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CEM AYDIN

ERGENEKON'UN

DERİNLERİNDE

- ARAŞTIRMA -

ÖNSÖZ

Türkiye'de, ne zaman iki farklı grup arasında derin bölünmeler yaşansa, dengeler birden alt üst oluyor
ve aslında gündemi belirleyen olayların ne kadar da basit, ve sudan sebeplerle ortaya atıldığını fark
ederek, nedense her seferinde tekrar tekrar şaşırıyoruz.

Ancak bu yıl durum biraz farklı. Ülke olarak ger

çekten de pek çok farklı kutuplaşmanın en yüksek gerilimine şahit oluyoruz. Ekonomik durumun
bozulması, laiklik tartışmaları, PKK'ya sınır ötesi operasyon, Avrupa'dan gelen tepkiler ve bunların
gölgesinde kalan iktidar partisi kapatma davası ve gündemi allak bullak e¬

den bu Ergenekon dosyası.

Dosyaya Cumhuriyet gazetesinin sahibi ve baş

yazarı Sayın İlhan Selçuk'un göz altına alınmasından sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan o
muhteşem başyazıyla açıyoruz. Çünkü bu y a z ı , aslında konumu itibariyle durumu belirleyen bir
duruşa sahip. İktidarın yargı yetkisinin olup olmadığını sorgulamanın zamanı geldiğine, yargının da
bağımsızlığına vurulan en büyük darbelerden birinin kapatma davasında yaşanmasıyla, bunu örtbas
etmek ister gibi, Ergenekon'un dayatılıp, "biz böy-leysek siz de böylesiniz" tutumu içine girilmesi,
uzlaşmayı ve milli menfaatleri, halkın haklılığını ortadan kaldırıyor.

Bu anlamda, ikinci yazı, operasyonun zamanlamasını eleştirmek anlamında önemli bir tutuyor. Yedi
yılda yapılamayan araştırma, iki ayda genişletilip, çok daha fazlası yapılabilir hale geliyor. Peki bu
bizi nereye götürüyor? Bu işin Şemdinli'de biteceği teorisine. Bu bir darbe teorisi ama kimin kimi
devireceği henüz muallakta.

Çünkü davanın seyri İslamcı-muhafazakar liberallerin, laik orduyu devirme oyununa döndü gibi
duruyor.

Daha sonra Serdar Akinan'ın o çok ilgi çeken yazısını hatırlayacağız. Tam da demin bahsettiğimiz
konuda ciddi bir ilk uyarıyı içeren bu yazıyı, bir kez daha değerlendirmekte fayda var.

Ergenekon'un beş lideri hakkında bir bölüm okuyacağız daha sonra. Ve onu, CIA bağlantılı bir yeni
Er¬



genekon teorisi izleyecek. Sadi Somuncuoğlu imzalı bu yazının da üzerinde gerçekten düşünmeye
değer oldu

ğunu göreceğiz.

Ergenekon dosyasında olaya dahil edilen, TSK'dan sonraki en büyük grup İşçi Partisi. Mehmet Bedri
Gültekin'in açıklaması, belki olayların çekilmek istediği yerleri göstermek bakımından etkili olabilir.
Bunu efsane savcı Sabih Kanadoğlu'nun kapatma davası ile Ergenekon davasını eşleştiren yorumu
takip edecek ve yeni bir oluşumun farkına varacağız.

Fikri Sağlar, önemli tespitleri olan ve Erge¬

nekon'la ilişkilendirilmeye çalışılan Susurluk davasıyla ilgili önemli beyanlarda bulunacak. Bunu
İngiliz The Ob¬

server gazetesinin dava hakkındaki yorumu izleyecek.

Batı basının da bir yerde olaya karıştığını, bunun aslında Batının siyasilerinin de dahil olacağına
anlamına geldiğini üzülerek fark edeceğiz.

İlker Şahinoğlu imzalı Ergenekon Operasyonu bize operasyonun şu anki durumunu açıklamakla
yetinmeyecek, aynı zamanda aktörleri tanımamızı ve biraz da gerçek d e r i n devletle yüzleşmemizi
sağlayacak.

Kitabın en vurucu bölümü ise Doğu Perinçek'in davayla ilgili olarak gözaltına alındığında verdiği
ifade metni. Dosyanın ne kadar geniş tutulduğu, Perinçek'e yöneltilen sorulardan belli. Ve görünen o
ki her yer aynı kapıya çıkıyor bu dosyada.

İlhan Selçuk'un kısa bir yazısı ve arkasından kilit adam Veli Küçük'e sorulan sorulardan önemli
olanlarının yanıtlarını da okuyarak dosyanın seyrini izlemeye devam edeceğiz.

Bakalım devletin derin devlete karşı mücadelesi nerelere gelecek. Adalete gerçekten güvenecek
miyiz yoksa seçilmişlerle atanmışlar arasındaki bu mücadele, yine gözlerimizi bağlayacak mı?

Susurluk'u unutturmayacağını söyleyenler susalı çok oldu. Bakalım Ergenekon ne olacak?

CEM AYDIN

MAYIS 2008

İktidar ve Yargı...

Türkiye'de bugün iki dava ülkenin geleceğini belirleyecek kadar önem kazanmış gibidir.

Bunlardan biri 'Ergenekon Çetesi' ya da dosyası diye vurgulanıyor, öteki 'Kapatma Davası' diye
anılıyor.



'Kapatma Davası'nın boyutları, içeriği, yapısı, davalıları bilinmektedir. Çünkü iddianamesi
yazılmıştır, yetkili mahkemesine verilmiştir; yargıçların dile getirece

ği hukuk konuşacaktır; sonucu beklemek gerekir.

'Ergenekon Dosyası' ise henüz ilk tahkikat aşamasındadır.

Deliller toplanmakta, dava dosyasındaki belgeler üzerinde çalışılmaktadır. Şüpheli ya da zanlıların
saptanması süreci yaşanmaktadır; davanın niteliği, içeriği, boyutları, sınırları, sanıkları zamanla
kesinleşecektir.

Kuşkusuz bu konuda kararı verecek olan görevli savcıdır.

Gerçekte yasalarımıza göre ilk tahkikat gizlidir, açıklanması yasaktır ama, medyamız doludizgin
siyasal yorumlarla Ergenekon soruşturması üzerine demediğini bırakmamaktadır.

****

Ancak daha da "vahim" bir tablo ortaya çıkmıştır.

Demokrasilerde üç erk olduğu biliniyor: Yasama -

yürütme - yargı.

Yargının tümüyle bağımsız ve tarafsız olması çağdaş demokrasilerde temel kuraldır.

'Yürütme'nin, başka deyişle hükümetin, bir başka söyleyişle de siyasal iktidarın yargı bağımsızlığını
'ihlal'

etmesiyle demokratik devlet düzenini kökünden sarsaca

ğı biliniyor.

Bu girişime yönelen bir siyasal iktidar meşruiyetini kendi elleriyle baltalamaya yönelmiş olur.

Oysa bugün Türkiye'de görülen tablo nedir?

AKP iktidarı yargı bağımsızlığına karşı adeta bir savaş açmıştır.

Ancak "Kapatma Davası"na karşı AKP Hükümeti'

nin ve cephesinin savaş tamtamlarını çalması, Başsavcı'ya saldırmayı yoğunlaştırması, hukuk sürecini
kesintiye uğ-

ratmak için anayasayla bile oynamaya kalkması olayın bir yüzüdür.

Olayın öteki yüzü belki daha sakıncalı bir tutum sergiliyor.



Hükümetin Başbakanı Sayın Tayyip Erdoğan, Er¬

genekon dosyasında yine 'taraf rolü oynamaktadır; yargıyı yine etkilemeye çabalamaktadır.

Tutumu ve konuşmalarıyla, AKP lideri, 'Kapatma Davası'nı ortadan kaldırmaya çabalarken
Ergenekon konusunda sonuna dek soruşturmayı destekleyeceğini açık

ça söylemektedir.

Oysa Başbakan'ın Ergenekon soruşturmasında destek olması, tahkikatı yürüten savcılığı da müşkül
duruma düşürmektedir; sanki yukardan talimat ya da baskı üzerine soruşturmayı yürüttükleri sanısına
veya suçlamasına yol açmaktadır.

Sonuçta Başbakan Recep Tayyip'in konuşmaları ve davranışları, soruşturma dosyası üzerinde
savcılığı tedirgin edecek bir şaibeyi türetmek ve ortamı yaratmak işlevini göstermektedir.

****

Ergenekon Dosyası'nı oluşturan şüphelilerin sivil ve asker kapsamında gittikçe çoğalan ve daha da
artacak gibi görünen listesindeki adlarla Recep Tayyip Erdoğan'

ın konuşmalarındaki üslup yan yana getirilip AKP iktidarının yargıyı etkileme yolundaki pervasızlığı
da buna ek-lenince sonucu adaletin hayrına yorumlamak olanaksızla¬

şıyor.

AKP iktidarı yargıyı rahat bırakmalıdır.

İster Ergenekon dosyası olsun, ister kapatma davası olsun, bu kurala titizlikle saygı gösterilmelidir.

İktidar yargıyla oynamaya başlamak hevesine kapıldı mı ülkede ne huzur kalır ne de istikrar...

Türkiye'yi bugün bu huzursuzluk baştan sona sarmıştır."

Cumhuriyet Gazetesi Başyazısı

POLİS ERGENEKON'A

YEDİ YIL ÖNCE ULAŞTI

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de içinde bulunduğu

35 kişilik Ergenekon grubuna ilk olarak yedi yıl önce

bir gazetecinin bilgisayarından çıkan 24 sayfalık

dokümanla ulaşıldı. Operasyon kararı ancak yedi yılda



çıktı.

Ergenekon, 2001 yılı başlarına kadar sadece bazı gazetecilerin ve yazarların "Türk derin devleti" ya
da

"Türk Gladyosu" için kullandığı bir deyimdi. Gazeteci Can Dündar ve Celal Kazdağlı, 1997 yılında
Show TV'de

"40 dakika" adını taşıyan devletin içine sızan yapılanmaları anlatan bir belgesel program
yayınlıyorlardı. 7 Ocak 1997 tarihli program "Ergenekon" adını taşımaktaydı.

Programda konuşan emekli Deniz Binbaşı Erol Mütercimler şunları söyledi: "Emekli Tümgeneral
Memduh Ünlütürk bana dedi ki, benim de üyesi olduğum Ergenekon Türkiye'de Genelkurmay'ın da,
hükümetlerin de, bürokrasinin de üstünde bir örgüttür." Dündar ve Kazdağlı, bu televizyon
belgeselini kitap olarak yayımladıklarında

"Ergenekon" ismini kullandılar. Buna göre, kendilerini Türkiye'de rejimin gerçek sahipleri olarak
gören Ergene¬

koncular, düşman saydıkları kişi ve grupları ortadan kaldırmak için her yolu mubah görmekteydi. Bu
amaçla da mafya gruplarını ve çeteleri taşeron olarak kullanıyordu.

Aradan sadece birkaç yıl geçmişti. İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şubesi bir operasyon
çerçevesinde, o tarihte Akşam gazetesinde çalışan gazeteci Tuncay G'nin de bilgisayarında araştırma
yaptı. Bu bilgisayardan çıkan bir dokümanla ilk defa "Ergenekon" denilen yapıya dair somut bilgiler
elde edildi. 24 sayfadan oluşan ve "Ergenekon: Analiz Yeniden Yapılanma, Yönetim ve Geliştirme
Projesi" başlığını taşıyan bu belgenin üzerinde "İstanbul, 29 Ekim 1999" tarihi vardı. O tarihte
İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan, İçişleri Bakanı ise Sadettin
Tantan'dı. Aradan birkaç ay geçmişti ki, aynı yılın nisan ayında ünlü bir köşe yazarı, bu Ergenekon
dokümanını bir yazısına konu yaptı. Bu dokümanda şu satırlar vardı: "Kişisel çıkarlar adına siyasete
yönelmiş ve hedefe ulaşabilmek adına her şeyi mübah sa¬

yabilen siyasilerin engellenebilmesi için, geriye kalan tek yol suikasttır. Ülke ekonomisini elinde
tutan ve kişisel çıkarları adına ulusal çıkarları hiçe sayabilen, çok uluslu şirketler ile ortakları olan
güçlü holdinglerin faaliyetleri kontrol altına alınmalıdır. Bu türden holdinglerin faaliyet ve
planlamaları hakkında istihbarat sağlanmalı, engelleyici kontra önlemler üretilmeli ve uygulamaya
konulmalıdır."

İçişleri Bakanı Tantan, dokümanın sızmış olmasına tepkiliydi. Bakan, bu yazının yapılmakta olan bir
çalışmaya zarar verdiğini söylemekteydi. Tantan'ın bu sözleri, Emniyet'in "Ergenekon" için somut bir
çalışma başlattığının en üst ağızdan ilk deliliydi. Ne var ki, ilki 5 Mayıs 2006 günü olmak üzere
İstanbul'da Cumhuriyet gazetesine üç defa el bombası atılması ve 17 Mayıs 2006 günü Ankara'da
Avukat Alparslan Aslan'ın Danıştay'ı basarak 2.

Daire başkanı ve üyelerine kurşun yağdırdığı baskına kadar Ergenekon dosyasında ciddi bir ilerleme
olmadı. Bazı ilişkiler polis dosyalarına girmişti, ancak somut bir operasyon yapacak kadar delil



mevcut değildi.

Cumhuriyet bombaları ve Danıştay baskınından hemen sonra, Avukat Alparslan Aslan'ın ilişkileri
mercek altına alınınca emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin ve emekli Tuğgeneral Veli Küçük'e ulaşıldı.
Ve dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun da katıldığı ve İstanbul Emniyetinde yapılan
toplantıda ilk defa 'Ergenekon'a operasyon yapılması gündeme geldi. Ama yine karar çıkmadı. Hatta o
günlerde, Hürriyet gazetesi 24 Mayıs 2006 günü bu gelişmeyi "Ergenekon yapılanması" olarak
haberleştirirken yapının başındaki kişi olarak günlük gazetelerden birinde yazılar yazan emekli
Tümgeneral D.S'nin adını verdi.

Hürriyet'in haberinde emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Yüzbaşı Muzaffer Tekin ve Danıştay baskınını
yapan Avukat Alparslan Aslan da, Ergenekon yapılanması içindeki isimler olarak yer aldı.

Muzaffer Tekin ile Veli Küçük'ün yakınlıkları televizyon kameraları ve gazetelere de yansımıştı.
Örneğin Tekin ile Küçük, 3 Nisan 2006 tarihinde Beyoğlu'nda düzenlenen 'Türk Ordusu'na destek'
yürüyüşünde de kameralar tarafından görüntülenmişti. Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Birliği
üyelerinin Galatasaray Medyanı'

nda yaptığı yürüyüş sırasında Tekin, Küçük'ün elini öperken gazetecilerce fotoğraflanmıştı.
Soruşturmanın giderek kendisine doğru yöneldiğini hisseden Veli Küçük, o günlerde NTV'ye yaptığı
açıklamada şunları söyledi:

"Danıştay'a yapılan menfur saldırıda hedef saptırılmak istendiğini, şahsımın hedef gösterilmek
istendiğini basından takip ediyorum. Türk adalet ve yargısına olan saygımdan dolayı hâlen devam
etmekte olan tahkikat dolayısıyla herhangi bir beyanat vermem uygun değildir. Bir kısım çevreler
tarafından devamlı olarak hedef gösterilmekteyim. Tahkikatın akabinde asil Türk milletine gerekli
açıklamayı yapacağım. Türk kamuoyu olayın nereye götürülmek istendiğini açık ve net olarak
anlamaktadır."

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün devreye girmesi ise tam bir yıl sonra oldu. 17 Haziran
2007

günü Ümraniye'de bir gecekonduda yapılan aramada çok miktarda el bombası ele geçti. Cumhuriyet'e
atılan bombalarla bu bombalar birbirinin aynısıydı. Bu soruşturma çerçevesinde emekli Yüzbaşı
Muzaffer Tekin, bir emekli binbaşı, birkaç emekli astsubay tutuklandı. Aralarında Veli Küçük'ün de
bulunduğu 33 kişinin 22 Ocak 2008 gecesi İstanbul'da "Ergenekon" yapılanması olarak gözaltına
alınmaları süreci işte böyle gelişti.

Soruşturma çerçevesinde Ergenekon tarafından organize edildiği düşünülen eylemler olarak sadece
Danıştay baskını ve Cumhuriyet gazetesinin bombalanması yok. 2002 yılı Aralık ayında Ankara
Üniversitesi İnkılâp Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Necip Hablemitoğlu'

nun Ankara'da evinin önünde öldürülmesi olayı da var.

Hablemitoğlu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ancak delil yetersizliğinden serbest
bırakılan İbrahim Çiftçi'nin, bir süre sonra İzmir'deki işyerinde Cumhuriyet'e atılan el bombalarının



bir benzeri atılmak suretiyle öldürülmesi bu kuşkuyu arttırıyor. İddiaya göre, Çiftçi, Ergenekon'dan
aldığı talimatla Hablemitoğlu'nu öldürttü; ancak vaat edilen parayı alamayınca "konuşurum"

tehdidinde bulundu. Bunun üzerin Çiftçi, Ergenekon tarafından ortadan kaldırıldı.

Ergenekon soruşturmasında savcılık ilk günden itibaren yayın yasağı getirdiğinden hazırlık
soruşturmasının içeriği ile ilgili olarak çok etraflı bilgiye ulaşmak güç. Ancak, ilk günden itibaren
sızan kısıtlı bilgiler bile olayın vahametini gösterir boyutlarda. İddialara göre, Ergenekon'un hedefi
çeşitli suikastlar ve toplumsal eylemlerle 2009'a kadar Türkiye'de darbe ortamı hazırlamaktı. Aslında
bunu geçen yıl hedeflemişlerdi. Ancak Cumhuriyet gazetesine bomba atan ve Danıştay baskını yapan
kişiler yakalanınca seçimlerden önce bunu başaramadılar.

İşte yarım kalan bu planın devamı olarak 2009'a kadar Türkiye'de yoğun olarak istikran hedef alan
eylemler yapılacaktı. Örneğin aralarında romancı Orhan Pamuk ve DTP Milletvekili Ahmet Türk'ün
de bulunduğu bazı kişileri hedef alan suikast listeleri hazırlanmış. Gözaltındaki bir emekli albay, bu
suikast listesini İstanbul'da Or¬

duevi'ne çağırdığı, daha önce iki cinayet işlemiş bir tetik

çiye bizzat vermekle suçlanıyor.

Veli Küçük başta olmak üzere gözaltına alınan ki

şilerin evlerinde yapılan aramalarda çok miktarda önemli dokümanın bulunduğu vurgulanıyor. Ayrıca
gözaltı kararı verilmeden önce de aylardır sürmekte olan takipler, telefon dinlemeleri ile birlikte bazı
önemli belgelerin de önceden savcının eline geçtiği belirtiliyor. Yıllar önce ilk Ergenekon
dokümanının Akşam gazetesi çalışanı Tuncay G'nin bilgisayarından çıkması ve son gözaltılarda
Akşam yazarı Güler Kömürcü'nün de gözaltına alınması ilginç bir rastlantı. Ergenekon, yeri
geldiğinde ulusal çapta hareketlilikler meydana getirmek için medyayı kullandığından bu gazeteci
bağlantıları bir tesadüf değil.

Operasyon kararı alınması bile yedi yıl kadar uzun süren Ergenekon dosyası 22 Ocak günü açılmış
oldu. Bu bir başlangıç. İlerleyen günlerde umulmadık isimlere kadar uzanabilir. Dosyanın
karmaşıklığı sebebiyle davasının yıllarca süreceğini de şimdiden söylemek mümkün.

BİR KOMPLO TEORİSİ:

BU İŞ ŞEMDİNLİ'DE

BİTER

2008 Şubat:

Savcı henüz iddianameyi bile hazırlamadığından Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanan
sanıklar daha ilk mahkemeye bile çıkamadılar...

2008 Mart:



Savcı henüz iddianameyi bile hazırlamadığından Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanan
sanıklar daha ilk mahkemeye bile çıkamadılar...

2008 Nisan:

Savcı henüz iddianameyi bile hazırlamadığından Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanan
sanıklar daha ilk mahkemeye bile çıkamadılar...

2008 Mayıs:

Savcı henüz iddianameyi bile hazırlamadığından Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanan
sanıklar daha ilk mahkemeye bile çıkamadılar...

2008 Haziran:

Savcı henüz iddianameyi bile hazırlamadığından Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanan
sanıklar daha ilk mahkemeye bile çıkamadılar...

2008 yaz ayları hararetli rejim tartışmalarıyla geçmektedir. Tam o sırada gece yarısı Terörle
Mücadele ekiplerine bağlı seçilmiş polisler evlerinden alınır. Çok gizli operasyonda gidilecek
adresler zarflarda yazılıdır.

Sabah 09.00:

Ajanslar büyük operasyon haberlerini geçer.

Öğlen 12.00:

İstanbul'da gerçekleştirilen büyük operasyona ait ilk bilgiler basın tarafından duyurulmaya başlanır.

Emniyet içindeki kaynaklardan alınan bilgilere göre İstanbul'da aralarında bazı üst düzey emekli
subayların da aralarında bulunduğu bir kısım şahıs gözaltına alınmıştır.

Öğlen 14.00:

Gözaltına alınanlar içinde orgeneral rütbesinde bile emekli askerler olduğu bilgisi basın tarafından
duyurulur.

Operasyonun İstanbul'la sınırlı olmadığı Bodrum ve Ankara'da da eşzamanlı gözaltılar olduğu
bilgisine ulaşılır.

Öğlen 15.00:

Gözaltına alınanlarla ilgili ilk resmi açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılır.

Buna göre bundan 1 yıl önce Ümraniye'de bir evde bulunan bombalarla ilgili soruşturmada uzun
süredir teknik takipte bulunan savcılık sonunda yeterli delillere ulaşmıştır.



Bu kapsamda daha önce Cumhuriyet gazetesinin bombalanması ve Danıştay saldırısı da içinde olmak
üzere bir çok suçun bizzat örgütleyicisi olduğu savıyla Emekli Orgeneral Şener Eruygur ve Emekli
Orgeneral Özden Örnek Ankara'da gözaltına alınmıştır.

Sabah erken saatlerden itibaren Ankara'da çok büyük bir gerginlik hakimdir. Genelkurmay
Karargâh'ın¬

da büyük bir sessizlik ve hareketlenme söz konusudur.

Aynı gün akşama doğru tüm basın ve TV flaş gelişmeyi ve ayrıntılarını duyurmaya başlar.

Emniyet ve savcılık kaynaklarına dayanılarak verilen haberlere göre, Danıştay saldırısından bu yana
ger

çekleşen çeşitli bombalama ve suikastlerle ilgili ipuçlarını takip eden savcılık, Ergenekon
operasyonundan sonra tutuklanan Emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün geriye dönük faaliyetlerini
mercek altına almıştır.

Bu kapsamda AKP iktidarını yıkmaya yönelik bir darbe girişimine ait, daha önce Nokta dergisinde
yayınlanan darbe günlüklerinin orijinaline, bir istihbaratı değerlendiren polisler en sonunda bu
adrese ulaşırlar.

Ertesi gün tüm gazeteler:

Korkunç darbe tezgahı!

Ulusalcı çetenin darbe tezgahı!

Tüm cinayetler ulusalcı darbe içinmiş!

Aynı gün:

Emniyet'in yeni gözaltılarının haberleri bomba gibi düşer: Ankara, İstanbul ve yurdun çeşitli
yerlerinde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştır.

Emekli Orgeneral Şener Eruygur ve Özden Örnek'in ilişkilerini izleyen Emniyet, bir sene önce
Cumhuriyet mitinglerini düzenleyen kurum ve kuruluşların da aynı darbe tezgahında etkin rol aldığını
tespit etmiş ve bu kişilere yönelik gözaltı operasyonuna başlamıştır.

Basın kuruluşları henüz yeterli bilgiye sahip de

ğildir, ancak ADD ve ÇYDD'nin önemli yöneticileri, çeşitli şube yöneticileri gözaltına alınmıştır.

Aynı anda bomba bir haberi televizyon kanalları vermeye başlar:

İstanbul:



Polis savcı gözetiminde şu anda Cumhuriyet gazetesi ve Kanaltürk yönetim merkezlerinde arama
yapmaya başladı.

Ankara:

Ankara'da Genelkurmay Karargahı sessizliğini korurken ATO ve TESK merkezinde polis ve savcılar
belirir.

Aynı gün akşam saaatleri:

Emniyet Genel Müdürlüğü adına yapılan açıklamada, vatandaşların sakin olmaları, her şeyin kanunlar
çerçevesinde ve savcılık tarafından yürütüldüğü, sanıklar mahkemeye çıkarılana kadar olay hakkında
basına haber yasağı getirildiği açıklanır.

Başbakan Tayyip Erdoğan ülkede hiç kimsenin kanunlar üzerinde olmadığını, yargıya güvenmek
gerektiğini söyler. Olayın TSK'ya karşı bir operasyon olmadığını ama bazı art niyetlilerin bunu böyle
göstermeye çalışacağını söyler.

Ertesi gün tüm gazeteler:

Yeni bir 27 Mayıs atlatmışız!

4. günün sonunda:

Adliyeye çıkarılan sanıklardan Emekli Orgeneral Özden Örnek, Emekli Orgeneral Şener Eruygur,
bazı üst düzey komutanlar, ATO Başkanı Sinan Aygün, Kanaltürk sahibi Tuncay Özkan, Cumhuriyet
Gazetesi sahibi İlhan Selçuk, Cumhuriyet yazarlığı da yapan Emekli Orgeneral Doğu Silahçıoğlu,
çıkarıldıkları mahkemece terör örgütü kurmak, darbe tezgahlamak ve halkı ve orduyu hükümete karşı
isyana teşvik ettikleri savıyla tutuklanır.

30 Ağustos 2008:

Yeni Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ görevi Orgeneral Yaşar Büyükanıt'tan devralır.

Yaşar Büyükanıt yaptığı açıklamada bundan sonra ailesi, çocukları ve torunlarıyla vakit geçireceğini,
kitap yazmayacağını belirtir.

2008 Eylül:

2007 yılında tutuklanan Muzaffer Tekin'in dosyası Ergenekon dosyası ile birleştirildiğinden henüz
iddianamesi hazırlanmamıştır ve 1.5 yıldır mahkemeye çıkmadan tutukludur.

2008 yılının başında tutuklanan Veli Küçük, Kemal Kerinçsiz ve arkadaşlarının dosyası 6 ay sonraki
Sarıkız darbe dosyası ile birleştirildiğinden sanıklar 8 aydır mahkemeye çıkarılmadan tutukludur.

2008 yılı Haziran ayında tutuklanan Sarıkız darbe sanıkları Şener Eruygur ve arkadaşları
iddianameleri he-nüz hazırlanmadığından mahkemeye çıkarılmamışlardır ve tutukludurlar.



2008 Eylül ayı:

Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'a yönelik kara harekâtı başlatır.

Başbakan Tayyip Erdoğan Türk Ordusu'nun ola

ğanüstü kahramanlık ve başarılarını halka açıklar.

2008 kışı:

Ülkede PKK terörü durmuştur...

2009 Ocak ayı:

İki yıldır tutuklu bulunan Muzaffer Tekin, 1.5 yıldır tutuklu bulunan Veli Küçük ve Kemal Kerinçsiz,
7 aydır tutuklu bulunan Şener Eruygur, Özden Örnek, Doğu Silahçıoğlu, İlhan Selçuk, Tuncay Özkan
ve Sinan Aygün avukatlarının yaptıkları tüm başvurulara rağmen hâla mahkemeye çıkarılmamışlardır.

2009 Ocak sonu:

Sabah 05.00:

Ankara'daki Zaman gazetesi istihbarat merkezi ile Roj TV'ye aynı anda bomba haber gelir: Polis az
sonra Yaşar Büyükanıt'ı gözaltına alacaktır.

Gazeteciler ortalığı telaşa vermeden Ankara'da bulunan emekli Paşa'nın evine gittiklerinde gerçekten
de istihbaratın doğru olduğunu görürler: Savcı Paşa'ya gözaltı kağıdını gösterir..

Ve evden çıkarlar.

05.05:

Genelkurmay Karargahı'nın ışıkları yanıktır. Aynı anda tüm komutanların arabaları karargaha giriş
yapar.

Başbakanlık'ın ışıkları yanmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün ışıkları yanmaktadır.

07.00:

Zaman ve Roj TV flash haberi duyurur.

Basına sızan bilgilere göre Muzaffer Tekin'le başlayan ilişkiler ağını çözen Savcılık, Şemdinli
dosyasını da istemiş ve olaylar arasındaki bağlantıyı kurmuştur.

Buna göre AKP'nin iktidara gelmesi ile birlikte Genelkurmay içinde bir darbe ekibi kurulmuştur.



Ancak Hilmi Özkök'ün Genel Kurmay Başkanı olması darbe planlarının başarılı olmasına engel
olmuştur.

Bunun üzerine çeşitli provokasyonlar ve mitingler düzenleyen darbe ekibi, savcılığın zamanında
gözaltıları ile başarıya ulaşamamıştır.

Bu arada Veli Küçük'ün evinde ele geçen belgelerde TSK içinde yasadışı bir kontrgerilla
örgütlenmesinin varlığı tespit edilmiş, bu yapılanmanın başında o dönem Yaşar Büyükanıt'ın olduğu
saptanmış, bu yapılanmanın PKK terörünün artması için PKK içindeki çeşitli unsurları kullanarak
2007 seçimleri öncesinde hükümeti yıpratacak bir terörist saldırı kampanyasına bizzat olanak
sağladıkları tespit edilmiştir.

Çeşitli gazeteler, televizyonlar, dernekler, partiler, yargı üyeleri ve bürokraside de geniş bir
yapılanmaya sahip olan bu grubun ülkedeki tüm terör ve karışıklığın sebebi olduğu anlaşılmaktadır.

Başbakan Tayyip Erdoğan operasyon ile ilgili basının sorularını yanıtlarken olayın kesinlikle TSK'ya
mal edilemeyeceğini, Ordu'nun bizzat kendisine bağlı oldu

ğunu, göz bebekleri olduğunu, ordunun kahramanlıkları sayesinde PKK terörünün durdurulduğunu
açıklar.

Genel Kurmay Başkanı yargıya müdahale etmek istemediğini bu nedenle açıklama yapmayacağını
belirtir...

Aynı gece Köşk...

MİT Müsteşarı ve Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Cumhurbaşkanı Gül'e brifing vermektedir.

Operasyon hemen durdurulmazsa asker içinde bir grup genç subayın başında bulunduğu yapılanmanın
yönetime el koyacağını bildirirler.

Cumhurbaşkanı teşekkür eder ve çıkarlar.

Gece 01.00:

Cumhurbaşkanı Gül Başbakan'ı Köşk'e davet eder.

Başbakan AKP MYK üyeleri ile olağanüstü toplantıdadır.

Bazı AKP'liler Başbakan'ı bir darbe olasılığına karşı uyarırlar.

Başbakan kendinden emindir, "Artık bu iş bitti,"

der.

Gece 02.30:



AKP MYK üyeleri evlerine doğru yola koyulur.

Gece 03.00:

Başbakan'ın makam aracı Köşk'ün kapısından girer.

Bir saat süren görüşmede Gül'ün uyarıları karşısında Başbakan düşünmek için süre ister.

Gece 04.00:

Başbakan eve döner.

Gece 05.00:

Bir askeri cip Başbakan'ın evine gelir.

Kapıdaki koruma müdürü ile görüşür.

Koruma müdürünün yüzü asılmıştır.

Ben haber vereyim der.

Teğmen izin vermez.

Kapıya doğru yönelir

Ve zili çalar...

TÜRKSOLU 172. SAYI BAŞYAZISI



ERGENEKON
Ergenekon'da ne olacak biliyor musunuz? Bugüne kadar basında yer alan tüm bilgiler çerçevesinde,
ortada hukuken geçerli deliller görünmüyor.

Geçerli deliller olsaydı, savcılar neredeyse 1 yıldır süren soruşturma sürecini tamamlamış ve davayı
çoktan açmış olurlardı.

Darbe günlüklerinden başlayalım.

Bir grup komutanın darbe planlan yaptığını öğrendik.

Nasıl öğrendik?

Nokta dergisi yazdı. Özden Örnek'e ait olduğu ileri sürülen kendi içinde tutarlı bir takım
"hazırlıklar"ı anlatan darbe günlüklerini sayfa sayfa yazdılar.

Savcılık ne yapacak?

Genelkurmay'a soracak...

Genelkurmay Başkanı ne diyor?

"Bizde böyle bir şey yok..."

Savcı, askeri savcıdan yazılı olarak talep edecek.

O da karargâha soracak.

Resmî yanıt?

"Böyle bir şey yok..."

Gelelim Ümraniye'de bulunan bombalara...

Bu ülke 24 yıldır savaşta.

İddia ediyorum bugün bölgede çarpışmış binlerce subay astsubayın evinde, bahçesindeki incirin
dibinde akla hayale gelmeyecek kadar silah, mühimmat ve bomba vardır.

Olmaması akla aykırı.

Adam Kuzey Irak'a gidiyor günlerce çatışıyor.

Kamyon dolusu patlayıcı, mühimmat ve silah getiriyor. O

şartlarda kim kime dum duma...



Bu Ümraniye'de bulunan bombaları aklamaz ama gerçek bu...

Gelelim teknik yani hukuku boyuta.

MKE'ye soruldu, "Seri numarası şunlar olan 18

adet el bombası nereye verdin?"

MKE ne yanıt verdi "TSK'da..."

TSK resmen ne yanıt verdi?

"Bizim envanterimizde eksik yok."

Bu ne anlama geliyor?

Ya mahkemedeki seri numaraları sahte... Yani o bombalara seri numarası basmak dünyanın en kolay
şeyi olduğu için bu seri numaraları birileri tarafından üretilmiş...

Ya TSK bu seri numaralarındaki bombaları kullanmış.

Ya da bu bombalar halen TSK'da...

Her durumda ortada akıbeti hukuken meçhul bir durum var.

Ceza mevzuatımıza göre yasadışı olarak elde edilen telefon kaydı mahkemede geçerli kanıt
sayılamıyor.

Yani heyetin kanaatini etkiler belki ama bu kayıtlara dayanarak suçlayamazsınız.

Gelelim evlerde bulunan belgelere, bilgisayarlardaki datalara...

Bunların da hukuken bir şey ifade edip etmediğini göreceğiz. Poliste ve savcılıkta alınan ifadeler?

Sızdırılanlar dışında sanıkların ne dediğini henüz resmen bilmiyoruz.

Kaldı ki mahkemeye çıkartıldıklarında o sızdırılan ifadelerini değiştirme ihtimalleri var. Ki asıl film
o zaman başlayacak...

Kamu algısı ne? Ergenekon aslında TSK'da kilitleniyor.

Hukuken ilerleyebiliyor musunuz?

Hayır...

O nedenle Ergenekon bence bu 40 kişi kullanılarak TSK'ya karşı yürütülen bir büyük psikolojik
harekâttır.



TSK'yı hukuken sıkıştıramıyorsunuz...

Sıkıştıramayacağınızı bilmiyor muydunuz?

Biliyordunuz...

Ergenekon'dan bir şey çıkmayacak..

Ama bu psikolojik harekâtı hazırlayan arkadaşlar da isim isim biliniyor desem....

Van Üniversitesi Rektörü Yücel Aşkın'ı anımsayan var mı? O günden bu yana sistem virüs taraması
yapıyor...

Bilginize... İlginize...

SERDAR AKİNAN

ERGENEKON'UN BEŞ

LİDERİ

Ümraniye'de bulunan el bombalarıyla ilgili soruşturmada ortaya çıkan örgütlenme 'derin devlet'
tartışmalarını tekrar gündeme getirdi. 'Ergenekon' olarak bilinen bu örgütlenmeyle ilgili birçok iddia
bulunuyor. Asker içindeki bu örgütlenmenin sivil ayağını eski asker ve istihbaratçıların yönlendirdiği
belirtiliyor. Soruşturma çer

çevesinde asker kökenli Muzaffer Tekin, Oktay Yıldırım, Fikret Emek, Mahmut Öztürk gibi kişilerin
tutuklanması, Veli Küçük, Fikri Karadağ, Zekeriye Öztürk ve Muhammet Yüce'nin gözaltına alınması
operasyonun 'Ergene¬

kon'a karşı yapıldığı savlarını güçlendiriyor. Baskınlarda ele geçirilen belgeler toplumdaki unsurları
örgütlemek için beş sivil yöneticinin bulunduğunu gösteriyor.

Ülkücü kökenli kişiler

Ergenekon ile ilgili ilk ciddi araştırmayı Can Dündar ile Celal Kazdağlı, aynı adı taşıyan kitaplarında
ortaya koydu. Kitapta Alparslan Türkeş, Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı, Korkut Eken'in yanı sıra birçok
ülkücü kökenli kişinin mekanizmada yer aldığı iddia edildi. Ergenekon'

la ilgili basında çıkan bazı bilgiler şöyle: Ergenekon'daki kişilerin, Türkiye'deki mevcut rejimin
gerçek hâmisi olduğuna yürekten inandığı belirtiliyor. 'İç düşmanları' pa¬

sifize etmek, hatta ortadan kaldırmak için yapmayacağı ve yapamayacağı hiçbir faaliyet olmadığı
kaydediliyor.

Oluşumdakiler Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya çalışanlarla savaştığına inanıyor. Suikastları
kaçınılmaz görüyor.



Entelektüellere önem veriyor. Medyayı, sivil toplum kuruluşlarını (STK) kullanmanın önemine vurgu
yapıyor.

Naylon terör grupları ile naylon şirketlerin kurulması gerektiğini düşünüyor. Taşeron mafya
yapılanmaları örgütün içinde yer bulabiliyor. Ergenekon'un, kendi örgütüne bağlı holdingler, bankalar
ve medya kuruluşları kurup ideolojiye uygun ekonomi ve politik dengeleri sağlayabilmesi
öngörülüyor.

Dört komutanlık var

Örgütün başkana doğrudan bağlı olan dört daire komutanlığı ile iki sivil başkanlıktan oluştuğu iddia
ediliyor. 'Lobi' adı verilen sivil unsurların örgütlenmesini sağlayan oluşumla ilişkileri bu iki sivil
sağlıyor. Toplam altı ünitenin komutan ve başkanlarının bir asistanı, bir de bölüm uzmanından oluşan
iki yardımcısı olması gerekiyor.

Örgütteki yönetim şöyle: Ergenekon Başkanlığı, Daire Komutanlığı, Analiz ve Değerlendirme Dairesi
Komutanlığı, Operasyon Dairesi Komutanlığı, Finansman Daire Başkanlığı (sivil), İçi Araştırma
Dairesi Komutanlığı, Teori Tasarım ve Planlama Dairesi Başkanlığı (sivil).

Eski askerler ve istihbaratçılar

Eski ve emekli askerlerle istihbaratçılar örgütün bel kemiğini oluşturuyor. Örgütte gençlerden
seçilmiş yeteneklerin yanında, profesyonellerden de yararlanılması öngörülüyor. Özellikle toplumun
her kesiminden insanla temasta olan doktor, avukat ve psikologlar tercih ediliyor.

'Lobi'de beş sivil yönetici

İlk Ümraniye operasyonunda bulunan belgeler sivil unsurların mensup olduğu örgüt içi bir örgütten
söz ediliyor. 'Lobi' adlı bu yapılanmayı örgütün üyeliğine atanmış beş sivil yönetici tarafından
yönlendiriliyor. Beş

sivil yönetici personelin Ergenekon'la temasını atanmış

iki personel sağlıyor. Departman başkanları beş yönetici tarafından seçiliyor ve yönlendiriliyor.
'Lobi'nin kuruluş

gerekçesiyse şöyle gösteriliyor:

"Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren 'Ergenekon'a bağlı olarak, 'sivil unsurların'
örgütlenmesi zorunluluğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle hazırlanan ve 'Lobi' adı
verilen bu gizli örgütsel' çalışmanın amaçları doğrultusunda şimdiye değin faaliyet gösterilmemiş
olması, bize göre büyük bir talihsizliktir. Ayrıca, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sivil toplum
örgütleri, önlerinde ilk kez bir sivil kontr hareketin direncini bulacaktır. Karşılaşacakları bu sivil
direnç, etkinliklerini sıfır noktasına çekecektir. Yetişkin ve yetişmekte olan gençlik, özüne uygun
platformlarda kendisini ifade edebilecektir. Lobinin faaliyetleri, siyasi otorite grupları ile dış
kaynaklı, işbirlikçi, sözde sivil toplum örgütlerinin bölücü ve yıkıcı girişimlerini etkisiz kılacaktır.



Lobi'nin kontra direnci ile karşılaşan siyasi otorite grupları, doğal olarak Kemalist sivil 'lobi' ile
işbirliğine yönelme zorunluluğu duyacaklardır."

Kitlesel eylemleri yönlendirmek

'Lobi'nin faaliyetleriyle daha kolay ve sağlıklı istihbarat toplanabileceği ve değerlendirme
yapılabileceği düşünülüyor. 'Lobi'nin bir başka amacıysa şöyle anlatılıyor: "İşlevini tamamlamış
çeşitli işçi sendikalarının, sivil toplum örgütlerinden etkilenmeleri sağlanarak, mevcut sendikaların
tepkisel ve kitlesel eylemlerinin, endirekt metotlarla yönlendirilmesi sağlanacak. Faaliyete
geçirilmesi planlanan Lobi, ticari şirketler aracılığı ile ekonomik güç kazanmalı, kuracağı vakıfla da
ekonomik gücünü artırma çalışmalarına yönelmeli."

'Lobi'nin organizasyon planı şöyle sıralanıyor: Merkez Araştırma-Bilgi Toplama, Analiz ve
Değerlendirme Finans-Ticaret, Kültür- Bilim Teori-Senaryo İletişim-Propaganda Hukuk,
Uluslararası İlişkiler.

SON "ERGENEKON"



SENARYOSU
Gülerce'nin "derin bilgileri" belki bunu sağlar. Bir panelde konuşan İtalyan Gladio'sunu çökerten
savcı olarak tarihe geçen senatör Felice Casson ne demiş, Gülerce'

den öğreniyoruz:

"Gladio (Roma kılıcı), Amerikan ve İngiliz örgütlenmesi olarak 1952 yılında kuruldu. 1956'da
casusluk ve gerilla savaşı için yapılandı. CIA tarafından yönetilen ve finanse edilen örgüt, Türkiye'de
Kontrgerilla olarak tanınıyor. Gladyo, doğrudan CIA'ya bağlı. Aslında CIA'nın hoşuna gitmeyen
grupları baskı altına alıyor, sindiriyor.

Yani kim CIA'ya, Amerika'ya muhalifse, hedefte onlar oluyor. Örgüt, tüm NATO üyesi ülkelerde var.
Türkiye'

nin stratejik önemi, Arap dünyası, Rusya ve Avrupa arasında yer alması, ayrıca hem etnik hem de dinî
problemlerinin olması, "Ergenekon'u tüm NATO üyesi ülkelerdeki yapılanmalardan daha önemli ve
etkili kılıyor."

Gülerce bu bilgilerden sonra şu değerlendirmeyi yapıyor: "Türkiye'deki Ergenekon soruşturmasının
hedefine varması kolay değil. Devletin önemli birimlerinden ciddi direnç gelecek, İtalya'da
parlamento ve medya Casson'a tam destek verdi. Sol partiler sonuna kadar yanında oldu. Türkiye'de
ise tam tersi bir durum var. CHP

direniyor. Medyanın önemli bir bölümü, bırakın desteği her şeyi görmezden geliyor." .

Doğrusu, "olan biteni" yine anlayamadık.

"Kontrgerilla/Ergenekon örgütü" CIA'ya bağlı ve bunları ABD yönetiyorsa, bu örgütün elemanları
neden tutuklanıyor? AB ve ABD "Ergenekon" soruşturmasını alkışlayıp, sonuna kadar gidilmesini
niçin istiyor? Ayrıca batıcı medya; Hırant Dink, Papaz Santoro, Malatya'daki misyoner suikastını
"Ergenekon" örgütüne malettiğine göre, bu cinayetleri CIA işletmiş olmuyor mu?

Haydi diyelim iktidar, CIA'nın "Ergenekon" kanadını yakaladı ve ABD-AB filan demeden, hepsine
meydan okuyor. İyi de bu iktidar AB-ABD yanlısı değil mi?

Onlar da AKP kapanmasın diye çırpınmıyor mu? Sonra tutuklananlar neden hem "Ergenekon"cu, hem
ABD kar

şıtı kişiler? Gel de çık işin içinden. Bütün bunlar gösteriyor ki, senaryoculuğa soyununca, olayı
çözdüm derken, çözülüyorsunuz. Sonra da moral bozukluğu ile, "soruşturmanın hedefine varması zor"
denmeye, "Devletin önemli birimlerinden ciddi direnç geleceği" iddiasında bulunmaya, CHP ve
basından şikayete başlıyorsunuz.

Hem de malum medya cansiperane destek verdiği halde.



"O" kafadan "Bu" kafaya Bir başka tecrübeli yazarımız buyuruyor: "Esasen, vatanını, milletini...
seven insanlar için kanun falan gerekmez. Onlar zaten Türkiye Aşığı'dırlar..," Doğru, böyleleri için
kanuna ihtiyaç yok da ya böyle olmayanlar için... Aynı yazarımız;

"301 değişince, sanki dünyanın sonu mu gelecek?

Yani, yarın sabah yataktan her kalkan, ilk iş olarak devlete ve millete sövmeye mi başlayacak? Eğer
öyleyse, zaten çekiver kuyruğunu. Türklüğün onurunu korumak, eğer ancak kanun maddesiyle mümkün
ise, ben bunu zûl addederim," diyor.

Peki "zül addetmek" ne demek? Ruhsuz hamaset gayretine düşen şövalye ruhlu yazarımıza soralım. Bu
ülkede vahşi terör yok mu? Devlete, millete, vatana, askere, polise, vatandaşa, beşikteki bebeğe
kurşun sıkmıyor mu?

Neredeyse her gün şehit cenazeleri gelmiyor mu? Bu vah

şet Türk Milleti'ne itirazdan çıkmıyor mu? Acaba bunu ne addetmeliyiz?

Uyuyanlar uyansın, 301 yeni haliyle uygulanamaz. Zira; 1. Soruşturma, Adalet Bakanlığı'nın iznine
bağlandı. Yani siyasi tercih esas oldu. Hukukun üstünlüğü zedelendi. Artık ABD ve AB'ye dayananlar
yargılanamaz.

Çünkü değişikliği onlar yaptırdı. İlk sevinen AB, devamı var dedi.

2. Cezanın üst sınırı 2 yıla indirilerek, erteleme ve paraya çevrilme imkanı getirildi.

Böylece Türklüğe veya Türk Milletine hakaret, yapanın yanına kâr kalacak.

Bilinmeli ki, Millete ve Devlete hakaretin cezasız kalması endişe vericidir. Çünkü ihkak-ı hak
ortamını ye

şertir.

Acaba "O kafa" nasıl "Bu kafa" oldu?

Sadi SOMUNCUOĞLU

ERGENEKON

OPERASYONUNDA



YALANLAR VE
GERÇEKLER

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin bugün (1 Nisan 2008) İstanbul İl
Merkezi önünde bir basın açıklaması yaparak Ergenekon tertibiyle ilgili basında çıkan haberleri
değerlendirdi. Gültekin'in açıklaması şöyle:

Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek'in ve di

ğer arkadaşlarımızın gözaltına alındığı 21 Mart 2008 tarihinden bu yana Türkiye, tarihinde
görülmedik bir yalan bombardımanı altındadır.

Emniyet ve yargı içinde yuvalanmış Türkiye ve Cumhuriyet düşmanı Çete, her gün bir yalan
üretmekte ve basın yayın organlarına servis yapmaktadır. Çetenin sahip olduğu basın kuruluşları ise
bu malzemeleri günü gününe yayınlamaktadır.

Çete'nin yalanlarını ve kendi imal ettiği "kanıtları", bugüne kadar yaptığımız basın toplantılarında
teşhir ettik. Şimdi 10 günün ardından toplu bir değerlendirme yapacağız.

Birinci yalan: 23 Mart günü Taraf ve Star gazeteleri, gözaltına alınan kişilerden birinin
bilgisayarında yapılan incelemede, AKP kapatma davasının iddianamesinin, iddianame açıklanmadan
iki gün önce kaydedildiğinin tespit edildiğini ileri sürdüler.

Gerçek: İP bilgisayarlarında olan belge, iddianame yayınlandıktan sonra İP Genel Başkan Yardımcısı
Avukat Mehmet Cengiz tarafından özetlenerek, Aydınlık dergisinde yayınlanmak amacıyla internetten
aynen alınmıştır. Yazının altında, "Ara başlıklar dışında İddianameden aynen alınmıştır" notu
bulunmaktadır.

İkinci Yalan: "İşçi Partisi binasında yapılan aramada bir CD'ye kayıtlı olarak Yargıtay binasının
krokisi bulundu. Yargıtay'ı vuracaklardı." (Taraf 24 Mart 2008) Gerçek: İşçi Partisi binasında böyle
bir kroki hiçbir zaman olmadı. Herhangi bir CD'ye kayıtlı olarak da yoktu. Tarafta yayınlanan faks
kâğıdının üzerinde 13

Mart tarihinin bulunması ve gazetenin Ankara bürosunun telefonunun yazılı olması; tertibi gözler
önüne serdi.

Üçüncü Yalan: 25 Mart tarihli Taraf ve Bugün ile 26 Mart tarihli Zaman gazeteleri; İşçi Partisi'nde
ele geçen CD'lerden birinde bulunan belgede, Yargıtay'daki Hakim ve Savcıların hepsinin tek tek
fişlendiğinin açığa çıktığını yazdı.

Gerçek: Arama tutanağında böyle bir belgenin kaydı bulunmuyor. Ayrıca İşçi Partisi'nde böyle bir
belge olamaz.

Dördüncü Yalan: 27 Mart tarihli Taraf, Bugün, Zaman ve Akşam gazetelerinde yayınlanan habere
göre: "İş



çi Partisi Genel Sekreteri Nusret Senem, bürosunda bulunan altı adet bilgisayarın hard disklerini
yakmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı."

Gerçek: Yalanlamayı Ankara Barosu yaptı. Büroda arama, savcı nezaretinde ve Ankara Barosundan
iki avukatın refakatinde yapıldı. Nusret Senem büroda olmadığı için kapı, çilingir marifetiyle açıldı.
Bütün bilgisayarların hard diskleri kopyalanmış ve bir kopyası da Nusret Senem'in avukatına
verilmişti. Baronun açıklamasına göre yakılan bir hard disk yoktu.

Beşinci Yalan: "Ergenekon'un Yeniden Yapılandırılması Planı'nı Doğu Perinçek yazdı. Bilecik'te
Doğu Pe¬

rinçek, Veli Küçük, Hasan Yalçın, Suphi Karaman ve Deniz Bilge'nin katıldığı toplantıda
Ergenekon'un programı yazıldı."

Gerçek: Ne Doğu Perinçek ne de diğer arkadaşlarımız Bilecik'te böyle bir toplantıya katılmadılar.
Söz konusu belgeyi okuyan en cahil insan bile bu belgenin dili ve üslubu ile Doğu Perinçek'in yazı ve
kitaplarındaki dil ve üslup arasındaki farkı görür.

Altıncı Yalan: 28 Mart tarihli Star ve Sabah gazeteleri başta olmak üzere bütün Fethullahçı gazeteler;
İşçi Partisi'nde ele geçen CD'lerden birinde Genelkurmay Başkanının İzmir ve Balıkesir illerine
yaptığı bir gezinin ayrıntılı yol planlarının bulunduğunu yazarak bu haberlerini "Paşaya Suikast"
başlığı ile verdiler.

Gerçek: Genel Başkanımız Emniyetteki ifadesinde bu yalanı şöyle cevapladı: "Böyle kanun dışı,
saçma sapan, vatana millete hıyanet anlamı taşıyan işlerle bizim işimiz olmadığını Genelkurmay
Başkanı, Emniyet Genel Müdürü, MİT Müsteşarı bilir. Bu tür CD'leri aynı marka CD'lerle
değiştirmek mümkündür."

Yedinci yalan: "İşçi Partisi'nde ele geçen CD'ler¬

den birinde yazar Ergün Poyraz'ın JİTEM'den maaş aldı

ğının belgeleri bulundu."

Gerçek: İşçi Partisi'nde böyle bir belge olamaz. Bu

"kanıt" da, diğerleri gibi masa başında üretilmiştir.

Yalan onların, gerçek bizimdir!

Ortaya çıkan gerçek şudur:

Görüldüğü üzere Genel Başkanımızın gözaltına alındığı 21 Mart gününden bu yana, neredeyse hemen
her gün bir sahte kanıt üretilmiş ve Fethullahçı basın tarafından yayınlanmıştır.

Arkadaşlarımızın ve avukatlarımızın ulaşamadığı



"kanıtlar", Fethullahçı basının elinde "suç" ve "suçlu"

imal etmenin malzemeleri olarak kullanılmıştır.

Sadece bu durum bile Amerikalı ve Avrupalı emperyalistlerin emrinde Türkiyemize ve
Cumhuriyetimize kasteden karanlık bir Çete'nin varlığının kanıtıdır.

Ama çırpınışları boşunadır. Yalanları onları kurtaramayacaktır.

Fethullahçı Çete'nin yalana, bundan sonra da başvurmaya devam edeceğini biliyoruz. Yalana
sarılmaya devam ederek sadece kaçınılmaz sonlarını yakınlaştıracaklardır.

Gerçek yalanı yenecektir.

'ERGENEKON DAVASI

DA ŞEMDİNLİ GİBİ

OLMAYA MAHKUM'

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Ergenekon Terör Örgütü Soruşturmasının
Şemdinli davası gibi biteceğini savundu.

"Dinin siyasete alet edilmemesi lazım. Buna uyulmadıkça Türkiye'de daha çok parti kapatılır.
Yüzde 47 değil, yüzde 97 oy alsanız bile sizin hakkınızda bu dava açılır," dedi.

AK Parti'nin, kapatma davasının önüne geçmek için anayasayı değiştirmeye çalışmasının çözüm
olmayacağını savunan Kanadoğlu, "Eğer böyle bir şey yaparlarsa Anayasaya Mahkemesi bu
düzenlemeyi iptal eder,"

dedi.

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Ergenekon Terör Örgütü Soruşturmasının
Şemdinli davası gibi biteceğini savundu. AK Parti'nin, kapatma davasının önüne geçmek için
anayasayı değiştirmeye çalışmasının çözüm olmayacağını savunan Kanadoğlu, "Eğer böyle bir şey
yaparlarsa Anayasaya Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal eder," dedi.

Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin davetlisi olarak Frankfurt'ta Marriott Hotel'de "Güncel
Anayasa Sorunları" başlığı altında konferans veren Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih
Kanadoğlu, Ergenekon Terör Örgütü Soruşturmasının Şemdinli davası gibi bitece

ğini savundu.

Açış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere'nin yaptığı ve
200'ün üzerinde vatandaşın dinlediği konferansta Sabih Kanadoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi
(AKP) hakkında açılan kapatma davası ile ilgili olarak, laiklik olmadan demokrasi olmayacağını
söyleyerek,



"Dinin siyasete alet edilmemesi lazım. Buna uyulmadıkça Türkiye'de daha çok parti kapatılır.
Yüzde 47 değil, yüzde 97 oy alsanız bile sizin hakkınızda bu dava açılır." dedi.

Kanadoğlu, laikliğin evrensel bir tanımının olmadığını ve olamayacağını savunurken, her ülkenin
kendi şartlarına göre değişen bir laiklik anlayışı olduğunu öne sürdü. Laiklik olmadan demokrasi
olamayacağını belirten Sabih Kanadoğlu, Avrupa ülkelerinin de laik olmadı

ğım, ancak demokrasilerinin olduğu yönündeki bir soru üzerine ise,

"Onların tuzu kuru. Hıristiyanlığın şu veya bu kolunun Alman siyasi hayatına egemen olma
düşüncesi yok. Hıristiyanlık, Aydınlanma döneminden geçerek arındı," diye konuştu.

AK Parti'nin, kapatma davasının önüne geçmek için anayasayı değiştirmeye çalışmasının çözüm
olmayacağını savunan Sabih Kanadoğlu,

"Eğer böyle bir şey yaparlarsa Anayasaya Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal eder. Ayrıca, bu
durumda AKP'nin kapatılması için yeni gerekçeler sunulmuş

olur. Evrensel bir hukuk kuralıdır. Kişi kendi yargıcı olamaz. AKP, böyle bir şeyi yapması
durumunda, hukuk devleti ve laik cumhuriyet ilkesini tehlikeye atmış

olur ve böylelikle kapatılması yönünde yine gerekçe sunmuş olur," dedi.

AK Parti hakkında hazırlanan iddianamenin bugüne kadar yazılan iddianamelerin en ciddisi olduğunu
ve kanıt bakımından fevkalade dolgun bir iddianame olduğunu savunan Sabih Kanadoğlu, AK
Parti'nin kapatılmasının da çözüm olmayacağını söyleyerek,

"Kapatmak çözüm değil. Halkın eğitilmesi lazım. Yurttaşları, Türkiye'ye kimlerin zarar
verdiğini anlayacak duruma getirmeliyiz," dedi.

Kanadoğlu, konuşmasında, üstü kapalı olarak CHP'yi de eleştirdi ve ümit vermediğini vurgulayarak,

"Böyle ana muhalefete böyle iktidar," dedi.

Konuşmasında, ayrıca, Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a dönek diyen Sabih Kanadoğlu, Türkiye'de
eğitimin de milli olmaktan çıkarıldığını söyledi. Sabih Kanadoğlu Diyanet'i de eleştirerek,

"Diyanet, hilafetin kaldırıldığı gün kuruldu ve milli bütünlüğü sağlamaya yönelikti. Bugün ise
Diyanet milli bütünlüğü bozuyor," şeklinde konuştu.

Sabih Kanadoğlu, uzlaşma konusuna da değinerek, "Türkiye'de biz hayır dedikten sonra toplumsal
uzlaşmayı nasıl bulursunuz?" şeklinde konuştu.

Konferansın açış konuşmasını yapan Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere,
Kanadoğlu'



nun konuşmasını davetlilerle birlikte ayakta alkışladı.

Güldere, daha sonra eski Başsavcı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhuriyet Gazetesi ve Ulusal Kanal'ın stand açtığı konferansta ayrıca, altında Vahap Aslan ve Hıdır
Ka¬

rademir'in imzasının bulunduğu "Güney Hessen Alevi Aydın ve Akademisyenler Grubu'nun Basın
Bildirisi"

başlığı ile bir basın bildirisi dağıtıldı. Basın bildirisinde İlhan Selçuk, Prof. Kemal Alemdaroğlu ve
Doğu Perinçek'

in Ergenekon Terör Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınması eleştirilirken, AK Parti
hakkında açılan kapatma davası savunuldu.

'ERGENEKON DAVASI

TÜRKİYE'NİN AYNASI

OLACAK'

Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar, 1950 yılında NATO üyesi birçok ülkede kurulan kontrgerilla
örgütlenmesinin tasfiye edildiğini, Ergenekon çetesiyle ortaya çıkan ilişkilerin Türkiye'deki bu
örgütlenmeleri tasfiye etmenin önünü açacağını söyledi. Sağlar, Susurluk dosyasının Ergenekon
dosyası ile birleştirilmesini, yargılamanın derinleştirilmesini istedi. Son dönemlerde çetelere yönelik
operasyonlar, kamuoyunda derin devletin tasfiye edilmesi açısında umut verirken, Ergenekon
operasyonu ile yeniden alevlenen "yargılanacaklar mı, aklanacaklar mı?" tartışmalarına ilişkin
Susurluk Komisyonu üyesi ve eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar ile konuştuk.

Kamuoyunda, bu yargılamanın da Susurluk, Şemdinli gibi olacağı yönünde yorumlar var. Sizin bu
konudaki düşünceniz nedir?

Bence bu yorumlar için erken. Bugün bir general, terör örgütü dosyasından tutuklanmış ve yargının
önüne çıkıyor, önemli olan budur. Aklanma olabilir. Ama yargılanma sonunda cezalandırma da
olabilir. Nitekim, Susurluk dosyasında, Susurluk 6 Nolu DGM, bir çete kuruldu

ğunun kararını vermişti. AİHM'de, 399 davanın 319'u Türkiye aleyhine neticelenmiş. O nedenle hukuk
devleti olabilmek için adaletin tam oluşabilmesi için yargının, savunmanın olduğu kadar
iddianamenin, iddia makamının da kutsallığı söz konusu olmalıdır diye düşünüyorum.

Bunlar dengeli eşit ve iyi olmalı. Böyle olursa adalet yerini bulur. Eğer Ergenekon terör örgütünün
faaliyetleri iyi araştırılırsa, siyasi iktidar bunun arkasında kararlı ve cesur durursa eminim ki,
bağımsız yargı, savcılar ve yargıçlar, gerekli olan görmüş oldukları suçun karşılığını vereceklerdir.

Yani Ergenekon çetesine yönelik operasyonda sonuç alınacağına dair umudunuz var...



Ben her zaman çok umutluyum. 10 yıl boyunca Susurluk ile ilgili yaptığım mücadele sırasında da hep
umutla yaklaştım. Çünkü umudun bittiği yerde boş ver¬

mişlik vardır. Bugün bizim toplumumuz yaşadığı umutsuzluktan dolayı her şeyi boş vermiş
durumdadır. O nedenle, kendisini ilgilendiren, doğrudan geleceğini biçimlendiren olaylara boş
vermiş bir vaziyette bakıyor. Ve ilgilenmiyor. O nedenle umutlu olan insan heyecanlıdır.

Varabileceği hedef için, mücadele eder. O nedenle ben umutluyum. O günden bu güne umutlu
olmanın, mücadeleyi sürdürmenin çok da yanlış olmadığını düşünüyorum. Çünkü 10 yıl boyunca
Türkiye halkı birçok şeyi öğrendi. Bu gün geldiğimiz aşama önemli bir aşama, dolayısıyla bundan
sonra bir şey çıkar mı? Müsvet veya menfi bir şey çıkmasa bile biraz evvel söylediğim, basında
yayınlanmış olan Veli Küçük'ün "JİTEM'i ben kurdum" lafı önemli bir aşamadır. 10 yıl boyunca
yapmış olduğumuz mücadelede bir itiraftır. Resmi bir itiraftır. Dolayısıyla bu itiraftan sonra, JITEM
adı altında yapılmış bütün eylemlerin, artık sorgulanma zorunluluğu vardır. Kaçamazsınız onlardan.
"Böyle bir örgüt yoktu kardeşim, bu bir münferit olaydı" diyemezsiniz. Bu bir örgüttür, dolayısıyla
bununla ilgili iddiaları artık tek tek peşini bırakmadan iz sürmeniz gerekiyor.

Ergenekon çetesine yönelik operasyonun zamanını, Türkiye'ye getiri ve götürülerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Ergenekon terör örgütü dosyası Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından son derece önemli. Çünkü
NATO ülkeleri içinde birer resmi kurum olarak kurulan, ama yasadışı faaliyet organı haline gelen
kontrgerilla örgütlenmesi bütün hukuk devletlerinde, süreç içerisinde ortaya çıkarıldı. Kimi kamuoyu
önünde cezalandırılarak yok edildi kimi gizlice, yani gerekli şekilde, sessizce yok edildi. Ama bir yol
ile çözdüler. En son İspanya Bask'la ilgili olan yapılanma içerisinde, bakan yardımcıları,
Genelkurmay Başkanları'nı, kuvvet komutanlarını yargıladı ve hapis etti. Ve bildiğimiz gibi İtalya
bunun ilk adımıdır.

Gladyo adlı örgütlenme temiz eller operasyonu ile yok edildi. Ve onunla birlikte iki Başbakan 326
milletvekili, 36

bin bürokrat, işadamı, sivil toplum örgütü beraberinde suçlandı ve cezalandırıldı. Bir tek Türkiye
bunu yapamadı. Susurluk olayı ve Susurluk Komisyonu, aslında bu kontrgerilla yapılanmasının dışa
vurumuydu. O kazayla birlikte, arabanın içerisinden ortalığa yayılan bilgiler ve belgeler böyle bir
yapının süreç içerisinde birçok faaliyette bulunduğunu bize gösterdi. Sadece o günkü olaylarda, ismi
geçen insanlardan biri olan Veli Küçük, şimdi o sürecin devamı konumunda ortaya koyduğu
faaliyetlerle bir dosyanın içerisinde arkadaşları ile birlikte yargılama aşamasına geldi. Bence bu
önemli.

Veli Küçük, Susurluk döneminde varlığı ısrarla inkar edilen JİTEM'in kurucusu olduğunu kabul
etti.

Bu ne anlama geliyor?

Basına sızan tutanaklarda Veli Küçük, JİTEM kurucusu olduğunu ve arşivleme alışkanlığının bu
örgütün içerisinde yer almasından kaynaklandığını söylüyor. Ne kadar doğru bilemiyorum. Ama



sonunda bu ifade varsa çok önemli bir gerçeğin su yüzüne çıkmasına neden olacaktır. Susurluk
Komisyonu'nda JİTEM'den bahseden ve JİTEM'in faaliyetleri ile ilgili emniyetin ve MİT'in de içinde
olduğu birçok olayı araştırdığımızda bizim karşımıza JİTEM diye bir kuruluşun olmadığı çıkarıldı.
Şimdi kendisinin JİTEM kurucusu olduğunu söyleyen ve bu örgüt içerisinde yer aldığını belli eden bir
ilk ağız var. Daha önce, gerek Kutlu Savaş'ın raporunda, gerekse Susurluk Ko¬

misyonu'na ifade veren, bilgi verenlerin açıklamaları içerisinde ismi geçen Veli Küçük, böylelikle
kendisi tarafından deşifre edilmiş oluyor.

Susurluk döneminde yaptığınız araştırmalarda JİTEM'in faaliyetleri nasıl yansımıştı? Ne
üzerinden örgütleniyordu?

Türkiye'de 1950'den bu yana kadar, çeşitli adlar altında yer alan bu yapılanma, konjenktüre göre
faaliyetler sürdürüyor. Bunlar dün PKK'ya, bugün de iktidarın laik Cumhuriyetin temel ilkelerini yok
etme doğrultusundaki faaliyetlerine karşıymış gibi kendisini gösteriyor.

Son on yılda Türkiye'de polisin 3 bin 12, jandarmanın da 717 ya da 771 çete operasyonu
düzenlediğini biliyorum.

Bu operasyonlar neticesinde aşağı yukarı 15 bine yakın kişi tutuklandı. Nereden bakarsanız bakın 40
bine yakın kişi gözaltına alındı. Dolayısıyla ciddi bir sektör, çete sektörü, gençlerin iş bulması
açısından verimli bir yapı. Bu yapı, hukuk devletinden çıkmaktan kaynaklanıyor. Burada yer alan
insanların, Türkiye'de terör, şiddet faaliyet içerisinde olduğu da aşikar, nitekim yaşanan olaylarla
bunu görebiliyoruz.

Bu yapı Türkiye'de toplumun psikolojisini, demokratikleşmeyi nasıl etkiliyor?

Türkiye bu yapılar nedeniyle yani devletin gerçek kurum ve kuruluşlarını çalıştırmayı engelleyen bir
yapıdan dolayı birçok sorunu çözemiyor. Kürt sorununu çözemiyor, demokratikleşme ile ilgili
adımlar atamıyor.

Çünkü böyle bir yapı sürekli toplumda kaos uyandırıyor.

Bunun ortaya çıkması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Yani 10 yıl önce
yaptığımız mücadelenin, bugün geldiği noktada hep umutsuzluk söz konusuydu. Geldiğimiz noktanın
halkımızın bilinçlenmesi adına önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum.

Türkiye'nin geçmişi ile hesaplaşması, adaletin yerini bulması için sizin hazırladığınız Susurluk
dosyasının yeniden güncellenmesi gerekiyor mu?

Aslında güncellenmesinden öte, geçmişte hazırlamış olduğumuz dosyanın gündeme alınması
gerekiyor.

Tabii güncelliği bugünkü dosyadaki iddialardır. Asıl önemlisi 10 yıl önce ortaya konulan görüşlerin,
elde edilen bilgi ve belgeler ışığındaki düşüncenin bugün bir kez daha incelenerek, dikkate alınarak
gereğinin yerine getirilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Aradan 10 yıl geçmiş, bu kaybedilmiş bir



zaman olarak kabul edilebilir. Ama eğer bugün 10 yıl öncekinden, o deneyim ve bilgilerden harekette
yeni sonuçlar ortaya çıkıyorsa, o 10 yıl kayıp değil. Dolayısıyla ben, bu dosyanın incelenmesi
sırasında mutlaka oralara da bakılacağına inanıyorum. Kaldı ki, Susurluk Komisyonu'nun hazırladığı
dosya, Kutlu Savaş'

ın baş müfettiş olarak hazırlamış olduğu rapor önemli bilgiler, belgeler içermektedir. Bunlara
baktığımız zaman birçok şeyi görebilirsiniz. Yani Musa Anter cinayetinden tutun da, Vedat Aydın'a
varıncaya kadar birçok şeyi oralarda görebiliyorsunuz. Ve JİTEM olgusunun itirafı ile birlikte ona
mensup insanların arşivlerdeki belgeleri de ortaya çıkararak başka faili meçhul cinayetlerin ya da
toplumsal, infial uyandıran katliamların bilgisini, nedenlerini ve faillerini bulabilme imkanını elde
edebiliriz diye düşünüyorum. Yani o nedenle bu önemli bir fırsattır, de

ğerlendirmek gerekiyor.

Gelinen aşamada, tekrar bir Meclis Araştırma Komisyonu'na ihtiyaç var mı?

Eğer Meclis iç tüzüğü değiştirilirse, araştırma komisyonlarının yaptırım gücü olursa, o komisyonlar
güç¬

lendirilirse, meclis araştırmasının yararı çoktur. Ama bugünkü koşullar içinde yapılırsa, bugünkü iç
tüzüğe göre Meclis araştırma komisyonlarının arzu edilen neticeyi çıkarabileceğini zannetmiyorum.
Şemdinli Komisyonu sırasında, komisyona bilgi verdikleri gerekçesi ile kamu görevlileri, (Sabri
Uzun) verdikleri bilgilerden dolayı görevden alındılar. Dönemin Adalet Bakanı, kendisinin de
mensup olduğu ve özgürlüğün simgesi halkın yetkisi ile iş başına gelen o parlamentoda "sen niye bunu
parlamentoya anlatın da, yetkililere, amirlerine bildiklerini anlatmadın" diyerek, bu kişilerin
görevden alınmasına neden oldu. Bir savcı yazdığı iddianame doğrultusunda meslek dışına atıldı.
Bunlar hukuk devletine sığmayan faaliyetler. Yüz binlerce dava var ve bu davalarda yüz binlerce
iddianame var.

Bu iddianamelerde ortaya çıkan bu oluşumlarla ilişkili isim ve olaylar var mı?

Bu iddianamelerin içerisinde yüz binlerce, milyonlarca isim var. O iddianamelerin çoğu da iddia
değil, mahkeme karar veriyor. Savcının meslekten men edilmesi, hukuk devleti olmadığımızın
örneklerinden biridir. O

nedenle diğer dosyaların, bu vesile ile tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Susurluk dosyasının Ergenekon dosyasına eklenmesi mümkün mü?

Susurluk 6 Nolu DGM'ye verilen bilgilerin, Ergenekon terör örgütünün dosyasına da eklenmesi
mümkün.

Çünkü, başta Doğan Güreş olmak üzere, 4 general çete kararı sonrasında, kararın infaz edilmesi
aşamasında, suçlanan kişilerin, aslında kahraman ve iyi insanlar olduklarını ve yaptıkları her eylemin
faaliyetin kendilerinin bilgisi dâhilinde olduğu itirafında bulunmuşlardı. Bu ne demektir? Hangi
bilgiler onların bilgisi dahilindedir? Bu bilgilerle hangi eylemler yapılmıştır? Çünkü bunlar sonra



yargı tarafından çete olarak kabul edildi. Bu şekilde karar verildi. Yaptıkları faaliyetlerden dolayı
yasadışı, organize suç örgütü olarak nitelendirildi. O zaman bu yasadışı faaliyetler onların bilgisi
dahilindeyse, o konumdaki insanlar bu bilgiler dahilinde olan yasadışı faaliyetler karşısında
görevlerini niye yerine getirmediler. Veya o faaliyetlere bunlar mı emir verdi, talimat verdi? Bunların
da araştırılması gerekiyor.

Yani soruşturmanın daha fazla derinleştirilmesi gerekiyor?

Bence derinleşir zaten, yani şimdi hiçbir şey bilmiyoruz. Biliyorsunuz hazırlık soruşturması gizlidir.
İddianame mahkemeye açıklanana kadar onun üzerinde konuşmak da mümkün değil. Ayrıca yayın
yasağı da var.

Dolayısıyla sadece şimdi, ne iddianameyi ne de dosyanın üzerindeki görüşlerimizi değil,
olabilecekleri, geçmiş ile bağlarını anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ileride dosya açıklandıktan
sonra, tanıklıklar dinlendikten sonra iddialar ortaya konduktan sonra, iddialara verilen cevaplar
çıktıktan sonra birçok şeyi daha iyi görebileceğiz. Birçok bilgiye ulaşmanın yanı sıra, birçok bilginin
hatırlanmasına neden olacaktır. En azından bir bağlantı kurulacaktır.

Birçok olay çözülecektir. Tüm halkımızın ve siyasi irademizin bu çalışmanın arkasında cesur ve
kararlı bir şekilde durması gerekiyor.

Söyledikleriniz yapılırsa, karanlıkta kalan bir

çok olayın failleri gün yüzüne çıkar mı?

Tabii ki. Fotoğrafa bir bütün olarak bakarsanız, Türkiye'nin çağdaş bir ülke olma doğrultusunda
önemli bir adım atmasını sağlatırsınız. Böylelikle Türkiye içinde bulunan birçok sorun çözülür. Kürt
sorununu çözülür, toplumsal barış sağlanır, Türkiye hukuk devleti olarak var olan ideolojik
çatışmaları engeller. Türkiye'de Türk-Kürt çatışması, Alevi-Sünni çatışması ortadan kalkar.

Ölümler, faili meçhul cinayetler durur. Bombalar patla-maz. Sokakta geçerken kimin nasıl öleceği
gibi bir kuşku içinde olunmaz.

KENAN KIRKAYA/ CEM EMİR/ DİHA/ANKARA

İNGİLİZ GAZETESİ'NİN



ERGENEKON DOSYASI
Ergenekon olayının Türkiye'deki yansımalarına dikkat çekilirken " Stratejik olarak dünyanın en
önemli ülkelerinden birinin istikrarı söz konusu" yorumu yapıldı.

The Observer gazetesi, Ergenekon olayına ilişkin haberinde "Çok gergin siyasi realite, Türkiye'yi
bölüyor"

diye yazdı. The Observer'e konuşan emekli General Haldun Solmaztürk de, Ergenekon'u "önemsiz"
olarak nitelendirirken "AKP bir kaygıdır. Ilımlı İslam diye bir şey yoktur," dedi.

Pazar günleri İngiltere'de yayınlanan The Observer gazetesi, "Öldürücü elidin sırrı, Türkiye'deki
huzursuzluğu alevlendiriyor" başlığıyla Ergenekon olayına ilişkin uzun bir haber yayınladı. "Stratejik
olarak dünyanın en önemli ülkelerinden birinin istikrarının söz konusu olduğu" yorumunu yapan
gazete, "Çok gergin siyasi realite, Türkiye'yi bölüyor" ifadesini de kullandı.

"Darbe girişimi'nin Türkiye'nin kimliğine ilişkin

"derin ayrışmaları" ortaya koyduğu görüşünü dile getiren gazete, Türkiye'nin siyasi tarihine ordunun
müdahaleri-nin damgasını vurduğunu, her müdahale öncesi şiddetli bir istikrarsızlık döneminin
yaşandığını yazdı.

İngiliz gazetesinin AKP'nin seçim zaferleri, ekonomik ve siyasi politikaları, Avrupa yanlısı ve piyasa
ekonomisi yanlısı tavrı ile son dönemde zenginleşmiş

olan dindar muhafazakar orta sınıftaki büyümenin, "ülkenin güçlü askeri ve bürokratik unsurları için
tehdit oluş-

turduğu"nu öne sürdü.

Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin'in Ergenekon örgütlenmesinin yıllarca var olduğu yolundaki
görüşlerine yer verildiği haberde emekli General Haldun Solmaz¬

türk'ün görüşlerine de yer veren gazete, Solmaztürk'ün, Ergenekon grubunu "önemsiz" olarak
nitelendirdiğini belirtti.

"TÜRK ASKERLERİNİN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU

DEMOKRASİYE BAĞLI"

Gazeteye göre, Solmaztürk, birkaç subayın Ergenekon olayına "karışmış" olabileceğini ancak Türk
askerlerinin çok büyük bir çoğunluğunun demokrasinin korunmasına bağlı olduklarını söylediğini
aktardı.

Kendi görüşlerinin, çoğu üst düzey subaylarca paylaşıldığını söyleyen Solmaztürk ayrıca
"Türkiye'nin, sağcı birkaç çatlaktan daha çok ciddi sorunlarla karşı kar



şıya bulunduğu," söyledi.

"DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR NOKTAYA

YAKLAŞIYORUZ"

Haldun Solmaztürk, kendisini asıl kaygılandıran konunun AKP Hükümeti olduğunu söyledi ve "AKP
bir kaygıdır. Ilımlı İslam diye bir şey yoktur. Bir hükümet, ya dinden etkilenir ya etkilenmez. Eğer
etkilenirse, o zaman laik değil, demokratik değil. Bizler demokrasiyi ilerletmek istiyoruz. Onlar ise,
geriye götürmek istiyorlar ve dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyoruz," şeklinde konuştu.

The Observer'e de konuşan MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nazmi Çelenk ise, "Türkiye'de,
medeniyetler çatışmasının ön cephesindeyiz. Amerika ve İngiltere'nin bölgedeki doğal müttefikiz.
Geleceğimiz Avrupa'

da, ancak Avrupa Birliği'nde şart değil," dedi.

TCK'nın 301. maddesinde yapılan değişikliğini eleştiren Çelenk, kendisinin iktidarda olması halinde
ifade özgürlüğüne ilişkin sıkı düzenlemelerin korunacağını da söyledi. The Observer, Çelenk için
"Gücü olsa, Suriye'

yi işgal eder ve devleti Türkiye ile Irak arasında bölerdi.

Böylece, ülkesinin güneydoğusundaki şiddetli Kürt eylemciliği, 24 saat içinde çözülürdü," diye
yazdı.



ERGENEKON
OPERASYONU:

AKTÖRLERİ,

NEDENLERİ

SONUÇLARI

Türkiye'de Ocak ayına damgasını vuran en önemli siyasal gelişmenin Ergenekon Operasyonu olduğu
pekala söylenebilir. Öyle ki, bu yazının kaleme alındığı sırada gündemi meşgul eden üniversitelerde
başörtüsü yasağının kaldırılması ile ilgili tartışmalarda Genelkurmay'ın takındığı nötr tavrın da
Ergenekon Operasyonu öncesinde AKP hükümeti ve Genelkurmay arasında varılmış mutabakatla
ilgili olduğunu düşünmek için güçlü işaretler bulunuyor. Aynı belirtiler bu mutabakatın oluşmasında
ABD'nin önemli bir rol üstlendiği kanısını da bir hayli güçlendiriyor.

Türkiye'de varolan askeri vesayet rejiminin yakın geleceğini ilgilendiren bu mutabakatın ilk ortak
eylemi olan Ergenekon Operasyonu'nu doğru değerlendirmek Türkiye'nin demokrasi güçleri açısından
büyük önem taşıyor.

Hâl böyleyken, özellikle sosyalist hareketin bu operasyonu değerlendirme konusunda bir tür indirge¬

mecilikle malul olduğu görülüyor. Susurluk'la yapılan analojiler üzerinden geliştirilen
değerlendirmelerde söz konusu operasyonunun derin devletin artık işine yaramayan bir takım
safralarından kurtulmasından ibaret bir tasfiye hareketi olarak anlaşılması gerektiği öne sürülüyor.
Kuşkusuz operasyonun özellikle liberal kesimlerde yarattığı iyimserlik havasına kendini kaptırmamak
konusunda panzehir olması açısından önem taşıdığı teslim edilmesi gereken bu yaklaşım tarzı, ne
yazık ki operasyonun siyasal muhtevasını tam olarak analiz etmeye ve bu analiz üzerinden politik
konum almaya imkân vermiyor.

İşin doğrusunu söylemek gerekirse; milliyetçi sol çevrelerin analizlerinin, analiz sonucunda
benimsedikleri politik pozisyonları bir kenara bırakılmak kaydıyla, meseleyi kavramak konusunda
yaşanan ger

çekliğe daha fazla temas edebildiklerini görüyoruz.

TKP yarı utangaç bir şekilde, İP ise alenen bu operasyonun ülkede varolan "ulusalcı uyanış"ın belini
kırmak için yapıldığını kamuoyuna ilan ederken üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir olguya
işaret ediyorlar.

Ergenekon Operasyonu ile Türkiye Devleti'nin egemenleri arasında bir süredir devam etmekte olan
ve ideo-politik arka planı -aynı zamanda toplumsal düzlemde de karşılığı-bulunan fraksiyon
kavgasının yeni bir boyut kazandığını ileri sürmeyi hedefleyen bu yazı, gelinen aşamanın ne tür politik
dizilişlere yol açabileceğini ve ortaya çıkacak politik konjonktürde Marksistler'in takınması gereken



tutumun ne olması gerektiğini tartışmaya açmayı öngörüyor. Aynı nedenle okuyacağınız yazıda,
yapılagelenin aksine söz konusu operasyonun Susurluk ile benzerliklerini değil farklılıklarını ortaya
çıkartmaya çalışan bir dizgede ilerleneceğini şimdiden söylemek gerekiyor.

SUSURLUK'TAN ERGENEKON'A: SÜREKLİLİK

Mİ, KOPUŞ MU?

Susurluk örgütü ile Ergenekon örgütü arasındaki farkların anlaşılabilmesi için bu iki organizasyonun
içinde faaliyette bulundukları konjonktürlerdeki farklılıklara değinmekle başlanabilir.

Susurluk örgütünün özgünlüğü, devletin ağırlıklı olarak PKK'ya karşı mücadelesinde ve devletin dış
politikası için önem arz ettiği düşünülen ülkelerde (Azerbaycan, Çeçenistan vb.) illegal
operasyonların yürütülmesinde yararlandığı bir kontrgerilla yapılanması olmasıdır.

Bu anlamda Susurluk örgütünün devletin gizli savaş aygıtının en önemli aparatlarından birisi olduğu
söylenebilir. Faaliyetine temel niteliğini üstlendiği askerî işlev vermekteydi. Örgütün kamuoyunda
ifşa olmasına neden olan kazadan sonra yürütülen soruştur-malarda da Hükümet (özellikle de söz
konusu dönemde Hükümetin bileşeni olan DYP) ve emniyet teşkilatı ile yakın bağlantısı olan örgütün
devletin izlediği resmî politikaların "önünü açmak" için faaliyette bulunduğu anlaşılmıştır. Bu haliyle,
Susurluk örgütü PKK'

yı zayıflatmak ve iki kutuplu dünyanın dağılmasından sonra oluşan yeni Türki cumhuriyetlerde
Türkiye Devleti'nin -ve dönemin Hükümetlerinin- izlediği politikaları güçlendirmeye hizmet eden
tipik bir kontrge¬

rilla örgütü olarak nitelenebilir.

Hükümet ve Emniyet teşkilatı-MİT eksenli faaliyette bulunan bu örgütün haddinden fazla güçlendiğini
düşünen "devrin devlet"in diğer odaklarınca tasfiye edildiği de genel kabul gören bir başka olgu.
Aynı bağlamda, 28 Şubat'ın da bu tasfiye operasyonunun yasal-siyasal platformdaki izdüşümü -ve
devamı- olduğunu düşündürecek son derece belirgin veriler bulunuyor. Bu verilere daha sonra
değinileceğinden, Ergenekon örgütünün temel niteliklerinden bahsederek yazıya devam edilebilir.

Öncelikle Ergenekon örgütünün, PKK'nın askeri kuvvetlerini Türkiye dışına çıkartarak tek taraflı
ateşkes ilan ettiği ve Abdullah Öcalan'ın yakalandığı 1999

yılında kurulmuş olmasına dikkat edilmelidir. Zira Susurluk örgütü PKK'yla mücadele perspektifi
doğrultusunda işlev üstlenmişken, Ergenekon'u kurulmaya iten temel saikin bunu aşan bir çerçeveye
sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Bir Emniyet yetkilisinin 29 Mart 2007'de Birgün gazetesinde yayınlanan ifadeleri örgütün 1999'da
faaliyette bulunduğuna işaret etmektedir:

"Örgüt tanımlanmaya başlamıştır. Milis örgütlenmesi şeklinde ve milli değerleri kullanarak gençlik
içinde yaygınlaşmaya çalışan bu oluşum emekli generallerden uzman çavuşlara kadar asker, polis ve



muhbirlerin yönlendirmesiyle Azerbaycan'dan Çeçenistan'a kadar ülke sınırlarını aşan uluslararası
bir yapıya kavuşmuştur". İlk bilgileri 1999 yılında İstanbul'da yapılan bir Karadeniz çete
operasyonunda almaya başladıklarını belirten yetkili sözlerini şöyle bitiriyor: "Alınan ifadelerde
Ergenekon isimli bir yapının adı geçmeye başladı. Parasal desteğin de Sedat Peker'den geldiği
söyleniyordu. Geçen süre içinde bu yapının konferanslar aracılığıyla devlet görevlileriyle yoğun
ilişkiye girdiklerini, Mc Donald's bombalamasından sonra da azalan mali kaynaklarını genişletmek
için bir siyasi partinin gençlik örgütlenmesini kullanmaya çalıştıklarını izledik."

Ergenekon örgütünün kuruluş döneminin PKK'

ya karşı askeri mücadelenin gündemde olduğu değil, ABD'nin Ortadoğu'ya doğru işgal planını
gündeme getirdiği bir döneme denk düştüğü görülmektedir. Zira Bill Clinton'ın imzaladığı "Irak
Özgürleştirme Yasası"

nın akabinde ABD ve İngiliz güçleri Irak'ta Çöl Tilkisi Operasyonu'nu başlattıkları tarih de 1998'in
Aralık ayına, yani Ergenekon örgütünün şekillenmekte olduğu bir döneme tekabül ediyor. Star
gazetesinin TMSF'ye dev-redildiği dönemde, Danıştay saldırısının hemen ardından yayımlanmasının
rastlantı olmadığı açık olan İbrahim Sarp imzalı haberde, Ergenekon örgütü tarafından hazırlandığı
belirtilen "Devletin Yeniden Yapılanması Üzere" başlıklı kitapçıkta yer verilen görüşler söz konusu
örgütün siyasal perspektifi hakkında anlamlı ipuçları veriyor:

"1) Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet egemenliğini ve bağımsız karar mekanizmasını yeniden
örgütlemek ve halka dayandırmak. 2) Türk Silahlı Kuvvetleri'

nin dünya merkezlerinden bağımsız yaptırım gücünü geliştirmek ve pekiştirmek için, Türkiye'nin
başta insan, bütün kaynaklarını değerlendirebilecek topyekün ulusal savunma kavramı ışığında
bağımsız bir özel savaş, bağımsız bir ulusal istihbarat örgütlenmesi kurmak, ulusal savunma
sanayisinin inşasına hız vermek, Türkiye'nin silah ithalinin kaynaklarını belli merkezlere ba

ğımlılıktan kurtarmak ve çeşitlendirmek. 3) İlk iki maddenin gereği olarak, Atatürk'ün bölge merkezli
dış politikasını canlandırmak, Batı'dan yeni Sevr tehdidini Asya'da oluşan Rusya-Çin-Hindistan
eksenli yeni kuvvet odağıyla dizginleyecek politikalar geliştirmek. Bu üç görev içinde ulusal devletin
bağımsız karar mekanizmasını yeniden örgütlemek esastır. Bölge merkezli dış politika ve Avrasya
seçeneği ise bu politikaların uluslararası ortamını oluşturacaktır."

2004 Şubatı'nda Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından Süleymaniye Kültür Merkezi'nde
düzenlenen 'Tarihî Gelişimi İçinde Doğu Meselesi' konulu toplantıda konuşan Ergenekon
operasyonunun en önemli zanlısı Veli Küçük'ün "Benim Atatürk'ümün çizdiği Misak-ı Milli hudutları
içerisinde Musul-Kerkük, Halep, Karaağaç, Dedeağaç var. Ben bu haritayı kabul etmiyorum. Benim
Misak-ı Millim bu değil" biçimindeki sözleri de yukarıdaki belgeyle uyum içinde olan sözlerdir.
Bırakın Kürt realitesini tanımayı Kürtçe diye bir dilin varlığını dahi reddeden Veli Küçük'ün ve
Ergenekon'un; ırkçı ve irredentist* bir ideolojiyi savunduğu ve asıl hedeflerinin Musul ve Kerkük'te
bir Kürt devletinin kurulmasını engellemek olduğu anlaşılmaktadır. Bu hedefin, PKK'yla mücadelenin
ötesinde bir çerçeveye oturduğu açıktır. Özetle Susurluk örgütünün faaliyetleri Türkiye Devleti'nin
ABD eksenli geleneksel dış politikası ile herhangi bir çelişki göstermezken Erge¬



nekon örgütünün, bu geleneksel stratejinin kökten de

ğişmesini savunduğu anlaşılmaktadır.

Susurluk örgütünün baş aktörlerinden olan Mehmet Ağar, ABD'nin Irak ve Kürdistan stratejisiyle
uyumlu olarak "düz ovada siyaset" açılımını yaparken Ergenekon örgütünün perspektifini Ağar'la 180
derece zıt olarak Kürt özgürlük hareketinin ve hatta Kürt varlı

ğının topyekün imhası üzerine kurmuş olması gerçekli

ği ortadayken Ergenekon'un Susurluk'un devamı oldu

ğunu söyleyebilmek ise o kadar kolay görünmemektedir.

Daha doğru bir değerlendirme, Ağar'ın Susurluk çizgisine sahip çıkarken, Küçük'ün ve Ergenekon'

un anti-Susurlukçu bir hattı savunduğu biçiminde yapılabilir.

Ergenekon'un Susurluk'un devamı olmak bir yana, Ergenekon operasyonunun, Susurlukçuların
kendilerini tasfiye eden örgütten rövanşı alması olarak dahi okuyabilmek mümkündür. Zira, Emniyet
ve MİT odaklı Susurluk'u tasfiye eden güç odağının askeriye kökenli bir "derin" yapılanma olduğunu
düşünmek için çok fazla neden bulunmaktadır. Emniyet kökenlilerin ağırlıkta olduğu Susurluk
örgütünden farklı olarak Ergene¬

kon örgütünde asker kökenlilerin hakimiyetinin olduğu açıktır. Operasyon kapsamında birçok emekli
subayın adının geçmesinin yanı sıra, Susurluk teşkilatınca öldürüldüğü ileri sürülen eski Jitemci Cem
Ersever'in koruması Trabzon eski Gümrükler Başmüdürü Ali Balkan Metel'in Veli Küçük'le aynı
platformlarda sık sık görülmesi de bu savı güçlendiriyor. Aynı şekilde, derin devletin Emniyet
kökenli odağıyla, TSK kökenli odağı arasındaki mücadelenin Hrant Dink soruşturması sırasında
belirgin bir biçimde açığa çıktığına da yakın geçmişte şahit olundu.

Tüm bu veriler ışığında Susurluk'tan Ergene¬

kon'a giden yolu şöyle okuyabilmek mümkündür: TSK'

nın Türkiye siyasetindeki hakimiyetini zayıflatmak üzere DYP'nin Mehmet Ağar üzerinden ağırlıkla
Emniyet Teşkilâtı ve MİT kaynaklarına dayanarak yarattığı Susurluk örgütü, TSK'yı ve başta JİTEM
olmak üzere derin organizasyonları rahatsız etmiş, Susurluk'ta meydana gelen "trafik kazası"yla
örgütün illegal çekirdeği, 28 Şu¬

bat'la da bu örgütün yasal temsilcileri tasfiye edilmiştir.

JİTEM orijinli Ergenekon örgütüne bir operasyon düzenlenmesine imkan sağlayan deliller ise bir
anlamda Susurluk'un intikamını almak isteyen Emniyet ve MİT

kökenli ve Hükümet'in kontrolündeki istihbarat kay¬



naklarınca sağlanmıştır.

Ancak Susurluk'la Ergenekon arasındaki farklılığın, derin devlet içinde süregiden bir iktidar
kavgasını aşan boyutları bulunmaktadır. Ciddiye alınması gereken bir ideolojik-politik çizgi farkı söz
konusudur.

Zira Şemdinli sanıklarına "iyi çocuklar" diyerek sahip çıkan Genelkurmay Başkanı Yaşar
Büyükanıt'ın eski meslektaşlarına yönelik Ergenekon operasyonuna yol vererek gösterdiği tutum
değişikliğinin, ABD'ci Genelkurmay'la ABD karşıtı Ergenekon arasında giderek büyüyen ideolojik-
politik çizgi farkından başka bir gerekçeyle açıklanabilmesi mümkün gözükmemektedir.

Genelkurmay başkanının bu tutum değişikliğinde, Hükümetle birlikte yürütülen ve giderek sıklaşan
ABD ziyaretlerinin önemli etkisi olduğu aşikardır. Bu konuya ilerleyen satırlarda değinilecektir.
Bundan önce ise Ergenekon'un örgütlenme stratejisinin özgüllüklerini ele almakta yarar bulunuyor.

ERGENEKON: PROVOKASYONLAR VE STK'LAR

Ergenekon'un Susurluk örgütünden temel diğer farkının örgütlenme bahsinde ortaya çıktığı
görülmektedir. Bunun da anlaşılır nedenleri bulunmaktadır. Susurluk örgütü zaten bir siyasi partinin
iradesinin de yansıdığı ve söz konusu siyasi partininkiler dışında özgün bir siyasi perspektifi
bulunmadığı için sık rastlanan bir kontrgerilla teşkilatı formunda örgütlenmişti.

Ancak Ergenekon örgütünün sonuna kadar güvenebileceği resmî veya siyasi herhangi bir kurum
bulunmamaktaydı. Zira TSK'nın "dünya güçlerinden ba

ğımsız bir yaptırım gücü" olmadığını -ki haklı çıkmışlardır- saptayan bu örgütün, öngördüğü siyasi
değişimin "aşağıdan" bir basınç olmaksızın mümkün olamayacağına kani olduğunu anlıyoruz.

Yine Star Gazetesi'nde 27 Mayıs 2006'da yayınlanan Ergenekon Dosyası başlıklı haberde örgütün
yazılı kaynaklarından şu saptamalar aktarılıyor:

"Türkiye'de çok fazla sivil toplum örgütü kurulmuştur. Onca insan kaynağı bu örgütlerin çatısı altında
yer alıyor. Sivil toplum örgütleri Dünya Bankası, Avrupa Birliği örgütleri ve dış ülkelerin siyasi
erkleri tarafından finanse ediliyor. Umutlar devletten daha çok giderek bu sivil toplum örgütlerine
bağlanıyor. Gelişmiş ülkelerin geniş yelpazeli istihbarat örgütlenmeleri bu konuda çok ciddi
çalışmalar yapıyor. Ve pozitif neticeler alıyor. Ergenekon'un kendi kuracağı sivil toplum örgütlerine
ihtiyacı vardır. Bu örgütlerin etki altına alabildiği öyle noktalar vardır ki bunu diplomasi
sağlayamaz."

Ergenekon operasyonu kapsamında adı geçen -

ve geçmeyen- onlarca "kuvvacı" perspektifle hareket eden STK'nın çok kısa bir zaman zarfında
kuruluş gerekçesini yukarıdaki saptamadan hareketle anlayabilmek mümkün. Dahası Cumhuriyet
Mitingleri'nin kitle¬

selliğine bakarak, Ergenekon örgütünün yan kuruluşu olan STK'ların iyi iş gördüklerini de teslim



etmek gerekiyor. Elbette, söz konusu STK'ların etkinliklerini artırmasında Ergenekon'un askeri
kanadının gerçekleştirdi

ği veya azmettirdiği tahmin edilen çok sayıda provokasyonun ve silahlı eylemin de rolü bulunuyor.

Ergenekon'un 1999'da kurulmasına rağmen açık düzlemde faaliyette bulunmaya başladığı tarihin ise
2005 yılı olduğunu kestirebilmek mümkün. Mersin de kutlanan Nevruz gösterileri sonrasında
Ergenekon'a bağlı STK'ların örgütlediği "bayrak eylemleri"ni Trabzon'da TAYAD'lılara yönelik
gerçekleştirilen linç eylemlerinin izlediğini görüyoruz. Söz konusu iki kentin, gerek milliyetçiliğe
açık sosyal yapısı nedeniyle gerekse de liman kentleri olmaları nedeniyle iktisadi kaynak yaratmak
için Ergenekon tarafından üs olarak kullandığı biliniyor.

Bu noktada, özellikle Hrant Dink cinayeti sonrasında Ergenekon örgütünün üzerinde çok duran
gazetecilerden birisi olan Belma Akçura'nın Birgün gazetesine 10 Şubat 2007 tarihinde verdiği
röportajda Trabzon'la ilgili sarfettiği şu saptamalara kulak vermekte yarar bulunuyor:

"Trabzon, sadece Santa Maria Katolik Kilisesi Rahibi Andrea Santoro cinayeti, TAYAD'lı gençlerin
linç edilmek istenmesi, Doğulu işçilerin gittiği bir çay ocağı ile McDonalds'ın bombalanması, Hrant
Dink sui¬

kasti ile gündem yaratmadı. Trabzon bazılarının 1990'lı yıllardan bu yana gündeminde. KTÜ'nde
İshak Alaton'u ağlattılar, Rahmi Koç'u gemiden indirmediler. Gazi davasında mağdur yakınlarını
yumrukladılar. Bugün KKTC'nin Cumhurbaşkanı olan Mehmet Ali Talat'ın Trabzon'a gitmesini
engellediler. Doç. Dr Jurgen Friedrich ve Doç. Dr William Salwer'i misyonerlik çalışması
yapıyorlar iddiasıyla üniversiteden attılar... Tabii bunları alt alta toplayınca 2000 yılında ASAM'a
bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nü kuran Türkiye Azerbaycan Dostluk Derneği
Genel Başkanı olan Ümit Özdağ'ın, "Bu bölgede 20 yıldır çalışıyoruz.

Bu bölge devletin güvenlik algılaması içine girmiştir,"

sözlerini iyi değerlendirmek lâzım. Bu nasıl bir çalışma ise Trabzon zamanla halkının provoke
edildiği, 'öteki'

nin yargılandığı, emniyet müdürlerinin tekme tokat savurduğu, valilerin 'ders' verdiği, yargının
'serbest' bı-

raktığı, bölgeye gelen yabancıların izlendiği, polisin arananı bulamadığı bir şehre dönüşmüş."

Kuşkusuz örgütün etkin bir biçimde harekete geçtiğinin anlaşıldığı 2005 yılının zamanlamasının da
tesadüf olduğunu düşünmemek gerekiyor. Söz konusu yılın hemen başında yapılan Irak seçimlerinde
çıkan sonucun bağımsız veya federal bir Kürt devletinin yolunu açmasının Ergenekon'u harekete
geçmek konusunda te¬

tiklediği anlaşılıyor.

Bu örgütlenmenin daha çok ideolojik platformdaki sözcüsü olduğu izlenimini yaratan Ümit Özdağ'ın
Neşe Düzel'e 7 Şubat 2005'te Radikal gazetesi için verdiği mülakatta dile getirdiği şu görüşler



yukarıdaki savı güçlendirir nitelikte:

"Irak'taki gelişmeler uluslararası hukuku ihlâl ederek, Türkiye'nin ve bölgenin menfaatlerini tehdit
ediyor. Türkiye yaşamsal menfaatlerini savunmak için ABD'den izin almak ve onun koyduğu şartlarda
menfaatlerini savunmak durumunda değil. Menfaatini nasıl yaşama geçireceğini Türkiye kendisi
belirler. Biz özgür, egemen bir ülkeyiz. (...) Hep kafamızda, 'ABD ile çarpı

şanlayız' düşüncesi var. Önemli olan, Türkiye'nin bir parya ülke olmadığını, menfaatlerini savunma
konusunda kararlılığını göstereceğini ortaya koymasıdır.

Türkiye'nin Kerkük'e girmesinin şartları var. Eğer Kerkük'te Türkmen katliamı başlar ve Amerikan
ordusu bunu seyrederse, Türkiye 1963, 64'te Kıbrıs'ta yaptığını yapmak zorundadır. Ama Iraklılar, 15
Ağustos'a kadar yapılacak yeni anayasada 'Kerkük Kürtlerindir' derse, Türkiye hiçbir şey yapamaz.
Ama Araplar Kerkük'ü vermez ve Kürtler de alırsa zaten iç savaş çıkar. (...) Türkiye'nin müdahale
zemini, Kerkük'ü de içine alan bir bölgede bağımsız Kürdistan'ın kurulmasıyla başlayan iç savaştır.
İşte o zaman Türkiye 1926 Ankara Anlaşması'

na dayanabilir. (...) Çıkacak bir iç savaş Kuzey Irak merkezli kalmaz. Kürtlerin Türkmenleri,
Arapların Kürtleri katletmesi, Türkiye'de de tansiyonu yükseltir. Bir sene içinde Kerkük'ten başlayıp
Diyarbakır'a kadar olan alanı da kapsayacak şekilde genişler. Türkiye çok basit bir şey istiyor. Irak
toprak bütünlüğünü korusun. Kürtler bağımsız devlet kurmasın."

Anlaşıldığı üzere bir yandan provokasyonlarla, linç eylemleriyle sokak hareketi ve toplumsal etki
yaratmaya çalışan örgütün, diğer yandan da oluşan atmosferi birçoğu emekli askerlerce kurulan
"kuvvacı" STK'lar üzerinden toplamaya çalıştığı görüldü.

Başka yazılarda da referans verilmiş olan Otto Bauer'in Hitler Almanyası'nda hücum kıtalarını
teşkilâtlandıran eski subayların psikolojisiyle Türkiye'de

"kuvvacı" STK kuran emekli subayların psikolojisi arasında önemli bir paralelliğin olduğu
düşünülebilir.

Bauer bu kişileri şöyle tasvir eder:

"Bunlar uzun yıllar komut vermiş, şimdiyse burjuva hayatında manevî tatminsizliğe, hiçliğe düşmüş

kişilerdi. (...) Bunlar savaş madalyaları ve savaş yaralan ile koltuk kabartmakta, gel gelelim uğrunda
kan döktükleri ana vatanda kendilerine gururlarını okşayacak bir mevkii sağlayamamanın kızgınlığını
taşımakta idiler. Yine eskisi gibi komut vermek, komut almak, üniforma giymek ve uygun adım
yürümek biricik emelleri olmuştu artık. Bu emellerini gerçekleştirmek üzere hemen bir özel ordu
kurmaya koyuldular (...) Faşizm ideolojisinin ilk temsilcileri olan askeri hücum kıtalarının gerçek bir
güç ve etkinlik kazanmaları, daha geniş

kitleleri kendi saflarına katabilmelerine bağlıydı. Savaştan kaynaklanan faşist ideolojiyi
benimseyerek askeri hücum kıtalarının eylemine güç katan sosyal kesim ise aydınlar tabakası
olmuştur."



Benzeri bir strateji yürüttüğü anlaşılan Ergenekon'un, STK'lar üzerinden kitleselleşmenin zaman
alacağını anlamasından sonra ikinci hamlesinin MHP'yi ele geçirme stratejisi olduğu çok geçmeden
görüldü. 19

Kasım 2006'da gerçekleşen MHP kongresine adaylığını koyan Ümit Özdağ'a Veli Küçük tarafından
açık destek sunulması bu strateji kapsamında değerlendirilebilir. 15

Kasım'da Ümraniye Princess Salon'da Özdağ'la dayanışma için verilen yemekte, MHP Genel Başkan
adayının, kendisiyle aynı masada oturan Küçük'le hayli samimi görüntüler verdiği biçimindeki
haberler medyaya yansıdı. Ne var ki, Alparslan Türkeş'in MİT ajanı olarak nitelediğini, yazdığı
mektubun Tuğrul Türkeş'in kamuoyuna ifşa etmesiyle öğrendiğimiz Devlet Bahçeli'nin bu girişimi
savuşturduğunu ve Ergenekon'un kısa yoldan parti ele geçirme stratejisinin çöktüğünü biliyoruz.

Daha önce görüşlerine referansta bulunulan Emniyet görevlisinin ifadesinden yola çıkılacak olunursa,
Ergenekon'un BBP ile haşır neşir olduğu ve bu partinin gençlik kadroları içinden kadro devşirdiği
anlaşılıyor.

Ancak Ergenekon kurmayları BBP'nin üzerinden siyasal bir başarı elde edilemeyeceğini de düşünmüş
olmalı. Zira ülkede yükselen milliyetçilik dalgasının Cumhuriyet mitinglerinde de somutlaşan kitle
tabanının ağırlıklı olarak seçkinci orta sınıflardan oluştuğu ve laikçi bir karaktere bu sosyal tabakanın
Türk-İslam sentezi ideolojisinin taşıyıcısı bir politik partiye destek sunmayacağı aşikârdır. Gerçekten
de Ümit Özdağ'ın başında olacağı, Hulki Cevizoğlu, ADK başkanı Şener Eruygur gibi isimlerin
etrafında saf tutacağı bir MHP'nin seçkinci orta sınıfların desteğini kazanmak konusunda bir şansı
ola¬

caktıysa da benzeri bir stratejinin BBP üzerinden yürü¬

tülemeyeceğinin Ergenekon örgütü tarafından saptanmış olduğu ortadadır.

Siyasal parti zemininde başarı elde edemeyen Ergenekon'un bunun üzerine Hrant Dink Cinayeti,
Cumhuriyet Mitingleri ve 27 Nisan Muhtırası süreciyle strateji değişikliğine gittiği anlaşılıyor.
Burada hedeflenenin ise toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek suretiyle bir "Genç Subaylar"
darbesini örgütlemeye çalışmak olduğu Ergenekon soruşturması kapsamında basına sızdırılan bilgiler
arasında.

Tüm bu süreç boyunca Genelkurmayın takındı

ğı tutumu da değerlendirmekte yarar bulunuyor. Genelkurmay'ın ABD ekseninde olmayan bir darbe
hareketine girişmeyeceğini tahmin etmek zor değil. Ancak aynı Genelkurmay'ın "laiklik" meselesinden
dolayı pek de haz etmediği AKP'yi zayıflatmaya hizmet edeceğini düşündüğü 27 Nisan Muhtırası'nın
yazılmasına veya yayınlanmasına onay vermiş olduğu anlaşılıyor. Ne var ki, herkesin malumu olduğu
üzere muhtıra AKP'yi zayıflatmak bir yana güçlendirmiş, Cumhuriyet mitinglerinin kitlesi seçim
sandıklarında azınlıkta kalmış, Türkiye'nin AKP'yle yoluna devam edeceği anlaşılmıştır.

Ergenekon örgütünün ise umduğu siyasal başarıyı elde edememekle beraber, radikalleşmiş bir aşırı
ulus-devletçilik, irredentizm ve ırkçılık zemininde bir toplumsal tepkinin örgütlenmesi hedefi



doğrultusunda mesafe kat etmiş olduğu ortadadır.

Tüm bu veriler ışığında Ergenekon'la Susurluk örgütünün benzerliklerinden çok farklılıklarının
üzerinde durulması gerektiğine niye vurgu yaptığımız anlaşılmış olmalıdır.

22 TEMMUZ: YENİDEN DAĞITILAN KARTLAR VE

ABD-AKP-TSK MUTABAKATI

AKP'nin ezici bir seçim zaferiyle çıktığı 22 Temmuz sonrasında özelde Ergenekon'un, genelde ise
yükselen faşistleşme sürecinin bir sessizliğe gömüldü

ğü görüldü. AKP ile Genelkurmay arasındaki çekişmenin ise bir biçimde devam ettiğine şahit olundu.

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasının ardından resepsiyon krizleri vb. üzerinden yaşanmaya
devam eden gerilimin yumuşamaya başlaması ise AKP Hü¬

kümeti'nin, PKK'nın Kandil'deki varlığı gerekçesiyle ABD'ye rest çekmesiyle mümkün oldu.
Genelkurmay ve AKP, sınır ötesi operasyon tehdidi üzerinden geliştirilen bu politikanın arkasında
dizildiler. Gerek ABD'

de gerekse Türkiye'de ABD'lilerle yapılan görüşme trafiği neticesinde, Hükümetle Genelkurmay
arasındaki yakınlaşmanın bir işbirliğine dönüştüğü görüldü.

ABD ve AKP ile PKK'ya karşı yapılan işbirliğinin, ordu içindeki Ergenekon çizgisinde olan "rahatsız
genç subayları" bir miktar teskin etmeyi veya bunların diğer subaylar üzerindeki etkisini kırmayı
başardığı anlaşılıyor. Ayrıca AKP'nin seçimlerde Kürt illerinden aldığı oylardaki artışın da ordu
içinde Genelkurmay-AKP işbirliğinden medet uman eğilimleri güçlendirmiş olduğu söylenebilir.
Diğer yandan, Türkiye'nin AB üyeliği sürecinin hemen hemen sekteye uğramış

olması da olası bir AB üyeliğiyle askeri vesayet rejiminin tasfiye olacağı korkusunu taşıyan subayları
rahatlatmış olmalı. Ancak söz konusu mutabakatın oluşmasında bundan daha da önemli olan, ABD'nin
PKK'nın dâhil olmadığı ve Irak Kürdistanı'ndan müteşekkil bir Kürt sorunu çözümü formülüne
yöneldiğini açıkça beyan etmesidir.

Görünen o ki; ABD, PKK'nın tasfiyesine, AKP

askerî vesayet rejiminin devamına, Genelkurmay da eşi başörtülü Cumhurbaşkanına ve türban
sorununun bir şekilde çözümüne izin vereceğini beyan ederek bir mutabakat zeminine ulaşmışlardır.
Sıra, tüm tarafların kazançlı çıktıklarını düşündükleri bu mutabakat zemininin bozulmasına yol
açabilecek kısmın ortadan kaldırılmasına geldiğinde ise Ergenekon operasyonuna start verilmiştir.
Hem de, operasyon sonrasında medyaya sızan bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla, gelişmelerin lehine
olmadığının farkında olan Ergenekon'un harekete geçmesine ramak kala...

Susurluk örgütü, JİTEM imzalı olması kuvvetle muhtemel ve kontrgerilla taktiğine fevkalade uygun
bir trafik kazasıyla çökertilirken, Ergenekon'a yönelik operasyon için legal platform tercih edilmiştir.
Bu tercihin önemli olduğu görülmelidir. Zira ABD-AKP-Ge¬



nelkurmay ittifakının Ergenekon'u yalnızca örgütsel olarak değil savunduğu siyasal fikirleri de tasfiye
etmeyi veya en azından zayıflatmayı muradettiği anla

şılmaktadır. Aynı zamanda, ABD'nin hali hazırda içine yuvarlanmakta olduğu iktisadi krizin kısa
zamanda global ölçekte bir krize dönüşmesinden ve Türkiye'

yi etkisi altına alacak olası bir ekonomik krizin kitle-lerde yaratacağı hoşnutsuzluğun Ergenekon
tarafından devleti ele geçirmek için kullanılabileceğinden duydukları endişenin de bu operasyonun
yasal platformda yürütülmesi eğilimini güçlendirmiş olabilece

ğini düşünebiliriz.

Şimdi ne olur?

Öncelikle adını koyalım. Bu kimi liberal gazetecilerin dile getirdiği gibi bir temiz eller operasyonu
veya derin devletin tasfiyesi falan değildir. Bu daha çok derin devletin bir kolu olarak yola çıkmasına
rağmen zamanla devletin denetimi ve bilgisi dışında bir örgütlenme yapısına kavuşan, bu anlamda
derin devlet olmaktan giderek uzaklaşan, devletin ABD ve AB eksenli dış politika çizgisini
değiştirmek isteyen, başta Musul ve Kerkük gibi kentleri Türkiye sınırları içine katmak isteyen, kitle
desteği de giderek artan ırkçı fa

şist ideo-politik çizgideki bir örgütün yok edilmesine yönelik bir operasyondur. Bu örgüt kimilerinin
dediği gibi işlevini tamamlamış bir safra falan da değildir.

Tam tersine, olası bir ekonomik kriz koşullarında darbe ya da ayaklanma yoluyla iktidara gelme
ihtimalini taşıdığı için bu örgüt çökertilmeye çalışılmaktadır.

Diğer yandan, bu operasyon Türkiye'nin demokratikleşmesi yolunda bir adım veya bir fırsat da
değildir. Kürt halkının geleceği üzerine yürütülen bir pazarlığın sonucunda varılan -ve Ergenekon
operasyonuna yol açan- bu mutabakatın, Türkiye'de yürürlükte olan rejimin statükolarının tamamını
güvence altına aldığı anlaşılmaktadır. Bu mutabakatın, Kürt sorununda izlenen militarist politikaların,
askeri vesayet rejiminin ve ABD'nin Ortadoğu politikalarına sunulan desteğin devamı üzerinden tesis
edildiği açıktır.

BU KAVGANIN OLASI AKIBETİ YA DA

SONUÇ OLARAK

Bir tarafta anti-Amerikancı, anti-AB'ci, anti-İMF'

ci olmanın yanı sıra ırkçılığı ve irredentizmi temel alan faşist bir örgüt, diğer tarafta Amerikancı,
neo-liberalizm taraftarı ve askeri vesayet rejiminin devamından yana olan iktidar bloğu... Her iki
taraf da Kürt halkına özgürlük hakkı tanımamak konusunda anlaşıyorlar.

Birincisi, bunu Kürtleri ya Türkleştirerek ya da topyekün imha ederek yapmayı öngörüyor, ikincisi
ise Kürt kimliğini İslam kimliği içinde asimile ederek. Şimdilik ikinci eğilimin bir hayli güçlenmiş
olduğu söylene¬



bilirse de, birinci eğilimin varlık koşulları da tamamen tükenmiş değil.

Zira kitleleri Cumhuriyet mitinglerine koşturan iktisadi, siyasi ve sosyal korkuların hepsi yerli
yerinde duruyor. İslami inançlarına göre yaşayanlar zenginleşmeye devam ediyor. Dahası artık
üniversiteye başörtülü kadınlar de girebilecekmiş gibi görünüyor. DTP'liler ise artık TBMM'deler.
Diğer yandan, Kanal Türk hâlâ yayın yapıyor, Tuncay Özkan kampanyalar düzenlemeye devam
ediyor, Ümit Özdağ göz altına bile alınmadı. Ergenekon çizgisinde faaliyette bulunan STK'ların
birkaçı dı

şındakiler çalışmalarını sürdürüyorlar. Dünyada faşizmin kitle tabanındaki genel yükseliş eğilimi göz
önünde bulundurulursa, Türkiye gibi ulus-devletleşme sürecini büyük kıyımlarla ve büyük dramlara
yol açarak gerçekleştirmiş ve bu dramların ortaya çıkardığı sorunlarla gerek ülke içinde gerekse
uluslararası platformlarda halen boğuşan, eleştirilen bir ülkede söz konusu çizginin güç-

lenmemesi şaşırtıcı olurdu. Soruşturmanın ve yargılama süreçlerinin gidişatından bağımsız olarak
Ergenekon'un temsil ettiği ideo-politik çizgi Türkiye'de var olmaya devam edecektir.

Atanmışlarla seçilmişler arasındaki tarihsel çelişkinin varlığını bünyesinde barındıran ikinci eğilimin
ne kadar birlikte yol alabileceğini ise şimdiden kestire¬

bilmek güç. Ancak PKK'yı yok etmeye dönük faaliyetleri işbirliği içinde yürüteceklerini
söyleyebilmek mümkün. Dolayısıyla sınır ötesine bir kara harekatının kuvvetle muhtemel olduğu
bahar aylarının sonlarına kadar bu mutabakat zemininin bozulmayacağı tahmin edilebilir. Bahar
aylarında gerçekleştirilecek kara harekatının öncesinde sınırlı bir af çıkartılıp çıkartılmayacağını ise
önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama açık olan şu ki, öncesinde af çıksın ya da çıkmasın, ABD-AKP-
Genel¬

kurmay ittifakı PKK'yı ve DTP'yi bitirmek niyetiyle adımlar atmayı deneyecektir.

Türkiye'nin sömürülen ve ezilen kesimleri için hiç de olumlu olmayan bu tablo içinde Marksist solun
atabileceği en doğru adımın, Türkiye'deki yegane kitlesel demokrasi gücü olan Kürt hareketiyle
Türkiye'nin diğer ezilenlerini ve demokrasi güçlerini birleştirebilecek bir cephenin inşası için
çalışmak olduğu açıktır. Bunun dışında, doğru ya da yanlış politik karşılığı olan yegane adım; ya
Doğu Perinçek'in yaptığı gibi Ergenekon'

un faşist cephesi içinde yer almak ya da Ertuğrul Günay gibi askerî vesayet rejimiyle mutabakata
varan AKP'nin içinde çalışmaktır. Zira Türkiye bir kez daha taraf olmayanın bertaraf olacağı bir
sürece doğru ilerliyor...

* İrredentizm, dil, gelenek, görenek ve çeşitli kültür değerleri bakımından bir birlik gösterdiği hâlde
anayurt dışında kalmış

halkın yaşadığı toprakları ana yurt sınırları içine almak düşüncesidir. Gerek Alman gerekse de İtalyan
faşizmlerinin temel düsturlarından birisi olmuştur.

İLKER T. ŞAHİNOĞLU



DOĞU PERİNÇEK'İN

POLİS İFADESİ

Doğu Perinçek'in Emniyet Sorgusu Tertibin Vardığı Boyutu Gösteriyor İP Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Bedri Gülte¬

kin bugün (6 Nisan 2008) Genel Merkezde bir basın toplantısı düzenleyerek Doğu Perinçek'in poliste
verdiği ifadeyi açıkladı. Açıklama şöyle;

• Ulusalcılığı tehdit görenler işbaşında iseler, Do

ğu Perinçekler elbette hapse atılmak istenecektir.

• Kapatılması istenen AKP ve DTP serbestçe faaliyet gösterirken, hakkında hiçbir inceleme
bulunmayan İş

çi Partisi'nin faaliyetleri eylemli olarak engellenmeye çalı

şılmaktadır.

• Yargıtay C. Başsavcılığı'nın yetkilerine ve görev alanına açıkça tecavüz edilmiştir. Sayın Yargıtay
Başsavcısı'nı yetkilerine sahip çıkmaya ve vaki tecavüzü önlemeye çağırıyoruz.

• Doğu Perinçek'in sorgusundan;

o "TSK'nın, PKK'ya silah götüren bir kurum olarak suçlanması ancak CIA ve MOSSAD türünden
kuruluşlara yakışır. Burada TSK'yı sırtından hançerleme amacı sırıtmaktadır."

o "Ben Türkiye'de kontrgerillanın içini dışına çıkaran, kendi deyişleri ile o örgütü 'felç eden' partinin
başkanıyım."

o "Susurluk'ta Türkiye'deki ABD güdümlü glad¬

yonun bağırsakları patlamıştır. Bizim Susurluk denen mafya ve gladyo faaliyetini bütün yönleriyle
açığa çıkartmamız, gladyo karşıtı faaliyetlerimizin son örneklerindendir."

o "Abdülhamit dönemine mi döndük? Aydınlar birbirine mektup yazamayacak duruma mı geldik?"

Yürürlükteki Anayasa'ya göre siyasi partiler anayasal güvence altında faaliyet yürütürler. Siyasi
partilerin çalışmaları Yargıtay C. Başsavcılığınca denetlenir. Yasaya aykırı faaliyetlerinin
saptanması halinde AKP ve DTP'

ye olduğu gibi kapatılmasının istenmesi dâhil yasal yaptırımların uygulanması istenir.

Dış destekli bölücü ve irticai faaliyetlerin odağı hâline gelmiş olan DTP ve AKP'nin kapatılması
istenmiş



olmasına karşın bu partiler faaliyetlerini serbestçe sürdürürken, hakkında uyarıyı gerektirir en küçük
bir soruşturma dahi bulunmayan İşçi Partisi'nin çalışmaları eylemli olarak engellenmeye
çalışılmaktadır.

Yargıtay C. Başsavcılığının İddianamesinde de belirtildiği gibi ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi
görevlisi Tayyip Erdoğan ve arkadaşları icraatlarını sürdürürken; Genelkurmay Başkanı'nın "PKK
Meclis'te" diye ta-nımladığı DTP grubu çalışmalarını yürütürken, dış destekli irtica ve bölücülüğe
karşı Türkiye'nin toprak bütünlüğünü milli egemenliğini savunan İşçi Partisi'nin Genel Başkanı,
Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreteri ve Merkez Karar Kurulu üyeleri tutuklanmış, Parti
binalarına gece baskınları düzenlenmiş, telefonlar dinlenmiş, evraklarına ve bilgisayarlarına el
konulmuştur.

Soruşturmanın "gizliliği"ne rağmen, soruşturma ile ilgili çarpıtılmış bilgi ve belgeler belli merkezler
tarafından denetimlerindeki basın yayın organlarına servis yapılmakta, kamuoyu yanıltılmaya
çalışılmaktadır. Örne

ğin, "soruşturmanın gizliliği" gerekçesiyle avukatlarına dahi verilmeyen Doğu Perinçek'in ifadeleri
bazı gazetelerde ve hatta PKK'nın Fırat Haber Ajansı'nın internet sitesinde bölük pörçük yayınlanarak
tahrif edilmektedir.

PERİNÇEK'İN SORULARA YANITLARI

Yaratılmaya çalışılan bu kargaşa ortamında gerçe

ğe ışık tutmak için Sayın Doğu Perinçek'ten aldığımız bilgiler doğrultusunda kendisinin Emniyet
ifadesini bilginize sunuyoruz.

Bu ifadeden ve özellikle sorulan sorulardan da açıkça anlaşılacağı gibi, soruşturma saptırılarak İşçi
Parti¬

si'ne yöneltilmiştir. Sayın Doğu Perinçek'in ifadesiyle;

"Ergenekon soruşturması bu boyutuyla İşçi Partisi ve Genel Başkanı'na karşı psikolojik savaş
kampanyalarına hizmet etmekte ve bu açıdan suç işlenmektedir."

Emniyet'te, İşçi Partisi Genel Başkanı'na doğrudan İşçi Partisi ve yöneticileri hakkında sorular
sorulmuş-

tur. İşçi Partisi'nin Türk Milleti'ne açıkladığı Milli Hükümet Programı ve hazırladığı Milli Anayasa
Bildirgesi sorgulanmıştır. İşçi Partisi ve Genel Başkanı'nın çeşitli kurum ve kuruluşlarla yazışmaları
ve görüşmeleri denetlenmeye çalışılmıştır. Hatta İşçi Partisi yöneticilerine

"NATO'ya neden karşı oldukları"nı sorma saygısızlığında bulunulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni
hedef alan sorular sorulmuştur.

Sayın Doğu Perinçek bu sorulara şu yanıtları vermiştir:



"Ben Türkiye'de kontrgerillanın içini dışına çıkaran, kendi deyişleri ile o örgütü 'felç eden' partinin
başkanıyım. Gladyonun Türkiye'deki bir numaralı hedeflerinden biriyim ve ben de gladyonun
düşmanıyım."

"Susurluk kazası ile ilgili açıklamalarım arşivlerde bulunmaktadır. Susurluk'ta Türkiye'deki ABD
güdümlü gladyonun bağırsakları patlamıştır. Bizim Susurluk denen mafya ve gladyo faaliyetini bütün
yönleriyle açığa çıkartmamız, gladyo karşıtı faaliyetlerimizin son örneklerindendir."

"Diyarbakır'da Türk bayrağı ile miting yapan tek parti İşçi Partisi'dir. 29 Haziran 2007 günü
gerçekleştirilen bu miting muhteşem olmuştur. Diyarbakır'dan Türkiye'ye göz dikenlere Türk bayrağı
gösterilmiştir... Ergenekon soruşturmasını yürütenlerin Diyarbakır'da Türk bayraklı bir mitingi suç
olarak kabul etmeleri, ABD ve AB ile Türkiye'yi bölmek isteyenlerle bazı ortak duygular içinde
olduğunu gösterir."

"Ben İşçi Partisi'nin Genel Başkanıyım. İşçi Partisi'nin en temel ilkesi; devletin, ordunun, polisin
içinde ör¬

gütlenmemektir. İkinci ilke devlet, ordu, polis ve MİT'in İşçi Partisi içinde örgütlenmesine izin
vermez. Sizin lobi diye bahsettiğiniz karanlık faaliyetlerin en uzağında olan kuruluş Türkiye'de İşçi
Partisi'dir. Ne yazık ki Türk Devleti içinde yuvalanan Süpernato adı verilen bu örgüt, bu tür karanlık
örgütlenmelerle işlerini yürütmüştür ve her zaman karşısında İşçi Partisi'ni bulmuştur. Bunu bütün
Türkiye ve bütün dünya bilir."

"Burada TSK'nın, PKK'ya silah götüren bir kurum olarak suçlanması ancak CIA ve MOSSAD
türünden kuruluşlara yakışır. Burada TSK'yı sırtından hançerleme amacı sırıtmaktadır."

İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, dinlenen telefon konuşmalarından hareketle iş
adamları ve değişik kesimlerden kişilerin bulunduğu bir yemeğe katılmış olmasının sorgulanmasına
karşı şu yanıtı vermiştir. "Ayıptır. Milletin birbiriyle buluşmasını yemek yemesini suç göstermek, bu
operasyonun kanun dişiliğinin vardığı boyutları sergilemektedir. O yemekte Türkiye'nin seçkin opera
sanatçıları, keman ustası profesörler sanatçılar yer almış, şarkılar ve türküler söylenmiştir."

Sayın Doğu Perinçek'in, İşçi Partisi Genel Başkanı sıfatı ile çeşitli kişi ve kuruluşlarla yaptığı
yazışmaların sorulması üzerine verdiği yanıt ise şöyledir: "Abdülhamit dönemine mi döndük?
Aydınlar birbirine mektup yazamayacak duruma mı geldik?"

Siyasi parti faaliyetleri kapsamında ülke sorunlarıyla ilgilenmesinin sorgulanmak istenmesi
karşısında Sayın Doğu Perinçek şu tepkiyi göstermek zorunda kalmıştır: "Bu konuları incelemek,
araştırmak bir siyasi parti başkanı olarak görevimdir ve isterse Cumhurbaşkanı olsun, kimse bana bu
konuda soru yöneltemez."

Emniyet bünyesinde böyle bir soruşturma yürütülmesi ve sorgulamaya teşebbüs edilmesi, siyasi
partilerin Anayasal güvence altında çalışması ve siyasi faaliyetlerinin Yargıtay C. Başsavcılığı'nca
denetleneceği ilkesine ters düşmektedir; Yargıtay C. Başsavcılığının yetkilerine ve görev alanına
açıkça tecavüz edilmiştir. Sayın Yargıtay Başsavcısı'nı yetkilerine sahip çıkmaya ve vaki tecavüzü
önlemeye çağırıyoruz.



Türkiye, tam bir haftadır Emniyet Genel Müdür¬

lüğü'nün hazırladığı ve "ulusalcılığı" terör kapsamında ele alan Raporu'nu tartışıyor. Geçen Eylül
ayında İçişleri Bakanlığı'na sunulan Raporda "ulusalcılık" (millicilik) Terörle Mücadele ve Harekât
Dairesi Başkanlığı'nın faaliyetleri altında değerlendiriliyor.

Elbette bu değerlendirme, AKP Hükümeti'nin izlemekte olduğu politikadan bağımsız olarak
düşünülemez. Bir yandan ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi içinde Eşbaşkanlık görevi üstlenenler,
öte yandan Türkiye'nin AB kapısına bağlı tutulabilmesi için her şeyi yapanlar; elbette ki ulusalcılığı
tehdit olarak göreceklerdir.

İşte bu tablo içinde İşçi Partisi Genel Başkanı Do

ğu Perinçek ve diğer arkadaşlarımızın tutuklanmaları anlam kazanmaktadır.

Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde görev üstlenenler, Amerika ile gizli anlaşmalar imzaladıklarını
itiraf edenler, tam bağımsızlığı ve milli egemenliği savunmayı terör suçu olarak ilan edenler
işbaşında iseler, Doğu Pe¬

rinçekler elbette hapse atılmak istenecektir.

TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜMÜ HAPSEDİLEMEZ

Ama ABD ve AB emperyalistleri ile işbirlikçileri umutsuz bir çaba içindedirler.

Doğu Perinçekleri hapsetmek, "Türkiye'nin Çözü-

mü"nü hapsetmektir.

Tayyip Erdoğanlar, olmayacak duaya amin demektedirler.

Halk hareketinin önderliği de, programı da vardır. "Türkiye'nin Çözümü" hapsedilemez.

Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek'in de sorgusunda İşçi Partisi sorulduğunda belirttiği gibi;

"İşçi Partisi Türkiye'de ABD'nin en fazla korktuğu partidir. Türkiye'nin Atatürk Cumhuriyetiyle,
millet ve vatan bütünlüğüyle savunulmasında, en ön cephedeki partidir.

Halka dayanır, hiç bir güç tarafından denetlenemez ve yönlendirilemez. Türkiye'nin sorunlarını
çözecek Milli Hükümet Programı ve Türkiye'nin idare ve orduda görev almış en seçkin
yöneticilerinden, emekçi önderlerinden oluşan kadrosuyla Türkiye'nin önümüzdeki vatan savunması
döneminde, bu savunmanın başına geçerek iktidar olacaktır."

EK: DOĞU PERİNÇEK'İN POLİS İFADESİ

BELGELER, DİNLEME KAYITLARI, İLİŞKİLER...



Perinçek'in sorgusuna özgeçmişi kişisel yaşamıyla ilgili sorularla başlanmış. Ergenekon
operasyonuyla ilgili tutuklanan onlarca kişiyi tanıyıp tanımadığı, varsa ilişkilerinin niteliği ile ilgili
ayrıntılı sorulara muhatap olmuş. Perinçek böyle sorulara ise, son derece köşeli ve açık yanıtlar
vermiş.

Doğu Perinçek'in polisteki ifadesiyle ilgili birçok basın yayın organında bölük pörçük, çarpıtılmış
yayınlar yapıldı. Radikal gazetesi, manşet yaptı. Yaratılan kargaşa ortamında, kamuoyu yanıltılıyordu.
Gerçeğe ışık tutmak, bir kez dana Aydınlık'a düştü. Perinçek'in sorgusu hakkında geniş bir
bilgilendirme ihtiyacı doğdu. Sayın Doğu Perinçek'ten aldığımız bilgileri sunuyoruz: İşçi emeklisiyim
ve kitaplarımdan elde ettiğim telif gelirleri ile geçimimi sağlarım. Ticari şirketim yoktur.

1972-74, 1980-85 yılları arasında toplam dokuz yıl, 1990'

da üç ay, 1998 yılında bir yıl cezaevinde bulundum. Tutuklanmalarımın hepsi siyasi içeriklidir.

İP VE DİĞER ÖRGÜT İLİŞKİLERİ

Türk Hukuk Kurumu yöneticiliği yaptım, Türk Siyasi İlimler Derneği yöneticiliği yaptım. İşçi Partisi
Türkiye'de ABD'nin en fazla korktuğu partidir. Türkiye'nin Atatürk Cumhuriyetiyle, millet ve vatan
bütünlüğüyle savunulmasında, en ön cephedeki partidir. Halka dayanır, hiçbir güç tarafından
denetlenemez ve yönlendiri¬

lemez.

Türkiye'nin sorunlarını çözecek Milli Hükümet Programı ve Türkiye'nin idare ve orduda görev almış
en seçkin yöneticilerinden, devrimcilerinden, emekçi önderlerinden oluşan kadrosuyla Türkiye'nin
önümüzdeki vatan savunması döneminde bu savunmanın başına geçerek iktidar olacaktır.

Kuvva-i Milliye Derneği ile bir bağlantım yoktur.

Başıbozuk bir örgüt olması nedeniyle yazılarımda ve TV

konuşmalarımda eleştirdim.

ERGENEKON BELGESİNİN İÇERİK VE ÜSLUBUNUN

BENİMLE İLGİSİ YOK BUNLAR, MÜCADELE

ETTİĞİM GÖRÜŞLER...

İki sene önce Sabah gazetesi Ankara bürosu şefi Yavuz Donat beni Sabah Gazetesi'nin yeni
tesislerine davet etti ve gezdirdi. Bu arada Sabah Gazetesi yazarlarından Aslı Aydıntaşbaş Ergenekon
belgesini gösterdi ve bu belgeyi sizin yazdığınız söyleniyor dedi.

Bunun üzerine belgeye şöyle bir baktım, ilk bir iki sayfasına göz gezdirdim. Bu belgenin içeriği ve
üslubunun benimle ilgisinin olmadığını, benim İşçi Partisi Genel Başkanı olduğumu, böyle belgeler
yazmamın mümkün olmadığını ve üslubundaki hamlık ve bazı çok yanlış fikirlerin her zaman



mücadele ettiğim görüşler olduğunu kendisine belirttim.

Ama bu arada belgede bütün yurtseverlerin savunduğu Atatürk devrimini koruma, ülke ve millet
bütünlüğü gibi fikirlerin bulunduğunu da kendisine söyledim. Aydmtaşbaş bunları Sabah gazetesinde
bir yazı konusu yaptı ve ricam üzerine bana bir adet fotokopisini de verdi. Ayrıca CD'sini de vermiş
olabilir. Yavuz Donat ve şimdi hatırlayamadığım bir başka seçkin şahsiyet de bu görüşmemiz
sırasında Sabah gazetesi yönetiminin büro¬

sundaydı. Oradan da anladım ki 2001 yılında CIA işbirli

ğiyle kurulan tezgâh ısıtılarak Türkiye'nin gündemine getiriliyordu. Sanıyorum bu Danıştay suikastı
sonrası idi.

ERGENEKON BELGESİNDEKİ POLİTİKALAR

AMERİKAN İCADIDIR SÜPER NATO İŞİDİR

Öncelikle şunu belirteyim; ben o tür örgütlerle ilişkili olsaydım beni buraya getiremezdiniz.
Süpernato veya İtalya'daki adıyla gladyo denen örgütler, ABD tarafından NATO devletleri içinde
örgütlenmiştir. Bu örgütlerin yöneticileri ve hele programını yazanlar gözaltına alınamazlar,
tutuklanamazlar, vurulamazlar, kınlamazlar, o gladyo 40 yıldan beri Türkiye'nin içinde istikrarsız¬

laştırma operasyonları tezgâhlamış, on binlerce insanımızın ve en değerli aydınlarımızın kanına
girmiş, bana defalarca işkence yapmış ve hapislere koymuştur.

Bana karşı tezgâhlanan suikastları da o gladyo örgütlemiştir. Ben Türkiye'de kontrgerillanın içini
dışını çıkaran, kendi deyişleri ile o örgütü "felç eden" partinin başkanıyım. Gladyonun Türkiye'deki
bir numaralı hedeflerinden biriyim ve ben de gladyonun düşmanıyım.

Gelelim özetlediğiniz Ergenekon programına.

Naylon terör örgütleri kurmak bizim bazı istihbarat örgütlerimizin ABD ve CIA ve Mossad'dan
öğrendiği vahim uygulamalardır. PKK'yı 1975 yılında acıdır ki MİT

kurmuştur. Ve yine acıdır ki Hizbullah denen örgütü kullandıklarını MİT Müsteşarı kamuoyu önünde
açıklamıştır ve basında yer almıştır. Peki, nerede kullanmışlardır? Bu örgütlere binlerce insanımızı
öldürtmüşlerdir. PKK 1975-1980 arasında benim Güneydoğu bölgesindeki en değerli il başkanlarımı
ve yöneticilerimi şehit etmiştir. Yine Hizbullah benim en değerli arkadaşlarımı şehit etmiştir. Bu
Amerikan icatlarını onaylamak ihanet anlamına gelir.

Belgenin kimler tarafından yazıldığını bilmiyorum.

SUSURLUK'TA, ABD GÜDÜMLÜ GLADYO'NUN

BAĞIRSAKLARI PATLAMIŞTIR

Susurluk kazasında ölen Hüseyin Kocadağ, Abdullah Çatlı ve kazada yaralanan Sedat Bucak'ı



tanımam.

Susurluk kazası ile ilgili açıklamalarım arşivlerde bulunmaktadır. Susurluk'ta Türkiye'deki ABD
güdümlü glad¬

yonun bağırsakları patlamıştır. Bizim Susurluk denen mafya ve gladyo faaliyetini bütün yönleriyle
açığa çıkartmamız, gladyo karşıtı faaliyetlerimizin son örneklerindendir.

IŞÇI PARTISI, POLIS VE ORDU IÇINDE

ÖRGÜTLENMEZ, ORDU, POLIS VE MIT'IN

PARTIMIZ IÇINDE ÖRGÜTLENMESINE IZIN



VERMEZ
Ben İşçi Partisi'nin Genel Başkanıyım. İşçi Par¬

tisi'nin en temel ilkesi; devletin, ordunun, polisin, içinde örgütlenmemektir. İkinci ilke, devlet, ordu
polis ve MİT'in İşçi Partisi içinde örgütlenmesine izin vermez. Sizin lobi diye bahsettiğiniz karanlık
faaliyetlerin en uza

ğında olan kuruluş Türkiye'de İşçi Partisi'dir.

Ne yazık ki Türk Devleti içinde yuvalanan Süper¬

nato adı verilen o örgüt, bu tür karanlık örgütlenmelerle işlerini yürütmüştür ve her zaman karşısında
İşçi Par¬

tisi'ni bulmuştur. Bunu bütün Türkiye ve bütün dünya bilir. Bana, "Mafya gruplarının yeniden gözden
geçirilmesi ve deneyimli mevcut grupların karşısında yeni ve güçlü grupların oluşturularak denetim
ve kontrol altına alınmalarının sağlanması, TSK mensubu ve sivil şahısları kullanarak, illegal kazanç,
gizli istihbarat, legal ve illegal faaliyetler, naylon terör örgütü kurmak, naylon şirketler oluşturmak,
suikast ve propaganda gibi yöntemlerle örgütlenip gizlilik prensipleri altında devlet kademelerini ele
geçirmek" gibi politikaları olduğu söylenen yapılanma konusunda soru sorulması, bütünüyle
psikolojik savaş kapsamı içindedir.

Ergenekon soruşturması bu boyutuyla İşçi Partisi ve Genel Başkanı'na karşı psikolojik savaş
kampan¬

yalarına hizmet etmekte ve bu açıdan suç işlenmektedir.

Bu soru karanlık örgütlerin psikolojik savaş öğretilerinden ilham alınarak hazırlanmıştır.

Tuncay Güney gibi bir insanla oturup bir kez bile görüşmüşlüğüm yoktur.

Yine Ümit Oğuztan ile hiç görüşmüşlüğüm yoktur.

Adnan Akfırat pırıl pırıl değerli bir aydındır.

Öbür ikisi ile hiçbir şekilde görüşmemin olmayacağını soruyu hazırlayanlar da bilir. Benim
hayatımda yukarıda sayılan faaliyetlere benzeyen nokta büyüklüğünde bir leke dahi yoktur. Böyle
düzmece suçlamalar karanlık örgütlerin işidir. Bu suçlamaların uygulamada örnekleri ve yansımaları
bulunmadığı zaman, yapılan iş, psikolojik savaştır.

TUNCAY GÜNEYE "SAMİMİ "DİYENLER TERTİBİN

İÇİNDEDİR

Tuncay Güney'in bu belgelerle ilgili "samimi beyanlarda bulunduğu" ileri sürülerek soru sorulması,



soruyu hazırlayanların bu CIA tertibinin içinde bulunduklarını gösterir. Bile bile İşçi Partisi'ne karşı
bir Amerikan senaryosunda rol almışlardır.

Ben, 27 Mayıs Devrimi lideri Tabii Senatör ve İP

Genel Başkan Yardımcısı rahmetli Suphi Karaman ve Genel Başkan Yardımcım rahmetli Hasan
Yalçın, hiçbir zaman Bilecik'te buluşmadık. Benim her zaman emniyet tarafından tahsis edilmiş resmi
korumalarım vardı ve izlenen bir genel başkanım, böyle bir buluşmanın olmadığını soruyu
hazırlayanlar da bilir. Kaldı ki bu toplantıda bulunduğu söylenen Deniz Bilge diye bir şahsı da
tanımam, hatta böyle bir şahsın bulunduğu da şüphelidir.

Bu uydurma, Ergenekon adı verilen operasyonun İP ile ilgili bölümlerinin düzmece olduğunu gösteren
en önemli kanıtlardandır.

PERİNÇEK'İN REFERANSIYLA KUZEY IRAK'A SİLAH GÖTÜRÜLMESİ" İDDİASI

Bu soru Ergenekon operasyonu denen tertibin hedeflerini sergilemektedir. Emniyette çeşitli emniyet
mensuplarıyla görüşmelerde ve el konan belgelerle ilgili çuvalların açılmasında bu soruda olduğu
gibi soruşturmayı yürüten ekibin öyle yönlendirildiklerini gördüm. Türk Ordusunu ve İşçi Partisini
bir suç örgütü olarak göstermeye çalışmak. Türk Ordusu'nun Kuzey Irak'a Bar¬

zani ve Talabani'ye silah götürmek için, PKK'ya silah götürmek için Doğu Perinçek'in referansına mı
ihtiyacı olur.

Bu ifade mantıktan ve en ilkel bilgilerden yoksun olanları bile kandıramaz. Silah götürme olayı
uydurulmuştur ve tertibi ortaya koyan iddiadır.

Gazetelerden okuduğuma göre götürülen silah 24.000 adet. Bir general arkadaşımla hesabını yaptık
120

ton ediyor silahların ağırlığı. Ancak 12 TIR bu silahları ta

şıyabilir. Üstelik bu silahların bir binanın içinde teslim edilmiş olması Tuncay Güney'e ifade
yazdıranların hazırlıksız olduklarını ve tertibi iyi düzemediklerini gösteriyor.

Bu konu derhal Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sorulmalıdır. Burada TSK'nın, PKK'ya silah götüren bir
kurum olarak suçlanması ancak CIA ve MOSSAD türünden kuruluşlara yakışır. Burada TSK'yı
sırtından hançerleme amacı da sırıtmaktadır.

Benim ve İşçi Partisi'nin 40 yıllık hayatlarında terörle ilgili hiçbir suçlama ile karşılaşmadıkları en
başta kamu makamları tarafından bilinir. Bu konuda çok sayıda emniyet raporu da vardır.

PKK bölücü bir terör örgütüdür. Vatanımıza milletimize karşı hain bir mücadele içindedir. 1975'te
MİT tarafından kurulmuş, 1980'de Suriye Muhaberatı kontrolüne geçmiş 1990'da ABD'nin Irak'ı
bölmesi sonucunda bir kesimi Kuzey Irak'ta ABD'nin kontrolüne geçmiş ve iki başlı hale gelmiş,
1998'de Abdullah Öcalan'ın CIA marifetiyle Türkiye'ye teslim edilmesinden sonra bütünüyle
ABD'nin avucuna girmiştir. PKK, ABD tarafından eğitilmekte silahlandırılmakta ve Türkiye'nin



üzerine sürülmektedir.

TUNCAY GÜNEYİN PKK İLE DE İŞBİRLİĞİ

YAPTIĞI, SİZİN SORUNUZLA KANITLANMIŞ



OLUYOR
Tuncay Güney'de çıkan belgeler arasında "İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın D. Perinçek'e" şeklinde
başlayan ve "Garzan eyaleti karargâh komutanlığı" şeklinde biten altında PKK mührü bulunan el
yazısı ile yazılmış

belgenin Tuncay Güney'in eline nasıl geçtiğini bilemem.

Bu belge ile ilgili olarak 1998 yılında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandım. Bu
belgenin düzmece olduğu adli ekspertiz raporları ile saptandı, devlet güvenlik mahkemesi belgenin
sahte olduğunu belirterek hakkımda aklama kararı verdi, daha sonra bu belgeyi düzenleyenler
televizyonlara çıkarak sahte belge yaptıklarını kamuoyuna ilan ettiler. Kendilerine böyle sahte belge
yapmaya bazı kamu görevlilerinin yönlendirdiğini söylediler. Bu şahıslar hakkında suç duyurusunda
bulundum, kendileri hapis cezası ile cezalandırıldılar.

Tuncay Güney'in o tarihlerde o belgeyi düzenleyenlerle ilişkide olduğu da daha sonra ortaya çıktı.

Mektupları düzenleyenler hatırımda kaldığına göre, Sami Demirkıran ve bir başka şahıstır. İkinci
şahsın adı dava dosyasında ve benim "Bir Devlet Operasyonu" isimli kitabımda var. Bunların
mahkeme tarafından ifadeleri a¬

lındı. Ve orada da bu sahte belgeleri tanzim ettiklerini söylediler ve tutanaklara geçti. Biz 1998'deki
duruşmadan sonra bu belgeleri ve yapılan tertibi anlatmak için çok sayıda basıp kamuoyuna dağıttık.

ÖCALAN'LA RÖPORTAJ FOTOĞRAFLARI TUNCAY

GÜNEY'DE ÇIKMIŞ

PKK başkanı Abdullah Öcalan ile bütün basının en önde gelen gazetelerinin genel yayın yönetmeni ve
başyazarları gibi bende 2000'e Doğru dergisi genel yayın yönetmeni olarak görüşme yaptım. O zaman
partinin yöneticisi veya üyesi değildim. Bu görüşme ile ilgili olarak dört ayrı dava açıldı. Dördünden
de aklandım.

Görüşmeleri fotoğraflı olarak kendi dergimde dört sayı yayımladım. O görüşmelerde Tuncay Güney
yoktu, bulunamaz da, çünkü tarih 1990 öncesidir ve Tuncay Güney karanlık kimliği dolayısıyla benim
yanında bulunabilecek bir kimse değildir. Orada PKK görevlileri de fotoğraf çekti, bu fotoğrafların
PKK ile MİT arasında bir anlaşma sonucu MİT'e verildiğini İsveç'te bulunan Mahmut BAKSI'dan
öğrendim. O da, o sırada PKK kampında bulunan kız kardeşinden öğrenmiş. Fotoğrafların MİT adına
Tuncay Güney tarafından Lübnan'da, PKK yöneticilerinden teslim alındığını, Tuncay Güney'in
gevezeliklerini nakleden arkadaşlarından öğrenmiştim. Bu fotoğraflar gizli değil, zaten ben
yayınlamışım, ancak MİT

ve Tuncay Güney'i oraya gönderen kuruluşun bu fotoğraflar karşılığında ne verdiği bir soru
konusudur.



PKK İLE İŞBİRLİĞİ YAPANLAR KİMLER

Bu gün siyasal çözüm adı altında Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Abdullah Gül PKK'nın
temsilci olarak atadığını belirttiği DTP yöneticileri ile Çankaya'da görüşmeler yapmaktadır. Tayip
Erdoğan Büyük Ortado

ğu Projesinin Eş başkanı olduğunu on bir ayrı konuşmada itiraf etmiştir. BOP haritasında Türkiye
bölünmüş gösterilmektedir.

Bu harita NATO toplantılarında duvara yansıtılmış ve Türk Komutanları toplantıyı terk etmişlerdir.
Ve şu anda Türkiye'de iktidar koltuğunda oturanlar türban ve diğer konularda PKK ile aynı cephede
yer alarak Türkiye'yi federasyona götürme ve bölme planları içinde yer almaktadırlar. Bu uygulama
yürütülürken Türk Ordusu ve İşçi Partisi gibi bu planlara direnen askeri ve sivil örgütlenmelere karşı
tertipler düzenlenmekte psikolojik savaş faaliyeti yürütülmektedir. Soru bütünüyle bu kapsamdadır
ve kamu görevinin kötüye kullanılmasıdır.

OPERASYONUN, TERTİPTEN İBARET OLDUĞU BU

SORUDAN DA ANLAŞILMAKTADIR

Tuncay Güney beyanında, Doğu Perinçek'ten Sami Hoştan'ın hap işi yaptığını öğrendiğini, Doğu
Perin¬

çek'in isteği üzerine bu konuyu Veli Küçük'e anlattığını, onun da "Sami'yi Ömer Lütfü Topal'ın yerine
koyarak biz hata yaptık" demesi de yürütülen operasyonun bir tertipten ibaret olduğunu
ispatlamaktadır. Benim Sami Hoştan'la en küçük bir dolaylının-dolaylısı bir ilişkim olamaz.

2001 yılında yakalanan Tuncay Güney'den elde edilen 19 Mayıs 2000 tarihli "Sayın Doğu Perinçek"
başlıklı belgede "Dayanışma prensipleri gereği size iletilen

'Mektup, Gazete, Finans' konuları üzerinde yoğunlaşıla¬

rak, işbirliği sağlanmak istenmiştir. Ancak ne yazık ki bu üç konuda da isteksiz kalınmış karşılıklı
dayanışma prensiplerine aykırı bir tutum sergilenmiştir" şeklindeki bir belgeyi, ben hiç okumadım.
Kaldı ki belge İşçi Partisi'ne yönelik girişimlerin karşıda hiçbir yankı yaratmadığını ve ters
çevirdiğini ispatlamaktadır. Bu da Ergenekon uydurmasının bizzat bu kanıtlarla çürütülmesidir.

CUMHURBAŞKANINA GÖNDERİLEN YAZI, VELİ

KÜÇÜK'E DE GÖNDERİLMİŞTİR.

11 Haziran 2003 tarihli İşçi Partisi Genel Başkanlı

ğı amblemli belge içeriğinde "Sayın E.Tuğ. Gen. Veli Kü

çük", "sayın komutanımız", "ikiz sözleşmeleri onaylayan kanun konusundaki görüşlerimi içeren Sayın
Cumhurbaşkanımıza arz ettiğim mektup ve ekindeki hukuki açıklamayı bilgilerinize sunarım", "Kanun



henüz Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmamıştır; meclise iadesi hukuken mümkündür",
"saygılarımla", "Doğu Perinçek İşçi Partisi Genel Başkanı" şeklindeki yazı doğrudur. Yukarıda
ifademin başında kendim de bu yazıdan bahsettim.

Bu yazıyı yalnız Veli Küçük'e değil Genel Kurmay Başkanı'na bütün kuvvet komutanlarına ve ordu
komutanlarına aynı içerik ve ekleri ile birlikte gönderdim.

Oralardan teşekkür yazıları alınmıştır.

Veli Küçük'ün ikametinde bulunduğu söylenen dokümanlar arasında, Veli Küçük'e hitaben arz ederim
ibaresiyle son bulan faks çıktısında "arz ederim" ibaresi, Veli Küçük ile bir hiyerarşik yapı
içerisinde olduğumu göstermez. Ben hiçbir zaman Veli Küçük ile bir hiyerarşik yapı içerisinde
olmadım ve olmam. İşçi Partisi Genel Başkanlığı üzerinde hiçbir hiyerarşi yoktur. Cumhurbaşkanı da,
Başbakan da benim üzerimde değildir. Ama Genelkurmay Başkanlığı Ordu Komutanlığı'na yazdığım
yazılarda ve kamu makamlarına yazdığım yazılarda her zaman saygılı ifade kullanırım.

Bu belgeyi görme talebim belge Emniyette bulunmadığı için karşılanamamıştır. Benim ikiz ihanet
yasaları ile ilgili mektubum dışında Veli Küçük'e hitaben yazılmış

bir yazım yoktur.

ASKERİ BELGE

İşçi Partisi Genel Merkezi'nde yapılan aramada çıktığı öne sürülen gizli ibareli "1987/1988 -
1988/1989 yılı kış tertiplenmesi 21. J. Sınır Tugay K.Lığının Kış Tertiplenmesi" başlıklı Gürpınar
Başkale gibi bölgelerdeki askeri yerleşim yerlerini gösteren bir haritadan haberim yoktur. Bu sorunun
bana atılan suçla da bir ilgisi yoktur.

Genel Merkezimiz yedi katlıdır, 50'nin üzerinde oda ve salon vardır. Bana belgenin nerede bulunduğu
söylenirse araştırır cevap veririm. 1998 yılındaki yargılamada buna benzer belgeler suç kanıtı
gösterilmişti, biz bu belgeleri savunmamız sırasında mahkeme dosyasından kopya ederek aldık ve
muhafaza ettik. Zaten mahkeme bu belgelerin bulundurulmasının suç olmadığına karar verdi.

AYDINLIK DERGİSİ, TÜRKİYE'Yİ SAVUNUR

Aydınlık Dergisi, Türk Milletinin aydınlanmasında ve Türkiye'nin savunulmasında özel bir basın
görevi yapar. Derginin parasal kaynakları yasaldır ve muhasebe kayıtlarındadır. Benim bildiğim
çeşitli kez denetimden geçirilmiştir ve maliye bakanlığının resmi görevlileri hayatlarında bu kadar
berrak ve düzgün tutulmuş yasal kayıtlara çok az rastladıklarını belirtmiş ve dergi yöneticilerini
kutlamışlardır.

Tuncay Güney, Aydınlık dergisine bir yıl kadar bir süre gider gelirdi. Daha önce Akşam, Milliyet
gazetesinde çalışmış bir haberci olarak çeşitli çevrelerle ilişkisi olduğu ve dergiye haber taşıdığı
arkadaşlarım tarafından bana belirtilmiştir.

SORUDA, ULUSAL TV DENİYORDU, ADINI BİLE



YANLIŞ BİLENLER BU SORUYU HAZIRLAMIŞ

Soruda Ulusal TV deniyordu, adını bile yanlış bilenler bu soruyu hazırlamış, Ulusal Kanal; adı
üzerinde milletin kanalıdır. Milletin ve milletin en güvenilir kesimi olan emekçilerin sesidir. Halktan
ortaklar bulmakla ve gönüllü katkılarla kaynağı sağlanmıştır, Maliye Bakanlı

ğının görevli denetçileri tarafından birkaç kez denetim yapılmış ve kaynakları berrak olarak
gösterilen, bütün gelir ve giderleri yasallığa titiz bir şekilde dikkat edilerek hesap defterlerine
işlenmiş düzgün muhasebesi nedeniyle kutlanmıştır. Yasadışı hiçbir ilişkisi ve hiçbir gelir gideri
yoktur.

ULUSAL MEDYA 2001"BAŞLIKLI BELGE

Belgedeki; "Cumhuriyet Gazetesi, oluşturulması zorunlu Ulusal Medya'nın yazılı yayın kanadını
oluşturmaya uygun bir isimdir. Görsel yayın kanadını ise; Perin¬

çek grubunun henüz emekleme dönemindeki 'Ulusal TV'

oluşturabilir. Ancak bu televizyonun bünyesinde de ameliyat zorunluluğu vardır. Eğer gerekli
ameliyat yapılmaz ise; ne Cumhuriyet ve ne de Ulusal TV, Türk halkının Kemalist ideoloji
çerçevesinde birleştirilmesini gerçekleştiremez. Çünkü, halkın gözünde her iki yayın grubu da
'objektif ve 'bağımsız' yayın organı olarak değerlendirilmemektedir" şeklindeki yazı, eğer doğruysa
ameliyat yapılmasını düşünenler, ameliyat yapamadıklarına göre amaçlarına ulaşamamışlardır. Bu
ameliyat düşüncesi bile Ulusal Kanal ile ameliyat düşünenler arasında bir bağ olmadığını
ispatlamaya yeter.

CUMHURİYET GAZETESİ HAKKINDA

Cumhuriyet Gazetesi bizim değer verdiğimiz sayın İlhan Selçuk'un yönettiği, Türkiye'nin
aydınlanmasına hizmet eden bir gazetedir. Başarılı olmasını isterim, bunun ötesinde aramızda organik
bir bağ yoktur. Cumhuriyet Gazetesi ile Ulusal Kanal arasında Reklam takas anlaşması var, aynı
anlaşma Tercüman ve Yeniçağ gazeteleri ile Ulusal Kanal arasında da var. Yayın organları
birbirlerine destek amaçlı anlaşma yaparlar. 1998 yılında sayın İlhan Selçuk, o zaman Esenyurt
Belediye Başkanı olan sayın Gürbüz Çapan, sayın Ferit İlsever ve ben birlikte İstanbul'da Armada
Oteli'nde yemek yedik. Yemekte ortak bir televizyon yapmayı görüştük. Ulusal Kanal, elindeki
frekans ve yayın lisansını koyacaktı. İlhan Selçuk ve Gürbüz Çapan da çevrelerinden sermaye
bulacaklardı ve ortak bir televizyon kurulacaktı. Biz 10 (on) Milyon Dolarlık bir televizyon projesi
önerdik. Onlar ise çok büyük sermayeli bir televizyon düşündüler. Sonra bu 'birlikte girişim' olmadı.
Biz başardık ancak Cumhuriyet ve Gürbüz Çapan makine ve teçhizatlarını aldıkları halde o girişimi
sürdüremediler.

YURTSEVER YAYIN ORGANLARI BİRBİRİNDEN

KORKAR HALE GETİRİLMEK İSTENİYOR

"Ulusal Medya 2001" başlıklı belge içersinde, bir bölümde, "İlhan Selçuk kimdir" başlığı ve



devamında

"Gürbüz Çapan - İlhan Selçuk - Doğu Perinçek Ve Cumhuriyet Gazetesi" başlığı altında... Perinçek,
İlhan Selçuk Ve Gürbüz Çapan'ı bir araya getirerek, finansal sorunla¬

rın üstesinden gelinebileceğini düşünmüştür. Ancak Perinçek'in hesabı tutmamış, kendisinden çok
daha deneyimli olan İlhan Selçuk, Perinçek'i devre dışı bırakarak Gürbüz Çapan ile anlaşmasına
göre; hisselerin yüzde 40'ını, daha sonra yüzde 60 hisseyi de satın alan Çapan, Cumhuriyet
Gazetesinin sahibi olmuştur" şeklindeki yazı, istihbarat raporu kokusu taşıyor. Bizim Armada
otelindeki görüşmemizi izlemiş veya dinlemiş olabilirler, ancak burada kullanılan ifadeler, bizim
İlhan Selçuk ve Gürbüz Çapan arasındaki dostluk ilişkileri ile bağdaşmayan kaba ifadelerdir. Bu tür
sorularla; vatanı, milleti savunan medya birliktelikleri tehdit edilmiş oluyor. Birleşmesi gereken
yurtsever yayın organları birbirinden korkar hale getirilmek isteniyor. Ergenekon Operasyonu'nun
hedeflerinden biri de böylece ortaya çıkmış bulunuyor.

MAFYA, TARİKAT REJİMİNİ KESİNLİKLE

YIKACAĞIZ

İşçi Partisinde bulunan; "Sayın İlhan Selçuk" diye başlayan 6 Kasım 2002 tarihli mektubun içeriğinde
"kurulmakta olan Mafya, Tarikat yönetimini kesinlikle yıkacağız ... Eğer kararlı bir muhalefet çizgisi
izlersek, Cumhuriyet gazetesinin satışı 3 ay içerisinde yüz bine yaklaşır ve çok etkili olur" sözleriyle,
Türkiye'deki mafya tarikat yönetimini kast ettim. Bu yönetimin yasadışı olduğu, Cumhuriyet yıkıcısı
olduğu Yargıtay Başsavcısı tarafından da saptanmıştır. Bu nedenle bu mektuptaki değerlendirmeler
önemlidir. Bu mektup aktardığınız kadarıyla bana aittir. Aynı görüşümü yine 6 Kasım 2002 günü
Cumhurbaşkanı Sayın Sezer'e yazdığım mektupta da aynı ifadelerle belirttim. Örneğini sunacağım.
Aynı tarihler... demek ki aynı günde hem Sayın Cumhurbaşkanına hem de İlhan Selçuk'a fikirlerimi
yazmışım.

AKŞAM GAZETESİNDE KADROLAŞMAYA

GİTTİĞİMİZ İDDİASI DA UYDURMADIR

Tuncay Güney'in beyanlarında, Akşam Gazetesi'¬

nde çalıştığı dönemde, Adnan Akfırat'ın, Ferit İlsever'in, Ankara'da da Hasan Yalçın'ın, Paris'te
Özcan isimli şa-hısların, Akşam gazetesinin mutemet elemanları gibi çalıştıkları, Hasan Yalçın'ın
İstihbarat Genel Başkan Yardımcısı olduğu, Özcan isimli şahsın da Paris muhabiri olduğu, Akşam
Gazetesi'nde bir kadrolaşmaya gittiklerini"

söylemesi, bütünüyle uydurmadır. Bizim Akşam gazetesine yönelik hiçbir faaliyetimiz olmadı ve
hiçbir gazeteyi bu tür faaliyetlerin konusu olarak düşünmeyiz. Kaldı ki İşçi Partisi'nde istihbarat
genel başkan yardımcılığı diye bir görev yoktur. Özcan isimli şahsı da tanımam.

UYDURMA BİR MEKTUBA, "SAYIN PERİNÇEK"



BAŞLIĞININ KONULMASI, BENİ BAĞLAMAZ

Ümit Oğuztan isimli şahıstan el konulan, 10 Mart 2000 tarihli ve "Sayın Perinçek" şeklinde başlayan,
"Doğu Perinçek" ve Aydınlık Grubunun Türk siyasi yaşamında varlığını koruması ve gelişme
gösterebilmesi ulusal çıkarların gereği olarak değerlendirile gelmiştir. Bu doğrultuda her dönemde
örtülü/açık faaliyetlerle pek çok destek çalışması uygulamaya konmuştur. Aksiyonlar karşısında çok
daha reaksiyoner faaliyetlere yönelinmesi ise öneri¬

mizdir. Perinçek ve Aydınlık Grubu ile USİAD'ın dayanışma prensipleri çerçevesinde
gerçekleştirmeleri beklenen bağış, yardımlar için, başvuruda bulunabilecekleri makam belirlenmiş ve
bu vesile ile kendilerine bildirilmesi uygun görülmüştür" şeklinde bir yazı bana gelmedi.

Zaten böyle imzasız karaktersiz yazılara değer vermem.

Yazının uydurma olduğu hemen anlaşılıyor, çünkü yazı bana hitap ettiği halde yazının içinde benden
üçüncü bir şahıs olarak söz ediliyor. Uydurma bir yazının üzerine Sayın Perinçek hitabı yine uydurma
olarak konulmuş

ama hitap ile yazı birbirini tutmuyor. İçeriği ise bana hiçbir zaman söylenemeyecek sözler. Bana
kimse böyle bir yazı yazmaya cesaret edemez.

EROL BİLBİLİK, ŞAHSİYETLİ BİR EMEKLİ

SUBAYDIR KİMSE TARAFINDAN

YÖNLENDİRİLEMEZ

Tuncay Güney'in beyanında, Veli Küçük ve ekibinin Doğu Perinçek'i rahatlıkla kullandığını, Doğu
Perin¬

çek'in yanında emekli Deniz Binbaşısı Erol Bilbilik - Erol Mütercimler gibi subay ve albayların
bulunduğunu söylemesi, önemsizdir.

Erol Bilbilik şahsiyetli emekli bir deniz subayıdır.

Partimizde Başkanlık Kurulu üyeliği yapmıştır. Kimse tarafından yönlendirilemez. Başı dik bir
insandır.

Erol Mütercimler söylenen tarihlerde Fethullah'ın denetimindeki Samanyolu TV'de görev yapıyordu.
Bizimle hiçbir ilişkisi olmamıştır. İşçi Partisi ve Genel Başkanı ise; Türkiye'de denetlenemeyen,
kendi kararlarını kendi alan belki de tek partidir.

Veli Küçük ile aramızda hiçbir görüşme olmamıştır ki böyle bir yönlendirme düşünülebilsin.
Ergenekon ve Lobi politikalarına bakılarak, medya kuruluşlarının kontrol altına alınması ve kendi
medya kuruluşlarının oluşturmasının amaçlandığı iddiasını; varsa Ergenekon örgütünün yöneticilerine
sormak gerekir. Fakat İşçi Partisi'ni yönlendirebilecek bir kuvvet anasından doğmamıştır. Bunu bütün
dünya bilir.



TUNCAY ÖZKAN, ETKİLİ BİR GAZETECİDİR

Benim de hemşehrimdir Tuncay Güney'in; beyanlarında Tuncay Özkan'ın Doğu Perinçek'in adamı
oldu

ğunu ve Tuncay Özkan'ı Doğu Perinçek'in yönlendirdiğini söylemesi, gerçek dışıdır. Tuncay Özkan
benim hem

şehrimdir. Etkili ve işini iyi bilen bir gazetecidir. Benim yönlendirmeme ihtiyacı yoktur. Gerçek dışı
bu ifadeler, 2014 yılında tasarlanan CIA operasyonunun kimlere bulaştırılmak istendiğini ve
bütünüyle basın özgürlüğünü hedef aldığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

DİYARBAKIR'DA TÜRK BAYRAKLI MİTİNGİN

SORGUYA DÂHİL EDİLMESİ ERGENEKON

OPERASYONUNU YÜRÜTENLERİN AYIBIDIR

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla miting yapan tek parti İşçi Partisidir. 29 Haziran 2007 günü
gerçekleştirilen bu miting muhteşem olmuştur. Diyarbakır'dan Türkiye'ye göz dikenlere Türk Bayrağı
gösterilmiştir. Diyarbakır halkı, Türk Bayrağını ve İşçi Partisini bağrına basmıştır.

Daha önceden 2004 yılında ve 2005 yılının 29 Ekim'inde Diyarbakır ilinde ve köylerinde İşçi Partisi
olarak Türk Bayraklı ve Atatürk posterli muhteşem mitingler gerçekleştirdik. Diyarbakır emniyetinin
yöneticileri, İşçi Partisi'

ni kutladılar. Ve "20 yıldır Diyarbakır'da Türk Bayrağı göremiyorduk sağ olun" diye kutladılar.

Bir emekli general bana o bölgede tugay komutanlığı yaptığını ve insanların eline Türk Bayrağı
veremediklerini ama İşçi Partisinin binlerce insanı Türk Bayrağı ile yürüttüğünü bizzat bana
söylemiştir. Bu miting her yurttaşa açık olmuştur. Miting faaliyetinin bildirileri afişleri çağrıları basın
toplantıları ortadadır. İşçi Partisi dışında yalnızca Türkİş'in adı birkaç basın toplantısında
bulunmaktadır. Söylediğiniz Vatansever Güç Birliği adlı örgütle İşçi Partisi hiçbir zaman yan yana
gelmez. Bana miting öncesinde çok sayıda heyecan dolu tebrik ve katılma telefonları gelmiştir. Bu
telefonlar bizi sevindirir. Telefonlarda karşı tarafta kimin olduğunu şu anda herkesi hatırlayacak
kadar anımsamıyorum. Ergenekon soruşturmasını yürütenlerin Diyarbakır'da Türk Bayraklı bir
mitingi suç olarak kabul etmeleri, ABD ve AB ile Türkiye'yi bölmek isteyenlerle bazı ortak duygular
içinde olduğunu gösterir.

BİR İŞADAMININ ÇİFTLİK EVİNDE VERDİĞİ BEŞ

KİŞİLİK DAVET

Güler Kömürcü'nün, dinlenen telefon konuşmasında "bir işadamının çiftlik evinde verdiği elli beş
kişilik davete iş adamları ve değişik kesimlerden kişilerin katıldığından" bahsettiği ve "...Doğu
Perinçek vardı biliyor musun?" demesi ile ilgilenmek ayıptır.



Milletin birbiriyle buluşmasını yemek yemesini suç göstermek, bu operasyonun kanun dışılığının
vardığı boyutları sergilemektedir. O yemekte Türkiye'nin seçkin opera sanatçıları, keman ustası
profesörler sanatçılar yer almış, şarkılar ve türküler söylenmiştir. İbrahim Benli'nin Çatalca'daki bu
davetine katıldığını söylediğiniz Yarbay Bahadır Berk'i tanımam. Emniyet Müdürü Adnan Ko¬

nukman bizim Merkez Karar Kurulu üyemizdir.

Davette var mıydı tam hatırlamıyorum. Savcı ise şu anda avukatlık yapan Mehmet Sait Türer olabilir
ancak onu da tam hatırlamıyorum. Beni emniyet müdürleri polis evlerinde misafir etmiştir. İbrahim
Benli bizim İstanbul 3. Bölge milletvekili adayımızdır. Seçimlerde parti üyesi olduğu için aidat,
ödenti ve bağışları olmuştur.

Hepsi makbuzludur ancak,ileri sürüldüğü gibi sponsor tabir edilebilecek bir katkısı olmamıştır.

ABDÜLHAMİT DÖNEMİNE Mİ DÖNDÜK...

AYDINLAR BİRBİRİNE MEKTUP YAZAMAYACAK

MI?

Ümit Sayın'da bulunan belgeler arasında, 4 Mart 1997 tarihli bana hitaben yazılmış yazıda,
"Cumhuriyet Devrimleri'nin uygulanmasıyla 'yeni Kemalist bir devrim yapılması' gerektiğine ve bu
yeni Kemalist ideolojinin aksiyonlarının ve teorisinin bir an önce yazılı hale getirilmesi gerektiğine
inanıyorum" demesi, yazdığım bazı yazıları, İngilizce'ye çevirerek ABD'deki bazı demokratik
kurumlara yolladığını yazması, niçin suç kapsamında oluyor? Abdülhamit dönemine mi döndük?
Aydınlar birbirine mektup yazamayacak duruma mı geldik?

Ümit Sayın'ın bana yazmış olduğu mektubu tam olarak hatırlamıyorum, ancak içeriğinde herhangi bir
suç yoktur. Kutlanacak bir tavır vardır. Bu soru Kemalist devrimi de suç olarak görmektedir.
Kemalist devrimi suç olarak görenler, Atatürk'ü yıkamayacaklardır ve girişimlerinin altında
kalacaklardır. Bu soru Ergenekon operasyonun Atatürk düşmanı yönelişini ele vermektedir
TELEFON GÖRÜŞMELERİ

"ASKERİ MÜDAHALENİN ÇÖZÜM OLMADIĞINI BELİRTİRİM"

(3 Şubat 2008, 54432 numaralı telefon ) Bursa Gemlik'ten aradığı anlaşılan X şahısla telefon
görüşmesinde; bir süre türban konularından ve çıkan kararlarından bahsettikten sonra, X şahsın
yasamanın yani hükümetin şüpheli hareketleri uzunca bir zamandır. ... müdahale edilecek konumlara
gelmiştir" dediği "hukukun dışına çıkıldığından bahsettiğim", X şahsın "... Burada Türkiye
Cumhuriyeti Devleti, bekasını koruma gücünü kaybetmiş gibi gözüküyor" dediği, "Devlet düşmanın
eline geçti artık. Kaybetmeyi bırak... devleti yeniden kurmak lazım" dediğim, X şahsın da "...Türkiye
Cumhuriyeti, bağımsızlığını tüm dünyaya karşı yeniden ilan etmek zorunda. ... ben bunu Turan
Çömez'e de, anlatmaya çalıştım" dediği, ilerleyen görüşmede ise yerel seçim öncesinde hükümete
karşı bir yapı oluşturulması gerekliliğinden bahsettiğim, X şahsın da "... İşte bu yapı oluşup, kısa
zamanda oluşup, varlığını bu millete göstermesi lazım.



Benim aciliyetim paniğim bu. Seçimlerden önce olmalı"

dediği, "Bütün gücümüzle onun için uğraşıyoruz" dedi

ğim bu telefon görüşmesi doğrudur. Bir köylü ile yapılmıştır. Ancak ben hiçbir telefon görüşmesinde
askeri darbeyi onaylamam, tersine askeri müdahalenin çözüm olmadığını belirtirim. Bunun dışında
devleti yeniden kurmak gerektiği doğrudur. Biz bunu partimizin bütün kararlarında açıklıyoruz.
Devleti Atatürk Devrimi temelinde yeniden kurmadan Türkiye bu karanlıktan çıkış yolu bulamaz.

"BÜTÜN MİLLİ KUVVETLERİ BİR ARAYA GETİRMEK"

(4 Şubat 2008, 53759 numaralı telefon) Ünsal Yavuz, Başkent Üniversitesinden aradığı anlaşılan
şahısla telefon görüşmesinde; "sayın hocam, saygılar" dedi

ğim, şahsın da "... yeni bir metin verdiler bana, bu Ulusal Strateji Merkezi, onu sizler mi hazırladınız"
dediği,

"Evet! Burada bir grup hocamızla ve siyasetçimizle böyle bir 2,5 ay kadar bir çalışma yapıldı. Ben
de katıldım. Bunun sonucunda da, çok ince tartışılarak aşağı yukarı 12-13 toplantı sonucunda o hale
getirildi hocam" dediğim, şahsın da "Onu bana İzmir'de verdiler. Ege Koop çağırmıştı beni orda,
Ulusal Strateji Merkezi'nden bir hanımefendi verdi" dediği, "Mehmet Haberal toplantılar yapıyor ona
sizde katılın hocam" dediğim, şahsın da

"Rektör yardımcısı bizim Korkut Ersoy var ben de ondan öğrendim bir liste vermişti ondan sonra
İzmir'de ben de kendi payıma düşeni yapmaya başladım... Ben imzaladım bildirgeyi zaten" dediği, "O
ayrı, bir de bütün Milli Kuvvetleri bir araya getirip bir siyasal çözüm o bakımdan" dediğim görüşme
doğrudur. Görüştüğüm hoca Prof. Dr. Ünsal Yavuz'dur. Ulusal Strateji Merkezi İşçi Partisi'nin
tüzüğünde yer alan bir kurumdur. İşçi Partisi'

nin yan organlarındandır. Başında İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı E. General Servet Cömert
bulunmaktadır.

Faaliyetleri yasaldır ve ışık tutucudur.

VATANSEVER DUYARLILIĞI

Emin Gürses'in Mustafa Yarbay isimli şahısla yapmış olduğu telefon görüşmesinin bir bölümünde
"Bir süre telefon dinlemeleri hakkında görüştükten sonra Mustafa'nın "Bunlar geçecek ya" dediği,
kendisinin "Sen başkasın. Perinçek ile konuşuyordum. Mesaj başka şimdi" dediği, söz konusu telefon
görüşmesinde bahsedilen konunun ne olduğu Emin Gürses'e sorulduğunda "Burada Perinçek olarak
bahsedilen kişi Doğu Perinçek'tir. Do

ğu Perinçek ile yapılan operasyon hakkında görüşmelerimiz oldu. Perinçek bana bu operasyonun
millicilere karşı yapılan bir operasyon olduğunu, özelleştirmeler, vakıflar kanunu, bor maddelerinin
satılması, Türk Ordusu'nun İran'a karşı kullanılması gibi başka şeyleri izlemeyi amaçladığını anlattı"
demiş, diyorsunuz. Emin Gürses çok doğru söylemiş. Vatanseverlerin bu ülkeyi koruma için nasıl



duyarlı oldukları herkes tarafından görülmelidir.

Türkiye düşmanı güçler kuvvetlerinin ötesinde bir işe kalkıştıklarını bilmelidir.

Aynı telefon görüşmesinde "Yıllardır yani fikir öğrendiğimiz bir insan diyor ki, ya komutan yani
emekli paşalar mı... darbe yapıyor diyor yani herkes 'ti'ye alıyor artık şeyleri." Hocam asker
yapmayacak. Asker mesela Perinçek'ten hep uzak durdu. Kardeşim Perinçek gibi bu konularda
profesyonel bir adam bu işte bu örgütlenmede... Oy vereceksin. Ben niye böyle adamları harcayayım.

Ben işin içinde olmam ama bu işte önünü açarım. Öyle bir sürü örgütlenmeler var. Türkiye'de silah
üzerine o tür yemin edenler değil Perinçek gibi örgütlenmesi güçlü tavrı da sert... Onların üzerine
gelemiyorlar. Perinçek dün meydan okudu. Dedi ki, burada istihbaratçılar var dedi.

Onlardan rica ediyorum, bizden birini tutuklasınlar da göreyim dedi. Onlara zindan ederim İstanbul'u
diyor, bak böyle konuşuyor." dediği, söz konusu telefon görüşmesinde bahsedilen konunun ne olduğu
Emin Gürses'e sorulduğunda; "Beyanlarım Perinçek'in beyanlarından ibarettir. Perinçek'ten bizzat
duyduğum veya basından takip ettiğim beyanları Mustafa'ya aktarmıştım" diyormuş.

Sayın Gürses benim Türkiye karşıtı güçlere karşı kararlılığımı anlatmaya çalışmış, kendisine
teşekkür ederim. Emin Gürses'in Bülent isimli şahısla yapmış olduğu telefon görüşmesinin bir
bölümünde, "Perinçek'in bir toplantısı vardı. Kadıköy'de söz konusu toplantıda kendisine Sakarya
bölgesinde operasyon yapabilirler" dedi

ğim, Emin Gürses'e Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde neyi
kastettiği soruldu

ğunda; "Sakarya'da teröristlere düzenlenen bir operasyon vardı. Bu operasyonu Perinçek bana
söylemişti. Bu operasyon yapıldı. Sakarya emniyetinden bu konu araştırılabilir" şeklinde
açıklamasına ilişkin; Emin Gürses doğru söylemektedir.

GÜLER KÖMÜRCÜ- İBRAHİM HAKKI AŞKAR

GÖRÜŞMESİ

Güler Kömürcü'nün "Şimdi bak Doğu Perinçek, Mehmet Haberal, ondan sonra Yaşar Okuyan işte ne
bileyim Anıl Çeçen daha sayayım bir sürü isim böyle ... Ben ve adamlar Bismillah dakka bîr, başında
parti kuralım, parti kuralım... Geldim ve ne parti kurması dedim" şeklindeki konuşmasına ilişkin; Bu
toplantılar, eski bakanlarımızdan Kamuran İnan, eski Ekonomiden sorumlu devlet bakanı Ufuk
Söylemez, Başkent üniversitesi Prof. Dr.

Mehmet Haberal ve Prof. Dr. Hasan Eren'in inisiyatifiyle başlayan ve basına açık yapılan Milli
Egemenlik Hareketi (MEH) toplantılarıdır. Çeşitli partilerden şahsiyetler, üniversite öğretim üyeleri,
orgeneraller, kitle örgütleri yöneticileri katılmaktadır. Bir eşgüdüm kurulu oluşmuştur.

Çalışmalar yasaldır ve kamuoyu önündedir. Ayrıca basına yansımıştır. Milli güçlerin birleşmesi
Türkiye'yi bölmek isteyen ABD ve Haçlı İrtica tarafından kaygıyla kar



şılanmaktadır.

TEOMAN'LA GÖRÜŞME

Teoman isimli şahısla yaptığınız görüşmede; Ulusal Kanal'ı aradığınız ve Teoman ile görüşmenizde
"Şimdi bu bizim, hani CIA ajanı Tuncay ile ilgili bir kapağımız olmuştu ya... Onu bana e-postayla
yollar mısın" dediğim görüşme tamamen doğru. Bu konuları incelemek araştırmak bir siyasi parti
başkanı olarak görevimdir ve isterse Cumhurbaşkanı olsun, kimse bana bu konuda soru yöneltemez.

ŞULE PERİNÇEK'LE GÖRÜŞME

Yapılan bir toplantının bittiğinden bahsederek

"Gelince anlatırım. Hurşit Tolon'un selamı var sana" dediğim, Şule'nin de "Mehmet'ten de yeniden
yazı istemişler" dediği, sizin de "Bence kendisi yazmasın yani; o araştırma görevlisi... Böyle
Fethullah hoca bilmem ne polemiklerine fazla girmesin" dediğim doğrudur. Sözü edilen toplantı,
Milli Egemenlik Hareketi toplantısıdır. Orada Sayın Emekli Orgeneral Hurşit Tolon da bulunuyordu.

Eşim Şule'ye de selam söyledi. Diğer konu oğlum Mehmet Perinçek ile Moskova'da Rus gazeteleri
Fethullah Hoca hakkında röportaj talep etmişler. Üniversitede çalı

şan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından altı aylığına Rus ar

şivlerinde çalışma için gönderilen oğlum Mehmet Perin¬

çek'in, Rus gazetelerine uzun boylu röportaj vermesini yararlı bulmadığımı bildirdim. Bunların suçla
hiç bir ilişkisi yoktur. Soruşturma, suçun tanımı yapılmadan insanları her türlü ilişkisini, görüşmesini
araştıran kanun dışı bir çizgidedir.

Birlikte gözaltına alındığı arkadaşları hakkında Ferit İlsever İşçi Partisi Genel Başkan yardımcısıdır,
sonuna kadar güvendiğim, Türkiye'nin yüz aklarından, siyaset adamı ve basın yöneticisidir.

Serhan Bolluk'u otuz yıldır tanırım. Şu anda Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, İP Merkez
Karar Kurulu üyesi, Türkiye'nin en güvenilir yurtseverlerinden ve aydınlarındandır.

Kemal Alemdaroğlu Türkiye Cumhurbaşkanı olacak nitelikte bir bilim adamı ve aydınımızdır.

İbrahim Benli milletvekili adayımızdır. Tersane işçiliğinden beri tanırım. Vatansever, güvenilir bir iş
adamımızdır.

Adnan Akfırat Türkiye Çin İş Geliştirme ve Kültür Derneği yöneticisi ve İP Merkez Karar Kurulu
üyesidir. Otuz yıldır tanırım. Gazeteci, yurtsever, güvenilir bir aydınımızdır. Türkiye ile Çin arasında
Türk Devleti ve Ticaret Bakanlığı ile işbirliği halinde, Türkiye ekonomisinin gelişmesine ve içine
girdiği krizden kurtulmasına katkıda bulunacak çalışmalarını gözlemliyorum.

İlhan Selçuk Türkiye'mizin son yüzyıl değerli aydın ve yazarlarından, 45 yıldır tanırım. Türkiye'nin
bütün aydınları ve Atatürkçüleri gibi kendisine çok değer veririm.



SORULAN KİŞİLER HAKKINDA

Mehmet Zekeriya Öztürk, Ajan provakatördür.

Mehmet Eymür'e bağlı olarak çalışır. Eskiden Hıristiyan yapılmış, kiliselere sokulmuş, ajan olarak
kullanılmış. Yedi sekiz ayrı kimlik taşır, devamlı yalan söyler. Ordudan istifaya zorlanmış ve
çıkartılmış emekli subayım diyerek üç dört sene evvel bir süre Ulusal Kanal'da çalıştı. Karışık işler
çevirdiği, cebinde farklı kimlikler bulunduğu, geçmişte Hıristiyan olduğu, Ulusal Kanal'a birkaç kez
silahlı girmeye çalışması nedeniyle birkaç ay sonra işten atıldı.

Sevgi Erenerol'u gazetelerden tanırım. Türk Ortodoks Patrikanesi sözcüsü olarak bilirim. Mitinglerde
görürüm. Kitle örgütü yöneticileri bir grup bayanla iki yıl kadar öncesi ziyaretime geldiler. Güler
Kömürcü'yü gazeteci olarak tanırım. Bir görüşmüşlüğüm yoktur.

Sami Hoştan'ı ve Ali Yasak'ı gazetelerden yasadışı bazı faaliyetlere karıştığı nedeniyle ismini
duydum, görüş¬

müşlüğüm yoktur.

Mehmet Fikri Karadağ'ı Kuvva-i Milliye adlı örgütün liderleri arasında basında ismini duydum.
Yazılarımda bu örgütün adını da vererek bu tür örgütlerin "başı bozuk" örgütler olduğunu ve halkın
bunlara güvenmemesi gerektiğini, bu tür başı bozuk örgütlerle Türkiye'nin hiçbir meselesinin
çözülemeyeceğini vurgulayarak birkaç kez belirttim. Ümit Oğuztan'ı gazeteci olarak hatırlıyorum, bir
görüşmüşlüğüm yoktur.

Kemal Kerinçsiz'i avukat olarak gazetelerdeki faaliyetleri ile tanıyorum. Kendisi ile hiç görüşmedim.

Fikren beraberliğimiz yoktur.

Habip Ümit Sayın İstanbul Üniversitesi'nde do

çenttir. Kendisini tanırım, birkaç kez ziyaretime geldi. Bir ara Adnan Hocacılarla ilişki kurdu,
tutarsız davranışlarını gördüm.

Vedat Yenerer'i gazeteci olarak biliyorum.

Emin Gürses'i çok iyi tanırım, değer verdiğim bir bilim adamıdır. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü,
bağımsızlığını, Atatürk devrimini kararlı olarak savunur. Aydınlık dergisinin yazarıdır. Uluslararası
ilişkiler alanında Türkiye'nin yetiştirdiği parlak zekâlardan biridir.

Diğer şahısları tanımıyorum. Ergün Poyraz'ı kitaplarından tanıyorum. Görüşmemiz olmadı. Diğer
şahısları tanımıyorum.

Muzaffer Tekin'i gazetelerden biliyorum. Emekli subay, bir kez ziyaretime geldi.

Semih Tufan Gülaltay'ı gazetelerden ismini hatırlıyorum. Bir kez bir telefon görüşmemiz oldu. Bana
yönelik suikast ve tertiplerle ilgili olarak kendisinden bilgi sordum. Bana yönelik suikastta Semih



Tufan Gülaltay'a görev verildiği yönünde bir ihbar aldık, bu ihbara değer vermemekle birlikte onu da
ilgilendiren bir kışkırtma ve tertip kurulabileceği düşüncesiyle kendisine sordum. O

da aynı kanıda olduğunu belirtti. Alparslan Aslan'ı Danıştay suikastçısı olarak tanırım. Herhangi bir
ilişkim ve görüşmüşlüğüm yoktur. Zaten olamaz da, kendisinin belirttiği üzere Fethullahçı
örgütlenmelere bağlı.

Abdullah Çatlı'yı tanımam, gazetelerden bilirim.

İbrahim Çiftçi Mamak Cezaevi'nde hücre komşumdu, bir kez bir televizyonda sert tartışmamız oldu,
en sevdiğim arkadaşım değerli savcı Doğan Öz'ün katlinden yargılandı. Mahmut Yıldırım'ı Yeşil
olarak gazetelerden duydum.

Hiç tanımıyorum.

Sedat Peker: Gazetelerden duydum, tanımam.

Fuat Turgut'u Apo davasında avukat olarak gazetelerden tanırım, internette sık sık açıklamaları
dolaşır. Partimize üye olmak için İzmir'de başvurdu. Başvurusu reddedildi.

Sormuş olduğunuz diğer şahıslardan hiçbirini tanımıyorum.

İŞÇİ PARTİSİ'NDE BULUNAN BELGELER MİLLİ

ANAYASA BİLDİRGESİ

İşçi Partisi'nde bulunan kişisel bilgisayarda (15) sayfadan oluşan, "Milli Anayasa Bildirgesi" başlıklı
yazı içeriğinde "AKP hazırladığı sivil Anayasa Taslağı ile Türkiye'ye ve Türk Milletine karşı
yürüttüğü karşı devrim sürecini son hedefine ulaştırmak peşindedir","Ulusal Strateji Merkezinde
bilim insanları ve uzmanların katıldı

ğı çalışmalarla bir milli anayasa taslağı hazırlanmaktadır.

Ulusal Strateji Merkezi (USMER) bu çalışmalar sırasında hazırlanmış olan ekteki milli anayasa
bildirgesini kamuoyumuza en kısa sürede sunmak üzere imzaya açmaya karar vermiştir" şeklindeki
beyanların bulunduğu belge doğrudur. Bildirgenin içeriği doğrudur. Yargıtay Başsavcılığı AKP
hakkında kapatma davası iddianamesi ile en yüksek savcılık makamı olarak AKP yönetiminin
yasadışı ve Cumhuriyet yıkıcısı olduğunu saptamıştır. Bu açıdan bildirge tarihi önemdedir. Bu
bildirge sadece Sa¬

bih Kanatoğlu ve Mustafa Akaydın'a, değerli hukukçu ve bilim adamlarımıza değil, Türkiye'nin bütün
seçkin aydınlarına gönderilmiş, çoğu imzalamışlardır.

"KEMALİST MODEL-ULUSAL GENÇLİK HAREKETİ-

DİNAMİK" ADLI DOKÜMAN



Ulusal Kanal ve Aydınlık'ın arşivi Türkiye'nin en zengin arşivlerindendir. İçinde on binlerce cilt
kitap, sayfa, belge ve yazı bulunmaktadır. Nerede, hangi odada, hangi gözde bulunduğu belirtilmeyen
bu belgelerle ilgili sorular titiz bir yargılamanın konusu olamaz. Kaldı ki; her belge saklanır ve
değerlendirilir.

ÇANAKKALE ULUSAL BAĞIMSIZLIK

BİRLİK HAREKETİ

Bana her gün yüzlerce e-posta ve onlarca mektup gelir. Çanakkale Ulusal Bağımsızlık Birlik Hareketi
ve

"Değerli Kuvayı Milliye Gönüllüleri" başlıklı, içeriğinde

"Milli karargâh kurma vakti gelip de geçmekte" tabiri bulunan belge, altında birçok kişinin imzasının
bulunduğu bir mektuptur. 12 imza var suçla bir bağlantısı yok.

LOZAN MÜCADELESİNDEN SONRA BENİ BİRÇOK

EMEKLİ KOMUTAN KUTLAMIŞTIR

İşçi Partisi'nde bulunan dokümanlar arasında

"Eski Genelkurmay Başkanlarından İsmail Hakkı Karadayı ile telefon görüşmesi (10 Eylül 2002)"
başlıklı yazıyı, suç kanıtı olarak önümüze getirenler Türk ordusuna suç yükleme konusunda her türlü
ölçüyü bir kenara bırakan bir tutum içine girdiklerini göstermektedirler. O bakımdan bu soru, bu
soruşturmayı yürütenlerin suç kanıtıdır.

Beni Lozan mücadelesinden sonra Eski Genelkurmay Başkanlarımız Doğan Güneş Orgeneral
Karadayı ve bir çok emekli komutanımız aramış ve kutlamışlardır. Bu telefon görüşmesi doğrudur.

ÖNCÜ GENÇLİĞİ TEBRİK EDİYORUM

İşçi Partisi'nde bulunan dokümanlar arasında;

"başarılarımız" başlıklı bir belgede Öncü Gençlik isimli İşçi Partisi'nin gençlik kollarından
bahsedildiği; alt başlıkta ise "Öncü Gençlik 5. Genel Kongresi'nde Türkiye'

nin genel gündemine ilişkin örgütlerimizin militan eylemler yapması kararını almıştık. Bu kararı
hayata geçirdik. Böylece Öncü Gençlik tarihinin en fazla eylem yapılan ve bu açıdan en verimli
dönemini yaşadık" yazılı belge sanıyorum Öncü Gençlik'e aittir. İfade onlarındır. Öncü Gençliği
tebrik ediyorum. Vatan savunmasında, Mehmetçik yürüyüşlerinde, Şehit cenazelerinde, PKK'nın
Dağlıca'yı basması ve Mehmetçiklerimizi şehit etmesinden sonra üniversiteyi ayağa kaldıran gençlik
hareketlerinde gösterdiği başarı tarihe geçmiştir. Alınan militan eylem kararı yukarıda saydığım
eylemlerdir. Zaten öncü gençliğin faaliyeti onları Vatan ve Cumhuriyeti savunmada gösterdiği militan
tutumu yansıtmaktadır.



"OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE MASONİK

BİLDERBERG ÇETESİ"

İşçi Partisi'nde bulunan dokümanlar arasındaki;

"Osmanlıdan Günümüze Masonik Bilderberg Çetesi" ve

"Örtülü Faaliyetler Bir" isimli belgeleri hatırlıyorum.

"Mafyokrasi" adlı kitabımı yazarken aydınlık arşivinde bulunan Mafya ile ilgili birçok kitap ve
belgeyi topladım.

Bunlardan yararlandım.

SEMİH TUFAN GÜLALTAY HAKKINDA

"Görüşme Notları-İşadamı(21 Şubat 2007)" başlıklı, Semih Tufan GÜLALTAY hakkında bilgilerin
olduğu belgeyi hatırlamıyorum. 7 katlı bir binada bulunan belgeleri bir kişinin on binlerce yıl yaşasa
bile okuma ve öğrenme olanağı yoktur. Bu nedenle iki binada çıkan her belgeyi bana sormanız suçla
ilgili değildir. Semih Tufan GÜLALTAY ile ilgili bilgimi en yukarıda kişiler bölümünde anlatmıştım.
Bana yönelik bir suikastla ilgili kendisinin bilgisine başvurulmuştur.

İŞÇİ PARTİSİ VURDUMU DEVİRİYOR

"İşçi Partisi vurdu mu deviriyor" başlıklı belgenin içeriğinde ise "Çiller Özel Örgütü Şeması"
başlıklı şemayı Aydınlık yazı kurulu yüzlerce bilgiyi değerlendirerek yapmıştır. Benim 1997'de
basılan ve yedi basımı yapılan Çiller Özel Örgütü adlı kitapta yayınlanmıştır ve hiçbir dava
açılmamıştır. Suçla bağlantısı yoktur.

MİLLİ HÜKÜMETİN BAKANLAR KURULU

"Milli hükümet bakanlar kurulu" başlıklı "Doğu Perinçek-Başbakan, Ferit İlsever-Başbakan
Yardımcısı..."

gibi başbakanlık ve bakanlık kadrosunun oluşturduğu bakanlar kurulu listesini seçimden önce
halkımıza sunduk. İktidar amacı ile mücadele ettiğimiz için Türkiye'yi hangi yetenekli kadrolarla
yöneteceğimizi halkımıza açıkladık. Ayrıca Milli Hükümet programını da Türk Milletine sunduk. Bu
program Türkiye yi kurtaracak programdır. Kadro da Türkiye'nin en birikimli kadrolarının bir
parçasıdır. Bu sorunun suçla ilgisi yoktur.

ERGENEKON'UN "KİLİT" ADAMI TUNCAY GÜNEY

Tuncay Güney 2000 yılı öncesinde Ulusal Kanal ve Aydınlık'a gelip gittiği olurdu. Bir kez bile
karşılıklı oturmuş konuşmuşluğum yoktur. 2000 yılında Veli Kü

çük emekli olduğu sıralarda İstanbul'da CIA görevlileri tarafından ele geçirildiğini ve kendisine 10



yıl ABD'de oturma olanağı sağlandığını, ABD vizesi verildiğini öğrenmiştim. O tarihte araba
dolandırıcılığı nedeniyle İstanbul Organize Suçlar Müdürlüğü'nde sorguya çekildi. Emniyet
İstihbarat'tan oraya teslim edilmiş. Sorgudan sonra Aydınlık Dergisi'nde hatırladığıma göre Nisan
2001 tarihlerinde onun sorgusuyla ilgili iki önemli yazı yayımlandı.

O yazılarda Tuncay Güney'in düzmece ifadelerine dayanılarak Türk Ordusu'na karşı bir tertip
yürütülmek istendiği belirtiliyordu. Tuncay Güney hakkında yürütülen soruşturmada suç
bulunmadığını, bu nedenle DGM Başsavcısı'nın talimatıyla dosyanın kapatıldığını ve el konan
belgelerin iade edildiğini o zamanın Organize Suçlar Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan Hürriyet
gazetesine açıkladı. Tuncay Güney'in bu olaydan sonra ABD'ye götürüldüğü, orada New York
Institutes adlı CIA' ya bağlı paravan kuruluşta ve Kanada'da Türkiye düşmanı, Ermeni soykırımını
savunan, Müslümanlığa saldıran ve Yahudilik ile Hıristiyanlığı savunan yayınlar yaptığını öğrendik.
Bu yayınlar onun yabancı devlet kontrolüne girdiğini bir kere daha belgelemiş oldu. Bu yayınlarda
ordu düşmanlığı ve Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı hezeyan ölçülerinde ve imzalı olarak
sergilenmektedir.

Tuncay Güney'in kişiliği Ergenekon adlı soruşturmanın hangi kaynaklardan beslendiğini, hangi
devletler tarafından tetiklendiğini ortaya koyan çok önemli bir kanıttır.

Herkes için uyarıcıdır.

İLHAN SELÇUK'TAN

SAVCIYA NASİHATLAR

Ergenekon Operasyonu kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı
İlhan Selçuk, dünkü köşesinde Ergenekon soruşturması savcısı Öz'e operasyon konusunda 'nasihat'
verdi.

İlhan Selçuk Cumhuriyet gazetesindeki 'Pencere' isimli köşesindeki 'Bizim Savcıya 'Abi' Nasihati...'
başlıklı yazısında şunları yazdı: "... Gelelim sevgili savcımıza... Nasıl bir tehlike yaşadığının
farkında mı? Sanırım değil... Evi bastıkları saatlerde, daha sonra polislerle yolda, Emniyet'

te ve savcılıkta bana bir şey olsaydı, pattadak nalları havaya dikseydim, neler olacağını sevgili
savcım düşündü mü?... Damgayı yiyecekti: - Katil savcı!.. Yazık olacaktı sevgili savcımıza. İşin
altından ömür boyu kalkamayacaktı.

Savcı bey anlaşılıyor ki çok ağır bir yük üstlenmiş, altından kolay kolay kalkılamayacak bir yük...

Sorgulamadaki karşılıklı konuşmalardan sezinledim ki bu yük onu tüm yaşam boyu ezebilir... Ne
düşünüyordu:

- İlhan Selçuk'un evini sabaha karşı basarım, suç belgelerini ele geçiririm..."

Operasyonun fos çıktığını savunan Selçuk'un yazısında 'Savcıya nasihatler şöyle devam etti:
"Ergenekon dosyasını yaymak; yazarları, fikir adamlarını, emekli komutanları, muvazzafları da içine



alarak sonuçta laik orduya ilişkin bir dava harekâtına dönüştürmek akıl kârı değildir...

Savcımız durumu bir daha gözden geçirmeli... Ki

şinin kafasındakilerle 'realite' arasında bir uygunluk olmadı mı iş tersine döner, dava dosyası da
çuvallar...

İlhan Selçuk'a gece baskınında kapsamlı düşünemeyen, kendi kariyerini bile tehlikeye atabilecek
kararlar alabilen sevgili savcım, 'Düşünen Adam' heykelini sanırım biliyordur...

Savcım 'Düşünen adam' olmalı... Bu yalnız ülke için değil, kendisi için de gerekli bir temel koşul..."

VELİ KÜÇÜK'E 200 SORU

Küçük'ün sorgusunun önemli bir kısmı, kendisinin ve diğer sanıkların evindeki dokümanlara
dairdi. Polis dokümanları tek tek okuyup, anlamını ve nasıl bulduğunu sordu, ana yanıt:
Hatırlamıyorum...

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün sorgusunun önemli bir kısmını kendisinin, Tuncay Güney'in ve
emekli Binbaşı Zekeriya Öztürk'ün evinden çıkan Ergenekon dokümanlarıyla ilgili sorular oluşturdu.
Polis dokümanları tek tek okuyarak Veli Küçük'e ne anlama geldiğini ve nasıl eline geçtiğini sordu.
Sorular ve bazılarına Küçük'ün verdiği yanıtlar şöyle:

Ergenekon üyesi değilim: Ergenekon isimli gizli bir örgütlenmenin olduğu, örgütün beş daire
komutanlı

ğı, iki daire başkanlığından oluştuğu, sadece Ergenekon başkanı tarafından bilinen 'Operasyon
Dairesi Komutanlığı' altında bir yapılanmanın olduğu, amacının devleti ele geçirmek olduğu'
yönündeki ifadelerin bulunduğu

"21. Yüzyıl'da Kemalist Hareket' başlıklı iki sayfalık dokümanı kim yazdı? Ergenekon'un lideri kim?
Ergenekon'

a üye misiniz? Küçük'se bu yapılanmanın Tuncay Güney tarafından hazırlanmış olabileceğini söyledi.
Ergenekon'a üye olmadığını savundu.

Gazete, TV sorusu: 'Cumhuriyet Gazetesi ile Ulusal TV'nin hisselerini elinde bulunduracak olan
yeni bir anonim şirket kurulmalıdır' denilen doküman ne amaçla yazıldı, neden elinizde
bulunduruyorsunuz? Küçük, dokümanın (Doğu Perinçek'in oğlu) Mehmet Perinçek tarafından verilmiş
olabileceğini, ilgilenmediği için üzerinde düşünmediğini söyledi.

Klasik yanıt: 'MİT ve Medya Ajan Gazeteciler'

dokümanı neden hazırlandı, neden evinizde bulunduruyorsunuz? Bu soruya 'Hatırlamıyorum' yanıtını
verdi.

Postayla geldi: Evinizde bulunan 'Fabrikatör',



'Örtülü faaliyetler', 'Reaksiyon', 'Biyografi', 'Arenadaki sanat gladio sanatçılar', 'Şirket ve köstebek',
'Ermeni sorunu kilise devleti', 'Fundamentalist terör', 'Kanal 6 Analiz' başlıklı dokümanlar kim
tarafından, neden hazırlandı? Kü

çük, bunların bir kısmını Tuncay Güney'in vermiş olabileceğini, bazılarının konferanslarda
verildiğini, bazılarının postayla geldiğini söyledi.

Lümpen gençlik: 'Kemalist Model Ulusal Gençlik Hareketi Dinamik Ulusal Güç Birliği ve Kuvayı
Milliye Cephesi' raporundaki lümpen gençlik ne tarz insanlardan oluşuyor, bunların örgütlenmesinde
yapılan faaliyetler nedir, bu kapsamda eylem yapıldı mı? Bilgisi olmadığını söyledi.

Genelkurmay denetiminde mafia: Octobus (State Organized Crime) Mafia' isimli dokümanda yazılı
'.. öncelikle yapılması gereken bir zamanlar Pentagon'un yaptığı gibi Genelkurmay'ın denetiminde
yepyeni bir mafia örgütlenmesinin gerçekleştirilmesidir' ifadeleri, teoriyse¬

nin kim olduğu soruldu. Küçük, dokümanın bir konferansta kendisine verildiğini sandığını belirtip,
içeriğini okumadığını söyledi.

Yine bilmiyorum: Tuncay Güney'den elde edilen

'Ergenekon Analiz Yeni Yapılanma', 'Lobi Çok Gizli',

'Birleşik Komün Girişim' gibi belgeler kim tarafından yazıldı? Herhangi birime sunulmakta mıdır?
Küçük bilgisinin olmadığını söyledi.

Suikast notları: Evdeki aramalarda bulunan İstanbul'daki bir toplantıda Veli Küçük, Sedat Peker gibi
isimlere suikast yapılacağı yönünde tutulan bilgi notu, çeşitli yerlerde görevli askerlerden gelen
'Sayın paşam arz ederim' başlıklı istihbari bilgi notlan, bazı kişilerin PKK'lı olduğuna dair mektup,
Ramazan Akyürek'in 2001 yılına ait sicil raporları, Muammer Karabulut 'Milli Güç Platformu
Sözcüsü' imzalı bildiri, l'den 94'e kadar numaralandırılmış çekler ve bunlara iliştirilmiş notlar ele
geçirildi. Kü¬

çük'e tek tek sorularla bu notlar ve adı geçen kişileri tanıyıp tanımadığı soruldu. Küçük kendisine
çeşitli zamanlarda bu tür mektup ve notların geldiğini ancak hepsini incelemediğini söyledi.

'Akyürek'i severim': Evinde sicil raporu bulunan

'Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'i tanıyor musunuz?' sorusuna
Veli Kü

çük şöyle yanıt verdi: "Ramazan Akyürek benim sevdi

ğim bir meslektaşımdır... Fotokopisini getirdiler. Ben de dosyaya koymuşum.

'Faksla geldi': Atabeyler'le ilgili bilgilerin bulunduğu dokümanı kim, ne amaçla yazdı? Küçük, söz
konusu mesajın şirketin faksına gönderildiğini söyledi.



Behiç Aşçı notu: Ajandasındaki avukat Behiç Aşçı'nın ölüm orucunu bitirmesiyle ilgili not soruldu.

Küçük, Aşçı'nın ölmesi halinde örgütün eylem yapacağının söylenmesi üzerine not aldığını söyledi.
'Sedat'ın dosyası Yargıtay 6. Dairede', 'Ziya Bandırmalıoğlu duruşması' gibi notları konuşmalar
sırasında aldığını söyledi.

Diğer sanıklarla ilişki: Küçük'e gazeteciler Vedat Yenerer, Güler Kömürcü, Ortodoks Kilisesi Basın
Sözcüsü Sevgi Erenerol'le telefon görüşmeleri soruldu.

Küçük, günlük konular hakkında görüştüğünü söyledi.

Dink ifadesi: Avukat Kemal Kerinçsiz'le yaptıkları bir görüşme sorulunca, Dink'in öldürülmesiyle
ilgili şikâyetle ilgili ifade vermesi gerektiğini konuştuklarını söyledi.

Susturucu ihtiyaç: Bir ajandadaki 'Susturuculu tabanca lazım, uzaktan kumandalı patlayıcı lazım,
illegal faaliyetlerde kullanılan orijinal malzemeye ihtiyaç var' gibi notlar soruldu. Van İl Jandarma
Komutanlığı döneminde not almış olabileceğini belirtti.

MİT belgesi: Evinde ele geçirilen 2 Şubat 1993 tarihli MİT tarafından Başbakanlığa hitaben yazılmış
resmi belge ele geçirildi. Uğur Mumcu'yu CIA denetimindeki İsrail 'GANDA' birliklerinde eğitim
gören altı kişilik bir timin öldürdüğünün anlatıldığı belgeyi hangi amaçlarla edindiği soruldu.
Kocaeli Jandarma Komutanı olduğu dönemde, bölgesiyle ilgili olabileceği için kişiye özel
gönderildiğini söyledi.

Uyuşturucu sorusu: Güney'in 'Hoştan'ın Veli Kü

çük ve JİTEM'in yaptığı uyuşturucu trafiğinde yer aldığı'

yönündeki ifadesi soruldu. Bu ifadeleri Küçük, 'hayal mahsulü' diyerek cevapladı. Hoştan'la yaptığı
diğer konuşmalar hatırlatılarak, 'Hoştan'ın en küçük bir mağduriyet ya da problemde derhal sizi
aradığı, sizin de yardımcı olmaya çalıştığınız görülmektedir' denildi. Türk cumhuriyetlerindeki
çevresinden istifade etmek için aramış olabileceğini söyledi.

Sabancı suikastı: Tuncay Güney'in Özdemir Sabancı suikastının imha edilmesi gerekip imha
edilmeyen uyuşturucudan kaynaklandığı iddiası soruldu. Cinayeti Çatlı'nın azmettirdiği, Küçük'ün
'Yanlış yapıyorlar" diyerek tepki gösterdiği yönündeki iddialarla ilgili Küçük,

"Hayal mahsulü" dedi.

'Emrettiğiniz yapılanma': Evindeki bir dosyada

"Hatay ve İskenderun'da emrettiğiniz yapılanmanın ve organize milli refleks oluşturma çabalarımıza
sessiz ve dikkatli şekilde devam ediyoruz" yazıyor. Küçük, görev gereği tanıdığı İskenderun'daki bir
kişiden dosyanın geldiğini söyledi.

Çiftçi sorusu: Küçük'e Ergenekon'un öldürttüğü öne sürülen İzmirli İşadamı İbrahim Çiftçi'yi tanıyıp



tanımadığı soruldu. Önce Çiftçi'yi tanımadığını söyleyen Kü

çük, ifadesinin devamında arkadaşlarının arkadaşı olarak tanıdığını anlattı.

Veli Küçük, polise saatlerce ifade verdi.

Veli Küçük ismi yıllar boyunca derin devlet-maf¬

ya-siyaset üçgeninin ortasında anıldı. Susurluk Skandali'

nda adları geçen hemen herkesin ortak noktalarından biri, onunla bağlantılı olmalarıydı. Daha sonra
'Yeşil' kod adıyla bilinen JİTEM tetikçisi Mahmut Yıldırım'ın kullandığı telefonun onun üstüne kayıtlı
olduğu ortaya çıktı.

Susurluk Kazası'nda ölen Abdullah Çatlı ile son telefon görüşmelerinden birini yaptığı da savcılık
incelemeleri sırasında belirlendi. Ayrıca Küçük'ün, hepsi de Susurluk Skandalı'nda adları geçen
Sami Hoştan, Ömer Lütfi Topal, Haluk Kırcı gibi pek çok kişiyle telefon konuşmaları yaptığı öne
sürülmüştü.

Ancak Küçük ne TBMM Susurluk Komisyonu'na gitti, ne de skandalla ilgili olarak hakkında adli bir
soruşturma açılabildi. Ancak savcılığın yaptığı suç duyurusu üzerine iddiaları araştırmak üzere üç
generalden oluşan bir komisyon kuruldu. Onlar da herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Küçük,
Kocaeli İl Jandarma Alay Komutanı olduğu sırada 'Adapazarı-İzmit-Sapanca' üçgenindeki Kürt
işadamlarına yönelik suikastlar meydana gelmişti.

1993 yılında Emekli Binbaşı Cem Ersever'in öldürülmesinin şüphelisi ise Veli Küçük'ün adamı
olduğu söylenen

'Yeşil' yani Mahmut Yıldırım'dı. Yıllar sonra karanlık bağlantıları ortaya çıktı. Danıştay saldırısını
gerçekleştiren Alparslan Arslan'ın Veli Küçük ile çekilmiş fotoğrafları bulundu. Küçük bunları 'foto-
montaj' diyerek açıkladı.

Avukatı Erdal Doğan da Hrant Dink'in, öldürülmeden önce TCK 301. maddeden yargılandığı
duruşmalarına Veli Küçük'ün gelmesiyle çok tedirgin olduğunu anlatmıştı.

Ama o hiç konuşmadı, ta ki Ergenekon Operasyonu'nda gözaltına alınana kadar...

Veli Küçük'ün ifadelerinin bir kısmını İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ilgili sorular
oluşturdu.

Küçük'ün evinde bulunan ve Perinçek tarafından gönderilen fakslar 'arz ederim' diye bitiyordu.
Polisin 'Arz ederim' ifadesinin hiyerarşik bir yapıyı gösterip göstermediği sorusuna Küçük'ün yanıtı
"Kullanmış olduğu ifadeler tamamen kendi tarzıdır" oldu. Küçük başka kişilerin 'arz ederim'li
faksları sorulunca da aynı yanıtı verdi.

İfadelerde bir başka ilginç bölümse Kızılelma Koaliasyonu'yla ilgili. Polis, önce Perinçek'i nereden
tanıdığını sordu: "Hatırlamadığım bir yerde karşılaştım. Ulusal Kanal'da röportaj yapma teklifinde



bulundu... Kabul etmedim. Bir telefonda oğlunun Rus filolojisinden mezun olduğunu, Lenin
Üniversitesi'nde araştırma yapacağını söyledi. Görüştük." Küçük bu ifadesinden sonra sorulmadan
Kızılelma Koalisyonu'nun ortayı çıkışını anlattı:

"Türk milliyetçiliğinden bahsetti. Ben de kendisine '30

Ağustos'ta Ülkü Ocakları ile beraber Taksim Meydanı'na niye çelenk koymuyorsunuz?' diye söyledim.
Pek beklemiyordum ancak olayı çok sıcak karşıladı. Hoşuma gitti.

Bilahare İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı tanıdığım Levent Temiz'i çağırarak aynı teklifi ona söyledim
ve bir araya getirdim. Bu olay dahi basında gereksiz spekülasyonlarla Kızılelma İttifakı yönünde
yorumlar yapıldı."

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük'e Ergenekon yapılanmasıyla ilgili dokümanlarda görülerek sorulan
sorulardan biri ilginçti. Tuncay Güney'in de evinde bulunan

'Lobi' kodlu 'Birleşik Komün Girişim' başlıklı evrakta Er¬

genekon'un güvenlik şirketi ve protokol-halkla ilişkiler şirketi kurması öneriliyor. 'Uluslararası Özel
Güvenlik AŞ.' başlığında "21. Yüzyılda giderek artış gösterecek olan terör ve MAFİA (yasadışı
organize suç örgütleri) grupları, ülkelerin en önemli sorunları arasında yer alacaktır. Bilinen bir
gerçektir ki özel güvenlik şirketleri istihbarat birimlerinin arka bahçesi olacaktır. Güvenlik şirketinin
yönetim kurulu başkanlığına, istihbarat birimlerinde uzmanlaşmış emekli bir albay getirilecektir.
Şirket bünyesinde yer alacak tüm personelin subay kadrolarından oluşturulması uygun görülmüştür"
kısmının altı çizilmiş ve yanına el yazısıyla "Veli Kü.." yazılmıştı. Bu doküman sorulduğunda Veli
Küçük şu yanıtı verdi: "Bahsettiğiniz Veli Kü... nün ben olup olmadığını ve kim tarafından yazıldığını
da bilmiyorum. Emekli bir albayın bu oluşumun başına getirileceği şeklinde bir değerlendirme var.
Ancak o tarihte ben generaldim." Ancak Küçük emekli olduktan sonra eski İstanbul Valisi Erol Çakır
ve eski Narkotik Şube Müdürü Nihat Kubuş ile Stratejik Güvenlik Koruma ve Eğitim adlı bir şirket
kurmuştu. Hâlâ ortağı olduğu şirketin bir şubesi de Dink suikastı sonrası çok tartışılan Trabzon'daydı.
Küçük, şirketin içinde neden emniyet birimlerinde görev yapan kişilerin olduğu, nasıl istihbarat
toplandığı sorularına "Fikrim yok" dedi.

Ayrıca ifadelerden Susurluk sanıklarından eski polis Ziya Bandırmalıoğlu'nun da Küçük'ün özel
güvenlik şirketinde çalıştığı anlaşılıyor. Küçük, "Benim hem¬

şehrimdir. Bizim şirketimizde güvenlik projeleriyle ilgilenir. Yine böyle bir proje almamız söz
konusu olduğu için görevlendirmiştik" diyor.

Polis sorgusunda Veli Küçük'ün MHP'nin içinde bir oluşuma gittiği de anlaşılıyor. Polis bu konudaki
sorusuna Sedat Peker ile Veli Küçük'ün dinlemeye takılan bir konuşmasını okuyarak başladı.
Konuşma kaydında Veli Küçük, MHP içinde Ümit Özdağ'ı desteklemesi için aralarında bugün
milletvekili olan siyasiler ve gazetecilerinde de bulunduğu kişilerle görüştüğünü anlatıyor. "Yeni bir
oluşum yaptık" diyor. Bu oluşum konusundaki sorulara Veli Küçük şu yanıtı verdi: "Ümit Özdağ
siyasi arenada bir yerlere getirmeye çalışıyorduk. Yani Özdağ'ın MHP



içinde belirgin etkinliğe girmesini arzu etmiştim... Bu konuyu görüşmede ismi geçen tüm gazetecilerle
görüştüm.

Görüşmede bahsettiğim oluşum Özdağ'ın MHP içinde bir yere getirilmesi içindi. Bu benim siyasi
tercihimdir. Sedat Peker'in bir desteği olmadı." Küçük, "MHP yönetiminin değişmesini neden
istediniz?" sorusuna, "İlgilenmemin tek nedeni Özdağ'ın da yönetime girmesi arzusunda olmamdı"
yanıtını verdi. Özdağ Bahçeli'ye karşı MHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını açıklamış, ancak
partiden ihraç edilmişti.

3 Kasım 1996'da meydana gelen Susurluk Kazası'

ndan sonra emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün adı pek çok kez gündeme geldi. 'Yeşil', Abdullah Çatlı,
Alaattin Çakıcı, Ömer Lütfi Topal, Sedat Peker'le ilişkisi tespit edildi.

Ancak 12 yıl boyunca sorulara yanıt vermeyen Küçük, ne çağrıldığı TBMM Susurluk Komisyonu'na
gitti, ne de hakkında adli soruşturma açılabildi. Küçük, Ergenekon Operasyonu'nda gözaltına
alındığında yıllardır yanıtlamadığı soruların sorulma zamanıydı. Sorular ve genellikle kısa olan
yanıtları şöyleydi: Sami Hoştan isimli şahsı tanıyor musunuz?

Tanırım, 1983'te Edirne İl Jandarma Komutanı iken arkadaşımın vesilesiyle tanıştım. Edirne kritik
bölge olduğu için istihbarat elde edebileceğimi düşündüm Topal ile ortak olduğunu öğrenince uzak
durdum. Üç kez telefonla görüştüm. Onun dışında yakın birlikteliğimiz olmadı. Kumar işi yaptığını
biliyorum, uyuşturucu işinin içinde olduğunu bilmiyorum.

Mahmut Yıldırım'ı tanır mısınız?

Hiç görmedim, tanımıyorum. Ne Van ne de Ağrı Alay Komutanı iken irtibatım olmadı.

Susurluk davası olarak bilinen olayla bir bağlantınız var mı?

Susurluk olayı içinde değilim. Ancak o olayda bulunan Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ, Sedat
Bucak'ı yakinen tanırım. Olayı bana Sami Hoştan telefonla bildirdi. Balıkesir Emniyet Müdürü Nihat
Camadan'ı aradım...

Mehmet Özbay isimli kişinin Çatlı olabileceğini söyledim.

Mehmet Özbay'ın Çatlı olduğu daha önce Doğu Perinçek tarafından açıklanmıştı... Camadan'a Bucak'ı
mümkün olduğu kadar yakın bir hastaneye kaldırmasını söyledim.

Benim Susurluk'taki kazayla ilgim ve alakam bu kadardır.

Ali Balkan Mete'yi (Susurluk raporunda adı geçen eski Habur Gümrük Müdürü) tanıyor
musunuz?

Tanıyorum. Bu kişi gümrükte görevlidir. 1987 yılında Edirne'den ayrıldıktan sonra bir daha kendisini
görmedim.




