiyle, kişisel olarak hiçbir tanışıklığım yok hiçbir
telefon görüşmemde yok. Peki bu ne, iddianameye bu nasıl girdi. Peki o numara ne, memleket
sevdalıları derneği eski binasının bağlı bulunan telefonlardan bir tanesi iki tane numara var bir
tanesi. O telefonları ben kullanmazdım çünkü zaten 3 kuruş, 10 paraya düğüm atardık. Maddi
kaynaklar sınırlıydı, bir de sabit telefondan cep telefonu arayacak kadar vurdum duymaz bir
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insan olmadığım için o telefonları asla ve asla kullanmazdım. Cep telefonum vardı, cep
telefonumu kullanırdım. Cep telefonumdan varmı böyle birşey, yok. Bu durumda ben bir
konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Sürekli bana ait olmayan şeylerle ben
suçlanıyorum. Haketmiyorum bu suçlanmaları. Ayrıca şunuda ifade etmişim unutmadan
onuda söyleyeyim. Cep telefonumun rehberi emniyet kayıtlarında, savcılığın tutanaklarında,
yani sizlerin elinizde hukuki olarak kayıtlı yani cep telefonu rehberimden giderek Erol
Mütercimlerin telefonu varmı, numarası varmı kayıtlımı değilmi bakın. Ayrıca Gökhan bey
savunması sırasında ifade etti, olabilir, bu suçmu. Yaptığım görüşme önemli, bu içerik yok
çünkü görüşme yok sayın başkan sayın yargıçlar. Yani insanları aradınmı aramadınmı şuraya
bakın biz neyi tartışıyoruz efendim. Kimle görüştün, niye görüştün. İşte Merdan Yanardağ,
ben Merdan Yanardağ'ı yakın bir tarihe kadar tanımıyordum. Kendisini tanıdığım yer
duruşma izleme bölümleri oldu, daha yakın geçtiğimiz günlerde ben dolayısıyla Merdan
Yanardağ'ı bir kez olsun cep telefonundan aramadım. Hiçbir konuşmuşluğumuz yok. Bir defa
da kendisini memleket sevdalıları derneği Kadıköy şubesine taşındıktan sonra, ana binasından
o zaman bir şeysi olmuştu. Bir konuşması, paneli gibi olmuştu orada dinledim o kadar. Ayrıca
ben Merdan Yanardağ'ı tanısam ne olur, tanımasam ne olur. Dediğim gibi komşum hırsızsa
ben bilmiyorsam selam veriyorsam bu beni suçlumu yapar hukuken sayın yargıçlar ne
konuşmuşum ben Merdan Yanardağ ile hiç, yok ki kaydı yok. Kaydı olmayan şeylerle
suçlanıyoruz. Buyurun yok. Kayıda geçiyor, Merdan Yanardağ ile yaptığı iddia edilen
görüşmenin hiç bir kaydı halen dosyada bu lun ma mak ta dır. Evet, bahsi geçen bir takım
numaralar var ben bu numaraların bana ait olmadığını söyledim ısrar ve inatla bana ait
olduğunun iddia edilmesinin anlamı ne. Ben bunu soruyorum. Açıkça soruyorum ve cevap
bekliyorum. Merdan Yanardağ ile 15 kez görüşme yaptığım iddia ediliyor görüşmelerin birini
bile yapmış değilim. Çünkü kendisi ile bu slaytları o zaman hazırladığım tarihe kadar bir
tanışıklığım bulunmuyordu. Dediğim gibi kendisini yeni tanıdım. Görüşmenin detayları yok
ama suçlama var bu nasıl bir anlayış, ben hakikaten bunun izahını istiyorum. Merdan
Yanardağ ile telefon görüşmesi yapmak suçsa bununda nedenini, birisiyle telefon görüşmesi
yapmak suçsa Merdan Yanardağ olur, Ahmet Esendağ olur, işte bilmem kim olur. Suç sa,
neden suç olduğunu bana bir vatandaşınız olarak rica ediyorum sizlerden lütfen izahını verin
bana siz hukukçusunuz yargıçsınız anlatın öğreneyim eğer bu suçsa bilelim. İletişim kayıtları
incelendiğinde iddianame eklerinde bulunan, pardon iddianame eklerinde bu numaraların
zaten memleket sevdalıları derneğinin numaraları olduğu zaten açıkça görülmektedir. Bu da
sizin ellerinizdeki şeylerde kayıtlarda var. Dökümü var. Ya Tunç Akkoç, Sayın yargıç, sayın
başkan kimdir vallahi billahi bilmiyorum. Az önce Gökhan bey anlatırken öğrendim kimdir
TGB'nin üyesi bir çocuk herhalde ya da genç, tanımadım hala da tanımıyorum. Tanımadığım
bir insanla ben delimiyim telefonda konuşayım ve ya bir gerekçe olması lazım böyle bir
gerekçe olmadı ki benim telefonla konuşmam için. Kimdir bu Tunç Akkoç, doğal olarak heh
yine buyurun işte yine memleket sevdalıları derneğinin numarası yanıp sönüyor orada kırmızı
kırmızı 336 41 82 slaytlarda. Evet madem dedik ki kayda giriyor bunuda beyan ediyorum.
Tunç Akkoç ile yaptığım iddia edilen görüşmenin hiçbir kaydı halen dosyada
bulunmamaktadır diğer slaytlarda söylediğim gibi bunuda tek tek tekrar edeyim yok. Evet,
bunu söyledik, Tunç Akkoç kim bilmiyorum. Yine aynı durum burada söz konusu yine
memleket sevdalıları derneğinin eski adresine kayıtlı bir numara 216 336 41 82, benim bu
telefondan hiç ama hiç kimseyi aramışlığım yok. Ne adı geçen kişileri aradım ne de bir
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başkasını. Selim Utku Gümrükçü, buyurun yine aynı bu sefer iki numara birden var.
Memleket sevdalıları derneği adına kayıtlı eski adresine kayıtlı kırmızı yanıp sönen 336 41
82, 336 04 82 ikiside eski adrese kayıtlı memleket sevdalıları derneğinin telefon numarası.
Yine bunuda söylediğim hadi Selim Utku Gümrükçü ile yaptığım iddia edilen görüşmenin
hiçbir kaydı halen dosyada bulunmamaktadır. Bu da yok. Hepsini tek tek söylüyorum. İşte
Adnan Bulut, yine aynı numaralar yanıp sönüyor slaytlara baktığınız 336 41 82, 336 04 82
yine memleket sevdalıları derneğinin eski numarası. Bunuda söyleyeyim Adnan Bulut ile
yaptığım iddia edilen görüşmelerin hiçbir kaydı halen dosyada bulunmamaktadır, yok.
Olmayan şeyler üzerinden biz burada dava yürütüyoruz ben burada ifade veriyorum, savunma
yapıyorum. Evet, üzülerek belirtmem gereken bir şey var yine orada yanıp sönüyor bakınız,
karışık ve yanlış yönlere çekilmeye çalışılıyor diyorum mahkemeniz ve bir takım
dezenformasyonlarla yanıltılmaya çalışılıyor maalesef, maalesef ve bundan insan üzüntü
duyuyor. Bu telefonların tarafıma ait olmadığını, savcılık ifademde de belirtmiş olmama ve
iddianamenin eklerinde de bahsi geçen numaraların kayıtlı olduğu yerin açık bir şekilde belli
olmasına rağmen hala ısrarla bu telefonların iddianameye dahil edilmesi, akıllarda soru
işaretleri oluşturuyor sayın başkan, değerli üyeler. Yoksa adalet yanıltılıyormu sorusu geliyor
insanın aklına. Görüşmelerin içeriği her ne olursa olsun böyle bir durum bu olası fiili işleyen
kişi nezdinde suç teşkil ediyor. Yani ben aramadıysam yani o zaman kim aradı lütfen bunu
bulun. Ya da kim aramış olabilir, bir insanın bir diğerini araması suçmudur, artık
kısıtlayalımmı kendimizi telefon kullanmayalımmıve ya suç unsuru var ise şayet o zaman bu
suç unsuru benim üzerimden değilde, ilgili kişi üzerinden yürütülsün. Bulunsun, ben bunuda
talep ediyorum sayın mahkemenizden. Açıkça talep ediyorum, bu görüşmeyi ben yapmadım,
neden o zaman benim yaptığım iddia ediliyorsa niye ortaya koymuyorsunuz iddianamede
neler konuşulduğunu, kaydı yok, ben neyle suçlanıyorum. Hala bilmiyorum ben neyle
suçlandığımı. Peki acaba şöyle birşey olabilirmi ben iyi günler sayın yargıç ben Ömer Sadun
Okyaltırık aslında Ahmet filanca, sayın yargıç bu suçmudur. Kendimi bir başkası adına
tanıtarak bir görüşme yapmam suçmudur. Eğer suçsa lütfen sayın savcılık makamı görevini
yerine getirsin ve bu suçun üzerine bir soruşturma açsın. Böyle bir durum varsa tespit
edilmesini talep ediyorum. Evet, benim burada bakınız altını çizeceğim bu slaytla ilgili.
Benim burada tek amacım var ben burada savunma falan yapmaya gelmedim. Ben suçsuz bir
insanım ben suçsuz bir insanım ben masum bir insanım. Dolayısıyla benim buradaki tek odak
noktam, tek endişem adaletin, endişem demeyeyim üzerinde durduğum nokta adaletin tecelli
etmesidir. Bu adalet sizin ellerinizle, hukukun evinde, yuvasında tecelli edecektir. İnancım
buna tam inşaallah. Evet bir takım Sivil toplum kuruluşları var izninizle lütfen. Efendim
uluslararası noel baba barış konseyi, kuvayi milliye derneği, vatansever kuvvetler güç birliği
hareketi derneği, büyük hukukçular birliği derneği, ayasofya derneği, büyük güç birliği
derneği, ulusal birlik platformu, kuvayi milliye iki keremi yazılmış, Atatürkçü düşünce
derneği, Çağdaş yaşamı destekleme derneği, Çağdaş eğitim vakfı, Sağlık eğitim vakfı,
Türkiye gençlik birliği hakkında falan filan uzayıp gidiyor. Bakın, burada sayılan ortaya
dökülen derneklerin hiç ama hiç bir tanesi ile benim ilişkim yok. Yukarıda, hatta ben
enterasan birşey söyleyeceğim bu davanın ismi Çağdaş Yaşam İddianamesi, pardon ÇYDD
iddianamesi diye geçiyor yani ben ÇYDD üyesi falan değilim. Kimse kusura bakmasın
burada, ama bu dava benim bir takım şeyleri anlamama, sizlerle işte buradaki insanlarla
tanışmama vasıta oldu. İnşallah beraatimi verin yapacağım ilk iş ÇYDD'ye üye olmak olacak.
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Yani niye bunlar soruluyor sayın yargıçlar. Yani nedir, bir suç unsurumu var bunlar hakkında
bilelim, varsa hepimiz istifa edelim suça iştirak etmeyelim o zaman. Ben sayılan dernekler
arasındamıydı hatırlamıyorum efendim ama Biz kaç kişiyiz platformuna üye olduğumu,
memleket sevdalıları derneğine üye olduğumu ve o dönem teşriki mesai içinde bulunduğum,
iletişim içerisinde bulunduğum kadıköy ilçedeki arkadaşımda zaten kimisi burada bilirler her
zaman şunu söyledim evet gelişmiş bir ülkenin gelişmişliğini gösteren en önemli faktörlerden
bir tanesi STK'lardır. Non Govermental Organisations diye adı geçti önceki gün yapılan
sunumlarda. Dolayısıyla bir örnek vereyim, İsviçre kaç milyonluk küçücük bir ülke 4
milyonlukmu 5 milyonlukmu ne, bir kişi başına 7 tane STK düşüyor. Dolayısıyla söylemek
istediğim şey şu, gelişmişliğin göstergelerinden, temel göstergelerinden bir tanesi sivil toplum
kuruluşlarıdır dolayısıyla STK'ların sayıca fazla olması o ülkeninde aynı zamanda menfaatine
olan işte devletin yetişemediği noktalara yetişmesi, okul yaptırması, kurs vermesi, insanlarını
eğitmesi, varsa ulaşılamayan yerlerde okur yazar, yoksa okur yazar hale gelmesi o insanların,
Atatürk'ün söylediği şeydi bunlar aslında. Çağdaş medeniyet düzeyine ulaşmadaki kullanılan
araçlardır bu sivil toplum kuruluşları. Ben bunlara ama üye değilim, yani bilmiyorum,
tanımıyorum. İnsan tanır tanımasıda gerekir ama size söylüyorum açık yüreklilikle biz kaç
kişiyiz platformu, memleket sevdalıları derneği. Ha yakın çalışma arkadaşlarım bilirler ben
her zaman STK'ların gücüne inanan bir insanım. Evet olması gerekir, ama ben demokratik
anlamda da şunu her zaman söyledim, demokrasiye inanan, hukuka saygılı bir insan olarak
dedim ki siyaset benim yolum. Ben siyaset yapmalıyım. Evet STK önemlidir ama ben onu
değil, siyaset yolunu seçmeliyim çünkü daha yatkın olduğumu, bu işi yapmaya daha istekli
olduğumu, insanında istekli olduğu yerde başarılı olacağına inandığım için bu yolu seçtim ben
ve Yeni Parti'ye geçişimde o yüzden oldu. Evet, bağlantı budur ve ne acı ki bunlarıda
anlatmak zorunda kalıyorum, niye ben Yeni Parti'ye geçtim önceden CHP idi bıraktım Yeni
Parti'ye geçtim niye yaptığımı anlatmak zorunda kalıyorum. Evet, ilgim olmadığını söyledim
diğerleriyle. Memleket sevdalılar, MSD kısa adı, Memleket sevdalıları derneğinin MSD olan,
dernekten yaklaşık 6-7 ay kadar önce istifa ettim. Biz kaç kişiyiz platformundaki
üyeliğiminde iptal olmuş olması gerekir zira her halde 3 sene bir zaman olmuştur hiçbir şey
yapmayalı biz kaç kişiyiz platformunda. Dolayısıyla pasif bir, üyelik bilgisayar üzerinde pasif
bir üyelik olduğu için iptal edilmiş olması gerekir. Hala da girip daha bakmadım duruyormu,
durmuyormu diye. Olay bu zaten pasifize olduk her yerde. Burada en önemli husus ÇYDD
üye olmadığım halde bu iddianameye ÇYDD iddianamesi olarak adlandırılan bu iddianamede
ismimin geçmesidir. Yüce mahkemenizin dikkatlerini ve değerlendirmelerine arzediyorum bu
hususuda. Bu arada demin kine ekleyeyim Yeni Parti diyorum artık Yeni Parti falan da yok
çünkü inancımı kaybettim o noktaya geldim sadece bu dava nedeniyle. Silivride yattım işte
polisler, baskınlar, adliyeler hayatımda yaşamadığım şeyler, hak etmediğim şeyler şu anda
yaşadığım şeyler. Dedim ki, ya dedim benmiyim dedim bir tek aklı önde giden. Benmi
kurtaracağım bu ülkeyi, o zaman dedim ben bu ülkede siyasetinde fazla olduğunu
düşünüyorum bu ülkede STK'cılığında fazla olduğunu düşünüyorum e ne olacak tamam ben
artık yokum. İşte o yüzden demin dedim pasifize olduk her yerde diye, pasifize olduğumu
düşünüyorum. Tabiki belkide hiç gerek olmayan bu dava duruşma iddianame olmasaydı bu
soruşturma olmasaydı belki şu anda farklı birşeyler olacaktı belki bir siyasi partide önemli bir
yerde olacaktım Türkiye'ye hizmet edecektim bunu çok açık yüreklilikle samimiyetle
söylüyorum. Ah, evlere şenlik bir slayt, Kendisinin yönetiminde bulunduğu sivil toplum
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kuruluşunun Ergenekon silahlı terör örgütünün hedefleri doğrultusunda ne gibi faaliyetleri
olduğu, bu faaliyetlerin hangi amaç doğrultusunda kimlerle birlikte gerçekleştirildiği
sorulduğunda, Allah Allah ya. Yani şimdi benim bilmediğim birşey var. Kendisinin
yönetiminde bulunduğu STK'nın Ergenekon silahlı terör örgütünün hedefleri doğrultusunda
ne gibi faaliyetleri olduğu, yani bu kesin var, öylemi, öylemi. Öylemi diye soruyorum ben
bilmiyorum söylediğim kuruluşlar ortada. Bir daha söyleyeyim Memleket sevdalıları derneği,
biz kaç kişiyiz platformu, yeni parti sayın başkan değerli üyeler saydığım 3 kuruluşta, 3
kurumda devletin resmi organlarının izin verdiği hukuki çerçevede anayasal bütünlük
içerisinde kurulmuş olan kurumlardır, kuruluşlardır. Eğer bu konuda bir iddia varsa, sayın
savcılık makamının bulunduğu makamın gerektirdiklerini yerine getirmesi ve bu kuruluşlar
hakkında suç duyurusunda bulunması, soruşturma açması gerekmektedir. Bunu yapmışmıdır,
bunu elbetteki yapmamıştır sayın savcılık. O zaman iddianame çamur at izi kalsın mantığı
ilemi hazırlanıyor. E biraz öyle oluyor galiba. Senin sivil toplum kuruluşunun ergenekon terör
örgütü ile ne gibi bir ilgisi şeklindeki bir sorunun dolayısıyla hukuken geçerliliği ve kabul
edilebilirliği bulunmamaktadır. Dikkatinizi çekmek istediğim husus 4 senedir bir türlü
ucundan azıcıl dahi görülemeyen bir örgütten bahsediliyor hala ve senin bağlı bulunduğun
kurumun, kuruluşun ergenekon silahlı terör örgütü ile ilgisi ne. Benim kurumum, kuruluşum
ne zaman kuruldu. Kamu oyu artık bu iddiaları ne yazıkki ciddiye almıyor. Sayın yargıç,
sayın üyeler, sayın mahkeme heyeti sizler hukukçusunuz, kamu oyunda dışarıda konuşulanları
duyuyormusunuz bilmiyorum. Sokakta konuşulanları duyuyormusunuz, adaletin, hukukun bir
ülke için ne kadar önemli olduğunu, hele ki anayasasının 2. maddesi ile sunuma başlayan
benim söylediğim gibi anayasal, kamusal düzen içerisinde ikinci maddede sosyal hukuk
devleti yazan bir ülke için anayasanın, hukukun, adaletin ne kadar önemli olduğunu sizden
daha iyi bilen olamaz. Çünkü sizlersiniz bu kuruma sahip çıkması gereken. Aslında belkide bu
davanın bu konusu burada konuşulması gereken hukuk ve adalet ve bu çerçevede tekrar şu
söze slaytlarımın daha önceki slaytlarımda değindiğim şu söze tekrar geri dönüyorum
dikkatinizi tekrar çekmek istiyorum sayın yargıçlar bakınız sözler şuydu hatırlayınız. Bize
polis gönderiyor bizde uygulamaya geçiyoruz. Bunu söyleyen bir sayın savcımız. İşte bu işte,
bu nedenle ciddi anlamda bir terslik vardır bu terslikte doğrudan doğruya yargı
mekanizmasını, adaleti, hukuku dolayısıyla benim canımı feda edeceğim, gözümü kırpmadan
hayatımı verebileceğim çok sevdiğim ülkemi tehdit eden bir husustur. Adalet, burası neresi
sayın yargıç, burası Beşiktaş Adliyesi değil, burası adaletin yuvası ve sizde bu yuvanın
babasısınız, hakim baba. Evet, ben bu durumdan üzüntü duyuyorum çünkü hukuk siz az önce
buyurdunuz, sunumumun başlarında dediniz ki efendim sayın başkan, hukuk hepimize
lazımdır gibi bir cümle pardon herkes yargılanabilir gibi birşey kullandınız evet doğru, doğru
çünkü hukuk devleti burası ve çünkü hukuk hepimize lazım. O zaman sahip çıkalım hep
birlikte sahip çıkalım. Dinamik Ulusal Güç Birliği Kuvvayi Milliye Cephesi hiç bir fikrim
yok. Neymiş bu döküman bu belge ile ilgili olarak hakkında bir bilgisinin olmadığı evet doğru
söylemişim hakkında bir bilgim yok. Ben doğruyu söylerim sayın başkan, sayın yargıçlar,
bende yalan yok. Çocuklarıma ilk öğrettiğim şeylerden birisidir bu bizim kapımızdan içeri
yalan giremez. Çünkü neden biliyormusunuz rahmetli babamdan ilk öğrendiğim şey buydu.
Oğlum bizim evimizin kapısında içeriye yalan giremez yazıyor derdi okumayı öğrendiğim
zaman baba nerede yazıyor dedim ona sordum, güldü. O dedi, yazıyor orada ama dedi
görünmez o dedi. Dolayısıyla bende yalan yok, doğru söylemişim ulusal güç birliği
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yapılanmasını falan bilmiyorum bu belgenin ne olduğunu bilmiyorum. E niye bana soruluyor
benimle ilgili olduğunu ortaya koyan bu yolda sayın savcılığın şüphesini çeken bir durummu
var. Varsa lütfen açıklansın. Diyelim ki geçerli kabul edildi bu bilgi belge bilgisayarımda
olduğu iddiası geçerli kabul edilse dahi bunlar tarafımca hazırlanmış belgeler değildir. Olsa
olsa kendimi zorluyorum bakın ben ne yapardım biliyormusunuz sayın yargıçlar, bilgisayarı
iyi kullanan birisiyim. İnternetten gelen e postadan gelen çeşitli bilgileri kopyala yapıştır
yöntemi ile alırdım saklardım, word dosyası olarak doc uzantılı olarak saklardım sonradan
okumak üzere. Belki çok zorlamalı bir şekilde sizin karşınızda böyle birşey olabilir bunu bu
şekilde düşünüyorum ama benim tarafımdan hazırlanan birşey olmadığını size %100
garantisini, teminatını veriyorum. Dolayısıyla bahsettiğim şekilde bilgisayarımda bulunmuş
ise olabilir, olabilecek ise de ben bunların arzettiğim nedenden ötürü bu metinlerin bir suç
teşkil ettiğine de inanmıyorum. Aynı zamanda bu tür suç iddialarını kesin bir dille
reddediyorum. Bu belgelerle ilgili olarak iddianamenin eklerinde şahsımla ilgili hiçbir kayda
rastlanmamıştır sayın yargıçlar, sayın başkan ya tutarsa mantığı ile göle maya çalınmasından
başka birşey olarak göremiyorum, üzgünüm. Bu iddianame böyle. Evet efendim ata evleri
projesini bir bütün olarak arzetmek isterim eğer uygun görürseniz biraz ara talep ediyorum.
Mümkün olduğunca özet geçiyorum sizinde istediğiniz şekilde. Çünkü zaten iddianamede
olan hususlar, bunların bir bütün olarak iddianamede görmeniz mümkün. Şimdi ata evleri
projesi ile ilgili olarak gösterilen, gösterilecek olan slaytlar iddianameden alınan birebir ekran
görüntülerinden ibarettir sayın yargıçlar. Bütün bu tespitler tarafımdan yeni yapılmamış, yeni
yapılmamış çeşitli zamanlarda medyada haber olarak yer almış tespitlerdir. Şimdi ekran
görüntülerinden gidecek olursak iddianamenin K17 ile belirtilen bölümünde sayfa 11'de ata
evleri projesi ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik
koşullar gereği, maddi yetersizlikler içerisindeki gençlerimizin özellikle, özellikle tabiki
üniversite öğrencilerinin, üniversite çağına gelen gençlerimizin kalacak yer konusunda,
kalacak yer temini konusunda yardımcı olmayı hedefleyen onların barınmalarını,
yiyeceklerine, bu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir projedir ata evleri projesi. Cumhuriyet
nasıl ki bizleri sahiplendi, yetiştirdi ve adam ettiyse bizde Atatürk'ün onurlu evlatları olarak
bizden sonraki nesilleri sahiplenmeli onlara her anlamda destek olmalıyız ifadesi bulunan bir
projedir ata evleri projesi. Atamızın çizdiği yolda bireysel ve bilimsel gelişime, ülkemizi
Atatürk'ün yolunda akıl ve bilimin ışığında ilerletmelerine bu gençlerimizin ilerletmelerine
zemin hazırlamak için tasarlanmış olan bir projedir ata evleri projesi. Bu slaytta dikkatinizi
çekmek istediğim husus şu tek tek okumuyorum efendim dediğim gibi iddianamede mevcut
sayın yargıçlar sizlerde söylediniz. Tek tek üzerinden geçmeyelim, buradaki vurgu lşudur
bakın pardon belgenin iddianamedeki sayfa numarasını şu anda göremiyorum ama proje 8
sayfadan oluşuyor bu projenin 3. sayfasında şöyle bir cümle ile bitiyor. Gençleri güncel,
karamsar ortamdan uzak tutarak geleceğe yönelik laik, demokratik, çağdaş, üniter devlet
yapısı, Atatürk ideolojisinden ödün vermeyen gençler olarak ulusumuza armağan etmek en
önemli uğraşımız olmalıdır. Burada sayın yargıçlar değerli başkan, sayın yargıçlar, sayın
üyeler dikkatinizi çeken bir nokta varmı bu cümlede. Benim dikkatimi şahsen okuyan birisi
olarak çekmesi gereken nokta şu sarı renkli ifadede gördüğünüz gibi çağdaş, üniter, devlet
yanlısı olurdu. Bu sizin dikkatinizi mutlaka çekmelidir. Çağdaş, üniter, devlet yanlısı bir
anlayıştan söz eden projeden bahsediyoruz. Evet, evet atladım bir slayt, bu göstermiş olduğum
slaytta sayın yargıçlar bakın kırmızı ile burada dikkat çeksin diye işaretledim. Bütün proje
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taslağından, sayın başkan gelecek zaman kipleri kullanılıyor. Cektir, caktır, olacaktır,
yapılacaktır, edilecektir. Yani yapılmıştır, olmuştur, bitmiştir ifadeleri yerine -cekli, -caklı
ifadeler gelecek zaman ifadeleri kullanılıyor buradan neyi kastettiğim çok aşikar. Dolayısıyla
bu bir proje taslağı yapılmış bitmiş birşey değil. Ha başlarken aslında şunu söylemem
gerekirdi, ata evleri projesi ile benim ilgim, alakam bu proje bana bahsedildiğinde Gökhan
bey tarafından bahsedildiğinde ne olduğunu dinledim ve kendiside burada teyit isteyebilirsiniz
kendisinden aynı şeyi söyleyecektir dedim ki o zaman dedim ben bunu bir yazayım ne dersin
dedim. Tamam dedi , o zaman dedim ben yazdıktan sonra sana göndereyim bunu beni teklif
etmemdeki maksat şuydu bilgisayarı sürekli kullanan bir insan olduğum için bilgisayarda
hızlıyım, klavyede hızlıyım dolayısıyla bunu ben yazayım ayrıca ben 15 senelik, 16 senelik
çalışma hayatımda sürekli proje temelinde çalıştım. Sadece ata evleri projesi değilki benim
ürettiğim proje, ben ilaç sektöründe ilaçların iyi satılması için, uzmanlık konum dahilinde
projeler geliştirdim. Hastane projeleri geliştirdim, yatan hasta projeleri geliştirdim, hemşire
projeleri geliştirdim. Ben mantığım, mantık akışım, proje bazında çalışma elverişli bir insanım
dolayısıyla ben günlük hayatta bütün işlerimi projelendirerek yaparım. Sanmayınız ki sayın
yargıçlar benim hayatta tek projem ata evleri projesi, böyle birşey yok. Dolayısıyla ben bu
projeyi fikir olarak, konuştuğumuz zaman Gökhan bey'e dedim ki abi dedim ben bunu
yazayım sana dedim göstereyim tamam Sadun dedi. Yazdık, ortaya böyle birşey çıktı benim
sayın yargıçlar, sayın başkan benim ilgim alakam budur. Ama hani bunu ilgim alakam sadece
yazmaktan ibarettir diyerekte kendimi işte bir tarafa atıp, topu kendimden atıyor gibi şey
yapılmasın, addedilmesin. Yazdığıma göre aklıma yattı ki ben yazdım bunu. Neden aklıma
yattı çünkü içerisinde yasa dışı hiçbir suç unsuru yokki. İsmi projenin Atatürk'ten geliyor,
isminde Atatürk geçen bir proje nasıl olurda, terör örgütü davası iddiasına konu edilebilir.
Bakın, geçen deminki slaytta gösterdim, ne diyordu slayt çağdaş, üniter, devlet yanlısı ifadesi
var bütün benimle ilgili olan davaya konu iddia metinlerinde, iddianamelerde hiçbir suç
unsuru olmadığı gibi, arzettim efendim sizlere hukuk, adalet, anayasal düzen, anayasa,
demokrasi gibi ulvi değerleri göreceksiniz. Bunlar benim hayat görüşüm, yaşayışımla alakalı
şeyler. Dolayısıyla hiçbir suç unsuru olmadığı gibi tam tersine suçla uzaktan yakından alakası
olmayan konular bunlar, bahsettiğim değerler. -cektir, -caktır ifadeleri var, gelecek zaman
kipleri kullanılıyor demekki proje taslak, ortaya somut olarak konulmuş birşey değil. Somut
olarak konulsa bile suç yokki ortada, bu slaytta altını kırmızı ile çizdiğim önerilmektedir
kelimesi. Kelimeler üzerinden gidelim, d şıkkı bu projede çalışmaya gönüllü üniversite
öğrencilerinden destek alınması, üniversite eğitimi alan kardeşlerimizin kendi fakültelerinin
dekanlarıyla hatta mümkünse üniversite rektörü ile görüşerek, arazi, taşınmaz diye devam
eden bir cümle sayın başkan. Bakın, hangi terör örgütü, hangi terör örgütü rektörle, dekanla,
görüşür. Yani rektörle, dekanla niye görüşülür bir takım şeylerin kurallara uygun, nizamına
uygun, yasalara uygun çerçevede yapılması için. O kurumun fakulteninin başkanı dekandır,
üniversitenin başkanı rektördür. Bir terör örgütü düşünün ki rektörle görüşüyor, dekanla
görüşüyor. Bu slaytta yine altı çizilmiş olan yerler var işte yine aklıma şey geliyor, polis bize
gönderiyor bizde uygulamaya koyuyoruz geliyor. Bu slaytta, anlaşacağımızın derneklerin ata
evleri projesine tahsis edilecek bir havuz hesabına yatırılacaktır para ifadesi var. Burada da
ana fikir şu, parayı biz toplayalım diye birşey yok gördüğünüz üzere, yani projenin merkezine
biz oturalım, parayı biz toplayalım, yasal birşey değil ki para toplamak, para şeyi yapmak
çünkü bir dernek adına yapılmıyor bu. Bu projenin çıkış noktasında en büyük çıkış noktası
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şuydu bu proje hazırlansın, çevreye yayılsın, duyulsun, çağımızın iletişim araçları internet,
email, dolayısıyla, beğenen kişiler kendi bağlı bulundukları, mensubu oldukları dernek adına,
dernekler yasal oluşumlar adına bu projeyi uygulasınlar. Bunda bir kötülük görmedik. Evet,
sayın başkan dediğim gibi yani suç unsuru hiçbirşey yok. Hiç bir ifade yok, olmadığı gibi tam
tersine atıflar var. Yine -cektir, -caktır ifadeleri bakın önerilmektedir diyor. Kelimelerin
tamamen kelimelerin üzerinden gidiyorum bizleri en iyi ifade eden şeyler, şahsımızı ifade
eden şeyler kelimelerdir, türkçemizdir, dilimizdir. Bende kelimeler üzerinden gidiyorum açık,
önerilmektedir sayın başkan, alt not projenin başlatılacağı bölge sayısı henüz
belirlenmemiştir. Organizasyon şemasında bölge sayısı tahmini olarak alınmıştır. Yine
emniyet tarafından çizilen noktalar, ben burada açıklayacak birşey göremiyorum. Evet,
geçiyorum, heh şimdi bu slayta geldim bu slaytta da şöyle bir ifade var okuyorum aynen
iddianamenin ekran görüntüsüdür bu. Medya desteğinin sağlanabilmesi amacıyla projenin
duyurulabileceği radyo ve televizyon programlarına katılmak, gazetelerin bu konuda
toplumsal duyarlılık yaratmalarına ön ayak olmak. Şimdi sayın yargıçlar, sayın başkan bir
terör örgütü düşünün, radyolara katılıyor, radyo programlarına katılıyor, televizyon
programlarına katılıyor. Yani böyle bir terör örgütü örneği varmı bilmiyorum ama, en azından
benim o örgütle alakam yok efendim. Evet, yine projenin taslak aşamasında olduğunu ortaya
koyan bir başlık. Kurulmasından sonra planlanan işler, yapılacak olan işler, projenin devreye
alınmasını takiben anlaşılacak bir yemek firması, sağlayacaktır. Projelere ve gezi
programlarına dahil edilebilecektir. Slaytı geçiyorum ve geliyorum iddianamedeki hususlara.
Diyor ki iddia şu yönde, proje kapsamında çeşitli illerde evlerin tutulduğu ve bu evlerde
öğrencilerin kaldığı iletişim tespit tutanaklarından belirlenmiş olup diye gidiyor. Proje metni
bir bütün olarak incelendiğinde, yapılmıştır, edilmiştir gibi sonuç ifadeleri yerine -cektir, -
caktır gibi biten kelimelerin kullanıldığı görülmektedir. Bu bakımdan bu metnin bir taslak
olduğu, sonuç metni olmadığı açıktır. Öncelikle ata evleri projesi sadece proje aşamasında
kalmış olup, benim bu projedeki tek ama tek bağlantım fikir olan bu projeyi yazıya dökmek
olmuştur bunun dışında bu projesinin hiçbir aşamasında etkin bir katkım olmamıştır. Sayın
Gökhan Ecevit'te savunmasında belirtti. Ben bu projeyi düşünürken dedi bunu internet
ortamında ilgilenebilecek kişilere kendi çevremize gönderdik ama bilirsiniz mutlaka takdir
edersiniz ki her gün irademiz dışında mail düşüyor elektronik posta kutularımıza. Bunu niye
söylüyorum internet son derece hızlı iletişimin yayılma mecrası olması sebebiyle bunu
söylüyorum. Dolayısıyla siz bunu 3 kişiye gönderdiğinizde o 3 kişi 30 kişi olur, 30 kişi 300
kişi olur o şekilde yayılır. Yani bunda bir suç unsuruda yok üstelik. Kaldı ki, ha fikir suçu
varmı sayın başkanım, fikir suçu varmı Türkiye'de ben yok diye biliyorum. Kaldı ki ata evleri
projesi hayata geçirilmiş dahi olsaydı bu projede hiçbir yasa dışı eylem yada faaliyet olmadığı
gibi bu eylem ve faaliyetlere bir teşebbüs dahi söz konusu olmamıştır sayın başkan. Savcılığın
iddiasına göre madem bir takım evlerin tutulduğu ve bu evlerde öğrencilerin kaldığı tespit
edilmiştir, o halde şu hususlarında iddiamakamı tarafından mahkemeye tam ve net olarak
açıklanması gerekmektedir. Bu evlerin açık adresleri, evlerde kalan öğrenci sayıları, bu
öğrencilerin kimlikleri, kim oldukları. Gerekirse mahkemede bu öğrencilerin ifadelerine
başvurulmalıdır. İsimleri geçen bu öğrencilerin ne zamandan beri o adreste ikamet ettikleri,
ilgili muhtarlıklardan yada nüfus müdürlüklerinden araştırılmalıdır. Öğrencilerin kaldığı iddia
edilen ata evinin yada evlerin tapularının kimin üzerine kayıtlı olduğu araştırılmalı ve yüce
mahkemenize iddia makamınca sunulmalıdır sayın başkan. Aynı şekilde evleri kiralayan kişi
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yada kişiler belirlenmeli, ve proje ile ilgili bilgilerinin olup olmadığı sorgulanmalıdır. Bunlar
yapılmışmıdır, hayır. Bahsettiğim tüm bu araştırmalar yapılsa dahi, ortada hiçbir suç olmadığı
anlaşılacaktır. Çünkü ata evleri projesi hiçbir zaman hayata geçmemiştir. Ama, ben de ifade
edeyim bu konu ile ilgili olduğu için Gökhan bey ismini kullanıyorum evvelki günkü
ifadesinde, geçmesi hayata geçmesini çok isterdim dedi. Dün gece aynı kelimeyi, aynı
cümleyi bende ekledim evet bende isterdim geçmesini çok isterdim keşke geçmiş olsaydı.
Ama maalesef olmadı, ata evleri projesi diye birşey hayat bulmadı. Şimdi bir gerçek var sayın
başkan, Türkiye'de ne yazık ki bugün, laik Türkiye'de dinci cemaatler konusu bir gerçek.
Bunu benmi söylüyorum, nasıl söylüyorum evet ben söylüyorum ama nasıl söylüyorum
gazete haberlerinden, televizyon haberlerinden, yazılanlardan ve çizilenlerden,
gördüklerimizden, duyduklarımızdan söylüyorum sayın başkan. Şimdi bana savcılık ifadem
sırasında bir terör örgütü üyesi muamelesi yapılarak anayasayı tanıyormusun, Türkiye
Cumhuriyeti anayasasını tanıyormusun sorusunu soran sayın savcılar bunları araştırmak ve
soruşturmak yerine sayın başkan, beni anayasal, toplumsal ve kamusal düzene karşı yasa dışı
bir örgüt üyesiyimişim gibi göstermek suretiyle, göstermek için olağanüstü bir çaba
sarfetmişlerdir ve Cumhuriyeti sahiplenen onun değerlerini koruyan Atatürkçü bir Türk
vatandaşı olarak sorgulanmama sebep olmuşlardır sayın savcılar. Evet, yine iddianameden
örgütün gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetleri önce yazılı olarak döküman yada rapor olarak
hazırladığı bu raporun örgütün yönetici kadrosuna sunulduğu, yönetici kadrodan onay
alındıktan sonra, uygulamaya konulduğunun tespit edildiği, sayın başkan. Ben, yasa dışı
hiçbir örgüte üye olmadığım gibi şahsımın bağlı olduğu yada onay aldığım yönetim kadrosu,
kademesi de bulunmamaktadır. Söz konusu taslak, ifade edildi daha önceki sunumda, Murat
Ağırel'in arabasının bagajında yapılan polis aramasında bulunmuştur bununda tarihi Eylül
2008'dir efendim. Bu proje, Murat Ağırel'e 2007 yılının eylül aylarında verilmiştir bu tarihte
Ağırel memleket sevdalıları derneğinin İstanbul il başkanı durumunda. Bu projenin, bu
projenin ne bu projenin ne de benim ve Gökhan Ecevit'in herhangi bir terör örgütü ile ilişkisi
kesinlikle yoktur. Ve, söz konusu projede hiçbir terör örgütünün, hiçbir terör örgütünün
onayına sunulmamıştır. Ata evlerinin yine iddianameden, bakın, sayın başkan, dikkatinize
arzediyorum. Ata evlerinin hiyerarşik bir düzen içerisinde tanzim edilmesi bu evlerde kalacak
olan gençlerin örgütlenebilme yeteneği olan gençlerden seçilmek istenilmesi, burs verilecek
bu öğrencilerin sivil toplum örgütlerinin üniversitelerin faaliyetlerinde kullanılmak istenilmesi
bu kısma şimdi dikkat, Hamdi Gökhan Ecevit'in ergenekon silahlı terör örgütü tarafından
yönlendirilen USTKB içerisinde dönem sözcülüğü yapması virgül, Ömer Sadun Okyaltırık'ın
benim yani memleket sevdalıları derneğinin Kadıköy sorumlusu olması, ata evleri projesinin
boyutlarını, ortaya koyması açısından önem arzetmektedir. El insaf, sayın başkan memleket
sevdalıları derneği USTKB'yi bilmiyorum yani bilmiyorum derken özür diliyorum
bilmiyorum hakikaten. Tanıma şeyim olmadı ama, kendi kendime bilgi edindim ama en
azından kendi mensubu olduğu olduğum memleket sevdalıları derneğinin Kadıköy sorumlusu
olmamın terör örgütü ile irtibatım açısından ne gibi bir bağlantı ortaya koyduğunu ben sayın
savcılıktan açıklamasını talep ediyorum. Memleket sevdalıları derneği terör örgütü
üyesimidir, hayır değildir. Memleket sevdalıları derneği, devletin yetkili kurumları tarafından
onaylanmış, onay almış, yasal bir dernektir. Bir terör örgütü değildir sayın başkan. Yine iddia,
ah ah ah öğrencilerin bu evlerde kız erkek karışık kaldığı, özellikle kız öğrencilerin TSK'da
görev yapan genç subaylar ve harp okulu öğrencileri ile tanıştırılarak arkadaşlık yapmalarının
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sağlandığı böylelikle bir kısım genç subayları ve geleceğin TSK mensuplarını oluşturacak
harp okulu öğrencilerini, öğrencilik yıllarından itibaren kontrol altına almaya çalıştıklarının
anlaşıldığı. Sayın başkan el insaf, ben kimya mühendisiyim efendim. Mesleğim kimya
mühendisi, işletme master'ım var iyi bir ailenin çocuğuyum çok zengin değilim ama Allah'ıma
bin şükür olsun benim yalan yollara, yanlış yollara tevessül edecek bir yapım yok efendim.
Burada bana kara çalınan ilk davayı, ilk duruşmayı hatırlarsınız biraz gerginlik olmuştu,
itirazlarımız olmuştu, haklıydık. O küfürdür sayın yargıç, dinimize görede küfürdür. Açık açık
kelime kullanılmasada o küfürdür ben o küfrü kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum efendim
bu ne demektir, hakaret. Hakaret, sayın başkan. Sahibine iade ederim. Evet, bu ifadeler alenen
şahsıma yönelik hakaret ve iftira suçu teşkil etmekte ve iddianameyi hazırlayan savcılarda bu
bakımdan suç işlemişlerdir sayın başkan. Bu hususla ilgili olarak maddi ve manevi tazminat
talep haklarım saklı kalmak kaydıyla ilgili savcılar hakkında sayın mahkemenize suç
duyurusunda bulunuyorum açıkça tekrar ediyorum bu işten sorumlu olan sayın savcılar
hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu kadar ucuz değil. İddianameden, efendim işte bir
uzun cümle var amaç diyor, ergenekon terör örgütüne yeni üyeler kazandırmak, ergenekon
terör örgütü ideolojisi doğrultusunda müzahir eleman yetiştirilmesi, sayın başkan ata evleri
projesi belgesi söz edilen iddiaları yani terör örgütü bağlantısı, yasa dışı örgüte eleman
yetiştirilmesi ve bunun gibi şeyler bunları geçerli kılabilecek elinde efendim bakın okuyun ne
olursunuz hiçbir belge, hiçbir bilgi, bulgu bu yönde varmı, soruyorum size varmı, yok, yok.
Neden, ya soruyorum sözlerime başlarken bugün öğle üzeri başladım konuşmaya sizlerde
dinliyorsunuz saolun ancak sorduğum bir soru vardı yani neden diye başladım ben. Yine
soruyorum neden ve bu soru bitmeyecek. Beraat günüme kadar bitmeyecek bu soru, neden.
Hiçbir geçerli belge, bilgi, delil, veri bulunmadan suçlanmam neden ben açık açık bunu
soruyorum ve talep ediyorum cevabını. İddia yine, burası çok önemli, bakın aynı
iddianameden örgüt dinci şeklinde niteliği öğrenciler karşısında bunlara karşıt düşüncede
bulunan öğrencileri seçerek bu iki gruptaki öğrencileri bir birine zıt iki kutup gibi
göstermekte, öğrencilere sponsorlar bulup bunların barınma ihtiyaçlarını karşılayarak
ergenekon silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda çeşitli eylemlerde, mitinglerde
kullanmayı amaçlamaktadır. Bunları yaparken de, sözde dinciler tarafından devletin ele
geçirildiğini, bunlara dur denilmesi gerektiğini, öğrencilere enjekte etmektedir. Yanıp sönen
ifadeler, kayıt açısından telaffuz edeyim sözde dinciler ifadeler kullanılmıştır iddianamede ve
enjekte etmektedir ifadesi kullanılmıştır buraya dikkatinizi çekiyorum. Bakınız sayın başkan
projenin hazırlanan taslak metnindeki iddianamedeki öğrencileri birbirine zıt iki kutup gibi
göstermek, öğrencileri terör örgütünün amaçları doğrultusunda çeşitli eylemlerde, mitinglerde
kullanmayı amaçlamak ifadelerini doğrulayacak hiçbir yazılı ifade bulunmamaktadır. Yok,
böyle bir ifade yok, varmı. Var sa lütfen siz söyleyin bana, yok. Ben yazdım projeyi sayın
başkan. İddianamedeki sözde dinci ifadesi, proje taslağının tümü incelendiğinde metnin
içeriğinde sözde dinci şeklinde hiçbir ifadenin bulunmadığı görülmektedir. Bu ifadeleri ile
sayın savcılar açıkça taraf olmuşar ve tarafsızlıklarını maalesef yitirmişlerdir. Bu ifadeleri
sayın savcıların kendilerini nasıl konumlandırdıklarını, hangi safta durduklarını çok net bir
şekilde ortaya koyuyor. Aksi takdirde, iddianamede sözde dinci ifadesi kullanılamaz, yok ki
kullanılsın. Sözde dinci diye birşey yazmadım ben sayın başkan. Ama bunuda ben
söylemiyorum cayır cayır basın organlarında çıkıyor. Ata evleri belgelerinde yer verdiğim bir
takım resimler, bilgiler ve metinler kaynaklarıyla beraber ifade ediliyor Türkiye'nin en büyük
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gazetelerinden radikal gazetesinden, oradan, buradan alıntılar yaptım kaynaklarınıda belirttim
açılsın bakılsın o kaynaklar araştırılsın. Yani burada niye ben suçlanıyorum. Ben günah
keçisimiyim böyle birşeyi asla kabul edemem, asla kabul edemem böyle birşeyi. Bahsi geçen
durum yani dincilik, cemaatçilik, tarikatçılık varsa ki durumla ilgili olarak ata evleri
projesinde yer verilen tespitler bu gün bir çok basın organında demin söylediğim gibi yer
almıştır. Sözde dinciler tarafından devletin ele geçirildiğini, bunlara dur demesi gerektiğini
öğrencilere enjekte etmektedir. Devlet güvenliğini, Cumhuriyet rejimini tehdit eden bir tehlike
varsa bile bu tehlikeden söz bile ediliyorsa, ihtimali bile varsa bu konuya dikkat çekmek özür
dilerim ama benim borcum, vatandaşlık görevim ben böyle gördüm böyle büyüdüm bu
suçmu. Bu suçsa ben bu suçu kabul ediyorum. Şunu da belirtmek gerekir ki sayın başkan. Her
tarikat yada cemaat bakınız Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan felsefe nezdinde tehlikede
arzetmez efendim. Mesela yüzlerce yıl önce yaşayan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin felsefesi
günümüzde de çok olumlu yankılar bulmaktadır ve hiç kimse Hazreti Mevlana'nın
felsefelerinin, ben dahil tehlikeli olduğunu iddia etmemektedir. Laik, hukuk devleti olan
Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet savcıları bulundukları kamu görevinden kaynaklanan
güçlerini olmayan bir suçu varmış gibi göstermek için bu bulundukları güçleri, pozisyondan
kaynaklanan güçleri nasıl kullanabiliyorlar bunu anlamakta inanın zorluk çekiyorum
diyemeyeceğim anlayamıyorum. Yine iddianameden örgütün DKK'daki yasa dışı
yapılanmasına mensup kişilerin yapmış oldukları toplantılarla bu projeye finansal destek
sağlamaya çalıştıkları anlaşılmıştır. İddianame bunu söylüyor, bakın projenin ne ÇEV ile ne
deniz kuvvetleri ile hiçbir ilgisi ve alakası bulunmamaktadır. Bunu yazan kişi olarak, bunu
yazmanız içinde karşınızdaki insanı dinlemeniz, çok sevdiğim bir söz vardır Allah insana 2
kulak vermiş 1 tane ağız vermiş çünkü neden bir susup iki dinlesin diye, bununda anlamı
benim hayat görüşümdür. Dolayısıyla ben 2 dinler 1 konuşurum bu şekilde, bu şekilde
yaşamaya çalışırım dolayısıyla ben iyi anlamalıyım ki bana anlatılan şeyi iyi bir şekilde
yazıya dökebileyim ve yazılı ifadem de benim güçlüdür, güçlü yönlerimden bir tanesidir.
Kendisine Gökhan beye bu projeyi olmuşmu söylediklerinin dışında birşey varmı dediğim
zaman baktı gayet güzel dedi tamam dedi. Dolayısıyla projenin yazan kişi anlayıpta yazan kişi
ben olduğuma göre söylüyorum diyorum ki ben bu projede ne ÇEV ile ne deniz kuvvetleriyle,
ne hava kuvvetleriyle, ne kara kuvvetleriyle hiçbir şekilde militarist bir düşünce ile bunu
yazmadım. Dediğim gibi, arz ettiğim gibi sayın başkan, internet çağımızın en süper iletişim
araçlarından bir tanesi. Çok hızlı bir şekilde yayılmış, bir çok insanın eline geçmiş olabilir
bunda ne sakınca var. Bir fikrin yayılmasında soruyorum sizlere bir fikrin yayılmasında ne
sakınca var. Biz mikropmuyuz, yada ben öyle mi görünüyorum sayın başkan bu proje ne
olduğunu size izah ediyorum elinizde dökümanı var. İçinde bir tek zararlı unsur varmı olsa
ben karşı çıkarım hayatım pahasına diyorum size, bir fikir o yüzden, ata evleri projesi fikrinin
yayılmasında da hiçbir sakınca görmediğim için o projeyi kaleme aldım. Ama kaleme alan
kişi olarakta şunu söylüyorum ÇEV ile de deniz kuvvetleriylede bir ilgisi olsun diye bir
odağım olmadı, ilgi odağım olmadı. Evet, bunlardan bahsettik tekrar üzerinden geçmeyelim.
Altını çizmek istiyorum yine tekrarla, daha da önemli olan husus şu ki bu proje taslağını
hiçbir şekilde hukuk dışılık taşımadığı açık seçik bir gerçektir. İddia makamı aynı zamanda bu
iddiaları arasında çelişkide yaratmaktadır iddianamenin önceki kısımlarında bu tür projeler
yazılı hale getirilerek sözde terör örgütünün yönetiminin onayına sunulduğundan söz
edilmekte, ata evleri projesi için benimde o dönem mensubu olduğum daha sonra eylül
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2010'da farklı sebeplerle istifa etmiş olduğum memleket sevdalıları derneğinin ne de herhangi
başka bir derneğin onayı bulunmamaktadır. Şimdi hani diyorsunuz ya iddianamede
görüyoruz. Pardon görüyorsunuz diyorum, özür dilerim. Memleket sevdalıları derneği üyesi
olduğu için Sadun Okyaltırık terör örgütü üyesidir ya böyle bir anlayış nasıl olabilir ben
anlayamıyorum sayın başkan. Ben memleket sevdalıları üyesiyim ben terör örgütü üyesi
değilim. Artık memleket sevdalıları üyeside değilim neden biliyormusunuz işte bu iddianame
yüzünden değilim. Ben artık siyasetlede uğraşmayacağım küstüm, acı değilmi sayın başkan.
Ben bu vatanın bir evladıyım. Ve soruyorum açık açık soruyorum cevabımıda istiyorum siz
yasal bir derrneğe terör örgütü iddiasında mı bulunuyorsunuz. Sayın savcıların bir yandan
memleket sevdalıları derneğini terör örgütü olarak göstermek isterken diğer yandan da bu
derneğin hukuki olarak halen varlığını devam ettirmesi iki hususu ortaya koyuyor sayın
başkan. Ya sayın savcıların MSD kısa adıyla memleket sevdalıları derneğinin terör örgütü
oluşumu iddiası gerçek dışıdır. Ya da savcılar bu derneğin sözüm ona bir terör örgütü
olduğunu bile bile hiç ses çıkartmayarak savcılık görevlerini gereği gibi yerine
getirmemişlerdir, getirmemektedirler. Evet, eğer kasıt buysa, yani memleket sevdalıları
derneği terör örgütü iddiası ise, bu kastını aşan bir iddiadır, ve bu açıkça bir suçtur. Suç
işlenmiştir buradan da bunu ifadelerime geçmek istiyorum. Bir takım isimler var Alperen
Erdoğan, Yakut Aksoy, Burak Düzalan ortak kullanımında bulunan Kocaeli Değirmendere
ilçesindeki ikamette el konulan flash bellek içerisinde 2008-2009 sonuc raporu isimli word
dosyasında 4857 iş kanunu herhalde is kanunu isimli word belgesinde toplantı notları
başlıkları 23 maddeden oluşan metin içerisinde örgüt tabanının deniz yıldızı ve ata evleri
projeleri için finansal destek şeklinde yazılmış notlardan açıkça görülmektedir. Bahse konu
not, ata evleri projesinin örgüt tabanına eleman temin etmek için bir proje olduğunu çok net
olarak ortaya koymaktadır. Nasıl yani, net olarak, çok net olarak ortaya koymakta. Bakınız
sayın başkan Alperen Erdoğan, Yakut Aksoy, Burak Düzalan isimli bu kişileri kesinlikle ama
kesinlikle ben tanıyor değilim, tanımıyorum. Tanımıyorum. Hayatımda da tanımadım. Bu
kişilerden elde edilen adı geçen word dosyasında bu belgelerde toplantı notları başlıklı 23
maddeden oluşan metin içerisinde örgüt tabanının deniz yıldızı ve ata evleri projeleri için
finansal destek notları hakkında, bu notlar hakkında hiçbir bilgim yoktur efendim. Ata evleri
projesi bu kişilere farklı bir kanaldan e posta ile ulaşmış olabilir. Zira memleket sevdalıları
derneği, biz kaç kişiyiz platformu, USTKB, yeni parti'nin üyelerinin sayısının 2 milyonun
üzerinde olduğu, dikkate alındığında belkide 2 milyondan çok daha fazla. 2 milyonu ben
tahminen yazdım. Bu dikkate alındığından tarafımca kaleme alınan ata evleri projesinin bir
çok kişiye ulaşmış olabileceği göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. İddianamede belirtilen
hususlara genel olarak bakıldığında emniyet teşkilatından gelen belgeler üzerinde koyu
harflerle yazılı kısımların savcılıkça tarafıma soru olarak yöneltilerek ve savcılığın
kendisinden hiçbir şey katmadığı gözlenmektedir. Ben burada bir hatırlatmada bulunmak
istiyorum lütfen sayın savcının sözlerini hatırlayınız. Polis bize gönderiyor, bizde uygulamaya
geçiyoruz. İşte o koyu yerler polis teşkilatında, emniyet teşkilatında işaretlenen koyu yerlerin
bire bir aynısının savcılık ifadem sırasında tarafıma soru olarak yöneltilmeside işte bu sözleri
sayın savcının kendi ağzından çıkan bu sözleri desteklemektedir sayın başkan. İddianameden,
delillerin ve hukuki durumunun değerlendirilmesi başlıklı bölüm. Örgütsel irtibatlardan da
anlaşılacağı üzere, şimdi örgütsel irtibat içerisinde gösteriliyoruz. Ömer Sadun Okyaltırık'ın,
sanık Ahmet Tuncay Özkan ile birlikte hareket ettikleri, Cumhuriyet mitinglerinde gerekli
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paranın sağlanması, araçların tahsis edilmesi konularında çalışmalar yaptıkları açıkça
anlaşılmaktadır. Bu çalışmaları biz kaç kişiyiz derneği adı altında gerçekleştirdiği
görülmektedir. Şimdi, arzettim, tekrar ifade edeyim, tekrarlayayım yani anlaşılması benim
için önem arzediyor. Ben Ahmet Tuncay Özkan ile, Tuncay Bey ile evet irtibat içerisindeydim
ama bu can ciğer kuzu sarması sıkı fıkı bir irtibat değildi. Ben Tuncay Bey ile resmi, samimi
bir ilişki içerisindeydim. Bu ilişkimde olsa olsa bir kaç tane telefon görüşmesinden ibarettir. O
dönem birlikte çalıştığımız yasal, devletin izin vermiş olduğu yasal yapı içerisinde ki neler
olduğunu anlattım tekrar söyleyeyim efendim. Memleket sevdalıları derneği, biz kaç kişiyiz
derneği ve son olarakta yeni parti. Bundan daha normal, sayın başkan, bundan daha normal
birşey varmı hayatta. Demokrasiden söz ediyorsak, anayasal düzenden, hukuktan, sosyal
hukuktan söz ediyorsak, siz bir hukuk insanı olarak bundan daha normal birşey
görebiliyormusunuz. Masum bir insanı suçlamak, hakkında 10-15 yıl ceza istemek savcı
olunca bu kadar kolay oluyor demekki. Ben kimseyle birlikte hareket etmedim. Sadece
inandığım yoldan gittim ama inandığım yolda da demokrasi vardı, yasadışı hiçbir şey yoktu,
vatan sevgisi vardı. Bu yolda suç yoktu, ceza yoktu, haksızlık yoktu. Ama bu yolda, hak
vardı, hukuk vardı, adalet vardı, insana ve yasalara saygı vardı sayın başkanım. İddianamede
örgütsel bir, örgütsel irtibat olarak lanse edilen durum tamamen bir hukuksuzluktur çünkü
savcılığın örgütsel irtibat olarak kastettiği yasadışı bir örgüt ilişkisi şeklinde anlaşılmaktadır.
Benim Tuncay Özkan ile ilişkimde ise hiçbir yasa dışılık yoktur olmamıştır. Tuncay Özkan ile
irtibatım iddianamede belirtilen 8 telefon görüşmesinden ibarettir ki, bu da yanlış aslında. 8
kere ben kendisini aradığımı hatırlamıyorum. 8 kere felan değil olsa olsa 2 kere, 3 kere
bilemediniz 4 keredir. Bu kadar, 8 kere aradığımı hatırlamıyorum. Dediğim gibi burada bir
hatırlatmada bulunmak istiyorum sayın başkan bu görüşmelerin şeyleride, bahsetmiş olduğum
öğleden sonraki duruşma bölümünde kayıtlarıda tarafımda bulunmamaktadır bunları tek tek
isim isim geçtim anlattım, açıkladım. Bunlarıda, bu görüşme kayıtlarınıda tarafınızdan talep
ediyoruz efendim. Bu görüşmelerde, tamamen devletin resmi makamlarınca izin verilen
oluşumlar içerisinde cereyan etmiştir sayın Tuncay Özkan ile olan görüşmelerim. Bir sayın
savcının gazetecelerin tutuklanması üzerine son günlerde yaptığı polis bize gönderiyor bizde
uygulamaya geçiyoruz açıklaması içinde bulunduğumuz durumu gözler önüne sermektedir.
Yani polis herşeyi hazırlamakta, savcılıksa aynen uygulamaktadır. Hukuksuzluklara göz
yumulmaktadır sayın başkan. Efendim sabırla dinlediniz şimdi biraz daha sabrınızı diliyorum
sonuç kısmına geldim. Türkiye, kendi yandaşları, kendi vatandaşlarının kişisel özgürlüğünü
ve güvenliğini anayasası ve yasaları ile güvence altına almış bir ülkeyken bugün
toplumumuzun geniş bir kesiminin özgürlüğü ve güvenliği tehdit altında tanımlamasınıda
geçmiş, bu toplum kesimlerinin özgürlükleri ve güvenlikleri kalmamıştır. Arzetmiştim, tekrar
edeyim artık korkar olduk telefonumuzda işte aman birinin numarası olmasın, aman bu şeyi
telefon görüşmesi yapmayalım yüz yüze gelince söyleriz, taksi şoförü, geçenlerde bir taksiye
bindim diyor ki bizide dinliyorlardır diyor artık diyor Allah'a emanet diyor. Hiçbirşey
söylemedim sayın başkan, ben bunları görüyorum siz görmüyormusunuz. Sokaklarda,
çıktığınız zaman insanlarla bir iletişim kurmuyormusunuz. Hiç mi rastlamadınız. Acı, acı
şeyler yaşıyoruz sayın başkan ben kendi savunmama şekil verebilmek adına o Mustafa Balbay
ile iddia edilen görüşmeyi çözümlemek için bile imtina ettim. Belirtilennumarayı aramaktan
çekindim efendim. Bunun ne demek olduğunu anlayabiliyorsunuz değilmi sayın başkan.
Sabahın kör vaktinde toplumun önemli bilim ve fikir adamları Türkiye'de olanlar bunlar,
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gazeteciler, profesörler, siyasi parti liderleri mensupları ve bunun gibi kişiler polis baskınına
uğramaktalar göz altına alınmakta, evlerinde aramalar yapılmakta insanlar sorgusuz sualsiz,
arzettim benim başımdan gelenide, nöbetçi mahkemede yaşadıklarımıda, saat sabahın 5'i oldu
biz bu saatten sonra bu kadar insanı nasıl sorgulayalım biz burada kimseyi idam etmiyoruz
sözlerini tekrar hatırlatmak istiyorum. İnsanlar sorgusuz ve sualsiz hapishanelere atılmaktadır.
Hal böyleyken canımızı, malımızı, namusumuzu emanet ettiğimiz, bireysel, toplumsal ve
ulusal değerlerimizi korumakla görevli olan yasaların uygulayıcıları, yani sizler hukuk
insanları olarak masum, dürüst ve tertemiz bir vatandaşa anayasal düzeni, sayın savcılar
anayasal düzeni kabul ediyormusunuz diye soru sorabilmektedirler. Sözlerimi tamamlarken
değinmeden geçemeyeceğim bir söz var deyiş var. Alman vaiz Martin Niömöller bunu
söylemiş birinci dünya savaşı yıllarında. Önce sosyalistleri topladılar, sesimi çıkarmadım
çünkü sosyalist değildim, sonra sendikacıları topladılar sesimi çıkartmadım sendikacıda
değildim, sonra yahudileri topladılar sesimi çıkartmadım çünkü ben yahudi de değildim, sonra
beni almaya geldiklerinde benim için sesini çıkartacak hiç kimse kalmamıştı. Bunu Martin
Niömöller söylemiş alman vaiz. Şu anda bu güzel ülkemizde yaşananların Martin
Niömöller'in bahsettiği durumdan hiçbir farkı bulunmamaktadır sayın başkan. Ülkemizdeki
mevcut durumun, yani hukuksal anormalliklerin normale dönmesinde sorumluluk vatandaş
olarak hepimizde ancak arzettiğim gibi tekrar söyleyeyim birer hukuk insanı olarak, birer
yargıç olarak daha fazla sorumluluk sizdedir efendim. Ben başından beri maalesef ki
siyasallaştırılmış olan bu davada sayın savcılık tarafından hiçbir makul neden, ileri
sürülmeksizin dahil edildiğimin farkındayım. Hakkımdaki dayanaksız, hukuksuz, iftiradan
ibaret, muhalif düşünceye tahammül edemeyen kısır bir siyasi hayal ürünü, hayal gücünün
ürünü olan bu suçlamaları, asla ve hiçbir şekilde kabul etmiyorum sayın yargıçlar. Sonuç
olarak, bana ait olmayan telefon numaralarıdan bahsettik bugün savunmam sırasında,
yapmadığım telefon görüşmelerinden bahsettik. Hiçbir zaman tanımadığım insanlardan
bahsettik sayın yargıçlar, masum kişilerin suçluymuş gibi gösterilmelerini bunların bir şekilde
bir yada bir kaç kez irtibat kurmuş kişilerin aynı şekilde suçluymuş gibi gösterilmek
istenildiğini ortaya koymaya çalıştım. Ben dahil hiç kimsenin kullanmadığı bir konuşma
metninden sorumlu tutulduğumu, tutulmaya çalışıldığımı ve suçlanmaya çalışıldığımı
arzetmeye çalıştım. Daha önce de birebir uygulamaları bulunan hatta fikren bana ait bile
olmayan bir proje nedeniyle ki ismi ata evleri, Atatürk'ün ismini verdiği, aldığı proje. Ata
evleri projesinden dolayı, suçlanmaya çalışıldığımı arzetmeye gayret gösterdim. İnsanların
katıldığı, sayın başkan değerli yargıçlar, yasal mitinglerden bahsettik bu gün. Yasal
derneklerden bahsettik bugün e bunların suç teşekkülleri gibi gösterilmek istenilmesinden de
bahsettik ayrıca ne acıdır ki ve açıkça taraflı bir şekilde yazılmış olan bir iddianame bugün kü
görüşmelerimizin sohbetimizin konusuydu sayın yargıçlar, sayın başkan. Yargısız infaz
edilmekten bahsettik, bahsettim. Şahsımın bir yargısız infazından bahsettim. Çünkü o gün
tekrar hatırlıyorum, acıyla hatırlıyorum saat sabahın 5'i oldu biz burada kimseyi idam
etmiyoruz sözleri beynimde çınlıyordu. Bu çok acı birşey, Allah kimsenin başına böyle bir
haksızlık vermesin. Bunları, saydığım bu hususları efendim sayın başkan, yüce mahkemenizin
değerli üyeleri asla ve hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Türkiye'miz gibi hukuk devletlerinde
herhangi bir soruşturmanın açılması, endişe yada bağlantılı bir makul şüphe olduğu sürece
normaldir. Herkes soruşturulabilir ya da herkes hakkında dava açılabilir ancak benim
kızgınlığımın sebebi, kızgınım doğru, kızgınımn bunun sebebi bana soruşturma açılması
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değil. Bana ve aynı durumdaki diğer insanlara karşı hukuk adına yapılan haksızlıklardan
kaynaklanmaktadır. Bahsettiklerim ve yüce mahkemenize anlattıklarım tamamıyla
gerçeklerden ibarettir. Bu anlamda şahsıma isnat edilmek istenen suçlamaları kesinlikle kabul
etmiyorum sayın başkan, değerli yargıçlar. Masum bir insan olarak adaletin, sizin onurlu
kaleminizin ucunda tecelli edeceğine inancım tamdır. Beraatime karar vereceğinize
inanıyorum. Beraatimi talep ediyorum. Hukuk, akıl, vicdan ve insanlığın erdemi, bunu
gerektirecektir diyerek son bir söz hakkımda savcılıkça ileri sürülen ve delillendirilmeyen,
delillendirilemeyen, dava konu iddianamedeki tüm iddiaların, tüm iddiaları kesin bir dille
reddediyor ve sayın mahkemenizce şahsım hakkında beraat kararı verilmesini saygılarımla arz
ve talep ediyorum." şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
36-Sanık Mustafa Namık Kemal Boya'nın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/356 Esas sayılı dava
dosyasında 11/04/2012 tarihinde 6. celsede alınan savunmasında özetle;" İstanbul 12.Ağır
Ceza Mahkemesi sayın başkanlığına, Dosya esas no 2010/356 Savunmanın sunumudur.
Bölüm başlıkları yaptım kolaylık bakımından, a) savunmaya giriş, 1) Ceza yargılaması
hukukunda, Yargıç, Cumhuriyet savcısı ve sacayağının günümüzde şüpheli namını almış olan
üçüncü köşesinde üçüncü kez sanık olarak yerimi alıyorum. İlki, 12 Mart 1971 darbesinde,
ikincisi 12 Eylül 1980 Darbesinde, üçüncü olarak da bu son güncel sivil darbede eski
deyimleriyle maznun, sanık, ya da 2004 Sonrası yeni TCY deki şekliyle şüpheli 2) kendimi
şüpheli olarak göremediğim için de dilekçemde kendimi davalı olarak yazmak gereğini
duyumsadım. Bu teknik kusur için affola diyorum. 3)Türkiye’nin 1960 sonrası sürecinde
toplumsal mücadelenin birçok alanında eylemli olarak yer almış bir insan olarak kendimi,
sorumlu, kamusal yurttaş olarak tanımlıyorum. Bu kavramı açıklığa kavuşturabilmek, sayın
heyet için şahsıma karşı iddianamade atılı suçlamayı değerlendirirken kolaylık sağlayacağı
için bu kavramı kısaca açmakta yarar görüyorum. 4) Biz vebenim gibiler nasıl kişilerdir 12
Mart öncesi bağımsız Türkiye sloganını ünlendirdiğimiz için komünist, 12 Eylül öncesi,
anarşist, bugün de terörist, olabilir miyiz. Bu kavramların hepsinin farklı nitelikleri olduğu,
tümü de birbirinden farklılıklar içerdiğinden bunları bilimsel olarak kabul etmek mümkün
değildir. Bir olgu her on yılda bir isim değiştirebilir mi. Bizim ülkemizde bu olabiliyor. Ancak
bir insan topluluğu ya da siyasal düşünce taşıyan gruplara, adeta nitelik değiştirmişler gibi
yeniden farklı isimler verilebilmesi mümkün olamaz. Müspet bilim buna olur vermez. Ancak
siyasal amaçlarla yapılan bir karalama niteliğini alan betimlemeler, suçlamalar olduğunda bu
gibi tutarsızlıklara rastlanabilir. Bunu da biz sürekli görmekten dolayı kanıksadık sanırım.
Artık bu adlandırmalara pek takılmıyoruz. 5) Sorumlu kamusal yurttaşı bir tanımlayalım.
Yaşadığı ülkeye, yurda, yurttaşlık bağı ile, yurdun sahibi olan ulus’a ulus’un bir ferdi olarak,
yurdun bağımsızlığını ulus’un gönencini esas alan kişidir. Milli devletinin sağladığı
olanaklarla edindiği sağlık, eğitim, meslek-iş sahibi olmak gibi katkılarla, huzur ve güven
içinde sürdürdüğü yaşam kadar bağlı ve o yaşamı daha üst düzeyde çağdaş, kaliteli hale
getirmek ve bunu tüm yurttaşları için de istemekte olan kişidir. Bunu sağlamak için düşünür,
okur, öğrenir, araştırır, öğretir, örgütlenir. Anayasal ve yasal hakları kullanarak, hak arama
özgürlüğünü kendi kullanmakla yetinmez, diğer yurttaşların da bu hakkı kullanabilmelerinde
öncü ya da destekçi olur ve bu çabaların sonucunda da kendisi için bir ayrıcalık, diğer
yurttaşlara karşı üstünlük istemez. Yurdunu, ulusunu özünden çok seven, kendini yurda ve
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ulusa asla ödenemeyecek bir borç ile yüklenmiş hissetmekteyiz. Bizi yöneten temel olguve
yetki budur. Sıradan insanın yapamayacağı, yapmayacağı bir iştir bu. Ortalama insanların
yaptığı gibi, eğer bir yolla böyle bir benzeri çabaya katılmışsa da bunun karşılığını isteyenlere
benzemez ve bu benzemezliğin karşılığını da halkı gütmek, soymak, yolmak, kişisel,
zümresel, ırksal, mezhepsel çıkarlarını elde etmek için siyaset alanında görev, ticaret ve
ticaret dışı alanlarda fırsat kovalayanlarca horlanmak, takip edilmek, suçlanmak ve giderek
yargılanmak ve hatta kızgın dönemlerde yaralanma ve ölümle taltif edilerek alır. Taltif
edilerek diyorum çünkü tarihte bu gibi çabalara katılanlar sorumluluklarını esas alır, bu
sorumluluğun getireceği felaketleri çok da ciddiye almazlar. Bu nedenle, zamanlarını,
emeklerini, çalışarak edindikleri olanakları ve statülerini feda etmek, yoksaymak zorunda
kaldıkları gibi, yargılanmaları, suçlanmaları da sürekli güçlü olasılıklar içindedir. Ben de
sorumlu kamusal yurttaşlardan biri olduğum ve bu gerçeklik mutlaka anlatılmak gerektiği için
savunmayı buradan başlatmak gerekliydi. 6) Peki bunlar yani bizler niçin böyleyiz. Amiyane
tabir ile bunlar akıl fikir fukarası mıdırlar; yoksa işin altında başka bir gerçek mi yatıyor.
Bunu anlamak için biraz daha geriye bakmak gerekiyor. Buna da savunmamızın ilerleyen
bölümünde birlikte bakacağız. B) savunmayı açıyoruz. 1) Adım Mustafa Namık Kemal Boya.
Neden böyle, neden uzun. Bunu da sayın heyet’in bilmesinde yarar var. Bunun için köklerime
bakmak gerekli. 2) Babam’ın Babası yani Dedem, Erzincan Askeri Rüştiyesinde öğrencidir.
Birinci dünya savaşında, 1915 yılında Rus çarlık ordusu müdafaayı yıkıp, Erzurum’u
düşürünce, Erzincan’daki rüştiye kapatılır ve o tarihte 17 yaşında olan dedemde diğer
öğrencilere yapıldığı gibi okuldan evine gönderilir. Aile evi Van’dadır. Dedem zorlu bir
yolculuktan sonra bir sabah evine geldiğinde, o gece yapılan bir saldırı sonucu ermeni
komitacıların kurşunlarıyla öldürülmüş olan anasının cenazesi ile karşılaşır. Cenazeleri
kaldırırlar ve 464 kişi bir kafile olarak Van’ı terkederler. Zorlu bir yolculuk sonunda
ıslahiye’ye ulaşırlar. 242 kişi kalmışlardır. Yolboyu soğuk, hastalık, eşkıya ve komitacı
saldırıları sonucunda yarı yarıya kırılmışlardır. 1915'de Rus ordusu desteğindeki ermenilerin
yaptıkları katliamdan kaçmak zorunda kalan ve canını kurtaranların acıklıgöçünü doğuda
yaşayan insanlarımız kaç kaç olarak adlandırmışlardır. Bu konuda yalnız değiliz. Ünlü Yazar
ve şairimiz Nihat Behram’ın miras adlı yapıtı da onun kendi ailesinin Kars’ta geçen benzeri
öyküsünü anlatır ve tarihsel bir gerçeğe tanıklık eder. Herkese okumasını öneririz. Türklerin
yaptığı sözde ermeni soykırımı destanı yazan sahte tarihçilere bu gerçek, yaşanmış öykünün
özetini ithaf ederiz. Kaçarak gelenlerin önemli bir kısmı çevre ilçelere yerleştirilirken, Dedem
askeri okul eğitimli ve okur yazar olduğu için Adana’ya polis memuru olarak atanır, göreve
başlar. 30 Ekim 1918 sonrası Adana fransızlarca işgal edilirken, oradaki ermeni komitacıları
ve işgalcilerle birlikte gelen yabancı askerlerin yapacağı zulmü tahmin eden çetecilerimiz ve
onlardan biri olan dedem polis Hayrettin Efendi Toroslara çekilirler. İç anadolu’nun kapısı
olan Gülek Boğazı ve Pozantı’yı tutarlar. Dedem Pozantı’da fransız alayını esir alanlardan
biridir. 1958'deki Cenazesi Kuvayı Milliyeciler tarafından büyük bir törenle kaldırıldı. Dedem
gerçek bir Kuvayı Milliyeci, bir çete idi. Çünkü o zaman ve her zaman Çukurova’da Kuvayı
Milliyecilere verilen ad budur, çete. 1921'de Fransızlar Çukurova’yı boşaltırlar. Ankara
hükümeti bölgeye hakim olur. Polis memuru dedem öğretmen Leyla Hanım’la yani
babannemle evlenirler. Ailenin büyük çocuğu babam Dilaver Boya o nedenle 1922 Şubat
doğumludur. 3) Annemin babasına gelince 1912 yılında Balkan savasında uğranılan acı
yenilgi sonrası, o tarihte Silifke’nin limanı olan Taşucu köyünde ivedi askere alma yapılır.
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Taşucu ve yakın köylerden 30 genç silah altına alınır. Bunlardan 27'si geri dönmez. Dedem
okur yazar olduğundan Trakya’ya cepheye gönderilir. 2.5 yıl sonra Çanakkale cephesi
kurulurken topçu çavuşu olan dedem’in tümeni de Gelibolu’ya nakledilir. O cehennemi
yaşayanlardan biridir. Albay Mustafa Kemal’in15. Kolordu komutanlığına getirilmesinden
sonra anafartalar grubu içinde dedem savaştadır ve muharebenin son günü düşman topçu
ateşiyle bacağından bir şarapnelle yaralanır, gazidir artık. Kısa süren bir tedaviden sonra
düşman Gelibolu’yu boşaltana, 1915 sonuna kadar o cephede görevdedir. 1916 yılında
ilerleyen İngiliz birliklerine karşı direncin sürdüğü Irak Cephesine gönderilir. 29 Nisan
1916'da tümeni düşman komutanı General Towsend’i, Kut-ül Amare’de teslim alarak zafer
kazanan gruptadır. O günleri bize anlatırken, topçu ateşi altında İngilizaskerleri buğday gibi
biçilirdi rüzgarda sarı saçları başaklar gibi dalgalanırdı yerde yatan askerlerin diye anlatırdı
dedem. İzninizle bir yudum su içmem gerekiyor. Dedem 1917 ve 1918 de İngiliz saldırısının
odaklaştığı Filistin ve Suriye cephesindedir. Bu kez 7. ordunun komutanı Mustafa Kemal
Paşa, Kurmay Başkanı Albay İsmet İnönü'dür. Dedem, açıkça arap ihanetini, ingiliz altınları
karşılığında geceleri cenbiyelerle nöbetçilerimizin nasıl öldürüldüğünü, çadırlarındaki
askerlerin sabah sağ çıkabilmek için uyumadan nasıl perişan günler geçirdiklerini ve ingiliz
ilerleyişinde onları Mustafa Kemal Paşanın kuşatmadan kurtarıp Halep’in kuzeyinde nasıl
mevzilendirdiğini net biçimde anlatırdı. Dedem, Mondros Mütarakesinden sonra Suriye
boşaltılırken vatana dönmüş ancak terhis olamamış göreve devam etmiştir. Ancak 1921'de
Fransızlar Çukurova ve Mersin’i boşalttıktan sonra Büyük Taarruz öncesi 10 yıllık askerlikten
sonra Taşucu’nda fener memuru olarak görev almış ve 17 yaşında başladığı askerlikten 27
yaşında terhis edilip, uzun yıllar çalışarak oradan emekli olmuştur. Dedem fenerci
Mustafendi, Mustafa Esen’in öyküsü de böyle. Her iki dedemden dinlediğim öykülerin
kişiliğimize etkileri de tahmin edilir sanırım. 6) Yaşam öyküleri ve Osmanlı’nın yıkılışındaki
mücadeleleri birbirine benzeyen her iki dedemin ilk çocukları olan annem ve babam her ikisi
de 1922şubat ayı doğumludur. 7) Babam, ilkokuldan sonra ortaokulu okuyabilmek için, 3 yıl
boyunca Taşucu Köyü ile Silifke ilçesi arasındaki 11 km.lik yolu her gün yaya olarak 22
km.yi kat ederek gidip gelmiştir. Ancak ortaokulu bitirdikten sonra Adana öğretmen okuluna
yatılı olarak kaydolabilmiş, oradan mezun olup ilkokul öğretmenliğinden sonra da Ankara’da
Gazi eğitim enstitüsünde Fransızca öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra askerliğini de
Bitlis’te tamamlayıp 1947 yılında Silifke’de mesleğine başlamıştır. İlkokuldan sonra
okutulmayan annem Saime ile Silifke Ortaokuluna Fransızca Öğretmeni olarak atanan Babam
1947 yılında evlenirler ve 1948 yılında ben doğarım. Bana isim konacaktır. Babam önce
Namık Kemal sonra da Mustafa Kemal seçenekleri üzerinde dururken ailenin ve özellikle
dedelerin de isteği ile adım verilir. Nüfusa Mustafa Namık Kemal Boya adıyla kaydolurum.
Yaşamım boyunca onurla taşımaya çalıştığım adımın ve bize yaşamımızda ışık tutan
atalarımın canlı öyküsü üzerine şimdi kendi deneyim ve geçmişlerimiz ile huzurdaki davanın
nitelikleri üzerine konuşabiliriz. C) Savunma kuramlar ve kavramlarla zenginleşiyor, 1) Şu
sıralar, dünyadaki bilim ve din çevrelerinin desteklediği bir deney sürdürülüyor. İsviçre’de
büyük hadron çarpıştırıcısı ile evrenin doğuşundakidünyanın oluşumundaki gizi çözmek için,
14.7 milyar yıl önce, gerçekleştiği bilinen bir olayını doğrulamak için büyük patlama deneyini
başarıyla gerçekleştırmeye çalışıyorlar. Niçin, işte bu soru, Kainatın yaratılış ta da oluşum
öyküsünün sırlarına erişme amacında bilim vekilise bu amaçta nasıl buluşabiliyor, nerde
buluşuyor, yada böyle bir buluşmanın altında ne yatıyor, evrim bütün dünyada kabul edilmiş
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bir kuram yani artık teori değil kuram olarak okutulurken bizde adı Tübitak olan kurumda,
bazı üniversitelerde ve Milli Eğitim Bakanlığında nasıl olup da yadsınıyor. Evrimi okuyanlara
ve savunanlara niçin kötü gözle bakılıyor. Bunlar önemli sorulardır ve doğru cevap
verilmezse uzun vadede kötü sonuçlara vardıracak sonuçlardır. 2) 12. Yüzyıla kadar İslam ve
Türk dünyası bilimde önde iken sonradan nasıl geride kaldı. Dünyada bilim ilerlerken İslam
dünyası neden geri kaldı. 10. yüzyılda başlayan haçlı seferlerinin yağmacılığına karşı İslam
Dünyasını savunmak adına savaşçı Türklerin halifelerin hizmetine girmesi ve savaşlarda etkin
olmalarının yarattığı arap yönetimlerinin savaşçısı türklerin giderek yönetimlerde etkinleşmesi
yeni bir sürec doğurdu. Bu süreç, İslamın yarattığı çağına göre ileri olan dünyevi yaşamı
dinsel kurallarla belirlemek konusunda Türklerin pratiği öğrenmesini ve konuya
yatkınlaşmalarını getirdi. Bu süreç daha sonra onların savaşlarla kabul etmeye yanaşmadıkları
İslamiyeti, göçebe yaşama özgü düzenleri yerine bu yeni devlet düzenini kabul etmelerinde
kolaylık sağladı. Böylece öncelikle arap halifelerin hizmetindeki savaşçı Türkler İslamiyeti
kabul etmeye başladılar. 3) Burada tarihsel gelişime biraz ara vererek yaşamdan öğrenilmiş
bir bilgiyi devreye sokalım. Bilim ve Din’in birbirlerinin alanlarına müdahalesini isteyenler
yanılırlar ve bu tutum toplumda kargaşaya yol açarlar, Dünya tarihi ve bizim yakın tarihimiz
de bunun kanıtlarıyla doludur. İnanç dünyası sorgulamaksız inanmaya, bilim ise inanmaksızın
kuşkuya, sorgulamaya, olguyu sınayarak kanıtlayan ya da reddeden deneylere dayanır. Bu iki
alanı yarıştırmaya ya da bunlardan biri ile diğerini sınamaya kalkanlar öylesine kargaşa,
karmaşa ve kaosa yol açarlar ki, bu adeta ulusun mahvı, bölünmesi, yok olmasına kadar
varabilir. Bilimsel düşünce kendi alanında, inanç dünyası kendi aleminde var olmaya ve
birbirlerinin alanlarına müdahale etmemeye özen göstermeli ve böylece her ikisi de güçlü
birleşmiş bir ulus ve onun gereksinimlerini karşılayan bir ulusal devleti kurumlaştırarak
yaşatmaya yönelmelidirler. Özellikle bizim üzerinde yaşamaya zorunlu olduğumuz, tarih
boyunca fatihlerin hedefi olan topraklarda varolabilmek ve daha doğrusu yok olmamak için
bu dengelere çok dikkat etmeli, bu bağlamda kendi aramızda iç çatışmaya kesinlikle
girmemeliyiz. 4) Tarihsel olarak ulusumuzu doğru tanımlayacak bilimsel verileri esas olarak
ele alarak önemli bir farkımızı saptayarak ortaya koymak gereklidir. Çünkü sadece Türkler ve
dinleri olan İslamiyet ile ilişkileri konusu dünya genelinden daha farklı bazı özelliklere
sahiptir konunun başlı başınaayrıca irdelenmesi gerekir. 5) Yeryüzünde dinini kurultay ile
seçen başka bir ulus varmıdır. Bu konuyu biraz irdelemekte yarar var. a) İslamiyetin arap
yarımadasında egemen olmasından sonra, 4 halife devrinin sonundan itibaren gelişen iç
çekişmelere rağmen batıya ve doğuya doğru etkinliğini arttırdığı ve birçok halkı ve toprağı
toprağına katarak genişlediğini biliyoruz. Batıya doğru genişleme son derece hızlı etkin ve
kalıcı biçimde sürmüş ise de doğuya doğru ilerleme o kadar kolay olmamıştır. Tarık Bin
Ziyad ile Cebelitarık boğazını aşan mücahitlerin kurduğu Endülüs Emevi Devleti yaklaşık
olarak 800 yıl yaşamış ve Avrupa Ortaçağının azgınlaşan baskısına ek olarak kendi iç
çelişkilerinin kurbanı olarak önce bölünmüş sonra 1492'de son parçası da fethedilerek
yıkılmıştır. B)İslam'ın yayılması sırasında olan savaşlarda Bizans’a doğru doğal sınırlar engel
olarak dururken; İran öncelikle fetholunmuş ancak sonrasındaki Asya’ya doğuya doğru
gelişen savaşlar yaklaşık üç yüz yıl kadar sürmüştür. Özetle, Oğuzları müslümanlaştırmak o
kadar kolay olmamıştır. Selçuklu Hanlığı’nın kuruluşunda M.S. 987'de Cent şehrinde yapılan
kurultay ile binlerce obanın toplandığı görkemli bir kurultayda dört dinin temsilcilerini
dinlemişler ve sonuçta islamiyetin hem oğuzları yönetmekte ve hem de ulusun geleceği için
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en uygun din olduğu kararına oybirliği ile vararak, bu kararı uygulamaya geçirmişlerdir. Bu
kararın doğal sonucu olarak batıya doğru yurt açacak gençleri yetiştirmek ve
günümüzdekilere benzemeyen hem kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’i ve bilimi, hem de
ekmeyi, biçmeyi, imar ve inşayı ve en önemlisi savaşmayı iyi bilen horasan erlerini, gerçek
alperenleri batıya göndermeye başladılar. Bu süreç oğuzların batıya akınlarının ve göçlerinin
sonuç olarak Türklerin anadolu’ya yerleşme ve egemenliklerini getirirken, ilk oluşan Selçuklu
devletinin ömrünün kısalığı ve giderek Anadolu’da kalanların Anadolu selçukluları olarak
yaklaşık bir yüzyıl kadar yaşayıp, sonuçta beyliklere ayrışmaları, bu toprakların bizlere yurt
olarak bırakılmasını getirdi. Bu süreçte, önce paralı asker olarak hizmet edenlerin sonra da
Selçuk bey ahfadının akıllı politikaları kadar haçlı seferlerine karşı İslamı savunmaları
sırasında edindikleri deneyimlerle İslamiyetin getirdiği olanakları birleştiren Türkler yeni
devletler inşasında öne geçtiler. c) Anadolu’ya en geç gelen Kayı’ların kurduğu beylik
giderek kökleşti, rakip Türk beyliklerinin en yakınlarını kendine bağladı ve diğer İslam
devletleri gibi öncelikle batıya doğru yöneldi. Bizans ile savaşırken Bizans yönetim erkinin
başındaki latin katolik yönetimin zorbalığı ve bundan doğan zayıflıklarını ve üstünlüklerini
görerek Müslüman Türkleri göçmen olarak yerleştirirken, bunların akınları ile hrıstiyan
unsurları kazanarak batıya doğru silahlı ya da gönüllü fetihlerle büyüdüler. Sonuçta doğuya
yeniden yöneldiklerinde doğuda İran doğal sınır olarak önlerine dikildi. Onlar da güneye
yönelerek İslamın doğduğu topraklarda egemenliğe razı oldular. Yaklaşık 600 yıllıksüreç
sonucu yıpranarak yıkıldılar. Yıkım süreci sancılı ve uzun sürdü. Bu yıkımdan yeni bir doğum
oldu veCumhuriyetimiz kurtuluş ve kuruluş süreçleriyle var oldu. Ancak öncelikle yıkımın
nedenlerini irdeleyerek, sonraki kuruluşun zorluk ve zorunluluklarının incelenmesine
başlayabiliriz. 6) Osmanlı’nın yıkımının birçok nedeni vardır. Keşiflerle ipek yolunun
alternatifi olarak deniz yollarının oluşumu, yeni sömürgelerden elde edilen kıymetli madenler
ve sömürgelerden elde edilen değerlerin avrupa’ya akması ve batıda bin yıla yakın süren
ortaçağ karanlığının laik demokratik devrimlerle yıkılması ile bilimin önündeki engellerin
yıkılmasıyla, Osmanlı ile batının arasındaki bilim uçurumun iyice açılmasıdır. Çağı ve bilimi
takip edemeyen, öz olarak gelişmelere uyum sağlayamayan tüm kurumsal yapıların ve
toplumların sonunun geldiği kesin bir gerçektir. Akli ve nakli bilim ayrımında Osmanlı
medreselerinde matematik, mantık, fizik, kimya, astronomi, jeoloji, felsefe, yani akli bilimler;
ya nakli bilimlerin ihtiyacına göre ele alındı ya da temelli dışlandı. Nakli bilimler, tefsir,
hadis, fıkıh, kelam esas alındı. Bu nedenle Osmanlı medreselerinde gerçekten bir bilimsel
araştırma ya da buluş doğmadı. Devletin kendisini savunamaz hale gelmesinin temelinde
dışındaki devletlerin saldırısı yanında içindeki gelişmede çıkarı zedelenecek olan iç
düşmanlarının direnci belirledi. Sorunun teşhis ve tedavisindeki başarısızlığı ve bunu
giderebilecek olan bilimi savunmaya kalkanların tasfiyesi ve bilimin yadsıması, Batıdaki
hasımların bu alandaki ilerlemesi sömürgeciliğin sonucu kapitalizmin gelişmesi ve giderek
emperyalizmin planlı saldırıları Osmanlı’nın kaçınılmaz yıkımını getirdi. Osmanlı kendini
kurtarabilecek olan seçeneği, bilimi ancak yıkılışın kaçınılmaz olduğu dönemde, son 150
yılda algılamaya ve aramaya başladı. Bu gecikmiş çabalar Osmanlı’yı kurtarmaya yetmediyse
bile, Cumhuriyeti kuran kadroların gözünü açtı ve Cumhuriyet aydınlanma ve bilimi esas
almayı başardı. Bugün nakli bilimlerin Milli eğitimde yeniden etkin hale getirilmeye
çalışılmasının getireceği yeni durum Cumhuriyetle birlikte terkettiğimiz eski duruma dönüş
amaçlı olup Türkiye’yi gerçekten yaşatmayı düşünenlerin buna kesinlikle izin vermemesi
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gereklidir. 7) Günümüzde dünyanın değişimini, dönüşümünü küreselleşmeyi öven ağızları
yönlendiren beyinler değişmeyen tek gerçeğin değişim olduğunu unutmamalı ve evrenin
kendi başına bir evrim kanıtı olduğunu görmelidirler. 14.7 milyar yıl öncesinin büyük
patlamasıyla yola çıkan parçacıklarının 300.000km/sn hız sınırına ne düzeyde yaklaştıklarını
bilenler astronomi bilimini ve elde edilen bilgileri, jeoloji biliminin yerkürenin ve evrimin
sırlarını sunan bilgilerini kavrayanlar biyoloji biliminin evrim gerçeğini binlerce defa
doğrulayan somut gerçek kanıtlarını algılayanlar başka bir gerçek aramazlar. 8) İşte bizler
Osmanlı’nın yıkılışını ve Cumhuriyetin ayağa kalkışını görenlerin çocukları ve torunları
Cumhuriyet aydınlanmasının da çocukları olarak yönümüzü doğal olarak bağımsızlığa,
özgürlüğe, aydınlanmaya çevirdik. Çünkü hiç bilenle bilmeyen bir olur mu deyişi
güncellendiğinde, hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir belgisiyle örtüşerek,
özdeşleşerekbizlere ışık tutmuştur. 9) Bu ışık Türklerin önemli kararları konuşup tartışarak
aldıkları Kurultay geleneğinden kadını ve erkeği yaşamda, savaşta ve barışta, divanda eşit
gören geleneğin İslamiyetin 12. Yüzyıla kadar süren aydınlık çağında ve Anadolu’da 13
Yüzyılda da süren insancıl anlayışının oluşmasını ve yaşamasını sağlayan bir gelenektir. Bu
anlayış, Cumhuriyet aydınlanmasıyla yeniden çiçek açmıştır. 1923'ten 1960'lara ve 1968
gençliğinin yolunu aydınlatan ilkelerin Türkiye’de egemen olmasına yol açmıştır. Şimdi
Cumhuriyetin kurtuluş ve kuruluş dönemi öyküsünü özetleyerek 1960'ların Türkiye'sini nasıl
algıladığımızı anlatacağız. d) savunma güncelleşiyor, 1) 30 Ekim 1918 Mondros
Mütarekesinden sonraki altı ay çok önemlidir. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nu 1907
Reval mülakatında nasıl paylaşacaklarını belirleyen İngiliz imparatorluğu ile Rus çarlığı’nın
kararlarına katılan Fransa, İngiltere ve onun çocuğu Yunanistan, İtalya bu mütarekeden
sonraki ortamda Anadolu’dan pay alma çabası içindeydiler. Tarihlerde ketmedilen bir devlet
daha var ve siyasi nedenlerle objektifler 1917'de Fransa ve İngiltere yanında 1.000.000
askerle savaşa katılarak Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti
bloku’nun yenilgisinde tayin edici faktör olan ABD'yi unutmamak gereklidir. 2) Gerçekten 15
Mayıs 1919'da Yunan işgali başlamadan 2 gün önce limana Amerika Birleşik Devletleri’nin 2
savaş gemisinin geldiğini ve işgale direnilmemesi konusunda yerel yöneticilere telkinlerde
bulunduğunu, Yunanlılar çıkarken bunların İzmir limanında kordonda polis tedbirleri
aldıklarını ve İşgal süresince 4 yıl boyunca değişik tipte ABD savaş gemilerinin İzmir
Limanında bulunduğunu bizim tarihlerimiz kesinlikle yazmazlar. Ancak dileyen bu gerçeği
yansıtan yazılı, basılı yayınlara, fotoğraflara ve anılara ulaşabilir. Adı işgalde geçmeyen
müttefikin, hernedense kurtuluştan sonra savaşan taraflar arasında imzalanan Lozan
Antlaşmasındaaradan geçen 89 yıldan bu yana halen imzası yoktur. 3) 1923 ile birlikte, üreten
köylü milletin efendisidir sözü çalışan ve üretenin önde tutulacağını, halk odaları, halk evleri,
köy enstitüleri, harf devrimi, nazi almanya’sından kaçan öğretim üyelerinin üniversitelerde
istihdamı, kurtuluş savaşında ve kuruluşta dayanışmayı sürdürdükleri Sovyetler Birliği ile
bilimsel işbirliği, dış borçların ödenmesi, yabancı şirketlerin millileştirilmesi, toplu iğne
üretemeyen bir ülkeden demir, çimento, enerji, şeker, tütün, pamuk, kumaş vb. stratejik
ürünlerin yurt içinde üretilmesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi,halk sağlığında devrim
yaratılarak, verem, trahom, sıtmaya karşı genç Cumhuriyetin açtığı savaşın kazanıldığını ilk
elden sayabiliriz. 1920'de ülkede at nallayacak nalbant bile kalmadığı ve bu
nedenleSovyetlerden nalbantlık okulunda öğretmenlik için nalbant hocalar getirildiğini
düşünürsek, kurtuluş savaşında tayin edici olan süvari birliklerinin geliştirilmesini, 1939'da



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 9. BÖLÜMÜDÜR

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

uçak yapabilecek bir düzeyi tutturduğumuz gözetilirse Cumhuriyet, kuranların bir devrim
yaptığı ve bizim de onlar gibi kendimizi Cumhuriyet devrimcileri olarak görmemizin gayet
anlaşılır doğal bir olgu olduğu görülebilir. 4) Genç Cumhuriyetin kurtuluşu sırasında
Kemalistlere karşı yurt içinde 21 silahlı ayaklanma olduğu, bunlardan ikisinin dış destekli
bölücü isyan olduğu, 19'unun ise ingiliz destekli ve padişah yanlısı olduğu, başlangıçta
ağırlıklı olarak bu gerici ve işbirlikçi isyanlarla şiddetli mücadeleler yaşandığı ve bu gerçeğin
kurtuluş sonrası kuruluş’ta devletin üniter, ulusal, laik ve demokratik yapısını şekillendiren
asli bir neden olduğunu anlamak gerekir. İmparatorluğun yıkımında iç nedenler arasında
saptanan taassup ve kurumsallaşmış bilim düşmanlığını engellemenin temel yolu,
uluslaşmanın sağlanması için feodal kalıntılar olan ağalık, şeyhlik ve bunların yaşam alanı
olan tekkeler, zaviyelerin etkisizleştirilmesinden sonra da bunlar yerine halkın eğitim birliği
kuralına bağlı biçimde aydınlanma ile buluşmasının sağlanması gerekliydi. 5) Ancak bu
amaçta alınan tebdirler ve eğitim seferberlikleri, o tarihteki tek üretim aracı olan toprak ve ona
bağlı olarak yapılabilen tarım ve hayvancılığı geniş ölçüde şeyhlik ve tarikatçılıkla
desteklenen toprak ağalığının kontrol etmesine ve ülkedeki temel üretim aracı olan toprak
mülkiyetinde bir toprak reformu yapmaya fırsat bulamamıştır. Çünkü kurtuluş sırasında
mücadeleye katılanlar arasında toprak sahipleri de vardır ve bunlarla ittifak içinde kurulan
siyasal iktidarda bunların ağırlıkları vardı. Anadolu’dan ayrılan rum ve ermenilerden kalan
mülkleri sonuç olarak bu toprak ağaları elde etmiş olup güçleri ve etkileri kırsal alanda daha
da artmış idi. Bu nedenle, 1942 ve 1946 yıllarında yapılmak istenen toprak reformu yasaları
geçemedi. 1946 daki toprak reformu yasa tasarısına toprak ağalarından gelen yanıt demokrat
partinin kuruluşu oldu. Kurucular kurulunun içinde batıdaki ve doğudaki belli başlı toprak
ağaları ile onlarla ittifak içinde bulunan komprador-levanten burjuvazi ile yeni yeşeren türk
kökenli kapitalistlerin temsilcilerinin bulunması işbirlikçi niteliği belirleyen önemli bir
işaretti.6) Bu ittifak, 1950'de iktidar olan demokrat parti’nin yaratıcısı oldu. Bu on yıllık
dönem her mahallede bir milyoner sloganıyla alınan dış yardım ve kredilerin yandaşlara
peşkeş çekilerek devlet eliyle fert zengin etme bu arada kendileri de zenginleşerek
programının daha da güçlü bir şekilde uygulanmasıydı. Bu arada, kamu olanaklarının toprak
ve özellikle orman alanlarının ilkel biçimde yağmalanmasıkamu kaynaklarının sınırsız olarak
sömürülmesinin yolunu açtı. 7) İktidarı birleştiren diğer tutkal ise yoğun bir din istismarı,
Cumhuriyetle birlikte etkisizleşen tarikatlar ile şeyhlerin siyasete katkıları ve halkın bu alanda
sınırsız biçimde sömürülmesi her üç seçimde de tayin edici faktör halini almıştı. Ancak,
siyasal iktidar ilk seçimlerde hile yapıldığını savunarak mazlum rolüne soyunmuş iken, 1950
den sonra 3. seçim olan 1957 seçimlerinden itibaren hileyi esas hale getirip, ardından da
Vatan cephesi adlı bir örgütlenme ile kendini daha güçlü gösterme çabasına girmiştir. Daha
sonra da siyasal arenada zorbalığı temel alarak, ana muhalefet partisi lideri İsmet İnönü’yü
seçim alanlarından kovalamaya başlamışlardır. 1950’de ezici çoğunlukla seçim alan DP’nin
aradan 9 yıl geçtikten sonra güçsüzleştiği ve ayakta kalabilmek için hem hileyi hem de zoru
kullanmaya başladığı görülür. Anayasa’daki yasama, yürütme ve yargı erklerini tek elde
kullanma amaçlı tahkikat komisyonu girişimi ile hukukun çiğnendiğinin ortaya çıkması
üzerine ayağa kalkan öğrenciler ve halkın tepki eylemlerini zorla bastırmaya kalkışması
üzerine doğan çatışmalar sonucu Demokrat parti devrilmiştir. 8) 27 Mayıs 1960 devrimi
zorbalığa karşı bir halk hareketi olarak meşruiyetini kabul ettirmiştir. Temmuz 1961'de
özgürce yapılan referandum ile anayasanın kabulü 27 Mayıs’ın meşruiyetini halk katında da
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tesçil ettirmiştir. Onun ürünü olan 1961 Anayasası getirdiği özgürlük rüzgarlarıyla, yürürlükte
olduğu 12 Mart 1971'e kadar on yılda toplumu sosyal olarak yüz yıl ileri götürmüştür. Bu
yönüyle de 27 mayıs bir devrimdir ve aşındırılmaya çalışılan Cumhuriyet Devrimine halkın,
gençliğin ve aydınların kollektif olarak sahip çıkışının simgesidir. 9) 27 Mayıs’ın getirdiği
özgürlük rüzgarı ile toplum uyanmış ve okumayı, öğrenmeyi, tartışmayı, aydınlanmayı esas
alan bir konuma girmiştir. Sonraki süreçte halk, bu devrimin verdiği hız ve anayasal
kurumların getirdiği güvencelerle, sosyal devlet anlayışı ile bu özgürlükleri kullanmayı,
örgütlenmeyi, öğrenmeyi içselleştirmeye başlamıştır. Çalışanların hakları ve yürütmenin
eylemlerinin, yasamanın kararlarının yargısal denetimi ve ilerici içeriği ile 61 Anayasası
dünyanın en demokratik anayasalarından birisi olmuştur. Bu Anayasa’dan içerde şikayetçi
olanların başında emperyalizmin işbirlikçileri ve gerici güçler vardır. Onların o tarihteki
temsilcisi olan adalet partisi’nin siyasal iktidardaki yaşamı 61 Anayasası ile savaşmakla
geçmiştir. Bu mücadele1961 ve 1971 arasının en temel mücadelesi olup, siyasal iktidarın
anayasaya direnci ile anayasayı savunanlar arasındaki mücadele de bu döneme damgasını
vurmuştur. İzninizle bir yudum su daha alayım. Çok uzun süre konuşmaya alışık olmadığımız
için sayın başkanım. Evet, 10) Bu anayasa’dan en çok şikayet edenlerin de eski genel kurmay
başkanı ve cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile 12 Mart 1971'in Genel Kurmay başkanı Memduh
Tağmaç olması da ilgi çekici ve önemli bir vakadır. Dönemi simgeleyen bir anekdotu buraya
taşımak gerekiyor. Diyor ki Memduh Tağmaç’a Sayın Cevdet Sunay: Bu devlet liselerinden
mezun olanların hepsi kominist. Bunlara devlet emanet edilmez. İmam Hatip Okullarını
namütenahi yani sonsuz şekilde çoğaltmalı ve devlet kadroların bunlardan mezun olan
gençlere bırakmalıyız. Bu ikilinin diğer bir tespiti de, sosyal uyanış, ekonomik gelişmeyi
aşmıştır. Bunun sonu maazallah kominist ihtilal olur. Bu anayasa topluma geniş geliyor. Onu
daraltmak, yani anayasal özgürlükleri kısıtlamak gereklidir saptaması iş adamları ve
generaller arasında fevkalade yaygındır. NATO üyesi olan bir ordunun generallerinin, iş
adamlarının toprak ağaları, komprador burjuvazi ve yerli gericilikle ittifak halinde kurdukları
bu iktidar partisinin tümünün 27 Mayıs’ın getirdiği özgürlük rüzgarını boğmak ve 1961
Anayasasını daraltmak konusundaki fikir birliklerinin altında ne vardır acaba diye
düşünmeden geçemiyor insan. 11) Bunun arka planını anlamak için 27 Mayıs 1960’a karşı
Türkiye’de siyasal iktidarlara, iki kutuplu dünya konsepti içinde NATO ve ABD’nin nasıl
yaklaştığına bakmakta yarar vardır. 27 Mayıs 1960'a giden süreçte, Demokrat Parti iktidarı dış
yardım almakta zorlanmakta, dış kredi alamamaktadır. O tarihe kadar verilen yardımların
çoğunun askeri yardımlar ve temel sanayi ürünleri üretmeyi sağlamayacak, tabiri caizse gazoz
ve ciklet gibi alanlarda kullandırılan krediler olduğu bilinmektedir. Cumhuriyetin ilk 25
yılında yapılanların yanına yeni bir unsur katılamaması eleştiri konusu ve kalkınmada
gerilemenin işareti olarak gözlenmektedir. Bu sıkışıklık içinde başbakan Menderes kredi
bulabilmek için Sovyetler Birliğine, iktidarı dönemi boyunca sürekli sövdürdüğü
komünistlerden kredi almaya kalkışmak zorunda kalır. Buna ABD nin onayı olmadığı çok
açıktır. Bu nedenle 27 Mayıs’ın ABD tarafından bilindiği ancak bilerek engellenmediği
konusunda söylentiler vardır. ABD o dönemde tıpkı Küba’da olduğu gibi Türkiye’de de
yanılmıştır derler. Bundane kadar gerçek payı olduğunu bilmiyoruz. Ancak Küba’nın
günümüze kadar bir diken olarak antiller de yaşaması ve Türkiye’de 27 Mayıs Sonrasına
bakınca bu olasılığın pek de yabana atılamayacağı düşüncesi ağır basıyor. 12) ABD’nin 27
Mayıs 1960’ın Kore’de Vietnam da olduğu gibi sadece bir askeri darbe olarak kalacağı ve
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daha sonra ABD'nin istediği ya da kabul edebileceği bir seçeneği iktidara getirtebileceğini
sandığı düşüncesini doğrulayan başka önemli gelişmeleri aşağıda sıralayacağız. Bu olaylar,
hem günlük yaşamı ve hem de ülkenin tarihini belirleyecek, 12 Mart’ı, 12 Eylül’ü ve bugünkü
süreci getirebilecek düzeyde olaylar olarak ihmal edilmeden gözetilmeli ve etkileri herkesçe
değerlendirilmelidir. a) 1962 yılında 14.000 ABD barış gönüllüsü Türkiye’ye sözde halka
ingilizce öğretmeye gelmişlerdir. Ben bunlardan ingilizce öğrenmiş kimseye rastlamadım.
Gerçekte bu gönüllülerin ABD istihbaratına Türkiye’nin demografik yapısının tam bir
haritasını çıkardığını, köylere mezralara kadar halkın içindeki tüm farklılıkları, etnik, dinsel,
mezhepsel ayrılıkları, hangi köy veya mahallede hangi kişinin, ağanın, dayının, kabadayının,
sülalenin, zenginin sözünün geçtiğini, kimlerin kanaat önderi olduğunu yurt çapında ölçmüş,
kayda geçirmişlerdir. Bunların çalışmaları 6 yıl kadar sürmüş, hangisinin ne bilgi topladığı
T.C. makamları tarafından denetlenmemiştir. Yıllar sonraki anılar ve raporlardan bunları
büyük çoğunluğunun yukarıda açıkladığımız görevle geldikleri bazılarının Paul Henze,
Graham Fuller ve benzeri düzeyinde CIA yöneticileri olduğu anlaşılmıştır. b) 1963 yılında;
27Mayıs yönetimi tarafından kapatılmış olan komünizmle mücadele dernekleri açılmıştır.
Bunlardan birisi de şu sıralarda Pensilvanya’da yaşayan Fethullah Gülen’dir. Bu bilgi CIA
ortadoğu masası şefliğinden emekli Paul Henze’nin anılarında yer almakta, Fethullah Gülen
ile çok başarılı çalışmalara imza attık türünden bir itiraf ile yapılan faaliyetin niteliği ortaya
konmaktadır. c) 1964 yılında, 27 Mayıs sabahı radyodan ihtilali ilan eden Albay Alpaslan
Türkeş, Milli Birlik Komitesi’nden tasfiye edilen 14'lerle birlikte yurt dışına gönderildiği
sürgünden, yeni delhi askeri ataşeliğinden Türkiye’ye geri getirilir. O tarihe kadar güçlü hatip
ve etkin politikacı Osman Bölükbaşı’nın yönetiminde bulunan Cumhuriyetçi Köylü Millet
Partisi, CKMP kurultayına katılır, misafir olarak katılır ve orada genel başkan seçilerek
partide iktidarı ele alır. Bu Herhalde ilk kez oluyor misafirin genel başkan seçilmesi. İlk iş
olarak partinin adını değiştirir. Milliyetçi Hareket Partisi MHP adını alan parti ölümüne kadar
albay Türkeş ile birlikte anılacak ve Türkiye tarihinde eylemci bozkurtları, komandoları ve
kanlı eylemleri ile birlikte anılacaktır. d) 1964 yılında Türkiye’de ilk kez Türk Silahlı
Kuvvetlerinin kurmadığı komando kampları kurulur. Komünizmle mücadele ekseninde
mücadele eden islamcı ve ülkücü kadrolar savaşa hazırlanmaya başlamışlardır. Her iki yapının
tabanında da fikri olarak geçmiş 300 yılda çok kanlı savaşlara sahne olan Türk-Rus
savaşlarının acı anılarının beslediği anti-moskofçu düşüncenin üzerine anti-komünizm
düşüncesi kolayca adeta bir t-shirt gibi giydirilir. Bu ortak düşmana yönelik gibi görünmekle
birlikte esas olarak yurt içindeki antiemperyalist düşünceyi, emekçi haklarını, aydınlanmayı,
sosyal devleti savunan ilerici ve devrimcileri ezmenin aracı olan, pentagonda üretilmiş Türk
İslam sentezi düşüncesinin hayata geçtiği noktadır. Bundan böyle siyasal tartışmalarda ve
giderek çatışmalarda hem bu ideolojik yapılanma ile solun her çeşidini ezme bunlar için temel
görev olacaktır. Bu görevi üstlenenlerin saldırganlığı Türkiye’nin son 50 yıllık tarihini de
geniş ölçüde belirleyecektir. e) 1961 yılının sonundaki seçimlerde çıkan sonuçlara göre AP-
CHP Koalisyonundan sonra yapılan 1965 seçimlerinde AP ezici çoğunlukla siyasal iktidarı
alırken CHP, YTP ve o tarihe kadar ilk kez, milli bakiye sisteminin verdiği olanakla TİP,
Türkiye İşçi Partisi 15 miletvekili ile TBMM ye girdiler. Gerek 61 Anayasasının verdiği
olanaklar ve parlamentoda sosyalistlerin yer almasının nedenini 61 anayasası olarak gören
anlayışların yarattığı çatışmalarla TBMM içinde gerginlikler sürmekteydi. 1965 ve 1969
arasındaki dönemden sonra yapılan 1969 seçimlerinde, AP’nin getirdiği yeni seçim yasası ile
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milli bakiye, ulusal artık sistemi değiştirilince Mecliste TİP yer alamadı. 1969-71 dönemi ise
meclisteki anayasa karşıtı siyasal iktidarın yarattığı gerginliğin topluma dalga dalga yansıması
biçiminde 12 Mart 1971'e kadar devam etti. f) Biraz geri dönersek, 1964 yılının en önemli
olayı Kıbrıs’ ta EOKA faşistlerinin Türkleri kırmak ve enosis ilan etmek için başladıkları
yılbaşı saldırısı karşısında Türkiye’nin NATO ülkesi olarak batılı müttefiklerince yalnız
bırakılmasının üzerine verilen silah, uçak, gemilerin de Kıbrıs’a müdahale edebilmek için
kullanılamayacağının ABD Başkanı Johnson tarafından gönderilen mektupla bildirilmesi ve
bu mektubun basında yer alması ile 14 yıldır içimizde candostumuz, sütleriyle çocuklarımızı
besleyen, verdikleri silahlarla bizi hain moskoftan koruyan ebedi dostumuz Amerika’nın
ihaneti ile yüzyüze geldik. Bunun yarattığı ulusal şok ve aldatılmışlık duygusu, İsmet
İnönü’nün yeni bir dünya kurulur, türkiye de orada yerini bulur sözünün mürekkebi
kurumadan Dallas'da bir suikast sonucu vurularak öldürülen ABD Başkanı John Fitzgerald
Kennedy’nin cenazesinde hazır bulunmak için ABD'ye giden Başbakan İsmet İnönü’nün
koalisyonun bozulması ve başbakanlıktan düşürülmesi ile başka bir biçime döndü. ABD ye
kızgınlık, orada soydaşlar öldürülürken müdahale edememek, ABD 6. Filosu’nun bizim
gemilere bindirilmiş asker ve tanklarımızın önüne dikildiğinin ve çıkarma halinde ABD’nin
silahla bizi durduracağının öğrenilmesi Türkiye’de ABD emperyalizmin aslında ne olduğu ve
ne kadar dostumuz olduğunun yaşanarak öğrenildiği acı bir ders olarak toplumsal
belleğimizde yer aldı. Bu olay sonraki olaylarla ve ABD’nin dünya jandarması gibi her yere
müdahale ettiğinin öğrenilmesi bundan sonraki tüm gelişme ve algılamalara damgasını vurdu.
g) Bu gelişme Atatürkçü gençlik içinde ciddi tepkilere ve anti-emperyalizmin gençlik içinde
örgütlü biçimde yaygınlaşmasına yol açtı. Gençler üniversitelerde fikir kulüpleri kurmaya
başladılar. Aynı biçimde 1964 de ilk kamplarını kuran islamcı ve ülkücü gençler, devrimci
gençlerin bağımsız türkiye sloganıyla somutlanan Anti-Amerikan, anti-emperyalist tutumunu
koministik olarak niteleyen bir söylem ve öğretiyle polis destekli karşı gösterilere sonra da
sopa, bıçak, şişlerle cemaattten derlenmiş öğrencilikle ilgisi olmayan gruplarla saldırılara
başladılar. h) 1967 ve 1968 yıllarında üniversite gençliği ezici biçimde Atatürkçü, laik,
bilimsel bakışlı gençlerden oluşuyordu. Diğer kategori sayısal olarak etki edemez durumda
olduğu için öğrenci olmayan esnaf, çırak, minibüs muavinlerinide yanlarına katarak sayısal
denge kurmaya çalışsalar da sopa ile üniversitelere egemen olamamaktaydılar. i) Bunun
sonucu olarak sayısal eksikliklerini kapatmak için 1969'da saldırılara ateşli silahlarla devam
ettiler. Her etkinin bir tepkiyle sonuçlanması son derece doğaldır. Burada da böyle oldu.
Ancak, bu noktada emniyet kuvvetlerinin tarafgir tutumları, saldırganları açıkça kollamaları,
saldırı öncesi silah araması yapıp devrimcileri silahsızlandırırak ya da boş olduklarını saptayıp
av olarak saldırganlara sunarak bir öfke yaratmayı ve bu öfkeden doğan saldırıya karşı
koyuşları gerekçe yaparak 12 Mart darbesinin koşullarını yaratmayı başardılar. j) 12 Mart
1971 darbesinin hedefinde yukarıdaki devlet büyüklerinin gösterdikleri anayasa ve anayasal
kurumlar ile onların deyimiyle, kominist yetiştiren Türk milli eğitimi vardı. Bu arada
çalışanlar işçi ve memurlar haklarını, bağımsız kurumlar bağımsızlıklarını, çok önde olanlar
da sırayla canlarını ve özgürlüklerini yitirdiler. 27 Mayıs’ın intikamı motifli 12 Mart,
öncesinde kıyılan 31 cana ek olarak devrimci gençlik önderlerini sokakta, evde kıstırıp,
dağda, bağda Sinan Cemgil’leri pusulayıp öldürerek, TBMM de üçe üç naraları ile Deniz
Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ıidam ederek, İbrahim Kaypakkaya’yı Tunceli’de
işkencede öldürerek, Ali Kayahan’ı ise İstanbul kontgerilla merkezinde işkence altında
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sorgularken öldürüp gözaltında kaybederek, yaklaşık 10.000 kişiyi tezgahtan geçirip
yargılayıp işlevlerini tamamladılar. k) 12 Mart yargılamaları sonucu tutuklananlar 1974
yılında çıkan 1803 sayılı af yasası ile kalanları da Anayasa mahkemesinin eşitlik ilkesi
yönünden yasayı bozması sonucu temmuz ayında geniş ölçüde salıverilmiş, az sayıda
müebbetlik genç içeride kalmaya devam etmiştir. Temmuz’un en önemli olayı 20 Temmuz
1974 Kıbrıs Barış Harekatıdır. 1964 ve 1967 yıllarında çıkılamayan Ada’ya bu kez
Mehmetçik çıkmış ve o tarihten beri sürdürülen sürekli barışın temellerini iktidardaki
başbakan Ecevit hükümeti atmıştır. E) Savunma 12 eylül 1980’e yürüyen süreci açıklıyor. 1)
1974 yılı Kasım ayında Yıldız Devlet mühendislik akademisinin inşaat bölümü öğrencisi
Şahin Aydın’ın okul karşısındaki dispanser önünde faşistlerce bıçaklanarak öldürülmesiyle
yaniden başlayan öğrenci ölümleri 1974-1980 12 Eylül sürecinin kanlı geçeceğinin işaretlerini
veriyordu. 1974 affıyla üniversiteye yeni dönmüş gençlerden biri olarak gelişmeleri dikkatle
izlemekteydim. 2) 12 Mart'tan sonraki üç yıllık süreçte ilerici öğrencilerin önderlerinin
tutuklanarak, okulda kalanların üzerinde sıkıyönetimin terörüne polis desteğiyle ikinci bir
halka olarak ülkücülerden oluşan emniyet güçlerine destekle görevli bir silahlı alternatif
gücün yaratılmış olduğunu gördük. Bunlar polis desteğiyle çalışan, hatta bir kısmı da polis
kimliği ve silah taşıyan, yer yer silah teşhir ederek ya da kullanarak terör estiren, öğrenciden
başka her şeye benziyen bir gruptu. Bunlar yeni gelen öğrenciyi terörize ederek kendilerine
katılmaya aksi halde yemekhane, yurt gibi olanakları bile kullanamayacaklarını söyleyerek
tehditlerle egemenlik kurmaya çalışıyorlardı. Üniversitelerde yeniden yaratılan terörün
şiddetlendirilmesiyle, 1974'den 1980'e kadar olan dönemde giderek tırmandırılacak olan
terörün tohumları atılmış, 12 Eylül 1980'e kadar yürüyecek kanlı dönemi hazırlamaya
başlamışlardı. 3) 1 Mayıs 1977 tarihine kadar, bizden sonraki gençliği yeniden aynı terör
tuzağına düşmemeleri için uyarmaya çalıştık ve saldırılara karşı meşru müdafaa çizgisinde
kalmalarının gereğini anlatmaya çalıştık. Toplumu aydınlatacak kitlesel gençlik eylemlerinin
terör ortamı içinde etkisizleşeceğini ve bu oyunun 12 Mart önceside oynandığını anlatarak
oldukça etkili olduk. Ancak 1 Mayıs 1977 günü Taksim’de yapılan silahlı saldırıda 34 insanın
öldürülmesi ile halk katında saldırganlığa etkin karşılık vermek tavrı hakim oldu. Bu giderek
karanlık güçlerin saldırganlıkla toplumda yaratmak istedikleri çatışma organının
yaygınlaşmasında etken oldu. 4) 1974 sonrası saldırganlıkların gerçek nedeni ve emperyalizm
içerdeki ortaklarının bu plandaki uygulayıcı görevleri neler olmuştur. Acaba 12 Eylül’e
Türkiye’nin götürülüşünün gerçek nedenleri ve kimlerin ne tür beklentiler içinde olduğu
sorularının irdelenmesi salt gerçeğin ortaya çıkarılması için aşağıdaki olgulara ve sonuçlara
bakmalıyız. a) 1974 yılında Ecevit’in başbakan olduğu CHP-MSP hükümetinin 2. Kıbrıs
Harekatından sonra yıkılması ve ardından Adalet Partisi’nin MHP ve MSP ile birlikte
kurduğu 1. milliyetçi cephe MC hükümetinin kurulması ile başlayan saldırganlık 1977 yılında
dahada tırmandı. b) çalışanların, işçilerin, memurların ekonomik, demokratik, sosyal
haklarına, köylülerin kooperatif birliklerindeki örgütlü yapılarına, üreticilerin tarımsal
aydınların, akademya camiasının, basının, gençlerin özgürlüklerine, karşı yapılan ırkçı-gerici
örgütlü saldırıları düzenleyen kontrgerilla ya da namı diğer gladyo MC hükümetinin kitleler
tarafından eleştiri ve siyasal teşhirine karşı halk hareketini bastırmak amacıylasaldırgan bir
faaliyeti yürütmektedir. Bu saldırganlık halk katında nefret ve öfkeyle karşılanmış olup
insanlar direnç göstermektedir. Toplumu kamplara bölerek çatışma ortamı sağlamanın sadece
demirel hükümetinin ayakta kalması amacıyla yapıldığını düşünmek safdillik olacaktır. Bu
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bölücü çalışmanın ardında daha büyük bir plan olduğu çok açıktır. c) MC tarafından yapılan 1
Eylül 1977 devalüasyonu ile halka karşı yapılan ekonomik saldırı başka hazırlıkların
yapıldığını ortaya koyuyordu. Bu develüasyon çok önemlidir dolar birden bire değerli hale
geldi ve Türk lirası değersiz hale geldi. İnsanların alım gücüde aşağı düştü tabi. d) Aynı
dönemde TÜSİAD tarafından yeni anayasa çalışmaları ısmarlama olarak yaptırılmakta ve
toplumda, 12 Mart ile 1961 anayasası üzerinde yapılan birinci daraltma operasyonunun
yetersiz kaldığı yeniden başka daraltmaların yapılması gerektiği ileri sürülmekte vekamuoyu
yaratılmaya çalışılmaktaydı. e) 1978 sonunda Kahramanmaraş’ta yapılan ve beş gün
engellenmeksizin sürdürülen katliam boyutuna varan saldırı üzerine yurtta sıkıyönetim ilanı
yeterli gelmemiş, Alevi ve Sünnilerin birlikte yaşadıkları illerdeki kitlesel saldırılarla adeta bir
mezhep çatışması yaratılarak iç savaş kışkırtıcılığı yapılmıştır. Bu kışkırtma sıradan
insanlarımızın soğukkanlılığı ile engellenebilmiştir. 1979-1980 kışında yapılan faşist
saldırılarda günlük kayıplar 25-30’ubulmuş olup, insanlar sabah evden çıkarken helalleşerek
ayrılmaktaydılar. g) Halk artık sosyal- ekonomik haklarımızı alsınlar hiç olmazsa canımız sağ
olsun noktasına getirilmiştir. Yapılan saldırılarla sağlanan bu teslimiyet ulusumuza karşı
yürütülen psikolojik savaşın, türklerin içerden teslim alınması planının bir cephesiydi. h)
ABD emperyalizminin yerli işbirlikçileri olan işbirlikçi burjuvazi, feodal kalıntılar toprak
ağaları, dinsel gericilik şeyhler-tarikatler-tekkeler, onların siyasal temsilcileri olan partiler ile
natocu generaller cephesi Türkiye’yi ABD namına teslim alarak içerdeki sınıfsal-zümresel
çıkarlarını korumaya çalışmaktaydılar. Bugünkü anayasacıların o günkü öncülleri ve
TUSİAD'çı sözde bilim adamları TSK komuta kademesini sözde asayişi sağlamak için darbe
yapmayı planlayan unsurlara yeni siyasal ve ekonomik hedefler önererek darbenin tam
amerikancı olmasına, 27 mayıs’taki gibi bir yol kazası oluşturmamasına özen
göstermekteydiler. Bu bölüm Türkiye'de daha kimse tarafından söylenmediği için dikkatinize
sunuyorum. i) Bunu sağlamak için, o sırada TSK mensuplarının çoğunun okumuş bulunduğu
Doğan Avcıoğlu’nun Türkiye’nin düzeni yapıtının içindeki bir veriyi dayanak olarak
kullandılar ve bir teori geliştirdiler. 1 Eylül 1977 devalüasyonuna kadar Türkiye’de
1.derecede bir devlet memuru emekliye ayrıldığında ikramiyesi ile bir ev ve bir yerli araba
alabilir, emekli, maaşıyla da orta halli biçimde geçinebilirdi. Aynı şekilde sendikalı-toplu
sözleşmeden yararlanmış bir işçi de emekli olduğunda haliyle mütenasip bir ev sahibi ve hatta
bir yerli oto sahibi olabilir, emekliliğinde geçinebilirdi. Patronlar Klubünün TÜSİAD'ın
sürekli, yakındıkları bu işçi ve memur ücretleriyle, bizde sermaye birikmez elimizde
avucumuzdakini işçiye veriyoruz diye ağlaşmaktaydılar. Bunu doğrulatmak için petrokimya
gibi çok karlı ve nitelikli işgücü kullanılan birkaç iş kolundaki nisbeten yüksek işçi ücretleri
abartılarak söyleniyor ve TSK içinde bu düzenin sözde memurlar, gerçekte patronlar ve daha
derin gerçekte, amerikan çıkarları doğrultusunda değiştirilmesi yolunda propaganda
yapmaktaydılar. İşte Doğan Avcıoğlu’nun kitabı bu noktada imdatlarına yetişti. Kurdukları
teoriye göre dünya da kapitalist yolla kalkınabilen son ülke Japonya idi. Bunu yapabilmek için
Japonlar bir yandan yurtdışına işçi ve öğrenci göndererek hem bilgili insan gücü
yaratmışlarhem de içerde çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını kısarak sermaye
birikimini sağlamışlardır. Bu yolla halkın biraz can yanmışsa da, sonuçta sermaye birikimi ile
Japonlar bir çok alanda birçok fabrikalar açarak istihdam ve üretimi arttırmışlar, sanayii
gelişmiş ve sonuçta her insan çalışacak iş bulabilmiş ve ülke kalkınmıştır. İşte bunu sağlamak
için ülkedeki memura işçiye verilen maaşları, sosyal hakları iyice kısmak gerekliydi. Halka bu
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fedakarlığı yaptırabilmek için anayasa değiştirilip anayasal özgürlükler ve sosyal haklar
azaltılmak gerekiyordu. Bu teoriye natocu generaller ikna edilmiş ve hızla tırmanan
çatışmalar, 12 Eylül günü aniden sona eren çatışmalar olmuştur. Neredeyse iç savaş eşiğine
kadar yükseltilmiş olarak bulunan ülkede, bu amaca ikna edilmiş komuta kademesi ABD ve
yandaşlarının hazırladığı planın zorbalık bölümünde gönüllü biçimde rol alırken halka
yeterince kan banyosu yaptırabilmek için kendi deyimleriyle şartların iyice olgunlaşmasını
beklemişlerdir. j) Bu olayın içinde aslında birincil plan sokaklara hakim olacak, işçiye,
köylüye, memura, aydına, öğrenciye karşı baskı kurabilecek bir silahlı milis gücünü ortaya
salıp milis gücünün partisini sandıklarda kurdukları zorbalık düzeni ile tıpkı 1930'ların
Almanyasında olduğu gibi faşizmi sandıktan çıkarmaktı. Ancak emperyalistlerin
öngöremediği gerçek Türklerin zorbalığa karşı durabilecekleri silahla saldıranlara karşı ulusça
ayağa kalkarak alanları ve meydanları faşistlere dar edeceğini beklememeleridir. Sonuçta
MHP, kontrgerilla ve onun Türk-İslam sentezci militanlarının sokaklara egemen olarak
sandıkta solu tasfiye ederek sözde devleti kurtarmak, komünizmi ezmek adını verdikleri
devleti Amerika adına ele geçirmek planları Türk gençliğinin sokakları, meydanları,
mahalleleri, köyleri savunmakla başlayan mücadelesinin gerçekte faşistlere halkın bu alanları
dar etmeye başladığının ve giderek Amerikancı katillere duyulan öfkenin sonuçta tüm
amerikancı ve natocular ile işbirlikçilerinde odaklanabileceğini görerek darbe işinin TSK
komuta kademesinin kontrolunda gerçekleşmesinde karar kıldılar ve 12 Eylül 1980 günü
ABD’nin fıstıkçı başkanı Carter’e locada müjdeyi verip cevabı aldılar Our boys has done it.
Yani türkçesi, bizim oğlanlar işi başardılar. k) 12 Eylülden sonra çatışan taraf olarak MHP ve
bağlı kuruluşlar davasında bazı sanıkların, bizim fikrimiz iktidarda, biz içerdeyiz. Bu nasıl iş
biz niye içerdeyiz diye şaşkınlık dolu yakınmalarının yanıtını 90'ların başında bir vesileyle bir
araya geldiğimiz eski ülkücülerle karşılıklı değerlendiğimizde, çözümlememizi kendilerine
aktardık. Siz o zaman size yüklenen halkı ve devrimcileri tenkil etme, tasfiye etme,
sokaklardan temizleme ödevini yerine getirmekte başarılı olamadığınız için, tıpkı ödevini
yapamamış öğrencileri nasıl öğretmen karatahta önünde tek ayak üstünde tutarak
cezalandırırsa, sizi de ödevinizi yapamadığınız için içeri attılar. Solun gördüğü kadar olmasa
da zorunlu pasifikasyondan geçirdiler. Ancak işlenen cinayetlerin faillerini başka
seksiyonlarda işe alarak, örneğin Abdullah Çatlı. Dışardaki mafyalaşmalarında kollayarak
önemli cinayetlerin sanıklarının gizlenmeleri için gereken desteği vererek dönemi kolaylık
içinde geçirmenizde olanaklar sağladılar. Ama ödeviniz eksik kaldığından, sandıktan aşırı sağı
çıkarmak mümkün olmadığından cezaya çarptırıldınız demiştik. l) Özetle 24 Ocak 1979
ekonomik kararlarını uygulamak için müsteşar olarak doğrudan Turgut Özal’ı atayan 2. MC
hükümetinin başı, bu da Demirl'in deyimidir. Demirel, 12 Eylül darbesiyle birlikte kenara
çekilerek ekonomiyi eski MESS Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası’nın yöneticisi Turgut
Özal’a bıraktı. Uygulamalar neler getirdi. Biraz da ona bakalım. F) Savunma 12 eylül rejimini
ve etkilerini irdeliyor. Bu bölümü şunun için yazmak zorunda kaldım bugünlerde 12 Eylül
yargılaması diye bir komedya sürüyor. 12 Eylül'ün ne olduğunuda tam bilmiyor insanlar,
bilenler unuttu, bir kısmı kabesini kıblesini değiştirdi. Onun için biraz açıklamakta fayda var.
Evet, Savunma 12 eylül rejimini ve etkilerini irdeliyor 1) Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan
itibaren halkçı bir devlet yapısına sahiptir. Gayrisafi milli hasılanın paylaşımı yaklaşık olarak,
1/3 köylüye, 1/3 işçi, memur ve emekliye, 1/3'ü de ticaret-sanayi-bankacılık kesimine
ayrılarak paylaşılmaktadır. Bu paylaşım oranları yukarıda açıkladığımız patronlar kulübünün
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şikayet ettiği oranlardır. Bu oranların değişimine halkı ikna edebilmek, anayasayı
değiştirebilmek için 1974-1980 arasında Türk halkı 5.000'i aşkın insanın kanıyla yıkanmış,
halk canını kurtarabilmek için malını soyguncuya gönüllü biçimde vermeye mecbur olan
kervancı gibi uygulanan bu cebir ile ikna edilmiştir. 2) Daha sonra da o kanın üzerine halkın
örgütlenme özgürlüğü örgüt kelimesinden ölümcül bir virüsten korkar gibi korkutulabilmesi
için 650.000 insanın gözaltına alındığı, 250 kadar idam kararı verilip 55 inin infaz edildiği,
220.000 insanın yargılandığını; bazılarının 20 yıl kadar cezaevinde kaldığı bilinmektedir. Ben
buna şahsen toplumsal meydan dayağı 2 diyorum. Birincisi 12 marttı, ikincisi 12 eylül.
Binlerce insan işlerinden, kamu görevlerinden, üniversitelerdenkovulmuştur. Ordu ve polisten
binlerce insan atılmıştır. Sendikalar kapatılmış yöneticileri hapse atılmıştır. Basın mensupları
hapse atılmış, yayınevleri, gazeteler, dergiler kapatılmıştır. Bunların önemli bir kısmı
yargılanarak mahkum edilmiştir. Hemen hemen her aileden bir veya daha fazla insanın
gözaltına alındığı ya da tutuklandığı bu dönemde cezaevlerinde uygulanan zülüm arşı alaya
çıkmıştır. a) İnsanları teslim aldıktan sonra insanları mülksüzleştirmeye, yoksullaştırmaya,
toplumsal yaşamın dışına, eğitim, öğrenim, bilgilenme haklarından yoksunlaştırmaya
başlamışlardır. b) Turgut Özal yönetiminde halkın yoksullaştırılmasında yüksek faiz, yüksek
enflasyon kullanılarak orta sınıf oturdukları evleri satarak bankerlerden faiz almaya çalışırken
bizim tabirimizle, çukurova tabiri ile ütülmüşler evlerini kaybetmişler ve giderek sosyal
hayattan ve siyasal yaşamdan tamamen uzaklaşmışlardır. c) Kitaplar toplatılıp yakılmış ya da
SEKA'ya hamurlaştırılmaya gönderilmiş. Adeta kitap kalmamıştır. Bu dönemde insanlar
sadece gazetelerin promosyon olarak kupon karşılığı verdikleri ansiklopedileri okumak
zorunda kalmışlardır. Aynı zamanda ekonomik özgürlüğü olmayan insanların okuma,
tiyatroya gitme, sendikaya, derneğe üye olma, siyasetle ilgilenme gibi işlerle ilgilenemeyip
sadece akşama tencerede yiyecek ne kaynatabileceğinden başka düşüncesi ve sosyal işlevi
kalmayacağı bilindiğinden, insanları politikadan uzak tutmak için bilinçli biçimde
yoksullaştırılmış olan halk, yüksek enflasyon yoluyla yapılan soygunla adeta
kuzulaştırılmıştır. d) Zorunlu din dersi ile yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, düşük ücretler
ile yılgınlaşıp toplumsal siyasal hayatın dışına atılan ve artık toplumsal mücadelenin
yargılanıp içeri atılmada birinci neden olduğunu algılayan insanlar için bu dünyadan umudu
keserek öteki dünyada mutluluğa erişebilmek için dinin insanların yaşamında daha fazla yer
ettiği gerçeğini görüyoruz. Bu sonraki siyasal yaşamda ve seçimlerde dinin politikaya daha
fazla alet edilmesi ve sömürülmesinin yolunu açmıştır. Özal’ın başbakanlığında yapılan sözde
demokratikleşmeyle TCK’daki 141 ve 142.nci maddeler kaldırılır ve terörle mücadele yasası
içine çaktırmadan yedirilirken, din propagandasını kapsayan laikliği koruyan 163.ncü madde
temelli yok edilerekbugünün hukuksal temelleri atılır. 2) Laikler için yeni bir yayın alanı olan
seks edebiyatı ve seks dergileri yaygınlaşmış ancak bu yayınlardan umulanın aksine laikler
kadar ve hatta belki daha da fazla dinsel dünyaya açık olan yurttaşlar da yararlanmıştır.
Böylece daha ahlaklı bir halk yaratmak amacıyla yapılan bu çalışmada tam tersine sonuçlar
alınmıştır. F) Küçük çocuklar için üretilen legoların varlığı zeka gelişimini ve el becerisini
gerileten ve geleceğimiz çalan bir toplu cinayet olmuştur. Bunu şöyle, her yerde anlatıyorum.
İnsan beyninin gelişimini sağlayan el becerisidir. İnsanı geliştiren el becerisidir, alet kullanma
yeteneğidir. İnsanı diğer hayvanlardan ayıran en önemli faktör alet kullanma yeteneğidir.
Evet, bu lego bizim hepimizin bakınız parmaklarımızın buraları kesiktir çünkü
oyuncaklarımızı bıçakla şununla bununla kendimiz yaparız. Kızların hepsi bebeklerini
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kendileri yaparlardı dikerek. Şimdiki çocuklar gitmiş üniversiteden mezun, elektrik fakultesi
mezunu ama ömründe tornavida tutmamış. Çocuklarınıza bir iş buyurun inanın yaparlarsa
adam değilim. Çünkü, iş yapmayan, sadece okuyan ve o beyaz cama bakan bir kuşak
yetiştirildi. Çok derindir bir seminer konusudur onun için burada kesere devam ediyorum. g)
Anadolu liseleri, kolejler ve üniversite giriş sınavlarında hazırlıklar test sisteminin
yaygınlaşmasına neden olmuş ve bu sistem gençlerin elden çıkmasına neden olmuştur.
Çocuklar ve gençler 6 veya 8 yıl boyunca her gün 200-300 soruluk bir testi çözmeye zorlanan,
bir metnin ana fikrini bulamayan, analiz, sentez, soyutlama yapamayan hale gelmiştir. Bir
mesleğin eğitimini görüp onu öğrenmek ve sonra o işi yapabileceği bir boş pozisyon bulursa
onu kaybetmekten ölüm kadar korkan, bu nedenle işverenin isteklerine elindeki laptop ve cep
telefonu ile 7 gün 24 saat bağlı olarak köle gibi çalışan, gerçekte sosyal yaşamı olmayan bir
varlık haline gelmiştir. Yaşamda sadece tek boyutlu bir işin elemanı olmayı öğrenip o konuda
hayata takılan, toplumsal yaşamda kendisini merkeze koyarak, gayrıyı dert edinmeyen bir
noktaya ulaşmıştır. Bu gerçekte bir yaşam değildir. Koşulların köleleliğidir, artık gençliğimiz
bir A4 sayfayı sonuna okumakta güçlük çeken, ağacı görüp ormanı göremeyen, içinde
yaşadığı topluma yabancı, gerçek sorumluluklarını yerine getirmeyen sadece kendisi için
yaşadığını sanan bir varlık haline gelen gençliğimizle emperyalizm zaten bizim sonumuzu
hazırlamış bulunmaktadır. h) 12 Eylül düzeninin sonuncu başbakanının önerisi ise bize ve
Cumhuriyete emperyalizmin uzun vadede hazırladığı daha korkunç bir sonu hazırlıyor.
Evreni, dünyayı, insanı tanımamızı sağlayan 6 ana bilim dalı 12 Mart 1971 ile milli eğitim
müfredatından ya kovulmuş ya da içerikleri boşaltılmıştır. 12 Eylül ile bu daralma daha da
ilerlemiştir. a) Astronomi, evrenin oluşumunu, güneş sistemimiz içinde dünyayı ve onun
içinde bulunduğu düzeni bilmeyenlerin kolayca hurafelerin kurbanı olması kaçınılmazdır. b)
Jeoloji, yerkürenin oluşumunu, evreleri, katmanları, tarihini, dünyada yaşamın ve evrimin
gerçeğini bilmeyenin geleceği olmayacağı ve emperyalizmin kendi halklarına okuttuğu bu
bilim dalını bizim gibi sömürülen mazlum uluslarca okunmasını niçin engellettiğini iyi
anlamak gereklidir. c) Biyoloji, içinde evrim karşıtlarının ve Adnan hoca’cıların
saçmalıklarından arındırılmış bir biyoloji Türk ulusunun önünü açacaktır. Evrimin hem
evrende, hem yerkürede ve hem yeryüzündeki yaşamın temel gerçeği olduğunu bugün
öğretmemek Türk ulusunu emperyalizmin boyunduruğundan kurtarmamak ve onların
planlarına teslim etmektir. d) Felsefe, doğadan korkan ilkel insanınların geliştikçe dinlerini de
geliştirdiklerini anlamak ve astroloji'den astronomi nasıl ayrılmışsa, felsefenin de insan
düşüncesinin gelişmesi süresince düşünce bağımsızlaştıkça bilimler bilimi felsefe çağları ve
ötesini aydınlatacaktır. Emperyalizmin zorladığı idealist felsefe ve değiştirilerek yeni
versiyonlarıyla hizmete alınmış olanların tümü diyalektik ve tarihi materyalist düşünce
karşısında aciz kalacaktır. Bizler insanlık yarışında geri kalmamak için özgür düşünceyi,
kalıplar dışı düşünebilmeyi, bilimsel biçimde tartışmayı çocuklarına öğretmek yerine
emperylistlerin dümen suyundaki iktidarlarca zorlanarak bilimden koparılan ülkeler sömürge
kalmak utancından kurtulamayacaktır. Mantık, Akıl olarak adlandırdığımız, beynimiz, sinir
sistemimizle, beş duyumuzla başlayıp, eğitim, öğretim, yaşam deneyleri, doğru tartışma ile
olgunlaştırdığımız bir bütünün yaşamsal sorunları çözerken nasıl kullanılacağını anlatan bu
bilim dalının adını biliriz de, kendisini ve nasıl kullanılacağı konusundaki rivayetleri esas alır,
gerçeğini ne kendimiz ne de çocuklarımıza öğretiriz. Müfredata almayıp öğretmediğimiz
sürece de kurtuluşa yaklaşamayız. Halkbilim yani sosyoloji, insan topluluklarının da doğa
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bilimlerindeki gibi bilimsel gelişmelerinin, evrimlerinin kuralları olduğunu, bu bilim
kullanılarak bizim gibi gelişme yolundaki ya da geri bıraktırılmış ülkelerin tümünün
gelişmelerinin kontrol altında tutulduğunu, devşirilen yada satın alınan yetkin kişiler aydınlar,
akademya dünyasının elemanları, bürokratlar gibi eliyle toplumların ekonomik siyasal,
toplumsal gelişmeleri frenlenip, başlarına uygun yöneticiler getirilmesinin ve bunun tam
tersine bizim gibi ülkelerin savunucusu yurtseverlerce doğru kullanıldığında kurtuluşun
anahtarı ya da mahvü perişan edilmesinin aracı olabilecek bu bilimdalı da toplumsal
mücadelemizde ulusumuzun kurtuluşunun araçlarından biri olacaktır. Bütün bu bilim dallarını
biz 60'larda orta öğretimde okuduk ama bugün kü gençler bunların isimlerini bile bilmiyor.
Bu derslerin dışlandığı Milli Eğitim Bakanlığının artık tek bir sloganı var.Her ne olursan ol,
sadece ve bomboş bir mezun ol. Legolarla parmakları beceriksizleştirilmiş, testlerce zekası
köreltilmiş; bilimsel yönden bomboş, dersleri yetersiz ve gereksiz yöntemler ve fuzuli
ödevlerle yetenekleri köreltilmiş olan gençlik için kolay bir mezuniyet ve sonrasında köklü bir
işsizlik. Milli Eğitimde yıkım hedefini tamamlayacak olan son değişiklikle çok küçük yaşta
enjekte edilecek bir din eğitimi sonunda, dünyayı bilmeden, düşünmeyi öğrenmeden 10
yaşında meslek seçimi gibi bir akılsızlıkla artık kökten yıkılışımıza çok kalmamıştır. Artık
bilimsel düşüncenin tamamen terk edildiği ülkemiz, her yönden fethedilmeye ve gayri milli
baskılarla tamamen teslim alınmaya hazırdır. 3) Ekonomik yıkım, yapılan aşırı borçlanma ve
kaynakların sadece dışa bağımlılığı arttıran biçimde kullanılması sonucu 12 Eylül Rejimi nin
sonuncu Başbakanı borca batık ülkemizde satılmadık mal kalmayınca vatan topraklarını
pazara çıkardı. amerikalılar, almanlar, ingilizler, araplar ve israilliler Türkiye nin kalan son
değerleri olan suları ve topraklarının müşterisidir. Tarihte topraklarını satarak yurtlarını elden
çıkararak yurtsuz kalma felaketine doğru gidenler kervanına katıldığımız bu yolda,
mahkemeler, yargılananlar, iktidardaki muhalefetteki ya da apolitik tüm yurttaşlar aynı
felaketin birlikte yok olanları olacaklardır. Bu felakette sorumlu sorumsuz herkes
mahvolacaktır. Böylece 12 Eylül rejimi planlandığı üzere Türkiye’nin sonunu getirecektir.
Hiç kuşkunuz olmasın. Bunu ne kadar önce anlarsak; ona hizmet edenler buna son verirler ve
zarar görecekler bu bilinçle harekete geçerlerse belki de bu yoldan geri dönebiliriz. 4) 12
Eylüle giderken üretim ve istihdamı arttırarak kapitalist yolla kalkınan bir ülke olmak
yalanına kanarak sermaye birikimi sağlamak adına çalışanlar üzerindeki sömürüyü
yoğunlaştırmaya ve kitleler buna karşı çıkamasın diye özgürlüklerin kısıtlamasında gerekçe
olması için çok kanlı bir iç çatışmayı tırmandıranların beklediği sermaye birikimi hiçbir
zaman gerçekleşmedi. Halktan 12 Eylül sonrası zorla alınan değerler İsviçre ve Amerikan
bankalarındaki özel hesaplarda yerlerini buldular. Türkiye bu işten karlı çıkmadı dış borcu
artmış olarak çıktı. Günümüzdeki istihdam ve üretim düzeyinide herkes bildiği için oraya
girmiyorum. 5) Bu salonda bulunan son 32 yılın tamamına yakınını yaşamış olanlara bu
dönemin tüm öyküsünü yeniden anlatmayacağım. Sadece gerçekte ne yaşadığınıza ilişkinbelki
de gözden kaçırmış olabileceğiniz bazı ayrıntıları sergilerken, benim de kişisel olarak
nerelerden geçtiğimi açıklamaya çalıştım. Çünkü ancak bu yolla, bu davada nasıl sanık
olabildiğimi anlatmam mümkün olacaktır. G) Savunma bu süreçte nerelerden geçtiğini
açıklıyor. 1) 1950'lerin başlarında DP iktidarında babam Milli Eğitim Bakanlığı klasiklerinin
Ankara’da bakanlığın depolarında durduğunu öğrenerek, bir 5 tonluk Austin kamyonla
bunlardan önemli bir miktarını Silifke’ye okula getirir. Bunların nemden arıtılması,
kurutulması ve ciltlenmesi gereklidir. Babam ve arkadaşları öğretmenler kurulu’nda bir karar
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alarak, her yıl en az iki kitap ciltlemeyen öğrencinin sınıf geçemeyeceği konusunda bir ilke
kararı alırlar ve tavizsiz uygularlar. O tarihten sonra bütün okulda el işi derslerinde temel
çalışma bu olur, kitap ciltleme. Yakın köylerde okuyan ve bu işi evlerinde yapamayacak olan
köylü çocuklarının çalışmalarında ise, bizim ev okuldaki işliklere ek olarak üs haline
gelmiştir. Her taraf cilt bezi, şiraze, gergilerle doludur. Zavallı annem etraftaki kola, tutkal
bulaşıklarından şikayet ederken saçını başını yolmaktadır. Ancak yapılan işe inandığı için evi
açmıştır. Bu sayede, 8.000 nüfuslu ilçede o tarihte 10.000 ciltlik bir kütüphane yaratılmıştır.
Ve ben de bu sayede Silifke ortaokulunda Hasan Ali Yücel döneminde Türkçeye kazandırılan
dünya klasiklerinin tamamını okuma şansını buldum. Bu kütüphane 12 Eylül de kasten
yakıldı, yokedildi. 2) 1959 yılı ilkbaharında Silifke’de Göksu Irmağının üzerindeki köprünün
ortasında, bir akşam, babam lise fransızca öğretmeni Dilaver Boya’nın yolunu Demokrat
Partinin kurdurduğu ve devletin radyosundan saatlerce Vatan cephesine katılanların, hatta
ölülerin dahi adlarının liste halinde saatlerce okunduğunu anımsadığımız, vatan cephesi
militanları keser. Babam ilçede o sıralarda sık sık sansür dolayısıyla bembeyaz, üzerinde yazı,
resim, karikatürler bulunmadan çıkan, Bedii Faik’in sahibi, Falih Rıfkı Atay’ın başyazar
olduğu Dünya gazetesini alan birkaç kişiden biridir. Saldırganlar babamı hırpalamak isterler.
Ancak orta boylu ve zayıf görünümlü olan babam sinir sistemi çok güçlü ve göründüğünden
daha kuvvetli ve formda biridir. Pek başarılı olamazlar ve çevreden gelenleri de görünce
vazgeçerler. Ancak, hoca, çok konuşuyorsun. Seni burdan atar balıkların karnına göndeririz
tehdidini savurarak uzaklaşırlar. 3) Ondan sonra evimizi bu yakaya almıştık. 1959
sonbaharında evimizi lisenin bulunduğu tarafta köprünün hemen başındaki, Hamza’nın evine
kiracı olarak taşınmıştık. Mayıs 1960 başlarında başbakan Menderes’in dağ köylülerini, yarım
ekmek içinde helva, turşu, karşılığı kamyonlarla alana taşıdıkları mitingin bir yanında da biz,
Silifke’li ortaokul öğrencilerini de destek olarak dizmişlerdi. Bunları ve 27 Mayıs 1960 günü
Demokrat Parti’nin Silifkeli milletvekili Rasim Gürsoy’un gözaltına alınıp götürülüşünü çok
net olarak hatırlıyorum. 1961 yılının Temmuz ayında yapılan ve 1961 anayasasının kabulünün
halkça coşkuyla kutlandığı miting ve akşamındaki fener alayı, katıldığım ilk kitle
gösterileriydi. 5) 1962-1963 öğretim yılında Mersin’e taşındık. 1964 yılında Kıbrıs’ta
Türklere karşı katliam düzenleyen EOKA’cı albay Grivas ve devlet başkanı olan başpiskopos
Makarios’un yürüttükleri saldırıları protesto etmek üzere Mersin’de vilayet önündeki
mitingler ile başlayan eylemler çok önemliydi. O tarihte, İsmet İnönü’nün Kıbrıs’a müdahale
kararına karşı ABD başkanı Johnson’un yayınlanan mektubu ile NATO tarafından verilen
silahların kullanılamayacağının açıklanması üzerine Türkiye’de en geniş biçimde bir anti-
emperyalizm dalgası yükseldi. Bu onurlu hiçbir Türk’ün kabul etmeyeceği bir aşağılama ve
ülkemize karşı husumet olarak belleklerimize kazındı. 1968 de İstanbul hukuk fakültesinde
başlayan öğrenciliğim sırasında aynı anti emperyalist ruha karşı gericilerce yapılan silahlı
saldırılarla daha da bilendik. Özellikle kanlı pazar olarak anılan 16 Şubat 1969 tarihinde
Taksim’de polislerce kesilen yolun diğer tarafındaki göstericilere karşı camilerden çıkarak
gelenlerin ellerindeki şiş, bıçak sopalarla yapılan saldırı sonunda 200 kişinin yaralanıp, 2
kişinin öldürülüşüyle sonuçlanan saldırı toplum vicdanında ciddi yara açtı. ABD 6. filosunun
uçak gemisi açıkta demirlidir. Dolmabahçe camii’nde namaz kılanların kıblesinde bu gemi
vardır. Taksim’e o camiden çıkan cemaatin de gelişi, alanda mevzilenişi ve polisin 30.000
kişilik kitlenin önünü kesip 1000 kişi kadarlık mitingçi bir grubu alana av olarak alması ve
orada mevzilenmiş silahlı saldırganların insafsızlığında bu gruba karşı polisin engellemediği
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bir saldırı yaşandı. Kanlı pazar Türkiye’de ABD emperyalizmi ve yerli işbirlikçilerinin ve
yerli gericiliğin polis gözetiminde yaptıkları ilk büyük ve organize saldırısı idi. 1969 gençlik
hareketinin bu saldırganlıklara karşı geliştiği bir yıl olarak tarihe geçti. O sonbahar dört
öğrenci arkadaşımız Mehmet Cantekin, Taylan Özgür, Mehmet Büyüksevinç ve Battal
Mehetoğlu ard arda tabanca ile vururlarak öldürüldü. 8) 1969 Eylül ayında Türkiye devrimci
gençlik federasyonu Dev-Genç’in İstanbul bölge yürütme kuruluna seçildim ve 12 Martta
kapatılana kadar bu görevim devam etti. 9) 1971 Ağustos ayındatutuklandım, 1974 Temmuz
Ayında 1803 sayılı af yasası ile salıverildim. Okuluma geri döndüm. Bir yılda üç sınıf geçerek
son sınıf oldum. 1976 yılında mezun olarak avukatlık stajına başladım.1977-1979 arasında
yedek subay olarak askerliğimi yaptım. 1974 - 12 eylül 1980 arasında toplumsal çalışmaların
vemücadelenin dışına hiç düşmedim. 10) 1 Haziran 1979 tarihinden bu yana İstanbul
barosunda serbest avukat olarak çalışıyorum. 12 Eylül 1980 sonrası yargılamalarında hem
sanık ve ve hem de savunman olarak mahkemelerde yerimi aldım. Duruşma salonun sanık
mevkiinden çıkıp bir başka davada cübbemi giyerek görevimi yaptım. Metrisi"de Selimiye’yi
de Sultanahmet’i de oldukça yoğun yaşadık, o dönemde, 11) 16 Mart 1992 tarihinde resmen
kuruluşunu tamamladığımız 68"liler birliği vakfı’nın kurucu başkanıyım. Defalarca genel
sekreterliğini yaptım. Halen de yönetim kurulu üyesiyim. 12) 3 Aralık 1995 tarihinde
tesadüfen yapılan bir çağrı ile oluşan Cumhuriyet okurları topluluğunun, Cumok'un 2004
yılından bu yana İstanbul ve Türkiye koordinasyonu yapıyorum. Gerek İstanbul’da ve gerekse
Anadolu da bir çok konferanslarla bu topluluğu geliştirmeye çalıştık. Birçok yerde Cumok
toplulukları oluşturduk. Seminerlerle, kitap okunmasını teşvik ederek toplumda aydınlanmayı
desteklemeye çalıştık. Ulusal duyarlıkların zayıflamaması, tarihin unutulmaması için
Çanakkale savaş alanları ile Kurtuluş savaşını yaşandığı topraklara Afyon-Dumlupınar’a tarih
gezileri düzenledik. Düzenlenen kitlesel gösterilere destek verdik. 13) 2009 Mart yerel
seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerinde aday olan sayın Kemal
Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi amacıyla Kemal Kılıçdaroğlu gönüllüleri topluluğunu
oluşturduk. O günlere kadar olan seçimlerde bir kısım insanların oy kullanmaya gitmemesi,
bir kısım oylarında çalınması konusunda çok sayıda örneklere ve spekülasyona tanık
olduğumuz için bu konuda yurttaşlarda bir duyarlık oluşturmayı hedefledik ve çalışmalar
yaptık. Bunun amacı aynı zamanda yurttaşların oylarına sahip çıkmaları ve mutlaka oy
kullanmalarının ve demokrasinin en azından bu noktada sağlanmasıydı. 14) Bütün bu
çalışmalar baştan tanımladığımız sorumlu kamusal vatandaş olmanın kapsamında yapılan,
yurttaşlık bilinci ve sorumluluğu içinde anayasal hak ve özgürlüklerin verdiği yasal hakların
bilinçli ve hukuka saygılı biçimde kullanıldığı faaliyetlerdir.H) Savunmanın sonuna geliyoruz.
1) Baştanberi anlattığımız vakıalar, sorumlu kamusal yurttaş oluşumuzun ve toplum içinde
aydınlanmış, yurdunu ulusunu özünden çok seven, yurduna karşı hiçbir şekilde ödeyerek
bitiremeyeceği bir borcunun varlığına yürekten inanmış bir kişiliğin oluşumunun ve bu yolda
yaptıklarının bu davadaki iddianameye genel olarak bir yanıt olarak sunulan öyküsüdür. 2)
Kendini bildiğinden beri, bu ülkenin kurucu felsefesine, ulusal bağımsızlık olmaksızın hiçbir
iyileşmenin sağlanamayacağına bilimsel dayanakları olan bir bilinç ve inanç temelinin
oluşumunun anlatımıdır. Okunan binlerce kitabın, derginin, metnin, yapılan binlerce tartışma,
yapılan forum, konferans, açık oturumların, izlenen tiyatro, film, konserlerin sonucunda elde
edilen bilgi yığınağının yaşanmış deneyler ve içerden dışardan gelen tepkilerle yaptıklarının
haklılık ve doğruluğunun sağlamasının yapılmış olmasının verdiği bir vicdan rahatlığı ile
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doğru noktada, doğru bir eylem içinde devinerek, düşündüğü gibi yaşayarak insan ve yurttaş
olmanın sorumluluğunu gereğince yerine getirmiş olmanın güvenci ve ruhsal dinginliği
içindeyim. 3) Bu sunuşla, iddianamade atılı suçlara karşı C.Savcılığı ve sorgu’da
söylediklerimi aynen yineliyorum. 4) O sırada sorulmamış ancak iddianamede yer alan,
Çanakkaleli bir albay ile ilgili bir suçlama vardır. O bende bulunduğu söylenen bir CD içinde
varlığı savlanan ses kaydını bulamadım ve dinleyemedim. Bu nedenle bu konuda söz hakkımı
saklı tutmaktayım. Ancak iddianamedeki anlatıma göre bir şeyler söylemek gerekirsex insan
arkadaşını seçerken bile size uygun bir kişilik olup olmadığını denetler. Malum sözdür; bana
arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim derler adama. Çevremde bulunan ve iyice
tanımadığım bir kişiyi dikkate almak son derece doğal bir davranıştır. Bir işçiyi işe alırken, bir
ortaklığa girerken bir toplumsal faaliyet yaparken yaptığınız işe de, sizinle birlikte aynı işi
yaptığını söyleyenlere karşı da dikkatli olmalısınız. Ayrıca ben bir hukukçu bir savunman
olarak da çevreme karşı dikkatli olmak zorundayım. Bir yasadışı veya yüz kızartıcı suç
işlemiş kişi ile aynı karede bulunmak istemem, doğrusu. Bu nedenle yapılan suçlamayla
iddianamede anlatıldığı biçimiyle yapıldığı savlanan eylemin neresinde suç olduğunu tam
anlayamadım. i) Sonuç, ben yaşamımın son 40 yılı boyunca biçok örgütsel çalışmaya
katıldım. Örgüt neyebenzer, neye benzemez, nitelikleri nedir çok iyi bilirim. Bu konuda
bilirkişi olduğumu söylersem abartmış olmam. Örgütü de, militanı da,dirijanı da bir bakışta
anlarım. Çünkü Gerçekten çok fazla örgütsel yaşam içerisinde geçtiği için hayatımız, onun
için bir örgüt neye benzer yada bir grup örgütlümü değilmi hemen belli olur sayın yargı. 1)
İddianamede, ergenekon terör örgütü adı verilen örgüte ilişkin olarak ana iddianamede ve
sayın mahkemenizdeki iddianamede anlatıldığı biçimiyle bir örgütün var olamayacağı
kanaatimdeyim. Çünkü bir örgütün, bundan sonrası derstir herkes dikkatle dinlesin, her zaman
bulunmaz çünkü bir örgütün üç temel ve zorunlu özelliği vardır. a) Kavramda, b) Söylemde,
c) Eylemde birlik bir örgütün olmazsa olmaz üç ana koşulu ve ana ayağıdır. Bu temel
koşulların hiçbirinin burada var olmadığını açıkça görüyoruz. Bunların olmadığı yerde örgüt
yoktur. d) Dördüncü şart örgütün üye tipolojisidir. Üyeler birbirleriyle benzer niteliklere
sahiptir. Örneğin, sendikada işçiler, derneklerde aynı amacı paylaşan sınıfsalya da zümresel
özellikleri biribirine yakın kişiler bir aradadır. TÜSİAD’dakilerin patron, bir köy kooperatif
birliğindekilerin üretici, taşımacılar kooperatifinin kamyoncu, otobüsçü, minibüsçü olması
gibi. 2) İddianamede anlatılan bu örgüt savına karşı C.Savcılığındaki sorgum sırasında da bu
itirazları kapsamlı biçimde açıklamıştım ama çok geçmemiş sanıyorum. Savlanan örgütte ise
a,b,c deki unsurlar bulunmadığı gibi (d) bendindeki özellik kesinlikle yoktur. Kanaatimce,
özetle ergenekon terör örgütü diye bir örgüt gerçekte yoktur. 3) Böyle bir örgüt olmadığının
en sonuncu kesin belirtisime geliyorum. Ben çok örgüt davalarına girdim. Sadece örgüt
yapmadım, 12 martta, 12 eylülde. 12 martta 2 toplu davada sanıktım. 12 eylülde 5-6 tane
toplu grup davada avukatlık yaptım. Böyle bir örgüt olmadığının en sonuncu kesin belirtiside
şüpheli olarak toplananlar arasında savunma birliği de yoktur, bu çok önemlidir. Çünkü örgüt
davalarında mutlaka örgütü savunan bir merkez veya belirli kişiler olur. Burada ise örgütü
bilen, gören, savunan ve/veya örgütün bir yayını, tüzüğü ve benzeri belge de yoktur. Bu
yönden de örgüt suçlaması ve iddianame havada, dayanaksız kalmaktadır. Bu Hem bilimsel
kanaatim, onu söyleyeyim hemde savunan bir sanık olarak samimi düşüncemdir sayın
yargıçlar. 4) İnsanların birbirleri ile telefonla görüşmüş olmaları bir nedenle iletişim kurmuş
olmalarını eğer kayıtlar sağlıklı ise bu delil sadece görüşmenin varlığını kanıtlayabilir. Ancak
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hangi görüşmede bir fesat işin olduğunun kanıtı nerdedir. Bu fesatın savlanan örgütle ilişkili
olduğunun delili nerdedir. Bu soruların tümü havada olup böyle bir örgütün varlığı
kanıtlanamayınca ortada sadece birbiri ile görüştüğü savlanan ancak birbirleriyle telefon
irtibatlarının bulunduğuna dair bir iddia ve kayıtlar bulunmaktadır. Bizce, dava bu yönden de
kanıtlanamamıştır. 5) Bana gelince, Benim elimde 67.000 e-posta adresi vardır. Bunlar son
15-20 yıl içerisinde toplandı. Gerek toplumsal faaliyetler içerisinde gerekse yazdıklarımızın
yanıtları ve tartışma gruplarından gelenlerle. Bunların çoğunun da cep telefonları vardır.
Bende kayıtlı olarak var eve yapılan aramalarda bir kısmını götürdüler sonra geri geldi. Ben
bu 67 bin kişiye elektronik posta gönderirim ve inanın Türkiye'deki en büyük medya kuruluşu
benim. Neden biliyormusunuz bu 67 bin kişinin her birinin altında da 50, 100, 200, 300, 500
kişi var. Bir anıyla süslemek istiyorum. Bu işe ilk başladığımda 1992 veya 93 yılıydı
internetle yeni buluştuğumuz zamanda attığım bir elektronik posta, sonra izini takip ettim
çünkü ben onu Rize'de elektrik mühendisi olan bir arkadaşıma göndermiştim. O Trabzon,
Karadeniz Teknik Üniversitesindeki bir profesöre göndermiş o Van 100. Yıl üniversitesindeki
bir profesöre göndermiş o da sanıyorum Erciş'teki bir sağlık ocağındaki bir hemşireden bana
yanıt geldi. Yanıt şu, Sayın Boya, teşekkür ediyorum biz burada 2 metre kar altında çok zor
koşullarda çalışıyoruz, bu ortamda dahi yaşama sevinci veren iletinizden dolayı teşekkür
etmek istedim. Yani bu internetin gücünü ve bu faaliyetin önemini anlatmak bakımından
benimde konumum bu. 67 bin kişiye yanıt vermek, tabiki toplu yanıt veriyorum çoğu ile
birebir yazışma diye birşey yoktur. Ama doğru bulduğum, akıllı bulduğum, mantıklı
bulduğum, toplumsal anlamda zararlı bulmadığım bir bilgiyi paylaşırım bu anayasanın en
temek özgürlüklerinden birisidir. Bunların bazılarıyla yakın arkadaşlarımla kısa mesajla
haberleşirim. Örneğin bu toplantıya ben çok adam gelsin isteseydim kısa mesajıma düğmesine
basmam yeterliydi 500 kişide gelirdi buraya, gerek görmedim.Bu iletişim yoğunluğu içinde
kaç kişide cep telefonlarımın olduğunu inanın bilmiyorum ama 10 bin kişi kadar olabilir
tahmin ediyorum. Çünkü çok dolaştım onuda açıklayacağım, anadoluda yaptığım
konferansların sayısı 210 civarındadır. Bunu biz Cumhuriyet Okurları topluluğu içerisinde bir
aydınlanma çalışması olarak yaptık ama yaparken bunu yapan benim, söyleyen benim, yazan
çizen oynayan ben. Çünkü web sitedeki 6000 sayfanın tamamının herhalde %99'u benim
kalemimden çıkmıştır. Yazdığım yazıları www.cumokistanbul.org adlı websitesinde
yayınlamaktayım. Bu site 2008'den beri yayındadır. Eskisini, yeniledik. Sosyal medyada yazı
yazmanın iddianamedeki şekliyle kaos yaratan söylemler olduğu savı demokratik bir ülkede
söz konusu olamaz. Bu yani söylemek istemiyorum ama faşist zihniyetli bir beyin bunu
söyleyebilir. Neden biliyormusunuz bu tabi savcılığı tenzih ediyorum bumutlaka malum,
Vatan Caddesi 4. kat veya 2. kattan geliyor fikir. Sayın yargıcım, sayın başkanım olay şu.
Kaos yaratan söylem sözü tıpkı nazi Almanyasında yada mussolini İtalyasında söylenebilir ve
var, söylenmişleri var, romanlarda, kitaplardan biliyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti 61
anayasasının görmüş ve öyle görmüş ki, şu anda son anayasa ile 61'in son izlerini kazımaya
çalışıyorlar. Çünkü o anayasa gerçekten Tağmaç'ın, Sunay'ın dialoğunda olduğu gibi bu
anayasa bol geliyor çünkü ekonomik gelişmenin önüne dedikleri şey doğru, kendi açılarından
doğru. Benim açımdan da doğru çünkü ülke 100 yıl ileri gitti, toplu sözleşmeyi, TRT,
özelleştirmeyi, Danıştay'ı, Anayasa Mahkemesi'ni, kurumların özerkliğini, daha bir çok hakkı
insanlar o anayasa ile öğrendiler. Ve onun için o anayasa yönetenlerin, başının belasıdır çünkü
hep idari işlem ve eylem hem meclisten çıkan kanunlar anayasal denetime, hem hükümetin
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verdiği tüm kararları ve idarenin tüm kararları yargısal denetime tabidir. Bunu hiçbir iktidar
istemez hele 50-60 dönemindeki tek parti iktidarında Demokrat Parti iktidarıda aslında bir tek
parti iktidadır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısındaki çoğunluğu herhalde %5-10
civarındaydı oyların. Hiç kimse istemedi. Bu günde bu fikir güçleniyor çünkü giderek mevcut
siyasal iktidar gücünü arttırıyor. Tabi gücünü arttıran herkes egemenliğin artmasını doğal
olarak isteyecektir bu da son derece insanidir. Ve ya politik bir gerçek. Devam edeyim, bu
yazılarımı da kişilerin e-posta adreslerine doğrudan göndermekteyim. Tabi herkese şey
göndermiyorum. Mesela avcılık arkadaşlarım var, yedek subay arkadaşlarım var,
meslektaşlarım var. Hukukla ilgisi olmayan bir adama hukuki metin göndermem. Ama bir
üniversite öğrencisi grubu işletme, iktisat okuyorlarsa onlara ekonomi ile ilgili birşeyi
gönderirim. Ya da şöyle söyleyeyim siyaseten bize yakın olduğunu düşündüğüm insana ulusal
plandaki bir tuzak veya bir nato planı veya bir internet sitesinden indirdiğimiz tercüme
ettiğimiz birşeyi gönderirim, neden çünkü onlar meraklıdır öğrensinler diye. Yani herkesede
herşey söylenmez, gerekte yok çünkü kimseye anlamayacağı birşeyi anlatmamak gerekir.
Benim bu çalışmam, Anayasa’da yer alan, düşünce özgürlüğü, düşünceyi yayma özgürlüğü,
insanları uyarma, aydınlatma ve önemli ulusal konularda bilgilendirme, bilgi paylaşımı
hakkının iletişim araçlarıyla kullanılması kapsamındadır. Bunlar kaos yaratan söylemler
değildir. Bu sayede insanlar neyin ne olduğunu nasıl olmadığını bilirler. Ama insanların bunu
bilmesinden hoşnut olmayan siyasal iktidar sahipleri ve onların araçları, kullandıkları
memurları bundan hoşnut olmaz. Ben 40 yıldır bunu yaşıyorum gayette iyi biliyorum. Bu da
zaten tarihsel olarak toplumların gelişmesinde ilerici gerici kavgasının bir yansımadır. Bundan
da ne gocunurum nede kaçınırım. 40 yıldır yaptığım çalışma içinde bu özgürlükleri kullanarak
düşüncemi yayma konusundaki çabalarımı yapmak için biraz bilgili, biraz çalışkan, ve
özverili olmak yeterlidir. Bunun için bir örgüte ihtiyaç yoktur. Örgüt gerekmez bir kişi bir
bilgisayar birazcıkta kafavarsa, bilgi varsa, bilgiyi nereden arayıp bulacağını biliyorsan
yaparsın. Herkes yapabilir. Bunun için bir örgüte ihtiyaç yoktur. E) Tekrar ediyorum bunları
yapmak için bir örgüte gerek yoktur. Hele savlanan türde bir gizli örgüte hiç gerek yoktur.
Çünkü yaptığım her şey, yazdığım her yazı ortadadır. Web sitede, internette, tartışma
gruplarında yayındadır. Bunlar açık ve yararlı düşünsel paylaşımdan ibarettir. Bundan suç
çıkmaz. Örgüt çıkmaz. Silahlı terör örgütü ise hiç çıkmaz. Ben silah kullanmayı bilirim. Bir
avcıyım, 12 yaşından beri ava çıkarım. Ama silah kullanan insanların bir oturuşu, bir kalkışı,
adabı vardır sayın başkan. Sizlerde bir ceza yargıcı olarak bunun hakkında fikriniz vardır.
Burada bunlardan yok maalesef. F) Türkan Saylan, Şener Eruygur iki önemli kitle örgütünün
başkanlarıydılar. Bunlarla görüşmem son derece doğal çünkü benimde hitap ettiğim bir kitle
var. Erol Manisalı ve Erol Mütercimler ile sınırlı değildir ki benim organize ettiğim söyleşi ve
konferanslar. 2004 yılından bu yana bunlar dışında en az 150 farklı kişiyi defalarca konuşmacı
olarak davet etmişliğim var. Konuşmalarını yaptırmış, kaydettirmiş ve kitaplarının imza
günlerini düzenlemiş durumdayım. Bu örgütsel bir faaliyet değil, Bu Cumhuriyetin temelinde
olan bir aydınlanma çalışmasıdır. Yani bilgiyi paylaşmaktır yani bilinmeyene yol
göstermektir. Hah, siz götürürsünüz adam o konferanstan hiçbirşey anlamayabilir yada
öğrendiklerinden dolayı sizden kopabilir. Belki bunlar benim kafama uymuyor der. Bu o
insanın özgürlüğüdür. Benim özgürlüğümde bunu topluma atmaktır. İsteyen alır, istemeyen
almaz. Örnek vereyim Adnan Türkkan ile görüşmelerimde de gizli bir yan yoktur. Benden
genç kuşaktan gençlere geçmiş deneyimlerimizi aktarmak insanlık görevidir. Bizlerin başına
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geçmişte gelenlerin onların da başına gelmemesi için onlarla sık sık görüşürüm,
görüşmüşümdür, halende görüşüyorum. Sorduklarında, başları belaya girmesin diye
tavsiyelerde bulunmuşumdur. Bu örgütsel faaliyet değil bir gence bir ağabeyinin yaptığı
tavsiyelerdir. Bunu her alanda yaparım. Komşunuz hastadır, ne yaparsınız şu ilacı kullan ve
ya sırtına şunu giy, beraber spor yaptığınız insan yanlış hareket yapıyordur, bacağını
ısıtmadan şu hareketi yapma dersiniz bu son derece insani birşeydir. Tuncay Özkan’ın
Kanaltürk’ünde birkaç kez konuşmacı oldum. Hitabet yeteneğim ve belagatım nedeniyle çok
çağrı alırım bu da bir benim durumum. Seçerek katılırım, her yere gitmem. Ancak daha birçok
radyo ve TV kanalına da çıktım. Cnn Türk gibi veya Kanal D gibi. Doğu Perinçek,
mücadelesine saygı duyarım. Ancak aynı örgütlerde birlikte olmadık Doğu Perinçek ile. Yani
69'dan beri hep ayrı örgütlerdeyiz. Şu anda da işte ne yaparım Ulusal kanal'a çıkar birşey
söylenecekse söylerim, Aydınlık'ı alır okurum. Bu son derece doğal, çünkü ne olup bitiyor
öğrenmek lazım. Ama Doğu Perinçek ile aynı örgütte hiç olmadım bunu söyleyebilirim
rahatlıkla. Ha, Doğu Perinçek bir örgüt üyesidir anlamında söylemiyorum bunu yanlış
anlaşılmasın. Doğu Perinçek kendi partisi var, örgütü var. Ama Ergenekon terör örgütünde
iddia edildiği için. Silivri davalarını izledim baştan beri, 2007'den beri. Ama hiç kimseninde
vekaletini anlamadım çünkü biliyorum ki bu piyango bize uğrar. Her darbede biz buralara
geliriz bunu bildiğim için kimsenin vebalini üstüme almadım. Çünkü ne kadar dışarıda kalıp,
ne kadar yatacağımız belli değildir, ya da hangi fırtınaya uğrayacağımız belli değildir bunu
bildiğimiz için kimsenin vekaletini almadım. Ama şunu yaptım, davaları izledim,
iddianameleri okudum gerçekten çünkü olayın bir yanı var sayın başkan burada bazı isimler
var. Susurluk döneminden, 96'dan adı çıkmış, o ilişkiler buradaki sadece okumuş, yazmış ve
toplumsal olarak farklı düşünmüş olmak dışında mevcut yönetim tarafından kusuru
görülmeyen insanlar karalanmak için birleştiriliyor. Şimdi ben söyleyeyim demin örnekte
verdim 90'larda ülkücülerle yaptığımız görüşme örneğini. Şimdi öyle insanlar var ki onlarla
yan yana durmamız mümkün değil. Ha bunu ben onlar suçludur onları mahkum etsinler diye
söylemiyorum. İnanıyorum ki onlarda böyle bir ergenekon içinde değildir. Benim bildiğim bir
tane ergenekon var onu söyleyeyim. Kıbrıs'ta Grivas, rumların saldırısı sırasında kurulan
mukavemet örgütüdür, adı o. Ondan sonra bir daha ergenekon bilmiyorum. Şimdi efendim
uzatmadan bitireyim zamanda herhalde ilerliyor. Burada yapılanın gerçekte bir örgütü
yakalamak ve yargılamaktan öte, suçlamaların toplumu dizayn etmek ve sesi çok çıkanları
susturmak amacıyla düzenlenen bir polis operasyonu olduğuna dair kamuoyunda yerleşen
genel kanıyı ben de bir hukukçu ve toplumsal mücadele insanı olarak aynen benimsiyorum.
Benim vicdanımda da Silivri yargılamalarının şüphelilerinin suçu kanıtlanmamış, tam tersine
suçlananlar aklanmıştır. Ayrıntılarına girmiyorum çünkü bunu söyleyebilmek için çok fazla
veri var elimde. Benimle birlikte aynı iddianamede yer alan Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği üyesi, yöneticisi hocalarım Ayşe Yüksel, Filiz Meriçli, Nur Gerçel’i tanıyorum.
Onurlu başarılı çalışmalarına saygı duyuyorum. Gökhan Ecevit’i de STKB'den dolayı aynı
şekilde tanırım. Ancak Gülseven Yaşer’i sadece ismen bilirim. Sayın Aydın Ortabaşı ve
Sadun Okyaltırık’ı ise burada tanıdım. Önceden tanımam. M) Benim, serbest avukatlık
faaliyeti ve günlük yaşam içinde 68'liler birliği vakfı yöneticiliği, Cumok Türkiye
koordinatörlüğü ve İstanbul koordinatörlüğü, Kılıçdaroğlu gönüllüleri adı verilen çalışmalarla
internet üzerinden yaptığım yayınlarla, yazı işlerimle fevkalade meşgul bir insanım. Her gün 4
saat uyurum 20 saat ayaktayımdır bunun içinde spor vardır günlük ihtiyaçlar dışında okuma,
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yazma, iletişim ve hayat gailesi vardır. Şimdi şeye geliyorum son kısıma. Ancak her gün 20
saat çalışıp dört saat uyuyarak yaşayan bir insan olarak zaman kıtlığı içinde olduğum açık bir
gerçektir. Bu çalışmalar nedeniylebaşka bir örgüte katılmaya zamanım kalmadığı gibi; iddia
edilen ergenekon terör örgütü üyeliğine ayıracak hiç zamanımın olmadığı açık somut-fizikibir
gerçektir. Herhangi bir yeni örgüt çalışmasını kabul edecek zamanım yoktur. Bu nedenle iddia
edilen örgüt üyeliği ve diğer suçları kabul edemiyorum. Sonsöz olarak derim ki, bu son söz
1962 yılından beri edindiğim gerçeğin ta kendisi. Bizler, Horasan erlerinden, Evladı
Fatihan’a, Müdafaa-ı Hukuk’tan, Kuvayı Milliye’ye, Ulusal kurtuluş savaşından,
Cumhuriyet’in Kuruluşuna, Cumhuriyet Aydınlanmasına kadar uzanan yolda bir geleneğin
temsilcileriyiz. Dedelerimiz kurtarıcıydı, babalarımız kurucuydu bizde devam ettiricisiyiz.
Kimse bu gerçekten kaçamaz. Emperyalizme karşı duruşun sonraki temsilcileri olarak dimdik
ayaktayız. Yurdunu ve ulusunu özünden çok sevenleriz. Türkiye’nin kurucu unsuru
Türklerdir, bunu herkese söylüyırum. Her ülkede kurucu unsurun adıyla o ülkenin adı anılır.
Fransa, fransızlar, ingilizler britonlar onun için britanyadır. Evet, Emperyalizme karşı duruşun
sonraki temsilcileri, 68 kuşağı olarak dimdik ayaktayız. Yurdunu ve ulusunu özünden çok
sevenleriz. Türkiye’nin kurucu unsuru Türklerdir ve bu nedenle devletin adı Türkiye, başkenti
Ankara, yönetim şekli Cumhuriyet'tir. Bunu hatır için değiştirtmeyiz bunuda herkese
söylüyorum, okyanusun her tarafına, kimselere yıktırmayız. Devlet demokratik, sosyali hukuk
devleti olma niteliklerini de sosyal düzeninin de değiştirilmesine rıza göstermeyiz. Bu
egemenliği Türklere çok gören eski ve geleneksel düşmanlarımız yeniden yolları kesene kadar
da bu kervan böyle yürümüştür. Cumhuriyetin geleneksel düşmanlarını yeterince açıkladığım
için oraya dönmüyorum. Şimdilerde bu konuda saldırılar olduğunu görüyoruz. Bizler ulusça
elele vererek bu kervanı yürütmek zorundayız. Yurtta Barış, Dünyada Barış ilkesinden
kopmadan, öyle Suriye'ye bilmem nereye gidiyormuş numarası yapmadan, kimsenin malında,
mülkünde, zenginliğinde, toprağında, gözü olmayan, kendi zenginliklerini dışarıya
sömürtmeyen, içeride yandaşlara ve bazı zümrelere peşkeş çektirtmeyen, kendi bilimin
ışığında çalışkanca üretip, hakça paylaşan inancında bir kuş gibi özgür, düşüncesinde sonsuz
hür, bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine yaşayacağımız günlere ulaşma
umuduyla toplumu aydınlatmaya, bağımsız, gönençli bir ülkede barış içinde, etnik ve dinsel
kavgalardan uzak gerçek demokrasiyi yaratıp onun ilkelerini savunarak aklıyla, sağlığıyla,
bağımsız yaşayan bir ulus olma hedefinde birleşmeliyiz. Ben, bu yolda ben oldum. Ben
dönmezem yolumdan derim ve demeliyiz. Aklı olanla bu yolda kaynaşır, buluşuruz
umudundayım. Bu nedenlerle, aleyhime açılan dayanaksız, delilsiz, bilime ve akla aykırı,
varlığına kesinlikle inanmadığım iddia edilen terör örgütü üyeliği ve bağlı suçlamalardan
dolayı aklanmam hukuka uygun bir sonuç olacaktır. Bu nedenle beraatime karar verilmesini
saygı ile asaleten dilerim." şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
37-Aydın Ortabaşı'nın (Kapatılan) İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin

2010/34 Esas sayılı dava dosyası ile birleşen 2010/356 Esas sayılı dava dosyasında
11/04/2012 tarihinde 6. celsede alınan savunmasında özetle;" Sayın mahkeme heyeti
benden, tarafıma isnat edilen suçlarla ilgili bir savunma yapmamı bekliyorsunuz. Ben
hukukçu değilim, hukuk bilgim bir deniz subayının yabancısı olmadığı devletler deniz
hukuku, ticaret, anayasa ve medeni kanunun bazı hükümlerinden ibarettir. Ben iddianamelerin
hepsini okudum, bu arada ben ne ile suçlandığımı anlayabilmek için, iddianamenin, polis
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kayıtlarının ve delillerin tamamını okumak zorunda kaldım. Dönüp, dönüp aynı şeylerin
yazılması muhatabı yıldırmanın bir taktiği mi, yoksa sadece aceleye getirilmiş bir düzensizlik
mi, onu da anlamadım. Bu bakımdan, kanıtların çürütülmesi, irdelenmesi işini avukatıma
bıraktım.Ama önce size kendimi tanıtmaya karar verdim. Ben, Aydın Ortabaşı, orta halli bir
ailenin iki oğlundan birisiyim, 1935 yılında Ankara’da doğdum, çocukluğum, Ankara, ara sıra
İstanbul ve Sivas’ta geçti. İlkokulu Sivas’ta, ortaokulu İstanbul’da bitirdim. 1950 yılında, 15
yaşında deniz kolejine girdim. 1954 yılında koleji, 1958 yılında deniz harp okulu’nu bitirdim
aynı yıl evlendim, bugün de aynı hanımla evliyim, iki çocuğum, üç torunum var. 1960 yılında
denizaltıcı oldum, denizaltı gemilerinde bütün bölüm subaylıklarını yaptım, çarkçıbaşılık,
ikinci komutanlık ve komutanlık yaptım.Bu arada deniz harp akademisi ve silahlı kuvvetler
akademisini bitirdim.Brüksel NATO karargahında iki yıl çalıştım. Dönüşte bir yıl
Genelkurmay karargahında bulunduktan sonra, Deniz Harp Akademisine öğretim üyesi
oldum. En son Denizaltı filotilla komodoruyken, kendi isteğimle emekli oldum. Büyük bir
inşaat şirketinin genel koordinatörü olarak sivil hayata geçtiğimde şişli siyasal bilimler
fakültesine kamu yönetimi dersi için senato kararıyla öğretim görevlisi olarak tayin oldum.
Dönem, anarşinin kol gezdiği 1978-1979 dönemiydi. Anarşinin tam ortasındaydık, aşağı
yukarı yirmi, yirmibeş günde bir asansörde bomba patlardı. Ara sıra değerleri bizim
ücretlerimizin çok üzerindeki tabancalarla sayısız mermi atılırdı. Bu arada şahsıma yönelik
tehditlerle, imalarla da karşılaştım anlayacağınız, terörün tatsız yüzünü birebir yaşayarak
tanıdım. Terörist, militan olduklarını bile gizlemeyen öğrencilerle muhatap oldum. Siz
kaderin şu cilvesine bakın ki, şimdi aradan geçen 25 yıl sonra, terör örgütü üyesi olduğum
söyleniyor. Benim durumumda biri iş arasa, çeşitli bahanelerle atlatılır, iş verilmez. Böyle
tehlikeli konular için, tepe noktalar arasında görev verilecek size makul geliyor mu. Her ne
hal ise, sivil hayatımın başlarında, bazı arkadaşlarımla kendi şirketimizi kurduk, para denen
nesnenin ne olduğu hakkında hiç bir bilgimiz olmadığı için, çok çalışmamıza, teknik olarak
büyük başarı sağlamamıza rağmen, işimizi kapatmak zorunda kaldık. Sonra ben her
denizcinin yaptığı gibi, ticaret gemilerinde çalışmaya başladım. O ara çok sık yurt dışına
gittim.1987 de Oyak’a bağlı Omsan A.Ş.’nin genel müdürlüğüne atandım.Üç yıl orada
kaldım, arkasından gene oyak grubuna bağlı Oytaş A.Ş.’de genel müdürlük yaptım. Bunu
Aytaç et kombinalarının nakliyat grup başkanlığı takip etti. Son olarak da Bordo Yatçılık
A.Ş.’nin genel müdürüydüm.Şubat 1998’de, yani yaklaşık on dört yıl önce, 64 yaşımda fiili
çalışma hayatıma son verdim. İş hayatım boyunca, karakolla, mahkemeyle, icrayla hiç bir
ilişkim olmadı.Hayatım boyunca borç yapmadım, bilerek kimseye kötülük etmedim. 1976
yılında Armutlu, Mecidiye köyü’nde bir arsa satın aldım, bundan tam on yıl sonra 1987
yılında bir ev yapmaya başladık. Bir yılda içine girebildik.On yıl içinde köy sakinleriyle dost
olduk.1988 yılında bir akşam köy kahvesine gittim. Konuşmalar esnasında, köyden o güne
kadar hiç kimsenin, ilkokul üstünde bir okula gitmediğini öğrendim. Bu benim çok tuhafıma
gitti. Çünkü her köyde 1,2,3 okumak isteyen bir kaç kişi bulunur. Bunlardan hiç olmamış.
Epeyce zorladım, ileri geri konuştum. Ben o geceyi sonradan unuttum.Belirli bir süre sonra,
köyden bir baba geldi, albayım, sen beni yaktın dedi. Hayrola ne yaptım dedim. Sen bize
bağırıp, çağırıp gittikten sonra ben eve geldim, benim ilkokulu bitiren oğluma, ortaokula
gitmek ister misin diye sordum, evet dedi, başımız o gün bu gün dertte. Sebebini sorduğum
zaman çocuğun gittiği yerde bir yurda vermişler okuldan değil ama yurttan çok şikayetçi
olduğunu gitmek istemediğini, ayda bir defa izne çıkabildiğini, o gün dahi evinde
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yatamadığını, okuldaki derslere ilaveten din dersleri verildiğini öbür okulda öğrendiklerini
boşver esas okulun yurt olduğunun söylendiğini, her çocuğun gece nöbeti tuttuğunu 10 ile 14
yaş arası çocuklar uyuya kalıp sabah namazı saatinde diğer çocukları uyandıramaz ise sopa ile
dayak yediklerini ve saire ve saire neticede çocuk artık o okula ve yurda gitmem diye direnir.
Ben de neden Armutlu'daki okula göndermiyorsun dedim. Armutlu ile köyün arası 7.5 km,
köyle kasaba arasında düzenli bir ulaşım yok, ayrıca kışlar çok sert geçer. Köyde 2 traktör
dışında kimsenin özel aracı yok. Gerçekten, köylünün altından kalkabileceği bir yük
değil.Yanıma köyün o günkü muhtarını alıp Armutlu Belediye başkanına gittim durumu
anlattık, köye çocukları götürüp getirmek üzere belediyenin bir minibüsünü tahsis etti. Dönüp
adama haydi bakalım araç işi halloldu, çocuğu okula gönderebilirsin dedik surat gene bir
karış, bir taşıma ile işmi bitiyor hani bunun yemesi içmesi, üstü başı, kalemi defteri, yurtta
bunların hepsi vardı. benim gücüm bir cep harçlığına yeter anlaşıldı dedim. Oturduk beraber
bir hesap yaptık tamam dedim bu parayı ben her ay ödeyeceğim sevinerek gittiler. 15 dakika
geçmedi, bir dede torununu elinden tutmuş çıkageldi benim torun da okumak istiyor hemen
yakın akrabalara telefon, eksik olmasınlar onlarda bir çocuğun öğrenim masrafını üslendiler.
Bunlar kapıdan çıkarken bir çift daha onu da bu sefer yakın dostlara bağladık, ama istek biter
tükenir gibi değil hep erkek çocuklar getiriliyor. Artık yeter dedim bundan sonra her erkek
çocuğa karşı bir kız çocuk getirilmedikçe burs filan yok işte iddianamede muhtelif yerlerde
başka başka habis anlamlar ima edilen her erkek çocuğa bir kız'ın gerçek anlamı budur, beni
rahatsız eden, evimde el konulan çeşitli yazışmalarda bunu ayrıntıları ile anlattığım halde göz
göre göre ters anlamlar çıkarılmaya çalışılmasıdır. Böylece burs verme çalışmaları başladı,
köylü başlangıçta isyan etti kız çocukların okutulması ne demek ama gün geçtikçe civar
köylerden de başvurular gelmeğe başladı. Ben de dört bir taraftaki yakınlarıma, dostlarıma
durumu anlatan mektuplar yazdım. Geçen yıllar içersinde burs verenlerin öğrencileri yakından
tanımak istemeleri, öğrencilerinde aynı istekde bulunmaları bizi her eğitim yılı sonunda
evimizde toplantılar yapmaya teşvik etti. Burs verilirken başarı şartları söyleniyordu. Erkek
çocukların başarı yüzdesi çok düşük kaldı. birkaç tanesi lise bitirdi sadece bir tanesi iki yıllık
bir yüksek okuldan mezun oldu. Bu tarihten sonra biz kız öğrencileri tercih eder olduk.
Üniversite mezuniyetleri başlayınca yıl sonunda yaptığımız toplantılar da daha ciddi
görünümlü törenlere dönüştü. Armutlu'nun bütün kamu görevlilerini bu törenlere davet
ederdik. Bir süre Gölcük'te bulunan çoğunlukla öğrencim olan subaylar davetim üzerine eşleri
ile birlikte bu toplantılara katıldılar. Bazen benim talebim üzerine gelirken deniz
harpokulunun kız öğrencilerinden bazılarını da getirirlerdi. Bundan amaç, bizim
öğrencilerimizin de bu mesleğe özenmelerini sağlamaktı. Gerçekten çok isteyenler oldu ama o
yüksek notlara bugüne kadar ulaşan çıkmadı. Şimdi bundan sonra iddianamede iddia olarak
söylenmiş şeyleri ben soru haline çevirdim. Benim anlayabileceğim bir türkçe ile onların
cevaplarını vereceğim müsade ederseniz. Soru 1, benimle birlikte çok sayıda kişinin
bulunduğu fotoğraflarda, Bedrettin Dalan'da vardır. Kendisi ile ne irtibatım vardır, beraber bir
faaliyetimiz var mıdır. O fotoğraflar Bedrettin Dalan’ın Belediye başkanı olduğu ilk yıllardır.
1984-1987, yani bundan 25-28 yıl önce,şimdi 29 yıl. Ben de o sıralarda Güzel Haliç Lions
kulübü başkanıydım. Kulüp olarak Haliç’le ilgili çok güzel çalışmalar yapmıştık, Örneğin 24
Nisan 1987’de 25 yıl önce Haliç kıyısına üç yüzyıl sonra, ilk olarak büyük miktarlarda lale
diktik. O zaman Haliç’le ilgili ne kadar kamu görevlisi varsa hepsini davet ettik. O tarihten
sonra Bedrettin Dalan’ı hiç görmedim ve hiç konuşmadık. Beni görse tanıyabileceğini hiç
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sanmıyorum. Soru 2, Doğu Perinçek’in sözde ermeni soykırımıyla ilgili lozan
mahkemesindeki son savunması bende ne arıyor. Anlaşılan, iddia makamı o savunmayı
okumamış. Okusaydı altına kendi imzasını da atardı. Bu savunmayı ekte sunuyorum.
Okursanız bana hak verirsiniz. Önemli yerlerin altını çizdim.Ekte bir doküman daha arz ettim,
Türkiye’den Doğu Perinçek’e destek, Murat Binzet, sözde ermeni soykırımını inkar etmenin
suç sayıldığı İsviçre’de ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır. 1915’de soykırım
yapmadık, vatanımızı savunduk, dediği için yargılanmış, para cezasına çarptırılan Doğu
Perinçek’in AİHM’nde açtığı davada ilginç bir gelişme yaşandı.İşçi Partisi Genel Başkanı
Doğu Perinçek’in İsviçre aleyhine AİHM’nde açtığı davada mahkeme, Türkiye’den görüş
bildirmesini ister. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'de AİHM’deki davaya Perinçek’in lehine
görüş bildirerek katıldı.Ayrıca son olarak, Fransız meclisi de aynı saçmalığı yapınca, Dış
İşleri Bakanı da 23 Aralık 2011’de televizyonda aynı şeyleri söyledi. Doğu Perinçek'le
irtibatım var mı, hayır yok, hiç olmadı. Soru 3, el konulan dokümanlarda geçen yıllar bizim
burs veren ve burslu öğrenci sayımız arttıkça deniz kuvvetlerimizde desteği arttı donanma
komutanları Emekli Oramiral Sayın Özden Örnek emekli oramiral sayın filanca, şu anki deniz
kuvvetleri komutanı oramiral sayın filanca ve şu anki donanma komutanı oramiral sayın şu
yapılan toplantılara aksatmadan katıldılar ve bize güç verdiler diye bursverenlere bir bilgi
notu olarak yazmışım. Bu şekilde yazdığım tespit edilmiş. Özden Örnek ile olan irtibatım ve
herhangi bir konuda birlikte hareket edip etmediğim soruldu. Deniz kuvvetleri
komutanlığında görevimiz sırasında, ki o esnada ben albay, Özden Örnek binbaşıydı. Özden
Örnek ile tanıştım. Ben emekli olduktan sonra bazı öğrencilere burs teminiyle ilgili
çalışıyordum, bu meyanda her yıl mezun öğrencilerimize bir mezuniyet töreni yapıyorduk.
Mesleğini seven her insan yetiştirdiği gençlerin de o mesleğe katılmasını istemesii tabiidir.
Bende kızlarımızın deniz subayı olmasını çok istiyordum ve bunun olabileceğini onlara ispat
etmeye uğraşıyordum. Bu sebeple mezuniyet törenlerine Deniz Kuvvetlerinden tanıdığım eski
öğrencilerimi komutan seviyesinde davet ettim. Gelirken de yanlarında kız öğrenci ve hanım
subayları getirmelerini ısrarla rica ettim. Bu konuya en müspet yaklaşan Özden Örnek Paşa
olmuştu. Kendisi beni kırmayarak Donanma Komutanı iken mezuniyet törenine yanında
hanım subay ve kız öğrencileri ve eşinide alarak geldi. Kız öğrencileri eğitim konusunda
cesaretlendirecek konuşmalar yaptı. Kendisiyle çok yakın iki aile dostuyuz. Sevdiğim ve
saydığım bir kişidir. Soru 4 Tutuklu bulunan Sanık Habip Ümit Sayın'da bulunan dokümanlar
arasında, 265 sayfalık hür ve kabul edilmiş masonlar listesi başlığı altında kendisinin de
isminin yazılı olduğu, Habip Ümit Sayın’ı tanıyıp tanımadığı, nasıl bir irtibatının olduğu
herhangi bir konuda birlikte hareket edip etmediği veya birlikte üye oldukları dernek, vakıf
vb. kurum veya kuruluş varsa soruluyor, bu soruluyor. Habib Ümit Sayın ile hiçbir biçimde
bir irtibatımbulunmamaktadır. Söz konusu belgeyi bilmiyorum, kendisiyle hiç tanışmadık.
Üyesi olduğum derneklerle, bu şahsın ilgisi olup olmadığını bilmiyorum. Soru 5, benden el
konulan wxe406119334 seri numaralı harddisk içerisindeki sayın halkımıza duyurulur isimli 1
sayfalık word dosyasında;ulusal sivil toplum kuruluşları birliğinden kamuoyuna duyuru
başlığı olduğu ve üniversite ve liselerde okuyan kızlarımıza türban özgürlüğü tanındı diyelim
alt başlığı bulunduğu, bu başlık altında da türban konusu ile ilgili bir takım öngörülerin
sıralandığı, yazı sonunda da ulusal sivil toplum kuruluşları birliğini oluşturduğu anlaşılan bir
çok dernek ve vakıf isminin yer aldığı, bunlar arasında Atatürkçü Düşünce Derneği Şişli ve
Kadıköy şubeleri, Çağdaş Eğitim Vakfı, Deniz Yıldızı Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği,
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Türkiye Gençlik Birliği, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Federasyonu ve Yeniden Kuvayi
Milliye Hareketi Derneği gibi dernek ve vakıflarında isminin yer aldığı tespit edilmiştir.
Belirtilen dernek ve vakıflarla nasıl bir irtibatının vardır, herhangi bir faaliyet çerçevesinde
birlikte hareket ettimmi etmedimmi. Yazıyı hatırlamıyorum. E posta olarak gelmiş
olabilir.Bahsedilen derneklerle de herhangi bir irtibatım olmadı. Yeniden Kuvayi Milliye
Derneğinin kurucusu olan Ertuğrul Zekayi Ökte isimli şu anda 85-86 yaşlarındadır sanırım,
şahsı tanırım. Halen hayatta olduğunu biliyorum, ancak söz konusu dernekle bir ilgim yoktur.
Kendisinide aşağı yukarı 10 senedir görmedim. Soru 6, Bozburun 177 Çağdaş Öğrenci
Yetiştirme Derneği kuruluşu ve yönetimi hakkında bilgi veriniz. Özden Örnek ve diğer
Donanma Komutanlarının dernekle alakası nedir. Savunmamın başında belirttiğim üzere;
Bozburun Derneği’nin kuruluşuna yol açan çalışmalar 1988 tarihlerinde başladı, aile
çevresinde bazı okul öğrencilerine burslar verildi, zaman içersinde bu faaliyetler büyüdü ve
öyle bir an geldi ki artık gayri resmi bir şekilde kontrol edilmesi zorlaştı ve ailecek görüşüp
zaman zaman fikrini sorduğum Özden Örnek'de bunu bildiği için dernek kurulmasını tavsiye
etti. Bu nedenle 2008 yılında Bozburun 177 Çağdaş Öğrenci Yetiştirme Derneği kuruldu. Ben
kurucular arasında idim. Derneğin faaliyet alanı daha çok Marmara bölgesi kırsalında, eğitim
şansı bulamayan öğrencilere eğitim imkanı sağlamaya yardımcı olunmasıydı. Bu amaçla
öğrencilere burs verildi, derneğin yeni kurulmuş olmasından dolayı faaliyet alanı kısıtlıdır.
Özden Örnek’in derneğe üyeliği yoktur. Benim davetim üzerine sadece bir kaç mezuniyet
törenine katılmıştır. Bunun haricinde hiçbir faaliyete katılmamıştır. Soru 7, Bozburun 177
eğitim birliği öğrenci danışma ve yürütme kurulu 28 nisan cumartesi toplantı gündemi diye
bir evrak bulunmuş 2 sayfalık word dosyasında, 28 nisan toplantısına katılanlar. Baş harfleri
konulmuş isimlerin, ibarelerinin yazılı olduğu, devamında söz konusu tarihte gerçekleştiği
anlaşılan toplantıda gündeme alınan bazı konu başlıklarının sıralandığı, bu çerçevede sayın S.
G. çeşitli şirketlerle görüşmeler yaptığını ve 10 kişilik burs sağlandığını söyledi. A.D.
bursveren sağlayabileceğini ifade etti. Yeditepe Öğrenci Dekanlığıyla A. D. konuşacak ve
Bedrettin Dalan’ın Yeditepe’nin sponsor olup olmayacağı sorulacak. Bu madde dernekleşme
sonrasına ertelendi ibarelerinin yazılı olduğu tespit edilmiştir. Belirtilen faaliyetler ve
Bedrettin Dalan ile olan ilişkiniz nedir, hadi bakalım bir daha. İsimleri yazılı kişiler Bozburun
Derneği üyesidir. A. D. olarak kısaltılan isim Aslı Dedeağaç isminde genç bir hanımdır.
Yeditepe Üniversitesinin öğrencisi idi, mezun olup Kanada’ya gitti, o dönemde burs
bulunması konusunda gönüllü olarak çalışma yaptı, bunun için de Bedrettin Dalan ile
konuşacağını söyledi, ancak herhangi bir görüşme yapamadı, o olaydabelgede yazılı olduğu
şekliyle kaldı. Soru 8, el konulan 36qrt okumayayım isterseniz diskinnumarasını, seri
numaralı harddisk üzerinde yapılan incelemede, 20 ekim 2007 İstanbul başlığı altında
bildiğiniz gibi bu işi 18 yıldır yapıyorum öğrencilerin seçiminden, okul yıllarının takibinden,
karşılaştıkları zorlukların giderilmesine yardımcı olmaktan, mezuniyetlerinin arkasından iş
bulmalarını sağlamaktan oluşan bir sorunlar yumağına müdahale etme politikamız oldukça
kesin hatlara sahipti. Başlangıçta tatminkar sonuçlar aldık diyebilirim, kızlarımız herhangi bir
başarı seviyesine ulaşsın ulaşmasın kendilerine çok fazla yatırım yaptığımız çok fazla emek
verdiğimiz çok değerli aktiflerimizdir. İçimize yeni alacağımız evlatlarımızın aynı değerlere
ulaşması çok zaman alacaktır. Sistemi gençlerin devralıp yürütmesi iki buçuk yıl önce
verilmiş bir karardır. Bunun için de eski öğrencilerimize ve mezunlarımıza ihtiyaç vardır. Bu
konuda epeyce hazırlık ve bir kısım da uygulama yapıldı, yapılmaktadır. Eski öğrencilerimiz
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aynı zamanda yenilere rehberlik yapmakla yükümlüdür ve bu sorumlulukları
kabullenmişlerdir. Eğer tereddütleriniz devam ediyorsa size yenilerden birini devredebiliriz.
Sevgi ve saygılarımla. Aydın Ortabaşı ibarelerinin yazılı olduğu doküman nedir. Efendim bu
bir bursverene yazılmış bir mektuptur. Ben yazdım, ismini burada açıklamak istemediğim bir
burs verene yazdım, mektubu yazmamın sebebi de bir öğrenciye burs veriyordu bu öğrenci 2
yıllık bir yüksek öğrenimi bitirdi. Ama biz kendisinden faydalanmak istiyorduk zaten
faydalanmayada başlamıştık sekreterlik görevini yardımcı olarak yapıyordu bu çocuk devam
et dedik , çünkü bir yandan da açık öğretimden 4 yıllık fakulteyi bitirmenin peşinde koşuyor
kız. O'da evvela biraz yeni birine versek gibi bir laf etti onu ikna etmeye uğraşıyordum.
Kızlarımız derken de burs verilen öğrencileri kastettim, çok değerli aktiflerimiz derken,
üzerine çok değer yüklediğimiz bir varlık olarak söylemek istedim, bir fantezi ifade olarak
kullandım. Böyle bir sorunun emniyette tarafıma sorulması ve yargılanmış olduğum
huzurdaki davada iddianameye konu edilmesi beni üzmektedir. Soru 9, 24 Mayıs 2009 günü
saat: 12.53'de, 155@iem.gov.tr adresine, ahmetyilmazahhmet bilmem ne mynet.com'dan
yapılan bir ihbarda emekli denizci Aydın Ortabaşı'nın ÇYDD ile Deniz Kuvvetleri arasındaki
bağlantıyı sağladığı, Deniz Kuvvetleri öğrencileri ile ilgilenerek erkek öğrencileri kendi
kontrolünde olan kız öğrenciler aracılığıyla Ergenekon’a kazandırmaya çalıştığı, çeşitli
etkinlikler düzenleyerek kız öğrencilerin erkekler ile tanışmasını sağladığı, mezun olduktan
sonra ergenekon adına faaliyet yürütmeleri için uğraştığı, ayrıca ÇYDD'nin düzenlediği
mitinglere katılan deniz kuvvetleri öğrencilerine maddi menfaat sağladığı şeklinde beyanların
olduğu görülmüştür. Deniz kuvvetleri ve ÇYDD arasındaki bağlantının nasıl sağlandığı
belirtildiği şekilde bir görevimin olup olmadığı, o görevin ne zaman ve ne şekilde başladığını,
kimlerle irtibatlı olduğu sorusu var. Bahsedilen ihbar tümüyle aşağılık bir yalandır. ÇYDD ile
herhangi bir temasım olmamıştır. Temasım ancak nasıl olduğunu anlayamadığım bir biçimde
aynı sırada sanık sandalyesine oturduğum duruşmaların başladığı günlerde oldu. İddialar deli
saçmasıdır. Sadece Bozburun 177 Çağdaş Öğrenci Derneği olarak her yıl eğitim yılı sonunda
bir mezuniyet töreni yaparız ve mezun olan burslu öğrencilerimize şal kuşandırırız, bunu milli
bir gelenek haline getirmeye çalıştık. Normal mezuniyet toplantılarımıza askeri kız öğrencileri
defalarca gelmiştir. 2008 yılı toplantısına da Deniz Harp Okulundan kız öğrencilerle birlikte
sadece 5 erkek öğrenci gelmiştir. Eğitim komutanı ile birlikte. Burada ihbarcının cehaletini,
belirlemek için bazı şeyler söylemek zorundayım.Bu zat, erkek mi, kadın mı bilmiyorum, beni
tanımıyor, arayın bin kişiye sorun, bir tanesi bile benden emekli denizci diye bahsetmez, bana
çoğunlukla albayım, hocam, aydın bey, abi, amca, dayı, ve saire denir. İkincisi bu şeref
yoksunu, bahriyeliyi de tanımıyor. Hiç bir bahriyeli bir kız arkadaş, eş seçerken kimsenin
aracılığına muhtaç değildir. Dünyanın her tarafında kendi başının çaresine kendi bakar bunuda
bütün dünya bilir. Bu toplantılarla ÇYDD'nin hiçbir alakası yoktur. Bunun dışında faaliyet adı
altında bir toplantımız olmamıştır. ÇYDD ile ilgili hiç kimseyi tanımıyordum. ta ki
huzurunuza birlikte gelip burada tanışana kadar. Dolayısıyla ne ÇYDD'den bir para aldım ne
de askeri öğrencilere para verdim. Neden vereyim ayrıca bir kaynağım olsa yardıma muhtaç
bir çok öğrenci var onlara yardım ederim. Soru 10, kız öğrenciler nerede okuyorlar, bu
öğrenciler ÇYDD, ÇEV ya da Bozburun derneğinden burs alıyorlar mı. Yalnız Bozburun 177
derneğinden burs alan kız öğrencileri tanırım. Bunlar içerisinde diğer derneklerden burs alan
öğrenciler yoktur. Kızlara sadece burs desteği sağladık ancak her birinin, sosyal durumunu,
nerede okuduğunu, ne iş yaptığını, ayrıntılı olarak biliriz. Soru 11, tanıştırılma
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organizasyonlarını kim, nasıl yapıyor, bu organizasyonlar benim talimatımla mı yapılıyor,
yoksa bu konuda başka birinin talimatı var mı. Evet, çıkarabiliyormusun, 2 numara, çıktımı.
Tanıştırılma organizasyonu diye bir şey yoktur.biraz önce bahsettiğim gibi sadece mezuniyet
törenleri vardır. Bu organizasyon tamamen Bozburun 177 derneğinin faaliyetidir. Bu çeşit
iğrenç ve seviyesiz ithamlar beni pek etkilemez. Ben netice itibarıyla yaşam süresinin sonuna
yaklaşmış uzatmaları oynayan bir oyuncuyum. Ama bu mantıksız ve ahlak dışı itham bahis
konusu genç hanımları ve özelliklede ebeveynlerini çok incitmektedir hatta müsadenizle
söyleyeyim çok kızdırmaktadır. Eğer Türk adaleti bu iftira dolu ithamları yapan ahlaksız
hayaleti bulup çıkartamazsa öğrencilerin ve ailelerinin vebalini alır. İhbarı yapan kişi
araştırılmalı ve bu mahkeme salonunda tarafımızla yüzleşmelidir. Bu iddianameye konu en
büyük suçlu eğer böyle bir kişi gerçekten varsa bu kişidir. ÇYDD ve rahmetli Türkan Saylan
hanımla ilgili benzer yalan ithamlara daha fazla cevap vermeyeceğim. Benden evvelki
sanıklar gerekeni söylemişlerdir. 24 mayıs 2009 günü saat:12.53 de, yine aynı adrese aynı
ihbarcıdan ÇYDD ile Deniz Kuvvetleri arasındaki bağlantıyı benim sağladığım
belirtilmektedir. Kendisinden elde edilen bazı video görüntülerinde de, yani benden elde
edilen öğrenci olduğunu beyan eden bazı kızlar ile resmi askeri üniformalı erkek öğrencilerin
bir arada olduğu toplantıların yapıldığı görülmüştür. Bu çerçevede bazı kız öğrencilerin Deniz
Harp Akademisi öğrencileri ile buluşturulması için toplantılar ve partiler düzenledikleri
anlaşılmaktadır, nasıl anlaşılmışsa. Bu faaliyetleri hangi maksatla yaptıkları, ihbarda geçen ve
Kadıköy ÇYDD'de ele geçirilen verilerdeki askeri liselerdeki ya da Deniz Harp Okullarındaki
öğrencilerin kontrol altına alınması amacı ile mi düzenlenmiştir. Bir tepeden tırnağa uydurma
da burada, yapılan toplantı ve partiler diye bir şey yok, sadece mezuniyet törenleri var. Bu
törenlere de her seferinde komutanlar, öğrencilerin ebeveynleri ve bursverenler katılmıştır.
Ayrıca hiç bir gün harp akademisi öğrencileri çağırılmamış ve gelmemiştir. İhbarı yapan,
birbirinden farklı kaç tane deniz okulu olduğunun bile farkında değil. Benim evimde yapılan
aramada el konulan bir videoda 2008 yılı mezuniyet töreni görüntüleri vardır. Bahsi geçen
görüntülerdeki askeri öğrenciler deniz harp akademisi değil deniz harp okulu öğrencileridir.
Daha önce açıkladığım gibi bu öğrenciler komutanları ile birlikte eğitime destek amaçlı olarak
o mezuniyet törenine gelmişlerdir. Daha önceki toplantılara ise sadece kız öğrenciler gelirdi.
Sadece o toplantıya yani 2008'deki toplantıya 5 kişiden oluşan erkek öğrenci grubu yanlarında
20 kişiye yakın kadın subay ve kız öğrenci ile birlikte katılmıştır. Burada, yalan ve iftirayla
dolu bir e-posta içeriğine bakarak nasıl bir bağlantı kurulduğunu ve yargıya varıldığını ise
hala anlayabilmiş değilim. İğrenç bir iftiranın bir vakıanın tespiti gibi iddianamede yer
almasını Türk adaletinin iddia makamına yakıştıramadığımı söylemek istiyorum. Soru 13,
ÇYDD kadıköy şubesinde çıkan _mektup(türkan saylan).doc isimli dijital dosyada kendisini
plan prensipler başkanı Tuğamiral Serdar Okan Kırçiçek olarak tanıtan şahsın, Türkan
Saylan’a yazdığı mektupta; Deniz Eğitim Öğretim Komutanlığımıza bağlı okullarda okuyan
öğrencilerin Cumhuriyetimiz geleceği ve korunması için ne kadar önemli oldukları tartışılmaz
bir gerçektir. Sizlerin bu öğrencilerin yetişmesi ve desteklenmesi adına yaptığınız çalışmalar
ve bu konudaki başarınız tartışılmaz bir gerçektir. Fakat askeri okullarda okuyan öğrenciler ile
ilgili yaptığımız çalışmaların tekrar gözden geçirilmesi ve gerekli aksaklıkların acilen
düzeltilmesi gerekmektedir şeklinde yazdığı görülmüştür. Serdar Okan Kırkiçek’in yazdığı
iddia edilen bu mektuptan bilginiz var mı. Türkan Saylan’ın askeri okullarla nasıl bir ilişkisi
olabilir, askeri okullardaki öğrencilerle ilgili nasıl bir çalışma yapılmaktadır, bu çalışmada
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sizin herhangi bir göreviniz var mıdır. Bu konularla ilgili hiç bir bilgim yoktur. Soru 14
Tuğamiral Serdar Okan Kırçiçek’in yazdığı mektubun devamında Denizyıldızı projesi çok
başarılı bu projeye atanan bahriyeli danışmanlarla beraber daha aktif çalışmalar bekliyoruz.
ata evleri ve ctp’nin, ne demekse bilmiyorum ben canlandırılması gibi alternatiflerin
oluşturulması gerekmektedir şeklinde bir cümle vardır. Denizyıldızı projesinden bilginiz var
mı, Deniz yıldızı projesini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı’nın
yürüttüğünü biliyor musunuz. Sizin bu dernek ve vakıfla irtibatınız var mı yazıda geçen ata
evleri, ctp'den bilginiz var mı. Bu konularla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Bu arada bir şey
söylemek istiyorum. Burada diğer arkadaşlarımın savunmalarından ise ata evleri diye birşeyin
olmadığını anladım. Soru15, hakkında kamu davası açılan sanıklardan Sanık Murat
Ağırel’den, ata evleri projesi başlıklı doküman bulunarak el konulmuştur. Dökümanın
hazırlayanlar bölümünde, cumhuriyet için iletişim platformu moderatörü Ömer Sadun
Okyaltırık, ulusal sivil toplum kuruluşları birliği genel sekreteri Hamdi Gökhan Ecevit yazdığı
görülmüştür. İçeriğinde ise ata evleri projesi kapsamında İstanbul’da 1000 kadar öğrencinin
burs aldığı, bu konuda Cumhuriyet için iletişim platformunun önemli bir görevi yerine
getirdiğinin belirtildiği, özellikle son yıllarda dinci kadroların devlet yönetimini ele geçirmesi
endişesiyle, karşıt düşüncede olan yüksek öğrenim öğrencilerinden seçilecek maddi durumu
zayıf öğrencilerin, çeşitli sponsorlar aracılığı ile oluşturulacak ve bu öğrencilerin barınma
ihtiyacını karşılayacak evlerin oluşturulmasını, aynı zamanda bu evlerde daha küçük yaşta
olan öğrencilere belli bir ideolojiye ait eğitim verilmesi, bu proje kapsamında ihtiyaç
duyulacak finansal ihtiyaçların, anlaşma sağlanan bazı dernek veya sivil toplum
kuruluşlarının, AEP'ye yapılacak olan şartlı bağışların projenin hayata geçirileceği bölgelerde
bulunan dernekler tarafından açılacak olan havuz hesabında toplanmak suretiyle sağlanacağı,
şeklinde planlı, belli bir hiyerarşik görev dağılımı olan bir yapılanmadan söz edildiği tespit
edilmiştir. İsmi geçen Murat Ağırel, Ömer Sadun Okyaltırık ve Hamdi Gökhan Ecevit ile
irtibatınız var mı. Tuğamiral Serdar Okan Kırçiçek’in de ata evlerinden bahsettiği
bilinmektedir. ata evleri projesiyle amaçlanan nedir. Şimdi bu söylenen Şahısları burada
tanıdım. Mahkememize benimle beraber olarak geldikleri için ama ne ata evleri projesinden
nede CTE'den hiç haberim yok. Nereden olsun, ben Allah'ın bir dağında yaşayan bir adamım.
Askeri okul öğrencileri ve teğmenlerin kontrol altına alınması için her türlü fedakarlıkta
bulunması istenilen kızlar, ata evleri olarak isimlendirilen evlerde mi kalıyor bu evlerle ilgili
herhangi bir faaliyette bulunup bulunmadığı. Adı geçen şahısları tanımıyorum projeden de
bilgim yoktur. Bu proje ile amaçlananın ne olduğunu bilmediğimden hiçbir cevap veremem.
Soru 16, ÇYDD Kadıköy şubesinde çıkan _türkan saylan 1.doc isimli dijital dosyada, lütfen
dikkat ediniz 25 temmuz 2008 Mudanya Mecidiyeköy soğançayırı Sayın Türkan Saylan,
Atatürk ilkelerini korumak, geliştirmek ve bu yolla çağdaş insana ve çağdaş topluma ulaşmak
amacıyla ÇYDD bünyesinde yapılan eğitim faaliyetlerinin ufak bir numunesi olan
çalışmalarımız hakkında sizi bilgilendirmek isterim demişim, demişimde nasıl oluyorda ben
kendi evimin adresini yanlış yazmışım. Nasıl oluyorda, haritayı koyarmısınız, orada
görüyorsunuz Mudanya neresi, Mecidiye neresi. Bizim bağlı olduğumuz yer Armutlu,
Mudanya ile hiçbir ilgimiz yok, hiç bir zamanda olmadı. Ben kendi evimin adresini Türkan
Saylan hanımefendiye bir email atıcam ve yanlış vericem o da gidecek o adrese benide
bulamayacak, toplantıyıda bulamayacak. Böyle birşey olabilirmi, dolayısıyla bunun benimle
hiçbir ilgisi yok. Birisi getirmiş benim yazdığım başka mektupların üzerine yapıştırmış. Şimdi
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mektubun altı, topluluğumuz, topluluğumuz diyorum çünkü 39 öğrenci, 36 burs veren,
öğrenci aileleri ve ilgili öğretmenlerle birlikte aşağı yukarı 200-250 kişiye hitap etmekteyiz.
2007-2008 yılını oldukça faal ve verimli geçirdik. Yılbaşında 31 olan öğrenci sayımız 39’a
ulaştı. Hedefimiz olan 50 öğrenciyi sanıyorum 2009 mayıs’ında elde edeceğiz. Bunu ben
yazdım, doğrudur. Geçen yılsonunda yıllık toplantımıza yurt dışından katılan burs verenlerin
de ısrarlı teşviki ile sadece üniversite öğrencilerimizden oluşan bir yönlendirme ve kontrol
komitesi kurduk. Ben yazdım doğrudur, çünkü gelen özellikle başka ülklelerde yaşayan
arkadaşlarımız dostlarımız, geldiklerinde onların üniversitelerinde bu tip organizasyonlarda
gençlerin başı çektikleri söyleniyor ve bütün herşeyi onların yaptığı. Köy enstitüleri
programını başlatmak üzereyiz. beni burada bu aşamada yalnız bırakmamanızı talep
ediyorum. Aydın Ortabaşı, bana ait. Not, bu yılki burs verenler, öğrenciler toplantısı 07 eylül
2008’de evimizde yapılacaktır. Bu da bana ait. Bununla ilgili bir açıklama yaptığım yer var
ama burası olmayabilir. Daha sonra geldiğimde ona dönüş yaparım. Soru 17, sizi ve değerli
ÇYDD üyelerini de aramızda görürsek çok onurlanırız. ayrıca ek olarak size burs veren aydın
insanlar ve geleceğin aydınlık insanları burslu öğrencilerimizden oluşan onur listemizi
gönderiyorum. Referanslar: E. Dz.K.K. Oramiral Özden Örnek, Koramiral Feyyaz Öğütçü,
Tümamiral Kadir Sağdıç, Tümamiral Can Erenoğlu şeklinde yazdığı görülmüştür. Topluluk
olarak bahsettiği kişilerin kim olduğunu, ne amaçla bu topluluğu oluşturdukları, faaliyetlerinin
ne olduğu, o mektubu Türkan Saylan’a yazmamın sebebinin ne. Ben o mektubu Türkan
Saylan’a yazmadım. Zaten kendisini tanımıyorum. Mektubun benzerini her yıl küçük
değişikliklerle bütün burs verenlere gönderirim. Ancak hiçbir zaman referans olarak kimseyi
göstermedim. 10 yıl boyunca, 15 yıl boyunca bu mektupları yazdım hiç birinde referans diye
birşey bulamazsınız yok. Niye yazayım ki referans, kime ne faydası olacak. Söz konusu dijital
veri ÇYDD ye nasıl gitti, gerçekten ordamıydı, nasıl değiştirildi bilemem. bu açıdan içeriğini
kabul etmem mümkün değildir. Ayrıca ben Türkan Saylan gibi bir hanımefendiye böyle bir
mektup yazsa idim bunu dijital ortamda asla göndermezdim. Ya taahhütlü posta ile yada
bizzat iletirdim. Ama dediğim gibi yaşadığı sürece kendisini hiç görmedim ve tanışmak
şerefine erişemedim. Özden Örnek ile tanıştığımı söyledim, Feyyaz Öğütçü ile tanışırım
ancak hiçbir yakınlığım yoktur, Kadir Sağdıç ile tanışırım,ancak hiçbir yakınlığım yoktur,
Can Erenoğlu ile tanışırım, ancak hiçbir yakınlığım yoktur. Hepsinin akademide hocalığını
yapmışımdır bir zaman. Hiç kimseyi referans yazmadım, tekrar söylüyorum bunun için bir
gerek de yoktur. Sanık Mehmet Şener Eruygur dan el konulan dijitaller arasında, Emekli
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek’e ait olduğu değerlendirilen 2003-2005
dönemine ait günlükler yanında notların olduğu, bu notlarda, 27 temmuz başlığının altında
kokteyl sırasında Emekli Alb. Aydın Ortabaşı ve eşi ile karşılaştım bana bir mektup yazmışlar
ondan bahsettik. Bu görünmez kahraman olan şahsın bana yazdığı mektubun bir kopyasını
ibret alıncak çok konu olduğu gibi herkese de ibret olması gerekir şeklinde yazdığı ve bu
mektubun aynısını günlüğe koyduğu, mektubun başında 25 temmuz 2004 sayın komutanım
diyerek başladığı ve devamında yukarıda türkan saylan’a yazılan _türkan saylan 1.doc isimli
dijital dosya ile içerik olarak aynı olduğu görülmüştür. Türkan Saylan’a yazdığı mektubun
aynısının, Özden Örnek’e gönderilmesinin sebebinin ne olduğu, birlikte bir çalışmayapılıp
yapılmadığı sorularına. Türkan Saylan ile hayatımın hiçbir döneminde doğrudan tanışıklığım
yoktur. Kendisini sadece basın yayın yoluyla takip ederim ve tanırım. Hele bu olaylar
başladıktan sonra hakkında ne yazılmışsa hepsini okudum. Bu kapsamda Türkan Hanıma
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herhangi bir mektup yazmam ya da göndermem bahis konusu değildir. Zira Özden Örnek’e
mektubu verdiğim tarih 27.07.2004 tarihidir. Türkan Saylan'a yazdığım iddia olunan tarih ise
2008 tarihlidir. Peki eğer aynı mektupları göndermiş isem aradan geçen 4 yıllık zamana
karşılık neden aynı içerikte mektuplar yazayım. Bunun için bir sebep yoktur. Şurada bir not
ilave etmek istiyorum size vereceğim metinde yok ama isterseniz ilave ederiz. Şöyle bir
ayrıntı vereyim. Özden Paşa'ya yazdığım mektuğta . . . ilköğretim okulu, ana sınıfına mezun
ettiğimiz öğrencilerimizden birinin tayin olduğunu anlattım. Türkan hanım'a giden de aynı
şey. Oysa o öğretmen 2006 yılından itibaren Yalova'da bir başka okula atanmıştı. Yani ben
2004'de o okula atanmış şeyi Türkan hanım'a 2008'de diye nasıl, niye yazayım hiçbir mantığı
yok. Bahsedilen mektup içeriği Bozburun 177 derneğine sponsor olan kimselere, yani burs
verenlere ve destek sağlayanlara yönelik hazırlanmış ve gönderilen bir metindir. Mektupları
gönderirken, başlıklar değiştirilerek gönderilmiştir, içerikleri genel olarak eğitim öğretim
dönemini anlatan bir yıllık rapordur. O mektuplardan bir tanesini Özden Örnek’e bir davette
vermiş olduğumu kabul ediyorum.  Sayın başkanım az önce bir mektubun sonunda ki son
paragrafla ilgili birşeyi açıklayamadım bulamadığım için sayfayı. Köy enstitüleri projesini
başlatmak üzereyiz beni burada bu aşamada yalnız bırakmamanızı talep ediyorum demişim,
dedim. Bu nedir diye bana soruldu müsade ederseniz bunu yazılı olarak hazırlamıltık ama
flash diskte, diskten ana diske falan derken onu ben almayı unutmuşum yanıma. Şimdi
müsade ederseniz ben sözlü olarak söyleyeceğim sonrada yazılısını bir şekilde ulaştıracağız
size. Şimdi bizim bulunduğumuz bölgede eğitime destek faaliyeti sadece burs vermekten
ibaret kalmadı. En yakınımızdaki Fıstıklı ilk öğretim okuluna bazı arkadaşlarımızın direkt
katkılarıyla bilgisayar alıp götürdük. O esnada, Yalova ili hudutlarında köy okullarının hiç
birinde bilgisayar yoktu. İlk olarak götürdük. Montaj şeyi yapacak olan kimseleride götürdük.
Bir kısım hocaları başka okullardan celbettik ve tahminimizin üzerinde çocukların ilgisi ile
karşılaştık ve 4 bilgisayarla faaliyete geçtik. Sonra okul müdürü bulunduğu yeri beğenmedi
oraya ayrı bir bilgisayar labaratuvarı, bir başka binada yer ayırdı onlar oradan söküldü oraya
geldi. Şimdi gidip gelip soruyorum. Ne oldu hoca, yapıyoruz ediyoruz falan bir de gidiyorum
bilgisayarlar getirilmiş konulmuş, kablolar getirilmiş konulmuş birşey olduğu yok. Müdür
elinde tornavida, elinde pense uğraşıp duruyor. Derken çıkamıyorlar başa, hademe geliyor.
Ben hademe diyorum, hizmetli geliyor o yapıyor. Ya dedim öğretmenlerden ne haber onlar
hiç şey yapamıyor. Ya dedi çok kızıyorum ya hiçbirinin elinden bir iş gelmiyor kadın erkek,
bir çağır dedim şunları görelim bakalım ne yapıyorlar görelim. Gerçekten inanamayacaksınız
demin Mustafa Kemal dostumda söyledi öğretmen olmuş, okula gelmiş ama hayatında
tornavida tutmamış, kesere ellememiş, yani eline bir parça vereyim şunu alda 90 derece bük
diyeyim neresinden ölçeceğini dahi bilemez. Bu kadar aciz bir şey öğretim kadrosu. Okulda 2
kişi var biri müdür, eski eğitim görmüş Arifiye köy enstitüsünün muallim mektebine döndüğü
ilk günlerde eğitim görmüş ayrıca aileden, balıkçı ve gemici. Dolayısıyla hafta sonları tekneye
çıktığı için alet kullanmayı falan biliyor, birde hademe var. Birşey oldumu çocuklar
öğretmenlerine sormuyorlar işte bilmem ne abi, bizim bilmem ne bozuldu. Soruştura,
soruştura sigorta değiştirmeyi dahi beceremediklerini gördüm, kadın erkek. Bu benim neslim
için arkadaşımda ızdırapla söyledi ben ona aynen katılıyorum çok acı birşey. Yani biz
yetişmemizde böyle yetişmedik bizim elimiz iş tutar, bişeyler yapabiliriz. Onun üzerine ne
yaparız, ne ederiz konuşurken, muhtar geldi. Muhtar dedi ki bizim düğün salonu var onun
altını size vereyim orada bir atelye yapın o atelyede çocuklar hiç olmazsa biraz bişeyler



T.C. İSTANBUL ANADOLU  5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ - 2014/155 ESAS, -  2015/359 KARAR SAYILI
DOSYA- GEREKÇELİ KARARIN 9. BÖLÜMÜDÜR

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

öğrensiler falan. Bu bir şey çaktırdı, hemen esnafı dolaştık Armutlu, Fıstıklı falan. Yani hiç
kimse hayır demedi sayın başkan. Hiç bir usta hayır demedi, hiç bir işçi demedi, iş aletleri
bulmaya kaldı. Ben aletlet için işte bu mektubu yazıyorum malzeme getireceğim orada
tezgahları kuracağız, çalıştıracağız. Derken Yalova Milli Eğitim Müdürü bunu haber almış,
bir gün evime kadar zahmet edip geldi. Dedim hocam gelmeseydin yani burada şey yok dedi
biz dedi gönüllü arıyoruz dedi, eğitime gönüllü arıyoruz sizi bulmuşuz dedi, bundan iyisimi
olur. Onun üzerine biz o binanın atelyeye çevirilmesini üstlenecektik. Yalova milli eğitim
müdürlüğü doğrudan doğruya kendisi üstlendi. O yazı da neredeyse köy enstitülerine
neredeyse açacağız oraya biraz alet edevat koyacağız. Ha şunu söyleyeyim sene sonunda o
okulun başarılı öğrencilerine birer ödül veriyorduk baya ciddi ödüller veriyorduk.
Öğretmenlere bu şeylerini gördükten sonra, bu kabiliyetsizliklerini gördükten sonra hepsine
birer takım sandığı aldım. İçine pense, keser, tornavida aklınıza ne gelirse aletlerden, hepsini
koyduk bir tanesi gelip bana Allah sizi inandırsın niye bunu bize hediye ettiniz dedi. Kullan
anlarsın, niye ettiğimi anlarsın dedim. O yani köy enstitülerini yeniden açacağız neredeyse
lafının menşei budur. Keşke imkanım olsada köy enstitüsü açabilsem. Şimdi devam ediyorum
müsade ederseniz. 19. Soru ÇYDD Kadıköy şubesinde çıkan _türkan saylan 2.doc isimli
dijital dosyada 18 ekim 2008 sayın Türkan Saylan, öncelikle davetimi kabul ettiğiniz ve evimi
şereflendirdiğiniz için tekrar teşekkürlerimi sunmak isterim. Toplantı sonrası görüştüğümüz
hususları komutanlarımıza ilettim. Doğu ve Güneydoğu’da jandarma komutanlığı ile müşterek
yürüttüğünüz burs çalışmaları ve diğer faaliyetleri hayranlıkla takip ettiklerini belirttiler.
Deniz Kuvvetleri bünyesinde yürütülecek faaliyetlerle alakalıda yeşil ışık yaktılar. ÇEV bursu
alan öğrencilerin kuvvete kazandırılması noktasında ne yapılabilir, bunun fizibilite çalışması
şu an fiilen başlamış durumda. Size bu hususta yardımcı olacak ve yönlendirecek iki kişinin
ismi öne çıktı. Hazırlanacak öğrenci listesini de bu komutanlarımızdan birine iletmeniz
gerekmekte. Komutanlarımızın irtibat bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Tekrar görüşmek
dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Aydın Ortabaşı. Ben bunu ilk okuduğum zaman
bunu başka birisi yazmışta benide oraya referans diyeverecek falan zannediyordum. Ben
yazmışım meğerse. Irtibatlar: a.c.e. bilmem nehotmail, Kur. Kd. Alb. Mert Yanık, Deniz Harp
Akademisi Komutanlığı öğretim elemanı şeklinde yazdığı görülmüştür. Mektubu Türkan
Saylan’aben miyazmışım. Sayın mahkeme heyeti defalarca söylüyorum ben Türkan Saylan
hanımefendiye hiçbir şey yazmadım, yazmadım, yazsam saklamam. ÇEV'den burs alan
öğrenciler ve deniz kuvvetleri bünyesindeki yürütülen faaliyetler nelerdir, hangi öğrenci
listesinden bahsediliyor. Şimdi bir camiadan ayrılalı 30 küsur sene olmuş bir insana o camiada
neler olup bittiğini sormak nasıl birşey. Düşünüyorum yani bir emekli doktor 30 sene olmuş
ayrılalı geçmiş bir dağda evinde oturuyor fakültenin iç işleriyle ilgili birşey o yaptı falan
deniliyor. Bunun bir mantığı olabilirmi 32 sene olmuş ben bahriyeden ayrılalı. Askeri
hayatımdan çok sivil hayatım var. Beni kalkacaklar kendi işlerine karıştıracaklar. Defalarca
tekrar ettiğim gibi Türkan Saylan’a yazdığım böyle bir mektup yoktur. Biraz önce belirttiğim
gibi kendisi ile yüz yüze hayatımın hiçbir dönöminde karşılaşmış değilim. Karşılaşmış ve
tanışmış olabilseydim bu durumu sayın mahkemenizden saklamaz, bir şeref vesilesi olarak
ifade ederdim. Türkan Saylan evime hiçbir zaman gelmemiştir. İddia edilen biçimde ÇEV
faaliyetleri konusunda hiçbir bilgim yoktur. Var olduğu var sayılan dijital mektup tamamen
yalandır. Tarafımca yazılmış böyle bir mektup yoktur. Soru 20 Çağdaş Eğitim Vakfı Genel
Başkanı Gülseven Yaşer’i tanıyıp tanımadığım, ve buşahısla ve vakıfla herhangi bir irtibatım
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olup olmadığı soruldu.Tanımıyorum, herhangi bir irtibatım hiç olmadı. Soru 21 Çağdaş
Eğitim Vakfında el konulan dijitallerin incelemesinde, bazı konferanslarda, askeri
öğrencilerle, bazı kızların gruplar halinde fotoğraflarının çekildiği görülmüştür. Yukarıda
aktarılan bilgiler değerlendirildiğinde, Ergenekon silahlı terör örgütünün, askeri okul
öğrencilerini kontrol altında alabilmek ve bu sayede örgüt kontrolünde hareket etmelerini
sağlamak amacıyla, ÇYDD, ÇEV vb yerlerden burs alan kızlarla tanıştırıldıkları
değerlendirilmiştir. Teğmenlerle tanıştırıldığı söylenilen kızlar, ÇEV ve ÇYDD'den burs alan
kızlar olup olmadığı, ÇEV bursu alan öğrencilerin kuvvete kazandırılması derken bu ve
benzer konulardan mı bahsedildiği soruldu. Sorulan soru içeriği ile ilgili bilgim ve görgüm
yoktur. İddianın neye dayandığı ve neden böyle bir soru sorulmuş olduğunu da anlayabilmiş
değilim. Yine Çağdaş eğitim vakfında el konulan dijitallerin incelemesinde, bazı
konferanslarda, askeri öğrencilerle, bazı kızların gruplar halinde fotoğraflarının çekildiği, ha
bu ikisi aynı galiba. Soru 22 ben, kızlarınteğmenlerle tanıştırılması ve bu şekilde kontrol
altında tutulması olayının herhangi bir aşamasında yer alıyormuyum. Cevap, tarafıma sorulan
bu soru temeli olmayan ve tarafımca kabul edilemez bir sorudur. İddia ile bir ilgim olmadığı
gibi iddianın doğruluğu konusunda da bir bilgim yada görgüm yoktur. ÇYDD Kadıköy
şubesinde çıkan _türkan saylan 3.doc isimli dijital dosyada 7 aralık 2008 dikkatinizi
çekiyorum sayın Türkan Saylan, deniz kuvvetleri bünyesinde yürütülen faaliyetlerin hazırlık
aşamasının tamamlandığını gururla bildirmek isterim. Yapılanma içinde evlere yerleştirilecek
çağdaş gençlerin isimleri ve bu isimlerden sorumlu olacak komuta kademesi netleşti. Ayrıntılı
listeyi ilk görüşmemizde sizinle paylaşmayı planlıyorum. Bizden burs alan üniversiteli
kızlarımızın da bulundukları yerlerde nasıl yerleştirileceği hususu hala kafamda soru işareti.
Görüşmemizde bu hususu da netleştirmemiz gerekmekte. Kararlaştırdığımız tarihte görüşmek
dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Aydın Ortabaşı. Ya sabır,şimdi dikkatinizi
çekiyorum değerli mahkeme heyeti ben bu hanımefendiye ilk karılaşmamız için 7 aralık
2008'de yazmışım bu mektubu, deminde bir mektupta geçti biliyorsunuz evime geldiğiniz için
teşekkür ederim diye o da 18 ekim 2008 tarihli nasıl oluyor bu ben aralıkta mektubu
yazıyorum davet ediyorum aynı senenin geçmiş 18 ekiminde de hanımefendiye geldiği için
teşekkür ediyorum. Böyle birşey olurmu. Böyle birşey yazmadım. Mektubu türkan saylan’a
benim yazıp yazmadığım soruldu. Ayrıca deniz kuvvetleri bünyesinde, Türkan Saylan ile
yürütülen ortak faaliyetler ve yapılanmanın ne olduğu, hangi evlere yerleştirilecek çağdaş
gençlerden bahsedildiği, bunlardan sorumlu olacak komuta kademesinin kimlerden oluştuğu,
bu konuda ne gibi çalışmalar yaptığım, komuta kademesinde benim nasıl bir görevim olduğu
soruldu. Yukarıda belirttiğim gibi böyle bir mektup yazmadım. Türkan Saylan ile herhangi bir
konuda faaliyetim de yoktur. Bahsedilen komuta kademesinden bilgim yoktur.Herhangi bir
şekilde mektup göndermedim. Nasıl oluyor da, ekim 2008 tarihinde ziyaretime geldiği için
kendisine teşekkür etmiş olduğum bir şahsa, ilk buluşmamızda ayrıntılı anlatırım şeklinde
aralık 2008 de bir ifadede bulunabiliyorum. Bahse konu mektupların uydurma ve yanlış bilgi
içerdiği bu somut durumdan da anlaşılabilir. Evimde el konulan 52 sayısı ile
numaralandırılmış dvd içerisinde, Bozburun Derneğinin 2008 tarihli toplantısı olduğu,
Daftırsan şirketinin tesislerinde kendisi ve dernek görevlileri tarafından organize edildiği ve
resmi kıyafetli olarak deniz kuvvetlerine bağlı bayan subaylarının ve yine resmi kıyafetli
deniz okulu bay ve bayan öğrencilerin toplantı alanına geldiği görülmüştür, bir yerde
kendisinin, sivil giyimli, burs alan öğrenciler olarak değerlendirilen dört kız öğrencinin
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bulunduğu kokteyl masasının yanına gelerek, bir kız öğrenciye bak onun gözü orda dediği,
benim ben öyle diyorum. Kız öğrencinin de daha okulumuz var Aydın Amca dediği, sizin de,
bende hemen bir şey olsun demedik ya dediğim tespit edilmiştir. Burs alan öğrencilerle, Deniz
Harp Okulu veya diğer deniz öğrencilerini tanıştırmaya mı çalıştığım, bu şekilde
davranmamdaki amaç, belirtildiği şekilde askeri öğrencilerin kontrol altında tutulabilmesi
çabası mıdır. Sadece her zaman sulu şakalar yapanbirkız öğrenciye aynı üslupla yapılan bir
şakadır. Hiçbir ciddi tarafı yoktur. Eğer söz konusu kız öğrencinin durumu ve yaşadığı
koşullara bakılırsa bu kızımız bu gün bir belediye başkanlığında mali hesap sorumlusu ve mal
sorumlusudur. Yüksek lisans içinde bir yandan da eğitim almaktadır ve halen bekardır.
Yaşadığı koşullara bakılırsa bu iddianın gülünç ve aynı zamanda ne kadar mesnetten yoksun
ve çirkin bir soru olduğu net bir biçimde ortaya çıkacaktır. Sorulan bu soru burs alan ve her
biri üniversite mezunu olarak ülkelerine değişik alanlarda hizmet veren kız öğrencilere atılan
bir yaftadır. Soruşturma süreci içerisinde şahsımı ve öğrencileri üzen bu asılsız ve ahlak dışı
iddiaya muhatap olmam Türk hukuk sisteminin bir ayıbı olarak hukuk tarihine geçecektir.
Değerli yargıçlar bir mezuniyet töreni yapılıyor. daha önceki yıllarda da yapıldı, orada
öğrenimlerine yardımcı olduğumuz 40 tan fazla öğrenci ve mezun var, hepimiz orada
fevkalade sevinçli ve gururluyuz. Herkesle konuşuyorşakalaşıyor ve sohbet ediyoruz. Bu
mutlu günümüzü de masrafa giriyor, videoya alıyoruz. sonrasında herkese dağıtıyoruz.
Bunları suç kanıtı olarak kullanmak iş midir, sanki bir çaba sonucu bir şey yakalamış gibi, ben
o gün o mahalde pek çok kişi ile şakalaştım. Burada bu konuya son olarak bir şey ilave etmek
istiyorum, Recep bey, 68, 8 numara. Çok şükür topluluğumuzun 23 yıllık geçmişinde,
öğrencilerimizin bizleri utandıracak hiçbir kusuru olmamıştır. Mezunlarımızın hepsi iş
hayatında yerlerini almış, bazıları evlenmiştir. Hiçbir hanım mensubumuzun herhangi bir
askeri şahısla herhangi bir şekilde birlikteliği yoktur. Bir mezunumuz öğretmen olarak gittiği
yerde bir subayla evlenmiş, bir diğeri de aile muhiti içinde tanıdığı bir subayla evlenmek
üzeredir. Şüpheliden el konulan dokümanlarda, soru bu el yazısı ile özden örnek her erkeğe 1
kız şartı konuldu bunu başta anlattım hatırlarsanız ne olduğunu anlattım her erkeğe bir kız
çocuk olmazsa burs vermem dediğimi ifade etmiştim. Soru 26 Mert Yanık’ın iş yerinde
yapılan aramada bulunan 1 sayısı ile numaralandırılmış kahverengi telefon fihristinin yan
cebinde şu numaralı cd içersinde; türkan saylan 1, türkan saylan 2, türkan saylan 3 isimli word
dosyaları bulunmuştur. Dosya incelendiğindekendisinesorulan ve ÇYDD Kadıköy şubesinden
el konulan bir bilgisayardan çıkan _türkan saylan 1.doc, _türkan saylan 2.doc, _türkan saylan
3.doc isimli dijital dosyalarla aynı olduğu görülmüştür. Cd içersindeki dosyaları kimin
hazırladığı, deniz kuvvetleri bünyesinde, ÇYDD ile birlikte yürütüldüğü anlaşılan faaliyetler
ve yapılanma içersinde Mert Yanık’ın da yer alıp almadığı, CD'nin bu amaçla mı Mert
Yanık’a verildiği sorularına, Mert Yanık’ın talebem olabileceğini söyledim. Emniyette
verdiğim ifadede bildirdim. Ama kendisini hatırlamıyorum, görsem tanımayabilirim, mektup
içeriklerini kabul etmediğim gibi, oCD’nin kim tarafından hazırlandığını da bilmiyorum. 27
hakkında kamu davası açılan Sanık Mert Yanık’ın iş yerinde yapılan aramada bulunan ab
0813 seri numaralı Cd içersindeki türkan saylan 1, türkan saylan 2, türkan saylan 3 isimli
word dosyalarının özellikleri incelendiğinde, 2008 tarihi içersinde kendisinin bilgisayarında
oluşturulduğu ve en son kaydedildiği tespit edilmiştir. O konuyu nasıl açıklayacağı sorusuna,
Türkan Saylan’ın dosyasına kim koydu ise Mert Yanık’ın dosyasına da o koymuş olabilir. Bu
olayların hiçbirinden haberim yoktur. Daha önce belirttiğim gibi yazmış olduğum mektuplar
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sadece burs veren ve destek olan kişilere, faaliyet raporu ve teşekkür mahiyetinde
mektuplardır. Ama içerikleri hiçbir zaman iddiaya konu şekilde değildir. İçeriğini kabul
etmediğim dijital verilerin bilgisayarımda hazırlanması mümkün değildir. Bu kanıya nasıl
ulaşıldığını anlamış değilim. Arama sırasında imajları alınmadan el konulan bilgisayarlarda
yapılan incelemeleri bu yönü ile kabul etmiyorum. Mert Yanık'ın iş yerinde yapılan aramada
bulunan CD içerisinde en yeni liste 2007 2008 isim excel dosyasının Aydın Ortabaşı
tarafından şu tarihli olarak en son kaydedildiği, dosyada burs veren kişinin adı soyadı, burs
alan kişinin adı soyadı, bu kişilere ait iletişim bilgilerinin yer aldığı görülmüştür. Bahse konu
excell dosyasında yer alan bilgilerin bir kısmının, ikametinde yapılan aramada doküman
olarak el konulan ve burs veren şahıslar ile burs alan öğrencilerinin bilgilerinin olduğu
dokümanlardaki bilgiler ile büyük ölçüde benzerlik gösterdiği, tabi o listeleri ben
hazırlıyorum başkaları hazırlamıyor ki, ama oraya nasıl gitti bilmem, ben bunu her ay yeniden
olmak üzere burs veren, alan öğrenci, alanın adresi, telefonu birde check listesi burs eline
geçmişmi geçmemişmi. Bu listeleri herkese dağıttım ben. Oraya nasıl gitti bilmiyorum, niye
gitti bilmiyorum. Kimsenin bir işine yaramaz, benden başka kimsenin bir işine yaramaz.
Şüpheli Mert Yanık’ın ajandası içerisinde bulunan bahse konu cd nin bir kısım içeriği ile
kendisinden el konulan bilgisayar çıktısı bir kısım dokümanların içeriğinin aynı olduğu, işte
bu listeler öğrencilerinin paralarını alıp almadığının kontrol listeleri, aynı olduğu görülmüştür.
Bu nedenle bahse konu CD'nin kendisi tarafından hazırlanarak mert yanık’a verildiği
değerlendirilmiştir. Niye vereyim Mert Yanık'a, Mert Yanık bursveren değil, herhangi şekilde
destek olan birisi değil niye vereyim, ne mantığı var. Burs listeleriyle ilgili bilgileri kimin ve
ne amaçla hazırladığı, ben hazırlıyorum, kontrol için hazırlıyorum çocukların paraları ellerine
zamanında gittimi gitmedimi onu kontrol için hazırlıyorum. Bu konuda ÇEV veya ÇYDD ile
ortak çalışma yapıp yapmadığı,Mert Yanık’ın da bu çalışmalar içersinde yer alıp almadığı,
bahsedilen burs listeleri, burs verenlerin kime burs verdiğini gösteren, ödemelerin düzenini
kontrol eden listelerdir. Bu listeler tarafımca hazırlanmıştır ve özellikle öğrencilere
dağıtılmıştır, bunların tanımadığım Mert Yanık isimli şahsa verilmesiyle bir alakam yoktur.
Benkesinlikle vermedim. Yine aynı şekilde Türkan Saylan’a da vermedim. Vermemin bir
mantığı da yoktur.Eğer bu şahıslarda bulunmuş ise nasıl gittiğini ve ne amaçla onlarda
olabileceğini bilmiyorum. Listeleri kendim zaman zaman yaparak sponsor ve öğrencilere
vermiştim. Bu listelerin başkalarında olmasının kimseye de bir faydası olamaz. Bunlar gizli
bir bilgi ihtiva eden listeler de değildir. İsterseniz örneklerinida çıkartıp daha sonra
gönderebilirim. Soru 29 ÇYDD Kadıköy şubesinde çıkan _türrkan saylana ön yazı.docx isimli
dijital dosyada konu, deniz harp okulu- dz. astsb. mes. yük. ok., deniz lisesi, saygıdeğer hanım
efendim, Deniz eğitim öğretim komutanlığımıza bağlı okullarda okuyan öğrencilerin
cumhuriyetimiz geleceği ve korunması için ne kadar önemli oldukları tartışılmaz bir gerçektir.
Sizlerin bu öğrencilerin yetişmesi ve desteklenmesi adına yaptığınız çalışmaları sonuna kadar
destekliyor ve sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şunu bilmenizi isterim ki gerçekten
cumhuriyetimiz adına çok ama çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Bende çalışmalarınız
kolaylaştıracağınız düşündüğüm bir liste hazırlattım. Bu listeyi size gönderiyorum. Ayrıca
aşağıda iletişim bilgilerini verdiğim arkadaşlarımızı konudan haberdardır ve sizlere her
konuda yardım edeceklerdir, çalışmalarınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. başarılar
diliyorum. Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Beylerbeyi Levent Görgeç. Yazının kim
tarafından gönderildiğini bilip bilmediği, Levent Görgeç ve A. T. nin bahsi geçen çalışmada
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ne şekilde yer aldığı sorularına, hiç bir bilgim ve gördüm yok. Hiç haberim yok bu işten. Soru
30 ÇYDD Kadıköy şubesinde çıkan _liste açıklma.docx isimli dijital dosyada konu, liste
isimli dosyanın içeriğine dair açıklamadır. 1- dosya 4 sayfa dan oluşmaktadır. 2- erkekler
isimli sayfa da deniz harp okulu,deniz lisesi ve dz.astsb.mes.yük.ok. okuyan erkek
öğrencilerinin tamamı detay bilgiler ile birlikte listelenmiştir. 3- kızlar isimli sayfa da ise
deniz harp okulunda okuyan kız öğrencilerin listesi bulunmaktadır. 4- d.harp mez. erk listesi
2007-2008 dönemi deniz harp okulundan mezun olan erkek öğrencilerin listesidir. 5- d.harp
mez.kız listesi 2007-2008 dönemi deniz harp okulundan mezun olan kız öğrencilerin
listesidir. 6- listelerin başına çeşitli notlar düşülmüştür. bu notlarda öğrencilerimize referans
olan askeri personel ve özellikle yakın takip edilmesi gereken öğrenciler belirtilmektedir. 7-
kırmızı renk ile belirtilen öğrenciler doğu kökenli- alevi ve babaların işçi statüsünde olan,
yapılacak maddi yardımları geri çeviremeyecek öğrencilerdir. 8- mavi renk ile belirtilen
öğrenciler ise her türlü faaliyette katılabilecek, bilgi alınabilecek öğrencilerdir. 9- listedeki
baba mesleği-anne mesleği sütunları ve meslek kodları dosyasından yararlanılarak askeri
personel ve adli personel tespiti yapılabilir şeklinde yazdığı, _liste isimli dosyada da deniz
harp okulu erkek ve kız öğrencilerinin listesinin yer aldığı görülmüştür. Deniz harp okulu
öğrencileriyle ilgili kişisel bilgilerin bulunduğu listeyi, Türkan Saylan’a veya ÇYDD ye kimin
gönderdiği, bunun ne amaçla yapıldığı sorularına, bana soruyorlar ya bu konuyla ilgili bilgim
ve görgüm yoktur. Cumhuriyet evleri isminde bir proje veya oluşumdan bilgisinin olup
olmadığı sorulduğunda, hayır böyle bir projeden haberim yok. Kadıköy ÇYDD şubesinde el
konulan harddiskin yapılan incelemesinde, cumhuriyet evi isimli bir dosya olduğu
görülmüştür. Dosya içeriğinde ise Adnan Türkkan’ın sorumluluğunda ÇEV’in finanse edeceği
evler başlığı altında cumhuriyet evi başlığı olduğu ve Eyüp Ergör, Muzaffer Ensar, Ceren
Ertürk, Ezgi Dilek, Sibel Kanneci ve Melis Yalçın’ın isimlerinin yer aldığı görülmüştür. ÇEV,
ÇYDD veya Adnan Türkkan'ın sorumluluğunda Cumhuriyet evi projesinden bilgim varmı
yokmu, bilgim ve görgüm yoktur. Soru 33 hakkında kamu davası açılan sanık Levent
Bektaş’tan el konulan gündemlerim, gündemlerim isimli dijital veride; Aydın Ortabaşı’nın
yürüttüğü ögrencileri projelendir. Diğer bağlantılar önemli. Zuhal Azeri'nin grubuna dahil
etmek gibi vs dosyası incelenecek. Dilek Bozkaya’nın elindekilerin Av.Serdar Öztürk
üzerinden L.Göktaş’a gönderilmesi şeklinde notların bulunduğu görülmüştür. Levent
Bektaş’ın dijitalleri arasında kendisinin de isminin geçtiği görülmektedir. Yani ismimin geçişi
bu, Aydın Ortabaşı'nın yetiştirdiği kızları bilmem ne, yürüttüğünü söylenilen öğrenci
projesinin kapsamının ne olduğu, kimlerin talimatı ile yapıldığı ve hangi gruplarla birlikte
yürütüldüğü, bu projeninÇEV, ÇYDD, Bozburun gibi dernek ve vakıflarda vasıtasıyla mı
yürütülmekte olduğu sorularına, bu konulardan hiçbir bilgim yoktur. Zuhal Azeri isimli şahsı
da tanımam. Levent Bektaş’ı da tanımam. Bu konu benim dışımdabirkonudur bu konuyu
bilemem. Soru 34 diğer bağlantılar önemli. Zuhal Azeri'nin grubuna dahil etmek gibi ve saire
derken ne kastedildiğini, ismi kendisiyle birlikte anılan Zuhal Azeri’nin yarabbi ya sabır,
Azeri'nin kim olduğu, irtibatının olup olmadığı sorularına, adı geçen hanımı tanımıyorum,
ismini ilk defa iddianamede gördüm. Bu konuyla ilgili bilgim ve görgüm yoktur. Soru 35
Dilek Bozkaya, Levent Göktaş ve Serdar Öztürk ile irtibatı varmı, yok hiçbirisini de
tanımıyorum. Dilek Bozkaya’nın elindekilerin Av.Serdar Öztürk tarafından Levent Göktaş’a
gönderilmesi konusunedir, nereden bileyim bilmiyorum. Bu faaliyetler içerisinde Av.Serdar
Öztürk, Levent Bektaş, Levent Göktaş, Mert Yanık, Levent Görgeç’inde görevli olup
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olmadığı, hayır bilmiyorum. Hangi görev, nerede hiçbir fikrim yok. İlyas Çınar'dan bulunan
cddeki kızlar isimli belgede bahsi geçen Mustafa Levent’in aynı soruşturma kapsamında
tutuklanan Mustafa Levent Göktaş olduğu, bu şahıstanelde edilen 51 no’lu DVD’nin yapılan
incelemesinde, özellikle askeri ve yargı organlarında önemli görevlerde bulunan üst düzey
personel ve yakınları hakkında değişik bayanlarla çekilmiş uygunsuz görüntülerinin
bulunduğu ve bu görüntülerin düzenli bir şekilde arşivlendiği tespit edilmiştir. Mustafa Levent
Göktaş’ın arşivinden elde edilen belge ve görüntülerden bilgisinin olup olmadığı
sorulduğunda, bu zatıda tanımıyorum, bahsi geçen video görüntülerinden de bilgim yoktur,
niye bana soruluyor onuda anlamıyorum. Soru 39 soruşturma kapsamındaki tutuklu
sanıklardan Levent Bektaş’tan elde edilen dijital veriler arasında, farklı bir dosya arkasına
gizlenmiş ve şifrelenmiş verilerin çözümü neticesi elde edilen belgeler arasında fuhuş_çetesi
isimli pdf dosyası elde edilmiştir. Belgenin yapılan incelemesinde ise deniz kuvvetleri
komutanlığı içerisine sızmış istihbarat amaçlı bir fuhuş çetesinin varlığından ve bu çete
içerisinde bulunan şahıslar ile faaliyetlerinden bahsedilerek ayrıntılı bilgiler verildiği
görülmüştür. Kendisinin bu konudan bilgisinin olup olmadığı soruldu. Nereden olacak 30
küsur sene önce ayrılmışım ben oradan. Orada böyle birşeyler cereyan ediyormu etmiyormu
bilmiyorum ama, bu konudan bilgim nasıl olacak benim hiçbir bilgim yoktur. Askeriyeden
ayrılalı 32 yıl oldu, bu konuların hiç birisini bilmiyorum ve şahısları tanımıyorum.
Faaliyetlerinden bilgim de yoktur. İddia makamı bu iddiaları iddianameye taşırken nasıl bir
irtibat kurduğunu açıklarsa, daha net ve adilane savunmalar yapabilme imkanı bulabilirim.
Soruşturma kapsamında yakalanan ve tutuklanan Mehmet Şener Eruygur’un dijitalleri
içersinde, dönemin deniz kuvvetleri komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek’e ait olduğu
değerlendirilengünlüklerin olduğu görülmüştür. Bahse konu günlüklerden bilgim varmı. Bu
günlüklerden, gazetelerde okuduğum kadarı ile bilgim vardır. Bunun haricinde bilgim yoktur.
41 Günlüklerin yapılan incelemesinde 2003-2004 yıllarında yapılması planlanan sarıkız,
ayışığı, yakamoz ve eldiven kod adlı darbe planlarından bahsedildiği, bu kapsamda Özden
Örnek ile birlikte dönemin kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman, hava kuvvetleri komutanı
İbrahim Fırtına, jandarma genel komutanı Mehmet Şener Eruygur’un yoğun bir şekilde bu
planlar üzerinde çalışmalar yaptığı ve sürekli bir darbe yapılması konusunu değerlendirdikleri,
özellikle Mehmet Şener Eruygur’un biran önce darbe yapılması konusunda diğerlerine baskı
yaptığı anlaşılmıştır. Bahsedilen darbe planlarından bilgisinin olup olmadığı, kendisine bu
planlar içerisinde herhangi bir görev verilip verilmediği sorularına, bu konuyla ilgili bilgim ve
görgüm yoktur. Ayrıca kuvvet komutanlarının böyle bir planı eğer var ise TSK'dan ayrılalı 30
yıl olmuş, o günkü tarihle söylüyorum 6 sene öncesinin tarihiyle. 72 yaşında emekli bir albaya
böyle bir görev vermezlerdi diye düşünüyorum. ŞüphelilerMehmet Şener Eruygur ve Ahmet
Hurşit Tolon’dan ele geçirilen dijital veriler içerisinde Mehmet Şener Eruygur başkanlığında,
jandarma genel komutanlığı bünyesinde, Cumhuriyet çalışma grubu adı altında illegal bir yapı
oluşturulduğu ve bu oluşum adı altında, bir taraftan sözde yıkıcı, bölücü ve irticai unsurlar ile
mücadele adı altında ülkede darbe zemini oluşturmak için birçok legal-illegal faaliyetler
planlandığı, bu faaliyetlerin bir kısmının uygulamaya konulduğu, bu kapsamda cumhuriyet
çalışma grubunun 2003-2004 döneminde icra edeceği planlı faaliyetleri şematize ederek
slaytlara yansıttığı görülmüştür. Cumhuriyet çalışma grubu hakkında bilgisinin olup olmadığı
sorulduğunda, hayır hiçbir bilgim yok ve faaliyetleri hakkında da hiçbir fikrim yok. Sanık
Şener Eruygur’dan ele geçirilen dijital verilerdeki bilim ve danışma kurulu toplantısı başlıklı
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yazıda önümüzdeki en önemli görev cumhurbaşkanı seçimidir. Cumhurbaşkanı seçimi için
elde mevcut zaman dikkate alınarak strateji saptamalı ve ona uygun faaliyet planı yapılmalı ve
uygulamalıyız. İcra edilecek mitingin halka duyurulması ve katılımın çok büyük olması büyük
önem arz etmektedir. Bu maksatla yazarlardan, medyadan diğer kurumlardan her türlü destek
sağlanmalıdır. Hazırlıklar çok yönlü olarak sürdürülmelidir şeklinde yazdığı, ulusal birlik
hareket platformu 2 isimli word belgesinde Mehmet Şener Eruygur imzalı 25.07.2007
tarihinde hazırlanmış, 2007-2008 eylem planının yer aldığı görülmüş, belge içerisinde özetle;
ulusal birlik hareketi eylem planı başlığı altında, 03.03.2004 tarihinde teşkil edilen ulusal
birlik hareketi platformu, başta cumhuriyet mitingleri olmak üzere, rejimin ve devrimlerin
korunması konusunda şimdiye kadar kendisine düşen görevleri büyük bir heyecan ve
vatanseverlik duygusu ile yerine getirmiştir ifadesinin yer aldığı görülmüştür. 29.04.2007
tarihinde Prof. Dr.Necla Arat başkanlığında Gülseven Yaser, Prof. Dr. Türkan Saylan, Nur
Serter, Nazan Moroğlu isimli şahıslarında bulunduğu toplam 9 kişilik düzenleme kurulu
tarafından çağlayan meydanında cumhuriyet için çağlayan mitingi, cumhuriyet mitingi adlı
açık hava toplantısı düzenlendiği, düzenlenen mitinge, İşçi Partisi, CUMOK, Atatürkçü
Düşünce Dernekleri , Çağdaş Yaşamı Destekleme Dernekleri, Çağdaş Eğitim Vakfı gibi sivil
toplum kuruluşlarının katıldığı tespit edilmiştir. Mitinglerin kapsamlı olarak ülkemizin değişik
vilayetlerinde gerçekleştirilmesi kimlerin organizesinde olduğu, kendisinin bu mitinglerde
görev alıp almadığı, aldı ise ne şekilde görevlerde bulunduğu sorularına, cumhuriyet
mitingleri organizasyonu ile ilgili bilgim yoktur, zaten olamaz. Ben kışları Bodrum'da
geçiriyorum. Bozburun 177 Derneği olarak bu faaliyetler içerisinde olmadık. Sadece basın
yayın yoluyla mitinglerden haberdar oldum. Mitinglerin bir suç unsuru taşıyıp taşımadığından
da haberim yok. 45. Soru 05.06.2009 günü saat:15:53’de Ali ile yaptığı görüşmede;
kendisinin, bu kepazeliği ben istersem darmadağın ederim, ben şimdi onlara istersem öyle bir
karşı baskı yaratırım ki çünkü cehaletlikleri yer yüzüne sığmayacak gibi, tamam hayır bu
başka bir şeyi gösteriyor planı yapanda silahı bulan da götürüp gömen de ihbarı yapanda
bulan da çıkaran da hep aynı adamlar, ama bunu artık böyle delilli ispatlamak ortaya koymak
lazım, ben diyorum ki bu böyle cephane mephane bulma işleri filan tamamen tezgah
tamamen, bunu ama ispat edecek bir şeyler lazım dediği, Ali’nin oturur bir araya geliriz,
kamuoyunu işte bir şekilde alıyorlar arkalarına gidiyorlar dediği tespit edilmiştir.
Soruşturmayı yürüten birimlere nasıl baskı yaptıracağından bahsettiği bunu nasıl ve kimler
aracılığı ile yapacağını, telefon görüşmesini açıklamamı istiyorlar. Bir gün evvel dağdaki,
köydeki evime ben içindeyken, 17 polis aynı gün İstanbul'daki evime benim yokluğumda 17
polis daha etti 34 polis. 8 saat süren süre boyunca tarumar ettiler. Altından girdiler üstünden
çıktılar. İşte bulduklarıda bunlardan ibaret. Şimdi bu hiddet üzerine bana bir arkadaşım bir
soru sormuş bende o hızla birşeyler söylemişim. Ne düşünerek söyledim bilmiyorum herhalde
hani, bazı işlerin yanlış yapıldığını, yani ne demek istediğimide pek bilmiyorum. Sadece çok
kızdığım için bu lafı söylemiş durumdayım. Yaptığım bir telefon konuşmasından ibarettir.
Başka bir amacı yada sonucuda olmamıştır. 46 Beykoz ilçesi kaynarca köyü hocaoğlu
mahallesi ormanlık alan içerisinde, toprağa gömülü vaziyette, 27 adet tnt tahrip kalıbı, 100
gram civarında compose plastik patlayıcı madde, 155 cm. uzunluğunda infilaklı fitil ile 3 adet
elektrikli fünye ele geçirilmiştir. Ele geçirilen bahse konu mühimmat ve patlayıcı maddeler
hakkında bir bilgim varmı, emniyettede belirttiğim gibi konuyla ilgili bilgim yoktur. Nasıl
bilgi sahibi olabileceğimi iddia makamından öğrenmek istiyorum. Adresinde yapılan aramada
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1 adet 9 mm çaplı MKE kırıkkale marka tabanca, 1 adet şarjör ve içersinde7 adet fişek
bulunarak el konulmuştur bu tabanca kime aittir ve ruhsatı varmıdır. Tabanca 1956 yılında
harp okulundan mezun olduğumda tarafıma verilen beylik silahımdır. Emekli olduktan sonra
da hiç kullanmadım. Ruhsatını da ibraz ettim. Değerli yargıçlar benim yapacağım savunma
buraya kadar. Ben mevcut yasalar içerisinde hiç aykırı bir davranışta bulunmadığımdan adım
gibi eminim. Buna dayanarak tarafınızdan beraat ettirilmemi talep ediyorum." şeklinde
beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

 
Başkan 36847          Üye Hakim 26101     ÜyeHakim 171063     Katip 146640
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