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16 Aralık 2008 tarihli oturum açıldı. 
 Tutuklu sanıklardan Muhammet Yüce, Erkut Ersoy, Hüseyin Görüm, Orhan 

Tunç, Selim Akkurt, Mete Yalazangil ve Sevgi Erenerol dışındaki tutuklu sanıkların 
geldiği görülmekte, huzurdaki yerlerine alındı,  

Tutuksuz sanıklardan Güler Kömürcü Öztürk, Rafet Arslan ile bir kısım 
sanıklar müdafilerinden sanık Veli Küçük müdafii Av. Zeynep Küçük, Av. Taciser Ülkü 
Ilıca, Av. Tayfın ılıca, sanık İbrahim Benli müdafii Av. Emine Altay, sanık Kemal 
Kerinçsiz müdafii Av. Gönül Kerinçsiz, sanık Doğu Perinçek ve İşçi partili yöneticileri 
müdafii Av. Hasan Basri Özbey, Av. Hikmet Fırat Arslan, sanık Ali Yasak müdafii Av. 
Şevket Küçük huzurdaki yerlerine alındı. 

Açık yargılamaya devam olundu. 
Sanık Veli Küçük huzura alındı.  
Mahkeme Başkanı “Hazır avukatlardan sanığa soru soracak avukat var mı” 
Sanık Ali Yasak müdafii Av. Şevket Küçük söz istedi verildi; efendim benim 

müvekkil Ali Yasak hakkın açılmış olan davada sayın paşamın bir susurluk kazasından 
sonra bir çanta mevzusundan dolayı müvekkilim  hakkında dava açılmış paşam dünkü 
ifadesinde müvekkilimi nasıl tanıştı, ne zaman tanıştığını şey yapmıştı tanıştığınız 
zaman susurluk kazasından sonra mı, önce mi tanışması” 

Sanık Veli Küçük “sayın başkanım ben Ali Yasaklan susurluk meseli 96’da 
oldu. Ali Yasak ile 98 veya 99’da şeyde bir lokantada tanıştım “ 

Av. Şevket Küçük” bide bir çanta mevzusu var, öyle bir çanta var mı yok mu, o 
hususta bilgisi var mı” 

Sanık Veli Küçük " o çantadan zaten baştan beri hiç haberim yok iddianamede 
şöyle bir şey var ben sözde Ali Yasak’ı Abdullah Çatlının olduğu iddia edilen çantayı 
almak üzere kaza yerine göndermişim şeklinde, ben Ali Yasak’ı o zaman tanımıyorum 
zaten “ 

Av. Şevket Küçük” öyle bir çantada yok, herhalde” 
Sanık Veli Küçük " hayır çantadan haberim yok sonra Ali Yasak’ı tanımıyorum 

ki çantaya göndereyim” 
Sanık Veli Küçük müdafii Av. Zeynep Küçük söz istedi verildi ;efendim 

tutukluluk haline itiraza ilişkin beyanlarımızı da sunacağız sanığa bir sorumuz yok 
sadece bir açıklamada bulunacağız ve tahliye talebini ileri sunacağız.  
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C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel " başkanım ondan önce birkaç sorumuz 
olacak ama bizim birkaç sorumuz daha olacak Sanık Veli Küçük Gürbüz Çapan ile 
tanışıyor musunuz tanışıklığınız nereden geliyor” 

Sanık Veli Küçük " sayın başkanım, Gürbüz Çapan la o söz konusu olan 
Kemal Özden’in beni yemeğe davet ettiği zaman tanıştım, o yemekte tanıştım ondan 
sonrada hiç görüşmedik te, konuşmadıkta telefonlarımızı da bilmeyiz “ 

C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "Vechi Çapan’la Gürbüz Çapan arasında bir 
akrabalık veya yakınlık olduğu konusun da bilginiz var mı” 

Sanık Veli Küçük "soruyu tekrar ederler mi anlayamadım “ 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel " Vechi Çapan’la Gürbüz Çapan arasında bir 

akrabalık veya yakınlık olduğu konusunda bilginiz var mı?” 
Sanık Veli Küçük " Vechi Çapan değildir, Çapa soyadları tutmaz” 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "faklı kişiler, önceki ifadelerinizde İbrahim 

Çiftçi’yi İzmirli birisi olarak tanıdığınızı söylediniz, mahkemedeki savunmanızda ise 
tanımadığınızı belirtiyorsunuz. “ 

Sanık Veli Küçük "yanlışlık olmuştur,” 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "Yalçın Tanfer’ın oğlu  ile yaptığınız 

görüşmelerde bahsediyorsunuz, İzmirli İbrahim Çiftçi den,el bombasıyla öldürülen şahıs” 
Sanık Veli Küçük "ben İbrahim Çiftçi ilen tanıştığımı söylemedim, İbrahim 

Çiftçi ismini, Yalçın Tanfer’in oğlu Osman Tanfer den duymuştum, o kadar onu da 
belirttim savunmamda, açıklıkla “ 

C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "Tuncay Güney ile aranızda hiçbir husumet 
oldu mu, bu dava öncesinden” 

Sanık Veli Küçük "ben bunu savunmamda anlattım, açıkladım “ 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "yani siz emniyete veya jandarmaya 

başvurmadan önce, bir husumet olmuş muydu “ 
Sanık Veli Küçük "savunmamda açıkladım” 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "Tuncay Güney sizinle tanıştıran emekli 

albaydan bahsettiniz bu Necabettin Ergenekon mu dur, sizi tanıştıran kişi” 
Sanık Veli Küçük "anlatım ben bunu savunmamda savundum, anlattım “ 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "Amerika Birleşik Devletlerine gittiğinizde 

Tuncay Güney’i aradınız mı, telefonla veya bizzat aradınız mı” 
Sanık Veli Küçük "ben bunu savunmamda anlattım, sayın başkanım,  konuyu 

anlattım ben” 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "aradıysanız telefonunu nereden buldunuz” 
Sanık Veli Küçük "ben bunu savunmamda söyledim, nerden bulduğumu 

aynen savunmamı tekrar ediyorum” 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "Tuncay Güney sizi Bilecik’te ziyaret etti mi “ 
Sanık Veli Küçük "anlaşılmadı sorduğu soru, sayın başkanım “ 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel " Tuncay Güney sizi Bilecik’te ziyaret etti mi” 
Sanık Veli Küçük " Bilecik’te ziyaret ettiğini hatırlamıyorum, savunmamda 

belirttim “ 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "Hüseyin Pepekal kişiyle tanışıyor musunuz” 
Sanık Veli Küçük "sayın başkanım  bu sorular yönlendirme sorusu mu, onu 

öğrenmek istiyorum, cevap verip vermemek konusunda karar vereceğim” 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "değil değil, önceki soruşturmayla ilgili 

ifadelerde geçen konular cevap vermeyebilirsiniz ” 
Sanık Veli Küçük "vermiyorum cevap” 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "gazeteci Saygı Öztürk ile yaptığınız 

röportajda Süleyman ismiyle tanıdığınız kişi için intihar edecek kişi öyle yapmaz, subay 
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böyle davranmaz diyorsunuz, savunmanızda ise intihar girişimini tasnif etmediğinizi 
söylediniz” 

Sanık Veli Küçük "ben konuyla ilgili dün savunmamda gerekli tüm açıklamayı 
yaptım, aynen tekrar ediyorum” 

C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "Muzaffer Tekin’i bir kez batı Trakya dergisi 
bünyesinde tanıdığınızı ilk kez tanıdığınız söylediniz, bu konuyu biraz açar mısınız, 
Muzaffer Tekin  dergide hangi sıfatla bulunuyordu, yazıları yayınlanıyor muydu” 

Sanık Veli Küçük "ben dün verdiğim dilekçede, başkanlığa verdiğim dilekçede, 
bu konuya açıklık getirdim, ordan okuyabilirsiniz “ 

C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "Sevgi Erenerol ve Kemal Kerinçsiz ile 
tanıştığınız yeri aşama ifadelerinizde Türk dünyası araştırmalar vakfı ve Kaymakam 
Kemal beyi anma toplantısında tanıdığınız şeklinde farklı beyanlarınız olmuştur, bu 
çelişkiyi açıklayabilir misiniz” 

Sanık Veli Küçük "açıklama yaptım, açıklamalarım ortadadır” 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel " Adil Serdar Saçan ile aynı bölge veya 

şehirde çalıştınız mı, aranızda herhangi bir yakınlık veya husumet bulunmakta mıdır ” 
Sanık Veli Küçük "sayın savcım, sayın başkanım, benim savunmamı 

dinlememiş herhalde dün bu konuda da açıklama yaptım” 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "Ahmet Cin Ali tanıdığınızı söylediniz, bu 

kişinin Vatanseverler kuvvetler güç birliğinde başkan yardımcısı olduğunu biliyor 
musunuz” 

Sanık Veli Küçük "bilmiyorum” 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "Turan Yazgan ile sohbetinizde Behiç aşçının 

45 kiloya kadar düştüğünden ve hatırlı kişilerin araya girmesi gerektiğinden 
bahsediyorsunuz 22 ocak 2008 tarihinde evinizde yapılan aramada 2005 yılına ait gri 
renkli 25 haziran cumartesi tarihli sayfada ajandada, Behiç aşçı avukat F tiplerinin 
kaldırılması için ölüm orucunda, 45 kilo grama kadar düştü devreye girilirse vazgeçecek 
şeklinde notlarda yer almakta, bu konuda biraz açıklama yapar mısınız, ne şekilde bu 
konuyu hallettiniz” 

Sanık Veli Küçük "sayın başkanım  savcı sayın savcımızın bu sorusunu geri 
almasını teklif almasını teklif ediyorum. çünkü o ajandalarımın yayınlanmaması 
konusunda genelkurmay başkanlığının savcılığa yazdığı yazı var. hala deşifre etmesinin 
hiçbir manası yok. cevap vermiyorum” 

C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "o yazılar görev yaptığınız döneme ilişkin  bu 
2005 yılına ait. o konular göreve ilişkin olan konular“ 

Sanık Veli Küçük "cevap vermiyorum” 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "Sedat Peker, Doğan Erbaş ve diğer kişilerle 

yaptığınız görüşmelere ilişkin ses kayıtlarından bahsediliyor bu ses kayıtları nerededir” 
Sanık Veli Küçük " cevap vermiyorum” 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "19 kasım cumartesi tarihli sayfada Veli paşa 

Can Ataklı işten çıkarıldı, çıkartanlar senin adamınmış haberin var mı şeklinde Emin 
Şirin parantez içinde yazılı Hayrettin Ertekin’in Bisinis kanalın yöneticisi olduğunu ve 
kendisinin işten çıkardığını söylemekte, dünde Hayrettin Ertekin’i tanımadığınızı 
söylediniz, bu çelişkiyi açıklar mısınız” 

Sanık Veli Küçük "açıklama daha önce yaptım “ 
Sanık Veli Küçük müdafii Av. Tayfun Ilıca söz istedi verildi ;sayın başkan sayın 

iddia makamı dün sorgu konusunda söz aldı. sorular sordu. ancak bugün nedenini 
anlamadığımız bir şekilde bu sorular yine geriye sardı ne oldu dün akşam sayın savcı 
dün akşam yeniden mi çalıştı dosyasını bunlar soruluyor, bu nedenle itiraz ediyorum 
sayın hakim eğer bu süreç sürekli başa saracaksa, o zaman bu mahkeme bitmez 



T.C .İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) CELSE  TARİHİ 
16.12.2008 ESAS NO :2008/209 CELSE NO:27 Sayfa:4 

 4 

şuanda sayın savcım dünde söz aldı ve siz sağ olun hiç müdahale etmiyorsunuz, herkes 
istediği soruyu soruyor her duruşmada yeni başa saracaksak dün akşam maalesef 
basını dinlediyseniz, buradaki sorgu konuşuldu, yani bunu lütfen başa almayalım, sayın 
savcımın bu soruları dün soruldu bitti, o zaman bütün meslektaşlarım bizler yeniden 
sorumu soralım” 

Mahkeme Başkanı " tekrar sorabilirsiniz avukat bey, tekrar sorabilirsiniz 
herhangi bir beis yok, yasa madde açık” 

Av. Tayfun Ilıca “yok efendim tabiî ki, ama yani yeniden niye başladık, onu 
lütfen soralım uygun görüyorsanız, öğrenelim” 

C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "dünkü savunmasının bitmeyeceği 
düşünüyorduk, o anda aklımıza gelen soruları sorduk, dün akşam diğer konulara da 
bakarak yeni sorular hazırladım, bunu sorabilirim” 

Sanık Veli Küçük "kabul etmiyorum sayın başkanım  dün sorunuz var mı diye 
sordunuz dedi ki, savcı benim sorularım bitti dedi, yandaki öbür savcıya verdi, oda sordu 
bitti dediler” 

C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "başkanım müsaadenizle devam etmek 
istiyorum” 

Mahkeme Başkanı " buyurun” 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "yine evinizde ele geçirilen bir belgede 

jandarma kurmay albay M.Yahya Şahinkapağı altında Avşar 1881 olarak gönderilen bir 
yazı var, bu yazıyı kendiniz kabul ediyorsunuz geldiğini ve diyor ki, emrettiğiniz 
yapılanmanın çalışmalarına sesiz ve dikkatli devam ediyoruz diyor, Avşar 1881, burada 
bahsedilen yapılanma nedir, sesiz ve dikkatli yapılanma ne demektir” 

Sanık Veli Küçük "bunu emniyet ve savcılık sorgusunda açıklama yaptım, 
aynen tekrar ediyorum” 

C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "Sedat Peker sizi Korkut Eken ve Yavuz Ataç 
ile barıştırdı mı, böyle bir olay oldumu” 

Sanık Veli Küçük "öyle bir bilgim yok” 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "Jandarma genel komutanlığında 

kamuoyunda JİTEM olarak bilinen sizinde Jandarma İstihbarat gruplar komutanlığı 
olduğu söylediğiniz birimin kuruluşunu siz mi yaptınız” 

Sanık Veli Küçük "ben Jandarma genel komutanlığında görevliydim, oradan 
sorabilirler, orası cevap verir” 

C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "Cem Ersever’i tanıyor musunuz “ 
Sanık Veli Küçük müdafii Av. Tayfun Ilıca söz istedi verildi;“ şimdi 

huzurunuzda konuşulurken sayın iddia makamı da JİTEM diye bahsediyor, dün 
müvekkilim  defalarca açıkladı, Türk silahlı kuvvetlerinin” 

C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "kamuoyunda JİTEM şeklinde sorduk lütfen” 
Av. Tayfan Ilıca “sayın savcım ben sayın başkan la konuşuyorum, Türk silahlı 

kuvvetlerinin bünyesinde kurulan her türlü teşkilat mecliste alınan kararlar doğrultusunda 
kurulur ve kurulan teşkilat JİTEM değildir. Jandarma İstihbaratına ilişkin bir kuruluştur ve 
bu kuruluşunda müvekkilim  tarafından kurulması diye bir şey söz konusu olamaz. çünkü 
Türk silahlı kuvvetlerinin içerisinde her türlü kuruluş, yasayla, kanunla kurulur Jandarma 
İstihbarat amirliğinin de kuruluşu yasaldır meclis kararıyla yapılmıştır dolayısıyla böyle 
bir soru televizyonlardan bizi izleyenleri çok ciddi yanlış yöneltiyor, dolayısıyla lütfen 
buna müsaade etmeyelim sayın savcımızda buna dikkat etmeli, çünkü burada sorulan 
sorunun içeriği aynen şu siz mi kurdunuz, şimdi sayın Veli Küçük’ün ordu içerisinde 
yasayla kurulmuş teşkilatı onun kurup kurmadığını sormanın bir tek anlamı var. bütün 
kamuoyuna onun kurduğunu lanse etmektir. Yapmayın, bunu lütfen yapmayalım biz bu 
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mahkemede insanları yanlış yönlendirirsek dışarıda her şey yanlış gider, hep öyle 
oluyor” 

Mahkeme Başkanı " konu anlaşıldı, savcı bey nedir soru” 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "Cem Ersever’i tanıyor musunuz ölümüyle 

ilgili herhangi bir bilginiz var mı” 
Sanık Veli Küçük "buna daha önce cevap verdim tanıdığımı söylemiştim” 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel "teşekkür ediyorum” 
C.Savcısı Nihat Taşkın "Başsavcılığınıza tanık olarak ifadesi alınan Edirne il 

emniyet müdürü Hanefi Avcı, 92 yılında İstanbul da görev yapmakta iken, mafyacı olarak 
bilinen o dönemde mafyacı olarak bilinen Sami hoştan, Ali Feyzi Bir, Mehmet Özbay 
sonradan Abdullah Çatlı olduğu anlaşılan Sedat Peker , Mehmet Sadi Özcan , Yaşar Öz 
gibi adamların birebir Veli Küçük irtibatlı olduğunu Veli Küçük ’ün o dönemde Kocaeli il 
jandarma komutanı olarak görev yaptığını, bu kişilerin takip edildiğinden dolayı 
irtibatlarının ortaya çıktığını, konumu gereği Veli Küçük ‘ün takip edilmediğini, 
görüşmelerinde Veli abinin yanına uğradık gibi hususların geçtiğini beyan etmiştir, bu 
beyanlar doğru mudur, bu kişilerle görev yaptığınız zaman birebir görüşmeleriniz oldu 
mu” 

Sanık Veli Küçük "sayın başkanım, bu konuda dün susurluk konusu derken 
açıklama yaptım. bu konuda hiçbir hileye vermeyecek olan Şanlı Türk silahlı 
kuvvetlerinin oluşturduğu heyetlen inceleme yapıldığını hem okudum anlatım, hem de 
size genel komutanlığın verdiği basın bildirisini arz ettim makamınıza, bu konuda cevap 
verdim orada Hanefi Avcı’nın hangi amaçlarla nasıl bu düzmece sahte ifadeleri verdiğini 
açık açık ortadadır  

C.Savcısı Nihat Taşkın  "Başsavcılığınıza gelen bir ihbar içerisindeki cd’de 
2000 yılında Uşak cezaevi isyanı sırasında Nuri Ergin ve Vedat Ergin’in görüntüleri 
bulunmaktadır. bu kişiler bu isyan sırasında özellikle, Nuri Ergin bu devlet bana Mustafa 
Duyar’ı öldürttü. ben öldürttüm şimdi canlı söylüyorum, Vedat Ergin ise biz bu devlet için 
mermi sıktık bize Veli abiye sorun şeklinde sözleri geçmektedir. bu kişileri tanıyoru 
musunuz “ 

Sanık Veli Küçük "kişileri tanımıyorum, kendilerinden sorsunlar onlarında 
savcıların bu konuyla ilgili nasıl bir taraf tuttuklarını onları nasıl yönlendireceği cihetine 
gittikleri yolundaki dilekçeleri dosyalarda mevcuttur, onları bir incelesinler” 

C.Savcısı Nihat Taşkın "peki teşekkür ederim” 
Üye Hakim (Hasan Hüseyin Özese)" Tuncay Güney’i hangi yıl tanıdınız” 
Sanık Veli Küçük " bir yanlış bir şey söylemesem, tahmin ediyorum 90-91 

olabilir 91-92 olabilir” 
Üye Hakim (Hasan Hüseyin Özese)" ne kadar süre tanıdınız “ 
Sanık Veli Küçük " şimdi sayın başkanım,  bu Tuncay Güney konusu olunca 

zannediyorlar ki Tuncay kamuoyunda Tuncay Güney benim yanımda  bir personelim gibi 
devamlı kaldı, böyle bir imaj var aslında Tuncay Güney” 

Mahkeme Başkanı " siz de buna açıklık getirin, çok doğal hakkınız açıklık 
getirin yani öyle olmadığını böyle olduğunu açıklık getirin “ 

Sanık Veli Küçük " bir gelir bir görünür böyle sırnaşık hareketlerle aradan 
gider aradan 3-5 ay geçer bir telefon eder o telefonda mutlaka tahmin ederim ben 
birisinin yanındadır da ben bak Veli paşayla nasılı konuşuyorum gibi bir hava yaratmak 
amacındadır. onu da anlarım böyle lüzumlu lüzumsuz şeyler söyler. aradan bir 3-5 ay 
geçer, sırf ben işte Irakta yaptığı gibi ırak’ta ben Veli Paşayı tanıyorum havasında 
oradan buradan telefonlar etmeye başladı tersledim azarladım. ben Tuncay Güney’ 
yanıma 5-10 kere ya gelmiştir bu şeyde, ya gelmemiştir, o da gelince hani böyle samimi 
arkadaşımı karışlıyor gibi yemeğe götüreyim, oturayım, gezdireyim falan şeklinde değil 
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gelir bazı şeyler söyler, aklı sıra bana yardımcı olmak açısından bilgi verir, istihbarat 
bilgisi, verdiği istihbarat bilgisi de belirttim dün savunmamda, hiç bir şeye benzemez 
bilgilerdir, onun dışında Tuncay Güney ile öyle yakınlığım olmadı, hele o benim 
hakkımda sağda solda öyle tanıyorum, ediyorum, benim yakınım falan gibi şeylerini 
duyduktan sonrada uzaklaştırdım. hele o Jeep meselesi olduktan sonra tamamen 
kovdum, bir daha da gelmedi” 

Üye Hakim (Hasan Hüseyin Özese)" en son hangi yıl gördünüz, en son ne 
zaman gördünüz” 

Sanık Veli Küçük "emekli olduğum sene, 2000 senelerindeydi tahmin 
ediyorum” 

Üye Hakim (Hasan Hüseyin Özese)" Muzaffer Tekin’ başka isimle tanıyor 
musunuz” 

Sanık Veli Küçük " hayır hayır ben Muzaffer Tekin’i nasıl tanıdığımı dün de 
belirtim. Muzaffer Tekin’i zaten 5 dakika kadar konuşmamışımdır. bütün burası hariç, 
oda postane önündeki orduya destek mitinginde tanıştım, gördüm, orda pek 
konuşamadık orda da sordum, hatta hatırlamıyor kim dedim bu arkadaş, dedi ki, bu 
emekli bir asker, çok sevdiğimiz çok güvendiğimiz, dürüst bir asker dedi, o kadar 
tanıdım. ondan sonra bir iki etkinlikte gördüm, bir sefer Noel yemeğinde sayın başkanım  
gazeteler gerçi, bu mahkemenizi ilgilendiren bir konu değil, ama ben burada açıklama 
yapmak istiyorum, dünkü basında ve gazetelerde benim sinagoga gittiğim, hayır ben 
Türk Ortodoks patrikhanesinin yemeklerinde bulundum. o Türk Ortodoks patrikhanesinin 
kurucusu da Baba eftim de birinci mecliste Atatürk tarafından meclise çıkarılarak bu 
baba eftimim bu memlekete bir ordu kadar hizmeti vardır dediği baba eftimim kurmuş 
olduğu Türk Ortodoks patrikhanesine sinagog  deyimini kesinlikle kabul etmiyorum. ben 
sinagog’u bilmiyorum, ben Rum Ortodoks patrikhanesini de bilmiyorum. ancak Türk 
Ortodoks patrikhanesine Oğuz boyunun kurduğu patrikhaneye gittim ve giderim de 
bundan sonrada gideceğim “ 

Üye Hakim (Hasan Hüseyin Özese)" muvazzaf subayken veya emekli 
olduktan sonra kullandığın başka bir isim var mı, herhangi bir takma isminiz var mı” 

Sanık Veli Küçük " benim mi” 
Üye Hakim (Hasan Hüseyin Özese)" evet” 
Sanık Veli Küçük " hayır hayır” 
Üye Hakim (Hasan Hüseyin Özese)" emekli olduktan sonra yaptığınız işleri 

veya ortağı olduğunuz şirketleri sırasıyla bir anlatır mısınız” 
Sanık Veli Küçük " dün ben bunu anlattım, tekrar edeyim, emekli olduktan 

sonra güvenlik şirketi kurduk ve Gima mağazalarının kuruluşunda olan Endi 
mağazalarında bir davet üzerine yönetim kurulu üyesi oldum. onun dışında bir emlak 
işine danışmanlık yapayım dedim, beceremedim, bir de bu yabancı bir firmaya Çimento 
fabrikası kurmak  istiyorlar idi, bir İspanyol ve İngiliz firması, o firmaya danışmanlık yapar 
mısın şeklinde bildirdiler, onu da o firmanın yetkilisi olan ismini hatırlayamadım, söylerim 
Azeri kökenli, Rusya da hakimlik yapmış, emekli olmuş bir tanıdığımızın, o teklifi üzerine 
tanıdığım birisi, onun üzerine evet dedim ve Çimento fabrikası konusunda destek ve 
yardım oldum, danışmanlık yaptım, kendi köyümde arazisi falan devletten bakılarak 
alındı, edildi, bütün prosedür yerine getirildikten sonra, bir Çimento fabrikası kurma 
durumuna gittim ve bu firma bana yine aynı şekilde Kazakistan’da da bir çalışma 
yapmak istediklerini belirttiler. bu nedenle Kazakistan’da gittim, Kazakistan da tanıdığım 
devlet yetkilileriyle, Çim kent eyaleti vardır Güneyde Çim kent eyaletinde bir çimento 
fabrikası kurma gibi bir girişimde bulundum, ama olur veya olmazdı bilemiyorum, 
bilahare tutuklandım” 

Üye Hakim (Hasan Hüseyin Özese)"Odak güvenlik şirketiyle bir ilginiz var mı” 
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Sanık Veli Küçük " anlayamadım” 
Üye Hakim (Hasan Hüseyin Özese)"Odak güvenlik şirketiyle bir bilginiz var mı 

odak odak güvenlik şirketi” 
Sanık Veli Küçük "odak ilk defa duyuyorum” 
Üye Hakim (Hasan Hüseyin Özese)" Süleyman Esen’i tanır mısınız” 
Sanık Veli Küçük " hayır hiç tanımıyorum, avukat Süleyman tutuklu olan 

Süleyman Esen, hayır hiç tanımıyorum, ismini burada duydum” 
Sanık Veli Küçük müdafii Av. Tayfun Ilıca söz istedi verildi ;” heyetinizden çok 

güzel sorular geldi, bir konuyu isterseniz beraber açıklığa kavuşturalım, bu Bilecik’e 
fabrika kurulması Çimento fabrikası kurulmasının nedeni nedir bunu soralım, sayın Veli 
Küçük’” 

Sanık Veli Küçük " bunu sayın başkanım dünde arz ettiğim gib,i ben 55 
senesinde ilk mektepten mezun olmuştum, köyüm” 

Mahkeme Başkanı " köyüne kalkındırmaya yönelik dün açıklama” 
Av. Tayfun Ilıca”hayır efendim, sadece o değil sayın hakim, şu nedenle çünkü 

Çimento fabrikasının” 
Mahkeme Başkanı " açıklasın 
Av. Tayfun Ilıca”ha tamam peki efendim” 
Sanık Veli Küçük " dün açıklamıştım bunu” 
Av. Tayfun Ilıca” neden Bilecik seçilmiş o konuda bilgisi var mı” 
Sanık Veli Küçük " kendi köyüm olduğu için tabi ilk önce ben benim köyüm 

biraz kalkınsın, işsizlere iş sahası açılsın diye düşünürüm” 
Av. Tayfan Ilıca “civarda ki madenlerin etkisi var mıdır bu seçime sayın hakim” 
Sanık Veli Küçük " anlayamadım tekrarlayın” 
Av. Tayfan Ilıca “civarda ki madenlerin etkisi var mıdır” 
Mahkeme Başkanı " hammaddenin yakınında olması” 
Sanık Veli Küçük " şimdi sayın başkanım, bu çimento fabrikası ben madenci 

değilim, ancak bu çimento fabrikası teklifi gelince bu nasıl olur, bu nerden getirilir nasıl 
olur diye soruşturduk, araştırdık, ilgili mühendisler geldi. İspanyol mühendis geldi hatta 
köyde benim evimde kaldı, baktık, görüştük, anlattılar hammaddesi konusu önce daha 
hiç bu faaliyete girişmeden hammaddesi konusu incelendi ve hammadde tamamen 
bizim köyümüzün bu fabrikanın kurulacağı bölgede olduğu tespit edildi. bunu rezervleri 
incelendi. ancak şöyle bir olay var, bu çimento fabrikası konusunda ben araştırma 
yapmak zorunda kaldım. çünkü köyde babamdan intikal edilen benimde bahçem var 
eğer duman çıkarıyor, zayiat veriyor, zarar veriyor, ziraata ise kesinlikle bende kabul 
etmeyeceğim köyüm şey olmasın diye, bunun teknolojisini inceledik bu kurulacak 
fabrikanın teknolojisini İngiltere den getirttirdik, baktık en ufak bir hatası yok, en ufak 
duman değil, ısı çıkmıyor, bacasından bu teknolojiyi olursa, olur dedim tamam dediler ve 
ayrıca bir de ekili saha olmayacak, tarıma ilişkin saha olmayacak, buna çet raporu 
diyoruz, çevre etkilenme raporu diye, bu çet için Ankara dan her bakanlıktan yetkililer 
geldi. çevrede gerekli incelemeler yaptılar, en ufak bir şekilde bir hata bulunmadı. çet 
raporu verilebildi, dolayısıyla bölgede hiç arazisi olmayan ekini olmayan Allah’ın dağı 
kayaklık bir yer, orası uygun görüldü ve öyle karar verildi” 

Sanık Veli Küçük müdafii Av. Zeynep Küçük “çimento fabrikasının Bilecik’e 
kurulmasını teklifi şirketten bu ilgili şirketten mi size geldi, siz mi Bilecik’e kuralım dediniz 
yani aslında uygun yer şirket tarafından tespit edilip Bilecik’in uygun olduğu görülüp 
ondan sonra mı size başvuruldu” 

Sanık Veli Küçük " önce yerini bunlar Türkiye de çeşitli yerlerde bu çimento 
fabrikası konusunda araştırma yapmışlar, ancak birçok yerde bunun çet raporu alma 
konusu sıkıntı yaratıldı, gerekçe, bir bir kere arazisi müsait olacak yani ekim sahası, 
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dikim sahası, ziraata elverişli saha olmayacak, bu Bilecik te kendileri böyle bir uygun yer 
olabilir diye daha öncede incelemişler ve bana da teklif gelince, bende sıcak baktım 
danışmanlığını yaptım” 

C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel " sayın başkanım biz bu çimento konusuna 
girmedik, ama yani müdafileri sordu için sormak istiyorum, Türkmen köyünün stratejisi 
açısından yakınında bulunan askeri birlikler  veya başka tesisler var mıdır” 

Sanık Veli Küçük " sayın başkanım  cevap vereceğim buna, şimdi bu olay bu 
çimento fabrikası meselesi çıktığında, iddia makamı Veli Küçük aleyhinde ne bulabiliriz 
diye koşuşturdular, dolayısıyla Bilecik’te Mehmet Seven’i çağırdılar, eski Bilecik 
milletvekili ve belediye başkanını, İstanbul’a savcılığa çağırdılar. İstanbul da savcılıkta 
bu bazı malum basının, ne olduğu belli olan basının, efendim Veli Küçük ortak oldu. Veli 
Küçük çimento fabrikası kuruyor. Veli Küçük şunu yapıyor, falan gibi aleyhimde 
yürüttükleri propagandanın etkisinde kalarak, bu Mehmet Seven’i çağırdılar, ki o 
yayınlarda diyordu ki, stratejik öneme haiz arazileri Veli Küçük yabancılara verdi, ben 
yabancılara arazi vermedim satmadım, toprağımı, vatanımı, ben Allah’ın dağında 
vatanıma hizmet verecek sermayesini dışarıdan getirttiren 250 milyon dolar bir üretim 
sahası iş sahası açmaya çalıştım. bunun etkisinde kalarak Mehmet Seven i çağırdılar 
savcılar ve Mehmet Seven e adeta yalvardılar efendim burası stratejik bir yermiş burada 
stratejik yer olduğu için Veli paşa stratejik yere nasıl çimento fabrikası kurdurur, ben 
çimento fabrikası kurduramam, devlet kurdurur oda gelir devletin yetkilileri inceler, 
araştırır, bütün bakanlığın yetkilileri, en ufak bir hata varsa, zaten yapmazlar ve Mehmet 
Seven’den de bunu alamadılar, çünkü stratejik öneme haiz bir yer olmadığı raporlarla 
belli, askeri birlik diyorlar, iddia makamı, askeri birlik Göl pazarında, benim köyüm Göl 
pazarına 18 kilometre, 18 kilometrenin de fabrika kurulacağı yer 5 kilometre sayın 23 
kilometre dağ başında bir yer, öyle bir stratejik yer yok onda, endişe etmesinler ben 
daha hassasım o konuda,” 

C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel " bu arazi orman arazisi miydi yoksa normal 
bir arazimiydi “ 

Sanık Veli Küçük " cevap verdim geldiler incelediler oran arazisi olsa zaten 
yapmazlardı “ 

C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel " orman kadastro davası açılmışta onun için 
sordum” 

Sanık Veli Küçük " bu beni enterese etmez “ 
Sanık Kemal Kerinçsiz söz istedi verildi” sayın savcımız kendi almış olduğu 

ifadesini okumadan geldiğinden haklı olarak tabi çelişki olduğunu söylüyor, ama kendi 
ifadesini okusa almış olduğu ifadeyi bizim tanışma konusundaki hiçbir çelişki olmadığını 
da görecek bakın diyor ki efendim çok net bir şekilde Kemal Kerinçsiz’i tanıdığını virgül 
virgül koymuşsunuz, Türk dünyası araştırmaları vakfına cumartesi günleri geldiğini yine 
virgül koymuşsunuz, burada hukuk konusunda konferanslar verdiğini zaman zaman 
telefonunda görüşmelerinin olduğunu, ben de sanığa sordum beni nerde tanıdınız, dedi 
ki çok net bir şekilde efendim, 2006 yılında Beyazıt taki kaymakam Kemal beyi anma 
toplantısında tanıdığını söyledi, ama sonra nerede gördüğünü ifade etti aynı bu şekilde 
Türk dünyası araştırmaları vakfına konferanslarda birkaç defa gördüğünü, bu bir çelişki 
değildir lütfen bu konuda bir çarpıtma yapmasınlar, onun ötesinde yine 2005 yılı 
sonunda Patrikhane önünde yapılan bir faaliyet vardı, o faaliyete de 5 dakika katıldığını 
ve gittiğin beni görmediğini ifade etmiştir. bunları dinlemediniz mi, sayın savcım, çelişki 
yok, lütfen çarpıtmayalım teşekkür ederim “ 

Sanık Hayrettin Ertekin söz istedi verildi ; sayın savcımızın biraz önce ismimin 
zikredildiği bir konu var, ben o konuya açıklık getirmek için hem sayın Veli Küçük’e 
yardımcı olmak için cevap vereceğim, benim televizyon kanalımdan genel yayın 



T.C .İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) CELSE  TARİHİ 
16.12.2008 ESAS NO :2008/209 CELSE NO:27 Sayfa:9 

 9 

yönetmenini işine son vermemden dolayı o hafta beni en az 50 kişi Emin Şirin 
vasıtasıyla başbakan yardımcısı dahil aradılar, tekrar işe almam konusunda ama sayın 
Veli Küçük beni aramadı Veli Küçük’ü de aramışlar acaba beni tanır mı diye yani 
tasavvuf etmek için 7-8 tanede başka general aradı, lütfen tekrar işe al diye biz almadık 
onunla ilgili hiçbir zaman beni aramadı sayın Veli Küçük, kendisiyle içeride 
konuştuğumuzda da ilk tutuklandığım gün dedi ki ben seni tanımadığım için beni 
aramıştı, tanımadığım için aramadım dedi, bunu da açıklık getirmek istiyorum sayın 
savcımız sordu teşekkür ediyorum” 

Sanık Veli Küçük " sayın başkanım  bu konuda çok kısa tamamlamak 
istiyorum beni Emin Şirin aradı benim dostum, arkadaşım, bana dedi ki böyle böyle Can 
Ataklı dedi işten çıkmış çıkarılmış bunu dedi tekrar işe alma konusunda kimdir nedir 
dedim dedi ki bisinis kanalda çalışıyordu patron dedi işten çıkarmış dedi peki kim 
patronu dedim Hayrettin Ertekin’ miş ben tanımıyorum Hayrettin Ertekin’i bisinis kanalını 
da bilmiyorum Hayrettin Ertekin’ini de tanımıyorum dedim yani olay orda kapandı, benim 
yok işe alınmış veyahutta çıkarılmış gibi Hayrettin Ertekin ile konuşmadım tanımıyordum 
burada tanıdım konuşmadım da oda beni aramadı bende onu aramadım” 

Sanık Sami Hoştan söz istedi verildi ;şimdi iddia makamı biraz evvel Hanefi 
Avcı’dan bahsetti ben şöyle bir şey rica edeceğim, Hanife Avcı ya sorulmasını 
isteyeceğim çok şey bilen Hanefi istihbarata Hanefi, Abdullah Çatlı’yla bir araya gelmiş 
mi gelmemiş mi, Ataköy de bir ofiste çeteyle gelmiş mi gelmemiş mi, bende ordaydım 
gelmiş mi gelmemiş mi, o sorulması hani diyor ya çete savcım çeteler Sami Hoştan dır 
falan gelsin buraya ben ona soracağım “ 

Mahkeme Başkanı " geldiğinde soracaksın” 
Bu sırada bağrışmalar oldu 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel " çete sizsiniz diyor,avukat….” 
Av. Tayfun Ilıca” sayın hakim, bir konuda çok kısa açıklama yapmak istiyorum 

zapta geçsini şimdi bu Bilecik de kurulan çimento fabrikasıyla ilgili sayın iddia makamına  
Bu sırada mahkeme başkanı tarafından sanık Abdulmuttalip Tonçer mahkeme 

salonundan çıkarıldı. 
Av. Tayfun Ilıca” sayın iddia makamına bu Bilecik teki fabrikayla ilgili kısa bir 

bilgi aktarmak istiyorum. Bilecik teki fabrikanın kurulduğu alan, orman dışına çıkarılması 
için hazine tarafından Türkiye Cumhuriyeti maliye hazinesi tarafından orman bakanlığına 
dava açılmış ve bu dava kazanılarak orman dışına alınmış ve daha sonra Türkiye 
Cumhuriyeti maliye hazinesi tarafından bu fabrikanın yapılması için ilgililere devlet 
tarafından satılmış bir arazidir, orman vasfını kaybettiği için bunun mahkeme kararları 
Bilecik te mevcuttur, bu konuda biraz önceki sorunuzla Veli Küçük ‘ün orman arazisini 
İspanyollara devrettiği konusunda bir yaklaşımda bulunmak istediniz, ben öyle anladım. 
ama böyle değil, Türkiye Cumhuriyeti maliye hazinesi dava açmış orman bakanlığına 
karşı Türkiye Cumhuriyeti yargı mercilerinde karar almış, bu karar sonucunda da hazine 
2002’den başlayan süreçte yapıldığı gibi, buraların değerlendirilmesi istihdamın 
arttırılması amacıyla, yapılacak fabrikayı ve sağlanacak işgücünü görerek uygun görüp 
devlet vermiştir, bunu da herkesin bilgisine sunarım efendim  

Av. Zeynep Küçük “efendim ben İstanbul hukuk fakültesi mezunuyum, Veli 
Küçük’ün kızıyım, hukuk fakültesinden mezun olduktan çok kısa bir süre sonra bir kamu 
kurumunda avukat olarak görev aldım, çok kısa bir süre sonra 11 yıl sürekli olarak aynı 
kamu kurumunda görev yaptım, çalıştım, taki Veli Küçük’e düzenlenen operasyonun 
gerçekleştiği sabaha kadar, bu operasyonla başladığı anda eş zamanlı olarak o zaman 
bunu bilmiyordum, bir sabah saat 6.30’da kapım çalındı, ben kızımla birlikte yaşıyorum 
kemdi evim kızımla beraber yaşıyorum, kapım çalındı, daha hava aydınlanmamıştı 
merakla kapıya gittim çokta endişelendim. kapıda 10 kişi kadar insan vardı sivillerdi ve 
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bir kamera gördüm, kapıda kimsiniz diye sordum, polisiz eviniz arayacağız dediler ben 
inanmadım polis olduklarına inanmadım. zaten yetiştirilme ve yaşadığımız o yaşa 
gelinceye kadar yaşadıklarımla bir güvensizlik her zaman içinde vardı inanmıyorum size 
dedim yani benim evime neden geldiniz, açın arama iznimiz var dedi gene inanmadım 
kapıya aralıktan baktım ben sizin polis olduğunuzu nerden bileyim dedim yani muhtar 
ben muhtarım, mahallenin muhtarıyım beni tanımıyor musunuz diye bir bayan geldi, oda 
ordaydı kimliğini gösterdi polislerden kimliğini istedim, her neyse 10 kişi kızım henüz 
uyuyordu 10 kişi evime çok hızlı bir şekilde daldılar bütün odalara dağıldılar ve bir anda 
bilgisayarın başına gittiler, bilgisayarın beynini söktüler işte her yere dağıldılar her yeri 
indirdiler ne oluyor suçum ne diye soruyorum, bu arada suçun ne yani neden 
arıyorsunuz benim ne suçum var diyorum, hiçbir açıklama yapılmıyor arama iznimiz var 
e arama iznini şöyle bir gösterdiler ve geri çektiler ne olduğunu da anlamıyorum, kimlerin 
evinin arandığını da bilmiyorum, ama ben ısrarla soruyorum, suçum ne yani ben neye 
karıştım diyorum ve bir yandan da lütfen çocuğumu uyandırmayın diyorum ben bu 
durumu çocuğuma açıklayamazdım eğer uyanmış olsaydı, yani polislerin benim evime 
10 kişiyle basmalarını ben çocuğuma açıklayamayacak durumdaydım o sıra her neyse 
odalara dağıldılar aradılar işte bilgisayar masasının üstünde 10 tane çocuğum oyun 
cd’leri vardı o cd lerin üstünde ne olduğu için onlara el koyuyoruz dediler hepsi oyun 
cd’si ve çocuk şarkıları bilgisayarların beyinlerini söktüler, e birde evde ihtiyaç sahibine 
verilmek üzere muhafaza ettiğim eski bir bilgisayar daha vardı, onunda beynini aldılar 
ilginç bir şey ben hala evimin niye arandığını bilmiyorum, suçumu da bilmiyorum 
söylenmiyor da, salonda sehpanın üstünde Emin Çolaşan’ın kitabı duruyordu, ey halkım 
kovuldum ey halkım unutma beni, bu kitap sizde niye duruyor diye sordular, okuyorum 
dedim ama hale anlam veremiyorum. neyse kitabı bıraktılar çıkarken neyse ben bu 
arada hiç bir şey düşünemiyorum diyorum ki ne olur biran önce bitirin gidin çocuğum 
uyanmadan gidin, ben açıklama yapamam çocuğuma, çünkü çocuğumun aklında ancak 
suçlulara yapılacak muamele bu suçluysan bu muameleye maruz kalırsın, ben 
çocuğuma başka bir açıklama yapamam, neyde giderken dediler ki bu aldığımız eşyaları 
terörle mücadele sağ büro amirliğinden geri alabilirsiniz, sizden zapt ettiklerimizi, ben o 
zaman bir terörle ilgili suçla alakalandırıldığımı anladım, terörle mücadele ve sağ büro 
sağ terörle ilgili bir suçla demek ki arandım falan, bu arada ama babamlarla bir irtibat 
kurma imkanım oldu ve  onunda evinin arandığını öğrenmiştim, son sırada işte 
eşzamanlı bir operasyon olduğunu öyle öğrendim, gittiler, evden sadece cd’leri dediğim 
gibi 10 tane cd ve 2 tane bilgisayar beyni aldılar, şimdi onlar gittikten sonra ben bir 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının evinin neden aranabileceğini, hangi hukuki 
gerekçelerle o zaman kadarda ceza hukuku konusunda bir tecrübem yoktu, sermaye 
piyasası konusunda avukatlık yapıyorum, açtım araştırdım şimdi bir insanın bir 
vatandaşın evinin aranması için suç delilerini elde edileceği hususunda makul bir şüphe 
bulanması gerekiyor makul şüphe şartı aranıyor, makul şüphede şöyle makul şüphe ne 
arama sonunda belirli bir şeyin bulunacağı veya belirli bir kişinin yakalanacağını 
öngörmeyi gerektiren somut olgular mevcut bulunmalıdır makul şüphede, bu suçlu 
açısından üçüncü bir kişinin evinin aranması 117’inci madde şunu diyor, bu hallerde 
aramanın yapılması aranılan kişini veya suçun delillerinin ve belirtilen yerlerde 
bulunduğunu kabul edilmesine olanak sağlayan olayların varlığına bağlı tutulmuştur 
daha sıkı bir kriter, yani bir takım olayların varlığını arıyor, kendi kendime düşündüm 
benim evime arama gerekçesi, yani böyle bir şüpheyi uyandırmak için ben ne yapmış 
olabilirdim telefonlarımı mı dinlemişler ve telefonlarda yaptığım görüşmelerden mi 
şüphelenmişlerdi miş o şüphe öylemi oluşmuştu olayları varlığı konusunda dosyaya 
baktığım zaman benim telefonlarımın en azından yasal olarak biliyorsunuz, artık Türkiye 
de bu bir tabi dinlenmediği gereklerini göstermiyor yasal dinleme izninin bulunmamış 



T.C .İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) CELSE  TARİHİ 
16.12.2008 ESAS NO :2008/209 CELSE NO:27 Sayfa:11 

 11 

olması yasal olarak dinlenmediğini gördüm, demek ki telefon kayıtlarından benim 
görüşmelerimden benim suça iliştin olayların varlığını gösterecek bir eylemimin 
olduğunu bilemezler, yok böyle bir şey şüpheli bir hareketim olabilir mi ben çok mütevazi 
bir hayat yaşıyorum işime gidiyorum geliyorum çocuğumla ilgileniyorum, herhangi bir 
şüpheli hareketimin olması da mümkün değil, suçla ilgili delil yani buna ilişkin bir şüphe 
kuvvetli benim evimin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının evinin sabah 6.30’da, 10 tane 
polisle baskın yapılmak suretiyle aranmasını gerektirecek bir şüpheli hareketimin olması 
da mümkün değil, ama bunu yaptılar ve hiçbir şey bulamadılar kibarca teşekkür ettiler 
son derece kibardılar. bu arada bu aramayı yapan kişiler teşekkür ettiler ve benim 
evimden ayrıldılar. şimdi ben 39 yaşındayım ve memleket meselelerine ilgi duyan biriyim 
gündemi takip ederim. pek çok görüşten pek çok gazete okurum kitap okurum doğal 
olarak da Türkiye neler olup bittiğine her zaman ilgim çok yoğun olmuştur. kendimce 
araştırmada yaparım, şu olabilir diye düşündüm, evim teşekkür ettiler ve gittiler şu 
olabilirdi ben aylar önce başlamış müvekkilim  de babam Veli Küçük’ün de bir şekilde 
ismi karıştırılmış olaylar hakkında kendimce basında, araştırma yapmış internetten 
çünkü ufak ufak gazetelere şunları okuyordum ben Ergenekon, Ergenekon örgütü 
başlamıştı bunlar lobi, falan diye bunlar geçiyordu basında bunlara da ilgi duyuyordum 
sürekli takip ediyordum ama Allah tan ben internette bu Ergenekon ve lobiyi 
araştırmamışım, buna ilişkin belgeleri internette ulaşmamışım, bunları indirmemişim 
okumak için, çünkü Ergenekon ve lobi belgelerini isteyen herkes o dönemde internetten 
indirebilirdi, okumak amacıyla da elde edebilirdi, zaten MİT’in yazdığı yazıda sonradan 
görüyoruz ki alo ihbar org sitesinde bilmem kaç kere indirilmiş belgeler bunlar, o sırada 
da bunlara ulaşmak son derece mümkündü ve ben bunları evimde tutuyor olabilirdim bu 
çok normal çok doğaldı, şunu da yapıyor olabilirdim ki yapıyordum. telefonda 
arkadaşlarımla bu hükümeti eleştiren konuşmalar bu hükümetin icraatlarına ilişkin 
eleştirel yaklaşımlar sergiliyor olabilirdim. telefonlarımda dinleniyor yada işte resmi 
olarak da madem bu kadar evimi arayacak kadar suç şüphesi var telefonlarımı da 
dinlemeleri gerekirdi ve ben görüşmeleri de yapıyordum da çünkü ben bir Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşıyım ve bir takım firiklerim var benim, bunların içinde de önemle 
belirtmek istediğim şey, benim mevcut hükümetten hiç memnun olmamam memnun 
değildim, ben Türkiye Cumhuriyetinin laikliğe karşı eylemlerin odağı haline gelmiş bir 
hükümet tarafından yönetilmesini içime sindiremiyorum bir vatandaş olarak, bunu 
sindiremiyorum ve bunu her platformda söylüyorum, her platformda söylüyorum ha 
herhangi bir siyasi partinin üyesi değilim herhangi bir sosyal toplum Sivil Toplum 
örgütünün üyesi değilim, ama ben bunu arkadaş grubumun içinde, çevremde daima dile 
getiriyorum, bunları telefonda söylemiş olabilirim, ben iktidardan memnun olmadığım gibi 
muhalefetten de memnun değilim, bunu da sürekli söylüyorum iktidara şuan ki iktidarda 
bulunan partiye bu gücünü muhalefette bulunan partinin verdiğine inanıyorum, onları da 
sürekli eleştiriyorum, ben bunları bu görüşlerimi  bilgisayar ortamında mail yoluyla diğer 
arkadaşlarımla da  paylaşmış olabilirdim, ne olacak bu Türkiye’nin hali bu adamları 
buradan kim indirecek, bunlara kim dur diyecek diyebilirdim ve eğer ben bunları demiş 
olsaydım, telefonlarda internet ortamında arkadaşlarıma bunları yazmış olsaydım 
görüşlerimi bildirmiş olsaydım, bir de üstüne üstlük internetten Ergenekon işte nedir lobi 
nedir bu kimdi kimle beraberdir notlar almış olsaydım, bu bununla ne yapmıştır niye bu 
tutuklanmıştır Muzaffer Tekin’in  hala  tutuklu olmasının özür dilerim, sayın Muzaffer 
Tekin’in hala tutuklu olmasının nedeni nedir, neden neden hala iddianamesi 
hazırlanmamıştır aradan ki  Veli Küçük tutuklandıktan 7 ay geçmişti bunları konuşuyor 
olabilirdim ve düşünüyordum da ama konuşmadım veya yazmadım işte bunları 
konuşmuş veya yazmış olsaydım, o belgeleri de internetten indirmiş olsaydım sayın 
hakimim şu sıra şu anda ben burada değil orda olacaktım neden evinizde lobi belgeleri 
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bulundu, bitti, internetimizde yazışmalarımız var eleştiriyorsunuz hükümeti 
eleştirmişsiniz, işte Muzaffer Tekin  ile ilgili notlar almışsınız, telefonda konuşmuşsunuz 
ben bu hükümeti beğenmiyorum demişsiniz, gitsin bunlar gitsin bunlar nasıl gidiyorlarsa 
gitsin demişsiniz, öyle demişsiniz derimde diyorum da, diyeceğimde, evet şuanda benim 
burada olmamla orda olmam arasındaki fark tamamen şansımdan kaynaklanmaktadır 
ben şuanda orda sanık sandalyesinde 11 aydır tutuklu olarak bekliyor olabilirdim 
akşamları evime gidemiyor olabilirdim, şu anda akşamları evime gidebilmemin 
yatağımda yatabilmemin bana verdiği yani bunu ben sadece şansıma bağlıyorum ve ben 
şuanda 11 aydır orda tutuklu olarak oturuyor olsaydım, her gün her akşam burada sizin 
kuvvetli suç şüphesinin devam ettiği, terör örgütü kurma üyesi olma suçunun katalog 
suçlar arasında olduğu, delilleri karartma şüphesinin bulunduğu, kaçma şüphesinin 
bulunduğu gerekçeleriyle, sanıkların tutukluluk halinin devamına kararını saygıyla 
dinliyor olacaktım, 11 ay tutuklu 7’inci ayımızda bizim iddianame açıldı, her neyse 11 
aydır son 2 ayın her günü her akşamüzeri bu gerekçeleri saygıyla karşılıyor olacaktım 
tutukluluk halinin kaldırılması için yeterli şey yok kaçabilir, delilleri kararta bilir ben 
delilleri kararta bilirdim o zaman orda oturuyor olsaydım kaça da bilirdim katalog suçu 
işlemiş olurdum o zaman tutukluluk halimin devamı gerekirde katalog suçların arasında 
sayılmış bu bu örgütün kurulması üye olunması eğer iddia makamı bu örgüt kuruldu ve 
üyeleri var buda bir örgüttür buda bir katalog suçudur diyorsa tamam gerekçe hazır 
katalog suç örgüt var mı yok onun için öncelikle şunu söylemek istiyorum, çok şanslıyım 
bu manada ben kendimi çok şanslı hissediyorum, neyse bu süreci atlattık Veli Küçük 
tutuklandı ben dışarıda kaldım, ondan sonrada merak içinde iddianameyi beklemeye 
başladık, şimdi bu iddianameyi beklerken tabi olaylar hakkında da bilgi sahibi olmaya 
başladık, araştırmaya başladık, bir baktım dalgalar arka arkaya geliyor, fakat Veli Küçük 
terör örgütünü kurmak yönetmekten suçlanıyor, gelen dalgalarda Veli Küçük’ün tanıdığı 
tanıyorum, onu kimleri tanıdığını da biliyorum, alakasız insanlar hiç tanımadığı hiç 
alakasız olmayan insanlar dalga dalga tutuklanıyorlar basından takip ediyorum işte 
kurmuş, yönetmiş şunu yapmış onu kesmiş, de PKK’yı şöyle yönlendirmiş, DHKP-C’ye 
bunu yapmış falan korkunç bir tablo korkunç her sabah kalp çarpıntısıyla uyanıyoruz 
bugün ne olacak, bugün neyle suçlanacak, tabi şöyle birde yararı oldu iddianameyi 
bekliyoruz ama çokta merak etmiyorum çünkü malum medyadan ben iddianamenin 
içeriğinde neler olabileceğini, nelerle suçlandığını takip edebiliyorum, günlük olarak aa 
buda olacakmış işte bakın buda söyleniyor demek ki, iddianamede bu da var hatta bakın 
iddianame yayınlanmadan 10 gün önce Veli Küçük’ün hangi suçlarla istinat Veli 
Küçük’ün hangi suçların istinat edileceğini ben gazeten okudum, aynısı çıktı, terör 
örgütünü kurmak, yönetmek işte azmettirmek aynısı çıktı. 10 gün önce öğrendik biz 
iddianameyi yayınlanmadan nelerle istinat edildiğini hatta bu basın bazı anlamda o 
kadar da işe yaradı ki mesela Osman Yıldırım’ın bombalar konusundaki çelişkili 
beyanlarını ben daha iddianame çıkmadan basından öğrendim. çünkü bir gün dediler ki 
bir gazetede adını da vereyim Vatan’dı iyi hatırlıyorum. bombalar Muzaffer Tekin den 
başlık bu, Allah Allah  Osman Yıldırım’ın beyanı ertesi gün okudum bombalar Veli Küçük 
ten, o sırada da müvekkili ziyaret ettim nedir diye konuşuyoruz işte ya buna bugün öyle 
bugün böyle ya dedim yani işte basın baba bir öyle yazıyorlar bir böyle yazıyorlar şey 
yapma ama hakikaten dedim bu uydurmadır. fakat iddianame çıktı hakikaten öyle 
bombalar Veli Küçük ten bombalar, Muzaffer Tekin  den aynısı, aynı çelişkiyi bu kadar 
vakıflar yani bu iddianamede yer alacak tanıkların gizli tanıkların beyanlarında yer alan 
çelişkileri bile bu kadar iyi biliyorlar bu vaziyette biz iddianameye beklemeye devam ettik 
neyse iddianame karşımıza geldi çıktı verildi sevinç içinde iddianameyi elimize aldık 
incelemeye giriştik ben iddianameyi 2455 sayfa 1,5 ayda okudum bir kere, ilk okumam 
1,5 ay sürdü, çünkü neden başına başlıyorum bir paragraf başlıyorum okumaya sonuna 
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doğru geliyorum başla hiç alakası olmayan bir son bir şey kaçırdım diye geri baştan 
alıyorum yeniden okuyorum aşağıya doğru geliyorum olmuyor, çok uğraştım anlamaya 
çok uğraştım, neyle suçlandığının bu insanların nasıl suçlandığını anlamaya çok 
uğraştım, he bitirdim iddianameyi 2455 sayfayı okudum ve bitirdim, anladın mı derseniz 
anlamadım anlamadığım çok yer var, hala anlamıyorum, birazdan örneklerini vereceğim 
anlamadığım yerlerle ilgili örnekler vermek istiyorum, şimdi ben bu çelişki içindeyim Veli 
Küçük ile ilgili bir sürü o suç maddelerine bakıyorum hiçbir şey yok, yani hiç bir şey yok 
dediğim iddianamenin içinde yer alan varsayımlardan, dedikodulardan, ithamlardan eser 
yok, ama iddianameye bakıyorsunuz 70 kalem, söz mana, söylenti bu da böyle demişti 
ben bu kanaatteyim, böyle olabilirdi, sanırım böyledir, tanık beyanları falan da öyle, her 
neyse ben bu iddianamenin içinden nasıl çıkacağım bu nasıl bir şeydir bu nasıl metindir 
acaba çok acemice midir, yoksa çok profesyonel cemidir yani bunu bile anlayamadım 
baştan çok acemi mi yazılmıştır bu iddianame yoksa çok profesyonel yazılmıştır bu hale 
getirilmiştir bunu araştırırken karşıma bir eğitim bilimcinin bu iddianameye özel olarak 
hazırladığı bir makale çıktı benim duygularımı yüzde yüz yansıtıyordu bu makale, neydi 
benim hislerimi iddianameyle ilgili bir eğitim bilimci bu Mahiye Morgül isminde bundan bir 
küçük alıntı yapmak istiyorum, bu iddianame ile toplumsal, tarihsel belleğimizde kaos 
yaratmaktadır, iddianamenin bizzat kendisi bir tür zihinsel kaos yaratma silahıdır, sadece 
tutuklananlar değil, toplum olarak hepimiz aynı zihinsel saldırı altındayız, insan beyni 
olaylar arasında mantıklı, matematiksel denklemler kurarak eşleştirme yaparak zihinsel 
faaliyet yapar, bu iddianamede ise bütünsel olan hiçbir şey yok, paragraflar arasında bile 
bağlantı yoktur, parçalar orada burada uçuşuyor, yani bütün iddialar beyni dağıtmak 
üzere kurgulanmış, sürekli asimetrik durumlarla, insan beyni aptala döner burada bunun 
amaçlandığını açıkça görüyorum, dikkat ediniz sayfanın başı ile sonu arasında bağ 
yoktur, bölümler arasında bağ yoktur, neyle suçlandığınızın bile mantıklı bir tarifi yoktur 
iddia edilenler arasında bağ yoktur, dosyanın başı ile sonu arasında bağ yoktur, bu 
kadar bağımsızlık beyinde kaos yaratır, akıl denilen zihinsel faaliyet bağcıklarını kırar 
iddianamedeki tutarsızlara düzgün bir mantıkla cevap vermek mümkün değildir, 
parçaları asla diğerleriyle yan yana gelmeyecek bir pazıl konulmuştur önümüze ve 
acaba düzeltmeyi başarır mıyım diye oynadıkça zihinde yaptığı tahribat derinleşecektir 
bence bu bozuk pazıl aylarca sürdürülen en zihni açık insanların bile bundan zarar 
görmesi, bu iddianamenin arkasındaki güçlerin isteğidir. Hedefleri ne olup bittiğini 
anlamakta zorlanan bir toplum yaratmak, algılama seviyesinin altına altının altına 
çekmektir, özetle, bu iddianame aracılığıyla, toplumsal, tarihsel belleğimizi dağıtma ve 
zihin çökertme tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktayız. bize bu iddianameyle yapılan 
bu, şimdi bu benim tabi  hislerime çok tercüman oldu ve artık iddianameyi bütün olarak 
anlama gayretinden vazgeçtim, ama şunu da fark ettim ben bu iddianameye cevap 
vermeye hazırlanırken böyle iddianamenin yaptığı gibi her bir itham her bir abuk sabuk 
diyebileceğim derecede saçma sapan iddiaların her birine uğraşıp oda öyle değil bu da 
böyle değil oda öyle değil buda böyle değil onu nereden çıkardın dersem bu 
iddianamenin bana kurduğu tuzağa düşmüş olacağım, bu iddianame zaten bunu 
yapmak istiyor benim zihnimi dağıtmak istiyor, karıştırmak istiyor beni oradan bir şeyler 
çıkarmak istiyorum ve bunu böyle yapmamaya karar verdim o zaman ben iddianameyle 
yapılmak istenen şeyin, Türk toplumuna aslında aynı zamanda yapmak istenen şeyin 
tuzağına düşmüş olacaktım, daha somut daha nesnel gitmek zorunda hissettim aslında 
her hukukçunun yapması gerektiği gibi, şimdi bu iddianamenin amacı nedir hani baştan 
beri söylüyoruz bir korku imparatorluğu, korku imparatorluğu yaratıldı korku 
imparatorluğundan etkilenen en başta gelen kişilerden biride benim, ben çok uzun süre 
korktum ve inanın herkes korkuyor size örnek vereyim, bizim müvekkil oturduğu 
apartmanının yöneticisi müvekkilin evini telefonla aramaya korkuyor şu anda kapıya 
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geliyor pek eşimiz dostumuz Veli Küçük sıradan bir insan değil 40 yıl Türk silahlı 
kuvvetlerine devletin her kademesiyle yakın irtibat kurmak suretiyle hizmet etmiş biri, çok 
dostu var yani böyle iddianame yazdığı gibi katil canavar değil ki, o çok eşi dostu var ve 
çok ahbabı var fakat iddianame öyle bir kaleme alınmış ki, şunu söylüyor Veli Küçük ile 
herhangi bir ilişkiye girdin mi, yandın telefonla hatırını sordun mu  bittin sen, bayramını 
mı kutladın o tamam herkes bu korkuyu taşıyor gerçekten ve bize dolaylı mesajlar 
geliyor kusura bakmayın telefon edemiyoruz ama yanınızdayız insan gönderiyorlar 
gerçekten bunları yaşıyoruz biz bu kadar yansızlaştırılmaya çalışılıyoruz çünkü 
iddianamede eyvallah’ı olan merhabası olan selam veren şuanda kendini potansiyel bir 
Ergenekon terör örgütü suçlusu gibi görüyor ya, ben bir bayram tebriki atmıştım hatta 
orda da Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın demiştim eyvah diyor, herkes şüphe 
altında neyse bu korku imparatorluğundan herkes payına düşeni aldı, şimdi bu 
iddianame, bu anlamda bana göre bu iddianame en başarılı olduğu pek çok alanda 
başarısız çıkacak inanıyorum, buna ama ne başarılı olduğu şey ve asıl hedefiydi, bu 
becerdi herkes sindi, sesi çıkacak herkes sustu, bu iddianamenin bir önemli amacı daha 
var devleti onun temel kurumlarını ve özellikle kendini koruma reflekslerini hedef alıyor 
şimdi buna ilişkin bir örnek vermek istiyorum, Veli Küçük uzun yıllar Türk silahlı 
kuvvetlerine ağırlıklı olarak istihbarat görevinde bulunmak suretiyle yaptığı görevler bunu 
gerektirdiği için hizmet etmiş bir kişi ve bu sırada aldığı notlar var, şahsi defterlerine 
aldığı özel istihbarat notları, 1986-87 yılından beri bunu yapıyor ve bunların hepsini de 
saklıyor, muhafaza ediyor, iddianame çıktı ekler yayınlandı tarih Veli Küçük 26 ocak 
tarihinde tutuklandı,  29 ocak 2008 şimdi basından takip ettik, başbakan partisinin grup 
toplantısında şunu söylüyor, Ergenekon operasyonunu yorumluyor gizli ajandaları 
olanlar birer birer ortaya çıkarılmıştır. ülkemize asla yakışmayacak provokasyonların 
birer birer çözüyoruz, siz kimsiniz pardon kimsiniz, gizli ajandaları ortaya çıkarılmıştır siz 
nerden biliyorsunuz gizli ajandaları nereden biliyorsunuz siz yürütmesiniz Veli Küçük 
tutuklandığının 3’üncü günündeyiz bu ajandaların varlığı, içeriği size nasıl ulaştı, ne 
biliyorsunuz bu konuda ama operasyonunu yönetiyor, ajandalar elinde sevinç çığlıkları 
atıyor gizli ajandaları elde ettik bakın bu gizli ajanda başbakana sevinç çığlıkları artıran 
bu gizli ajandayla igili olarak savcılık makamı genelkurmay başkanlığına soruyor nedir 
bu ajandada yazan şeyler nelerdir diye, genelkurmay başkanlığı Veli Küçük’ün 
ajandalarında almış olan notlarla ilgili olarak savcılık makamına 15.04.2008 tarihinde şu 
yazıyı gönderiyor, ajandalarda yer alan notların bir kısmının söz konusu personelin 
görev yaptığı yerlerde emniyet ve asayişi sağlama, suç ve  suçla mücadeleye yönelik 
kendisine ait idare ve istihbarı nitelikli tedbirlere ilişkin bilgi ve notları olduğu, söz konusu 
bilgi ve notların jandarma genel komutanlığı tarafından verilmiş resmi evrak niteliğinde 
emir ve talimatları içermediği anlaşılmıştır. bazı notların ise altını çiziyorum yasal olarak 
jandarma görev, yetki, tertibat, teşkilat, istihbarat ve operasyonlarına ilişkin olduğu bazı 
bilgilerin ise notlarda ismi geçen kişilerin yaşamını tehlikeye atabileceği ve şahsi hak 
ihlalleriyle spekülasyonlara neden olabileceğinden, CMK 47’inci maddesi kapsamında 
değerlendirilerek işlem yapılmasının uygun olduğu  mütalaa edilmiştir. Genelkurmay 
başkanlığı diyor ki ey savcılar, bu ajandalar devlet sırrıdır, bu notlar bir takım kişilerin 
hayatını tehlikeye atabilecek notlardır, çünkü Veli Küçüç’ün istihbarı faaliyetleri sırasında 
kullanmış olduğu elemanların kimlikleri vardır burada açık kimlikleridir, bir devletin 
kendini koruyabileceği en önemli refleksi nedir istihbaratıdır, peki bu istihbaratı nasıl 
temin eder, işte bu yollarla temin eder. bu insanlardan temin eder, bu insanlardan 
istihbarat alabilmenin yolu nedir, onların gizli tutulmasıdır. onlara güven verilmesidir 
bakın başbakanın sevinç çığlıkları attığı ajandaların içeriği budur, elimizde diye bağırıyor 
şakıyor, çok mutlu ama genelkurmay başkanlığı diyor ki ey savcılar dikkat edin bakın 
insanların hayatını tehlikeye atabilirsiniz, dikkat edin, devlet sırrı bunlar açıklamayın ne 
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oluyor açın ekleri bütün ajandalar herkes ulaşabiliyor, e tabi biz Amerika dan istihbarat 
alacağız artık, gerek yok Türkiye’nin kendi istihbaratın yapmasına Amerikan 
istihbaratıyla yetiniyoruz biz böylece elimizi eteğimizi çekelim Türkiye Cumhuriyeti 
devleti olarak istihbaratı içinde falan Amerika dan geliyor nasıl olsa işte onlarla yetiniriz 
işte bu devletin zayıflatılmasıdır. bu tamamen devletin zayıflatılması operasyonudur  ve 
bizzat başbakan bu ajandaları sevinç çığlıklarıyla kamuoyuna duyurmuştur. bakın işte 
artık bu devlet istihbarat yapamaz, bütün hepsini biz gerekirse ifşa ederiz, bakın eklerde 
ekler de hepsini ulaşabilirsiniz diyor şu anda eklerden herkes Veli Küçük’ün görevi 
sırasında görevi nedeniyle almış olduğu bilgi notlarına ulaşabilir, şimdi tamam artık bu 
konuda gerek sanıklar, gerek diğer müdafii arkadaşlarım bu operasyonunun amacına 
ilişkin o kadar ayrıntılı ve o kadar güzel açıklamalar yaptılar ki, ben buna başkaca bir ek 
yapmak istemiyorum tamamına da katılıyorum, sadece işte Veli Küçük’ün ajandalarıyla 
ilgili olarak hükümetin tutumu zaten her şeyi ortaya çıkarmakta bir daha üstüne bir şey 
söylemeye gerek yok, karşımıza bir terör iddianamesi çıktı işti bu notlardan bu Veli 
Küçük’ün ajandalarında falan almışlar toparlamışlar bir terör örgütü iddianamesi 
hazırlamışlar, şimdi müvekkil hakkındaki somut suç istinadı nedir bu terör örgütünde, ne 
diyor sonuç olarak söylemişte ne diyor terör örgütü kurmak ve yönetmek, halkı silahlı 
isyana teşvik etmek, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, Danıştay saldırısı ve 
cumhuriyet gazetesine bombalı saldırıyı azmettirmek, şahsi olarak suçları bunlar bu 
iddianamedeki, şimdi bu iddianameye göre ortada muazzam bir terör örgütü var. DHKP-
C’yi yönlendiriyor, işte Türkiye de faaliyet gösteren sağ, sol, etnik, bölücü, aşırı dinci ne 
kadar terör örgütü varsa bunları yöneten bir çatı var, karşımızda bir terör örgütleri 
konfederasyonu var bütün terör örgütlerini konfederasyon altında toplamış bu sanıklar 
yönetiyorlar şimdi devlette ne kadar büyük acz içindeki iddianameye göre bir 
konfederasyonla yönetiliyor devlet içinde bu örgütler ve devletin bundan hiç haberi yok 
yok böyle bir örgüt sağı, solu, dinciyi, bölücüyü hepsini birleştirmiş, yönetiyor, devlet 
uyuyor, iddianame bunu söylüyor ben söylemiyorum devlet uyumuş bunu söylüyorlar ne 
kadar acz içinde demi  tabloya göre Türkiye Cumhuriyeti devleti iddianameye baktığınız 
zaman şunu görüyorsunuz bu iddianameye göre çok acz içinde açıyorsunuz yazık 
diyorsunuz bu kadar zayıf mıydı diyorsunuz, yani Türkiye Cumhuriyeti devleti bu kadar 
zayıf mı bunu soruyorsunuz, kendinize e madem bu kadar iddialı, bu iddianame bu 
kadar iddiaları var bu iddianamede, o zaman bazı sorulara da şüpheye yer 
bırakmayacak şekilde cevap vermesini bekliyoruz. biz bazı soruları cevaplaması lazım 
ve bunları da hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde cevaplaması lazım, sorular ben 
terör örgütü iddianamesinde bulmak istediğim olmasını gereken cevabını bulmak 
istediğim soruları sıraladım ve iddianameye baktım bunlar var mı diye böyle inceledim 
baktım okuyarak anlayamıyorum bu soruların cevabını var mı diye araştırmaya başladım 
şimdi soruları sordum, sonrada cevaplarını aradım,  ilk sorum şu oldu, bu terör örgütü ne 
zaman kurulmuş bunu cevabını aramaya başladım öyle ya bir terör örgütünün içeriğine 
bakıyorsunuz, çünkü kuruluşundan beri işte  kuruluşunda şu bilmem böyle bir şeyler var 
yani kuruluş muruluş diyor ne zaman kurulmuş diye bakıyorum, ben de, yok Tuncay 
Güney’in böyle Kıbrıs barış harekatı falan gibi  böyle bir şey ama tarihçe yazmışlar 
Cumhuriyet tarihinin gerilerine dayanıyor, işte Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan 
falan diyor 1920’lerde kurulmuş diye düşünüyorsunuz falan şimdi buna cevap veremiyor 
ama iddia makamı şuna cevap veriyor, 932’inci sayfa örgütün kuruluş aşamasından beri 
içindeki tüm faaliyetlerinde Veli Küçük ‘ün yer aldığı, bunu biliyor, Veli Küçük kuruluş 
aşamasından beri tüm faaliyetlerin içindedir diyor, e bunu soran bunu bilin makamdaki 
kişilerin kuruluşunu da bilmesi lazım demi, kuruluş aşamasından beri yer alıyor diyor o 
zaman kuruluşunu bileceksin ki bunu söyleyeceksin kuruluş tarihini bilmediğin 
söyleyemediğin bir örgütün biri için kuruluşunda beri içinde yer alıyor diyebilir misin 
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mantıkla açıklanabilir mi bu yok, ama öyle Veli Küçük kuruluşundan beri içinde yer alıyor 
örgütün kuruluşunu bulamadık. ben bulamadım şahsen kuruluş tarihi konusunda bir fikir 
edinemedim iddianameden ikinci soruya geçtik, tamam bunu cevapsız bıraktık, ikinci 
temel soruya geçtik bu terör örgütünü kimler kurmuş, bilen var mı iddia makamına 
sormak gerekir, biliyor musunuz yok cevabı yok kimler kurmuş şöyle yolmamalar var 
cevap yok ama işte o yaptığı şeyi yapıyor e Türk silahlı kuvvetleri bünyesinde, işte asker 
işte falan diyor böyle dokunduruyor dokunduruyor ama bir yerden de diyor ki Türk silahlı 
kuvvetleriyle hiç alakası yoktur diyor, bunu diyor, hiç alakası yoktur diyor, bu diyor Türk 
silahlı kuvvetleri bünyesinde kurulmamıştır diyor ama dokundurduğu şeylere 
bakıyorsunuz Türk silahlı kuvvetleri bünyesinde işte bilmem ne barış harekatı işte falan 
böyle karnından söylüyor yani söylemek istediklerini açık söylemiyor hep karnından hep 
bir mesaj vermeye yönelik açık değil mesaj vermeye yönelik bir takım şeyleri insanların 
kafasına yerleştirmeye yönelik  verdiği mesajlar şimdi yönetici kadrosuna ulaşamadık 
yok işte diyor ki Veli Küçük işte saymış birkaç kişiyi orta bir şema mesela ortada bir 
şema dolaşıyor bu şema nedir açıklanabiliyor mu kim nedir bu şema kuruluşuyla ilgili ve 
örgütün kimler tarafından kurulduğunu biz niye öğrenemiyoruz, benim bunu savcılıktan 
sormaya hakkım yok mu yargılanıyorum 500 küsür seneyle ya ben tamam bu örgütün 
yöneticisiyim ama ben bu örgütü kimlerle kurdum ya, yok şimdi mesela şema dolaşıyor 
diyoruz ki bize de verin şemayı ne olur bize de verin, biz sanık ve müdafileri olarak yok 
veremeyiz gizli, ama ben yargılanıyorum diyorum burada bu suçtan yargılanıyorum verin 
olmaz ben üstünü kapatıp veririm, neyi soruşturma devam ediyor, sen savun kendini 
devam et, savun ben üstünü kapatıp veririm olan tamam diyoruz, tamam madem öyle 
böyle savunalım kendimizi üçüncü temel soru, bu soruya  da cevap alamadık bu arada 
iddianameden ikincisine üçüncü temel soruya geçiyoruz bu örgüt nasıl yönetiliyor 
kararlar nasıl veriliyor hiyerarşik yapı nasıl nasıl yönetiliyor ha biz bilmiyoruz, yani ben 
bu bunların cevabını bilemediğimin sorular bunlar benim araştırdım bulamadım 
iddianameden bulamadım ya nasıl veriliyor, nasıl toplanıyorlar, nerde toplanıyorlar,  bu 
toplantılarda kimler bulunuyor yada kimler bulunmuyor, bu kararlar alınıyor alındı üst 
idari bir kuru mudur bir kişi midir bir numara mıdır kimdir neyse karar alınıyor bir irade 
oluşturuluyor bu irade neye göre oluşturuluyor bu kararları kim alıyor nasıl uygulamaya 
sokuyor buna ilişkin bir şey yanı bir ipucu var mı iddianamede var mı ya ben bunu da 
bulamadım şimdi mesela en önemli suç Danıştay saldırısı bundan yargılanıyoruz 
Danıştay saldırısı talimatını kim vermiş, kim vermiş iddianamede var mı, yok böyle bir 
şey yani bir müphem bir şey Veli Küçük ile Muzaffer Tekin  bombaları vermiş kararı kim 
vermiş karar kim bombalar bomlar üzerinde gidiyoruz Muzaffer Tekin  verdi Veli Küçük 
verdi yok ikisi birlikte verdi yok biri tek başınaydı sonra biri katıldı bombaları vermiş 
kararı kim vermiş bu eylemi kim kararlaştırmış, var mı iddianamede gördünüz mü, yok 
burda karşımıza bir başka aşılması gereken engel çıkıyor, bu da çok bana göre beni bir 
hukukçu olarak çok yaralıyor, şimdi yargılanmaya başlandık zaten uzunu süre belgelere 
bilgilere ulaşamadık, yargılama başladım Osman Yıldırım beyanları ulaşamadık talep 
ettik bunla suçlanıyoruz biz ya, Osman Yıldırım’ın beyanlarıyla burada sanık 
sandalyesinde oturuyoruz biz verin Osman Yıldırım’ın beyanlarını verin bize, savcılık 
makamı vermeyiz, niye soruşturma yapıyoruz, gizli yarısını veririz yarısını vermeyiz ne 
kadara verileceğine biz karar veririz  tamam Tuncay Güney’in bayanlarını verin o zaman 
diyoruz vermeyiz diyor biz Tuncay Güney’ beyanlarıyla burada oturuyoruz ne olur verin 
birazı verin okuyalım kendimizi savunalım diyoruz yok vermeyiz niye soruşturma devam 
ediyor gizli ama siz kendinizi savunan devam edin savunun hadi Osman Yıldırım’ın 
beyanları yok Tuncay Güney’in beyanları yok verilmiyor bir şema ortada dolaşıyor verin 
yok soruşturma devam ediyor bunlar hala bakın biz şuanda bunlara ulaşamamış 
durumdayım ve ben savunma yapıyorum ben bunlar olmadan savunma yapıyorum 
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tamamını incelemeden görmeden savunmamı yapıyorum şu anda bir hukuk devletinde 
adil yargılanma hakkından bahsedilen, silahları eşitliği prensibinden bahsedilen 
savunma hakkının kutsal olduğundan bahsedilen bir hukuk devletinde böyle yargılama 
yapılabilir mi, bu yargılamanın adil olduğunu kim söyleyebilir, bizim kollarımız bağlı biz 
istediğimiz delillere ulaşamıyoruz, ama yargılanıyoruz, şu anda sanıkların birazı delillerin 
birazıyla yargılanıyor sanıkların bir kısmı içerde, daha iddianamelerin bilmiyoruz o 
iddianameyle bizim karşımıza neler geleceğini bilmiyoruz duyumlarımız var, delillere de 
ulaşamıyoruz alın diyorlar size delillerin birazını veriyoruz sanıklarında birazı burada 
devamı gelecek, hadi savunun, kendinizi bize bu deniyor biz şuanda bu şartlar altında 
savunma yapıyoruz ama yapıyoruz yapmak zorundayız böyle savunma yapmak 
zorundayız dördüncü temel sorumuz, bu örgütün ideolojisi ve varmak istediği amaç nedir 
her terör örgütünün bir ideolojisi olmak zorundadır dünyada ideolojisi olmayan bir terör 
örgütü yok bu konuyu araştırdım ideolojisi olmayan bir terör örgütü yok ideolojisi 
olmayan bir örgütten terör örgütü çıkartamazsınız şimdi ben araştırdım bunu size 
okumak istiyorum terör örgütlerinin hukuki irdelenmesinin yapıldığı bir alıntı bu ideolojik 
unsur olmazsa olmaz. unsur bu terörün öncelikle bir ideolojik alt yapısının oluşması 
gerekmektedir ideolojik unsur örgütün alt yapısının oluşması gerekmektedir ideolojik 
unsur örgütün hareket noktasını oluşturmaktadır örgüt benimsediği ideoloji 
doğrultusunda hareket etmekte stratejisini buna göre belirlemektedir terör örgütlerinin 
siyasi eğitim adını verdikleri faaliyetlerinin amacı, örgütün dayandığı temel ideolojiyi 
örgüt mensuplarına benimsetmek ve örgütün hedefleri doğrultusunda bilinçlendirmektir 
ideolojik eğitimler diyebileceğimiz bu süreçte örgüt mensuplarının örgüte bağlılıkları 
sağlanır. günümüzde terör örgütlerinin dayandığı başlıca ideolojiler arasından bakın 
Marksist Leninist maoist, ideolijik kominizim milliyet etnik kaynaklı ideoloji faşizm, 
Kürtçülük, ermeni milliyetçiliği gibi, dini kaynaklı ideoloji yani işte aşırı dinci biliyoruz 
örgütleri gibi farklı kaynakları temel alan ancak hedef olarak rejim değişikliğine veya 
bölünen topraklar üzerinde yeni bir devlet kurmayı amaçlayan ideolojiler yer almaktadır 
şimdi buradaki sanıklara dönüp bakıyorum ben Marksist Leninist bir görüş etrafında 
toplayabilir miyim diye bakıyorum, içerdekiler yani şuanda hala bekleyenlerle beraber 
düşündüğümde iyice bir karışık bir tablo çıkıyor, bir de onları düşünüyorum bunların 
içine katıp düşünüyorum Marksist Leninist mümkün mü değil Milliyet kaynaklı Faşist, 
Kürtçü, ermeni milliyetçiliği bir tanesini ortak benimseme mümkün mü siyasi görüşleri 
açısından değerlendiriyorum mümkün değil dini kaynaklı bir ideoloji benimseyebilirler mi 
ortak olarak mümkün mü, peki bu insanlar bu örgütün neyi kurmuşlar, nereye varmak 
istiyorlar ya ben bunu merak ediyorum şimdi iddianameye bakıyorum böyle bir burada 
böyle bir şey var yakın amaçlı ta işte ka amaç ta yakın ta amacı örgütün yakın amacı 
gibi böyle bir müphem böyle bir şeyler var bir ideoloji yok, bu adamlar Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin bir parçasını koparmak istiyorlar mı, oraya yeni bir devlet mi 
kurmak mı istiyorlar, bu adamlar rejim değişikliği Cumhuriyet rejimini yıkıp sosyalist bir 
rejim mi kurmak istiyorlar Türkiye de, onun için mi bir araya gelmiş, ben bunları savcılık 
makamına soruyorum bunun cevabını istiyorum. ben bunun için mi bir araya gelmişler 
darbe yapmaya, şimdi darbe yapmak için bir aradalar örgütün tarihine bakıyor, çok eski 
oo Cumhuriyetin kuruluşundan beri, ya bu ülkede kaç tane darbe oldu, bu darbeleri bu 
örgüt mü yaptı, o zaman bu mantıkla bu örgüt yaptı, peki tekrar niye sivil yönetime iade 
edildi, bu örgüt yaptıysa, ha sürekli darbe yapmak diye ideoloji olur mu, bu bir ideoloji 
olabilir mi darbe kaos yaratacağız biz darbe yaptıracağız, e ne yapacaksınız sonra, e 
tekrar sivillere veririz, seçim yaptırırız, sonra gene darbe gene başlarız biz, kaç tane 
hükümet değişti sayın başkan, işte atıyorum yeni ben de 1960 lı yıllardan beri kaç tane 
hükümet değişti, şimdi bu örgüt her gelen hükümeti devirmeye çalışsa ben baktım şöyle 
bir taradım, işte bu reorganizasyon döneminde 2000 lı yıllarında iktidarda DSP 
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koalisyonu var başbakanın Bülent Ecevit’in başkanlığını yaptığı bir koalisyon hükümeti 
var, şimdi bu hükümet bu örgüt o zaman var, çalışıyor, amacı ne o zaman, bu şeye göre 
iddianame ve iddianamenin dayandığı belgelere göre ne amacı o hükümeti yıkmak kaos 
ortamı yaratıp hükümet yıkmak peki yıktıysa ne yaptı, ne yaptı Ak partiyi iktidara getirdi 
onun için çalışıyormuş o zamana kadar demek ki, devam etti çalışmaya ikinci bir seçim 
yapıldı gene Ak Parti, yani bu bir ideoloji olabilir mi, buna sığınılabilir mi, çalışmış 
durmuş sürekli kaos ortamı yaratmış yakın amacı var, bir ideolojisi yok, kaos ortamı 
yaratacağız biz hep beraber el ele verip diyorlar, beşinci sorumuza geliyoruz, bu soruyu 
da cevaplayamadım, ben iddianameden cevaplayamadım, örgütün finansmanı, bu 
örgütün finansmanı nasıl sağlanmış, yıllardır çok uzun zamandır, bu örgüt bu kadar işleri 
yapmış, iddianameye göre, nasıl finanse etmiş bunları, ne yapmışta da zaten o ayrı ne 
yapmış oda belli değil de finansmanı bu kadar paralar mesela diyor ki 500 bin dolar 
Osman Yıldırım’a teklif edilmiş bu örgütün demek ki 500 bin doları var, bomba atması 
için sadece iki tane bomba atması için teklif edilmiş, ne yapmış peki bu para nerden 
çıkarılıp verilecekmiş bu para, örgütün bütçesi ne, nerden sağlıyor örgüt silahlarını nasıl 
temin ediyor olmayan silahları bu arada pardon demi bu örgüt terör örgütü silahlı terör 
örgütü bir sürü silahı mühimmatı olması lazım bunu hele hedeflerine baktığınızda bir 
ordu büyüklüğünde olması lazım, bir ordu kadar silahı olması lazım, bu örgütün 
iddianamedeki hedeflerine göre, öyle üç tane el bombalık örgüt değil bu, iddianameye 
göre söylüyorum ben bunu, yav bu hükümeti düşürecek, halkı isyana silahlı isyana tahrik 
edecek bir örgüt , üç tane bombayla, 10 tane bombayla 11 tane bombayla yapacak 
bunu, nerde neyle yapacak, yok şimdi mesela örgütün halkı silahlı isyana hükümeti 
ıskata teşebbüs suçunu işlemesi için kalpak yaptırmaya karar vermiş örgüt, bakın 
hükümeti ıskata teşebbüsün en büyük delili, bu iddianamede o beyan, hani gülünecek 
bir şey ama bu, silahlı isyana hani bi şey hani devirme işlemini bunla yapıyorlar, 17 
numaralı gizli tanığın beyanı öyle ona dayanıyor iddianame, ben aradım yani taradım 
neye dayanıyor diye, onu buldum şimdi kalpak yaptıracaklar, 10 bin tane para 
bulamıyorlar, darbe yarım kalıyor, çünkü o kalpakları taktıkları zaman meclisin önüne 
yürüyecekler, meclisteki askerlerin ödleri patlayacak, silahlarını bırakacaklar, kaçacaklar 
meclisi ele geçirecekler ya bu kadar komik bir iddia olabilir mi hadi bir gizli tanık adı 
altında biri bu iddiayı ileri sürebilir siz savcı olarak bunu nasıl yazarsınız ya, bunu ciddi 
iddia gibi nasıl koyarsınız iddianamenin içine, o söyler, onu amacı başkadır, onun bir 
sürü amacı olabilir bunu söylerken o söyler siz koyamazsınız iddianameye bunu, bunu 
ciddiye alamazsınız bu örgüt bununla darbe yapacaktı bu örgüt bununla hükümeti ıskata 
edecekti şunu yapacaktı diyemezsiniz siz hukukçusunuz buna bağlayamazsınız bu fiili, 
örgüt siyasi ve askeri eğitimini nasıl veriyor bu benim cevabını aradığım bir soru daha 
altıncı soru, şimdi bu kadar ciddi bir örgüt varsa, bir siyasi ve askeri bir böyle eğitim 
verilmesi lazım, militanlarını yetiştirecek, tetikçilerini yetiştirecek, ideolojik bir işte beyin 
yıkama operasyonu yapacak, böyle hepsini toplayacak, işte falan, yönlendirecek eğitim 
verecek, silahlı eğitim verecek, suikastçı yetiştiriyor bu örgüt, suikast tetikçileri var 
iddianameye göre var, bunları nasıl eğitmiş, nerde eğitmiş, nasıl ne yapmış yani, ne 
yapmış bunları eğitirken ne yapmış, bunları eğitilmesine ilişkin doküman var mı, nasıl 
eğitmiş bununda cevabını bulamadım, ha silahlar, demin sordum dolaylı olarak silahlar 
nerde, hükümeti devireceksiniz, silahlı isyana tahrik edeceksiniz sizin o aptar çakar 
almaz tüfek işe yaramıyor mu hükümeti devireceksiniz 10 tane el bombasıyla, ha şimdi 
bütün Türkiye de bir el bombası arama faaliyeti, didik didik Ergenekon’a bağlanacak el 
bombası aranıyor, çok yoğun bir şekilde bağlarlar, bulurlar, bu azimle çıkartırlar, 
yaratırlar, ben inanıyorum,  çıkartacaklar yani, bir yerden bir şey böyle aa sonra basına 
verecekler bakın ne kadar birbirine yakın o el bombaları, işte bulunanla Ergenekonkiyle 
bunun arasında ne kadar yakın var ne kadar benzerler diye basında bunu seyredeceğiz 
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haberlerde seyrettikte ben geçen gün seyrettim, çok yakın numaralar varmış el 
bombaları Ergenekon’un bombalarıyla çık yakınmış numaraları tamam Ergenekon’un bu 
bombalar Trabzon’da bulundu, tamam oldu diyoruz, bu kadar büyük bir örgütten 
bahsediyoruz, anlattım işte, yapmadığı yapmayacağı şey yok Türkiye’de ya bunu nasıl 
deşifre etmemişler bu güne kadar hiç kimse, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti kurumu hiçbir 
kurum, yargıda içinde, MİT’de içinde, emniyette içinde, Genelkurmay’da içinde 
bilmiyorlar deşifre edememişler, üstesinden gelememişler, söz mana, ama bu muazzam 
bir örgüt, ya buna inanmak mümkün değil, Türkiye Cumhuriyeti devletini bu kadar acz 
içinde göstermekte kimsenin haddi değil, kimsenin haddi değil benim devletinim bu 
kadar acz içinde kimse gösteremez. Şimdi bu örgüt çok gizli ama ve gizlilik prensibine 
de çok sadık, hatta böyle deşifre olmuş elamanlarını vuruyor, oda var iddianamede 
öldürüyor deşifre oldun mu elamanını öldürebilecek kadar ciddiye alıyor gizlilik prensibini 
fakat mesela örgüt örgütdaş ve aynı konumda olan iki kişi sayın Muzaffer Tekin  ve Veli 
Küçük Muzaffer Tekin  haziran ayında tutuklanıyor, örgüt üyesi ve bu köprü personel 
Veli Küçük ile birlikte köprü personel vazifesini yapıyor, tutuklanıyor eylemde belli 
Danıştay saldırısı birlikte bunlar azmettiler bu iki sanık, bu saldırıyı birlikte azmettirdi 
bakın karar değil azmettirdi bu örgüt adına bu kararı kim verdi belli değil ikisi azmettirdi 
Veli Küçük ne yapıyor, 7 ay oturuyor o Ergenekon belgesi denen o çok müthiş belgeleri 
evinde kütüphanesinde en üst rafında klasörlerin içinde kullanmadığı klasörlerdir ben 
biliyorum onu rafın en üstünde, saklamaya devam ediyor, ama bu arada 7 aydır tutuklu 
örgütdaşı ve bunlar yüzünden tutuklu örgütün içinde Veli Küçük biliyor, deşifre oldu 
Muzaffer Tekin  ve bir örgüt ortaya çıktı ama saklıyor o belgeleri, tutuyor gelsinler 
emniyet gelecek alacak o belgeleri onu bekliyor bunu bekler mi, böyle bir örgüt olsa Veli 
Küçük bu örgütün içinde olsa o belgeleri 7 ay evinde tutar mı, hiçbir ciddiyeti 
bulunmayan belgeler asla kendisi açısından bir ehemmiyeti bulunmayan belgeler Veli 
Küçük açısında o belgeler haberi bile yok kütüphanesinde bulunduğundan eminim ki o 
sırada unutmuştur varlığından haberi de yoktur. çünkü ben kaleme istediğim o belgeyi 
Ergenekon denen o temel anayasa belgesini kalemde istedim incelemek istedim. şimdi 
ifadesinde veli Küçük’ün şey diyor kapağını bile açmamışım bana gösterdiniz bakın 
okumamışım belli diyor hakikaten okunmamış belge böyle jilet gibi duruyor açılmamış 
kapağı açılmamış belgenin bir aslını incelemenizi istiyorum. kaleme getirttim ve orda 
tutmalarını rica ettim bir alsın inceleyin o belge bir elden geçirilmişlik var mı o belgede bir 
bakın hani bir çalışılmış mı o belgeyle okunmuş mu, ilgilenilmiş mi, o belge ile birisi 
ilgilenmiş mi o belgenin şöyle bir şeyi de var iddianameye bakıyoruz asıl diyor 
Ergenekon belgesinin aslıdır diyor ben bunu da merak ettim, belgenin aslı nasıl olur 
Ergenekon belgesinin aslı nedir nasıldır onun içinde incelemek istedim belge suret 
fotokopi asıl olma özelliğini belgeyi ne kazandırıyor biliyor musunuz iddia makamının 
iddiasına göre en arkada imza kısmının altında dikkatli okuduğunuzda anlayabileceğiniz 
strateji grubu imza kısmının altında strateji grubu şeyi var onun üstü normal bir 
tükenmez kalemle karalanmış asıl şimdi ben bir suret alayım bunu aldım bu suret bu 
şurasına bir çizik atılmış olsun tükenmez kalemle asıl olur o belge bunu iddia edebilir 
misiniz asıl belgedir ben bir dilekçe yazdım sayın mahkemenize size veridim bir suretini 
de kendimde tuttum bu dilekçe eğer bir suç unsuruysa aslı sizden mi çıkmıştır demektir 
asıl belge aslı sizde sizden sadır olmuş bu belge soru bu belge asıl değil dediğim gibi 
üstünde strateji grubu  tükenmez kalemle karalanmış, yav Veli Küçük’ün evinden çıkan 
onca belgenin üstündeki strateji grubu karalanmamış yada Veli Küçük de bu niye 
karalansın bunu Veli Küçük niye karalasın, hepsinin üstünde strateji grubu yazısı 
okunuyor, buna niye ihtiyaç duysun strateji grubunun üstünü tükenmez kalemle özenle 
karalamaya, diğer belgelerin üstünde yazmaya devam ediyor onlar, strateji grubu bu 
arada Tuncay Güney’ın çıkardığı bir derginin adı, bir gruplar onlar ben bu iddianameyle 
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ortalama bir insan zekasıyla bile dalga geçildiğini düşünüyorum, değil çok üstün bir zeka 
falan ortalama bir insanın vasat bir insanın zekasıyla bu iddianame dalga geçiyor ben 
soruların cevabını istiyorum bekliyorum ben bu soruların cevabını ha şimdi soruşturma 
devam ediyor sonra iddia makamı diyor ki ben bu soruların cevabını sonra vereceğim 
veremezsiniz sonra, ben bu yargılamada istiyorum bunun cevabını, madem bu kadar 
sanığı buraya bir iddianame düzenlemek suretle oturttunuz bana düzenlediğiniz 
iddianamede bu soruların cevabını vermek zorundaydınız, özgürlük bu kadar yabana 
atılacak bir şey değil, insanları özgürlüğünün elinden alınması bu kadar kolay olmamalı 
ben bu soruların cevabını bekliyorum bu iddianameden, açıklama istiyorum bulamadım 
şimdi iddia makamı dayanıyor Tuncay Güney’in samimi beyanları kimdir Tuncay Güney 
müvekkilim  sorgusu sırasından sorulan soruların çok büyük ağırlıklı kısmını Tuncay 
Güney’in samimi beyanlarına dayandırılmış, günlerdir yargılama başladığından biride biz 
böyle Tuncay Güney’in etrafında dönüp duruyoruz, dönüyoruz Tuncay Güney işte 
öylemidir böylemidir Tuncay Güney MİT elemanımıdır, ajan mıdır, CIA’cı mıdır, 
MOSAD’cı mıdır, şu mudur, bu mudur tamam bunların hepsinin araştırmaya ve ortaya 
çıkarmaya ihtiyacı var, kim olduğu ortaya çıkarılsın canı gönülden destekliyorum Tuncay 
Güney’in kim olduğu mutlaka tespit edilmeli ama ben şunu düşünüyorum şöyle 
düşünüyorum diyim, elimizde şuanda ne var bakın bu davayı sulandırmak, bu davayı 
hukuk mecrasından çıkarmak, sizin ve bizim en son isteyeceğimiz şey, bunu 
yapmamalıyız bazı şeylerin üstüne çok yoğunlaşırsak, bir takım tuzaklara düşmüş oluruz 
elimizde ne var, Tuncay Güney’in savcılık makamı tarafından dayanılan muteber 
görülen, itibar edilen buna ilişkin bir sürü insanın tutuklandığı beyanları var, var buna 
dayanıyor bu bayanlar üzerinden gidelim, şimdi bu bayanlara bakalım Tuncay Güney bu 
beyanlarda bulunmuş bu beyanlar üzerinden gidelim şimdi bu beyanlara bakalım Tuncay 
Güney bu beyanlarda bulunmuş hangi sıfatla bulunmuş Tuncay Güney bu beyanlarda 
hukuka göre dört tip beyan var sanık, tanık, müşteki diğerini unuttum mağdur mağdur 
şimdi Tuncay Güney mağdur olamaz o zaman ya sanık ya tanık olarak alınmış olması 
lazımdı bu beyanların öyle değil mi başka şansımız var mı bir hukuki bir davada bir kişini 
beyanı belli onu da kanun saymış nasıl alınacağını bunlardan biri üzerinden alınmış 
olması lazım, Tuncay Güney sanık mı, tanık mı müşteki yada mağdur olmadığına göre 
sanık mı şimdi sanık sa bu beyanların nasıl alınması lazımdı. Tuncay Güney den 
haklarının hatırlatılması lazımdı, avukat isteyip istemediğinin sorulması lazımdı. bütün 
yasal sanık beyanı öyle alınır, bunu kanun belirler Tuncay Güney’in beyanlarında bu var 
mı hakları hatırlatılmış mı sanıksa avukat isteyip istemediği sorulmuş mu var mı yok 
tanık mı o zaman tanıksa tanıklıktan çekilme şartlarının hatırlatılması lazımdı. Tuncay 
Güney’e tanıksa bunu yapmak zorundasınız, yoksa bu beyanı çöpe atın, bunlar 
yapılmadıysa bu beyanı çöpe atın, böyle bir Tuncay Güney beyanı yok aslında dosyada 
yok yok hükmünde nasıl bir beyandır ki bu tanık mı, sanık mı usul şartları hiç bir şey 
yerine getirilmemiş samimidir denmiş geçilmiş, neye göre samimi neye göre tespit ettin 
samimi olduğunu Tuncay Güney kimdir bu kadar samimi olduğunu gösterecek sana 
emareler vardır 58’inci maddeye göre, CMK’nun ben size Tuncay Güney’in kim 
olduğunu söyleyeyim Tuncay Güney 95-96’da Akşam gazetesinde muhabirlik yaptığı 
dönemde, gazetenin genel yayın yönetmeni Behiç Kılıç’a Mesut Yılmaz ile Abdullah 
Çatlı bir arada gösteren bir fotoğraf göndermiş yapılan araştırmalar neticesinde kurgu 
yani sahte olduğu ortaya çıkan bu fotoğrafın Tuncay Güney tarafından hazırlandığı 
sahte fotoğraf hazırlamış ve 20 bin dolar karşılığında bir milletvekiline satıldığı ortaya 
çıkmıştır, tamam yine akşam gazetesi bünyesinde çalışırken kuzey Irak’a gideceğim 
Talabani ile röportaj yapacağım diye Akşam gazetesinden para aldığı bir hafta sonra 
döndüğünde Talabani’nin çok ötelerinde ilgisiz bir yerde göründüğü bir fotoğraf getirdiği 
röportajı da sonradan yapılan araştırmada masa başında hazırlamış olduğunu tespit 
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edildiği tespit edilmiş, Akşam gazetesinin arşivinde bulunan susurlukçularla ilgili meşhur 
fotoğraf o düğün fotoğrafı vardır, basında çok yer aldı. çaldığı ve radikal gazetesine 
sattığı Tuncay Güney bu arada bunların yanı sıra hakkında açılan davaya göre 
iddianamesinden aynen okuyorum cürüm işlemek için teşekkül oluşturan evrakta 
sahtekarlık yapan nüfuz hüviyet cüzdanında sahtekarlık yapan memuriyete unvanlarını 
sahte olarak kullanan silahlı bir dolandırıcıdır, hakkında açılan davada şuanda devam 
eden davanın iddianamesinde atfedilen cürümler bunlar, Tuncay Güney’in 10 tane sahte 
nüfus cüzdanı çıkmış Tuncay Güney’den kendisi düzenlemiş hepsini hayatını 
sahtecilikle geçiriyor bununla geçimini temin ediyor ha savcılık makamı diyor ki samimi 
tamam güveniyorsanız siz buna mı güveniyorsunuz, Tuncay Güney’in bu beyanlarını 
samimi buluyorsanız benim sizi söyleyecek hiçbir şeyim yok, hiçbir şeyim yok Tuncay 
Güney’in aslında bu dosyada esas alınması gereken bir beyanı yok, buna buradan 
bakalım, hiç dolandırmayalım hiç dolandırmayalım buna gerek yok dosyada mevcut 
beyanını esas alabiliyor muyuz biz bu adamın, kendisi söylüyor işkence altında verdim 
ben bu beyanı diyor ben kabul etmiyorum diyor ha çıkıyor üç gün sonrada diyor ki başka 
bir şey söylüyor, sanal bir Tuncay Güney var zaten şimdi ben öyle yorumluyorum 
Tuncay Güney’i televizyonda birini görüyorum ben Tuncay Güney diyor ben Tuncay 
Güney’im diyor ilizyon elle tutamıyoruz hiçbir şey yapamıyoruz Tuncay Güney’e çıkıyor 
bir gün bir şey söylüyor, birine bir çamur atıyor, hiç kimse sorgulamıyor söylediklerinin 
doğruluğunu aynen ertesi gün hiç sorgulanmadan gazetelerde okuyoruz, ertesi gün 
çıkıyor bambaşka birine bambaşka bir yerden vuruyor, şimdi mesela şeye göre tespit 
ediyor kime saldıracağını hangi medya kendisi aleyhine haber yapmış, ha kim saldırmış 
ona kim saldırmış, onu belirliyor, ondan sonra bir kanala bağlanıyor başlıyor saydırmaya 
işte oda öyle buda böyle işte silahları gömdüler oraya kaldırdılar falan biz onları 
okuyoruz, samimi beyan aslında Tuncay Güney’in varlığı bile tartışmalı bir film vardı 
onun gibi geliyor aklıma bir sanal karakter yaratılmıştı. her kes inanıyordu varlığına 
sadece televizyondan izlenebiliyordu ben Tuncay Güney’i öyle görüyorum sanal bir 
karakter olarak görüyordum yaratılmış biri maalesef ama hiçbir dediği sorgulanmıyor o 
kadar muteber bir insan haline geldi ki Türkiye de her söylediği böyle veciz yani yüzde 
yüz doğruymuş gibi kabul ediliyor basından okuyoruz. oda bunun şımarık o kadar 
şımarıklığı altında ki yani bunun ona verilen bu payenin o paye onu o kadar şımartmış ki 
zaten karakter kişilik olarak yani iki kere televizyonda seyretmek yeterli tahlil etmek için 
hasta, bi de böyle pohpohlanınca artık var ya mangalda kül bırakmıyor herkes hakkında 
kimse bunu sorgulamıyor, olduğu gibi biz medyadan okuyoruz ve karalanıyoruz tamam 
şimdi Tuncay Güney’in birde bu çok önemli çok ciddi ve çok samimi bulunan 
beyanlarında söyledikleri var şöyle diyor Tuncay Güney beyanında, ben bakın şimdi 
aklıma geldi General Veli Küçük’ün grubu değil bu grup bu grubun adı Ergenekon’dur 
bakın Tuncay Güney söylüyor, bunu başka bir grup diyor o grubun adı Ergenekon’dur 
diyor General Veli Küçük’ün grubu değil bu grup diyor, tekrar okuyorum ben bakın şimdi 
aklıma geldi General Veli Küçük’ün grubu değil bu grup bu grubun adı Ergenekon’dur 
bende bu Ergenekon’un üzerinde çalışıyorum, araştırıyorum tezler Veli paşadan 
aşırttıklarım, bak şey yaptıklarım bunları Ümit Oğuztan bana getirdi bakın araştırıyorum 
şeyler işte çalıştıklarım falan işte bunların üzerine kurulu bir iddianame bu beyanların 
üzerine kurulu ben araştırıyorum bunu diyor, bakın bir yerinde de şöyle diyor ben bunları 
anlatırken dikkat edin ben general Veli Küçük’ü yada bu camiayı suçlamıyorum 
kötülemiyorum bakın şunu söylüyor sadece size benim sezdiklerimi, hissettiklerimi, 
yaptığım araştırmalarımı ve çalışmaları şey yapıyorum kendi beyanı, hissettiklerini şey 
yapıyor ama burada budar sanık oturuyor onun hissettikleriyle onun çalışmalarıyla 
burada sanıklar oturuyor, ben buna söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tuncay Güney’in 
sezgileriyle koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devletinde şöyle bir dava açılabiliyor sadece 
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onun sezgilerine dayanarak, hiçbir şey söyleyemiyorum şimdi Tuncay Güney öyle bir 
kişilik ki böyle oradan hani Veli Küçük gibi yada birkaç kişi gibi bulduğu insanları 
damarından ufak bir yerden yakalarsa bunu bırakmıyor, oradan ne nema çıkarabilirim 
nasıl faydalanırım yada beni kullananlara varsa nasıl bir yarar sağlayabilirim yada yani 
bana verilen görevleri en iyi şekilde nasıl yerine getirebilirim bunlar hep müphem ben bu 
soruların cevabına veremiyorum şu anda şu anda veremiyorum şimdi Saygı Öztürk’ün 
kitabında Tuncay Güney’in çok yakını olan bir kişinin beyanı var, benim ilgimi çekti 
okumak istiyorum çok yakındım beraber çalışıyordum onunla birlikte bulunduğu süre 
içerisinde Veli Küçük ile bir kez görüştüm, fakat ondan herhangi bir talimat almadım Veli 
Küçük’ün talimatıyla hiçbir faaliyette bulunmadığını çok iyi biliyorum. fakat her yerde 
onun adını kullanırdı anlayacağınız Tuncay Güney Veli Küçük adını kullanarak kendine 
rant sağlamaya çalışıyordu. bu kişiyi tanık olarak dinleteceğim, şimdi öyle bir kamu oyu 
yaratıldı ki büyük bir olay oluyor Tuncay Güney’in her söylediği, çokta itibar ediliyor ama 
ortada sezdikleri, sezdikleri ortada Tuncay Güney’in bu samimi beyanlarıyla 2001 yılında 
evi basılmış, işte bu Ergenekon safsatası belgeler toparlanmış, emniyete görülmüş, 
2001 yılında oluyor bunlar bu dolandırıcılık jeep dolandırıcılığı işinden hemen sonra bu 
beyanlar alınmış Tuncay Güney’in bu samimi beyanları alınmış DGM’ye yazılmış ve 
müvekkil ve Tuncay Güney’in ismi ifadesinde, ifade değil o sezgileri Tuncay Güney’in 
sezgilerinde yer alan kişiler hakkında bir soruşturma başlatılmış, yapılmış bu ve bir yıl 
boyunca bu Tuncay Güney’in sezgilerinden yola çıkarak yapılan bu soruşturma sonu bir 
yıl yapılmış teknik takip, çünkü diyor ki bakın bunu okuyum, 16.3.2001 tarihli yazı 
Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı adı geçenlerin beyanlarına dair çözüm tutanaklarının 
incelenmesinde, önemli bir bölümünün duyumlara dayalı mücerret iddialar olduğu bu 
beyan ve iddialar dikkate alınarak olaylarla ilgili teknik ve fiziki takip belge ve doküman 
toplama zapt edilen tüm dokümanların çözümlerinin yaptırılıp mahiyetlerin tespiti 
yönünde önce çalışma yapılması, bu çalışmalar sırasında haklarında delil bulunmayan 
ancak delil bulunmayan ancak mücerret tahmine dayalı iddialara muhatap olan kişi ve 
kurumaların yıpratılmaması yönünde gerekli titizliğin gösterilmesi, başsavcının yazısı ve 
bir yıl ön çalışma izni alınıyor ve burada sanık konumunda olan Veli Küçük ve onunla 
beraber olanlar bir yıl teknik takibe tabi tutuluyorlar, telefonları dinleniyor her imkan 
devletin her imkanı kullanılarak bu soruşturma yapılıyor, bir yıl sürüyor ve bir yıl sonunda 
sonuç hiçbir suç unsuruna rastlanmadığı için sona erdiriliyor, ön çalışma, çünkü o bir yıl 
sonunda Veli Küçük hakkında bakın o sırada da var Ergenekon belgeleri dedikleri 
belgeler ellerinde, emniyetin elinde Tuncay Güney’in bu gün itibariyle edilen bütün 
beyanları ellerinde, şu andakinden hiçbir farkı yok o gün o gün ne varsa ellerinde bugün 
ellerinde ne varsa o günde ellerinde emniyetin ve adli birimlerin ve bir yıl takip ediliyor 
haberi yok Veli Küçük’ün, teknik takibe tutuluyor ve hiçbir suç unsuruna rastlanmadığı 
için teknik takip ve bu ön soruşturmaya son veriliyor e ne oluyor sonra şimdi neden bu 
kadar itibar ediliyor, belgeler ellerinde geri iade ediyorlar Tuncay Güney’e al bu 
belgelerini diyorlar ve iade alıyor Tuncay Güney bu belgeleri, bunlar işte o Ergenekon 
belgeleri şimdi suç olan belgeler bunlar, şimdi evinde bulanın aylarca hapis yattığı 
belgeler bu belgeler, aynı belgeler Veli Küçük’e de onları vermiş, işte o belgelerin 
suretleri ama şimdi suç 2001’de değildi, şimdi suç şimdi tamam Tuncay Güney’in 
beyanlarını bitirdik, müvekkil ile ilgili olarak dosyaya sunulan deliller var, Tuncay 
Güney’in beyanlarının haricinde olan şeyler bunlar öncelikle şunu söylemek istiyorum 
müvekkil 24 saat devletin gözetiminde yaşayan bir insan özel koruması var iki tane 
asker nereye giderse onunla giderler 24 saat gözlenir Veli Küçük devlet yapıyor bunu 
niye yapıyor vefa borcu diye ben öyle diyorum, bu kritik görevlerde çalıştırdığı kişiye 
böyle bir korumayı da tahsis etsin, koruyor, ama iddia makamı bu şeyi soruşturmayı 
başlatıyor Veli Küçük’ün arkasına sivil polisler takıyor 24 saatte onlar izliyorlar resimlerini 
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çekiyorlar klasörlerle, gittiği, çıktığı, girdiği bütün hayatını didik didik inceliyorlar, bir sürü 
fotoğrafı var telefonlarının tamamı dinleniyor, ev, cep işte güvenlik şirketi aklınıza 
gelebilecek tespit edebildikleri buldukları bütün telefonları dinleniyor, e ne yapılıyor 
bunların sonucunda Veli Küçük aleyhine hangi delillere ulaşıyorlar, bu takipler 
neticesinde işte sözde örgüt dokümanları en önemli delilleri, Veli Küçük’ün evinde çıkan 
belgeler, demin bahsettim tekrar söylemek istemiyorum bir kere bu belgelerin orijinal 
nüshalarının bulunduğu yalan demek istemiyorum, ben yakıştırmıyorum kendime, böyle 
bir şey yok belge orijinal falan ki orijinal olsa farz edin ki orijinal ya bu belgeler nedir ki 
2001 yılında adam tekrar iade edilmiş belgeler bunlar, ne var içinde bu belgelerin 
belgeler orijinal değil, üstünde tükenmez kalemle bir karalama var kimin yaptığı belli 
değil, ama Veli Küçük’ün yapmadığı kesin öbürkülerde karalardı zaten niye karalasın ki 
şimdi bu belgeleri Tuncay Güney’in yine kendi beyanlarından yola çıkarak Veli Küçük ‘e 
nasıl ulaştırdığı konusuna açıklık getirmek istiyorum Tuncay Güney’in kendi söyledikleri 
bunlar, ben Necabettin Ergenekon vasıtasıyla Ergenekon’un ilk planlama dosyasına 
ulaştım rapor halinde ilk dilinden bir şey anlamadım, Veli albay’ı aradım gazeteye bana 
böyle bir dosya geldi dedim, dosyayı alıp yanına gittim kimden geldi dediğinde 
bilmediğimi söyledim, kendi beyanı, hani Bilecikteki toplantı hani beraber kaleme alma 
hani Veli Küçük’ün talimatı, belgelerin kaleme alınması için nerde, işte söylüyor, işte ben 
tabi yani hani ben iddianame üzerinden gidiyorum talimatlar verilmiş Bilecik te 
toplanılmış yazılmış, çizilmiş, getirilmiş, koyulmuş yok beğenilmemiş tekrar üstünden 
geçilmiş düzeltilmiş, kalemi kuvvetli değilmiş başkasına yazdırmış, bunları söylüyor alın 
işte burada bunu söylüyor Ergenekon‘un ilk planlama dosyasına ulaştım bir ayrıca bir 
beyanı televizyonda izledim diyor ki bir binbaşı bana getirdi diyor çuvalla getirdi diyor bir 
parkta aldım onları diyor belgeleri diyor ama burada da böyle söylüyor yani ben ulaştım 
hiçte bir şey anlamadım diyor anlayamaz zaten anlaşılacak belge değil incelemişsinizdir 
mutlaka ben okudum hiçbir değeri bana göre olmayan saçma sapan şeyler böyle oradan 
buradan aşırtma izlenimi veriyor bana oradan bir paragraf almış burada bir paragraf 
almış kendice onları bir kolaj haline getirmiş belge diye getirmiş koymuş önlerine Tuncay 
Güney’in beyanlarında yola çıkarak baktığımızda ki bunu ben kendi isteğimle 
yapmıyorum savcılık bunu yapıyor bunu istiyor, savcılık makamı Tuncay Güney’in 
beyanlarından yola çıkıyor bende onun için öyle yapıyorum yani bu kadar çelişkili 
beyanlarla beyanlarda bulunan bir kişinin bir kişiye itibar edilmesi mümkün değil ben 
hakikaten bu sanıklar açısından çok üzgünüm, bu Osman Yıldırım, Tuncay Güney, ya 
bu adamlara mı itibar ediliyor bu adamların beyanlarıyla bu kadar şerefli, namuslu, 
onurlu insan nasıl buraya oturtuldu, arkadaşıma sözü bırakmak istiyorum, bundan sonra 
dedi, 

Sanık Veli Küçük müdafii Av. Taciser Ülkü Ilıca söz istedi verildi ;sayın 
başkan değerli üyeler meslektaşımla uzan yıllardır dostum olan avukat Zeynep 
hanım ifadelerinden sonra beyanda bulunmak hayli zorlayacak beni, çünkü onun 
içinde bulunduğu duygusal durum ve olayı sahipleniş tarzı yeterince olayın 
vahametini hissettirmiştir kanısındayım, o yüzden ben iddianameyle ilgili sizleri biraz 
sıkıcı gelebilecek biraz teknik konulara girmek istiyorum, iddia makamı iddianamenin 
birçok yerinde, örgütün amacının kaos yaratmak olduğunu ifade etmiştir. çok sıkça 
tekrarlamıştır bunu, ancak buna rağmen iddianamemin 48’inci sayfasında aynen 
şöyle demiştir. bu kısmını okumak istiyorum 99 yılında kaleme alınmış olduğu 
belirtilen Ergenekon dokümanının 7’inci bölümünde, Türk silahlı kuvvetleri 
bünyesinde faaliyet gösteren Ergenekon’un kamuoyundaki imaj ve düşünce 
değişiminin sağlanması zorunludur. kamuoyu kafasının karıştığı içinden çıkamadığı 
mantıklı ve tatmin edici açıklamalar alamadığı zamanlarda gelişen her olay 
karşısında Ergenekon yani derin devlet sözcüğünü anımsayıp dehşete kapılarak 
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içten içe Ergenekon sözcüğünü yenilemektedir. bu durum kamuoyunda moral 
çöküntüsüne neden olmakta, toplumda gelecek endişeleri yaratmaktadır. yani iddia 
makamı şöyle diyor, bir yandan diyor ki örgütün kaos çıkarmak ve ülke insanlarının 
güvensizlik ve endişeyi sürüklenmesini temin etmek amacını güttüğünü söylüyor 
diğer yandan da iddia makamı diyor ki, aynen bunun çelişkisi olan bir beyanla 
örgütün anayasası olarak nitelendirdiği Ergenekon belgesinde bunun tam aksi olarak 
böyle bir durumun istenmeyen sonuç olduğu belirtilmiş ve yapılacak imaj çalışması 
ile önüne geçilmesi gerektiği savunulmuştur. iddia makamı bu iki cümleyle zaten 
kendi içinde bir çelişkiye düşüyor bu durumda şu ortaya çıkıyor iddia makamınca 
örgütsel doküman olarak isimlendirilen belgelerde esasen iddia edildiği gibi terör 
örgütünün ideolojisine uygun olarak hazırlanmamıştır ayrıca bu belgelerin örgüt 
dokümanı olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kendi çelişkili beyanlarıyla 
bir kez daha ortaya çıkmıştır. burada bir başka hususa daha dikkat çekmekte fayda 
görüyorum iddianame 47’nci sayfasında aynen yer aldığı şekliyle kısaca okumak 
istiyorum, az önce meslektaşım Zeynep hanımda dile getirdi, ama bunu tekrar 
vurgulamakta fayda görüyorum ve sizlerin bu salonda bulunan herkesin bu konuyu 
tekrar içinde empati yapmasını rica ediyorum Ergenekon öyle bir örgüttür ki, devlet 
kurumlarında ciddi bir şekilde irtibatları olduğu ortadadır, bu nedenle Ergenekon terör 
örgütüne yönelik  başlatılan bir çalışmayı da altın çizerek söylüyorum anında 
öğrenmektedir o halde neden Zeynep hanımın sorduğu gibi 2007 yılının haziran 
ayında başlatılan operasyona rağmen dışarıda kalan örgüt üyelerinin tamamı tekrar 
ediyorum tamamı, örgüt dokümanı olarak isimlendirilen belgeleri sıra kendilerine 
gelinceye kadar evlerinde veya işyerlerinde muhafaza etmekte hiçbir sakınca 
görmemişlerdir. hele hele örgütün en tecrübeli yöneticisi ve köprü personeli olan 
müvekkil Veli Küçük bile, kendisiyle sözüm ona aynı statüde görev yapan sayın 
Muzaffer Tekin’in haziran ayında gözaltına alınmasına rağmen, hiçbir girişimde 
bulunmamış, tabiri yerindeyse kuzu kuzu sıranın kendisine gelmesini beklemiştir 
sanırım bunu hiçbir insan beyni ve mantığı algılayamaz, bunu lütfen kendi içinizde 
hepinizin kendinize sormanızı istiyorum, basın mensupları dahildir buna hangi biriniz 
7 ay boyuncu bu örgüt belgelerini elinizde tutarak sıranın size gelmesini beklersiniz 
lütfen bu yönüyle bir de düşünün, çünkü gerek müvekkil ve gerekse iddianamede 
örgütsel doküman olarak isimlendirilen belgeleri uhdesinde bulunduranlar açısında 
bu durumun bir tek mantıklı açıklaması bulunmaktadır ki, bu belgelerin kendileri 
açısından hiçbir değeri yoktur. hiçbir anlam ifade etmemektedir, bende biliyorum 
müvekkilimin evindeki kütüphanede okumadığı bir kenara attığı önem vermediği 
belgeler arasında durmaktadır. şimdi düşündüğümde keşke elinde tutmasaydı 
elinden çıkarsaydı diye de hayıflanıyorum işin açıkçası, nitekim yine Zeynep hanımın 
ifade ettiği gibi mili istihbarat teşkilatının 9 Mayıs 2008 tarihli İstanbul Cumhuriyet 
savcılığına yazdığı yazıda açıkça ifade ettiği gibi, bu belgeler aydınlık dergisinin 
nisan 2001 aksiyon dergisinin mayıs 2001 sayılarında yayınlandığı gibi yenişafak 
gazetesi yazarı Fehmi Koru’nun 30 nisan 2001 , 1 mayıs 2001 tarihli köşe yazılarında 
da ifade edilmiş bunlara yer verilmiş ve Ergenekon isimli oluşumundan açıkça 
bahsedilmiştir yine aynı şekilde 12 temmuz 2006 tarihli Ergenekon lobi çalışmalarıyla 
ilgili metin, Alo ihbar org adlı web sitesinde yayınlanmıştır bunu MİT başsavcılığa 
yazdığı yazıda tek tek ve detaylı olarak yer vermiştir, görüldüğü üzere, bu çok gizli 
oluşumun çok gizli nitelikteki dokümanları 2001 yılından bu yana, evet 2001 yılından 
buyana çeşitli vesilelerle kamuoyunu bilgisine sunulmuş, söz konusu belgeler her 
isteyen kimse tarafından bir tuşla adeta elle ulaşılabilir hale gelmiştir bu belgelerin 
örgüt mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kimselerin uhdesinden de çıkmış 
olması son derece doğaldır. Türkiye genelinde yapılacak bir araştırmayla bu tip 
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konuları merak eden ülke sorunlarına duyarlılık gösteren ve hele hele bizler gibi 
hukukçu olan kimselerin bile uhdesinde bulunması bunların araştırılması aynen daha 
önce ifade edildiği gibi son derece doğaldır, bulunmaması yine aynen ifade edildiği 
gibi bir şanstır. öte yandan müvekkil uhdesinde ele geçen örgüt sözde örgüt 
dokümanları olarak adlandırılan belgelerle ilgili bir kısım ifadelerime yer vermek 
istiyorum. örgütün sözde örgütün temel dokümanı olarak değerlendirilen ve 
iddianamenin 55’inci sayfası ve devamında yer verilen ve kimi sanıklarda bulunduğu 
iddia edilen belgelerinde hazırlanış tarihleri arasında farklılık bulunmaktadır. yani 
iddianame hazırlanırken iddianameye delil olarak sunulan belgelerinde hazırlanış 
tarihlerinin birbirinden ne kadar farklı olduğu nasılsa işte bir şekilde ayağa dolanıyor 
bu, açığa çıkması için bu da doğanın bir lütfu diye görüyorum ben, birbirinden ne 
kadar farklı olduğu gözlenmeden iddianameye delil olarak sunuluyor, bu belgelerin 
üzerindeki hazırlanış tarihleri bakıldığında önemli durulması gereken bir tarih bu, 99 
yılı ekim ayından 2000 yılının sonlarına kadar olduğu tespit edilmiştir. burada şöyle 
bir soru her orta düzey zekası olan insanın kendi içinde sorgulayacağı durumdur bu, 
neden 2000 yılından sonra örgüt tarafından hazırlanmış bir doküman yoktur, neden, 
bu örgüt 2000 yılında sona mı ermiştir ne olmuştur da 2000 yılından sonra hiçbir 
yenilik yeni bir ifade yeni bir isim örgüt dokümanlarının içinde yer almamıştır, sözde 
örgütün 2000 yılından sonra kendini yenileme ve gelişen konjüktüre ayak uydurma 
çabası kalmamış mıdır oysa ülkemizde 2000 yılından bu yana gerek siyasi, ve 
gerekse sosyal hayatımızı ilgilendiren çok önemli gelişmeler ve değişiklikler olmuştur 
çok önemli örneğin şirket gizli gerçekler gözlem analiz başlıklı belgede MİT 
çalışanları olarak şu kişiler sayılmıştır tek tek saymak zorundayım sıkılacaksınız 
biliyorum Şenkal Atasagun, Miktad Alpay, Emre Taner, Sadi Sağlam, Hiram Abas, 
Mehmet Eymür, Cevat Öneş, Cem Koca, Teoman Koman Bu gün, bu kişilerden kaç 
tanesi Milli İstihbarat Teşkilatında görev yapmaktadır cevap ortada veya Genel Yapı 
başlıklı belgede bu da çok önemli bir cümle Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 10-11 
Haziran 2000 tarihinde yapılacak Genel Kurulu hakkındaki bilgiler yer verilmiştir 
müvekkilden elde edilen belgeler arasında neden bu konulardaki güncel bir 
dokümana rastlanmamıştır. Görüldüğü üzere, müvekkil açısından sözde örgütün 
dokümantasyona ilişkin faaliyeti, 2000 yılında bıçak gibi kesilmiştir ve müvekkilin 
evinde gelişmelere uygun olarak hazırlanmış çalışma, az önce tekrar ettiğim gibi 
2000 yılında sonra hazırlanmış hiçbir dokümana, rapora, sunuma, belgeye 
müvekkilin evinde rastlanmamıştır. Bunun cevabı çok nettir, çok basittir. Sözde 
örgütün teorisyeni olarak diyebileceğimiz şahıs, yani Tuncay Güney az önce 
meslektaşımın vasıflarını tek tek sıraladığı Tuncay Güney, 2001 yılının Ocak ayında 
bir araba dolandırıcılığı nedeniyle gözaltına alınmış, o sırada samimi mülakatlarına 
başvurulmuş ve akabinde ülkeyi terk etmiştir.  veya yollanmıştır apar topar ve 
enteresan bir şekilde bunu sorgulamakta fayda görüyorum, yargılanan, hakkında 
sabıkası olan ve bu şekilde müphem bir kişiliğe Amerika gibi son derece sıkı bir 
ülkenin bu kadar uzun vize veriyor olması da her halde son derece düşündürücüdür. 
İşin garip tarafı, bu şahsın ortadan kaybolmasını takiben bu çok gizli, çok büyük, çok 
köklü, elinde çok büyük imkanları barındıran örgüt, kendine gelişen politik ve sosyal 
durumlara ayak uydurmasını sağlayacak aynen Tuncay gibi akıllı, kültürlü, her şeyi 
detayına kadar bilen yeni bir teorisyen bulamamıştır bu kadar değerli iş adamı, 
değerli askerlerimiz, bilim adamları kendilerin Tuncay Güney gibi teorisyen 
bulamamışlardır 2000 yılından sonra ve bu iş nedendir, nasılsa 2000 yılında 
kalmıştır. İşte bu yüzden, sözde örgüt üyelerinde bulunan bütün örgütsel 
dokümanlarda çok dikkat çekici, o dönemin Cumhurbaşkanın adı geçmektedir, o 
demin, Başbakanın adı geçmektedir, o dönemde iş adamları, politikacıları,  
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bürokratlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve hatta o dönemde kurulu olan 
televizyon ve bir takım gazetelerin isimleri geçmektedir. aynen  Akşam gazetesi gibi 
ki Akşam gazetesi  bu gün Çukurova Grubuna aittir, Sözde örgüt dokümanları, 99-
2000 yıllarına ait saptırılmış, farazi, hayal mahsulü değerlendirmeleri içermektedir. 
Sayın başkanım, Ancak iddia makamı tarafından, ısrarla bu belgeler esas alınarak 
buradaki pek çok değerli kişi hepsi hayal mahsulü bir örgütün üyesi gibi mütalaa 
edilmişlerdir. Esasen bir önem arz etmemekle birlikte tekrarlamakta fayda görüyorum 
müvekkil Veli Küçük de bunu dünkü sorguda olmadığı halde, ısrarla dile getirdiler 
müdahale ettik. bunu tekrar vurguluyorum müvekkil Veli Küçük de lobi isimli belge 
bulunmamıştır. Ayrıca sorularda meslektaşımın hatırlattığı gibi adeta varmış gibi bir 
soru yönlendirilmiştir. ne yazık ki buradaki basın mensupları hukuk losyonları 
olmadığı için aradaki farkı yada detaylı okumadıkları için detayını bilmediklerinden 
dün akşamki haberlerde bugünkü gazetelerde olayı yine çarpıttırarak yazmışlardır 
buna rağmen iddianamenin muhtelif yerlerinde bu belgenin müvekkilin evinde de 
bulunduğu belirtilmiş ve hatta daha vahimi her seferinde bu belgenin farklı kişilerde 
bulunduğu iddia edilmiştir. bu kısmı da biraz karış ve sıkıcı olmakla birlikte 
tekrarlamakta ve basının dikkatine sunmakta fayda görüyorum örneğin müvekkilin 
evinde bulunmayan lobi isimli doküman iddianamenin 219’uncu sayfasında, sayfa 
numarasını da veriyorum bakmanız açısından Veli KÜÇÜK, Doğu PERİNÇEK, Erkut 
ERSOY, Muzaffer TEKİN ve Oktay YILDIRIM’dan ele geçirildiği iddia edilmiştir 
1114’üncü sayfasında, yine aynı dokümanın lobinin Veli KÜÇÜK, Mehmet Zekeriya 
ÖZTÜRK, Doğu PERİNÇEK, Muzaffer TEKİN, Sevgi ERENEROL, Oktay YILDIRIM 
ve Erkut ERSOY’ dan ele geçirilmiş olduğu iddia edilmiştir, ayni şekilde iddianamenin 
61, 64,  344 ve 1518. sayfalarında maruz görün, Zafer kod Muzaffer TEKİN, Sevgi 
ERENEROL, Oktay YILDIRIM, Erkut ERSOY, Doğu PERİNÇEK ve Ümit 
OĞUZTAN’dan ele geçirildiği ifade edilmiştir. dikkatinizi çekerim Veli Küçük yok 
burada özellikle vurguluyorum, lobi isimli doküman ele geçirilen belgelerin yer aldığı 
zabıtta da çok nettir. müvekkilim Veli Küçük’ün uhdesinde ele geçirilmemiştir.  evinde 
ele geçirilmemiştir iddianamede öyle yazıyor efendim iddianamede öyle evet yanlış 
olduğunu vurguluyorum oysa iddia makamının bu karmaşa çabasına rağmen ortada 
tek bir gerçek vardır ki, müvekkil Veli Küçük lobi isimli belgeyi hayatında hiçbir zaman 
görememiştir, dava açılıp ekleri ulaştığımız tarihte bizlerin sayesinde belgenin ne 
olduğunu görme lüksüne sahip olabilmiştir, yine aynı şekilde iddianamede Ergenekon 
olarak isimlendirilen doküman açısından da benzer durum söz konusudur. Çünkü 
farklı sanıklardan elde edilen dokümanlardan hangisinin Ergenekon belgesi olduğu 
iddianameden anlaşılamamaktadır. İçeriğinden anlaşılamamaktadır Zira, iddia 
makamı tarafından hepsi bu isimle anılmakla birlikte, her yerde bu isimle anmış 
iddianamenin tümünde iddianamenin yazımına göre birkaç farklı belgenin olduğu 
ortaya çıkmaktadır, tarafımızca bu tespit yapılmıştır Müvekkilde bulunan, belge şu 
şekilde isimlendirilmiş, Ergenekon Analiz Yeni Yapılanma Yönetim ve Geliştirme 
Projesi isimli belgedir. Ancak iddianamenin 54. sahifesinde Ergenekon’un Yeniden 
Yapılandırılması reorganizesi  isimli belge nedense Ergenekon belgesi olarak 
tanımlanmış ve sanıklardan sadece Veli Küçük, Doğu Perinçek ve Tuncay 
Güney’den elde edildiği ifade edilmiştir. Bununla birlikte  yine 64. sayfada bu sefer 
Ergenekon isimli belgenin Veli Küçük, Doğu Perinçek, Ümit Oğuztan, Tuncay Güney, 
Adnan Akfırat, Zekeriya Öztürk’ ten elde edildiği belirtilmiş ve şöyle devam edilmiş 
iddia makamı tarafından, yorum geliyor devamında,  Sonuç olarak,  sadece ele 
geçirilen örgütsel dokümanlar dahi Veli KÜÇÜK, Doğu PERİNÇEK,  Adnan 
AKFIRAT, Ferid İLSEVER, Ümit OĞUZTAN, Tuncay GÜNEY, Mehmet Zekeriya 
ÖZTÜRK, Muzaffer TEKİN, Oktay YILDIRIM, Erkut ERSOY ve Sevgi ERENEROL’un 
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çok önemli bu kısım, bu saptama, yoruma dayalı özellikle vurgulamak istiyorum 
birlikteliğinin ve aynı amaç doğrultusunda bir arada faaliyet yürüttüklerinin örgütsel 
irtibatlarının bir kanıtıdır. tamamen bir yorumdur bu, Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir ki, 
örgütün temel dokümanı olarak nitelendirilen belgelerin kimin elinde olduğu 
konusunda bile, iddianameyi okuduğunuzda iddianamedeki bilgileri esas almak 
mümkün değildir. Az önce sayfa numaralarını verdiğim gibi bir yerde birinde, bir 
yerde öbüründe iddia makamı her halde ikinci defa yazdıktan sonra yazdıklarını 
düşündüğümüz iddianamenin onlar tarafından yazıldığını düşündüğümüz 
iddianameyi tekrar okuyup sağlamlaştırmamışlardır ki bu çelişkiler açıkta kalmıştır 
bunlar çok net yine diğer dokümanlarla ilgili kısa bir beyanda bulunmak istiyorum.  
Müvekkilin uzun süre görevi nedeniyle yürüttüğü istihbari faaliyetlerinde tanıdığı ve 
kendisine bilgi aktaran bir takım kaynaklar ile  müvekkilin kişiliğini bilen ancak 
tanımadığı kişiler, emekli olduktan sonra da müvekkile bir şekilde  bilgi akışını devam 
ettirmiştir. Bu son derece doğal bir şeydir, müvekkil 40-45 yılını Türkiye istihbaratında 
geçirmiş önemli bir ordu mensubudur. buna ilişkin müvekkilin arşivleme özelliği 
özellikle vurguladı. burada çok kısa bir beyanda bulunmak istiyorum. dava dışı bir 
örnek olmakla birlikte benim babamda askerdir, benim babamın da arşivleme özelliği 
vardır, eğer benim babamın da evine gidilirse belki suç unsuru bulunabilecek şeyler 
bulunabilir bunu söylüyorum ve müvekkil Veli Küçük’ün arşivleme özelliği medya 
tarafından dalga geçilen itimat edilmeyen arşivleme özelliğinin ancak bir asker 
çocuğu, asker eşi tarafından bilinebileceğine inanıyorum, çünkü bu özellik nedeniyle 
üstüne asker olmasının dışında istihbarı görevleri nedeniyle eline geçen imzalı isimli, 
isimsiz  bütün mektupları, bütün belgeleri saklamak durumundadır, bir gün lazım 
olabilir ama bir gün aleyhine de dönebilir, olayımızda olduğu gibi, ne yazık ki bu 
özelliği nedeniyle bu belgeleri de kendi aleyhine döndürmüşler ve suç istinadı 
yaratmışlardır. İddianamede müvekkilin tanışıklıklarına hayli yer verilmiştir. 
müvekkilin diğer sanıklarla olan tanışıklığını kendisi çok ayrıntılı bir şekilde ifade 
etmiştir. Zaten gelen telefon dökümlerinden de göreceğiz, dün meslektaşımız Kemal 
Kerinçsiz’inde ifade ettiği gibi, iddianamede görünen telefon görüşme rakamları 
tamamen afakidir, böyle bir şey mümkün değildir, hepsi zaten deliler aşamasında 
ortaya çıkacak bütün o iddialarda aynen diğer iddialar gibi temelinden çökecektir, bu 
konuya tekrar girmiyorum detaylarına, yalnız şunu ifade etmekte fayda görüyorum, 
bu kişilerle olan tanışıklığı tamamen beşeri ilişkilerinden kaynaklanmaktadır 
meslektaşımın ifade ettiği gibi, kendisi 40 yıl orduya hizmet vermiş çevresi tarafından 
çok sevilen bir ordu mensubudur. hem ordu mensupları tarafından çok sevilir, hem 
de sosyal hayatında engin kültürü ve bilgisi nedeniyle çok sevilir. bu nedenle 
görüştüğü, yemek yediği, buluştuğu insanlar o kadar çoktur ki, burada beşeri ilişkilere 
ve sosyal ilişkilere dayalı olarak, çünkü başka bir şey bulunamamıştır. başka bir şey 
bulanamamıştır. bu konuda daha fazla detaya girmeye gerek görmüyoruz telefon 
kayıtları müvekkilin dosyaya deliller olarak sunulduğu telefon tapelerinin hiç birinde 
tek bir suç unsuru yoktur, biraz sonra tekrar gireceğiz,  tek bir suç unsuru olmadığı 
gibi iddia makamı tarafından bazı yerlerde telefon tapelerinde olmadığı gibi 
kanaatimizce bu bir resmi evrakta sahtekarlıktır. telefon tapelerinde olmayan 
ibarelere varmış gibi iddianamede yer verilmiştir çünkü buna yer vererek aslında 
görüşmelerinde hiçbir suç unsuru olmayan Veli Küçük’ün, suç unsuru yaratan 
cümlelerle insanlarla ilişkiler içinde olduğunu yaratma gayesi içindedir, çünkü iddia 
makamı bilmektedir ki, 2500 sayfalık iddianame 442 klasörlük bir deliller klasörünü 
herkes okuyamaz, çok çok az okur, kim okur bu işe gönül vermiş bu işle duygusal 
bağı olan insanlar gönül vererek okur ve bulur, bunları bulur, iddia makamı sanırım 
bunları düşünemedi. şimdi bu telefon görüşmelerinden bir iki örnek vermek istiyorum 
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çok önemli vurgulamak açısından medyayı kontrol altına alma faaliyetine ilişkin 
olarak delil olarak sunulan görüşmelerden bir kaçı, sözde örgüt yöneticisi Veli Küçük 
ile sözde örgüt üyesi sayın Vedat Yenerer, 26 kasım tarihinde 2007 tarihinde bir 
görüşme yapmışlar, yine kolay bulmanız açısından ifade ediyorum, sayın basın 
mensupları 3234 numaralı tapedir bu, bu görüşmede Veli Küçük aynen şu ifadeye 
yer vermiştir bu tapelere yer verecek kadar iddia makamı çaresiz kalmıştır, bitti bu iş 
bitti ya, nereye gidiyoruz ya Vedat, ne olacak siz bu işin içersindesiniz, takip 
ediyorsunuz ne olacak bu ya, adamlar her şeye meydan okuyarak gidiyorlar, kim ne 
diyecek bunlara, şeklinde yer alan telefon görüşmesi delil diye dosyaya sunulmuştur 
şimdi burada bulunan herkese soruyoruz, bu görüşmenin içeriğine bakıldığında bu 
görüşme bir örgüt yöneticisi ile örgüt üyesinin belirli bir hiyerarşi içerisinde yaptığı 
örgütsel içerikli konuşma mıdır, yoksa müvekkilin bir gazeteci ile ve gazeteci kimliği 
ile güncel konuları değerlendirdiği bir fikir alışverişimidir. Müvekkil bir gazeteci olan 
Vedat Yenerer’e ki sorgusunda özellikle vurguladı, yazılarını beğenirim takip ederim 
diye ülke sorunları ile ilgili fikirlerini sormakta ve gayet doğal olarak siz bu işin 
içerisindesiniz, takip ediyorsunuz şeklinde bir beyanda bulunmaktadır. şimdi bu 
beyanın neresinde örgütsel içerikli bir ifade bir vurgu bir hiyerarşik ilişkisi vardır lütfen 
kendi içinizde bir  sorgulayın, sayın iddia makamı özellikle, Yine müvekkil Yeniçağ 
muhabiri Selda ÖZTÜRKTAY ile bir görüşme yapmış, 12.aralık 2007 tarihinde bu 
tapeyide koymuş savcılık makamı delil olarak tepe 1131’de yer alıyor, bu görüşmede 
özetle; Selda ÖZTÜRKAY şu şekilde bir cümle kullanmış, Başbakanın söylediği biz 
dağdan analarının babalarının kucağına getireceğiz teröristleri dedi, dediği, böylelikle 
Başbakan’ın bu beyanına yönelik kızgınlığını dile getirdiği, buna karşın müvekkil Veli 
KÜÇÜK’ün şöyle devam etmiş, Selda hanımın ifadesine karşılık Efendim ben ona 
karşı değilim, Bakın kesinlikle ama af değil, gelir silahıyla teslim olur, Türk adaleti 
gerekli yargıyı gerekli cezayı ha hiçbir şey yoksa yargı ona göre karar verir, dediği 
görülmekte, Bu tapede bu tape 434’üncü klasörde, 205’inci sayfada, İddianameye 
göre, Veli Küçük şimdi bu tapeyle ilgili yorumu biraz sonra yapacağım, ama 
iddianameye göre çizilen Veli Küçük Türk-Kürt çatışması çıkmasını arzu eden, bir 
kişiliktir, her türlü ordu mensubu kişiliğine rağmen, bu nedenle iddianameye göre yine 
PKK gibi kanlı bir terör örgütü ile dahi irtibat içine girebilen hükümeti düşürmeye 
çalışan ve bu nedenle basına kuruluşlarını da etkisi altına alan ve yönlendiren sözde 
örgütün sözde yöneticisidir. iddianame böyle diyor e buna rağmen müvekkil bu 
konuşması ile başbakanın teröristleri dağdan indirme planı ile ilgili olarak son derece 
sağduyulu son derece sağduyulu ve mantıklı bir yaklaşım sergiliyor ve başbakanın 
bu önerisini bir şekilde destekliyor, bu nasıl çelişkidir yani çizilen Veli Küçük  
kimliğine uyan bir tape bulunamadığı için bu şekilde farklı bir konuşmayla nasıl bir 
çelişki yaratılmıştır iddia makamı bunun farkında değil midir. Bu durumda iddia 
makamına sormak gerekir, teröristleri dağdan indirmeye yönelik Başbakan’ın 
beyanına karşı olarak bu şekilde yaklaşım sergileyen birisi yani müvekkil Veli Küçük 
nasıl olurda sözde Ergenekon terör örgütünün kurucu ve yöneticisi olabilir. Tabi ki 
olamaz. Çünkü müvekkil iddianame de iddia edildiği gibi bir suçlu olsaydı, vereceği 
cevapta, şunu demeliydi, Türk–Kürt ayrımını desteklemeliydi, halkın tahrik edilmesine 
yönelik, cümleler kışkırtıcı ifadelerin kullanılmasına yönelik cümleler kullanması 
gerekirdi, böyle olması gerektiğini düşünüyoruz bir çelişki olmaması açısından 
madem Veli Küçük bu şekilde bir kimli Ancak müvekkil kamuoyunda ve iddianame de 
gösterilmeye çalışılan imajının aksine, ülke meseleleriyle ilgili olarak son derece 
sağduyu sahibi olan, her zaman makul ve mantıklı çözümler üretmeye çalışan, 
kesinlikle ve kesinlikle nereden gelirse gelsin her türlü şiddetin karşısında olan bir 
insanıdır. Müvekkilin yukarıda beyanı da az önce okuduğum muhabirle yaptığı 
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beyanı da  bu duruşunu son derece teyit eden niteliktedir, yine müvekkilin sözde 
diğer örgüt yöneticisi olan sayın Sevgi Erenerol yaptığı birkaç görüşme zaten 4 tane 
veya 5 tane sanırım görüşme ulaşabilmişler, her türlü teknik takibe ve dinlemeye 
rağmen nasıl haberleşiyordunuz bilemiyorum sanırım telepati yoluyla birkaç tanesini 
okumak zorundayım, çünkü bu tapelerin içeriğinden bir takım sonuçlara varmanın ne 
kadar afaki ve yersiz olduğunu burada iddianame ve eklerini okumayan basın 
mensuplarının da duyması lazım, 4 eylül 2007 tarihinde Veli Küçük ile sayın Sevgi 
hanım bir görüşme yapmış, Veli bey Sevgi hanımı aramış, isimlerini zikretmeden 
konuşmayı çok kısa çünkü aynen geçireceğim Sevgi hanımla başlıyorum Efendim 
Sevgi Hanım merhaba Veli Paşa, Günaydın Veli Paşam nasılsınız, Çok teşekkürler 
mahkemedeydim. Bu basınla uğraşırsın bir türlü uğraşmazsın bir türlü, mahkemeye 
veriyorum bu şeyleri hakkımda yazanları falan gazeteleri. Çok iyi yaptınız, Şimdi ikide 
birde adliyeden çağırıyorlar, bu arada bu adliyeden çağırma meselesini de ben eşlik 
etmiştim sayın Veli Küçük’e bir ifadesine başvurulması gerekiyordu bir basın 
kuruluşuyla ilgili açtığımız ceza davasıyla ilgili olarak o günün aynı günü herhalde 
veya ertesi günü yahu şikayet etmişim Avukatım var. Ben niye geleyim her seferinde, 
Ya ya Yani 11 tane de dava açtım, O maşallah Allah arttırsın, Yani Sevgi Hanım yani 
üzerine gitmedikçe sesini çıkartmadıkça bu adamlar tepene biniyorlar, Evet evet evet 
çok iyi yapmışsınız. Valla iyi iyi inşallah ta güzel bir netice alırsınız ders olur bunlara 
yani basın mensuplarına valla İstedikleri gibi yazılar yazmazlar aleyhimize Aklına ne 
geliyorsa yazıyor adam, Tabi tabi hiç kanıt yok aldığımız  duyumlara göre, 
duyumların şeysi araştırılır ondan sonra yazılır aynen okuyorum sen at lekeyi ondan 
sonra biz temizleyelim devamlı Bundan sonra V harfini kullananı mahkemeye 
verdirdim, Tabi tabi çok iyi çok iyi yaptınız elinize sağlık Paşam, bi kısmı çok önemli 
beşeri ilişkilerle ilgili kısmı bu Pazar bizim patrikhane’nin 85. yıl dönümü aa  Yok 
musunuz yoksa Yav Azerbeycan’a gidiyorum yarın Öyle mi Benim orda toplantılarım 
var ha  Ha yazık Sabir Bey de Buraya geliyor, Necla’da kalıyor Necla hanım 
müvekkilimin eşidir ama Ben Necla’ya söyleyeyim eğer şey olursa Necla hanımı 
göndereyim. E tamam Necla Hanım gelsin, Ben Turan Hocalara da zaten haber 
verdim daha olmazsa hep beraber gelirler, Necla’ya söyleyeceğim. Necla şey yapsın 
falan filan diyor ve teşekkür ederek telefon görüşmesi kapatılıyor, size iyi yolculuklar 
temennisiyle, örgüt ilişkisi kurmayı sağlayan görüşmelerden biri, Noel 85’inci yıl 
dönümü kutlamasına davet ediyor sevgi hanım Veli paşayı 13 ekim 2007 tarihli 
görüşme yine sevgi hanım aramış alo Veli paşam Sevgi Hanım merhabalar 
Günaydın iyi bayramlar, Sağ olun teşekkür ederim, bunu kısa geçiyorum, çünkü 3-4 
satır sadece bir bayram tebriki bayrama köye geldik, bayramınızı kutlarız, Patrik 
Bey’e selamlar, Annenize sevgiler Necla Hanımıma hürmetler, bu kadar  24 Kasım 
2007 yine Veli bey arıyor, sevgi hanım efendim diye açıyor, Sevgi hanım merhaba 
Veli paşa nasılsınız, Veli paşam valla Sevgi hanımcığım ne yapalım özledim sizi, ne 
yapıyorsunuz iyiyim sağ olun Bakü’ye gittim Patrikhaneyi aradım Yakup çıktı 
gelmediler dedi bi uğrayayım dedim bi göreyim diyodum çok yazık çünkü istiyorsunuz 
uğramak ne tesadüf ben de o gün uğramıyorum Cumartesi, yarın ordasınız 
sanıyorum hı hı yarın yarın ha ayin var sizin ha evet hı hı ayin var yarın Ben öğleden 
sonra müsait olursan ararım sizi Tamam bekliyorum okey Sevgi hanım ben ararım 
bekliyorum hanım iyi mi hoşça kalın bu kadar bu iki konuşmaya yer veriyorum çünkü 
diğer iki yani dördü tamamlıyoruz sanırım, 4 veya 5’ onlarda zaten kayda değer hiçbir 
şey yok bu konuşmada da özetle taraflar birbirlerini özlediklerini söylüyorlar 
birbirlerinin nerede olduklarından haberleri bile yok ve Veli Küçük’ün cumartesi 
günleri Sevgi Erenerol’un  patrikhaneye gittiğinden bile haberi yok, bunlar örgüt 
yöneticisi ayni şekilde pardon  devam ediyorum yine Sevgi hanımla çok kısa 



T.C .İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) CELSE  TARİHİ 
16.12.2008 ESAS NO :2008/209 CELSE NO:27 Sayfa:30 

 30 

21.12.2007 tarihli görüşme yine merhabalaşıyorlar Necla hanıma iyi bayramlar 
diliyorum tebrik ediyorum 25’inde bizim Noel bayramız diyor Sevgi hanım Veli beye 
ha 25’inci Noeliniz tamam orda olacağız inşallah diyor bekliyoruz diyor Sevgi hanım 
bekliyoruz geleceğiz sağ olun sevgiler iyi günler bu kadar 2 Ocak 2008 gözaltına 
alınmadan çok kısa bir süre önce Sevgi hanım arıyor efendim iyi seneler diliyorum 
Veli paşam ya Sevgicim merhaba merhabalar  nasılsınız devam ediyor kızınız 
torununuz nasıl hepsi iyiler teşekkür ederiz yeni yılınız kutlarız sayın Patriğimizin de 
yeni yılını kutlarız görüşmek ümidiyle sağ olun iyi günler sağ ol bu kadar telefon 
görüşmesi bu kadar delil olarak sunulan sonuç olarak görüşmeler iki dini bayram bir 
Noel ve bir yeni yıl kutlamasından ibarettir müvekkil Sevgi Erenerol ile tanışıklığının 
çerçevesini sorgu sırasında açıkça ifade etmiştir, burada özellikle vurgulamak 
istiyorum çünkü güne başlarken savcılık makamı tarafından başka bir konuyla ilgili 
ifade edildi, müvekkilin savcılık, emniyet savcılık ve mahkemede alınan ifadeleri 
arasında sehven yapılmış bir iki kelime hatası dışında ki onu mahkemenize sundu 
hiçbir çelişkili ifade yoktur. tanışıklıkları da dahil buna hiçbir çelişkili ifade yoktur 
taraflar arasındaki diyalog incelendiğinde, aralarındaki ilişkinin niteliği açıkça bir 
şekilde ortaya çıkıyor, bu görüşmelerin örgütsel bağlantısının ispatı olarak da 
iddianameye konu edilmesi delil olarak sunulmasını biz gaflet olarak kabul ediyoruz 
çok açık bir gaflettir bu, dosya kapsamında bulunan telefon görüşmeleri ayrıca iddia 
makamının Patrikhanenin yapılan gizli toplantıları için bir üst olarak kullanıldığı 
iddiasını da çürütmektedir. müvekkil patrikhaneye gitme vesileleri bazı özel günlerde 
yapılan merasimler için yapılan davetlerdir müvekkilin, adı geçen yerde müvekkilinde 
bulunduğu hiçbir gizli toplantı yapılmamıştır. iddianamede bunu tevsik eden bir belge 
bir görüntü bir telefon görüşmesi yoktur. dün müvekkil sorgusu yapıldıktan sonra 
karşı basın tarafından çarşaf çarşaf yayınlanan haberlerde haberlere ilişkin 
yorumlarda sen devam et Veli Küçük devam et oh oh sinagoglara gidiyormuşsun gibi 
bir takım yorumlar gelmiş, müvekkil az önce ifade etti gittiği yer Türk Ortodoks 
patrikhanesidir, hiçbir zaman bir sinagoga gitmemiştir, Rum patrikhanesine 
gitmemiştir. Hiçbir örgütsel toplantı yapmamıştır, gizli hiçbir toplantı yapılmamıştır 
orda bunlar sadece savcılık makamı tarafından bu görüşmelerle az önce okuduğum 
bu görüşmelerle afaki olarak aynen Tuncay Güney gibi sezgisidir, kanısıdır,  yine 
dosyada müvekkilin meslektaşım sanıklardan Kemal Kerinçsiz ile yaptığı 3 
görüşmeye yer verilmiş bunlara da çok kısa değinmek zorundayım. kendisi dün ifade 
etti yüzlerce binlerce telefon görüşmesi gözüktüğünü hepsi ortaya çıkacak, 9 ocak 
2008 tarihli görüşme ve de tarihlere dikkat ederseniz eski değil hiçbir yani tanışık” 

Mahkeme Başkanı " avukat sürecek mi, sürecekse ara verilim  “ 
Av. Taciser Ülkü Ilıca” efendim ara verelim öğleden sonra devam edelim “ 
Mahkeme Başkanı " sanık müdafiinin bu arada sanık müdafiinin 

savunması sırasında tutuklu sanıklardan Sevgi Erenerol ile  tutuksuz sanıklar Emin 
Caner Yiğit, Mahmut Öztürk ile bir kısım sanıklar müdafiler Av. Naci Gürkan, Av. 
Kemal Ökke, Av. Filiz esen, Av. Ceyhan Mumcu, Av. Uğur Alacakaplan. Av. Özgür 
Erbaş, Av. Nusret Şenal, Av. Metin Çetinbaş, Av. Hüseyin Gökçe Arslan. Av. Nevzat 
Erdemir. A. Mehmet Kozan, Av. Mehmet Tolga Akalın, Av. Engin Kadıgil, Av. Serra 
Kadıgil ve Av. Yusuf Utku Tekayak’ın geldikleri görülmekle huzurdaki yerlerine alındı, 

Duruşmaya 13.30’a kadar ara verildi, 
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu, 
Sanık Veli Küçük müdafii Av. Tacıser Ülkü Ilıca: “ Sayın başkanım, 

müvekkil ile tanışıklığı olan kişilerin telefon görüşmelerinden bahsediyordum, Sevgi 
Erenerol ile kısmı bitirdik, Kemal Kerinçsiz’e geçtik, müvekkilin Kemal Kerinçsiz ile 
yaptığı görüşmelere ilişkin olarak toplam üç tane tapeye yer verilmiş dosyada, bunlardan 
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kısa kısa değinmek istiyorum, önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü, içeriklerinin ve bu 
içeriklere bağlı olarak yapılan bağlantıları tespit etmek açısından. 09.01.2008 tarihinde 
Kemal Kerinçsiz ile müvekkil Veli Küçük arasında yapılan telefon görüşmesi, az önce 
söylediğim gibi öğleden önce, göz altına alınmadan kısa bir süre önce yapılmış bir 
telefon görüşmesidir, zaten telefon görüşmesinin içeriğine konu olan bir takım hususları 
şimdi tekrarladığımda, on beş gün sonra yapılan göz altının amacı ve hedefi de ortaya 
çıkacaktır, sayın avukat Kemal bey Veli  beyi aramış , Efendim değerli paşam sevgi 
saygılar ben avukat Kemal nasılsınız, o Kemalcim merhaba canım. Bu kısmı önemli, 
Değerli Paşam Şişli’den yine bir grup Adana’dan şikayet etmişler, bir gurup DTP, 
DHKP/C ile ve PKK’lı teröristler, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden özellikle Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinden şikayetler ederek hedef haline getirmişlerdir Kemal beyi ve Veli beyi, 
özellikle Hrant Dink’in ölümünden sonra. Bunun için yapılan şikâyetler üzerine açıklama 
yapıyorum kusura bakmayın arada konuşmaya girdim, Kemal bey bir avukat kimliği 
nedeniyle müvekkil, çeşitli açılardan zaman zaman bizimde haberdar olduğumuz 
ölçülerde yönlendirmiş ve görüşmelerin içerikleri de tamamen onlardan ibarettir, Kemal 
bey devam ediyor; Değerli paşam Şişli’den yine bir gurup Adana’dan şikayet etmişler. 
Adana’dan şikayet etmişler gördüğünüz gibi. Bu PKK’lılar, bu DTP’liler ayrı bir hazırlık 
numarası almış Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesinden dosyayı Şişli Cumhuriyet 
savcılığına göndermişler, ikimiz hakkında yapılan şikayet savcı nokta nokta,  ben şimdi 
az önce ifade verdim, sizi de şikayet ettiler, Veli Bey: ne dedi, Gelsin ifade versin 
dosyayı kapatalım  Hrant Dinkle alakalı yine, Hrant Dink mi yine, yine aynı hikaye ama 
bu sefer başka bir gurup Tekirdağ gurubu değil. Tekirdağ gurubunu az sonra sizinle 
paylaşacağım, buna ilişkin belgeleri de daha önce dosyaya sunduk zaten. Adana’dan 
PKK’lılar yapmışlar, Eee biz bunları gidip verelim de bu adamlar her gün böyle ifade 
vereceğiz her gün biz şey yapsak bunlar hakkında işlem yapalım. Yalnız paşam bu eski 
şikayetler yeni değil, eski şikayetler yeni değil. Öyle mi. Tabi tabi eski şikayetler bir sürü 
muamele yapılmış bulunamamış, edilememişiz, ee bizi de bulamamışlar güya 
edememişler, veyahut da işte memur orada Vali şikayet edilmiş, Bakan ‘ı da şikayet 
etmişler onlar hakkında dosyalar ayrılmış böyle bir zaman olayı söz konusu, o bakımdan 
eski şikayetler.Öyle öyle, vallahi bende acil işte yakalama emri çıkartacağım diye yazı 
yazmış savcılık. Ya dedim ne oluyor böyle ya, bıktım. Eski şikayetlerden bir tanesi, 
birkaç gurup açılmış, tamam ben yarın sabah arayacağım, tamam paşam.Yani adli 
mekanizmada yapılmış bir şikayet dolayısıyla bir fikir alışverişliği içeriğine haiz bir telefon 
görüşmesidir, 9 Ocak’ dı sanırım bir önceki, evet. 15 Ocak 2008 bundan üç beş gün 
sonra yine aynı şekilde. Alo Kemalcim, merhaba Veli Paşa paşam nasılsınız, İyim saol 
canım sen nasılsın, Saolun var olun teşekkür ederim, Hrant Dink’in ölüm yıl dönümü ile 
ilgili genel bir değerlendirme yapılıyor, Oldu Kemalcim o şeye bir bakayım savcı ne 
diyecek bakalım, Hangisine, O Şişli’deki meseleye, Ee Takipsizlik kararı çıkar yani sorun 
yok onda ama yine de baktıracağım yani, he iyi bir baktırın ben öbürkünü verdim 
İstanbul adliyesinden Edirne şeyden vermişler ya Tekirdağ’dan, bunu da başka bir 
şehirden vermişler. Onu götürdüm verdim işte dedim hakkımızda kovuşturmaya yer 
olmadığına İstanbul Ağır ceza karar verdi dedim, hani iyi oldu bunu da aldı onu da, yo yo 
takipsizlik kararı verir bunlar Adana’dakilerin müracaatıymış, Adana’da kim bunlar 
müracaat eden ya kim bunlar Adana’da Veli paşa Hrant Dink’i öldürten Veli paşa diye 
herkes gidip bir yoldan geçen bir dilekçe verse yoldan geçen herkes bir dilekçe verse 
ben kuyruk mu bekleyeceğim, Ee yani, yok böyle bir şey, paşam bir de Ankara var yalnız 
bir dosyamız daha var, haa bir de Ankara var, Ankara’da insan hakları derneği vermiş, 
müdahil olmak istemişlerdi, Ankara’da mı vermişler, tabi tabi Ankara’da bir dosya var, 
Ankara’da kim vermiş bunu veren, Ankara’dakiler şeyi vermiş insan hakları dernekleri 
vermişler, haa DTP ile ilişkisi olan, haa DTP ilişkili , PKK ile, bu şeyler, bu Adana’dan 
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verenler bunlar DTP’liler, DTP var ya, hani PKK’nın siyasi uzantısı olan parti, haa işte 
neyse bunların hepsi aynı tezgah zaten, bir de Ankara’ya verelim bakalım, ee ona da 
ifade vereceğiz, ya bu nedir ya adam dilekçe veriyor ne ee Hrant Dink’i Veli Küçük’len 
Kemal Kerinçsiz öldürttü, iyi hoş güzel sen kimsin ben cezaevinde yatan 29 tane adres 
hepsi şey. Bununla ilgili yeni bir bilgi vereceğim. Paşam Allah’dan bunlar bir tezgah 
kurmadılar, peki oğlum nereden biliyorsun ifaden var mı, tanığın var mı, belgen var mı, 
görgün var mı soran yok, hadi ya bunlar suçluymuş, gönder, gezdirsinler böyle bir şey 
olur mu ya, iyi de paşam Kemal bey devam ediyor, Allah’dan bunlar bir tezgah 
kurmadılar , yani aman aman, her şeyi yapabilirler bunlar yapamayacakları bir şey yok 
namussuzların her türlü oyun tezgahı kurar bunlar, bu da bir tezgah işte bir tezgah değil 
mi, üç ayrı yerden aynı dilekçeler, dilekçelerin mahiyeti bile aynı, satırı satırına, 
birbirlerine geçmişler faksları, düşüne biliyor musun yani bir yerden yazılmış her tarafa 
aynı dilekçeler gitmiş, ayrı ellerden çıkmış gibi göstermek için, işimiz gücümüz yok 
bunlarla uğraşacağız, eh işte paşam, Kemalcim falan filan buralarını geçeyim tamam 
oldu sağ ol diye bitiyor. Sizi de çok oyalamayım. Şimdi burada konuşma içeriğinde bahsi 
geçen kısmı özellikle belirtmek istiyorum, Tekirdağ’da yatan sanırım, 29 kişiydi, 29 tane 
DHKP/C üyesi, Veli Küçük ve Kemal bey hakkında Hrant Dink’i öldürmekten savcılığa 
şikayette bulundular efendim, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı bu konuda takipsizlik kararı 
verdi, bu takipsizlik kararını dosyaya dilekçemiz ekinde sunduk, esas numaraları hazırlık 
numaraları hepsi mevcut, çok bir yerden bir yere zıplayacak gibi olacağım, ama alakalı 
olduğunu düşündüğüm için ifade etmek zorundayım, DHKP/C li 29 kişinin şikayet ettiği 
Veli Küçük dikkatinizi çekerim, herkes Kandıra’ya yollanırken, Tekirdağ’a tutuklu olarak 
gönderildi, son derece düşündürücü. İddianameye göre, örgütsel bağlantılı olan iki sanık 
arasındaki Kemal bey ve Veli bey arasındaki görüşmeler üç tanedir, bunların hepsi 
deliller ek klasörlerde mevcuttur, görüşmelerin tamamı aynı odak tarafından 
yönlendirildiği anlaşılan bir takım gurupların DHKP/C terör örgütü üyeleri, PKK’nın 
sözcülüğüne soyunmuş sivil toplum örgütü üyeleri gibi, müvekkil ve avukat Kemal 
Kerinçsiz hakkında Hrant Dink cinayetine azmettirdikleri iddiası ile Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinden eş zamanlı bir şekilde yaptıklar suç duyurularına ilişkin bir birbirlerini 
bilgilendirme mahiyetine haiz telefon görüşmeleridir. Nitekim biz Hrant Dink’in 
öldürülmesi ile ilgili basında çıkan ve Hrant Dink’in vekili sıfatı ile etrafta müvekkili, Hrant 
beyi Veli Küçük öldürdü o tehdit eden diyen ne yazık ki meslektaşımız olan 
meslektaşımız hakkında açtığımız bir tazminat davası ile yaptığımız bir ceza başvurusu 
vardır devam etmektedir, bunların bilgileri de dosyada dilekçemiz ekinde sunulmuştur. 
Yani çamur at izi kalsın sürekli devam etmektedir. Şimdi kaldığımız yerden devam 
ediyorum, aralarında geçen bu diyalog bu durumun nedeniyle uğradıkları 
mağduriyetlerin dillendirilmesi ve tamamen bir bilgi alışverişinden ibarettir. Bu 
görüşmeler bırakınız bir örgüt bağını deşifre etmeyi, müvekkilin nasıl bir örgütlü bir 
yapıyla karşı karşıya kaldığının çok açık göstergesidir. Nitekim konuşmanın az önce 
okuduğum Kemal beyle ilgili vurguladığım bölümlerinde, müvekkil ve iş bu dosyanın 
diğer sanığı yine Kemal bey, karşılarındaki yapının her türlü kirli tezgahı 
yapabileceğinden endişe ettiklerini, karşılıklı olarak birbirlerine ifade etmişlerdir 
endişelerini. Bu görüşme üzerinden zaten 10-15 gün gibi bir süre geçtikten sonra 
endişelerinde ne kadar haklı oldukları gözaltına alınmalarıyla bir kez daha teyit edilmiştir. 
Konuşmamın başında ifade etmiştim, bana ayrılan sürenin şimdilik son kısmına 
değiniyorum ve son tapeye geldim. Çok önemli bir husus bu savcılık makamı bu 
okuduğum tapeler gibi tapelerden örneğin şimdi aklıma geldi iletmekte fayda görüyorum 
Veli Küçük bizim 15 yıldır vekilimiz yine küçük bir parantez benim Veli amcamdır o, ben 
küçüklüğümden bir tanırım, her türlü hukuki şeyinde yanında destek oluruz, benim 
müvekkilime telefonla ulaşamadığım zaman, ulaşamadım saygılarımla lütfen beni arayın 
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diye çektiğim mesaj, iddianame ve eklerde yer almıştır, açık telefon numaramla. 
İddianame açıklandıktan bir gün sonra 24 saat geçmeden sonra nasıl oluyor, 445 
klasörün içinden bu bilgiye ulaşıyor basın mensupları, tabi ki servis edilmiş, benim cep 
telefonum Cuma akşamı akşam saatlerinde iddianame açıklandı, Pazar günkü Taraf 
gazetesi Cumartesi akşamı yayına verildi, Pazar günü Taraf gazetesinde benim cep 
telefon numaram ismimle ve numaramla açıklandı, o gün telefonum hiç susmadı, bir 
sürü tehdit telefonları aldım, bir sürü abuk sabuk telefonlar aldım, iddia makamının bunu 
yapmaya hakkı yok, biz vekiliz, biz bir insanız, ben bir anneyim, iddia makamı, ve bir 
hukukçu kızıyım, hayatımda adaleti öğrenerek büyüdüm, bir iddia makamı asla kişilerin 
kişisel verilerini konuyla alakalı olmayan kişisel verilerini dosyaya koyamaz, böyle bir 
sorumsuzluk örneği tarihte görülmemiştir. Buna benzer diğer bir olay bunun da suç teşkil 
ettiğini düşünüyorum, Sami Hoştan ile yaptığı bir telefon görüşmesi müvekkilin, iddia 
makamı o kadar çaresiz kalmıştır ki, az önce söylediğim gibi tapede olmayan kelimeleri 
iddianameye ekleyerek varmış gibi bir hava yaratmıştır, iddianamenin 923. sayfasında 
yer alıyor sayın basın mensupları açıp okursanız tapeyi de görürsünüz, aynen şöyle 
yazıyor, aslında tapeyi okumayayım uzun sürer, 923. sayfasında şöyle yazıyor, Buradan 
da şüpheli Veli Küçük’ün ifadesinde beyan ettiği gibi, Arnavut Sami kod Sami Hoştan’la 
sık görüşmediği ve uzun zamandır görüşmediği şeklindeki beyanının delillerle 
örtüşmediği, şüphelinin hem görevi döneminde, hem de görevinden sonra Arnavut Sami 
kod Sami Hoştan’la sık sık görüştüğü, bu sıklık nedir anlamış değiliz, hatta bazı konuları 
yüz yüze görüştükleri, Arnavut Sami Hoştan’ın, bu kısmı çok önemli sayın başkan, 1,5 
milyon dolar para kaybettiğini söylemesi üzerine de, Veli Küçük demiş ki tapede sözde, 
oturur konuşuruz hallederiz demiş, 923. sayfada savcılık makamı bu tapede yer alan bu 
ifadeye dayanarak bu yorumu yapıyor, tapeyi sayın mahkemenize sunuyorum, tapede 
hallederiz kelimesi yoktur, hallederiz kelimesini koyarak, müvekkille Sami Hoştan 
arasındaki ilişkinin boyutunun ne kadar derin olduğunu, para içerikli bir ilişkileri olduğunu 
ben sana yardım ederim, ben sana çözerim,  mafya bağlantısı olduğunu ima etmeye 
çalışmıştır savcılık makamı, tapede olmayan bir kelimeyi koymak resmi evrakta 
sahteciliktir bu konuda gerekenin yapılmasını talep ediyorum. Bana düşen kısım şimdilik 
bu kadardır efendim, saygılarımı sunuyorum, meslektaşım Tayfun Ilıca’ya mikrofonu 
devrediyorum” dedi. 

Sanık Veli Küçük müdafii Av. Tayfun Ilıca : “ Ben savunmama müvekkilin 
katıldığı toplantılarla ilgili görüşe ilişkin açıklamalar yaparak başlayacağım, ancak önce 
sayın heyetinize burada bulunan herkese ve bizi dinleyen tüm basın mensuplarına bir 
takım gerçekleri çok net bir şekilde vurgulamak istiyorum, bende bir asker çocuğuyum, 
Türkiye’de herkes 20 yaşında askere giderim, biz asker çocukları doğduğumuz gün 
asker oluruz, babamız ölene kadar askerizdir, biz ölene kadar yine asker olarak ölürüz, 
çocuklarımızı da öyle yetiştiririz. Benim oğlum 4 yaşında ve 13 yaşında, ben çocuklarımı 
Atatürk Cumhuriyetinin çocukları olarak yetiştiriyorum, çünkü benim babam 1926 
doğumludur şuanda yaşayan en yaşlı askerlerden biridir, 85 yaşındadır ve bir 
Cumhuriyet çocuğu olarak beni doğduğum günden başlayarak iliklerime kadar bu 
Cumhuriyeti sevmem, bu Ülke’de yan yana yaşadığım ırkı, dili, dini, mezhebi ne olursa 
olsun bütün insanları kendi canım, kanım gibi sevmem konusunda beni yıllardır 
yoğurmuştur, bu yoğrulma süreç içinde oluşur, bu yoğrulma daha sonra oluşmaz, 
ailemden aldığım bu terbiye ve ailemden aldığım bu duygu beni bugünlere getirmiştir, bu 
mahkemeyi izlerken çok üzüldüğüm birkaç konu yaşandı, bu nedenle bunları açıklama 
gereğini duyuyorum. çünkü bugün Ülkemizin geldiği noktada aileler bu yetiştirimi demek 
ki doğru yapmıyorlar, demek ki doğru çocuklar yetiştiremiyoruz, biz hiçbir zaman 
karşımızda bulunan insanları kul olarak görmedik, biz herkesi insan olarak gördük, hiç 
kimseye kötülük düşünmedik, hiç kimseye kötülük düşünmüyoruz, hiç kimseyi 
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sevmemezlik edemeyiz, bizim ailemizin, atalarımızın yüreklerimize yüklediği insan 
sevgisini, bayrak sevgisini, millet vatan sevgisini hiç kimse yok edemez, hiç kimse de 
yok etmeye hiç kimsenin de gücü yetmez, yetmeyecekte, çünkü burada öyle konuşmalar 
duydum ki tüylerim diken diken oldu, hayretler içinde kaldım, burada yaşayan şu anda 
burada nefes alan herkes Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşıdır, burada benim düşmanım 
yok, benim düşmanlarım buranın dışındadır, benim topraklarımın dışındadır, benim 
ülkemde yaşayan hiç kimse benim düşmanım olamaz, bir hataya düşmüştür, bir 
yanılgıya düşmüştür, yanlış şeyler yapmıştır, yanlış şeyler düşünüyor olabilir, ben eğer 
bir Türk aydını isem, bir aydınsam herkese doğru yolu göstermek zorundayım, benim 
atalarım, bu Devleti ondan önceki Devletleri kurarken bir tek şeye, her zaman çok dikkat 
ettiler adalete ve insan sevgisine, gittikleri hiçbir Ülkede insanlara zulmetmediler, bugün 
basından ibretle izliyorum, Ermenilerden özür dileyen sözde aydınlarım var, benim ölen 
askerimden, benim ölen çocuğumdan, benim ölen şehitlerimden kim özür diledi bugüne 
kadar hiç kimse dilemedi, hiç kimsenin böyle bir şeyi yapmaya hakkı yok, ben size 
bunun örneğini vereyim, ben ilkokulu üç yerde okudum, ortaokulu iki yerde okudum, 
liseyi üç yerde okudum, ben lojmanda uyurken, gece yarısı Türk jetleri lojmanın 
üstünden alçak mesafeden geçtiğinde, hepimiz ailece kalkıp babamızı giydiriyorduk 
çünkü olağanüstü bir durum vardı, babamız gidiyordu, giderken ne düşünüyorduk biliyor 
musunuz, hepinize anlatayım, babam acaba geri dönecek mi diye düşünüyordum, 
lojmandaki bütün arkadaşlarım aynı şeyi düşünüyordu, babalarımızı getiren servisler 
lojmana yanaştığı zaman, servislerden kim inecek babam inecek mi acaba , kimin 
babası inmeyecek diye düşünüyorduk, babamız indiğinde sevinçle ona sarılıp, onu bir 
anda unutup babası inmeyen arkadaşımızın evine gidip onu teselli ediyorduk, ben böyle 
büyüdüm, ben bu Ülkeye en ufak bir zarar vermem, en ufak bir zarar verecek herkesin 
karşısındayım, herkes kanımla, canımla beni karşısında bulacak, bu Ülkeye kimse zarar 
veremeyecek, bu Ülke bu Türk milleti, hiçbir zaman kul olmayacak, bu Türk milleti 
Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalarak yaşayan dininde, ilminde, medeniyetinde ve kalbinde 
insan sevgisiyle, insan sevgisiyle ilelebet yaşayacak, bizim insanımız, bizim canımız, 
bizim kanımız, hepimiz buradayız, hiç kimsenin hiç kimseyle bir hesabı olamaz, burada 
kim kimseyle hesabı olduğunu söylüyorsa karşısındayım. Hepimiz burada Türkiye 
Cumhuriyetinin vatandaşlarıyız. Müvekkilin katıldığı toplantılarla ilgili iddianamede bir 
sürü açıklamalar yapılmış, öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında güvence 
altına alınmış Temel hak ve hürriyetlerinin kullanımı ile ilgili olarak savunma yapmayı 
reddediyorum, burada müvekkilimi bir konuda eleştirebilirim, sanık Veli Küçük çok daha 
fazla sivil toplum örgütü, dernek, parti, her türlü kuruluşun toplantısına çok daha fazla 
katılmalıydı, her yere gitmeliydi, daha fazla ilgilenmeliydi, ilgilenmediği için bu haldeyiz 
demek ki, iddia makamı iddianamenin genelinde izlediği taktiği toplantılar konusunda da 
kullanmıştır, toplam 4 adet toplantı, iddianamenin değişik yerlerinde defalarca, defalarca 
söylenerek tam 56 kez tekrarlanmıştır, biz iddianameyi ilk okuduğumuzda biz de çok 
ciddi bir yanılgıya düştük, dedik ki yani bu kadar çok mu toplantı var, bu kadar çok mu 
görüşme var, okuduk, okuduk, sayın mahkemeniz word halinde de dökümleri verdiğinde 
gene süzdük ettik ve baktık ki, 28 Ekim 2005 tarihinde müvekkilin katıldığı bir etkinlik 
iddianamenin değişik yerlerinde 14 kez tekrarlanmış ve her seferinde de basma kalıp 
olarak Veli Küçük’ün birlikte katıldıkları ifadesi kullanılarak sayfa 179-181-186-215-220-
229-786-885-886-905-972-975-909-1841 nolu sayfalarda tekrarlanarak söylenmiş, 
yanlış yönlendirme şeklinde izlenen bu taktiğe göre, sadece müvekkilin katıldığı 
toplantılar dikkate alınarak, bu hesap yapılırsa 4 toplantıya 56 defa yer verilmiş ve 17 
eylem olduğu 56 defa belirlenmiş, 17x56 takdirinize bırakıyorum, yani bu toplantılar bu 
şekilde iddianameye konularak izlenen taktikle mevcut sanıkların sürekli eylem 
gerçekleştirilen insanlar olduğu izlenimi verilmeye çalışılmaktadır. Bunun iddia 
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makamının çaresizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum ya da bunu özellikle yaparak 
çok aktif insanlar olduklarını göstermeye çalışıyorlar, onun takdirini sayın mahkemeye 
bırakıyorum, çünkü Allah biliyor ne düşündüklerini. Bu noktadan yola çıkarak bu 
toplantılarda, örgütün sözde gizliliği prensibini sorgulamak istiyorum. Çünkü, sayın iddia 
makamı çözemediği her konuda sözde gizlilik prensibine dayanarak olayları kapatma 
yöntemini seçmiştir. Şimdi iddia makamından, sözde gizlilik prensibi konusunda kendi 
iddianamesindeki belirlemeleri ile açıklamaları sizlere aktarmak istiyorum. Örgüt üyeleri 
gizlilik prensibini hangi durumda ortaya sokmaktadır, 1- Muzaffer Tekin tarafından birçok 
basın yayın kuruluşunun önünde Veli Küçük’ün elinin öpülmesi ki, bu müvekkille 
Muzaffer Tekin arasında kurulan tek kişisel ilişkisidir Galatasaray meydanında, bu 
esnada gizlilik prensibi yok mudur, yani bu örgüt nasıl bir örgüttür ki Galatasaray 
meydanında bütün basın var Muzaffer Tekin Veli Küçük’ün elini öpüyor, yanına 
gitmemesi lazım, orada bulunmaması lazım, yine basın ve emniyet genel müdürlüğü 
tarafından çok sıkı şekilde takip edilen müvekkilimin de katıldığı iddianame içeriğinde 
belirtilen etkinliklerde Veli Küçük sözde örgüt üyesi olan üst düzey yöneticisi olduğu iddia 
edilen Sevgi Erenerol, Kemal Kerinçsiz gibi kişilerle birlikte gözükmekten hiç 
çekinmemiştir, bu nasıl bir gizlilik prensibidir, bu esnada niye gizlilik prensibi esas 
alınmamıştır. Müvekkil örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişilerden bir kısmıyla telefon 
görüşmesi yapmaktan hiç çekinmemiş, bir kısmıyla hiç telefon görüşmesi yapmamıştır 
şimdi bunu nasıl açıklayabiliyoruz yani, bu sözde örgütün üst düzey yöneticisi olan Veli 
Küçük nasıl bir seçim yapıyor, niye birisiyle görüşüyor, niye birisiyle hiç görüşmüyor yani 
Veli Küçük acaba bazı insanlarla sadece telefon bağlantısıyla mı çalışıyor, bunu 
anlamak mümkün değil , bu konudaki en çarpıcı benim için özellikle çok çarpıcı bir örnek 
var sayın mahkemeye ve huzurunuzda sunmak istiyorum, iddianamenin 100. sayfasında 
tape no 1068, Veli Küçük ile T.I arasında, ben Tayfun Ilıca’yım bu, benim ismim T.I, 
telefon görüşmesinde T.I’nın Veli amcacığım, senden bir bilgi almak istiyorum ya, bu 
nokta noktayı tanır mısın dediği. Burada nokta nokta diye özellikle geçiyorum çünkü 
hiçbir insanın isminin karalanması ya da isminin bir yerlerde konuşulması, benim hukuk 
anlayışıma, insanlık anlayışıma sığmıyor. Veli amcacığım senden bir bilgi almak 
istiyorum ya, bu nokta noktayı tanır mısın dediği, Veli’nin yamuk bir adam ya dediği, 
T.I’nın yani işte avukatlığını falan vermek istiyor da hiç tanımadığım bir adam benim 
dediği, Veli Küçük’ün biliyorsun onu bir sürü mafyacılık işleri falan var bir yanlış bir şey 
yapamaz benim haberim olsun, bir şey yapamaz o yanlış yapamaz yani dediği. Şimdi bu 
telefon tapesine sayın iddia makamının verdiği yorumu hiç değiştirmeden aynen sizlere 
sunuyorum,  Dolayısıyla söz konusu telefon görüşmelerine bakıldığında, örgütün mafya 
yapılanmasındaki kişilerin her konuyu Veli Küçük’e bildirdikleri, Veli Küçük’ün de her 
konu ile bizzat ilgilendiği, başka bir mafya lideri hakkında bilgi almak isteyen kişiye 
kendisinin haberi olduktan sonra yanlış yapamayacağını söyleyerek, bu mafya 
gruplarının kendisine olan bağlılığını açıkça ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. Bu yorumu 
sayın mahkemenizin takdirine ve vicdanına sunuyorum, ben 26 yıllık avukatım, ben 
Devlet Güvenlik mahkemesinde dava almıyorum, çünkü Ülkem aleyhine çalışan hiç 
kimsenin yanında değilim, hiç kimseye hizmet etmem, beni gördünüz mü , göremezsiniz, 
Devlet Güvenlik mahkemesinde uyuşturucu ya da diğer işler yapan insanların 
avukatlığını yapmıyorum, benim böyle bir mesleki prensibim var, aldığım terbiye bundan 
kaynaklanıyor, herkesi tenzih ederim kimseyi eleştirmiyorum, sadece kendimi 
anlatıyorum, ben burada yaptığım bu telefon görüşmesiyle 20 senedir tanıdığım, 
bilgisine, tecrübesine, insanlığına hayranlık ve saygı duyduğum bir çok şeyi kendisinden 
öğrendiğim Veli amcama istihbaratçı olduğu için bir konuda bilgisi var mı yok mu diye 
soruyorum, yaptığım sadece bu, ben örgüt elemanı değilim, örgütün mafya bağlantısını 
kuran bir insan değilim, bunu herkes bilsin. Sayın heyet, buraya kadar açıkladığımız 
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üzere, huzurdaki sanıklar arasında bir örgüt ilişkisi bulunduğunu iddia etmek gerçek 
dışıdır, böyle bir iddiayı ileri sürmek de gerçek dışıdır, hangi zihnin ürünü olduğunu sayın 
mahkemenizin takdirine bırakıyorum çünkü bizler atalarımızdan çok iyi öğrendik ki, 
sözün bittiği yerde söze muktedir olmayanlar konuşamazlar. Ancak eminiz ki savcılık 
makamına bir takım kişiler sunulmuş, bu kişilerden bir örgüt yaratılması istenmiş ve 
suçlu ve suç yaratma gayreti içerisindeki iddia makamı, elindeki mevcut malzeme ile 
yaratıcılığını bu kadar kullanabilmiştir, bu aşamada, sözde örgütün kurulumu 
tamamlanmış ve bu örgüte bir eylem yakıştırılması aşamasına gelinmiştir. çünkü 
yasalarımız örgütlerin düşünce dışındaki eylemleri olmazsa, suçun oluşmayacağı 
konusunda düzenlenmiştir, iddianamenin arkasındaki saik açısından, Danıştay’a yapılan 
ve bir üyesinin katledilmesi ile sonuçlanan alçakça saldırı biçilmiş kaftan olarak 
alınmıştır, en üzücü yanı da budur, çünkü benim müvekkilim yıllarca bu Ülkenin sınırdaki 
taşına zarar gelmesin diye canını ortaya koyarken, Ankara’daki bir yüksek yargı 
hakiminin canına zarar gelmesini düşünüyorsa, ben öyle bir şeyi hissetseydim, Veli 
Küçük burada olmazdı. Böylece hem Ülkemizde gerçekleştirilen dini motifli saldırıların 
arkasındaki radikal İslamcı örgütler aklanmış, hem de bu cinayetler ulusalcı düşünceye 
sahip kişilere yıkılmış olacaktır. Ellerinde diledikleri gibi ifade alabilecekleri, istedikleri 
gibi yönlendirebilecekleri harika bir malzeme mevcuttur, bu malzemenin adı Osman 
Yıldırım’dır, Osman Yıldırım neden çok iyi bir malzemedir, çünkü Osman Yıldırım 
menfaati söz konusu olduğunda, her türlü yalanı söyleyebilecek, her türlü işbirliğine açık 
her türlü illegal ilişkinin kurulabileceği hasta bir kişiliktir, hasta bir kişiliktir, lafını üstüne 
basa basa sayın heyete aktarıyorum, neden hasta bir kişiliktir, ceza muhakemesi 
kanununun 58/1 maddesi uyarınca, tanıklığına ne dereceye kadar güvenilebileceği 
konusundaki bilgiler, iddianamede ve dosyamızda mevcuttur, bu bilgiler üzerinden 
gittiğim zaman, size hasta kişiliği gösterebildiğime inanıyorum, Osman Yıldırım isimli 
şahıs, Danıştay saldırısı sebebiyle yakalanmış, yargılanmış ve mahkum olmuştur, 
Osman Yıldırım bir kardeş katilidir, kız kardeşini öldürmüştür, 24 yıl süreyle 
cezaevlerinde yatmış bir katildir, Osman Yıldırım Danıştay saldırısına ilişkin mahkumiyet 
kararının verildiği son celsede, kararın tefhim edildiği anda tefhimin arkasından sayın 
mahkeme heyetine ki sayın mahkeme heyeti size şimdi okuyacaklarımı bire bir aynen 
zabta geçirmiş ve suç duyurusunda bulunmuştur, bu şahsın mahkeme başkanı ve 
heyete karşı söylediklerini aynen okuyorum, herkesi tenzih ederim,  O İngiliz piçinin 
kurduğu Cumhuriyeti başınıza yıkacağız, evet benim yegane görevim Cumhuriyeti yıkıp 
ikinci Osmanlı devletini kuracağım diyerek ve diğer tehdit içeren sözler ve hareketlerde 
bulunarak sen benim şahitlerimi dinlemedin diye, mahkeme başkanına hitaben el ve kol 
hareketleri yaparak tehdit dolu sözler söyleyerek mahkeme heyetini bu hareketleriyle 
tehdit ederek mahkeme başkanına hitaben, Sende onun piçisin, Cumhuriyet düzenini 
yıkıp şeriat düzenini kuracağım şeklinde beyanlarda bulunabilen hasta bir kişidir, 
bahsettiği piç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ tür, bu adamın ifadeleri sayın iddia makamı 
tarafından güvenilir kişi samimi ifadeler olarak alındı. Osman Yıldırım geçmişinde pek 
çok yasadışı silahlı olay gerçekleştirmiştir, hatta tutuklu olduğu cezaevinden yazdığı 
mektupla kendini ihbar etmiştir, dosyamızda kendi el yazısıyla yazdığı ihbar mektubu, 
her şey mevcuttur. Osman Yıldırım aynı kişiyi, hem tanık, hem gizli tanık olarak 
dinleyerek ortada birden fazla tanık varmış izlemini uyandırmaya çalışan kişilerle işbirliği 
içerisinde olan bir haindir. İfadenin içeriğine baktığımız zaman, kendisine inanmayı 
imkansız kılmaktadır, kendisi geçimini kahvehane işleterek sağlamaktadır, ancak 5 
milyon Amerikan doları vardır ve A TV televizyonunun hissedarıdır, yine bir gazete 
bahçesine bomba atmak için iki tane el bombası atmak için 500 Bin dolar gibi inanılması 
güç bir fiyata anlaşma yapmıştır, bunların dışında ifadelerinin söyledikleri hiçbirisi 
birbirini tutmamaktadır. İddianamenin incelenmesi aşamasında, karşımıza birbirinden 
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farklı pek çok Osman Yıldırım ifadesi çıkmıştır. Hatta öyle ki bir birini takip eden 
sayfalarda aynı sayfa içerisinde, birbirinden farklı Osman Yıldırım ifadelerine rastlamak 
mümkündür, şimdi bu ifadeleri örnek olarak, sayın mahkemenize aynen okumak 
istiyorum, 442. sayfa, Muzaffer Tekin’in azmettirmesi, para vaadi ve bombaları getirmesi 
ile Cumhuriyet Gazetesine bombalı saldırıların yapıldığını, Alparslan Arslan’ın Danıştay 
Saldırısı öncesinde Veli Küçük ve Muzaffer Tekin’den talimat aldığını bildiğini, aynen 
okudum, 444. sayfa, Bahsi geçen Ataşehir’deki toplantıda el bombalarını kendisine 
Muzaffer Tekin’in verdiğini, Veli Küçük’ün o toplantıda olmadığını, 445. sayfa, 
29.04.2006 tarihinde, Alpaslan Arslan’ın bekar arkadaşlarının kaldığı bu evde Muzaffer 
Tekin, Alpaslan Arslan, Oktay Yıldırım ile birlikte kendisinin tanımadığı 10-15 şahsın 
daha olduğunu, Muzaffer Tekin’in burada 3 adet el bombası getirerek kendisine, bunlar 
Cumhuriyet gazetesine atılacak rahat ol kimse ölmeyecek, o şekilde olsun iş bitince 
sana 500 bin dolar para vereceğiz, senin attırdığın kişilere vereceğin paraya karışmayız 
dediğini, kendisinin iki adet el bombasını alıp cebine koyduğunu ve bir tanesini de 
Alpaslan Arslan’a verdiğini söylüyor, Veli Küçük’den aldığı iş gereği çıkar amaçlı olarak 
Cumhuriyet gazetesine iki defa saldırı eylemi yaptırdığını, Veli Küçük ile eylemler öncesi 
yapmış olduğu görüşmede, kendisinden , kendisinden Veli Küçük’den diyor bu seferde 
iki adet el bombası aldığını, Alpaslan Arslan’ın da orada olduğunu, ona da bir tane el 
bombası verdiğini, daha sonra ne konuştuklarını kendisinin bilmediğini, bombaları 
kendisine teslim edildiği ve bir öncesinde yapılan Cumhuriyet gazetesine bomba atılması 
teklifinde bulunulduğu toplantıya Veli Küçük, Muzaffer Tekin, Mehmet Zekeriya Öztürk , 
Mehmet Fikri Karadağ, Kuddusi Okkır, Oktay Yıldırım’ın katıldığını, Veli Küçük’ün 
bombaların teslim edildiği toplantıda olmadığını, ancak kendisine 500 bin dolar karşılığı 
Cumhuriyet gazetesine bomba atılması eylemini teklif ettiğini, kendisinin zaten Veli 
Küçük, Muzaffer Tekin ve Oktay Yıldırım ile geçmişe dayanan tanışıklıkları olduğunu, 
Sayın başkan, bu kız kardeşini öldürmüş, 24 yıl hapis yatmış bir insandır, bu hapis 
hayatı ve bu şahsın yaşını yan yana koyduğumuz zaman, Veli amcayla 12 yaşında filan 
tanışıyor olması lazım, Muzaffer Tekin tarafından kendisine cumhuriyet gazetesine el 
bombaları atılması karşısında, 500 bin dolar verileceği vaat edildiğini, el bombalarını 
Muzaffer Tekin’in Oktay Yıldırım’ın da bulunduğu ortamda Ataşehir semtinde kendilerine 
verildiğini, tüm bu ifadeler iddianamenin birbirini takip eden sayfalarından aynen 
alınmıştır. Sayın başkan, sayın üyeler, Osman Yıldırım bugün bir sağlık kuruluşuna girse 
kendisini hiç dinlemeden sadece bu beyanlarını gören psikiyatrisler, ben konuştum 
arkadaşlarımla sadece bu beyanları ile kendisine hasta raporu verebiliyorlar, bunu sayın 
heyetinizin bilgisine sunuyorum, kendisinin tetkik edilmesine gerek yok, bu tür beyanları 
ardı ardına bu şekilde sıralayan insanın geçmiş kişiliği ve cezaevinde yattığı süreye de 
baktığınız zaman hasta olduğunu anlamak için kendisini muayene etmeye gerek yok, 
takdirlerinize ve bilgilerinize sunarım. Sayın savcılar bu iddialardan hangisine cevap 
verelim, hangisini ciddiye alalım, hangisini değer vermeye uygun görelim ya da sayın 
savcılar, iddianameyi bu beyanların üzerine kurarken hangisine itibar ettiniz, bu iddiaları 
arka arkaya bu şekilde sıralayan bir insana nasıl itibar ettiniz, bunu sayın mahkemenin 
takdirlerine sunuyorum, ancak maalesef içerisinde bulunduğumuz durum karşısında 
bizim de bu beyanlara cevap vermemiz gerekmektedir, bu bağlamda Osman Yıldırım’ın 
gerek gizli, gerek açık tanık olarak, gerekse de kendisini cezaevinde ziyaret etmiş bir 
avukata anlatmış olduklarından yola çıkarak, tanık beyanlarını inceledik ve şu sonuçlara 
vardık, 11.03.2008 tarihli Danıştay saldırısına ilişkin dosyadan hükümlü bir başka 
sanığın avukatına, Sincan cezaevinde verdiği bilgilere ilişkin olarak adı geçen avukatın 
bir meslektaşımızın ifadesine göre, dosyada ismi ve kendisi vardır, 27 Nisan 2006 
tarihinde, Ataşehir’de tek toplantı yapılıyor, bu toplantıda Veli Küçük 3 adet el bombasını 
Alpaslan Arslan’a veriyor, bu toplantıda Muzaffer Tekin ve birkaç şahıs daha bulunuyor, 
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12.03.2008 tarihli Osman Yıldırım ifadesi, iddia 2, 30 Nisan 2006 tarihinde Ataşehir’de 
tek toplantı yapılıyor, bu toplantı da müvekkil Veli Küçük yok, eylem ve para teklifi 
kendisine Muzaffer Tekin tarafından yapılıyor, bombalarda Muzaffer Tekin tarafından 
ikisi kendisine birisi Alpaslan’a veriliyor, 17 Nisan 2008 tarihli Osman Yıldırım ifadesi, bu 
da 3. iddia, tarihi belli olmayan iki ayrı toplantı yapılıyor, kendisine Cumhuriyet 
gazetesine 500 bin dolar karşılığında bomba atılması teklif edildiği, ilk toplantı da Veli 
Küçük bulunuyor, bu parayı kendisine bizzat Veli Küçük teklif ediyor, bombaların 
kendisine teslim edildiği ikinci toplantı da tarihi belli değil, Veli Küçük bulunmuyor 
bombalar Muzaffer Tekin tarafından veriliyor, 12.03.2008 tarihli gizli tanık ( 9 ) Osman 
Yıldırım ifadesi, sayın heyet, biz yasalara hayatımızın sonuna kadar hep saygılı olduk 
hep olacağız, ama gerçekler, bu mahkemenin görevi gerçekleri bulmak, gizli tanık ( 9 ) 
Osman Yıldırım’dır ifadesini okuyorum ve takdiri sayın mahkemeye bırakıyorum, iddia 4, 
27 Nisan’dan sonraki bir tarih tek toplantı, Muzaffer Tekin ve Oktay Yıldırım var,  ayrıca 
6-7 kişi daha var, bombalama ve para teklifi Muzaffer Tekin’den geliyor, bombaları Oktay 
Yıldırım getiriyor, ikisini kendisine, birini Alpaslan Arslan’a veriyorlar. Bu beyanlara itibar 
etmek imkansızdır, üzücü olan ise, savcılık makamının itibar etmiş olmasıdır. Savcılık 
makamı sadece itibar etmekle kalmamış, hukuk kurallarını hiçe sayarak görevini kötüye 
kullanmış, açıkça suç işlemiştir, Osman Yıldırım’ın beyanlarını, bizzat gizli tanık Osman 
Yıldırım’la doğrulatmaya çalışmıştır. ama maalesef bunu başaramamışlardır. 
İddianameden aynen aktarıyorum. sayfa 469, Osman Yıldırım, yukarıda anılan 
nedenlerle, Cumhuriyet Gazetesi saldırıları konusunda itibar edilen beyanlarında, 
kendisinin Veli Küçük ve Ergenekon Terör Örgütü ile bağlantısını kabul etmiş, 
Cumhuriyet Gazetesi saldırılarının Veli Küçük ve Muzaffer Tekin’in talimatı ve Muzaffer 
Tekin’in verdiği bombalar ile gerçekleştiğini beyan etmiştir. Sıralanan tespitler ile, 
Cumhuriyet Gazetesi saldırılarının Ergenekon Terör Örgütü yöneticilerinden Veli Küçük 
ve Muzaffer Tekin’in talimatı ile gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Danıştay Saldırısının 
ise, Cumhuriyet Gazetesi saldırılarından hemen sonra olması, her iki eylemin de 
yukarıda açıklanan deliller ile aynı amacı gerçekleştirmeye yönelik olması, eylemlerde 
de aynı kişilerin istihdam edilmesi, bu eylemin de Ergenekon Terör Örgütü Yöneticisi 
Muzaffer Tekin ve Veli Küçük’ün  talimatı ile gerçekleştiğini göstermektedir. Gizli Tanık 
da görüntü ve ses kayıtlı ifadesinde de bu tespiti doğrulamıştır. Tanığın anlattıkları ve 
iddia makamının bu tanığın anlattıklarını yorumlayarak vardığı sonucu sayın 
mahkemenizin takdirlerini sunuyorum. Bunun iddia makamı tarafından nasıl 
açıklanacağını merak etmiyorum. çünkü iddia makamı bunu açıklayamaz, bu 
açıklanacak bir şey yoktur, söz bitmiştir. Öte yandan iddia makamı. yukarıdaki 
beyanların kabul görme ihtimalini zayıf görmüş olacak ki ayrıca bir de Alpaslan Arslan ile 
müvekkil Veli Küçük arasında bir ilişki varmış gibi gösterme gayretine girmiştir. Şimdi bu 
ilişkinin nasıl kurulduğu konusunda sizlere şahıslardan alınan ifadeleri aynen ve 
sonucunda iddia makamının kurduğu sonucu ve yorumu aynen okuyorum. Sayfa 442 ve 
devamı, Süleyman Esen tanık olarak alınan ifadesinde, Süleyman Esen Danıştay 
saldırısındaki sanıklardan birisidir ve mahkumdur, Alpaslan Arslan’ın Hakkı Kurtuluş 
isimli bir avukatın yanında staj yaptığını, Hakkı Kurtuluş’u Üsküdar’daki Şemsi paşa 
Kütüphanesinin yanındaki Katibim Restoran’ın yanındaki çay bahçesinde zaman zaman 
gördüğünü, ifade bu kadar, Osman Yıldırım’ın tanık olarak alınan ifadesinde; Bahsi 
geçen Ataşehir’deki toplantıda el bombalarını kendisine Muzaffer Tekin’in verdiğini, Veli 
Küçük’ün o toplantı da olmadığını, ancak kendisinin Veli Küçük ile Alpaslan Arslan’ın 
Üsküdar’da katibim restoranın yanındaki çay bahçesinde buluştuklarını bildiğini. Şimdi 
buraya kadar hiçbir şey yok, şimdi bundan sonraki yorumu, sayın heyetinizin takdirine 
sunmak istiyorum. Aynen okuyorum, birbirlerinden habersiz olarak ifadeleri alınan gerek 
ifadelerinin tarihi, gerekse soruşturma evrakındaki kısıtlama kararına göre birbirlerinin 
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ifadelerini öğrenmeleri mümkün görünmeyen her iki tanığın Alpaslan Arslan ve Veli 
Küçük’ün katibim restoranın yanındaki çay bahçesinde buluştukları,  avukat Hakkı 
Kurtuluş’un da söz konusu çay bahçesine gittiği şeklindeki beyanlarının Alpaslan Arslan 
ile Veli Küçük’ün geçmişe dayanan bağlantısı bulunduğunu gösterdiği anlaşılmaktadır. 
Heyhat heyhat, bu ne cürettir, bu ne cürettir yani burada bu iki ifade arasında bir tek 
benzerlik vardır, benzerliği okuyayım sayın heyetinize , Katibim restoranı, yanındaki çay 
bahçesi, Veli Küçük, Alpaslan Arslan, başka hiçbir şey yoktur, yani Süleyman Esen’in 
söylediği Alpaslan Arslan’ın Hakkı Kurtuluş’un yanında staj yapmış olması, Hakkı 
Kurtuluş’un Üsküdar’daki Şemsi Paşa kütüphanesi yanındaki Katibim restoranın 
yanındaki çay bahçesine zaman zaman gitmesiyle, Osman Yıldırım’ın ifadesindeki 
toplantıya 4 el bombalarını Muzaffer Tekin’in verdiği Veli Küçük’ün olmadığı Veli Küçük 
ile Alpaslan Arslan’ın Üsküdar da Katibim Restoran yanındaki çay bahçede 
buluştuklarını bildiğini söylemesi, Süleyman Esen’le Alpaslan Arslan’ın Veli Küçük’le 
Alpaslan Arslan arasındaki ifadesini mi teyit ediyor. Bu yorumu kabul etmiyorum. Bu 
yorumu kabul edecek, hiç kimseyi kabul etmiyorum. Bu yorumu yapacak ve bu yorumla 
insanların hürriyetini tahdit edecek hiç kimseyi kabul etmiyorum Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içerisinde. Gerçek şudur müvekkil ne Alpaslan Arslan ne Osman Yıldırım ne de 
bu menfur saldırılara karışan hiç kimseyi tanımamaktadır, bu menfur saldırılarla ne de 
bu kişilerle hiçbir bağlantısı yoktur, müvekkilim bu menfur saldırılara ilişkin en ufak bir 
bilgisi olsaydı bunların cezasını kendisi verirdi, hiç kimseye bırakmazdı. Sonuç olarak 
huzurdaki davanın konusunu oluşturan eylem, yukarıda kimliği ve kişiliği hakkında bilgi 
verdiğimiz bu kişi tarafından verilen ifadeden başka hiçbir delile dayandırılmamıştır ve 
huzurdaki sanıklar, bir meczubun beyanlarıyla  menfur bir saldırının zanlısı haline 
getirilmek istenmiştir. ancak herkesin bilmesi gereken bir gerçek daha var, benim annem 
var, babam var, dedelerim var nenelerim var, karım var , çocuklarım var, dayılarım var, 
teyzelerim var, herkes gerçekleri biliyor, hiç kimse bu Ülkede ulu önder Atatürk’ ün 
kurduğu Cumhuriyet sayesinde, Yüce Türk Milleti sayesinde hiç kimse hiç kimseyi tek 
başına bir varlık, kul olarak gösteremez, biz insanız, hepimizin etrafında bizim 
sevgimizle yoğrulmuş insanlar var, bu yorumları yapanlar bu insanlıktan nasibini 
almamıştır, ölene kadar da alamayacaklar. Verdiğimiz bu örnek, gizli tanıklık 
müessesesinin nasıl suiistimal edilebileceği ve çarpıtılarak suç ve suçlu yaratılma 
konusunda nasıl istismar edilebileceğini ortaya koyması açısından yeterlidir, bu 
aşamada tanık ve gizli tanıklık konusunda açıklamalarda bulunmak istiyorum, dosyada 
mevcut olup, bir kısım taraftar basının abartılı ifadelerinde yer verdiği gerek tanık 
gerekse güya gizli tanıklar içerisinde bizatiye, görgüye dayalı suç teşkil  edici isnatta 
bulunan hiçbir tanık yoktur yani hiç kimse hiçbir olaya ilişkin görgüsünü direk görgüsünü 
ortaya koyamamıştır. Sayın başkan, sayın üyeler, ben 48 yaşındayım 1982 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum, ben 1978 yılında üniversiteye 
girdiğimde Türkiye’de her gün insanlar ölüyordu, ben üniversiteye girdiğim gün bombalar 
patladı, 7 kişi öldü, ben Edirne’ye dönüp odama girip üç ay odamdan çıkamadım 
korkudan çünkü dört saat silahlı çatışmanın ortasında kaldım, biz bunları gördük, ben 14 
yaşındaki oğluma bunların hepsini öğretiyorum, biz bunları gördük, yaşadık, o 
çatışmalarda birbirinin gözünü oymaya çalışan arkadaşlarım bugün benim can 
arkadaşlarım hepsi, hepimiz bir tuzağın içine düşürüldüğümüzü çok net anladık, geç 
oldu, ama hepsi benim can arkadaşlarım, ölenlerimize de Allah rahmet eylesin, biz, 
sizler bu oyunları yaşamış görmüş insanlarsınız, biz bunları yaşadık gördük. Ben 
arkadaşlarım yanımda öldüğünde, herhalde bende kafayı uçurdum ki, tarih okumaya 
başladım, tarihi bir tarihçi gibi okumaya başladım, tarihi tarih kitaplarından değil, bize 
anlatılan yalanlardan değil, tarihsel süreci doğru gösteren arkeolojik belgelerden 
okumaya başladım ve bunun sonuçlarında, bunun sonuçlarını herkesle paylaştım, 



T.C .İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) CELSE  TARİHİ 
16.12.2008 ESAS NO :2008/209 CELSE NO:27 Sayfa:40 

 40 

herkesle paylaşıyorum, tarih bu andan sonra yaşayacağımız sürecin resmidir, resim belli 
biz bunların hepsini yaşadık, bu resimleri bilenler önümüzdeki resmi görebiliyorlar ya da 
resmi nasıl şekillendireceğimizi bilebiliyorlar. ama görmeyenler o resmin bir cehennem 
topuna döneceğini hiç anlamıyorlar, inşallah anlarlar. Dayanağını Ceza Muhakemesi 
kanununun 58/2 maddesinden alan gizli tanıklık, her türlü istismara açık ve savunma 
hakkını fevkalade engelleyen bir uygulamadır, burada tek güvencemiz sayın mahkeme 
heyetidir, sayın hakimlerimizdir ve güvenimiz tamdır, örneğin görevini yasaya ve 
vicdanına göre değil de, aldığı emirlere göre yürüten bir hukukçu iseniz, aynı dosyanın 
bir tanığını, sanığın ifadesini gizli tanık olarak alıp delil diye sunabilirsiniz veya aynı kişiyi 
hem açık kimliği ile hem de gizli tanık ( 9 ) ismi altında dinletip, daha sonra açık kimlikli 
tanıkla gizli tanık ( 9 ) ‘un beyanlarının birbirini doğruladığı iddiasında bulunabilirsiniz, 
tüm bunların ötesinde gizli tanık kan davalınız hasmınız olabilir, tanıklık yaptığı olaylar 
sırasında aslında başka bir yerde olabilir, gördüm diye ifade edebilir, ama kör olabilir, 
duydum der, ama sağır olabilir, olayda başka bir menfaati olabilir, kendisini veya çok 
yakınını suçtan kurtarma amaçlı olabilir, sanıkla hiçbir irtibatı olmayan bir kişinin çeşitli 
menfaatler temin etmek kastıyla başvurabileceği bir yol olabileceği gibi şahsi veya 
ideolojik hasmı olan biri tarafından suçlanmasına da imkan vermektedir, bu şekilde 
savunma hakkı kısıtlanmakta, delillerin doğrudan doğruya değerlendirilmesi imkanı 
ortadan kaldırılmaktadır, nitekim Yargıtay 10. Ceza Dairesi 27 Mart 2008 tarihli 
2007/25667 esas, 2008/4879 karar sayılı ilamında kovuşturma aşamasında yöntemine 
uygun biçimde dinlenmediği halde, kolluk tarafından soruşturma aşamasında gizli tanık 
olarak dinlenen muhbirlerin beyanlarının hükme esas alınamayacağı açıkça ifade 
edilmiştir, sayın heyetinize ek 9 olarak sunduk, tüm bu ihtimallerde savunma kendisini 
koruyacak hakların hiçbirisini kullanamaz, mahkeme de örneğin, tanıklıktan ve yeminden 
çekinme haklarını hatırlatamaz, kullandıramaz. Kaldı ki soruşturma kapsamında gizli 
tanık olarak ifadesine başvurulan kişilerin ifadelerinin alındığı tarihte bile, gizli tanıklık ile 
ilgili yasa yürürlükte bile değildir, bunu sayın heyetinize önemle aktarmak istiyorum, 
görüldüğü üzere, iddianamenin en güçlü delili olarak sunulan gizli tanıklık kurumu kişileri 
mahkumiyete yeterli delil olarak kabul edilemez, gizli tanık uygulaması, hukuki 
dayanaktan yoksundur, ancak bu davada iddia makamının en kolaylıkla başvurduğu 
müessese gizli tanıklık olmuştur, bu kapsamda adeta Ergenekon hakkında olumsuz bir 
şey söyle, mevcut suçlarından kurtul, doğru olması da gerekmez şeklinde, ödüllü tanıklık 
kampanyasına başlatılmış ve birçok gizli tanık ifadesine başvurulmuştur. Müvekkil 
aleyhine gerçek dışı ifade verilmesi konusunda birçok girişimler olduğu konusunda 
duyumlar aldık, belgelerimiz var, ilerleyen aşamalarda sayın mahkemenize bunları 
sunacağız tek tek. Bu soruşturmada müvekkil Veli Küçük, kilit isimlerden birisi olarak 
ortaya konulmuştur. ancak dosya içerisinde bunu destekleyecek somut yasal deliller 
yoktur konulamamıştır. çünkü suçlamalar asılsız olduğu için ortada böyle bir delilde 
yoktur, her şey ortadadır. aslında iddia makamı da bunun farkındadır, bu nedenledir ki 
müvekkil Veli Küçük aleyhine yalan ifade vermeleri konusunda tutuklulara tekliflerde 
bulunulduğu yönünde doğrulduğu kuvvetle muhtemel duyumlar alınmıştır, bu konuların 
bu muhakemenin sürmesi esnasında sayın heyetinizin önüne geleceğinden kimsenin 
şüphesi olmasın, bu konuda elimize ulaşan bilgiler ve deliller yargılamanın ilerleyen 
aşamalarında sayın mahkemeye sunulacaktır, iddialar gerçekten çok ciddi ve yargının 
bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri adına son derece üzücüdür, bu gelişmeler karşısında 
ilerleyen dönemde yeni olaylar, gizli tanıklar imal edilmek suretiyle, müvekkillerim başka 
suçlamalara da muhatap bırakılacağı endişesi yoğun bir şekilde vardır, bu konuda sayın 
mahkemenizin dikkatini çekmek istiyoruz. Bu soruşturma başta, PKK, DHKP/C ve 
Hizbullah gibi terör örgütü suçluları ile daha önce Ülkemizde gerçekleştirilen ve belirli 
nedenlerle kamuoyunun ilgisini çekmiş olayların suçluları açısından eşsiz bir fırsat 
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doğmuştur, sayın hakimim ben 82 yılında Üniversiteyi bitirdim, 83 yılında kura çekmeden 
askeri cezaevine asker çocuğu olduğum için, güvenilir insan olduğum için atandım, 
asteğmenliğimi her akşam saat beş buçukta cezaevi müdürünün kilitlediği Genelkurmay 
Başkanının bile girmesi yasak olduğu bir cezaevinin içerisinde yaptım, orada insanların 
ne düşündüğünü, ne hale geldiğini hele hele suç işlemiş bir insanın ruhsal olarak nasıl 
yok olduğunu kendi gözlerimle gördüm, çünkü cezaevine düştüğünüzde eğer suç işlemiş 
bir insansanız dışarı çıkma ihtimaliniz olmadığı için ruhsal olarak yok olursunuz ama suç 
işlememiş bir insansanız ve haksız yere içerdeyseniz bu bir ümittir, oradan dışarı 
çıkmayı beklersiniz, sizi yaşatan budur. Burada Osman Yıldırım isimli şahıs kız kardeşini 
öldürecek kadar cani ruhlu bir adamdır, katildir, cezaevinde 24 yıl kalmıştır, onun 
dışarıdaki önemli insanlara kendini irtibatlayıp içeride, içerideki arkadaşlarına ne kadar 
önemli adam olduğunu vurgulamak dışında, yaşamak için hiçbir ihtimali yoktur, hiçbir 
ihtimali yoktur başka türlü yaşayamaz. Yaklaşık 1 yıl önce hemen hemen hiç kimsenin 
bilmediği, adını dahi duymadığı sözde  bir örgüt hakkında, herkes uzman kesildi ve tanık 
olma yarışına girdi, burada duruşmaları izledikten sonra akşam evimize gidip televizyonu 
açtığımızda, duyduklarımızla hayretler içerisinde kalıyoruz, basın, basın görevini gereği 
gibi yapmayı hepimiz gibi zaman içerisinde öğrenecek hiçbir itirazımız yok, ama özde 
öğrenilmesi gereken bir değer var ki, bunun içimizden çıkmamış olması gerekiyor, 
adaletli olmak, adaletli olmak, adil olmak, gerçekleri görmek, beklemek, gerçeklere göre 
hareket etmek, gerçeklere göre yaşayamayan bir insan organizması çürümeye başlar. 
Herhangi bir suçtan ceza almış ve cezası kesinleşmiş olan bir kişi ortaya çıkıp kolayca 
Efendim bu suçu bana Ergenekon adına şu kişi işletti diyip mahkumiyetten kurtulma 
veya o suçu başkası işletti diye cezasında indirim alma hayalleriyle yatıyor, kalkıyor. 
Buna, buna aldığımız eğitim ve hukuk kuralları gereği, biz hukukçuların izin vermemesi 
gerekir, hukuk kuralları binlerce yıldır insanların yaşadığı olumlu ve olumsuz koşullardan 
özümsenerek oluşturulmuştur. Adalet ilkesi insanlar tarafından oluşturulmamıştır, adalet 
ilkesini Tanrı insanın gönlüne koymuştur,herkes de vardır yok diyen doğruyu söylemiyor, 
hepimizin gönlünde adalet ilkesi Allah tarafından vardır, yerleştirilmiştir. Terör ve çete 
hükümlüleri mevcut soruşturma kapsamında en çarpıcı ve medyatik yalanları söyleme 
konusunda adeta yarış içerisine girmişlerdir, söz konusu yalan rüzgarı ile ilgili yanlı 
basın üzerine düşeni gereği gibi yapmıştır, bu gibi yalancıların beyanları sürmanşetten 
yüzde yüz doğruluğundan emin bir şekilde yayınlanmıştır. Sayın hakimim, bizler 
hayatımızda insan saygısı, insana olan saygı yönünde fire vermeyen kişileriz, ben bu 
soruşturmada, bu ülkenin Türk Silahlı Kuvvetlerine yada diğer kurumlarına hizmet 
vermiş, görev yapmış, bu Ülke için çalışmış insanların yüce Türk yargısı tarafından 
mahkum edilmiş, hapishanelerde yatan mahkumlar, tutuklular ve suçlular tarafından 
yapılan başvurularla, bu şekilde iddianame hazırlanmasını kabul etmiyorum, bunu sayın 
mahkemenizin takdirine bir kez daha sunuyorum. Şimdi savunmanın diğer kısmına yine 
meslektaşım Zeynep Küçük devam edecek” dedi. 

Sanık Veli Küçük müdafii Av. Zeynep Küçük: “Gizli tanık ve tanık 
beyanlarıyla ilgili dosyada ilişkin açıklamalarda bulunmak istiyorum ben öncelikle, çünkü 
iddianamede savcılık iddia makamının dayandığı hemen hemen iddianamenin özüne, 
üstüne oturttuğu şey müessese tanık beyanları. Benim tanık beyanlarına söyleyecek bir 
şeyim yok, usulüne göre alınmış, hukuka uygun alınmış ve eğer gizli tanıksa başka 
kaynaklardan gizli tanık da olmasına gerek yok, açık tanık, gizli tanık, başka 
kaynaklardan da gerekli inceleme yapılarak doğrulatılmış, iddia makamının yapması 
gereken şey bu, hiçbir diyeceğim yok. Böyle tanıklarla bu iddianame kurulmuş olsaydı 
burada ben gizli tanık müessesesi ya da tanıklık müessesesi ile ilgili şu anda bu 
konuşmayı yapmayacaktım, ama iddianameye baktım ki özellikle müvekkil Veli Küçük 
hemen hemen ona isnat edilen suçların tamamı tanık veya gizli tanık beyanlarıyla, 
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Tuncay Güney, Osman Yıldırım geçiyorum onun haricinde. Ha bir suç yüklenmiş mi 
tanık veya gizli tanık beyanlarıyla sadece Osman Yıldırım’ın beyanı kullanılmış suç 
isnadı açısından Danıştay saldırısı. Diğer beyanlar gerek açık tanık gerek gizli tanık 
beyanları var çok beyan var, ama bir suç isnadı yok, bunlara dayanarak somut bir suç 
isnadına gidilmemiş, varsayım işte bu tanıkta böyle söyledi, bu gizli tanık şöyle söyledi, 
diye ucu açık bırakılmış, iddianamenin genelinde olduğu gibi insanların kafasına Veli 
Küçük hakkında ve ondan hareket ederek Türk Silahlı Kuvvetlerin, burada bulunan diğer 
sanıklar hakkında o olumsuz imajı, bu adamlar suçlu imajının verilmesi için işte bu tanık 
beyanları kullanılmış, suça bağlanmamış, bir yere bağlanmamış. Şimdi bu iddiaların 
Osman Yıldırım’ın beyanını gizli tanık olarak alınan Osman Yıldırım beyanını geçiyorum. 
Bu iddiaların kimler tarafından verildiği bu beyanların kimler tarafından verildiği 
iddianamedeki gizli tanık beyanlarının içerisindeki ipuçlarından, ipuçları var, 
çıkarabildiğimiz kadarıyla DHKP/C militanları, PKK’lı hükümlü, itirafçı olmuş kişiler gizli 
tanık olarak açık kimlikleri alınmaksızın dinlenmiş. Bunlar ne yapmışlar, işte o Veli Küçük 
DHKP’yi yönlendirdi, PKK’ya şöyle destek oldu, şunu öldürttü, bunu astırdı, bunu 
kestirdi, bunu nereden biliyorum, duydum öyledir tahmin ediyorum ben öyle olduğunu 
düşünüyorum o kanaatteyim, beyanların hepsi böyle okumuşsunuzdur mutlaka, somut 
bir şey yok. Bu iddianameyle PKK ve DHKP/C gibi terör örgütlerinin yıllardır silahlı 
mücadele ile başaramadıklarını, gizli tanıklık müessesesi ve bu dava ile sağlamışlardır. 
Bu başarıda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temeliyle oynamak, başta TSK ve Yargı 
olmak üzere temel Devlet kurumlarını yıpratmak, adeta bu Devleti tamamen savunmasız 
noktaya getirmeyi amaçlamaktadır. Şu anda ben soruyorum doğuda binlerce Mehmetçik 
görev yapıyor, rütbeli, rütbesiz, şuanda doğuda terörle mücadele eden binlerce 
Mehmetçik gün gelir bu mücadelemiz nedeniyle suçlu konumuna getirilebilir miyiz acaba 
diye düşünmüyor mudur, bence düşünüyorlar. Bir iddianameyle suçlanabiliriz, hatta 
yargılanabiliriz diye düşünüyorlar PKK ile mücadele edenler şuanda, sanık 
sandalyesinde oturabiliriz ve bu sanık sandalyesinde terörist yaftasıyla oturtulabiliriz, bu 
endişelerinde haklılar, haklılar, çünkü huzurdaki davada şu anda bir DHKP/C veya PKK 
militanının söyledikleri, sadece söylüyor, kanıtlanmış bir şey yok ya da tasdik edilmiş bir 
delil değil ya da doğrulanmış bir şey yok, Türk ordusunun bir generalini yargılanması için 
yeterli görünüyor, onun söyledikleriyle DHKP/C militanı PKK militanı Türk ordusunun bir 
generalini oturttular burada yargılıyorlar, o zaman doğudaki şu anda görev yapan 
askerlerimiz yani bu şüpheyi taşımakta haksızlar mı , bence çok haklılar. Dediğim gibi bu 
gizli tanık beyanlarından Osman Yıldırım’ın haricinde en ağır, çok ağır suçlamaları 
içeren bana göre gizli tanık beyanı Dilovası, kod Dilovası. Bu gizli tanık beyanını ben 
dosyayı aldıktan sonra, tanık beyanlarını okudum ve gizli tanığın beyanlarının içinde bir 
sürü isim geçtiğini gördüm, yani tanık beyanlarında bir sürü isimden bahsediyor, işte 
Hüseyin Özarslan bilmem ne söylemek istemiyorum, burada dillendirmek istemiyorum 
yani şunu sormak istiyorum ben sadece savcılık makamına, bu kişilerden bu adı geçen 
kişilerden bir kişiye gittiniz mi, bir kişiye bu gizli tanığın söylediklerini doğrulatma ihtiyacı 
hissettiniz mi. Bu gizli tanık bunları söylemiş, burada bir sürü isim var gidin bu sizin yani 
bu bir şey değil bu bir görev, bu bir sorumluluk Cumhuriyet Savcısısınız gerçekleri 
araştıracaksınız, gerçekleri araştıracaksınız, bu gizli tanık, Veli Küçük’ü rüşvetçi ilan 
etmiş, Dilovası işte kod , Veli Küçük İzmit’de görev yaptığı dönemde, üniformasıyla 
gitmiş oraya bir kooperatife haraç yemiş, haraç yemiş üniformasıyla, gizli ortakmış 
Dilovası söylüyor, kim bu Dilovası, DHKP/C militanı eski, itirafçı, haraç yiyen de burada 
sanık, bana çok ağır geldi , bu iddia bana çok ağır geldi. Savcılık makamından beklerdim 
ki bunları doğrulatsın, fakat savcılık makamının gerçeği araştırmak gibi bir endişesi, bir 
sorumluluğu olmadığı gibi, dosyada incelerken gördüm ki, bu gizli tanığın, gizli tanık 
Dilovası, bu arada da ben araştırdım, ben araştırdım, avukat olarak zaten görevim 
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benim bu, orada ismi geçen birkaç kişi bana ulaştı hatta benim araştırmama gerek 
kalmadan telefon ettiler, bana ulaştılar , dediler ki ama bu son derece yalan bir beyan, 
bu gerçekle hiç alakası yok, bu beyanda bulunan kişiyi de biz biliyoruz, kim olduğunu 
biliyoruz bu kişi Hüseyin Tatlıdil’dir, bu işi ihtiyat haline getirmiştir, karalar, ben böyle 
öğrendim kimliğini. Savcılık makamı hiçbir araştırma gereği duymamış kimseye 
sormamış, Hüseyin Tatlıdil söylemiş, gizli tanık olarak o da tamam demiş, budur, 
rüşvetçi. Araştırırken baktım, gizli tanığın ek ifade tutanağı var dosyada 17.05.2008 
tarihli ek ifade tutanağı, bir tutanak daha var fotoğraf teşhis tutanağı  o da aynı tarihte, 
fotoğraf teşhis tutanağı, incelerken gördüm ki tanık müessesine göre savcı huzurunda 
alınması gereken bu beyanlar, maalesef savcının huzurunda alınmamış Zekeriya Öz’ün 
imzası yok, savcı imzası yok, ha bunla kalınmamış, baktım gizli tanığın olması gereken 
ifadesi yok, ek ifade dendiğine göre ve ek ifade tutanağında da şu söyleniyor, 
17.05.2008 tarihinde ifade verdiğiniz anlaşılmakla diyor, demek ki bir ifadesi var başka 
bir ifadesi var bunu istedim savcılık makamından, lütfen dedim alayım demi, elimiz 
kolumuz hani Osman Yıldırım’da bağlı şeyde bağlı Tuncay Güney’de bağlı, şemalarda 
bağlı, ama hiç değilse bu gizli tanık ifadelerine ulaşabilelim, Cuma günü istedim, bunu 
bana Pazartesi günü iddia makamı ifade tutanağını gönderdi, verdi, size bir dilekçeyle 
başvurdum aslında bunları biliyorsunuz, ben istedim ki bu bir delil toplama değil, bu delil 
toplama değil, burada açık bir savcılık makamınca yapılmış açık bir usulsüzlük var  ve 
memuriyet sıfatını kullanarak yaptığı bir şey başka eczalar, bakın yani bunu açıklamak 
size sundum tekrar sunmama gerek var mı, iki tane  maalesef, dosya kalemde bana 
inceleme yaptırma yetkisi vermediğiniz için o aşamada fotokopiler üzerinden inceletmek 
zorunda kaldım, iki ayrı bilirkişiden görüş aldım, ikisi de şuanda bu görüşlerini yazılı 
olarak vermeye amadeler ama asılı incelemek istiyorlar, asılı görmek istiyorlar haklılar 
meslek etiği, bu imzaların yani gizli tanık Dilovası’na ait ek ifade tutanağı, fotoğraf teşhis 
tutanağı altındaki imzalar ile bana sonradan verilen asıl ifadenin altındaki imzanın asla 
aynı kişi tarafından atılmamış olduğunu söylediler, bunun mümkün olmadığını söylediler 
iki bilirkişi birden, eğer bu kalemde inceleme yapmış olabilseydim, bu konuda rapor 
sunacaktım size ama yani zaten çıplak gözle, yani bunu çok böyle özel bir bilgiye, özel 
bir görgüye, özel bir yeteneğe de sahip olmaya da gerek yok, çok açık, çıplak gözle biz 
bunu çok rahat görebiliyoruz, zaten öyle dikkatimi çekti, işte gizli tanık müessesi bu 
şekilde işletilmiş bu dosyada. Böyle işlemiş, ek ifade tutanağını, fotoğraf teşhis 
tutanağını bir imzayla koymuşlar, ben normal ifade tutanağını istediğimde, onu artık ne 
şekilde ne oldu bilmiyorum bana bambaşka bir imzayla bir tane ifade tutanağı verildi, 
bunu da buyurun alın dediler, bu dosyada gizli tanık müessesesi, bu şekilde devam 
ettirilmiş bakın sizin özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum, bu çok çarpıcı ve ben bu 
konuda bu ayrıca da son verilen ifade tutanağının altında savcı Zekeriya Öz’ün imzası 
var ben hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum, incelensin, diğer iki de, ikisine 
imza atılmamış, bunlar zaten savcının huzurunda alınmamış yok, geçerlilik şartı, sağlık 
sıhhat şartı bu, imza savcı huzurunda alınması lazım bu ifadenin,  yok. Buna da 
bambaşka bir imzayla bir şey düzenlenmiş verilmiş, bu çok ciddi bir suç, memur sıfatı ile 
memur olarak yapılmış bir suç, bununla kalmıyor zaten gizli tanık ifadelerine bakıyorum 
toplam olarak inceledim bütününe baktım hiçbiri hemen hemen hiçbirinin nerede alındığı 
belli değil, tanık huzura alındı, nereye alındı, huzura, böyle ifade olmaz, böyle usul 
olmaz, böyle bu metotlarla alınmış tanık beyanları ile Türkiye Cumhuriyetinin bir generali 
rüşvetçi olarak suçlanamaz. Buna ilişkin tanıklarımız var, bakın benim bu davada bir 
çekincem daha var, devam eden soruşturma, şimdi elimde bu gizli tanık beyanlarına 
ilişkin mesela Zihni Çakır’ın beyanını örnek alalım diyor ki, 1998 yılında bir ay boyunca 
işte bilmem şu dernekte Veli Küçük şu otelde iki tane toplantıya katıldı da, şöyle oldu, 
böyle oldu, yanında işte başka generallerimizin ismini veriyor, çok ciddi, şimdi ben buna 
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ilişkin jandarma genel komutanlığından Genelkurmay başkanlığından bir takım belgeler 
istedim, Veli Küçük’ün ne zaman nerede, çünkü 24 saat gözlem altında asker, görev 
yerinden izinsiz olarak ayrılması, adım atması mümkün mü, değil, 98 yılında Giresun 
jandarma bölge komutanı, adım atamaz, zaten çok yoğun bir görev, bunları talep ettim, 
gönderdiler, mesela bir örnek veriyorum, şu anda sunamıyorum size bakın ben 
delillerimi şuanda size sunamıyorum neden biliyor musunuz, soruşturma devam ediyor, 
iddianame, şimdi daha bakalım bizim karşımıza ne gizli tanıklar çıkacak ne kumpaslarla 
karşılaşacağız biz bilmiyoruz, ben şimdi Veli Küçük’ün görev yaptığı dönemlerde kaç, 
hangi tarihlerde yıllık izinde olduğunu belirtir belgeye dosyaya koyarım, Veli Küçük’ün 
emekli olduktan sonra hangi dönemlerde İstanbul’da olduğunu, hangi dönemlerde şehir 
dışında olduğunu korumalarıyla gitmek zorunda ve bildirmek zorunda, bunları koyarım 
ama ben şuanda bunları alenileştirmek istemiyorum çünkü alenileşebilir ve kumpas ona 
göre kurulabilir, ben bundan korkuyorum, ben bundan çok endişeliyim ve saklıyorum, 
delillerimi saklıyorum ben şuanda bakın sunmuyorum dosyaya, hiçbir delil 
sunmayacağım şu aşamada, ikinci iddianameyi beklemek zorundayım, bu gizli tanık 
müessesini bu şekilde kullanan bir iddia makamına, ben kendi delillerimi nasıl 
açıklayayım, açıklayamıyorum, Veli Küçük mesela söyleyeyim, Zihni Çakır’ın işte bu 
ünlü Veli Küçük’ün bilmem ne otelde katıldığı iki tane toplantı, Veli Küçük asla öyle bir 
dernekten haberi yok, hiçbir toplantısına katılmamış ve Veli Küçük o dönemde asker, o 
toplantıların Nisan ya da Mayıs ayında yapıldığı yazıyordu çok iyi hatırlamıyorum 
şuanda Zihni Çakır’ın beyanında, Veli Küçük o sene yıllık iznini Aralık ayında kullanmış 
ve bunun haricinde de görev bölgesinden hiç ayrılmamış, bu arada şunu da belirtmek 
istiyorum, Veli Küçük 35 senelik meslek hayatı boyunca da 6 kere yıllık izin kullanmış ve 
o dönemde orada olması imkansız, ama Zihni Çakır söylüyor, savcılık itibar ediyor, 
yazıyor iddianameye, veriyor basına, basın ,çok süper çok güvenilir bu DHKP/C örgütü 
üyelerinin PKK örgütü üyelerinin bu beyanlarını çok muteber buluyorlar, yüzde yüz 
doğruymuş gibi kabul ediyorlar, yazıyorlar ve kamuoyu nezdinde şuanda biz müvekkilim 
DHKP/C’yi yönlendiriyor, PKK’yı yönlendiriyor, rüşvet haraç yiyor, ya bu nasıl bir Türk 
Silahlı Kuvvetleri’dir, bu şekilde rüşvetçi, o dönemde Albay, Kocaeli’nde jandarma alay 
komutanı, bu adamı kalkıyorlar bir de general yapıyorlar üstüne. Gizli tanık müesseseni 
şu anda o kadar çok yalanlayacağım belgelerle, bu müessese nedeniyle alınan 
ifadelerin yalan olduğunu tamamen düzmece olduğunu tamamen kurgu olduğunu 
ispatlayacak o kadar çok elimde şey var ki, delilim var ki, ama şu aşamada maalesef 
sunmak istemiyorum, bunları daha sonra inşallah ilerleyen aşamalarda sayın 
mahkemenizin takdirine sunacağım. Şu gizli tanık (17)’nin beyanları da çok ilginç, şimdi 
bu gizli tanık (17 ), 5 Mayıs 2007 tarihinde Veli Küçük’ün Çanakkale’de düzenlenen 
Cumhuriyet mitinginden iki üç gün sonra Veli Küçük’ün gece saat bilmem yirmi üç 
sıralarında derneğe geldiğini söylüyor Kuvayi Milliye derneğine, o sırada da dernekte 
oldukça kalabalık olduklarını söylüyor, derneğin işte zaten yarıdan fazlası burada sanık, 
bu demek ki o sırada bu sanıkların bir çoğu da orada, toplantılar yapılıyor, Veli Küçük 
baklava götürüyor yiyorlar, bakın bu kadar ayrıntı da var, yani güzel kurgulanmış, bir 
konuşma yapıyor falan Cumhuriyet muhafızları diye bir birim oluşturuyor falan şimdi 
bakıyorum bu tarihte Kuvayi Milliye derneğinin bütün üyelerinin ve derneğin kendisinin 
telefonları dinleme altında, dinleniyor o sırada zaten dosyada var, dinleme kayıtları, o 
tarihlerde yapılmış görüşmeler bunlar, burada 10-15 kişi var o sırada bu toplantı 
sırasında Veli Küçük ha bu arada şunu söyleyeyim, Kuvayi Milliye derneğe gitmesinin 
hiçbir bizim açımızdan hiçbir sakıncası yok, bunu gitmediğini ispat etmek benim 
açımdan, hani aa çok gayri yasal bir şey bu da onun içinde olmuş gibi bir saikle 
yapmıyorum, bunu gidebilirdi de,  ama gitmemiş, yolunu bilmiyor, bunu kim söylüyor 
Gizli Tanık ( 17) geldi diyor, o sırada bütün dernek dinleniyor herkesin telefonu 
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dinleniyor, ne görüşmeler yapıyorlar, hatta biliyorsunuz yani burada şey yapılırken 
iddianame okunurken ya da diğer sanıklar tarafından şey konusu oldu, yani hadi bu 
telefondan konuşmayalım bu telefon dinleniyor sabit telefondan konuşalım, sabit 
telefonlarda dinleniyor, haberleri yok kendilerince işte tedbir falan alınmış, bir tane 
görüşme var mı, Veli Küçük’ün o derneğe gidip İşte dün akşam Veli Küçük geldi, toplantı 
oldu, şu da vardı 10 kişi var diyor Niyazi Kıyak, bu arada kimliği de Niyazi Kıyak nereden 
biliyorum, Niyazi Kıyak o dernekte o dönemde çaycı, orada yatıp kalkıyor ve çok telefon 
görüşmesi var dosyada, yani buradaki sanık sandalyesine oturan insanların ne kadar 
görüşmesi varsa, onun da o kadar görüşmesi var , Niyazi Kıyak bu dosyada sanık değil 
ayrı tutulmuş, ayrı tutulmuş, zaten içeriğinden ifadesinin içeriğinden orada yatıp kalktığı 
belli, orada yatıp kalkan bir adam, buraya geldim, ben kimliğini yani tahmin ediyordum 
bu olabilir herhalde diyordum çünkü sanık olarak görünmediği için buraya geldim diğer 
sanıklar dediler ki ha o Niyazi Kıyak dediler bunun gizli olmasının hiçbir manası yok 
dediler, Şimdi bu dernek üyeleri kendi aralarında Veli Küçük’ün, 10 kişi 15 kişi hepsi de 
dernekte yatıyorlar kalkıyorlar hiçbirinin bilgisi yok Veli Küçük’ün oraya geldiği 
konusunda, hiç konuşulmamış bu kendi aralarında falan o dönemde dinleniyorlar ama 
savcılık makamı diyor ki gitti, gitti o diyor, oradaydı diyor, konuşma yaptı, Cumhuriyet 
muhafızlarını oluşturdu diyor, bunlar safsata bunlarla, bunlarla bir insanın bu kadar kolay 
karalanmaması lazım, bu benim adalet duygumu yıpratıyor, sarsıyor, benim hukuka olan 
güvenimi sarsıyor, bu kadar kolay değil, olmamalı, kalpak yaptırıyor, meclise yürütüyor 
bakın bunların hepsini Niyazi Kıyak söylüyor, meclise yürütüyor, darbe yapıyor, bilmem, 
yani Niyazi Kıyak söylüyor, iddianame makamı da yazıyor, yazıyor iddianamesini, ondan 
sonra Veli Küçük hükümete ıskat ediyor, silahlı isyana teşvik ediyor, kalpakları kafasına 
takıyor  meclise yürüyor. Kimliklerinin çoğunu tahmin ettiğim mesela ismini vermek 
istemiyorum, susurluk komisyonuna gitmiş astsubay zamanında bir astsubay gitmiş, o 
astsubayın kimliği konusunda da çok tartışmalı bilgiler var öğrendim, ama burada 
söylemek istemiyorum neyse, gitmiş bir ifade vermiş sonrada gelmiş bu dosyaya aynı 
ifadeyi gizli tanık diye vermiş, ya bizim zekamızla niye dalga geçiyorsunuz, aynı ifade, 
ifadeyi okudum ben bunu bir yerden hatırlıyorum dedim ya bu tanıdık birinin beyanı, ha 
bu beyanlar hiç dikkate alınmamış o dönemde, hiç, yok sayılmış, ama adam ısrarla bunu 
yapıyor, bundan zevk alıyor, çıktı televizyonlara sürekli konuşuyor, beni ciddiye alın 
diyor, beni adam yerine koyun diye yalvarıyor. Susurluk komisyonunda açık, ismiyle 
cismiyle mevcut, bu dosyada gizli, tanık, aynı şeyleri söylemiş, ben buna söyleyecek şey 
bulamıyorum. Bu şekilde karalanmaya, bu şekilde kişilerin itibarlarının, şereflerinin 
ayaklar altına alınmasına tahammül edemiyorum, bir hukukçu olarak bunu kabul 
edemiyorum, ama maalesef işte kuvvetli suç şüphesinin devam ettiğine ilişkin çok 
önemli delillerimiz bunlar, bu gizli tanık beyanları, kuvvetli suç şüphesi devam ediyor, 
örgüt kaçacak, kaçarlar, delilleri de karartırlar, tutalım biz bunları, burada tutmaya devam 
edelim. Şimdi bir de bu iddianamenin belgelerine böyle küçük bir geri dönüş yapmak 
istiyorum, bu Ergenekon, Lobi, iddianame şeması, örgüt yapısı işte müvekkile üst 
atfedilen suç, köprü personel, sayın Muzaffer Tekin’le beraber, şimdi ben iddianamede 
müvekkilim Veli Küçük’ün bu örgüt içerisindeki yerini, ne olduğunu iyice bir inceledim 
yani nedir Veli Küçük bu iddianamede içinde diye, 919. sayfada buldum cevabını, 
şüpheli Veli Küçük’ün Ergenekon terör örgütünün gizli üst düzey yapılanması ile gizli sivil 
yapılanması olan Lobi bölümü arasında köprü elemanı olarak görev yaptı, köprü elemanı 
demek, Ergenekon terör örgütünün hem üst yapılanmasını bilip, bu yapılanmada alınan 
kararların uygulanmasının temini için Ergenekon terör örgütünün Lobi yapılanmasına 
getirip uygulanmasını sağlayan kişidir. Bu iddianamede Veli Küçük’ün tanımı, görevinin 
tanımı, görev tanımı yapılmış, köprü personel görev tanımı. Şimdi bunu neye göre 
yapmış sözüm ona Ergenekon dokümanlarındaki örgütsel bir şey yapılmış, görev 
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dağılımı yapılmış, şemalar işte dokuz kişi şöyle, beş kişi böyle, bu bilmem ne ona, 
tamamen o esas alınmış, o belgeler dikkate alınmış bu yapılırken, bu tanımlama 
yapılırken başka hiçbir şey yok o belgeler çok önemli. Şimdi o zaman ben geri döndüm o 
belgelere geri döndüm o belgeleri inceledim, Ergenekon’un yeniden yapılanması 
reorganizesi beşinci bölüm köprü personeli tanımlıyor, bakın şöyle tanımlıyor, Genç, 
açın 920. sayfayı iddia makamı bu genç tanımını iddianameye yazmış mı, bakmanızı 
rica edeceğim 920. sayfada köprü personel tanımını yaparken Ergenekon belgesinde 
bulunan Genç sıfatı iddianameye koyulmuş mu,  köprü personelde olması aranan özellik 
bu, koymamış, işine gelmemiş, seçiyor koyuyor. Genç, yetenekli , eğitimli ve donanımlı 
personel arasından seçilecek üç kişi Ergenekon belgesine göre üç, birazdan lobi 
belgesine geçtiğimizde sayı değişecek, çok önemli belgeler bunlar birbirini tamamlıyor, 
bütün. Ergenekon içinde üniteler arası ve örgüt dışında örgütü temsilen hareket 
edebilmeli ve teması sağlamalıdır, bu kişiler örgüt içinde görev almamalı, işte bu 
dayanılan belge bu. Örgüt dışında legal bir işte istihdam edilmelidirler , böylece güvenlik 
sağlanmış olacaktır, zaman içinde bu personel arasından Ergenekon bünyesinde gerekli 
olacak çok başarılı yöneticiler. Bakın , zaman içinde yetişecektir yöneticiler ama köprü 
personel, o sırada yönetici değildir, zaman içinde başarılı olursa, bir istidat gösterirse 
yönetici olarak atanacak belge öyle diyor. Lobi belgesine dönüp bakıyorum, aynı 
hususta orada da düzenleme var, beş sivil yönetici var, işte iki sivil personel bu şeyi, beş 
sivil yönetici böyle bir departman oluyorlar, öbür tarafta dokuz kişi var, aradaki işte bir 
bağlantı olmak zorunda, o belgelere göre. Bu beş sivil yönetici personelin Ergenekon ile 
teması ise atanmış. Bakın atıyorlar, yönetici atar, köprü personel atama yapamaz, 
atıyorlar yöneticiler atıyor köprü personeli. Atanmış ve güvenilir, iki sivil personel 
sağlayacaktır burada Lobi ikiye düşürmüş tamam, beşten ikiye düştük üçten ikiye 
düştük. Departman başkanları merkezdeki beş yönetici tarafından seçilecek ve 
yönlendirilecektir.Tamam. Merkez, altı, bir Lobinin işte diyor ki Lobinin merkezinde görev 
alması için Ergenekon tarafından atanmış güvenilir beş sivil yönetici bulunacaktır ya 
bunları okumak istemiyorum o kadar safsata ki ben bu belgelerin hepsini okudum, o 
kadar safsata ki, yani bunlara nasıl itibar edilebildiğini inanın ben anlamadım ya, hepsini 
tek tek okudum, iddianame Temmuz ayında çıktı, ben temmuz ayından beri okuyorum. 
Köprü personel lobi, Ergenekon tarafından atanacak iki sivil, mutlaka başka kuruluşlarda 
görevli olanlar arasından seçilmelidir, böylelikle gizliliğin sağlanması korunmuş olacaktır 
bu kişilerin yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmalarından sonra organizasyonun merkez 
yönetiminde yer almaları sağlanmalı, bila bila bila o kadar fasa fiso ki. Şimdi bu iki 
Ergenekon belgesini birlikte değerlendirdim, ikisi birlikte ne diyor, yani onlar esas aldığı 
için bende esas almak zorundayım bu belgeleri, çünkü  iddianame, savcılar bunları esas 
almışlar. Öncelikle sözde Ergenekon örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde ve 
tamamen bilgisi dahilinde yapılandığı. Bunlar bakın içinde var, şimdi savcılık makamı 
öyle  hani yalandan demiş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde değildir falan. Değil, bu 
belgelere göre bu örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yapılanması lazım, başka 
türlü olmaz, bu belgeleri esas alıyorlarsa, bu belgelerden yola çıkıyorlarsa, Türk silahlı 
kuvvetleri bünyesinde olduğunu söylemek zorundalar, bunu söylemezler, ama 
dokundururlar, öyle dokundururlar, yanından böyle teğet geçerler. İddianameye göre 
böyle değil bir kere, dokundurmuşlar ama, Ergenekon örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri 
bünyesinde tamamen bilgisi dahilinde yapılandığı iddianameye göre değil, tamam olsun 
buna uygun bulmamışlar öyle koymuşlar takdir etmişler, örgütün tepesinde başkanlık 
makamının olduğu, başkanlığa bağlı dört asker iki sivil tarafından yönetilen altı ünitesi 
bulunduğu, örgütün sivil açılımını oluşturan sekiz departmandan oluşan Lobi 
organizasyonunun Ergenekon tarafından atanan beş sivilden oluşan merkez tarafından 
yönetildiği. Bakın buralarda hiç köprü personel yok. Ergenekon ile lobi arasındaki irtibatı 
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köprü personelinin sağlayacağı. Burada giriyor devreye köprü personel. Örgüt dışında 
legal bir işte istihdam edilen genç. Bakın hiç işlerine gelmemiş yok iddianamede genç 
olacağı. Yetenekli, eğitimli. Çünkü Veli Küçük 65 yaşında, Muzaffer bey siz kaç 
yaşındasınız eh işte. Yetenekli, eğitimli ve donanımlı siviller arasından seçileceği, zaman 
içinde bu personel arasından. Şimdi bakın iddianamede iddia makamı ne diyor, 
dosyadaki delillerden ve örgütsel içerikleri emir komuta zincirlerindeki yerleri göz önüne 
alındığında, şüpheliler İlhan Selçuk, Veli Küçük, Doğu Perinçek, Muzaffer Tekin, Kemal 
Yalçın Alemdaroğlu, Fikri Karadağ’ın Ergenekon terör örgütünün yapılanmasında gizli 
olan ve önemli kararları aldıkları. Yalnız burada bakın birini atlamışlar, çok özür 
diliyorum Sevgi hanım, Sevgi Erenerol’da yönetici, iddianamede suç, şeylerine 
baktığınız zaman örgüt kurma ve yönetmekten değil mi isnat edilen suç bu, burada yok 
Sevgi hanım atmamış olsun, biz bunları affetmeye alıştık. Soruşturma kapsamında 
şuana kadar deşifre edilebilen örgütün üst düzey sorumluları ve yöneticileri oldukları, her 
birinin sorumluluk ve görevlerinin farklı olduğu belirtilen bölümün tamamı deşifre 
edilememiş ise de. Buna çok sığınıyorlar, şimdi ne zaman sıkışsalar, hani tam böyle 
örgüt şemasını tam kuramıyorlar, kişileri tam oturtamıyorlar, daha deşifre edemedik 
diyorlar, nasıl olsa ellerinde şöyle bir koz var , şöyle bir silahları var, ikinci iddianameleri 
var, daha onun için deşifre edemedik, siz şimdi bunla idare edin diyorlar, sürekli bize 
bunu söylüyorlar, ben seni yargılamaya başlayayım çünkü neden aslında ben onun 
nedenini biliyorum öyle bir rahatsızlık oluşmuştu ki kamuoyunda, bu iddianamenin 
yayınlanmasına ilişkin öyle bir baskı hissettiler ki, mecbur kaldılar, dediler ki bunu şeye 
benzetiyorum, bir tava ahali oturmuş acıkmış yemek bekliyor karınları aç aylardır 
iddianame çıkmıyor, yemek tavada, ama şimdi getiriyorlar, bir kısmı balık pişiyor bir 
kısmını koyuyorlar masaya açlara, diyorlar ki bunu atıştır, sen bunu atıştır diyorlar biraz 
hani bir susturayım seni diyor, bir susturayım, şimdi bunu atıştır bir açlığını bastır 
arkadan büyük balıklar gelecek, bu iddianameyle bu yapılıyor, onun içinde sürekli diyor 
ki ben daha tamamını deşifre edemedim diyor, ya böyle bir iddianame olur mu , ben 
böyle yargılanabilir miyim. Neyse yine buraya sığmış, tamamı deşifre edilememiş ise de, 
olsun, bu şüphelilerin. Ben bu deşifre edilmemeyi de anlamıyorum, ya şu anda 1,5 yıl 
oldu neyini deşifre edemiyorsun madem bu kadar bir örgütün varlığından bu kadar 
eminsin, elinde şemalar var, üstlerini kapatıp yolluyorsun, neyini deşifre edemiyorsun, 
gidip evinden istediğin adamı sabaha kadar toplayıp getiriyorsun, istediğin gibi deşifre 
edersin sen bu imkan senin elinde varken, kurarsın yani, hiç sorun yok. Deşifre 
edilememiş ise de, bu şüphelilerin örgütsel oluşum içinde belirtilen görevleri yürüttükleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Tamam. Şimdi Veli Küçük’e atfedilen görev, yani köprü personel 
ile örgüt içindeki konumuna ilişkin açıklamaları, iddia makamının açıklamaları birbiriyle 
tamamen zıttır, ya dokümanları atacağız çöpe, ya bu iddianameyi atacağız, çünkü bu 
iddianamedeki bu organizasyon yapısının dayandık dedikleri belgelere göre olması 
mümkün değil çünkü köprü personel yönetici değil, bu belgelerde, köprü personel genç, 
dinamik, sivil böyle haber taşımaya müsait, onlardan alacaklar öyle ön görmüş yani öyle 
hayal etmiş yazan, işte Ergenekon’la , Ergenekon’da asker, beş tane asker var, iki tane 
sivil var Ergenekon dediğimizde, Lobi’de sivil, onların ikisi arasında o iki gurup arasında 
sivil ve asker yapıların arasında gidip gelip haber taşıyacak, öyle anlıyorum ben, bu 
belgelerden, o sonuç çıkıyor, bunlar yönetici olamaz, köprü personel yönetici olamaz bu 
belgelere göre ama bakıyoruz, o hem yönetici hem köprü ya neye göre neyi esas alalım, 
biz ne hadi siz bu belgeleri esas al, bari bu belgelere uygun bir şema çıkartın o zaman 
madem belgelere esas aldım diyorsunuz, tamam, o zaman bu belgeleri esas alın şemayı 
hazırlarken de, bu belgelere göre köprü personel denen elemanın yönetici olması 
mümkün değil, o zamanda ha bu belgeleri esas alıyorsak, varsa bir örgüt burada köprü 
personel sıfatıyla oturan kişilerin söz mana biran için öyle kabul edelim yönetici olarak 
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yargılanmaları mümkün değil, o zaman, ben aslında iddianameyi çöpe atmayı tercih 
ederim, ama belgeleri çöpe atalım öyle mi yapalım, yoksa aslında bu iddianame bu 
belgeler hepsi farazin hepsi kurgu. Şimdi iddianamede dediğim gibi, bu köprü personel 
falan safsatasını geçiyorum, böyle bir örgüt olmadığı gibi bu örgütün içinde de bir köprü 
personel yoktur, bu köprü personel varsa da, bu iddianame bu belgelere göre 
hazırlanmamıştır, o zaman hangi belgelere göre hazırlandı, ben bunu sormak istiyorum, 
bu iddianamenin, bu şemanın bu belgelere göre, bu Ergenekon ve Lobi belgelerine göre 
hazırlanmadığı belli, açık. Hangi belgelere göre hazırladınız, bize onları gösterin, o 
belgeleri çıkartın o zaman bize, biz ona göre savunma yapalım, o da yok, bu belgeler 
diyorlar, tamam, bu belgeler ama bu belgeler sizin de evinizde çıktı, onun için tutukladık 
sizi diyorlar ama bu belgelere göre hazırlamamışsınız sen iddianameyi, olsun. Şimdi 
aslında her ne kadar bu yargılamanın konusu olmasa da yani bir suç açık bir suç isnadı 
müvekkil hakkında da bulunmasa da, bu illegal ticari faaliyetlerinin bulunduğu, buradan 
çünkü çok saldırıyorlar ve bu suçlama çok ağır bir suçlama, çünkü çok direk yapılıyor, 
bakın ne diyor, bu konuda bir açıklama yapmak istiyorum, 82. sayfadan aynen 
okuyorum, Şüpheli Veli Küçük’ün özel güvenlik şirketi işiyle uğraştığı hem telefon 
görüşmeleri hem de ajandasındaki notlardan tespit etmiş, yoksa bilemeyecekti, 
ajandasındaki notlardan anlamış özel güvenlik şirketiyle uğraştığını, yani açık açık 
beyan ediyor söylüyoruz yani bu gizli bir şey değil ki suç mu özel güvenlik şirketiyle 
uğraşmak, bugün emekli olmuş emniyet mensupları ve asker emekli askerlerin pek çoğu 
bu işi yapıyor, bu işi kendilerine yakın buluyorlar ve bu işi yapıyorlar, çok büyük bir kısmı 
da Veli Küçük’ün şirketinde olduğu para kazanamıyor, çünkü bunlar ticari düşünebilen 
adamlar değil, asker, para kazanmayı bilmiyorlar, babam harcamayı bilir, çok güzel 
harcar, ama para kazanmayı bilmez, kendi de kabul ediyor herhalde. Veli Küçük’ün özel 
güvenlik şirketi işiyle uğraştığı hem telefon görüşmeleri hem de ajandasındaki notlardan. 
Bakın. Notlardan halde, birçok ihale, ithalat, ihracat işlerini takip ettiği. Bu halde ‘den ne 
anlamam gerektiğini ben bilmiyorum, bu hal mi yani bizim bildiğimiz sebze hali mi acaba 
yoksa iddia makamının her zaman yaptığı başıyla sonu birbirini tutmayan kafa karıştırıcı 
cümlelerden kurduğu cümlelerden biri mi neyse halde, birçok ihale, ithalat, ihracat işlerini 
takip ettiği, kömür ticaretinden mazot ticaretine komşu ülkelerden getirilecek 
hammaddelerden şeker ticaretine kadar birçok işe el attığı ve bu işleri illegal olarak 
yürüttüğü. Şimdi soruyorum ben, bu benim hakkım, illegal olarak yürüttüğünü iddia 
ettiğiniz bu işlerden herhangi bir tanesine ilişkin, bir tane delil lütfen koyun, illegal 
olduğuna ilişkin, koyun, beni böyle karalıyorsan, bunun belgesini koyacaksın, neye göre 
illegal olarak yürütmüş ya, nedir yani ne yapmış, bunu böyle söylemek bu kadar kolay 
olmamalı, illegal olarak yürüttü tamam, illegal olarak yürüttü diyor, ayrıca yabancı bir 
firmayla çimento fabrikası kurma işini de bizzat organize ettiği, yine telefon 
görüşmelerinden danışmanı olduğunu beyan ettiği bir şirket adına Şişli ve Levent 
civarında 30 milyon dolarlık gayri menkul alım işlerini takip ettiği anlaşılmaktadır. 
Soruyorum size, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ticaret yapmaya hakkı mı yok mu  
ha ticaret yapamadı yapamıyor, böyle bir girişimde bulunmaya hakkı yok mu yani 
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı kömür ticareti, mazot ticareti falan yapmaya teşebbüs 
edemez mi, yani bir yere Bilecik’e bir yatırım yapılması için, canı gönülden gönül verdiği 
memleketine bir yatırım yapılması için ben onun nasıl çaba sarf ettiğini ben gayet iyi 
biliyorum, bu böyle bir girişimde bulunamaz mı, bunu bizim yani Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşının elinden kim alabilir bu hakkı, ama savcılık makamı bu faaliyetleri 
beğenmiyor. Şimdi bakın, buradan devamla şunları söylüyor, Ergenekon’un kuracağı 
legal ticari şirketler deşifre olmadıkları sürece yaşatılmalı, geliştirilerek güçlenmesi 
sağlanmalıdır. İyi de bir  tane legal şirket gösterin Ergenekon’un kurduğu, tamam bunu 
söylüyorsunuz belgelerden alıyorsunuz, bir tane söyleyin legal şirketi Ergenekon’un 
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bunu yazıyorsan, böylece ekonomi kontrol altında tutulacak para akışları 
yönlendirilecektir, Allah aşkına bir kuruşunu gösterin Ergenekon’un, bırakın Veli 
Küçük’ün bırakın illegal, legal tasarrufu olan bir kuruşunu buldular mı, o kadar 
araştırdınız, benim hesap, ben belki onun paralarını kara paralarını falan aklıyorumdur 
diye benim hesaplarım didik didik incelendi ve hatta çalıştığım kuruma illegal bir şeyler 
yaptığım işte yatırım yaptığım fon aldığım yolunda ihbar edildim, o sırada ben çoktan 
istifa etmiştim, haberleri yok, bu kadar ince, ince, ince bu kadar sinsi çalıştılar, bir 
kuruşunu bulabilmişler mi, Ergenekon terör örgütünün bulamadıkları gibi, zaten ne 
örgütü ne parası Veli Küçük’ün beş kuruşunu bulamadılar ama yazıyorlar. Ergenekon 
terör örgütünün gelir getirici her şeyi mubah saydığı anlaşılmaktadır, nereden vardınız 
bu kanıya, gelir getirici her şeyi mübah sayıyormuş Ergenekon, nereden vardınız bu 
kanıya, ben yani bunların cevabını istiyorum, zaten şunu diyemiyorlar bakın birçok işe el 
attığı falan diyor ama beş kuruş yani bu işlerden hiçbir sonuç çıkmadığını gayet iyi bildiği 
için el attığı diyor, tamam el attı, bitti. Şimdi bu güvenlik şirketinin üzerinde de şey 
yapıyor, iddia makamı baya duruyor çünkü bunu o sözde safsata Ergenekon belgelerinin 
uzantısı Ergenekon tarafından kurulmuş özel güvenlik şirketi olduğunu iddia ediyor, 
Ergenekon şirketleri var ya, ama şimdi o zaman tekrar biz belgelere dönmek zorundayız 
aslında bunu yapmak istiyorum çok saçma ama dönmek zorundayım çünkü iddia 
makamı diyor ki Veli Küçük’ün güvenlik şirketi diyor Ergenekon’un örgütün kurduğu, 
örgüt dokümanlarında olan şirkettir diyor, örgüt emretmiştir bu şirketin kurulmasını diyor, 
illegal faaliyetlerini bu şirket üzerinden götürmektedir Veli Küçük diyor, şimdi o zaman 
ben iyi o zaman Ergenekon belgelerine geri dönmek zorunda kalıyorum. Bakın 
Ergenekon belgelerinde bu kurulacak bu hani sözde örgüt uzantısı güvenlik şirketinin 
kurulacak güvenlik şirketi için neleri arıyor Ergenekon belgeleri, madem ona itibar 
ediyorlar bende itibar edeceğim, İstihbarat görevlerinde yer alarak uzmanlaşmış emekli 
bir kurmay Albay’ın başkanlığında kurulması gerektiği emrediyor belgeler bunu, Veli 
Küçük’ün şirketinde bir tane bile emekli Kurmay Albay hiç görev almamış, bunların 
delillerini daha sonra sunacağım, tüm personelin yalnızca emekli istihbarat 
subaylarından oluşturulması gerektiği, Veli Küçük’ün haricinde bir tane bile yok, ama 
tüm personel diyor. Bu şirket bünyesinde kesinlikle emekli emniyet mensuplarının yer 
almaması gerektiği. Kurucu ortak emekli emniyet mensubu, teklifi getiren kendisi, 
kurucusu. Kurulması planlanan güvenlik şirketinin anonim şirketi olarak faaliyete 
geçeceği ve ortaklık da hisse dağılımının ellibir, elli olarak düzenleneceği. Ortaklıkta 
hisse dağılımı beş ortak, eşit pay, yüzde yirmişer. Şirket merkezinin merkez birim içinde 
kiracı olarak yer alacağı. Bu merkez birim Ergenekon, buradan şunu anlıyorum ben, 
merkez birim diye bir yer var Ergenekon terör örgütünün, merkez birim dediği bir yer var 
ve bu şirketinde orada faaliyet göstermesi gerekiyor, merkez birim içinde kiracı olması 
gerekiyor. Veli Küçük’ün ortağı olduğu güvenlik şirketi Yenibosna’da çok büyük çok 
köhne bir iş hanının en üst katında bir sürü işyerinin olduğu ve benim, güvenliği 
konusunda oraya gidip gelirken güvenliğinin sağlanamayacağı konusunda sürekli endişe 
taşıdığım bir yerde. Kuruluş, faaliyet ve personel giderlerini şirketin yüzde ellibir 
hissesine sahip ortak tarafından karşılanacağı. Öyle bir ortak yok, yüzde ellibir’lik bir 
ortak yok bu şirkette, tüm giderler eşit olarak paylaşılıyor. Şimdi burada da mı bu 
belgeleri çöpe atmamız gerekiyor. Evet, evet, ama iddia makamı hayır diyor, ben kafama 
göre kurarım diyor bu örgütü, kafama göre şema çizerim diyor, kafama göre 
organizasyon yaparım diyor, kafama göre de görevlendiririm insanları diyor ama diyor 
bana sorarsan neye dayanıyorsun diye bu belgelere dayanıyorum derim diyor, Ben buna 
söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Askeri bağlantıları Veli Küçük’ün, bakın 
iddianamede yer bulmuş bunlar, dört tane telefon görüşmesi var Veli Küçük’ün askeri 
bağlantılarına ilişkin, delil. Asker kişilerle muvazzaf subaylarla yapmış olduğu dört 
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görüşme. Şimdi bu dayanak şu, askeri bağlantıların, diyor ki komutanım diyorlar, diyor. 
Veli Küçük’e komutanım diyorlar diyor, açık öyle diyor, onun için diyor bak Türk Silahlı 
Kuvvetlerini de etkisi altına almış diyor komutanım dedirtiyor kendine diyor, şimdi ben 
savcılık makamı buraya gelen sanıkların çoğuna sordu bende onlara sormak istiyorum 
askerliğinizi yaptınız mı diye, çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletinde askerlik yapan 
herkes bilir ki, Türkiye’de Türk silahlı kuvvetlerinde kıdem esastır, kıdem esastır, emekli 
bir general, emekli muvazzaf, emekli bir general, emekli bir albaya komutanım der, 
kıdem esastır, ama iddia makamı bunu bilmiyor ve dört tane muvazzaf subayın Veli 
Küçük’e komutanım demesinden askeri bağlantı çıkarıyor ve o insanları da isimlerini de 
açık açık yazıyor, o insanları da Türkiye Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri bünyesinde 
muvazzaf subay olarak halen görev yapan belli rütbelere gelmiş o insanları da zan 
altında bırakıyor, afişe ediyor, isimlerini yazıyor, görevlerini yazıyor, tek suçları Veli 
Küçük’e komutanım demeleri, ben çok üzülüyorum, kendi adımıza üzülmüyorum, Veli 
Küçük’e selamı sabahı olan insanlar adına üzülüyorum, mahcubum ben onlara karşı, 
hatırını sordukları için içinde bulundukları durum adına mahcubum ben onlara karşı, bu 
korkuyu yaşatmaları, iddia makamı şu anda hepsine bu korkuyu yaşatıyor, ben mahcup 
oluyorum, şimdi basına bu mafya bağlantıları denip duruyor, mafya bağlantıları  işte 
şöyle yönlendiriyor böyle yönlendiriliyor işte dediğim gibi iki tane kişiyi tanıyorum, fakat 
tabi savcılık makamını bu tatmin etmiyor bu iki kişiyle sınırlı olması Veli Küçük’ün 
tanıdıklarını söz mana mafya olan iki kişiyle sınırlı olması tatmin etmiyor, şimdi şunu 
yapıyor. Nuri Ergin, Vedat Ergin’in sözde ihbarla bir zarf içinde kendilerine ulaştırılan bir 
görüntü kayıtlarını iddianamenin içine koyuyorlar, diyorlar ki, açıklık getireceğim, Nuri 
Ergin’in kiremit renkli bir binanın, 273. sayfa, renkli bir binanın penceresinden çıkarak 
sağ elini yukarı doğru kaldırıp işaret parmağını sallayarak işte şöyle, böyle falan 
sonucunda Mustafa Duyar’ı öldürmüş bu kişi, sonra da şunu diyor, Veli abiyi ara Veli 
Küçük’ü ara bizi sor başka bir şey söylemiyorum  Allaha emanet olun diyor ve iddia 
makamı bakın bunu nasıl yorumluyor bu beyanı, 243. sayfada aynen, Bu hususla ilgili 
örnek vermek gerekirse, mafya, Sabancı suikastı faili Mustafa Duyar tutuklu bulunduğu 
Uşak Cezaevinde Nuri Ergin liderliğindeki suç örgütü tarafından öldürülmüştür. 
Ergenekon terör örgütüne yönelik yapılan Soruşturma sırasında ihbar mektubu ile gelen 
CD içersindeki görüntülerden ve söylemlerden Mustafa Duyar’ın öldürülmesi olayını Veli 
Küçük’ün azmettirdiği anlaşılmaktadır. Bunu anlamış, neye göre anlamış, görüntü 
kaydına göre anlamış ve bunu öyle bir ballandırarak anlatmış ki, bakın. Fakat bu güne 
kadar yapılan soruşturma ve kovuşturma sürecinde Veli Küçük’ün hiçbir şekilde ismi 
dahi geçmediği halde, sadece olayı gerçekleştiren mafya grubu yöneticileri ve tetikçileri 
gerekli cezaya çarptırılmıştır. Dolayısıyla Ergenekon terör örgütü kullandığı bu yöntemle 
hem amaçları doğrultusunda belirledikleri kişinin öldürülmesini sağlamış, hem de talimatı 
veren Ergenekon terör örgütü yöneticilerinin kesinlikle deşifre olmalarını engellemiştir, 
bu kanaate varıyor ve bunu bir tek yerde söylemiyor, yedi ayrı yerde söylüyor, 
iddianamenin yedi ayrı yerinde Nuri, Vedat Ergin kardeşler kimse onlar, onların bu 
beyanlarına yer veriyor, defalarca söylüyor iddianamede bunu Veli Küçük öldürttü diyor, 
şimdi ben el insaf diyorum, 391. klasör, ekler, bu 391. klasör tanık beyanları, orada, o 
klasörde Vedat Ergin ve Nuri Ergin kardeşlerin tanık beyanları var, savcılar dinlemiş 
tanık olarak, adamlar şunu söylüyorlar, biz Veli Küçük’ü tanımayız, tanık olarak, böyle bir 
şeyi söylediğimizi bilmiyoruz hatta şunu söylüyorlar o sırada esrar içiyorduk, kafamız 
dumanlıydı, ne söylediğimizi bilmiyoruz, dosyada var bunlar, be ey insafsızlar diyeceğim, 
yedi kere, bu iddiayı böyle yer verirken, bir tek yerde yedi kere değil, bir tek yerde Vedat 
ve Nuri Ergin kardeşlerin bu beyanına neden yer vermediniz, bir tek yerde, Vedat ve 
Nuri Ergin kardeşlerde buna rağmen şunu söylemişlerdir, şöyle beyanda bulunmuşlardır, 
tanık, tanık, resmi olarak dinlenmiş, şimdi Vedat ve Nuri Ergin kardeşler ilginç kişilikler, 
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sürekli mektup yazıyorlar, bu olaylardan sonra savcılığa da sürekli mektup yazıyorlar ve 
sürekli diyorlar ki, bakın biz Veli Küçük’ü hiç tanımıyoruz, hiç tanımıyoruz, bizim orada 
bunu söylememizin nedeni o sırada isyan vardı, cezaevine jandarma operasyon 
yapacaktı, bu operasyonu engellemek için aklımıza ilk gelen jandarma, jandarma 
koruyor, olaylar çıktı kaç kişi öldü, yataklar yakıldı, engellemek için aklımıza ilk gelen 
Veli Küçük, bakın orada açık, bunları şimdi sunacağım size, şeyde de var, sivri bir 
komutan olduğu için aklımıza ilk o geldi, onun adını verdik diyorlar, ben bunları dışarıdan 
haricen elde etmedim, dosyada var, dosyada var bunlar, 391. klasörde var, bu şekilde 
beyanda bulunuyorlar, ama nedense bu görüntülerin basına nasıl servis edildiğini ayrıca 
ayrıca hiç tartışmaya yani günlerce televizyonda Nur, Vedat Ergin kardeşlerin bu 
beyanlarını izledik biz, katil Veli Küçük, katil Veli Küçük, katil Veli Küçük ya insaf, insaf, 
ben bir tek insaf istiyorum, dosyada mevcut beyanı yedi kere katil olduğunu söylüyorsan 
bir kere de o adamların tanık olarak aldığın ifadeyi koyacaksın dosyaya, bu senin 
savcılığından gelen sorumluluk Cumhuriyet Savcısısın, lehine olacak delilleri koymak 
zorundasın, kanun emretmiş bunu, koyacaksın diyor sana. Veli Küçük’ün adı Nuri, Vedat 
Ergin’in kardeşlerinde kullandığı gibi, o kadar çok olayda kullanıldı ki, o kadar olaylarla 
birlikte anıldı ki yani bizim bunlara, dilekçemizde yazdık, burada tabi iddia makamı aynı 
şeyi gene yapmış, Veli Küçük kendi hakkında isminin kullanılması ile ilgili öğrenebildiği 
her şeyi yazmış, yollamış. Bu böyle, Genel komutanlığa, Jandarma genel komutanlığa 
nereye yani ilgili nereyi bulduysa yazmış, yollamış ve hepsi dosyada var çünkü Veli 
Küçük’ün evinden çıkan klasörlerde var, bu belgeler, kendine bir suret almış, hiçbiri yok 
iddianamede, hiçbiri yok, suçlamayı yapmış, bırakmış. Bu, müvekkile artık bu iddianame 
ile ilgili değerlendirmeleri aslında o kadar çok var ki, ben burada kısa tutmak istiyorum 
zaman içinde daha çok vaktimiz var anladığım kadarıyla, bu yargılama çok uzun 
sürecek, zaman içinde bunları tek tek ayrıca mesela şimdi şeye strateji dergileri ile ilgili 
bir çalışma yapıyorum, biliyor musunuz Tuncay Güney’in o çok samimi beyanlarında ileri 
sürdüğü iddiaların tamamı, içine Doğu Perinçek’i ve Veli Küçük’ü katarak söylediği 
iddiaların tamamı zamanında çıkardığı strateji dergilerinde başka isimlerle yayınlanmış, 
hani orada o strateji dergilerinde Veli Küçük, Doğu Perinçek yok, o iddialar var ama, bu 
Kırklareli silah fabrikaları falan hepsi var ama sonra birden polisin karşısına geçince 
Tuncay Güney demiş ki, ya bunlar var zaten bu olaylar var dur ben bunları demiş Veli 
Küçük’le Doğu Perinçek işte monte edeyim, çok güzel senaryolar çıkmış ortaya, ona 
ilişkin çalışmalarım devam ediyor, ileride sayın mahkemenize sunacağım. Şimdi tek tek 
müvekkile isnat edilen suçlara ilişkin bir değerlendirme yapmak istiyorum, bunu avukat 
arkadaşım yapsın, teşekkür ediyorum,” dedi. 

Sanık Veli Küçük müdafii Av. Tacıser Ülkü Ilıca: “ Hem heyetinizi hem de 
diğer sanıkları son derece yorduğumuzun farkındayız, ama sanırım bugün savunmamız 
bitecek efendim”  

Mahkeme Başkanı: “ Hayır efendim heyet yorulmaz, savunma dinliyoruz” 
 Sanık Veli Küçük müdafii Av. Tacıser Ülkü Ilıca: “Sıkılmadan dinlettiğimizi 

umuyoruz” 
Mahkeme Başkanı: “ Sıkılsak bile, onu söyleme şansımız yok” 
Sanık Veli Küçük müdafii Av. Tacıser Ülkü Ilıca: Sıkılmadığınızı algılıyoruz bizi 

dinleyiş tarzınızdan efendim saygılarımı sunuyorum bu yüzden takdire şayan. 
Müvekkilimize isnat edilen suçların hukuki yapısı ile ilgili kısa bir açıklama yapmak 
istiyorum ve ondan sonra kısa bir tahliye talebinde bulunarak son cümleleri sunmak için 
meslektaşıma ileteceğim ve çok vaktinizi almayacağım. Esasen yukarıda tek tek ve 
iddianame esas alınarak açıklandığı üzere, müvekkilime müsnet suçları işlediği 
hususunda tekrarladığımız şekilde varsayımlar ve bir takım tanıkların atfı cürümlerinden 
başka dosyada hiçbir elle tutulur delil mevcut değildir. Bununla birlikte, müvekkilimize 
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isnat edilen temel suçlamaları üç ana başlık altında sıralayabilirim, Türk Ceza Kanunu 
312. madde Hükümete karşı işlenen suçlar, 313. madde Hükümete karşı silahlı isyan, 
314. madde Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, Oysa kabule göre, her durumda 
bu suçların unsurlarının oluşmadığını da şimdi tek tek ifade etmek istiyorum, bu açıdan 
bir değerlendirme yapmak istiyorum, 312. madde Hükümete karşı işlenen suçlar, 765. 
sayılı Türk Ceza Kanununun 147. maddesinde yer alan, Yeni Türk Ceza Kanununun 
412. maddesine göre, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye 
teşebbüs eden kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir hükmü yer 
almaktadır. Bu suçun oluşması açısından mevcut bulunması gereken unsurları kısaca 
elden geçirmek istiyorum. Olayımızda elverişli vasıta ve hareket yoktur, takdir edilecektir 
ki hükümeti ortadan kaldırmak, görevini yapmasını engellemek, kolaylıkla 
gerçekleştirilebilecek bir fiil değildir, hükümetin sahip olduğu silahlı güç ki, bu silahlı güç 
bizim Ülkemiz açısından ordu ve emniyete aittir, bu güç dikkate alındığında, bunun için 
belli bir sayıda organize ve yeterli silah donanımına sahip bir oluşum gerekmektedir. 
Takdir edilecektir ki, kabule göre dahi seksen altı kişinin gene kabule göre, Ümraniye’de 
bulunan ve onlarla ifade edilen silahla bu neticeyi alabilecek bir vasıtaya sahip olarak 
kabulü mümkün değildir ve bu durum hayatın olağan akışına uygun değildir, nitekim 
Cumhuriyet tarihinde bu suçu oluşturabilecek esas fiil olan darbeler, hepimizin malumu 
olduğu üzere 60-71-80 , hepsi Silahlı kuvvetler tarafından gerçekleştirilmiştir, esasen 
silahlı kuvvetlerin dışında bu suç bakımından elverişli vasıtaya sahip ve elverişli hareketi 
gerçekleştirebilecek bir güç de bulunmamaktadır, öyle üç beş tane kalem kutu olarak 
kullanılan bomba, hala rengi tartışılan mavi mi, siyah mı olduğu belli olmayan bomba, 
beş on tane boş mermi, bazı meslektaşlarımızın ganimet olarak nitelendirdiği 
mühimmatlarla bu Ülkede hükümete karşı silahlı isyan yapılamaz, bunu savcılık makamı 
da çok iyi biliyor. Bu açıdan velev ki, böyle bir düşünceleri olsa dahi , buradaki sanıkların 
ki yoktur ve olamaz, ne müvekkilin ne de diğer sanıkların böyle bir fiili işleyebilme gücü 
ve konumları mevcut değildir. Diğer unsur, doğrudan icraya başlamış olması durumu söz 
konusu değildir, gerçekten yine kabule göre savcılık makamı tarafından iddianamede 
fiilin doğrudan icrasına başlandığı hususunda hiçbir belirleme, açıklama, bilgi, bulgu, 
delil yer almamaktadır, herhalde sanıkların aralarında geçen bir takım konuşmaları 
doğrudan icraya başlama olarak kabul edebilmek söz konusu değildir, sonuçta her türlü 
kabule dahi, seksen altı kişinin birkaç tane bomba ve on- onbeş tane silahla müsnet 
suçu işleyebilme hususunda elverişli bir vasıtaya sahip olduğu düşünülemeyeceği gibi, 
ortada doğrudan icrayı gösterir bir fiilde bulunmamaktadır, huzurdaki davanın 
sanıklarının hükümeti devirmeye teşebbüs ettiğini söylemek mantık ve olanak dışıdır, bu 
nedenlerle esasen hiçbir delil olmamakla birlikte, kabule göre dahi ortada teşebbüsün 
şartlarını ortaya koyan hiçbir fiil, hareket bulunmamaktadır. 313. madde Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik, bu suçun maddi unsuru bilindiği 
üzere, halkın silahlı olarak bir isyana tahrik edilmesi ve kışkırtılmasıdır, şu halde suçun 
oluşabilmesi için, silahlı bir isyana tahrik hareketinin öncelikle oldukça geniş bir kesime 
ulaştırılmış olması gerekmektedir, gerçekten madde belirli kişilerin değil, halkın isyana 
tahrik edilmesinden söz etmektedir, bilindiği üzere tahrik yönetilen kişide ilgili suçun 
işlenmesi hususunda etki yapmaya elverişli bir açıklamadır, iradedir, bu açıklama silah 
unsurunu da içermelidir, silahlı isyana tahrik edebilmek için, suçu oluşturan husus 
oldukça geniş bir kitleyi en azından halkın belirli bir bölümünü etki yaratacak ve bu 
şekilde suç ile korunan hukuki menfaati tehlikeye düşürecek biçimde silahlı isyana tahrik 
etmektir, bu hem maddede kullanılan halkı ifadesinden ve hem de 35. maddede aranan 
elverişli vasıta ve hareketten çıkan bir sonuçtur, olayda bu özelliklerin bulunmadığı 
tartışmayı dahi gerek gösterilmeyen bir gerçektir çünkü müvekkilin halka yönelik olarak 
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hükümete karşı üstelik silahlı bir isyana tahrik hareketini gerçekleştirildiği hususunda en 
küçük bir bilgi veya delil bulunmadığı gibi savcılık makamı tarafından bunların hiçbirine 
de ulaşılamamıştır. Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme Türk Ceza Kanunu 314. 
madde, bu suçtan bahsedebilmek için öncelikle bir örgütün var olması gerekmektedir, 
kanun maddesi bunu özellikle belirtmiştir, söz konusu örgütün yapısı, sahip bulunduğu 
üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması 
gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu 220/1, bu hususta iradelerin bir araya gelmesi ve bir 
anlaşmaya varılmış olması gerekmektedir, unsurlarını sayıyorum, bu anlaşmanın da 
silah üzerinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir, olayda müvekkilin böyle bir oluşum 
içinde olmaması bir yana, her türlü kabule göre dahi gerek tüm sanıkların toplam sayısı 
ki müvekkil bu sanıkların büyük bir kısmını bırakın anlaşma yapmayı, tanımamaktadır 
bile, gerek yapısı, gerekse sahip olunan silah dahil araç gereç bakımından böyle bir 
elverişliliğin bulunmadığı çok açıktır, tüm bu açıklamalarımız iddianamenin, delillerin 
yanı sıra hukuken teknik hukuk bakımından son derece zayıf ve yetersiz olduğunu 
göstermektedir. Nitekim bu sebeple olsa ki, gerek iddianamedeki bu hukuki gerekçelere 
hiç yer verilmemiş, müsnet suçların unsurları hiç tartışılmamıştır, bu unsurların hiçbir 
tartışılmamıştır yani bizim şimdi size söylediğimiz gibi maddenin üç unsuru vardır, bu 
unsurlar bunlardır, bu unsurlar gerçekleşmiştir, eşittir, şu şekilde gerçekleşmiştir şeklinde 
hiçbir bilgiye ve aktarmaya gerek duymamıştır savcılık makamı, sadece suçların 
isimlerine yer vermiş ve madde numaralarına yer vermiştir, savcılık makamının 
iddianamede sevk maddelerine değinmiş olması ve bu suçların müvekkil ve diğer 
sanıklar tarafından işlenmiş olduğunu iddia etmiş olması bu suçların işlendiğinin delili 
değildir, sayın başkan son cümleme yer veriyor ve kapatıyorum, Müvekkil 11 aydır 
tutukludur, diğer bir takım sanıklarda 19 aydan beridir tutukludur, 28. sırada sanık olmak 
sıfatıyla bugün burada ifade verdik, bugüne kadar diğer sanık vekillerinin, sanıkların ve 
vekillerinin ve bizim müvekkil ile bizim sunduğumuz beyanlar, deliller ve saptadığımız 
detaylar ki, bunların büyük bir kısmının atlandığını ve dikkat edilmediğini düşünüyorum, 
o yüzden burada uzun bir şekilde detaylı bir şekilde yer verme gereği duyduk, affınıza 
sığınıyoruz, tüm bu delilsizlikler aslında bu iddianamenin bir safsata olduğunu çok açık 
bir şekilde ortaya koymuştur, iddianame dün itibariyle çökmüştür, Veli Küçük’ün 
ifadeleriyle çökmüştür, savcılık makamı iddianamenin bir numarası olabilecek müvekkile 
soracak soru bulamamıştır, bütün medya karşı medya Veli Küçük’ün sorulara cevap 
vermiyorum, arkamı dönüyorum diyerek kaçtığını ifade etmiştir, müvekkil kendisine isnat 
edilen bütün suçlara cevap vermiştir, susurluk davasının bu davayla ilgisi olmadığı gibi 
müsnet suçlarda yer almadığı gibi, müvekkil öyle bir ifade yer aldığı için buna bile cevap 
vermiştir, müvekkil hiçbir şeye cevap vermemiş değildir bunu özellikle medyacı 
arkadaşlara iletiyorum, müvekkilin müdahil vekillerine cevap vermemesinin nedenini de 
hepimiz biliyoruz, bunu tekrar açmaya gerek duymuyorum. Yaklaşık 19 aydır ve 11 aydır 
tutuklu olan sanıkların tutukluluk halinin devamına şeklinde sayın mahkemenizden tek 
tip bir karar çıkıyor, işin açıkçası bu bizi biraz üzüyor çünkü iddianame açıklanmadan 
önce ki safha ile iddianame açıklanıp yargılama başladıktan sonraki safha arasında çok 
ciddi farklılıklar olduğunu düşünüyoruz, dosyada görülmeyen şeylerin ortaya konduğunu, 
delillerin ortaya konulduğunu, gerçi delil aşaması gelmemekle birlikte, sorguya dair 
bütün her şeyin netlik kazandığını düşünüyoruz, bugüne kadar tutukluluğun devamına 
şeklinde verilen kararlarda bir takım kriterler esas alındı, tek tip, kuvvetli suç şüphesi 
bulunan deliller, biz beyanlarımızla ve ortaya koyduğumuz belgelerle dosyada 
görülmeyen iddia makamı tarafından da atlanan belgelerle, bu delillerin kuvvetli suç 
şüphesi oluşturan deliller olmadığını net bir şekilde ispat etmiş bulunmaktayız, 100. 
madde de katalog suçlar ön görülmüş, katalog suçlardan olduğu gerekçesiyle tutukluluk 
halinin devamına şeklinde karar veriliyor, savcılık makamı tarafından katalog suç olarak 
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ön görülmesi, sevk maddesinin bu şekilde öngörülmesi, bu suçların katalog suç olmasını 
gerektirmiyor. Delillerin karartılma olasılığı, kaçma şüphesi, burada çok kısa bir beyanda 
bulunmak istiyorum haddimi aşarsam affedin, örgüt yöneticisi olarak bir kısım sanıklar 
yargılanmakta, bunların bir kısmı tutuklu bir kısmı tutuksuz yargılanmakta, biz bugün 
gelinen bu aşamada diğer örgüt yöneticisi, sayın Kemal Alemdaroğlu’nun delilleri 
karartmayacağını düşünüp, diğer örgüt yöneticisi sayın Doğu Perinçek’in karartacağına 
mı inanıyoruz, aynı şekilde, diğer örgüt yöneticisi İlhan Selçuk’un kaçma şüphesi yoktur 
derken, Veli Küçük’ün kaçma şüphesi olduğunu mu düşünüyoruz efendim , bu nedenle 
mi tutukluluk kararının devamına şeklinde kararlar çıkıyor, o zaman biz hukuka, kanun 
maddelerine itibar etmeden şahıslara göre bir uygulama mı yaratıyoruz, bu konuda 
yeterince mağduriyete yol açtığımızı düşünüyorum ve konuyu ilginize, bilginize sunuyor, 
vicdanınıza sunuyor, müvekkilimin tutukluluk halinin tekrar değerlendirilmesini talep 
ediyor ve bihakkın tahliyesini talep ediyorum, saygılarımla” dedi. 

Sanık Veli Küçük müdafii Av. Tayfun Ilıca: “ Sayın başkan, sayın üyeler, 
dosyamız hayali bir senaryonun mantık dışı yorumlar, itibar edilmesi imkansız ve sahte 
ve yetersiz delillerle sunumundan ibarettir huzurda hep birlikte bunu izledik yapılmak 
istenenler görevini laikiyle yapan uzman hukukçular için her ne kadar imkansız gibi 
görünse de, bu imkansızlık bugün içindir içinizdeki kini eksik etmeyin, yüz yıl sonrasını 
düşünüp ona göre hareket edin düsturu içerisindeki zihniyet bugün hepimize mümkün 
görünmeyen bu senaryoyu günün birinde mahkeme değişikliği dosyasını sadece 
iddianameden takip etmeye alışkanlık haline getirmiş bir mahkeme sayesinde, hatta çok 
ileriki yıllarda kendileri gibi düşünen içindeki kini eksik etmeyen bir mahkemenin 
oluşabileceği yada kullanabilecekleri açıkları olan hakimler vasıtasıyla imkansızı 
mümkün kılmayı bekleyeceklerdir bir gerçeği çok net dile getirmekte çok büyük fayda 
görüyorum, basın yazıyor, yanlı basın söylüyor yurtdışında yaşayan bir takım insanlar 
Türkiye yi yönlendiriyor, buradaki kul niteliğindeki insanlara emirler vererek burayı 
yönetiyor, ben yaşadığım sürece bu mümkün değil, kendi şahsıma konuşuyorum, bu 
ülkeyi Türk milletinden başka hiç kimse yönetemeyecek ne yazık ki 21 yüzyıla geldiğimiz 
şu günlerde ülkenin iki büyük kurumu Türk silahlı kuvvetleri ve adli teşkilatımız laiklik 
konusunda sürekli uyarılar yapmak zorunda kalmaktadır. bu sebeple de her iki 
kurumumuz saldırılara maruz kalmakta ve bu uğurda şehitler vermektedir. sinsi plan 
Cumhuriyetin iki büyük koruyucusundan biri olan Türk silahlı kuvvetlerinin diğer büyük 
koruyucu olan yargı aracılığıyla yıpratıp zayıflatıp yok etme amaçlıdır, nihai amaç ise 
ulus devlet kimliğimizi ve laik Cumhuriyetimizdir, bunu yok etmeyi düşünüyorlar 
Cumhuriyet mahkemeleri Cumhuriyeti yok edip ikinci Osmanlı devleti görünümünde bir 
şeriat devleti kurmak isteyenlerin parti, örgüt yada tarikat büyüklerinin talimat veya 
gönüllerine göre hareket edenlerin maşası olamaz, onların yalan ifadelerini sahte 
yorumlarını çaresiz kabul ederek hükümler tesisi edemez, bugün yalnızca uzman 
hukukçuları değil, ülkesini seven herkes yapılmaya çalışılanları gayet iyi biliyor 
Cumhuriyete ve Türk silahlı kuvvetlerine yönelik olarak Şemdinli iddianamesiyle 
başlatılan Danıştay davasında ve dosyamızda devam ettirilerek sergilenmeye çalışılan 
saldırıları, ibretle ve yakından herkes izliyor, merhum Mustafa Yücel Özbilgin ölümüne 
sebep olan kararı, gönül huzuruyla imzalarken, büyük bir ihtimalle saldırıya uğrayacağını 
biliyordu. nitekim onun daire arkadaşları, uğradıkları büyük saldırıya halen hedef 
gösterilmeye devam edilmelerine rağmen, hiç korkmadan, ödün vermeden, inançları ve 
yasalar doğrultusunda, görev yapmaya devam ettiler, ediyorlar. daha büyük görevlere 
çekinmeden korkmadan talip oldular. dosyamızın en büyük iddialarının delillerini bu 
şekilde irdeledik. bundan sonrada sunulacak olan ve gözden kaçacak ne varsa 
cevaplamaya hazırız. müvekkilin adaletten saklayacak kaçacak hiçbir  şeyi yoktur. bu 
uğurda yalancı tanıklara sahte delillere başvurulmasından korkusu da yoktur. tek 
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ihtiyacımız mahkemelerimizin hakimlerinin korkmadan, geciktirmeden mevcut tecrübe ve 
bilgileriyle, yasaları biran önce uygulamalarıdır. devletin sarsılmayan temelini adalet 
teşkil eder, tanrı adaleti onu sevene verir, adalet kainatın ruhudur, ama en önemlisi 
geciken adalet adaletsizliktir. tüm bu hususlar ve özellikle müvekkilin geçmişi, yaşı, 
sağlık durumu dikkate alınarak, yargılamanın bu aşamasından sonra delillerin 
karartılması ve değiştirilmesi söz konusu olamayacağı göz önüne alınarak, müvekkilin 
tahliyesine karar verilmesini, ayrıca yukarıda yaptığımız açıklama ve değerlendirmelerin 
savunmamızın bir parçası kabulünü arz ederiz saygılarımızla dedi, 
 Mahkeme Başkanı " sanık müdafilerin savunması sırasında bir kısım 
sanıklar müdafileri Av. Nurperi Sancak, Av. Lütfi İşbulan, Hasan Gürbüz, Hüseyin 
Gökçe Aslan, Alper Yarımbıyık’ ın geldikleri görülmekte huzurdaki yerlerine alındı, 
 Sanık Muammer Karabulut söz istedi verildi, sayın Başkanım,  4 aralık 
2008 günü dünkü oturumda, 26 eylül 2008 tarihli bir kararınıza istinaden ki imzanız 
var. bu kararda bir hususta iddia makamından bir bilgi istemiştim, o da şu 
Ergenekon’a öykünerek iddia makamı sanıklar isim kullandıklarını kendi aralarında 
konuşmalarda isim kullandıklarını ve bu yönde yazışma yaptıklarını belirtiyor, iddia 
makamı ve sizde dolayısıyla bu karara imza atıyorsunuz ben de bunun 
mahkemenizden istemiştim hangi yazışma ve konuşma sanıklar arasında yapılmıştır 
bunu istemiştim dün iddia makamı bunun iddianamede ve eklerde olduğunu söyledi 
yani buradan bulabileceğimi söyledi, ben olmadığını söylüyorum, görmediğimi 
söylüyorum, buradaki hiçbir sanıktan da  bu yönde bir bilgi almadım, eğer yine 
tekrarlıyorum talebimi, bu konuda hangi sanık böyle bir konuşma yapmış, böyle bir 
telefon konuşması var ve böyle bir yazışma iddianamenin veya eklerinde neresinde 
vardır bunu bir kez daha istiyorum arz ederim dedi,  

 Sanık Kemal Kerinçsiz söz istedi verildi ; Değerli başkanım Kuvvai 
Milliye derneği üyelerinden iki sanığın ki buradalar kendileri, 15.9.2007 tarihinden 
itibaren yaklaşık hemen hemen 2, 2,5 ay boyunca yapmış oldukları telefon 
görüşmeleri iddianamenin hemen her tarafında var, bu konuşmalara neden 
değinmek istiyorum, çünkü sözde terör örgütünün 3713 sayılı yasanın 1 ve 7’inci 
maddeleri nitelendirmesinde bu söz konusu kişilerin konuşmaları temel alınmış 
nerede alınmış emniyetin dosyamıza yazmış olduğu yazıda alınmış birkaç örnek 
vereyim efendim misal, Muhammet Yüce ve Selim Akkurt 15.9.2007 tarihinde şöyle 
demişler tabi bunların hiç biri suç teşkil eden hadiseler değil, hepsi suç hukukunda 
hazırlık hareketi olarak nitelendirilebilecek kaldı ki irade olmuş olsa dahi iradenin 
olmadığı da bütün bu konuşmalardan meydana çıkıyor o gazeteciler dedim Sebahat 
Tuncel’i bizim devirelim dedim, senin için indirelim ama dedim, sende bize yap dedim 
komutan onu biz indiririz dedim Sebahat Tuncel’i indirelim dedim, zaten Sebahat 
Tuncel’i indireceğiz dedim Baydemir’de olabilir yine 29.9.2007 de Selim’in Osman 
Baydemir’i kastederek o belediye başkanına ona yönlendirsene sen, Muhammet’te 
Sebahat Tuncel e eylem yapabileceklerini, Osman Baydemir’e de 
yapamayacaklarından bahsetti. Selim’inde Osman Baydemir’in İstanbul ‘a gelip gittiği 
sırada eylem yapabileceğinden bahsetti. Selim’de Osman olur diyor öbürü Türk olur 
diyor Muhammet’te bu sefer başka bir şey dediğin Orhan Pamuk’u diyelim diye 
devam ediyor. bu tür konuşmalar iki ay boyunca devam etmiş şimdi burada sorun şu 
efendim asıl olan bu kişiler hakkında bu süre boyunca iki ay boyunca dinlemede 
telefon resmi dinlemede ve takipte acaba diyorum ki, değerli savcılarımız ve 
emniyetimiz bu dinlemeleri dikkate alarak, herhangi bir şekilde bir idari ve kolluk 
önlemi almış mı, bu kişiler hakkında eğer velevki suç olarak kabul ettiğimizde, 
hazırlık hareketinin dışında istikbalde işlenebilecek suçların işareti olarak 
gördüğümüzde veya sayın savcının söylediği gibi sözde örgüt suçunun bir unsuru 
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olarak veya delili olarak değerlendirildiğinde, bir soruşturma açılmış mı bu 
soruşturmanın sadece bu telefonları açanlar açısından değil, aynı zamanda bu 
telefonlarda isimleri geçen kişiler açısında da önem arz ediyor, yani bu Orhan Pamuk 
veya isimleri geçen orada bir takim zatlar sizlere böyle böyle suikastlar yapılacak 
aman önleminizi alın, emniyet olarak bizde şu şu önlemleri alıyoruz denmiş mi, çünkü 
malumunuz bir Hrant Dink cinayetin de Pelitli kasabasında ki jandarmaya güya 
yapıldığı iddia edilen bir ihbarın reddinden mütevellit bu ülke yaklaşık 1,5 sene 
enerjisini boşa harcadı ve hala o mesele üzerinde duruluyor davalar açılıyor yani 
basit bir ihbar demiyorum, elbette önemli çünkü o ihbarın basit olup olmadığı veya 
sonucun ne olup olmadığını kestirmek zor ve nitekim belki de gerçekten o ihbarın 
arkasına takılmış olsaydı, bir can kurtulabilirdi, burada da aynı mesele var acaba 
burada bir oyun bir tezgah var mı ki, insanların acaba bu tür telefonlara açması bir 
yol kat etmesi mesafe kat etmesi istendiğinden mi mütevellit mi emniyet dokunmamış 
bu kişiler hakkında her hangi soruşturma açmamış ya çok ciddiyetsiz mi görmüş, 
eğer ciddiyetsiz görmüşse  o zaman çok büyük önem arz ediyor, neden önem arz 
ediyor, çünkü az önce söyledim emniyet genel müdürlüğünün yazısında hemen 
hemen yarım sayfa tamamen bu konu işlenmiş diyor ki, efendim emniyet genel 
müdürlüğünün yazısında hepimiz malumunuz biliyoruz ama kısaca bir cümlesini 
tekrar etmekte fayda var, Kuvvai Milliye derneğindeki yapılanmanın Orhan Pamuk, 
Fehmi Koru, Ahmet Türk, Osman Baydemir veya Sebahat Tuncel ‘in öldürülmesi 
konusunda plan yaptığının yukarıda yazılı deliller ile sabit olduğu ve gerçekleşmesi 
halinde terör eylemin niteliğinde bulunacağı efendim, yine 2314 sayfasında 
savcılarda şöyle diyor Ergenekon terör örgütünün provakatif bir terör eylemi olarak 
Kuvvai Milliye derneğindeki yapılanmasına havale ettiği Orhan Pamuk, Fehmi Koru, 
Ahmet Türk, Osman Baydemir veya Sebahat Tuncel’in öldürülmeleri eylemlerine 
ilişkin hazırlık hareketleri aşamasında yer aldığı deniliyor efendim bu kapsamda 
benim sizlerden talebim gerçekten ciddiyse, bu tür konuşmalar ki dinleme takibine 
alınmış emniyet bu konuda ne gibi önlemler almış, hem bu konuşmayı yapanlar 
açısından hem de bu konuşmada ismi geçen kişiler açısından bir teknik takip 
yapılmış mı bir soruşturma yapılmış mı, değerli başkanım bir diğer konu, yine 
iddianamenin 384’üncü sayfasının 3’üncü paragrafında, değerli savcılarımız şöyle bir 
cümleye yer vermişler, bir darbe yaptırarak yasama parantez içinde demişler ki 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yürütme kurumlarını lav ederek kendi yerine kendi 
düşünce ve amaçlarına uygun bir yönetim tesis etme yönünde faaliyetlere giriştiği 
tespit edilmiştir, faaliyetler giriştiği bir faaliyet var, ama faaliyeti belirtmiyor 
iddianamenin 382’inci sayfasında da, yine aynı mealde sözde örgütün 
gerçekleştirdiği, bu sefer gerçekleştirdiği eylemler eylem var ve gerçekleştirmiş 
başlıklar altında açıklanmış ve birinci sıraya Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren 
ıskata teşebbüs konmuş, hemen arkasına da Ergenekon terör örgütünü  Türkiye 
Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi ve hükümetini ortadan kaldırmak yani bu eylemi 
bizleri burada bulunan kişilerin veya gelecekte gelecek olan kişilerin gerçekleştirdiğini 
iddia ediyor, o zaman ortada 312 ve 313’ten ziyade birde 311’de belirtilen yasama 
organını ortadan kaldırmak teşebbüs etmek suçu gerçekleşmiş oluyor, sayın 
savcıların iddialarına göre bu son derece net yani, diyor ki gerçekleştirdiği eylemler 
neyi Türkiye Büyük Millet Meclisini o zaman bizim bir istirhamımız var, eğer 
gerçekten ellerinde bu tür eylemlerin gerçekleştirildiğine ilişkin ciddi deliller varsa, 
ben kendi adıma söylüyorum sayın savcılarımız Türk Ceza Kanunu 311’inci 
maddesinden de eğer ciddi deliller varsa ek iddianame tanzim edip, bu davayla 
birleştirmeleri gerekir, ama diğer suçlarda olduğu gibi hiçbir ciddi delil yok ise, o 
takdirde yapılması gereken söz konusu bu suçlamanın buradan çıkartılması gerekir 
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tabi biz daha önce sizden bir talepte bulunmuştum, dedim ki üç tane cinayet suçu ve 
artı Erdoğan Tezçi ye yapılan suikast olayı burada bize istinat ediliyor, ama 
cezalandırma istenmiyor, böyle bir iddianame olmaz demiştim, siz hem ciddi deliller 
var diyeceksiniz, bana o suç istinadını yapıştıracaksınız ve arkasından da 
cezalandırma talep etmeyeceksiniz, böyle bir iddianamenin 170’inci maddeye uygun 
olmadığını sizlere ifade etmiştim. neden şöyle bir tehlikesi var sizde şu gerekçeyle 
benim talebimi ertelediniz dediniz ki, dava açılmıştır iddianame kabul edilmiştir bu 
aşamada iddianame tavzih edilemez ve hükümle beraber düşünülmesi gerekir 
demiştiniz fakat sıkıntı şu ben zan altında tutuluyorum neyin zanı altında tutuluyorum 
Hırant Dink’i öldürmek, Rahip santoro cinayetinden mütevellit, misyonerler 
cinayetinden ötürü bana savcı diyor ki, sen katilsin ve benim elimde ciddi deliller var 
diyor ama cezalandırma istemiyorum diyor, ben de diyorum ki sayın savcıya eğer 
sizin elinizde ciddi deliller varsa buyurun davayı açın benim yargılamamı yapın aksi 
halde bunu iddianameden çıkarın ve sizde diyorsunuz ki benim önüme böyle bir dava 
gelmemiş gelmediğinden ötürüde ben sizin yargılanmanızı  yapamam diyorsunuz 
peki o zaman diyorum ki çıkartın iddianameden ama diyorsunuz ki ben iddianameye 
bir kez kabul ettim, geriye dönüşüm yok, işte değerli yargıcım burada sıkıntı bu 
iddianamenin bu istinatlarla kabulüydü bu iddianame 174/1’e göre kati suretle 
edilmemesi gerekirdi, sıkıntı buradan çıkıyor şimdi siz hükümle beraber dediniz bu 
hüküm ilanihaye 10 yıllar boyunca devam eder, bakınız bir haber aldık, Yargıtay 
kararı efendim fiili ve hukuki irtibatı olması sebebiyle Danıştay hadisesini bozmuş 
istikbalde iki dosyanın birleşmesi halinde, 10 yıllar boyunca devam edecek olan bir 
dosyayla karşı karşıyayız ve ben burada o söylediğim 3 cinayetin zanlısı olarak 
sürekli olarak o zanlı sıfatıyla yaşayacağım, buradan tahliye olsam bile bana 
diyecekler ki o 3 suçun zanlısısın sen ve devam ediyor, böyle bir şey olamaz ve bu 
haksızlığa sizlerin bir hukukçu olarak asla ve asla izin vermeyeceğinize inanıyorum 
peki bunun yolu ne şu aşamada, tabi iddianameyi kabul ettiniz geriye dönüş yok ama 
burada bu işin düzeltilmesi için iki husus var, iddianame Allah’ın kelamı değildir, 
kulun yazdığı bir metindir, birincisi savcılar söz konusu hatayı farkına varıp o 
suçlamaları geri çekebilirler, diyebilirler ki, evet biz ciddi elimizde deliller var, ama biz 
bunu ciddi anlamda değil de yeterli deliller değildir der o suçlamayı çekebilirler, 
ikincisi eğer çekmedikleri takdirde siz iddianamenin tavzihi bu yönde isteyebilirsiniz 
sizin iddianamenin 174/1’e göre, kabul etmeniz, hiçbir zaman istikbaldeki değişen 
olaylara göre, yapılan maddi hatalara göre veya yanlış hukuki yorumlamalara göre 
söz konusu tavzih istenmesine engel değildir. o yüzden efendim değerli başkanım, 
bu konuda özellikle ben hiçbir cinayetin faili değilim buradaki failler buradaki 
sanıklarda hiçbir cinayetim faili değil eğer sayın savcılar ellerinde yeterli delil yok ise 
ki onlar ciddiye taşımışlar meseleyi yeterlilikten söz konusu suçlamayı iddianameden 
çekmelerini bunu kabul etmedikleri takdirde siz iddianamenin tavzih yoluyla bu 
suçların iddianameden çıkarılmasını talep ediyorum, değerli yargıcım bir konum daha 
var yüksek müsaadenizle davanın nakli konusuydu, bunu davanın başında açmıştım 
dedim ki burada siz 19’uncu madde CMK’nun 2’inci fıkrasına göre söz konusu davayı 
Beşiktaş’tan buraya taşımanız için mutlak suretle Yargıtay’a müracaat edip adalet 
bakanlığına müracaat edip, Yargıtay’dan karar çıkarmanız gerekirdi dedim, 19/2’i 
nitekim doktrinde bu konuda bu fikir mutabakatına varmış düzeyde, ama sizler 
dediniz ki madde 252/3  1’inci fıkranın c bendinde sadece mahkeme heyetinin 
kararıyla, söz konusu davanın naklini gerçekleştirebilirim dediniz ve orada sadece 
güvenlik der, bu güvenlikten kasıt mahkeme heyetinin güvenliği olduğu gibi 
sanıklarında güvenliğini kapsar, bu aşamada öncelikle diyorum ki, burada bu 
güvenlik unsuruna dayanılarak sizin tensip zaptında vermiş olduğunuz bu kararın 
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gerekçeleri tamamen ortadan kalkmıştır, başlangıçta da yoktur aslında, ama bugün 
bu tamamen yitirmiştir bu mahkemenin burada devam etmesi 252 anlamında 
yasallığını yitirmiştir ne sizin güvenliğiniz ne sanıkların güvenliği tehlike altında 
değildir. yargılamanın bu şekilde bu fiziki ortamda devam etmesi, mahkemenin 
olağanüstülüğünü ortaya koymakta ve hatta o süreci hızla ivme şeklinde 
artırmaktadır. buradaki yargılanmamızla Beşiktaş daki yargılanmamız arasında 
büyük farklar mevcuttur. eğer siz bu nakil kararından vazgeçip yeniden söz konusu 
davayı Beşiktaş’a taşıdığınız takdirde emin olunuz ki, o yargılama sürecinde alınacak 
bütün kararlar değişecek ve mahkeme hızla olağanlaşma tabi hakim doğal hakim 
sürecine girecektir, bundan kesinlikle değerli başkanım, emin olabilirsiniz, değerli 
başkanım, 252’inci maddeye göre, sizler bir karar aldınız, bu kararı size iddianame 
yanılmıyorsam Temmuz’un 10’unda geldi, iddianamenin geldiği tarih, ama bu inşaat 
10 Temmuz dan önce başladı bu inşaat hadisesini başlatan makam elbette idari 
olarak Adalet bakanlığı yani aslına bakarsanız söz konusu 252’deki kararı siz aldınız 
ama, gerçek fiili karar sizin kararınız değil, adalet bakanı zaten burayı seçmişti yer 
olarak belirlemişti, inşaata başlamıştı ve hatta siz iddianameye kabul etmeden yani 
CMK 2’inci maddede, belirtilen kovuşturma aşaması henüz başlamadan çünkü 
iddianame kabul edilmeden kovuşturma başlamaz, siz kovuşturma başlamadan 
burayı gezdiniz ve onayladınız, yani fiili bir karar verdiniz, kimin kararına katıldınız 
bakanlığın idari kararına katıldınız  o bakımdan sizin verdiğiniz tensip kararındaki 
olay tamamen fiili olaya hukuki kılıf giydirmektir, yani oluşmuş bir olayı kabul ettiniz 
oysa” 

Mahkeme Başkanı " yanlış bilgilendirildiniz” 
Sanık Kemal Kerinçsiz” olabilir efendim, tabi ben bu konulara mutlaka bazı 

bilgi eksiklerim vardır, yalnız ben şu anlamda söyledim” 
Mahkeme Başkanı " hem de çok yanlış bilgilendirildiniz “ 
Sanık Kemal Kerinçsiz” olabilir efendim yani bunu suçlama anlamında 

değil , ben tamamen hukuki süreç açısından söz ediyorum “ 
Mahkeme Başkanı " bende sizi suçlama anlamında söylemedim bilgi alış 

verişi yanlış” 
Sanık Kemal Kerinçsiz “kesinlikle efendim yani sizleri her zaman tenzih 

ediyorum tarafsızlık konusunda kesinlikle hiçbir kuşkum yoktur değerli üyemle birlikte 
onda hiçbir tereddüttüm yok, fakat sayın başkanım burada sorun şu eğer siz 19/2 
uygulasaydınız buraya Yargıtay devreye girecekti Yargıtay’ın devreye sokulmadı bu 
sefer ne oldu bu binanın seçimi konusunda teşrifatından tutun doğrudan doğruya 
mahkemeyle Cumhuriyet savcılığı ve bakanlık devreye girdi Yargıtay 19/2’den 
tamamen çekildi ben bu aşamada davanın naklinin 19/2’e göre Yargıtay’ın dahil 
olması halinde çok daha sağlıklı bir karar verilebileceğini, çünkü İstanbul yargısı 
demiyorum ama İstanbul iddia mahkemeleri daha doğrusu İstanbul iddiası Türk 
yargısından çok farklı şekilde yürüdüğü kanaatindeyim yani bir noktada sizin verilen 
bu kararla Ankara’daki Türk yargısı buradaki iddia makamı bir birinden o kadar farklı 
bir şekilde kanalize olmuşlardır ki Ankara yargısına dokunulmadan bu dosyanın 
yürümesinde büyük sıkıntı oluşmuştur oluşacaktır istikbalde de bunu göreceğiz 
efendim inşallah sizlerin olumlu gayretleriyle ben inanıyorum bu dava yeniden aynı 
yola girecektir teşekkür ediyorum değerli başkamın dedi, 

Sanık Mehmet Fikri Karadağ söz istedi verildi” sayın başkanım,  bu basının 
yalan yanlış haberlerle ilgili kısaca bilgi arz etmek istiyorum, Ergenekon ismini 
ömrümde hiç duymadığım halde bunu bu örgütü kurmak veya yönetmek kurmak ve 
yönetmek hangisi desek diyelim, iddia ve iftirasıyla zaten karşı karşıya kalmış 
durumdayım bu yetmiyormuş gibi basına bilinçli veya bilinçsiz olarak servis edilen 
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özel haberlerle yıpratılmaya da devam ediyorum, dünkü yenişafak gazetesinde 
Üzeyir Garih’in katilinin benim askerim olduğu benim emrinde görev yaptığı 9 
kolonmu diyorlar baştan sona gazetenin başından sonuna kadar vermiş büyük en 
büyük haber şeklinde ben 1998 mayıs ayında Hastal kışlası değil Sakarya 
kışlasından Tugay komutan yardımcısı olarak ayrılıp Harp akademiler öğretim 
başkanlığına geçtim. 2001 yılında Üzeyir Garih öldürüldüğü zaman, ben zaten Harp 
akademilerinde silahlı kuvvetler akademisi öğretim başkanı olarak görev 
yapmaktaydım. yani bu haber baştan sona yanlıştır. bugün gene puntolarla aynı 
gazete aynı habere devam etmektedir. sayın heyetiniz ve iddia makamını 
etkilememesi açısından bununla hiçbir alakamın olmadığını ve hakikaten hiçbir insaf 
ve merhamet ölçüsüne de sığmadığını, hatta bunun ötesinde benim NATO özel harp 
dairesi başkanı olduğumu bile yazanlar, bu saçma sapan haberi de yazmışlardır 
bilgilerinize ve kamuoyuna arz ediyorum teşekkür ederim” 

Mahkeme Başkanı " efendim meraklanmayın mahkeme o şeylerden 
etkilenmez” 

Sanık Doğu Perinçek ve diğer işçi partilileri müdafii Av. Ceyhan Mumcu 
söz istedi verildi ;şimdi yapacağım açıklama gereği benim iki sıfatım daha var, aynı 
zamanda İşçi partisi genel başkan yardımcısıyım ve Kardeşim merhum Uğur 
Mumcu’nunda abisiyim, sayın başkanım, benim talebimin dayanağı ve kanıtı olmak 
üzere huzurunuza dosyaya umut operasyonu davasını kazandırmak için söz aldım. 
buna dayalı olarak ta talepte bulunacağım, umut operasyonu davası bu davada 
olduğu gibi Türk ve dünya kamuoyunun gözü ve kulağının üstünde olduğu bir 
davaydı. bu dava benim hocam ve müvekkilim Profesör doktor Muammer Aksoy’un 
benim siyasal bilgilerde sınıf arkadaşım profesör doktor Ahmet Taner Kışlalı’nın, 
gene benim değerli hocalarımdan doçent doktor Bahri Üçok’un ve diğer 18 terör 
eyleminin gerçekleştirildiğinden örgütün yargılanması davasıydı. bu dava dosyası 
incelendiğinde ki ben esas hakkındaki savcılık mütalaasını, gerekçeli kararı bu 
davayla ilgili Yargıtay kararlarını da getirdim. şimdi takdim edeceğim, bizim davamıza 
ışık tutacak bir çok özellikleri taşıyan bir davadır. Evvela esas hakkında mütalaada 
sayfa, 18 ve 19 aralarına kağıt koydum, bunun okunmasını diliyorum, yapacağım 
taleple ilgili karar verilmesinden önce, bu örgüt neydi, 3 örgüt Kudüs savaşçıları 
tevhit ve selam örgütü, amaçları Türkiye Cumhuriyeti rejimini yıkmak ve şeriata 
dayalı bir devlet ve toplumsal yapı getirmek, bununla ilgili elverişli silahlar vardır, bu 
dava dosyasında ki bu davada bir sürü subay astsubay yargılanıyor o davada 
nitelikte kimsiler yok, onlarla elde edilen silahlar silahlara bir göz atılmasını dilerim 
yüzlerce susturucu tabanca, bu susurluk davasında çok söz konusu edildi, yüzlerce 
kilo C4 bombaları. Lav silahları, koliler halinde ve parmak izleriyle elde edildi. o 
davadaki elverişli silahla bu davanın mukayesesi bakımından değerli bir fikir verir. 
birde bu davada müdahiller sorunu bakımından değerli bir fikir verir. dün mekan 
olarak sayın savcımızın dizinin dibine oturan günlerdir bir takım taleplerde bulunan 
buradaki sanıkları suçlayan örselenen, incitmeye çalışan mesleğinin hukukçu 
olduğunu açıklayan insanları dinlemeye tahammül ettik, ama müvekkillerinin ne 
vekaletnamesi getirdiler, ne de bugün buradalar ben bu talebi dün yapmalıydım 
ancak dünkü yoğunluk sebebiyle bugüne erteledim ve bu yüzdende pişman oldum 
şimdi açıklayacağım hususları onların gözlerinin içine bakarak söylemek istiyordum 
diğer bir talihsizlik, yapacağım talep ve açıklamada Cumhuriyet gazetesi müdahil 
avukatlarına ve sayın İlhan Selçuk vekili benim de hocam olan kendisinden ceza 
hukukunu öğrendiğim, sayın Profesör doktor Uğur Alacakaplan’a ve bu talebimle ilgili 
olarak sayın Cumhuriyet savcılığına da bir sözüm olacak, şimdi tekrar dönersek bu 
kararımıza, esas hakkında mütalaa sayfa 18’de ve 19’da ve gerekçeli kararın 
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124,130 aralarına koydum, sayfaları arasında bir kişiden bahsedilir, bu kişinin ismi 
sanıklardan da fazla geçer, bu kişiyi gerçekten halkımız ve bu sanıklar burada 
yargılanan sanıklar pek çok meslektaşımızda doğru tanıyamamaktadır. Bu kişiyi 
tanıyacak sanıklardan iki kişi bulunmaktadır, biri tutuksuz sanık sayın profesör Kemal 
Alemdaroğlu, çünkü onun üniversitesine mensup bir kişidir, diğeri de onun meslek 
arkadaşı yine adli tıp alanında hoca olan Doçent doktor Ümit Sayın bir de bendeniz 
çok iyi tanırım, burada sayın başkanım  bu günler göz açıp kapayıncaya kadar gider, 
sizler yine yargılama görevinize devam edersiniz, bizim davamızda bu silahları elde 
edilen sanıklar hazırlıkta, emniyette suçlarını kabul ettiler, ancak bir koşul ileri 
sürdüler, biz bu suçları kabul edelim, ama bunun karşılığında sizde bize pişmanlık 
yasası uygulayın, o tarihte o yasa yürürlükteydi hiçbir işkenceye uğramadılar 18 
yerde yer göstermesiyle geçti ve 7 gün gözaltında oldukları sürece bende 
yanlarındaydım. kapalı emniyet mekanında çok seyrek bulundular. oda zabıtları 
imzalamaktan yana, Cumhuriyet savcılığı  ve yedek hakimlikteki bu kabullerinden 
sonra, cezaevinden de dilekçe gönderdiler. pişmanlık yasasından yararlanmak 
istediklerini söylediler. 5 ay kadar süre sorgularını da yapmadılar. hazırlık yapıyoruz 
diye, 5 ay sonra birden bire bir avukat elinde bir raporla mahkemeye çıkageldi, rapor 
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Üniversitesi Anabilim dalı başkanlığı adli rapor, protokol 
no, sayfa no yazılıydı bu raporda saydığım kişileri şehit eden sanıkları görmeden, 
muayene etmeden düzenlenmiş raporlardı, sanıklarını avukatının talebi üzerine 
sanıkların tutuklu bulunduğu Eskişehir cezaevinde mektupla durumunun bildirilmesi 
istedi. bu profesör, mektupla onları cezadan kurtulmak mı cezai ehliyetsizlik 
konusunca koğuş arkadaşlarıyla özgürce uydurdukları hikayeler üzerine, bir adli 
rapor geldi. bu adli raporun gelmesiyle sanıklar pişmanlık yasasından yararlanma 
taleplerinden vazgeçtiler. bu raporun kendilerine işkence yapıldığının kanıtı 
olduğunu, kendi cezai ehliyetsizliğinin kanıtı olduğunu ileri sürdüler ve sonuna kadar 
bir daha ağızlarını açmadılar, işte bu yüzdendir ki profesör doktor Muammer Aksoy, 
Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı ve Doçent Doktor Bahri Üçok’un cinayetlerini 
kimin azmettirdiği konusunda toplum elde ettiği ve bir daha elde edemeyeceği altın 
bir fırsatı kaçırdı. işte o raporu tanzim eden profesör doktor Şebnem Korur Fincancı 
vekillerini sayın savcılarımızın mekanlarının dizi dibine gönderdi. bu kararlarda bu 
hanımefendinin yazdığı rapor, savunmanın  çıkardığı sorunlar diye sayfalarca anlatır 
aralarına sayfa koydum göreceksiniz, yarın bu konularda belli duyarlılıklar 
gösterilmediği takdirde, bu dava dışında sizlerin yargı görevini yaparken de başınıza 
sık sık gelebilecek bir olay olur, bu o yol açılıyor, fakat bu müdahilin hakkında dava 
dosyasında, iyi ki savcı beyler koymuşlar başka bir husus daha gördüm. bu 
hanımefendi bu raporları niye yazmış, bir kere Ergenekon dava dosyasının ekleri 
olayı aydınlatma getiriyor bu hanımefendi Avrupa birliğiyle bir proje imzalamış ve 
demiş ki Türkiye Cumhuriyetinin emniyet güçleri, jandarma güçlerinin tek vasıtaları 
vardır işkence, bu ülkenin Cumhuriyet savcıları ve bu ülkenin yargıçları işkenceyi göz 
ardı ederler. bu da İstanbul tabipler odası onur kurulu başkanı Türk Tabipler birliği 
onur kurulu başkanı ve İstanbul üniversitesi adli tıp anabilim dalı profesör olarak beni 
rahatsız ediyor. artık adli tıp kurumu kalkmalı, tarafsız bir bilirkişi olarak 
mahkemelerde yerimizi almalıyız ve Avrupa birliğiyle gelecekte 250 işkencenin var 
olacağını ve bu işkenceleri istihkak karşılığında kanıtlayacağı taahhüdünde   
bulunuyor bir dernek kuruyor derneğin faaliyet raporunun her sayfasının altında da 
not var bu sayfa Avrupa birliği tarafından finanse edilmektedir bedeli ödenmektedir 
ancak bu sayfada yer alan hususlar Avrupa birliğini de bağlamaz, bunlar bizim dava 
dosyamız mevcut bu üniversite profesörü Türkiye Cumhuriyeti devletinin imkanlarıyla 
okumuş hekim olmuş Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniversitesinde bizim 
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evlatlarımızı emanet edeceğimiz bir görev yapmaktadır. maaşını Türkiye Cumhuriyeti 
devleti ödemektedir. sayın savcılar iddianamede bununla ilgili cd’i, bir yıl evvel elde 
etmişler, o cd içinde bur hususu iki cümleyi okumak istiyorum, bu hanımefendi iki 
türlü kimliği vardır, evvela solcudur, sonra sağcıdır, solcu sıfatıyla önce sağcı sıfatıyla 
Cumhuriyet gazetesinde yazılar yazar, zaman gazetesinde yazar, kuran’ın 
aydınlığında hak söz gazetesi onun yazıları beğenir, alıntılanır sık sık mazlum der 
tarafından ödüllendirilir, sık sık Diyarbakır barosu tarafından işkenceye karşı çıktı 
diye ödüllendirilir, bu hanımefendi solcu kimliğiyle bir yere daha gitmiş, gittiği yer 
Avrupa Türkiyeli işçiler konfederasyonu, 8.4.2005 tarihinde bu konferans da aynen 
onların internet sitesinde var. Türkiye de davetli gelen konuşmacılar araştırmacı 
yazar Temel Demrer ve Şebnem Korur Fincancı ciddi heyecanlandıran ve 
düşündüren süreci sorgulayan ve mücadele şekli veren konuşmaları ile kongreye 
renk kattılar. bu hanımefendinin önsözde teşekkür edildiği kongrede aynı gün bir çok 
kararlar alınıyor, sonuç bildirgesi yayınlanıyor, bu sonuç bildirgesinde iki yıllık 
yönelim onların deyimiyle yapılacağı eylemleri sayıyorlar. bunlardan sadece bir 
cümle okuyorum. diyorlar ki, atik kongresi Kürt halkına yönelik Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin paranoyak, histerik bayrak şovenizmini kınar bu komite Şebnem Korur 
Fincancı’nın süreç öğrettiği heyecan verdiği bu komite ermeni soykırımını da ele 
almış, 1-29 sayfalık, bir de 1 sayfalık iki bildiri yayınlamışlar bu ermeni soykırımıyla 
ilgili 29 sayfalık bildiride sayın Rauf Denktaş, müvekkilim  Doğu Perinçek de ağır 
biçimde suçlanmaktadır suçlandıkları konu, Talat paşayı Berlin de anmak ve Avrupa 
da ermeni soykırımının yalan olduğunu uluslararası yalan olduğunu haykırmak, bu 
hanımefendinin katıldığı ve sunuş bildirisini önsözünde teşekkür edilen bu kongrede 
ermeni soykırımını 1915 ermeni soykırımını lanetliyoruz, şimdi o başlatılan Kürt 
halkından özür diliyoruz gerekçesinin 30 sayfalık araştırmasında şu denilmektedir 
herhalde adli tabip olduğu için bu konuda katkı getirmiştir. soykırım suçları evrakta 
sahtecilik değildir. soykırımı yapan kanıt bırakmaz. onun için Doğu Perinçek ve 
arkadaşları boş yere soykırımı kanıtlarla uğraşmasınlar, soykırımı eğer ermeni 
annelerimiz, babalarımız kabul ediyorsa o soykırım var demektir ve sonunda bildiri şu 
cümleyle biter kahrolsun faşist Türkiye Cumhuriyeti devleti, şu kürsüde cumhuriyetin 
savcıları oturmaktadır, bir yıldır Türkiye Cumhuriyetine kahrolsun faşist Türkiye 
Cumhuriyeti devleti dediğini benden bir yıl öğrenmişlerdir. bu sözleri içlerine 
sindirebiliyorlar mı, elbette sindirmemeleri gerekir. çünkü aldıkları maaşla kendilerine 
cumhuriyetin savcısı ünvanı verilmiş ve bu kürsü o sebeple tahsis edilmiştir. ancak 
bu kişi hakkında ne çalıştığı üniversiteden izinli gidip gitmediği, ne de bu sözlerin suç 
oluşup oluşmadığı hakkında bir soruşturma açıldığını öğrenemedik. ben muhtemelen 
açtıklarını düşünüyorum, bu nedenle taleplerimden birisi budur. bu konunun 
Cumhuriyet savcılığına açıklatılması istiyorum. onlar açmamışlarsa rahatsız 
olmadıkları anlamına gelir, o zaman bu suç duyurusunu da biz Ergenekon sanıkları 
yapmak zorunda kalacağız, değerli başkanım, bu dava dosyasını vermemin bir 
nedeni de müdahillerin hukukuna ilişkindir, bu davada ben kardeşimin ölüm kararını 
veren, örgüt liderini sorgulayamadım. çünkü bu dava dosyasının eki iki adet Yargıtay 
kararında ibraz ediyorum. karar ekine koydum. burada diyorlar ki, örgütün işlediği 
suçtan zarar gören devlettir devlet bu davada zaten Cumhuriyet savcılarıyla müdahil 
olmuştur ama bu suçtan zarar gören bireyler ancak kendilerine zarar veren fertlerle 
ilgili müdahale hukukunu işletebilirler ve Yargıtay’ın deyimiyle yok hükmündedir 
mahkeme başlangıçta bizim müdahale talebimizi kabul etmişti. bizde sayın savcılar 
gibi çeşitli usulü işlemleri yapıyorduk onların bütün yaptıkları işlemleri yapıyorduk 
ancak bu mahkemenin kararını irdeleyecek olan ilerde Yargıtay 9. ceza dairesinin 
görüşü bu. iki kararda var birisi 2002, birisi de son ceza usulü yasalarının 
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değişmesinden sonrada 2006, 2006 tarihinde de Yargıtay bu hususu vurguluyor 
şimdi sizin uygulamanız mı hukuki, Yargıtay’ın değerlendirmesi onu bir tarafa 
bırakıyorum, ama ben buradan Yargıtay 9. ceza dairesine şu soruyu sormakta haksız 
mıyım buradaki herkesin vicdanına hitap ediyorum ben kardeşim Uğur Mumcu ya 
neden ölüm kararı verdiklerini ki parça parça ben onun yüreğini böbreklerini, kollarını, 
bacaklarını ona bastım. onları topladım, balkonları sıçramıştı, kanları bunu ben ona 
soramadım ama Türkiye Cumhuriyeti devletine kahrolsun faşist Türkiye Cumhuriyeti 
devleti diyenler, Türkiye devletini paranoyak ve hisleriyle kürt halkına soykırım 
yapıyor diyenler, benden daha fazla hak elde edebildiler Türk yargılarında. ben bunu 
Yargıtay 9. ceza dairesine bir mağdur olarak bir müdahil olarak sorsam bunun 
hakkaniyete ve eşitliği uygun olmadığını sorsam haksız mı olurum, değerli başkanım 
size ben bir dosya daha takdim edeceğim ben bugün çok üzüyorum keşke sayın 
Cumhuriyet gazetesi müdahil avukatları burada bulunsaydılar, benim hocam ve Uğur 
Mumcu ile tutuklu kalan profesör doktor Uğur Alacakaplan bulunsaydı, onların 
gözünün içine bakarak soracaktım, şimdi 28 ekim 2008 günü burada bir tartışma 
yaşandı. ben hazır bulunmadım bu tartışmada bütün sanıklar oy birliğiyle biz 
iddianameyi okuduk. içeriğini biliyoruz. lütfen bizim sorgulamamıza geçin dediler. o 
gün o duruşmada bulunmadığım için büyük bir vicdan azabı çekiyor ve buradaki 
bütün tutuklu sanıklardan özür diliyorum. bir avukat olarak. o gün keşke burada 
bulunsaydım ve ben Uğur Alacakaplan hocamı ikna edebilseydim, kararı incelendiği 
zaman görülür ki, umut operasyonunda iddianame okunmadı sayın başkanım, bu 
Yargıtay’ın denetiminden iki kez de geçti, hatta okunmadığı konusunda açıklamada 
var, iki sanık bu pişmanlık yasasından yararlanmak isteyen ve kendilerine Şebnem 
Korur Fincancı’nın raporunun verilmesini bekleyen bu iki sanık, biz yeteri kadar 
inceleyemedik, bize süre verin, ondan sonra sorgumuza geçin dediler, mahkeme 
yinede okumada ısrar etmedi, o süreyi verdi, tıpkı Ankara da katıldığım Neşter 
operasyonunda olduğu gibi, yüze yakın sanığın yargılandığı bu davada iddianame 
okunmadı, bu da Yargıtay’ın denetiminden geçti bu nedenle de bozulmadı, aynı 
biçimde vurgun operasyonu 1000’e yakın sanık vardı, bu şimdi Yargıtay da bu 
konuda Cumhuriyet savcılığının müdahillerin herhangi bir sanıklarında temiz itirazları 
yok, bunu niçin söylüyorum burada cumhuriyet gazetesinin iki sıfatı bulunmaktadır 
cumhuriyet gazetesi, burada yazarları İlhan abi İlhan Selçuk, Gürbüz Çapan ve 
Mustafa Balbay herhalde ek iddianamelerde dava açılır mı, bilmiyoruz, ama 
tutuklandığına göre ve Tuncay Özkan eski cumhuriyet muhabiri, burada da 
zannediyorum eski cumhuriyet çalışanı var Vedat bey evet, şimdi ek iddianameler 
çıkınca bu sorun gene yaşanacak onun için keşke ben 28 ekim de bulunsaydım ve 
profesör doktor Uğur Alacakaplan hocama Yargıtay’ın son uygulamalarının bu 
doğrultuda olmadığını Yargıtay esasen işin esası yönünden sanıkların neyle 
suçlandıkları bildikleri kanıtlandığı takdirde, buna gerek olmayacağını söylerdi, ben 
bir sistemimi de mademki tarihi bir davadayız, siyasi davadayız arz ediyorum, biz 
cumhuriyet gazetesini bizim yanımızda hiç olmasa manevi destek vermek için 
müdahil olmalarını diledik ve avukat Şenol Saruhan burada katılan benim gibi İşçi 
partisi genel başkan yardımcısı Mehmet Cengiz gazeteden herhangi bir masraf ve 
ücret talep etmeksizin müdahil olacaklarını beyan ettiler. Hürriyet gazetesi müdahil 
oldu, ama iki kurum müdahil olmadı birisi Türk diyanet vakfı, biri de Cumhuriyet 
gazetesi takdirleri öyleymiş, bugün bu davaya müdahil oluyorlar, bu davaya müdahil 
olmaları bazı sanıkları örseleyip incitiyorlar, sanıklardan bomba olayını sorguluyorlar 
onu ispat ettikleri zaman İlhan Selçuk’u yaraladıklarını düşünmüyorlar, yani 
Cumhuriyet gazetesi avukatları, müdahilliği çok sevdi, Atatürk’ün benim müvekkilim  
Doğu Perinçek’in yayınlattığı bütün eserleri 24 cilde ulaştı, burada söylev okunduğu 
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takdirde görülür ki Mustafa Kemal’e en çok çile çektirenler ne Vahdettin den 
vazgeçeriz nede Mustafa Kemal’den diyenlerdir Ali Rıza paşada, Salih paşada, 
Ahmet İzzet paşada,  Rauf beyde, Kazım Karabekir paşada, Ali Fuat paşada ve 
diğerleri de, Cumhuriyet gazetesinin bu davaya müdahil olmasının savunman olarak 
bana bir sorunu ağır katlanılmaz bir sorunu oldu. adil yargılama bakımından 
savcılığında, hakimliğinizin de, müdahillerinde ve savunmanında her türlü endişeden 
uzak olarak bu salonda bulunmamız esastır, çünkü hepimiz gerçeğin ve adaletin 
bulunmasında görevliyiz geçenlerde bir televizyon kanalı bana şöyle hitap etti 
cumhuriyet gazetesi bile Uğur Mumcu’nun katilinin Ergenekoncu olduklarını 
Cumhuriyet gazetesine bomba atanın Ergenekoncu olduklarını kabul etti, ama bunu 
bir tek Ceyhan Mumcu ya anlatamıyoruz o kardeşinin katillerinin avukatlığını yapıyor 
ilk duruşmadan sonraki gazetede şok gelişme, büyük çelişki, Uğur Mumcu’nun abisi 
Uğur Mumcu’nun katillerinin avukatlığını yapıyor, oysa bu iddianamede maktuller 
arasında Uğur Mumcu yazılı değil, fakat bu iddianame bu eleştirilere hak verecek bir 
özellik taşıyor, bir kere bu iddianameyi ve savcılığı savunanlar bu iddianame ile Uğur 
Mumcu’dan Eşref Bitlis’e gidecek cinayetlerin ilk adımıdır, bu ülkenin darbelerle 
yaşamaması için ilk adımıdır diye övenlerin iddianamede bir dayanakları da var, bu 
da nedir hep gizli tanık üstünde konuştuk bir numaralı gizli tanık Galip bey bu 
tanıklığında demiş ki, o Galip’in kim olduğunu ifadesinden anlıyoruz bu ülkeye 
onlarca ay yıldızlı şehit tabutu gönderen bir PKK yöneticisi olduğu anlaşılıyor ve 
demiş ki, Abdullah Öcalan bize dedi ki, Uğur Mumcu kesire ve Pilot Necati’nin milli 
istihbarat teşkilatında çalıştığını istihdam edildiğini öğrendiği için öldürüldü, bunu 
anlatacakmış, yalnız ben genç meslektaşım savcılara, savcı kardeşlerime bir 
tavsiyede bulunmak istiyorum, haddim olmayarak bu gizli tanıklara çok güvenilmez 
mahsurları anlatıldı, şimdi onların bu gizli tanıkları televizyonlara mesajlar çekiyor biz 
Hulki Cevizoğlu ile program yaptık oraya da çekti, ben tanıklık yapmak istemiyorum 
ama savcı bey ısrarlı, bunlara çok güvenilmez, iddia makamında bu güvensizliklerini 
bir yere not etmelerini tavsiye ederim, değerli başkanım, bana yapılan baskıların ne 
aşamaya geldiğinin anlaşılması için bir dosya daha takdim edeceğim, bu dosya 
savcılarımızın bir numaralı tanığı Mehmet Eymür, Mehmet Eymür Türkiye de bir 
sayfa açtı ve benim Doğu Perinçek’in avukatı Uğur Mumcu’nun abisi olarak yanlış 
yerde durduğumu ifade etmek için bana fabrikatör yardımcısı, o fabrikatörü Doğu 
Perinçek için kendi icat etmiş, patent hakkını kimseye bırakmak istemiyormuş ve 
ikinci bir yazı daha yazdı, ben ona cevap verince saftirik şapşal, büyük hakaretler 
ediyor, işte iddia makamımızın kamu tanığı bir numaralı kamu tanığı Mehmet Eymür 
Mehmet Eymür diyor ki, bu iddianamede suç tarihi 99 ve sonrası olsa bile daha evvel 
Veli Küçük aleyhine ifadeler vermiş, efendim mafyayı çok severdi aile dostumuzdu 
onlar aleyhinde konuşmayacağım Amerika dan sırf Doğu Perinçek’in aleyhine 
tanıklık yapmak için geliyorum, hepimiz hukuk fakültesinden eğitim gördük bu 
ifadeyle mahkemeye gelen tanık mı denir, muhbir mi denir, hasım mı denir o buraya 
gelsin safa gelsin hoş gelsin bir tek sonucu vardır buradan ilan ediyorum yaşım 70’e 
gelmiş hukuki deneyimimle sadece o onun tanıklığı şu kürsüde olan Cumhuriyet 
savcılarını sıkıntıya sokacaktır, ama benim müvekkilim  Doğu Perinçek ve bize her 
türlü suç atmada özgürdür, biz bunların hepsine yanıt veririz, buradan ilan ediyorum 
Doğu Perinçek benim lisede kardeşimin sıra arkadaşı, sınıf arkadaşı o günden beri 
ben bunun yaşamına tanığıyım, bu ülkede hukuk doktoru yılda 6-7 kitap yazan Doğu 
Perincek kadar haksızlık yapılan özgürlüğünden mahrum edilen bir başka Türkiye 
Cumhuriyeti yurttaşı yok, duruşmalarda biliyorsunuz 80 yaşında eski cezaevi tevkif 
evleri genel müdürümüz buradan duyduğu sıkıntıyı ifade etmişti. ben Doğu 
Perinçek’in hayatını bilirim. Doğu Perincek’in her kitabını okudum 2000’e doğru ve 
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aydınlık dergisinin hepsini okudum. biz çapraz sorguya itiraz olayına da 
sığınmayacağız, kim ne biliyorsa burada söylesin. çünkü biz Atatürk devrimlerini 
tamamlama iddiasıyla kurultayı yapmış, dergileriyle teori dergisi, Aydınlık dergisi, 
bilim ütopya dergisi, kaynak yayınları 1000’i aşmış ve ülkenin daha iyi yönetilmesi 
daha iyi bir Türkiye için mücadele veren insanlarız. zaten biz her gün hesabımızı 
halka vermeye alıştık, biz anayasa mahkemesinde yargılanmak istiyoruz, derken 
görev itirazı yaparken de yargıdan kaçmak için değil, çifte yargılanmaya razı 
olduğumuz için ifade etmiştik. bu konunun da böylece kayda ve zapta geçmesini 
istiyorum ve buruda son söz olarak şunu söylüyorum. bütün kamuoyuna ilan ederim 
bu açıklamalardan sonra ben cumhuriyet gazetesinin hemen şimdi avukatlarından bir 
talebim var, benim kardeşimi İlhan Selçuk mu öldürdü, cevap istiyorum, eğer öyleyse 
yerimizi değişelim ve ben meslektaşım Cumhuriyet savcılarında savunmanın 
üstündeki engeli kaldırması için onlara aracılığınızla soruyorum bu sanıklardan 
hangisi benim kardeşimi öldürdü, bir kanıt elde edebildiler mi Doğu Perinçek mi, 
Kemal Alemdaroğlu mu, Sevgi Erenerol mu, Kemal Kerinçsiz mi, Veli Küçük mü 
hangisi yada Hurşit Tolon mu, Şener Eruygur mu, hangisi Tuncay Özkan mı 
hangisinde bir kanıt elde ettiler, ben zaten ana dosyayı verdim nasıl Danıştay 
birleşecekse buda yargılanma yenilenmesi ve iadesiyle birleşir, şimdi  buraya 
koyuyorum, ama ben inanıyorum ki Uğur’un mücadele arkadaşı yaşasaydı Doğu 
Perincek’in yanında yeri sandalyesi olacak tutuklu olacak,  şimdi onun için şu 
saatlerde ben tahliye talebinde bulunacaktım, ama gerçekten tabutunun arkasında 
benim sağ kolumla birlikte gidiyor diye ağlayan İlhan Selçuk bu davanın katili midir 
Uğur Mumcu’nun artık beklemeye tahammülü yoktur, cumhuriyet avukatları bunu 
açıklasınlar, onlar yoksa sayın Cumhuriyet savcılığımızdan ben bir kardeş olarak bir 
abi olarak kamuoyu önünde soruyorum Uğur Mumcu’nu cinayetiyle ilgili bir kanıta 
ulaştınız mı, o kanıta ulaşıncaya kadar ben Doğu Perinçek’i temsilden ve 
arkadaşlarını onur duyacağım, teşekkür ederim ve saygılar sunarım dedi, 

Sanık Vedat Yenerer müdafii Av. Vural Ergül söz istedi verildi ;ben 
geçende bu şemayla ilgili olarak MİT’e yazılan yazının ardından tespit ettiğim bir 
hususa ilişkin bir beyan ve talepte bulunacağım, ek 4 klasörünün 156’ıncı sayfasında 
Ergenekon şemasına ilişkin MİT’in güncellediği bir şema var hani orada  ocak ayı 
başında yapılacağını iddia ettiğim bir operasyonda gözaltına alınmayı bekleyen 
avukat arkadaşım Hanefi Altaş’ın da isminin okunduğunu söyledim ya, işte o şema 
efendim, o şemadan bahsediyorum, o şemanın sonucunda nihai hedef olarak şu 
yazılı efendim, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Kuvvai Milliye hareketini 
yükselterek, ikinci Kuvvai Milliye hareketi başlatmak, Altıok u Çaygır yeninden 
yorumlayarak yapılandırarak Kemalizm ve sosyalizmi kaynaştırmak, şimdi 
Ergenekon terör örgütünün amacı bu ise o amaca bende tıpkı sanıklar gibi sahibim, o 
halde benimle birlikte bütün Türkiye deki bütün CHP lilerin , DSP lilerin hepsinin 
Ergenekon soruşturmasına dahil edilmesi gerekiyor, böyle bir hukuk dışı böyle bir 
siyasi amacı var ise Ergenekonun bunu açıklığa kavuşturalım ve yargılamayı ona 
göre devam edelim, MİT’e sorulsun, bu Ergenekon nihai hedefi için yapmış oldukları 
tespit nedir, bunu açıklığa kavuştursunlar, böyle bir tespit eğer hakikaten Ergenekon 
örgütünün nihai hedefi ise, o zaman burada yargılamaya ne suretle devam edeceğiz 
onu bilemiyorum ama, bu bir terör suçu olamaz. Kemalizm le sosyalizm hiçbir şekilde 
suç olamayacağı için, burarda terörün ne suretle vuku bulduğunu da anlamak 
mümkün olmayacak, dolayısıyla MİT’e yazı yazılsın, bu şema ya açıklığa 
kavuşturulsun ya da eğer bu şema açıklığa kavuşturulmayacaksa efendim hala o 
vakit bu nihai hedef kısmını açıklığa kavuşturalım. bu nihai hedef bir terör örgütünün 
konusu olamaz Kemalizm ile sosyalizm Türkiye de suç değil, bunun ikisini bir arada 
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düşünmek yorumlamakta suç değil dolayısıyla MİT’in iddia ettiği bu tespit eğer 
hakikat ise, o vakit bu yargılama neyin nesi bunu açıklığa kavuşturalım efendim 
teşekkür ederim dedi. 

Sanık Kemal Kerinçsiz müdafi Av. Tolga Akalın söz istedi verildi ;öncelikle 
5.12.2008 tarihli celsede atin org sitesiyle ilgili bir talebi mahkememiz şu şekilde 
değerlendirdi. mevcut atin org sitesinde açılarak atin org sitesinden ilgili sayfa kopya 
edilerek dosyamıza getirttirilmesi dedi. aynı günlü benim bir talebim vardı, talebimin 
içeriğini bir daha kısmen tekrarlayacağım. Milli istihbarat teşkilatının açıklamasıyla 
ilgili bir talepti bu, bununla ilgilide sabah gazetesinde yayınlanan yazının milli 
istihbarat teşkilatına ait olup olmadığının teşkilattan sorulmasına mahkememiz 
öncelikle karar verdi. oysa sanırım o celsede biz ifadede eksik kaldık, bu açıklama 
milli istihbarat teşkilatının kendi sayfasında internet sayfasında yapılmış bir 
açıklamaydı, ben internet sayfasından bir kopya almak suretiyle mahkememize 
birazdan sunacağım, atin org kapsamında uygulanan usulün bize de uygulanması ve 
bu kapsamda öncelikle milli istihbarat teşkilatının 2937 sayılı yasasının 4’üncü 
maddesindeki 7 tane görevinden tek müstakil görevi olan diğerlerinin hepsi çeşitli 
kurumlarla diyalogları içerir istihbarata karşı koyma görevi dikkate alınarak, yine 2937 
sayılı yasanın 6’incı maddesindeki görevlerini yerine getirirken adli zabıtaya tanınmış 
yetkilere sahip olduğu dikkate alınarak, Tuncay Güney ile ilgili yapmış olduğu 
açıklamada, şüpheli faaliyet ve hakkında çalışma yapılan bir şahıstır açıklaması da 
dikkate alınarak, yani 4’üncü ve 6’ıncı maddedeki hak ve yetkileri dikkate alınarak 
öncelikle milli istihbarat teşkilatı sayfasından bu yazını indirilmesi, bu kapsamda 
Tuncay Güney ile ilgili milli istihbarat teşkilatı bünyesinde istihbarata karşı koyma 
görevi kapsamında bir soruşturma yapılıp yapılmadığının ivedilikle sorulmasını talep 
ediyoruz efendim öncelikle talebimiz budur yazıyı birazdan ileteceğim ikinci husus 
mahkememiz 18.11.2008 tarihinde vermiş olduğumuz lahiyada  Ümraniye bombaları 
olarak adlandırılan bombalarla ilgili bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etmiştik 
mahkememiz çeşitli ara kararlarında bu bilirkişi incelemesinin daha sonraki tarihlerde 
yapılmasına hükmetmişti. ben o konuşmayı yaptığım gün aynen şöyle bitirmiştim 
umarım ki demiştim, 17.02.2008 tarihindeki Vedat Yenerer’in Yenicağ’ daki yazısı 
doğru olmaz  ve çeşitli yerlerde çeşitli bomba depoları ihdas ediliyor olamaz dedim 
silah depoları ihdas ediliyor olamaz  Vedat Yenerer tutuklanmadan 4 gün önce bu 
yazı yeniçağ gazetesinde yazmıştı ve 4 gün sonra tutuklanmıştı. şimdi sayın 
başkanım, Hürriyet gazetesini 14.2.2008 tarihli haberi valilik bombaları organize 
ediyor ve haber içeriğinde bombaların Ergenekon örgütüyle şüpheleri inceleniyor 
irtibatı inceleniyor yine bir başka gazete el bombalarının sırrı nedir Trabzon’da ortaya 
çıkan ve Ergenekon bağlantısı çağrıştıran cephaneliğin sırrı çözülemedi, yine bir 
başka gazete Trabzon da ele geçen bombalarda Ergenekon şüphesi, yine bir başka 
gazete de Trabzon Ergenekon ve Şemdinli izi çıktı, son olarak bir gazetede Trabzon 
da ele geçirilen bombalar Alman yapımı ve haber içeriğinde Ergenekon izi ifade edildi 
en nihayetinde küçük haberle de Ergenekon şüphesi ortadan kalktı haberi yayınlandı 
yani Trabzon daki bombalarla valilik açıklaması yayınlandı. çok küçük haber olarak 
ülkede bulunan her türlü silah hasbelkader ne şekilde oraya konulduğu belli 
olmaksızın dahi bu yargılama devam ettiği müddetçe bu yargılama sanıklarıyla bir 
şekilde haber olarak irtibatlandırılacak ve mahkeme nezdinde ortadan dağıtılan suç 
şüpheleri basın nezdinde ve kamuoyu nezdinde yenide yaratılmaya gayret edilecektir 
dolayısıyla öncelikle bu hususlar dikkate alınarak ve bu manipülasyona açık süreç 
dikkate alınarak ayrıca ceza mahkemeleri kanunun 174 maddesinin 1’inci fıkrasında 
ki suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil toplanmandan 
iddianame düzenlenmesi iddianameni iadesi sebebidir hükmü, CMK 147/1 f 
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bendinde sorgudan önce şüpheden kurtulması için somut delilerin toplanmasını 
isteyebileceği hatırlatılır hükmü, CMK 206/1 madde gereği sorgunun yapılmamış 
olması, delillerin ortaya konmasına engel olmaz ifadesi, CMK 177 gereği sanığın 
duruşmalar başlamadan dahi, delillerin toplanmasını isteme hakkı vardır hükümleri 
dikkate alınarak, 18.11.2008 tarihli lahiyamız kapsamında Ümraniye bombaları 
hakkında bilirkişi incelemesinin ivedi olarak yapılmasına mahkememizce karar 
verilmesini ve ara kararların bu kapsamda bu manipülasyon sürecini de dikkate 
alarak yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz, bir üçüncü husus, bu tahliyeye 
yönelik bir temel ifadedir aynı zamanda araştırılması gereken bir husustur 
malumunuz olduğu üzere devem eden soruşturmada anayasa mahkemesi başkan 
vekilinin eşiyle ilgili Ankara da bir dinleme yapıldığı ortaya çıktı, bu dinleme dönemi 
itibariyle, basına anayasa mahkemesi başkan vekili dinleniyor diye ifade edildi 
basında, daha sonra bu konuyla ilgili yapılmış olan suç duyurusuna istinaden 
yapılmış olan incelemede, anayasa mahkemesi başkan vekilliğinin değil, eşinin alan 
dinlemesi yapılmak suretiyle dinlendiği ortaya çıktı ve yapılan dinleme usulüne 
uygundur diye oradaki mahkemece bir karar soruşturma savcılığınca bir karar verildi 
şimdi bu düveli muazzama örgütün en iptidai noktada belki üye sıfatıyla hakkında 
dava açılacak veya açılmayacak bir üyesini alan dinlemesi yapmak ve tatbik etmek 
sayın emniyet yetkililerine soruşturma kolluğunun aklına geliyor, ancak bu düveli 
muazzama örgütün üst düzey bütün yönetim kadrosu, bütün toplantı hareketleri ve 
iddiaları ortadayken, bu iddialarla ilgili halihazırda bir alan dinlemesi yapıldığına 
ilişkin somut bir belge ve tespit söz konusu değil, o zaman şunu yapalım bunu 
netlemek için çünkü mahkememize defalarca hatırlattık, bu yargılamadan Türk 
adaleti boş çıkmayacak bu salondan ya bir örgüt ya bir tertip çıkacağı kanaatimizi 
müteaddit defalar ortaya koyduk emniyet müdürlüğüne müzekkere yazarak 
halihazırdaki sanıklarla ilgili alan dinlemesi yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa kayıtların 
belirli kayıtlar var, tape numaraları verilmiş, bilemiyoruz, içeriğini suç delili rastlanıp 
rastlanmadığı veya imhaya tabi tutulup tutulmadığı imha kararları da dikkate alınarak 
bunu emniyet müdürlüğünden ve sayın savcılıktan bu konuyla ilgilide müzekkereyle 
bu hususun açıklığa kavuşturulmasını soralım efendim nihai nokta şu “ 

Mahkeme Başkanı " alan dinlemesi, yanlış anlaşılmadı di mi “ 
Av. Tolga Akalın” alan dinlemesi evet efendim basına da yansıdı Yargıtay 

başkan vekilinin alan dinlemesiyle dinlendiği ortaya çıktı. daha sonra bir inceleme 
yapıldı eşi dinleniyormuş ve yasaldır bu dinleme denildi alan dinlemesi bir araç 
koyuyorlar yuvarlak olarak 1 kilometreden rahat rahat ikili ortam konuşmalarını 
dinleyebiliyorlar efendim teknik olarak mümkün, son olarak tahliye ile ilgili 
söyleyeceğim husus şu mahkememizce dikkat ediliyorsa bütün sanıkların bugüne 
kadar ki ortada kullandıkları bu iddianameyle ilgili tepkilerini ortaya koyarken 
öncelikle kavram bulmakta zorlanıyorlar ama akıldışı diye bir kavram kullanıyorlar 
kullandıkları temel kavram, bu şöyle bir yaklaşım var ve gerçekçi bir yaklaşımdır, 
bazı sebeplerden sonuç üreterek sebeplerden bir tanesini sonuca bağlamak akıl 
zayıflığının delaletidir, oysa sonuçlardan sebep üretme ihdası veya sebep üretme 
gayreti aklın çöküşünün delaletidir ve açıkça göstergesidir, bu iddianame bir sosyal 
psikoloji belgesi olan bu iddianame halihazırdaki bugünü kadar ortaya çıkan 
yargılama koşulları ve gelişen durumlar dikkate alındığında, bir aklın çöküşünün 
ifadesidir, soruşturma makamlarının kendilerini akıllı atfetmelerine savunma olarak 
herhangi bir itirazımız yok, ama top yükün kalan yargılama makamlarına aptal 
muamelesi yapmalarına da tahammülümüz yok, nihayetin de kılavuzları ihtiraslı bir 
homoseksüel olanların, burnu kenef çukurundan da çıkamayacaktır efendim, bu 
sebeple silahların eşitliği ilkesini sağlamak için ve bu yargılamada bir tertip iddiasını 
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da daha net ortaya koyabilmek için müdafisi bulunduğum sanığın ivedilikle bihakkın 
tahliyesini talep ediyor saygılarımı sunuyorum efendim dedi. 

İddia makamından soruldu, 
C.Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel  
Tutuklu sanılar Erkut Ersoy ve Oğuz Alparslan Abdulkadir’in dosyadan 

dilekçelerinde belirttikleri sesli görüşme ve arama kayıtları ile bazı belgelerin 
verilmesi taleplerinin kabulüne,Tutuklu sanık Kemal Kerinçsiz’in sözünü ettiği olaylar 
konusundaki soruşturma evrakları soruşturmaların veya davaların görüldüğü yer 
Cumhuriyet Başsavcılıkları veya mahkemelerine gönderildiğinden ve her zaman 
gönderilmesinin olanaklı bulunduğundan talebinin reddine,Tutukla sanık Aydın 
Yüksek’in dilekçesini tahliye talebi olarak değerlendirilmesine,Diğer talepler 
konusunda önceki duruşmalarda bildirdiğimiz mütalaalarımızın esas alınmasına, 
Tutuklu sanıkların kendilerine  yüklenen terör örgütü yöneticisi veya üyesi olmak 
suçunu işlediklerine dair iddianamede gösterilen kuvvetli suç şüphesi bulunan 
delillerin bulunması yüklenen bu suçun Ceza Muhakemesi Kanunun 103 A-9 
maddesinde sayılı tutuklama nedenlerinden olması savunması alınan sanıkların 
huzurda dinlenen beyanları dahil olmak üzere tutuklama nedenlerinde herhangi bir 
değişiklik olmaması hususları nazara alınarak TUTUKLULUK HALLERİNİN 
DEVAMINA karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur , 
 Kısa bir ara verildi, 
 Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu, 
 Dosya incelendi  

 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 
1-Sanık Erkut ERSOY’un 16.12.2008 havale tarihli dilekçesinde belirttiği 

telefon numarasının 01.01.2007-30.12.2007 tarihleri arasındaki görüşme dökümlerinin 
dilekçedeki hususları kapsar biçimde TİB’den istenilmesine, 
 2-Sanık Oğuz Alpaslan ABDULKADİR’in 16.12.2008 havale tarihli 
dilekçesinde belirttiği telefon numaralarının 01.01.2007- 30.12.2007 tarihleri arasındaki 
görüşme dökümlerinin dilekçedeki hususları kapsar biçimde TİB’den istenilmesine, 
 3-Bilgisayarlar ile ilgili talepler konusunda Cezaevi idaresine detaylı yazı 
yazıldığından yeniden delil dökümlerinin çıkartılıp verilmesi yönünde vaki  sanıklar Oğuz 
Alpaslan Abdulkadir ve Erkut Ersoy’un taleplerinin REDDİNE, 
 4-Duruşma tutanakları ile ilgili sanıklar Oğuz Alpaslan Abdulkadir ve Erkut 
Ersoy’un taleplerinin Kabulüne, 
 5-Sanık Kemal Kerinçsiz müdafiinin talepleri ile ilgili olarak; 
  a)Dosyamız sanıkları ile ilgili herhangi bir ortam dinlemesi yapılıp-
yapılmadığının, yapılmış ise bununla ilgili belge ve konuşma dökümlerinin gönderilmesi 
için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına, 
  b)Bombalar üzerinde yeniden bilirkişi incelemesi yönünde vaki talep dikkate 
alınarak bu konuda resmi bilirkişi listesinin İstanbul Adli Yargı İlk Derece Adalet 
Komisyonu Başkanlığından istenilmesine, liste geldiğinde inceleme konusunun 
düşünülmesine, 
  c)Başbakanlık MİT Müsteşarlığına yazı yazılarak Tuncay Güney isimli şahıs 
hakkında kurumca herhangi bir tahkikat işlemi yapılıp-yapılmadığının sorulmasına, 
yazıya 07.12.2008 tarihli internet çıktısının eklenilmesine, 
  6- Sanık Muammer Karabulut’un vaki talebi bu aşamada esasa müessir 
olmayacağından REDDİNE, 
  7-Sanık Kemal Kerinçsiz’in talepleri ile ilgili olarak; 
 a) Sanıklardan Muhammet Yüce ve Selim Akkurt’un dinlenen telefon 
görüşmelerinde bazı öldürme planlarından bahsedildiği anlaşıldığından bu konuda 
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herhangi bir idari ve kolluk önlemi alınıp-alınmadığı, bu yönde bir soruşturma yapılıp-
yapılmadığının İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sorulmasına, 
  b) İddianamede bahsedilip ancak bunlarla ilgili sevk maddesi düzenlenmeyen 
olayların hükümle birlikte değerlendirilmesine, 
  c) Duruşmanın nakli konusunda daha önce karar verildiğinden bu konuda 
yeniden karar verilmesine Yer Olmadığına, 
  8-Bir kısım sanıklar müdafii Av. Ceyhan Mumcu’nun vaki talepleri konusunda 
ibraz ettiği belgeler de incelenmek suretiyle gelecek oturumlarda karar verilmesine, 
  9-Sanık Vedat Yenerer müdafiinin vaki talebinin, Ergenekon şeması 
konusunda daha ileriki aşamalarda karar verildikten sonra Değerlendirilmesine, 

  10-Dosya kapsamı,delil durumu, atılı suçların işlendikleri hususunda kuvvetli 
şüphe sebeplerinin varlığının devam etmekte olması ve bu suçların CMK’nun 100/3. 
maddesinde sayılan suçlardan olması dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut 
hallerinin sürdürülmesine, 
 Mevcut hallerinin sürdürülmesine dair verilen ara karara İstanbul 14. Ağır 
Ceza Mahkemesine itiraz hakları bulunduğu konusunda sanıklar ve müdafilerine ihtarat 
yapılmasına, ( Hazır sanıklar ve müdafilere ihtarat yapıldı ) 
 Bu nedenle duruşmanın 18.12.2008 günü saat 09.30’a bırakılmasına oybirliği 
ile karar verildi.16.12.2008 

 
BAŞKAN  20909              ÜYE  28298                  ÜYE  37266             KATİP 123036 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


