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Said-i Nursi. 20 YY. başından itibaren özellikle
dini çevrelerde gündemde olan bir adam. İslam dini
içinde Nurculuk adında bir ekolün yaratıcısı.
Said-i Nursi’nin yurt içinde kısaca Nurcu denilen
pek çok takipçisi olmuş, bunlar da daha sonra birbirinden farklı yeni ekoller (fraksiyon) oluşturmuşlardır.
Bu ekollerin en önemlisi şu an ülke gündeminin bir
numarası durumundaki ve adı artık terör örgütü olarak anılan Fetullah Gülen’e bağlı olanların oluşturduğu ekoldür.
1960’lı yılların ortasından itibaren önce MİT, sonra
CIA ile tanışan Fetullah Gülen’in örgütü, o yıllardan
itibaren büyüdükçe büyümüş, Gülen’in şöhreti, fikirlerini temel aldığı Said-i Nursi’nin önüne geçmiştir.
O yıllardan itibaren ağlayarak verdiği vaazların, kasetlere çekilerek yurdun en ücra köşesine kadar dağıtılmasıyla, yurt içinde pek çok insanın sempatisini kazanmıştır. Bu sempatiyi iyi kullanan Gülen, bu
insanlardan topladığı bağışlarla eğitime yatırım yapmaya, dershaneler, okullar açmaya başlamıştır.
Fetullah Gülen ve diğer ekollerin hepsi aslında
Said-i Nursi’nin fikirleriyle, önce İslam’a sızmışlar,
İslam’ı kullanarak da topluma sızmışlardır. Özellik-
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le Fetullah Gülen’e bağlı olanlar, topluma sızdıktan
sonra başarılı gençleri seçerek, onları kullanıp devlete sızmışlardır. Bu devlete sızma işi yaklaşık 50 yıldır
devam etmektedir. Ancak sızma işlemlerinin 12 Eylül 1980 sonrası ivme kazandığını ifade edeyim. Sızdıkları kurumların içinde TSK’da vardır ve en sinsi
sızma işini de TSK’da gerçekleştirmişlerdir.
***
Devlet içinde iyice güçlendiği andan itibaren devleti ele geçirmek için zaman kollamaya başlamışlardır. Nihayet 2000’li yılların ikinci yarısında devleti tamamen kontol etmek için düğmeye basmışlar ve
kumpas davalarıyla öncelikle devlet içinde kendilerine engel olarak tanımladıklarına saldırıya başlamışlardır. Sıranın kendisine geleceğini o zaman için düşünemeyen hükümet de o gün için onlara her türlü siyasi desteği sağlamıştır.
Fetullahçı Örgüt, kendine bağlı polis, hakim, savcı
ve TSK içindeki kripto üyeleriyle koordineli biçimde
hazırladığı kumpaslarla, devlet içerisinde en çokçekindikleri ve önlerinde önemli bir engel olarak gördükleri TSK’yı ele geçirmek için harekete geçmiştir.
Fetullahçı Örgütün TSK’yı ele geçirirken hedef aldıkları, haliyle Atatürkçü askerlerdir. Atatürkçü, milliyetçi, vatansever askerlerin varlığı, TSK’yı kontrol
etmelerinde önlerindeki en büyük engeldir. Bu melun
örgüt, bu amaçla tarihte görülmeyen bir kumpas planıyla, hedef aldığı vatansever askerleri cezaevlerine
tıkarak büyük bir tasfiye gerçekleştirmiş ve 2008 yılında başlayan söz konusu kumpas davalar süreci ile
amacına adım adım yaklaşmıştır.
Söz konusu kumpasların en kapsamlısı Balyoz Davasıdır.
***

Balyoz Davası kumpası, 2003 yılında, 1. Ordu’da
harekât planlarının tartışıldığı seminerdeki konuşmalardan hareketle 2010 yılında başlatılmıştır.
Öncelikle, sırf kamuoyu algısı için kurulan Taraf
gazetesi üzerinden oluşturulan ve psikolojik Harp
taktikleriyle kamuoyu hazırlanmış, sonra aralarında
general ve amirallerin de bulunduğu pek çok asker
gözaltına alınarak tutuklanmıştır. TSK’nın komuta
kademesi böylesi bir saldırıya hazırlıklı değildir. Zaten, o zaman bilinmese de, içerideki Fetullahçı yapı
çok güçlüdür ve her türlü bilgiyi dışarıya sızdırmaktadır.
Bu şartlarda 20 Ocak 2010 tarihli Taraf isimli sözde gazetenin “Camileri Bombalayacaklardı” başlığı
ile başlayan süreç, 2015 yılına kadar devam etmiştir. Yüzlerce general/amiral, subay ve astsubay cezaevlerine doldurulmuş, onların üzerinden sistem içerisindekiler de her an bir davaya sanık yapılırım korkusuna düçar edilmişlerdir. Binlerce askeri personel
bu şekilde baskı altına alınarak sistemden çıkmaya
zorlanmıştır.
Bu ağır saldırı sonrası tasfiye edilenlerin kimler olduğu, onların yerine kimlerin geçtiği 15 Temmuz’da
herkesin anlayacağı şekilde ortaya çıkmıştır.
Yukarıda da kısmen ifade ettiğim gibi, hem hükümet, hem de Fetullahçı Örgüt yanlısı basın üzerinden
her türlü yalana ve iftiraya dayanan psikolojik saldırılar sonucu Türk Ordusu adeta linçe tabi tutulmuş,
halkın büyük bir kısmı ordusunun camileri bile bombalayacağına inandırılmış, o süreçte sistematik bir iftira kampanyası yürütülerek Türk Ordusu ile Türk
Halkı arasındaki psikolojik bağ koparılmaya çalışılmıştır.
Sonuç itibarıyla sadece Balyoz kapsamında çoğu
yüksek rütbeli asker olmak üzere, 364 asker sanık yapıldı. Bunlardan 326’sı tutuklandı.
Süreci adım adım ve özetleyerek anlatırsak başlangıçtaki durum şöyledir;
22 Şubat 2010 Gözaltı ve müteakiben ilk tutuklama (Toplam 39 kişi)
1 Nisan Tahliye (Tahliyeyi veren Hâkim Oktay
Kuban sürgün edildi)
4 Nisan İtiraz üzerine yeniden tutuklama
18 Haziran İkinci kez tahliye (Tahliyeyi veren
Hakim Yılmaz Alp sürgün edildi)
23 Temmuz Mahkeme iddianameyi kabul etti ve

sanıklar hakkında yakalama Kararı çıkarttı…
6 Ağustos Bir üst mahkeme itirazı değerlendirdi
ve karar kalktı… (Çünkü Askeri Şür’a bitmişti)
12 Eylül Referandum (HSYK’nın tamamının
FETÖ’nün eline geçmesi)
11 Kasım Mahkeme Bşk. Zafer Başkurt CD’leri
inceletiyor (Rapor CD’lerin manipülatif olduğunu
belirtiyor)
14 Aralık Mahkeme Bşk. görevden alınıyor. Yerine Ömer Diken geçiyor.
16 Aralık Duruşmalar başlıyor…
11 Şubat 2011 Toplu tutuklama yapılıyor…
Delillerin tamamı dijital (sayısal). Sanıkların büyük kısmı hiç biri seminere katılmamış olan denizciler. Tutuklama gerekçelerinden biri kaçma şüphesi.
Hâlbuki sanıkların epey bir kısmı birkaç kez tutuklanmış serbest bırakılmış sonra tutuklama kararı verilince yine kendiliğinden gidip teslim olmuş. Sanıklardan yurtdışında olanların tamamı tutuklanacaklarını bile bile atlamış gelmişler.
Tutuklamaya gerekçe kıldıkları diğer bir nokta TÜBİTAK bilirkişilerinin verdikleri rapor. 2015 yılında
üçü de yurtdışına kaçan söz konusu bilirkişiler o tarihte verdikleri raporda, bahse konu dijital verilerin
sanıklara ait bilgisayarlarda hazırlandığını (Tamamen gerçek dışı. Bu bilgisayarlar bulunamadı), son
kaydetme tarihlerinin 2003 yılı ve öncesine ait olduğunu ve verilere bu yıldan sonra hiçbir ekleme yapılmadığını ifade etmişlerdir.
Mahkeme sürecinde görülmüştür ki söz konusu verilerin içinde 2003 yılında hazırlanması mümkün olmayanlar bulunmaktadır.
Birkaç örnek vermek gerekirse, 2003’te üniversitede bölücü faaliyetler içinde bulunduğu iddia edilen öğrenci, okula 2009 yılında kayıt yaptırmış. Yine
yönetime el konulduğunda kapatılacağı ileri sürülen
dernek, 2007’de kurulmuş. Bu ve buna benzer pek
çok fahiş hata ve sahtelik görüldü. Dosyada bu şekilde iki binden fazla sahtecilik ortaya konulmuştur.
Bunun üzerine sıkışan mahkeme, başlangıçta sanıkları tutuklama gerekçesi yaptığı TÜBİTAK bilirkişi raporunu görmezlikten gelerek, hiçbir delile dayanmaksızın “güncelleme yapılmıştır” gibi hukuk
dışı bir gerekçe bulmuştur. Buna dayanarak 325 sanığa 12 ila 20 yıl arasında ceza vermiştir.
Kumpas Davaları Gerçekleri
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Düşünün cuntanın başı olduğu iddia edilen Orgeneral Çetin Doğan, o yıl yani 2003’te emekli olmuş, rahatsızlıklarıyla boğuşan eski bir komutandır.
2009’da hala sözü edilen cuntanın başında gösterilmektedir. Anlayacağınız cunta onu bile güncellemeyi unutmuştur(!)
Komik ötesi bir durum!
***
Karar sonrası dosyayı inceleyen ve yürürlükteki
mevcut TCK’yı yazan Hukuk Profesörü İzzet Özgenç, hazırladığı raporda, “Mahkemenin kararının,
hatalı hüküm açısından örnek olduğunu, Balyoz Davası dosyasında herhangi bir suç bulunmadığını” ifade etmiştir.
Buna rağmen 2010 HSYK’sı tarafından önceden
kumpas davalar için şekillendirilen Yargıtay 9. Dairesi, ilk derece mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararlarını, çok büyük kısmıyla onamakta beis görmemiştir. Yeri gelmişken belirteyim ki Yargıtay’da bu
kararı veren başkan ve 4 üye hakkında 15 Temmuz
sonrası FETÖ üyeliğinden dava açılmış, biri yurtdışına kaçmış diğerleri ise tutuklanmıştır. Söz konusu
yargılamayı ilk derece mahkemede yapan ve Ömer
Diken’in Başkanlığındaki 10. Özel Yetkili Ağır Ceza
Mahkemesinin başkan, üye ve savcılarının tamamı
da FETÖ örgüt üyesi olmaktan tutuklanmıştır. Bunlardan biri de itirafçı olmuştur.
Burada bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Malum dava, 2003’te 1. Ordu Komutanlığındaki seminer esas alınarak başlatılmıştı. Söz konusu seminere
162 kişi katılmıştı. Bunlardan sadece 51’i sanık yapılmıştı ki, bunların epey bir kısmı seminerde izleyici durumundaydı. Bunlardan da 38’inin hükmü onanmıştı. Aralarında seminerin koordinatörü olan o zamanki rütbesiyle Kurmay Yüzbaşı Muhammed Tanju Poshor dahil, büyük bir kesim sanık dahi yapılmamıştı. Poshor’u 15 Temmuz 2016 kalkışmasında
TRT’yi basan ekibin başında kurmay albay olarak
gördük. Elbette hiçbir şey tesadüf değil!
Peki, seminere katılmayıp sanık yapılanlar kaç
kişi? Çok büyük çoğunluk onlar. Tam 313 kişi. Hiç
birinin seminerden haberi yok! Sadece 11 numaralı
CD’ye toparlanan sahte dijital veriler delil kabul edilerek sanık yapıldılar. Düşünün topyekûn bir savaşta
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vermeyeceğimiz kadar general/amiral bir CD ile sistem dışına itildi. Örneğin Deniz Kuvvetlerindeki muvazzaf Amirallerin %55’i Balyoz kumpasıyla tasfiye
edildi. Bir savaş olsa bu kadar amirali kaybetme olasılığı nedir? Sanırım sıfıra yakın!
Hava Kuvvetleri personelinin de çok büyük çoğunluğu generaldi ve gelecek 15 yılın komuta kadrosunun tamamı cezaevine tıkılarak tasfiye edildi.
Anlayın Balyoz kumpasıyla düşman neler kazandı, dahası başardı!
***
Hükmü onananların kuvvetlere dağılımı şu şekilde;
34 Denizci

(Hiç biri seminere katılmamış)

41 Havacı

(Hiç biri seminere katılmamış)

38 Karacı

(3’ü seminere katılmamış)

24 Jandarma (21’i seminere katılmamış)
Hükmü onanan 237 kişinin, sadece 38’i seminere
katılmış. Buna göre; karacıların planladığı iddia edilen bir darbe, denizci ve havacılara yaptırılıyor anlayacağınız! Komik ötesi bir durum değil mi?
Daha sonra Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı
verdi. Müteakiben ilk derece mahkemede yargılanan
sanıkların tamamı beraat etti. Savcı, Çetin Doğan ve
6 kişiye itiraz ederek, onlar nezdinde davayı temyize taşıdı. İtiraz, hiçbir haklı gerekçeye dayanmamakla birlikte söz konusu 7 kişinin davası yaklaşık 4 yıldır Yargıtay’da görülmeyi bekliyor.
Balyoz vb. kumpas davalarıyla tasfiye edilenlerin
yerine geçenlerin, yani önü açılanların, 15 Temmuz
gecesi neler yaptığını kamuoyu gördü.
Balyoz kumpası ile Fetullahçı Örgüt mıntıka temizliği yapmıştı. Bu kumpaslarla üniformalı militanlarının önünü açarak etkili yerlere gelmelerini sağlamış, sonra da 15 Temmuz’da devleti zorla ele geçirmek için harekete geçmişler, 251 insanın ölümüne, iki binden fazla insanın yaralanmasına sebep olmuşlardı.
Balyoz, görünürde tasfiye amaçlı cezaevine tıkılanların başına indi gibi gözüküyordu. Ama bugün
görülen, söz konusu dava ile balyoz, asıl Türk Ordusunun, dahası Türk Milletinin kafasına inmiştir!

“Ergenekon Davası” adaletin arandığı bir yargılama değil; baskı, intikam, işkence, yakın tarihi yeniden yazma ve Türkiye Cumhuriyeti’ni bütün kurumlarıyla tasfiye aracıdır. Bu davada toplanan 21 iddianamede yargılanan ve aralarında yapay irtibatlar kurulmaya çalışılan farklı kesimlerdeki insanların tek
ortak özelliği büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıya
kalmış olmalarıdır.
Yıllarca devam eden yargılamalar boyunca hiçbir olay aydınlatılamadığı gibi, yakın tarihin onlarca
dosyası birleştirilip, düzmece delillerden medet umularak peşin hüküm oluşturulmuş; kararın açıklanması için sadece uygun zaman kollanmıştır. “Darbe girişimlerini yargılıyoruz (!)” görüntüsü aldatmacadan başka bir şey değildir. Milletimize asıl darbeyi,
bu davayı tertipleyenler yapmışlardır. Silivri Cezaevi içindeki duruşmalar düşman ceza hukukunda bile
uygulanmayan zulme dönüşmüştür.
Bu davaya neden Ergenekon isminin verildiği önemlidir. ERGENEKON: Türklerin Orta
Asya’daki efsanevi anayurdu olup en önemli Türk
destanına adını vermiştir. Ergenekon destanı, Türklerin esir olmayacağının bir kanıtı olan, en önemli Türk Destanıdır. Bu nedenle, bu kumpas davasına Ergenekon adı verilmiş, tarih boyunca esir alına-

mayan Türkler, devlet içine çöreklenmiş işbirlikçiler
yardımıyla esir alınmak istenmiştir.
Davanın kronolojisi kısaca şöyledir:
- 2007 Haziran ayında, diğer kumpas davalarında da olduğu gibi bir isimsiz ihbar ile soruşturmalar ve davalar zinciri başladı. Ümraniye Çakmak
Mahallesi’nde bir gecekondunun çatısında patlayıcı
madde bulunduğu, bu maddeyi Mehmet Demirtaş’ın
sakladığı, patlayıcıları bir astsubayın temin ettiği ihbar edildi. Gecekondu sahibi Mehmet Demirtaş’ın
yeğeni Ali Yiğit’in ifadeleri üzerine Demirtaş’ın askerdeki komutanı olan emekli astsubay Oktay Yıldırım gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Emniyetinde sorgulandı. Bu davanın ilk dalgası olarak adlandırıldı.
- Yaklaşık 13 ay süren soruşturma sürecinin ve devam eden 7 gözaltı dalgasının ardından 25 Temmuz
2008 tarihinde Ergenekon iddianamesi kabul edildi ve dava süreci resmen başladı. Ergenekon davası için Silivri Cezaevi’nde bulunan spor salonu, 740
kişi kapasiteli mahkeme salonu haline getirildi Devam eden operasyonlarda 18 Eylül 2008 tarihinde
8. dalga olarak adlandırılan gözaltı operasyonunda
beş teğmen ve bir askeri öğrencinin tutuklanmasıyla ilk defa muvazzaf subaylar tutuklanmış oldu.
27 Ekim 2008’de, 2455 sayfalık birinci iddianamenin okunması kararına varıldı ve iddianame okunmaya başlandı. Tutuklamalar dalga dalga devam etti. 10
Mart 2009, Ergenekon davasında 2. iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 25
Mart 2009, Ergenekon davasının 2. iddianamesi
mahkeme tarafından kabul edildi. 3 Ağustos 2009,
Danıştay Saldırısı davası ile Ergenekon davası resmen birleştirildi. Mahkeme birleştirme talepli üçüncü iddianameyi 5 Ağustos 2009’da kabul etti. Devam
Kumpas Davaları Gerçekleri
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eden ve hukuksuzluklarla dolu olan yargılamada, 18
Mart 2013’te savcılık mütalaasını verdi. Mütalaada,
aralarında 64 sanık hakkında TCK’nın 312/1’inci
maddesi uyarınca “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya
veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen
engellemeye teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Savcılar, 2 bin 271
sayfadan oluşan esas hakkındaki mütalaada, Ergenekon Terör Örgütü’nün varlığının sabit olduğu şeklinde tespitte bulundu.
- 05 Ağustos 2013 tarihinde 66’sı tutuklu, 275
sanığın yargılandığı davada İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi kararını açıkladı. 21 sanık hakkında beraat kararı verildi. Aralarında Bedrettin Dalan ve
Turhan Çömez’in de olduğu firari sanıkların dosyaları ayrıldı. Vefat eden sanıkların davaları düştü. Diğer sanıklara 4 yıldan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
+ 99 yıl hapis cezasına kadar çeşitli cezalar verildi.
17 sanık tahliye edildi, 13 sanık hakkında tutuklama ve yakalama kararı verildi. Mahkeme kısa kararın ardından aylarca gerekçeli kararını açıklamadı.
Bazı sanıklar, davaya bakan ve kapatılan özel yetkili
mahkemenin gerekçeli kararını yazmasının 7 ay sürmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulundu ve yüksek mahkeme “sanıkların haklarının ihlal edildiğine” hükmetti.İhlal kararı üzerine, yasayla kaldırılan İstanbul 13. Ağır
Ceza Mahkemesi yerine başvuruları inceleyen nöbetçi mahkemeler tutuklu sanıkları tahliye etti.
- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin karardan 7 ay sonra 16 bin 600 sayfadan oluşan gerekçeli kararının taraflara tebliğ edilmesinin ardından dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi. 6 Ekim 2015’te Yargıtay 16. Ceza
Dairesi’nde temyiz duruşmaları başladı. 21 Nisan
2016’da Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararını açıkladı.
Yargıtay kararında “Sebepsiz yere davalar birleştirildi ve yargılama uzatıldı. Hukuksuzdur. ‘Tek
kuzudan 3 post çıkarttılar’ denildi.
- Yargıtayın bozma kararının ardından, İstanbul
Özel Yetkili 13. Ağır Ceza Mahkemesi kapatılmış
olduğu için dosyaya hangi mahkemenin bakacağına
ilişkin yaşanan yetki karmaşasının ardından HSYK
tarafından alınan kararla dosya İstanbul 4. Ağır
Ceza Mahkemesine gönderildi.
- İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesince, ilk duruş-
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manın 21 Haziran 2017’de yapılmasına karar verildi. Devam eden 8 celsenin ardından 16.05.2019 tarihli celsede nihai kararın verilmesi beklenilmektedir.
Davada tam bir Gizli Tanık Terörü estirilmiştir. En
ağır hapis ya da müebbet hapis cezalarına çarptırılmış ve akıl sağlığı bakımından da şüphe uyandırıcı
ifadelerde bulunan bu şahıslar, iddia edilen Ergenekon Örgütündeki gizli tanıklığı kendilerine kurtuluş
için son çare olarak görmüşlerdir.
Rakamlarla Ergenekon Davasına baktığımızda hukuk katliamının boyutları daha net ortaya çıkmaktadır: Dava toplam 21 iddianamenin birleşiminden
oluşmuş, 100.000’den fazla telefon iletişimi izlenmiş, 60.000 telefon dinlenmiş, 3.000 kişi hakkında
takip yapılmış, 1.360 kişi ifade vermiş, toplam 289
sanık yargılanmış ve dava 11 yıldır devam ediyor. 7
sanık ifadesini veremeden, 12 sanık yargılamanın neticesini göremeden vefat etmiş, 7 sanık kansere yakalanmış, tutuklu sanıklar yargılama sürecinde 20’den
fazla 1.dereceden yakınlarını kaybetmişler, 21 iddianamenin toplam sayfa sayısı 17.000’i aşmış, davada gizli–açık toplam 153 tanık mahkemede ifade vermiş, 21 iddianame ile ilgili 650’e yakın duruşma yapılmıştır. Bu, Türk Yargı Sisteminde yaklaşık 150
yıllık ağır ceza yargılamasına denk gelmektedir.
Ergenekon Davasında görevli Hakim ve Savcılar
Hakkında Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2018/7 Esas
sayılı dosyası üzerinden ilk derece sıfatıyla “Görevi Kötüye Kullanma, Görevi İhmal, Hürriyeti Tahdit,
Resmi Belgede Sahtecilik, Suç delillerini yok etme,
gizleme veya değiştirme, Suç Uydurma” suçlarından
başlayan yargılama devam etmektedir. Yine Ergenekon davası 8 eski hakim ve savcısı hakkında, Silahlı
Terör Örgütü Yöneticiliği ve Üyeliği suçlaması ile 3
ile 600 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılamalar başlamıştır.
Bu kumpas davayı tertipleyenlere en güzel cevap,
yargılamada delil olarak gösterilen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’undan şu dizelerle verilebilir: “Bizim yüzümüz, her zaman temiz ve lekesiz idi ve daima temiz ve lekesiz kalacaktır. Yüzü
çirkin, vicdanı çirkinliklerle dolu olanlar; bizim vatanseverce, vicdanlıca ve namusluca hareketlerimizi, küçük ve çirkin tutkuları yüzünden çirkin göstermeye kalkışanlardır.” 1927 (Nutuk II, s. 882)

28 Şubat soruşturması ve davası; TSK’nin yalnızlaştırılması, itibarsızlaştırılması, halktan koparılması ve “susturulması” amacıyla çeşitli kumpaslarla başlatılıp sürdürülen Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, Amirallere Suikast, Askeri Casusluk vb. bir
dizi davanın son halkasıdır.
Davanın adı 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik
Kurulu’nda (MGK) alınan bir dizi tedbire dayandırılarak “28 Şubat Davası” olarak konmuştur. Cumhuriyet tarihimiz açısından oldukça önem taşıyan bu
dava her ne kadar bir “darbe davası” olarak adlandırılmaktaysa da, soruşturma, iddianame ve dava sürecine bakıldığında aslında bu davanın cumhuriyetin temel değerlerini ve bilhassa lâiklik ilkesini taviz
vermeden savunan - TSK dahil - bütün kişi, kurum
ve kuruluşlara bir “gözdağı verme” ve bir “intikam
alma” davası olduğu açıkça anlaşılmaktadır.
Soruşturma, 28 Şubat döneminin Başbakanı Necmettin ERBAKAN’ın 27 Şubat 2011’deki
vefatından sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Nisan 2011’de başlatılmıştır. Hiç kuşkusuz bu davayı açabilmek ve o dönemde iktidarda
olan 54’üncü Cumhuriyet Hükûmetinin (kısaca REFAHYOL Hükûmeti) 18 Haziran 1997 tarihinde istifa etmesini bir darbe ile ilişkilendirebilmek için
dönemin Başbakanı Erbakan’ın ölmesi beklenmiş-

tir. Erbakan’ın sağlığında böyle bir soruşturma
ve dava açmaya kimse kalkışmamıştır, zira merhum Erbakan, yaşadığı müddetçe, başında bulunduğu 54’üncü Hükûmet’in istifa gerekçesini hiçbir şekilde ve hiçbir yerde askeri darbeye bağlamamış, askeri darbe ile düşürüldüğünü söylememiş, bir askerî
darbeden şikâyetçi olmamıştır.
Başlatılan soruşturma - ne tesadüftür ki tıpkı diğer kumpas davalarda olduğu gibi - “vatansever”
bir şahsa (ki bu şahıs “Fethullah Gülen Nur Tarikatı üyeliği” gerekçesiyle 1997 yılında TSK’nden atılan
Tamer TATAR adlı bir Tabip Binbaşı’dır) (1) gönderilen bir klasör belge ile bir DVD ve bir CD’nin 22 Aralık 2011’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırılmasıyla derinleştirilmiştir. Davanın savcısı Mustafa BİLGİLİ (ki kendisi aynı zamanda “Kozmik
Oda” soruşturmasını da yürüten savcı olup 15
Temmuz “ihanet kalkışması” sonrası FETÖ üyeliği gerekçesiyle halen cezaevindedir) yine tıpkı diğer
davalarda olduğu gibi - kendisine gönderilen belgelerin doğruluğunu araştırmaya bile gerek görmeden
gözaltı ve tutuklamalar için düğmeye basmış, 12 Nisan 2012’de ilk gözaltı ve tutuklamalar başlamıştır.
İrili ufaklı 12 dalga halinde yürütülen gözaltı ve
tutuklamalar sonunda 103 kişi sanık sandalyesine
oturtulmuş, bunların 76’sı tutuklanmış, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı Org. İsmail Hakkı KARADAYI’nın da bulunduğu 23 asker tutuksuz
yargılanmak üzere adli kontrol tedbirleri ile serbest
bırakılmış, haklarında tutuklama kararı çıkarılan 4
kişi teslim olmamış, ancak tutuklama kararı kaldırılınca - biri hariç diğerleri - duruşmalar sırasında mahkemeye gelip ifade vermişlerdir.
Yargılananlardan sadece biri - dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal GÜRÜZ - sivil olup diğerlerinin tamamı asker kökenli kişilerdir. Aralarında KuvKumpas Davaları Gerçekleri
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vet Komutanlığı yapmış ve yaşı 80’i geçmiş orgenerallerin de bulunduğu toplam 102 asker sanığın son
rütbelerine göre dağılımı şöyledir: 14 Org./ Ora., 17
Korg./ Kora., 15 Tümg. / Tüma., 15 Tuğg. / Tuğa., 37
Alb., 1 Bnb., 3 Astsb.. Sanıklardan 6’sı (Org. Çetin
DOĞAN, Org. Şükrü SARIIŞIK, Korg.Engin ALAN,
Korg. Metin Yavuz YALÇIN, Korg. Doğan TEMEL ve
Korg.Tevfik ÖZKILIÇ) aynı zamanda Balyoz kumpasında da yargılanmışlardır. Dava kapsamında tutuklanan 76 sanıktan 65’i Sincan 1 No’lu F Tipi Yüksek
Güvenlikli Cezaevinde, muvazzaf olan 11’i Mamak
Askeri Cezaevinde kalmıştır.
Sanıkların büyük çoğunluğuna isnat edilen suç Batı
Çalışma Grubu (BÇG) üyeliğidir. Savcılık, BÇG’yi
“hükümeti yıkmak üzere oluşturulmuş yasadışı bir cunta yapılanması” olarak görmüş, ancak
Gnkur. Bşk. Org. İ.H.KARADAYI dahil tüm sanıklar “T.C. Hükümetini cebren devirmek, hükümetin görevlerini kısmen veya tamamen engellemek,
engellemeye teşebbüs etmek, darbeye teşebbüs etmek” suçuyla yargılanmıştır. Soruşturma sürecinde
Savcı Bilgili’nin hukuk dışı ve keyfî yaklaşımlarında
en büyük desteği veren Genelkurmay Adli Müşaviri Hâkim Albay Muharrem KÖSE olmuştur.
Davanın “BÇG - 28 ŞUBAT” adını taşıyan 1309
sayfalık iddianamesi ilk tutuklamalardan yaklaşık
13,5 ay sonra çıkmış olup, 355 Ek Klasörden oluşmaktadır.
Duruşmalar 02 Eylül 2013 tarihinde Ankara 13.
Ağır Ceza Mahkemesinde başlamıştır. Duruşmaların ikinci günü (03 Eylül 2013’te) dönemin Jandarma Genel Komutanı E. Org.Teoman KOMAN tam
15 aylık tutukluluğun ardından ağır sağlık durumu
gözetilerek tahliye edilmiştir. Cezaevine girdiğinde
de Parkinson hastası olan ve yürüme problemi nedeniyle kaldığı hücrede ayrı bir yatma tedbiri alınan E.
Org. Koman tahliye edilir edilmez hastaneye kaldırılmış, ancak bir daha çıkamamış, tam 3 ay sonra - 14
Aralık 2013’te vefat etmiştir.
Mahkeme sürecinde sanıklardan dördü daha vefat
etmiş, [(E) Dz.Alb. Eser ŞAHAN - vefatı 13 Şubat
2015, (E) J.Alb. Salih ERYİĞİT - vefatı 05 Nisan
2016, (E) Korg.Tevfik ÖZKILIÇ - vefatı 08 Ağustos
2017 ve (E) Tümg. Çetin DİZDAR - vefatı 24 Temmuz 2018]; böylece soruşturma sürecinde yaşamını
yitiren Alb. Mehmet HAŞİMOĞLU ile birlikte davanın sonucunu göremeden yaşamını yitirenlerin
sayısı 6 olmuştur.
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28 Şubat soruşturması kapsamında ilk dalgada gözaltına alınan ve en son tahliye edilen Çevik BİR ve
İdris KORALP yaklaşık 21 aylık tutukluluk süresi
ile en uzun süre tutuklu kalan kişiler olmuşlardır.
Bir dava içinde hiçbir makul gerekçe olmadan
üç kez hâkim değiştirilmiştir. Son heyetin yaklaşık 90 celseden sonra, yani artık duruşmaların
sonlarına gelindiğinde değişmesi “siyasetin davaya parmağı” olarak değerlendirilmiştir.
Duruşmalar sırasında 28 Şubat sürecinde başbakanlık, bakanlık ya da üst düzey bürokratlık görevi yapan birçok şahsiyet dinlenmiştir. Bunlar arasında REFAHYOL Hükûmetinin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu ÇİLLER, İçişleri Bakanı Meral AKŞENER, Adalet Bakanı Şevket KAZAN, Milli Savunma Bakanı Turhan TAYAN, eski
Orman Bakanı ve DYP Gn.Bşk.Yrd. Hasan EKİNCİ, eski Milli Eğitim Bakanı Köksal TOPTAN, REFAHYOL Hükûmetinden sonra kurulan ANASOL-D
Hükûmetinin (55’inci Hükûmet) Başbakanı Mesut
YILMAZ, eski Devlet Bakanlarından Hasan Celal GÜZEL, İlhan AKÜZÜM, Edip Safter GAYDALI, dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör ÖZDEN, dönemin Başbakanlık Basın
Başdanışmanı Mehmet BİCAN, Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Bülent ORAKOĞLU,
T.Çiller’in danışmanlarından ve eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin KOCABIYIK gibi isimler de bulunmaktadır.
Öte yandan, sanıkların taleplerine rağmen 28 Şubat döneminde REFAHYOL Hükûmetinin yıkılmasında oldukça etkin roller oynayan eski TBMM Başkanlarından Hüsamettin CİNDORUK, DYP’den ayrılıp ANAP’a geçen eski Sağlık Bakanlarından Rifat
SERDAROĞLU ile Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar TOPÇU, dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural SAVAŞ gibi son derece önemli tanıkların
dinlenmesi mahkemece reddedilmiştir.
Duruşmalarda sanıkların nihai savunmalarının başladığı günlerde siyaset eliyle mahkemeyi etkilemeye dönük baskıların arttığı gözlenmiştir. Nitekim
11.01.2018 tarihinde 43. Muhtarlar Toplantısı’nda
bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı; “28 Şubat cuntacılarının yeni bir kardeş kavgası çıkarmak için
kurdukları tuzakları milletimizle birlikte birer birer bozduk.” diyerek 28 Şubat’ın bir cunta hareketi olduğunu ilan etmiş, aynı gün Adalet Şûrasında ko-

nuşan Başbakan ise “tankları demokrasiye karşı yürüten 28 Şubat darbecileri adalet önünde hesabını vermektedirler.” diyerek 28 Şubat’ı bir “darbe”,
yargılananları da “darbeci” olarak gördüğünü hem
kamuoyuna hem de davaya bakan hâkimlere duyurmuştur. Ancak bunlardan daha vahimi, 28 Şubat’ın
21’inci yıldönümünde Parti Genel Merkezi’ndeki
bir etkinlikte konuşan Başbakan’ın 28 Şubat sanıkları için “hukuk içinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.” şeklindeki sözleri son derece talihsiz ve doğrudan mahkemeyi etkileyen sözler olarak kayıtlara girmiştir. Nitekim söz konusu açıklamanın ertesi
günü (01.03.2018) Kumpas Mağdurları Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği (KUMPASDER) olayı kınayan bir basın açıklaması yapmış, bir sonraki gün ise
sanıklardan (E) Korg. Yıldırım TÜRKER’in avukatı Aytekin EROL da “Adil Yargılamayı Etkilemeye
Teşebbüs” suçunu işlediğini ileri sürerek Başbakan
hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.(2)
Mamafih müştekiler arasında Cumhurbaşkanı’nın
o dönemde biri 14 diğeri 12 yaşındaki iki kızının bulunması bile başlı başına yargı üzerinde bir baskı
oluşturduğu değerlendirilmektedir.
Tüm sanıkların son savunmaları 13 Mart 2018 tarihinde yapılan duruşma ile sona ermiş, bir ay sonra
13 Nisan 2018 tarihinde yapılan 106’ncı duruşmada
ise mahkeme heyeti kararını açıklanmıştır.
Buna göre;
- Aralarında Prof. Dr. Kemal GÜRÜZ’ün de bulunduğu 21 sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası verilmesine, ancak yargılama sürecindeki iyi
halleri nedeniyle cezanın müebbet hapis cezasına
çevrilmesine; sanıkların yaş ve sağlık durumları dikkate alınarak karar kesinleşinceye kadar yurt dışına
çıkmamak ve her ayın ilk günü en yakın güvenlik birimine imza vermek suretiyle “adli kontrol tedbirleriyle” salıverilmelerine,
- 10 sanık için davanın zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine,
- 68 sanığın beraatlerine,
- vefat eden 4 sanık için ise davanın düşürülmesine hükmedilmiştir.(3)
Davanın “Gerekçeli Kararı” 03 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanmıştır. 3833 sayfa tutan gerekçeli kararda; iddianamede yer alan çarpıtılmış / tahrif edilmiş belgelerin bile geçerli kanıt sayıldığı, duruşma-

larda açığa çıkan pek çok bilgi ve belgenin görmezden gelindiği, sanıkların son savunmalarının hiç dikkate alınmadığı, sonuçta siyasi baskıların etkisinde
kalan bir karar verildiği çok açık ve net biçimde görülmüştür.
Bu karardan yaklaşık 2,5 ay sonra (25.09.2018’de),
davanın savcısı Mehmet Hanifi YILDIRIM tarafından karara itiraz ederek istinaf dilekçesi verilmiş ve
beraat edenlerden 27 kişi ile zamanaşımı nedeniyle
davası düşen 10 kişi için kararın kaldırılması talebinde bulunmuştur.
Bu yazının hazırlandığı Mart 2019 tarihi itibariyle
dava halen istinaf aşamasındadır.
Dava ile ilgili diğer hukukî prosedüre bakıldığında;
15 Temmuz’un yargı ayağını oluşturmak ve FETÖ
üyeliği ile suçlanan eski Savcı Mustafa BİLGİLİ tarafından hazırlanan iki cilt halinde ve toplam 1309
sayfalık iddianamenin hukuk adına utanç duyulacak
bir belge olduğu görülmüştür.
Şöyle ki;
(1) Normalde sanıklar lehine olabilecek bilgi ve belgeleri de toplaması gereken savcılık, sanıkların lehine olabilecek tek bir bilgi ya da belgeyi bile
iddianameye almamış, aksine bu tür bilgi ve belgeleri sümen altı etmiştir.
(2) Adı “28 Şubat Davası” olan bir iddianamede, 28 Şubat 1997 tarihinde MGK’da alınan
“406 sayılı MGK Kararları”na ve o kararların
“Rejim Aleyhtarı İrticai Faaliyetlere Karşı Alınması Gereken Tedbirler” başlıklı 18 maddelik ekine ilişkin tek bir cümle dahi edilmemiştir.
(3) MGK kararlarının görüşüldüğü ve tereddütsüz kabul edildiği 13 Mart 1997’deki Bakanlar
Kurulu Toplantısı ile o toplantı sonucuna göre ertesi
gün (14 Mart) Başbakan Erbakan’ın imzasıyla bütün
bakan(lık)lara / icracı kuruluşlara yayınlanan BAŞBAKANLIK DİREKTİFİ tamamen görmezden gelinmiştir.
(4) Söz konusu Başbakanlık Direktifi’ni
müteakip irtica ile mücadele esaslarını içeren ve dönemin İçişleri Bakanı Meral AKŞENER tarafından imzalanarak bütün il valilikleri ve emniyet teşkilatına gönderilen 28 Mart 1997 tarihli “ANAYASA VE YASALARIN UYGULANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR” başlıklı GENELGE
yine yok sayılmıştır. (Oysa o dönemde kamu personelinin kılık kıyafet konusu da dahil bütün uygula-
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malar bu genelge çerçevesinde valiliklerce, emniyet
müdürlüklerince gerçekleştirilmiş, ancak bazı çevreler bu işi sanki TSK yapmış gibi bir izlenim oluşturmuşlardır.)
(5) Aynı şekilde, Adalet Bakanı Şevket KAZAN tarafından imzalanarak Cumhuriyet ve DGM
Başsavcılıklarına gönderilen, 11 Nisan 1997 tarihli
“KANUNLARIN TİTİZLİKLE UYGULANMASI HAKKINDA” konulu GENELGE sanki hiç yazılmamıştır.
(6) O dönemde MİT ve Emniyet Genel
Müdürlüğü’nce Cumhurbaşkanı’na ve Hükûmete verilen ve irtica tehdidini açıkça ortaya koyan brifinglerden, raporlardan eser yoktur.
(7) Başbakan ERBAKAN’ın 18 Haziran
1997 tarihinde Cumhurbaşkanı Demirel’e verdiği ve
“Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi arasındaki Koalisyon Protokolü’ne uygun olarak, bu bir yıllık süreden sonra başbakanlığın Doğru Yol Partisi’ne geçebilmesi için yapmış olduğumuz taahhüde ve iki parti
arasındaki mutabakata uymak üzere başbakanlık görevinden istifa ediyorum.” şeklindeki istifa dilekçesine tek kelime ile değinilmemiştir,
(8) Aynı şekilde, söz konusu istifa mektubundan üç gün sonra merhum ERBAKAN’ın Başbakan Yardımcısı Tansu ÇİLLER ve hükûmeti
destekleyen BBP Genel Başkanı merhum Muhsin YAZICIOĞLU ile birlikte bütün kameraların önüne çıkıp istifa gerekçesini detaylı biçimde
açıkladığı basın toplantısı görmezden gelinmiştir.
(9) Cumhurbaşkanı DEMİREL’in Meclis
Darbeleri Araştırma Komisyonu’nda söylediği ve o
dönemde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğuna ve tüm faaliyetlerin anayasa ve yasalar çerçevesinde yürütüldüğüne ilişkin hiçbir beyanı iddianameye alınmamıştır.
(10) Dönemin Adalet Bakanı Şevket
KAZAN’ın bizzat kendi yazdığı “Öncesi ve Sonrası ile 28 Şubat” ve “Refah Gerçeği” adlı kitaplarda hükümetin istifasının tamamen iki parti arasındaki
protokole dayalı bir ahde vefa ilişkisi olduğuna ilişkin açıklamalarının hepsi es geçilmiştir.
(11) Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik iç ve
dış tehditlerin belirlendiği ve başta TSK olmak üzere devlet çapında güvenlikten sorumlu bütün kurumlara düşen görevlerin yer aldığı en önemli ve en te-
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mel kaynak olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi
(MGSB) hiç gündeme bile getirilmemiştir. (Duruşmalar sırasında söz konusu belgenin Başbakanlık ve
/ veya MGK Genel Sekreterliğinden getirtilmesi taleplerinde bulunulmuş, ancak mahkeme bu konuda
gerekli özeni göstermemiş, MGK’nın gönderdiği ve
bilerek ya da bilmeyerek hedef şaşırtıcı birkaç cümlelik cevabı yeterli görmüştür. Mahkemenin MGSB
konusundaki bu tutumu da anlaşılamamıştır.)
(12) Bütün bu gayrı hukukî tutum yetmezmiş gibi, iddianameyi hazırlayan savcıların hukuka
aykırı biçimde delil topladıkları, sırf sanıkları suçlu
göstermek için resmî belgelerdeki cümleleri / ifadeleri bile tahrif etmekten kaçınmadıkları; dahası, sorguya çağırdığı bazı sivil memurları sanıklar aleyhinde ifade vermeleri için korkuttukları ve psikolojik baskı kurdukları ortaya çıkmıştır.
(13) Ve nihayet, gerek iddianamede gerekse gerekçeli kararda müşteki, mağdur ve katılan
olarak yer alan asker kökenli şahıslardan bir bölümünün geçmişte Fethullah Gülen Cemaatiyle ilişkisi
nedeniyle TSK’dan Yüksek Askeri Şûra kararıyla
ihraç edildiği anlaşılmıştır. Bu tespit, sayıları askerlerden çok daha fazla olan sivil müşteki, mağdur ve
katılanlar arasında da FETÖ’cüler olabileceği konusunda kuvvetli şüphe uyandırmaktadır.
Sonuç olarak denebilir ki; 28 Şubat kumpas davasının - başta FETÖ olmak üzere siyasal İslâm’ı savunan köktendinci tarikat ve cemaatlerle neden mücadele ettiniz?”, davası olduğu ve TSK’ya karşı ideolojik intikam güdüsü ile açılmış siyasi bir dava olduğu tüm çıplaklığıyla açığa çıkmıştır.
GATA’da göz doktoru iken TSK’dan ihraç edilen Tamer TATAR’ın bilahare FETÖ’nün Afrika’daki faaliyetleri
kapsamında birçok hastanede 100’den fazla göz ameliyatı
yaptığı tespit edilmiştir.
(2)
Söz konusu suç duyurusu hakkında savcılığın
12.03.2018 tarihinde “Soruşturma ve kovuşturmaya yer
olmadığı” kararı verdiği öğrenilmiştir. Ancak Av.Aytekin
EROL bu konuyu AİHM’ne kadar götüreceklerini beyan
etmiştir.
(3)
Sanıklardan (E) Tümg. Çetin DİZDAR mahkeme kararından sonra vefat ettiği için mahkeme kararında “4 sanık” görünmektedir.
(1)

18 Nisan 2007 tarihinde Türkiye-Almanya ilişkilerini baltalamak, Türkiye’yi AB’den uzaklaştırmak,
ABD’nin bölgesel politikaları doğrultusunda hareket
etmeye zorlamak, Türkiye’de inanç ve vicdan özgürlüğü olmadığı algısı yaratmak, kaos ve kargaşa çıkarmak ve ülkeyi istikrarsızlaştırmak maksadıyla yabancı istihbarat servislerince taşeronları FETÖ’nün
hücre evlerinde motive edilen 5 genç tarafından
Malatya-Ağbaba iş merkezi Zirve Yayınevinde
biri Alman, ikisi kendi vatandaşımız olmak üzere üç kişi hunharca öldürülmüştür.
Küresel güçlerin taşeronu FETÖ’cüler, örgütsel
amaçlarına karşı engel olarak gördükleri hedef
şahısları bu cinayet üzerinden Ergenekon Kumpas davasına bağlamak, itibarsızlaştırmak, linç
etmek ve devletin en mahrem yeri olan kozmik
odalarına girmek için;
2001 yılında FETÖ’nün FEM dershanelerinde
örgüte kazandırılan Uzm. J. Çvş Aykut SAKA’nın
itirafları doğrultusunda örgütün Malatya İl ve
Jandarma yapılanmasını ortaya çıkaran, misyonerlerin inanç ve vicdan özgürlüğünü istismar ve

kötüye kullanılması faaliyetleri ile karanlık ilişkilerini deşifre eden dönemin İl J. Komutanı E. J.
Kur. Alb. Mehmet ÜLGER, İsth. Ş. Md. J. Bnb.
Haydar YEŞİL ve diğer İstihbarat personeli ile
misyonerlik faaliyetleriyle ilgili İl J. K.lığında konferans veren ve “Dinler Arası Diyalog’’ çalışmalarını eleştiren İnönü Üniversitesi Öğretim görevlisi Ruhi ABAT, Mersin İl J. K.lığından J. Astsb. Abdullah ATILGAN, benzer şekilde bu örgütün yalancı tanıklık teklifini kabul etmeyen Levent Ercan GELEGEN’i hedef almışlardır.
Yine bu şahıslarla hiçbir irtibatı olmayan 4 Temmuz 2003 tarihinde K. Irak’ta askerlerimizin başına
çuval geçirme olayı sırasında ABD Washington’da
devir teslim töreninde bulunan ve ‘’bu Türk askerine karşı yapılan eşi görülmemiş, hafife alınamayacak iğrenç bir olay’’ şeklinde açıklamalarda bulunarak protesto edip ülkemize dönen E. Org. Hurşit TOLON’dan dava kapsamına sokulmuştur.
Bu çercevede Org. TOLON 1993 yılında Genkur.
Gn. Sekreterliğine bağlı olarak Özel Kuvvetler K.
lığı Seferberlik Dairesi bünyesinde Türkiye Ulusal Stratejiler ve Hareket Dairesi (TUSHAD) adı
altında hayali bir örgüt oluşturulmuştur.
14 Ekim 2007 tarihinde Misyonerler ve 6 Haziran 2008 tarihinde örgütün kalemşoru Adem Yavuz ARSLAN’ın adamları tarafından tehdit, şantaj ve çeşitli vaatlerle Papaz İlker ÇINAR yalan
tanık olarak devşirilmiş ve bu sözde örgüt adına
oluşturulan ve TUSHAD belgeleri olarak adlandırılan düzmece belgeler eline tutuşturulmuş, hakkında
Malatya İl J. K.lığınca yasal işlem yapılması nedeniyle Jandarma personeline husumeti olan şahısKumpas Davaları Gerçekleri
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larla birlikte kurgu ifadeler verdirilmiş, Ergenekon kumpası savcısı Zekeriya ÖZ ile Zirve kumpas
savcısı Şeref GÜRKAN’a ismen gönderilen sahte
ihbar mektupları tutanaklara, tutanaklarda sahte
delillere dönüştürülerek 8 Haziran 2012 tarihinde
hazırlanan 3. İddianame ile 3 Sb, 3 Astsb. 1 Uzm.
J. Çvş, 1 akademisyen ve 3 diğer şahıs zirve davasının sanığı yapılmıştır.
Tüm kumpas davalarının kadrolu yalancı tanığı İlker ÇINAR’a “1993 yılında TUSHAD’a girdiği ve
TUSHAD’ın talimatıyla misyonerlerin arasına sızdığı, TUSHAD’ın ülkeyi 4 bölgeye ayırdığı, özlük dosyalarının kozmik odada olduğu” şeklinde kurgu beyanda bulundurulmuştur.
Oysa;
• İlker ÇINAR; 26 Ağustos 1992 tarihinde KKK.
lığı Babaeski 10 uncu Zh. Tug. K. lığı 1. Mknz. P. Tb.
Milan Tk. Atış Kısmında P. Uzm. Onb. olarak göreve başlamış, 23 Haziran 1993 tarihinde mesaiye alkollü olarak gelmekten 14 gün oda hapsi cezası almış, bu cezasını çekmek üzere 23 Haziran 1993 tarihinde hapse girmiş, 7 Temmuz 1993 tarihinde hapisten çıkmış, 30 Temmuz 1993 tarihinde firar etmiş
ve 1,5 ay firarı müteakip 13 Eylül 1993’te birliğine
katılmış ve nezarethaneye alınmış, 14 Eylül 1993 tarihinde tutuklanmış ve askeri ceza evine konmuş,
o dönem çıkarılan şartlı salı verme yasası hükümlerinden faydalanarak ceza evinden erken çıkmış
ve 23 Kasım 1993 tarihinde de disiplinsizlik nedeniyle sözleşmesi feshedilmiştir.
• İlker ÇINAR, TUSHAD’a katıldığını iddia ettiği
1993 yılı Haziran-Temmuz aylarında 10. Zh. Tug.
K. lığı emrinde Uzm. Onb. olarak ya görevde ya
sarhoş olarak mesaiye gelmekten hapiste, ya da firarda bulunmaktadır.
• Kaldı ki; Gnkur. Gn. Sekreterliğinin, Özel
Kuvvetler K. lığı ile hiçbir bağlantısı ve emir komuta ilişkisi bulunmamaktadır.
Gnkur. Bşk. lığının mahkemeye gönderdiği 16
Ağustos 2012 tarihli cevabi yazısında “Gnkur. Bşk.
lığı ve MSB Karargâhı ile bağlı birimlerinde Türkiye Ulusal Stratejiler ve Hareket Dairesi (TUSHAD)
isimli bir birimin halihazırda olmadığı ve geçmiş dönemde de teşkil edilmediği, E.Org. Ahmet Hurşit
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TOLON’un Gnkur. Bşk.lığı Genel Sekreterliği görevini yaptığı 1989-1992 ve 1993-1995 yılları arasında
da bulunmadığı’’ açıkça belirtilmiştir.
Peki, İlker ÇINAR’a; neden, “1993 yılında Türkiye Ulusal Stratejiler ve Hareket Dairesi adı altında Özel Kuvvetler K. lığı bünyesinde bir yapılanmaya gidildiği kurgusu yaptırılmış, 31 Mart
vakasından bugüne kadar tüm olaylara tanıklık
yapabilirim.’’ beyanında bulundurulmuştur?
Geçmişte de benzer şekilde 24 Temmuz 1908’de
II. Meşrutiyet ilan edilmiş, 8,5 ay sonra hicri 31
Mart günü (13 Nisan 1909) İttihat ve Terakki yönetimine karşı başkaldırı başlamış, Selanik’ten
Kurmay Başkanlığını Mustafa KEMAL’in yaptığı III. Orduya bağlı redif tümeni Meşrutiyet düzenini korumak için İstanbul’a getirilmiş, oluşturulan
“Hareket Ordusu’’ isyanı bastırmıştır.
Sonuç olarak; malum çevrelerce, geçmişten bugüne var olan bir kin ve nefretle ülkenin bölünme
sürecine götürülmek istenmesine karşı olan, ülkenin üniter yapısını savunan kitle ve kurumları hayali
TUSHAD örgütü yaftalaması ve kumpası ile elim bir
cinayet davası üzerinden itibarsızlaştırmak ve devletin en mahrem yeri olan kozmik odasına girilmek istenmiştir.
Oysa;
• Hayali TUSHAD’ın aksine FETÖ ve misyonerler ülkeyi 5 bölgeye ayırmıştır. FETÖ çatı iddianamesinde1 Gizli Tanık ŞİMŞEK (K) 08.09.2015 tarihinde verdiği ifadede; Fetullahçı Terör Örgütünün
Türkiye’yi 5 bölgeye ayırdığını ve kendi il, bölge
sistemini uyguladıklarını, Malatya FETÖ davasında Etkin Pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık Mehmet TANRIVERDİ 26.1.2016 tarihinde Malatya TEM Şubede vermiş olduğu ifadesinde FETÖ’nün ülkeyi İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Erzurum bölgesi şeklinde 5 bölgeye ayırdığını, Malatya’nın da Gaziantep Bölgesine bağlı olduğunu ifade etmiştir. 2
MİT’in Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonuna göndermiş olduğu 36 sayfalık rapora göre
FETÖ, Türkiye’yi (İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep ve Erzurum) 5 bölgeye ayırmıştır.

sahte evrak tanzim etmekten suç duyurusunda bulunmuş, cinayetin asli failleri 5 şahıs hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, kumpas kurulan tüm diğer sanıklar beraat etmiş ve beraat kararları
Yargıtay 16. Ceza Dairesince 11 Şubat 2019 tarihinde onanmıştır.

• Geçmişte de misyonerler 1860 yılında Harput’ta
yapılan toplantıda Anadolu’yu; Trabzon-Mersin
hattının batısında kalan bölgeyi Batı Türkiye Misyonu 3 Sivas güneyi-Mersin-Halep hattı içerisinde kalan bölgeyi Merkezi Türkiye Misyonu4 bu iki
istasyonun doğusunda kalan bölgeleri ise Doğu
Türkiye Misyonu5 Şeklinde 3, daha sonra Avrupa
Türkiye’si ve Halep İstasyonu şeklinde 5 misyon
bölgesine ayırmışlardır.

• Mağdurlar tarafından kumpas kuran hâkim ve
savcılar hakkında HSK’ya suç duyusunda bulunulmuş, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra soruşturma savcısı Şeref GÜRKAN, iddianameyi hazırlayan
savcı İsmail AKSOY, duruşma savcıları Zafer HAZAR ve Burhanettin OLGUN, Mahkeme Başkanı
Hayrettin KISA, duruşma hakimleri Osman KANDEMİR ve Mahmut MAVİ meslekten ihraç edilmişlerdir.
• Adli merciler tarafından; yalan tanık devşiren,
sanıkların lehine hiçbir delili toplamadan mizansen
yargılama yapan, kumpas kuran savcı ve hakimler
ile iddianame hazırlanmadan iddianame içerikleri ile
bire bir örtüşen yazılar yazarak soruşturmanın gizliliğini ihlal eden basın mensupları hakkında bugüne
kadar asli suçları ile ilgili hiçbir işlem başlatılmaması düşündürücüdür.

1

Ankara

Cumhuriyet

Başsavcılığı

Soruşturma

No:2014/5043 Gizli Tanık ŞİMŞEK’in ifadesi Sayfa 60

Misyon Bölgeleri
• İlker ÇINAR’ın eline tutuşturulan TUSHAD Belgeleri olarak dava dosyasında yer alan belgeler ile ilgili Hüseyin İMADOĞLU’nun hazırlamış olduğu 3
Şubat 2015 tarihli bilirkişi raporuna göre; 10 Ocak
2005 tarihli sözde ‘’Geri Bildirim’’ talimatının, İlker ÇINAR 14 Ocak 2012 tarihinde Malatya’ya
ifade vermeye gelmeden 9 gün önce 5 Ocak 2012
6
tarihinde, 25 Temmuz 2008 tarihli ‘’Özlük Bilgilerinin Saklanması’’ talimatlarının ise İlker ÇINAR
14 Ocak 2012 tarihinde Malatya’ya ifade vermeye
gelmeden 1 gün önce 13 Ocak 2012 tarihinde 7 üretildiği anlaşılmıştır.
• Yargılama sonucu; bu belgelerin sahte olarak üretildiği kanaatine varılmış ve İlker ÇINAR hakkında

2

Malatya 2. Ağır Ceza mahkemesinin Malatya Fetö ya-

pılanmasına ilişkin gerekçeli kararı Dosya No:2016/102
Esas, Karar No:2017/334 shf;117/166
Merkezi İstanbul, istasyonları 1870 yılı itibariyle İstan-

3

bul, Merzifon, İzmit, Kayseri, Bursa, Manisa, Sivas
Merkezi Antep, Halep, Adana, Antakya ve Maraş, uç

4

istasyonları (Urfa, Kilis, Elbistan, Adıyaman, Siverek
Merkezi Harput, istasyonları Harput, Bitlis, Erzurum

5

ve Mardin) uç istasyonları (Arapkir, Malatya, Eğin, Muş,
Diyarbakır, Trabzon
6

Hüseyin İMADOĞLU’nun 3 Şubat 2015 tarihli Bilir-

kişi raporu 1 numaralı ekinin 1. ve 9. sayfası
7

Hüseyin İMADOĞLU’nun 3 Şubat 2015 tarihli Bilirki-

şi raporu 1 numaralı ekinin 1. ve 9. sayfası
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•
Poyrazköy Davası Toplam 6 İddianameden oluşmaktadır.
Poyrazköy-1 (17 Kişi) ve Poyrazköy-2 (5 Kişi) İddianameleri
Kafes Eylem Planı (33 Kişi) İddianamesi
Amirallere Suikast-1(19 Kişi) ve Amirallere Suikast-2 (2 Kişi) İddianameleri
ÇYDD (8 Kişi) İddianamesi
Toplam 84 Sanıklıdır.
• Poyrazköy Davası’nda Soruşturma aşamasında iki şehit verilmiştir.
İlk şehit Prof. Dr. Türkan SAYLAN’dır. Evinde
arama 13 Nisan 2009’da yapılmış, 18 Mayıs 2009’da
vefat etmiştir.
• İkinci şehit Deniz Öğretmen Yarbay Ali
TATAR’dır. İlk gözaltı ve tutuklama 05 Aralık 2009
tarihinde yapılmış. Sorguyu yapan Savcı Süleyman
Pehlivan, Tutuklayan Hakim Davut Bedir’dir. 16
Aralık 2009 tarihinde tutukluluğa itirazı uygun görerek tahliye eden Hakim ise Bülent AKASMA’dır.
Savcı Süleyman Pehlivan tahliyeye 17 Aralık 2009
tarihinde itiraz etmiş, Tahliye kararını inceleyen 11.
ACM 18 Aralık 2009 da hakkında yakalama kararı çıkartmıştır. Karara Başkan Şeref AKÇAY, üyeler Oktay Açar ve Metin Özçelik imza atmış, Başkan
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Şeref AKÇAY karara muhalif kalmıştır. Yb. TATAR
“Bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için ” 19
Aralık 2009 günü hayatına son vermiştir.
• Poyrazköy Davası’nda Kovuşturma aşamasında ise bir şehit verilmiştir.
Üçüncü şehit E. Astsb. Kd. Bşçvş. Sadettin
DOĞAN’dır. Sanık olarak yargılanan Astsubay Saadettin Doğan emekli olduktan sonra 25 Mayıs 2014
tarihinde Türk Hava Yolları’nın Mogadişu Güvenlik
Şefi olarak çalıştığı Somali’de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiştir.
Mahkemenin Beraat Kararı verdiği 02 Ekim
2015 tarihini her üç şehidimiz de maalesef görememiştir.
• Toplam 6 Soruşturmada;
132 kişinin ifadesi alınmış, 84 kişi için 981 sayfalık İddianame düzenlenmiş ve 29 celsede yargılaması yapılmış,
Kovuşturma aşamasındaki duruşma tutanakları,
dosyaya celp edilen evraklar, ara kararlar ve diğer yazışmalar hariç 125 klasörde, 118.602 Sayfalık doküman sonucunda yaklaşık 60 GB’lık veri ile yargılama yapılmıştır.
Karar aşamasına kadar klasör sayısı 200’e, sayfa
sayısı yaklaşık 140.000’e ulaşmış, veri kapasitesi ise
80 GB’ı geçmiştir.
• Hukuken yapılması gerekenler özetle;
Hâkimin Islak İmzalı Mahkeme Arama Kararı nüshası olmadan arama için kimse içeriye alınmamalıdır.
Aramaya başlanmadan önce varsa Avukat aranmalı
ve arama onun iştiraki ile yapılmalıdır.
Aramaya mesken sahibi haricinde hazirun olabilecek niteliklere haiz bir veya birkaç kişinin katılımı
sağlanmalıdır.

Dijital medyanın (CD, Harici Bellek, Seyyar/Sabit
Disk, Bilgisayar v.b. gibi) arama ve inceleme öncesi
mutlaka imajı alınmalı ve HASH değeri tespiti yaptırılmalı, medyanın firma adı, seri numarası ve diğer
önemli hususlar tutanağa yazılmalıdır.
Arama esnasında kişilerin eldiven giyinerek arama
yapması ve parmak izi, avuç içi izi, DNA incelemesi
yapılacak kişi hakkında delil olabilecek somut hususların hukuki niteliğinin bozulmasına müsaade edilmemelidir.
El konulan tüm belgelerin imkanlar nispetinde bir
nüsha kopyası alınmalı,
El konulan her türlü doküman, medya, malzeme
mutlaka tutanağa yazdırılmalıdır.
• Söz konusu Poyrazköy Kumpas Davasına ilişkin tespitler;
1.
Bu davalarda yargılanan hiç kimse hatasız
değildir. Sorumluluk en alttan itibaren en yukarıya
kadar gitmektedir. Birliğin yaptığı veya yapamadığı her şeyden KOMUTAN sorumludur.
2.
Bu dava ile ilk kez, Deniz Kuvvetlerinin
en seçkin, en operasyonel birliği ve bireysel olarak
savaşta en etkin rolü olabilecek kişilerin yer aldığı
SAT’lar ve terfi aşamasındaki Albaylar hedef alınmıştır
3.
TSK’da ve özellikle Deniz Kuvvetlerinde
muvazzaf kurmay albaylara el atılmış, TSK’daki reaksiyonlar ölçülmüş, nereye kadar gidilebileceği test
edilmiş, birlik içine konulan veya konulacak sahte
delillerin bulunmasının yolu açılmıştır.
4.
Ergenekon Davasının / Terör Örgütünün silahlı kanadı veya operasyonel birliği algısı yaratılmaya çalışılmış, emekli ve muvazzaflar arasında kesişim kümeleri oluşturulmuş, FETÖ mensubu albayların terfileri için YAŞ üyelerinin etkilenmesi sağlanmıştır.
5.
Bu dava yalnızca FETÖ tarafından değil,
CIA/FBI, MOSSAD, TSK’daki hainler ve iktidar
güçlerince kurgulanmış, Dolaylı/Direk yöntemler ile
BND ve MI6 tarafından da destek sağlanmış, MIT,
Emniyet ve Jandarma İstihbarat direk veya dolaylı
kullanılmıştır.
6.
TSK’daki terfi ve temayüz için her şeyi yapabilecek kişiler ile bu kişilerin zaafları tespit edilmiş, FETÖ ve yandaş medya ile fahişe kalemler kul-

lanılarak kamuoyu yönlendirilmiş, Kafes, Amirallere Suikast, ÇYDD ve Balyoz Davalarının alt yapısı
oluşturulmuştur.
7.
Bu dava ilk kumpas davası değildir. Öncesinde Atabeyler, Şemdinli ve Van 100. Yıl Üniversitesi Davaları ile toplum ve TSK test edilmiştir. İktidarın yol verdiği, engel olmak için çaba sarf etmeyi düşünmediği bu davalar TSK’nın çökertilmesinde
geçiş davaları olarak yer almıştır.
8.
TSK’da ilk davalar yeterince doğru analiz
edilemediği için sıra Ergenekon Davasına gelmiş, bu
aşamada da HSYK, MGK, YAŞ ve diğer kurumlar
uyumuş veya uyutulmuş, 2007’de yapılan Cumhuriyet Mitinglerine öncülük edenler Ergenekon Kumpas
Davası çuvalına atılarak toplumda korku yaratılmaya
başlanmış, TSK içinde komutanlar sessiz kalmaya,
karargahlarını da doğru çalıştırmayarak yıkıma dolaylı destek sağlamaya devam etmiştir.
9.
TSK doğru analiz edemediği ve istihbarat
elde edemediği için o dönemde yapılan bilgilendirme konferansları, terfi beklentileri, şahsi ikbal arzuları FETÖ tarafından TSK’ya karşı kullanılmış, Her
iki ortağın içeriden aldığı bilgileri doğru analiz etmesi, uygulama noktalarını doğru tespit etmesi, kuvvet
teksifi yapması ile kumpas davaları hız kazanmıştır.
10.
Körlük ve vurdum duymazlık, “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” düşüncesi işlemleri hızlandırmış, İngiliz gazeteci Gareth Jenkins’in yaptığı
analizi yapamayan TSK Balyoz Davasına gelindiğinde olayın vahametini anlamaya başlamış, O kısımda da TSK içindeki FETÖ’cülerin ve medyasının yoğun bombardımanı ile iktidarın aşırı baskısı sonucunda YAŞ Üyesi Orgeneral seviyesindeki kesim kendi
lobileri hariç kimseye itibar etmeyerek onların ekmeğine yağ sürmüştür.
Davaların yargılaması dijital verilere ve yüzer, gezer cephanelik diye adlandırılan FETÖ mensubu hainlerce gömülüp, yine kendi mensubu olan kolluk görevlilerince bulunan kullanılmaya elverişli nitelik taşımayan mühimmata dayalı maddi delillere istinaden
yapılmış,
Sonuçta; 2007-2016 arasında ve 15 Temmuz
2016 sonrasında ise TSK büyük oranda itibar ve
güç kaybetmiştir.
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15 Temmuz 2016 FETÖ kalkışmasının temellerini
atan, o kalkışmaya zemin hazırlayan ve bir seri halinde yürütülen kumpas davalarından biri de İstanbul
Askeri Casusluk Davası’dır.
2010 yılının Nisan ayında kotarılmaya başlanan,
aynı yılın Ağustos ayında operasyonel olarak uygulamaya sokulan bu dava 2010 yılının Ekim ayının sonlarında yapılan sansasyonel operasyon ve tutuklamalar ile günyüzüne çıkartılmış olmasına rağmen daha
sonra İzmir merkezli olarak planlanan casusluk davasının gölgesinde kalmış ve de gerçekte neye hizmet
ettiği yeteri kadar anlaşılamamıştır.
Bu dava genel kumpaslar paralelinde dört amaç
için kullanılmıştır.
•
Diğer bazı kumpas davaları için maymuncuk
ve destekleme aracı olarak,
•
Türk Silahlı Kuvvetleri ve özellikle Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı personelinden, camia içerisinde iyi bilinen ve başarılı olanları aslında yozlaşmış ve dejenere olduğu izlenimini vererek itibarsızlaştırma.
•
Kendi örgüt üyelerinin önünde, aktif/pasif
engel teşkil edebileceği değerlendirilen, Deniz Kuvvetleri personelini tasfiye etmek.
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•
Savunma sanayii ve GES Komutanlığı’na,
ileriye dönük olarak ele geçirme faaliyetleri kapsamında operasyon.
Diğer bazı kumpas davaları için maymuncuk ve
destekleme aracı olarak kullanılması;
Bu davada FETÖ’cü şahıslar tarafından hazırlanmış sahte dijital belgelerde; Poyrazköy, İzmir Askeri Casusluk ve Ergenekon davalarında sanık olarak
gösterilen birtakım askeri personelin, sözde bazı iffetsiz kadınlarla birlikte oldukları, bunlarla ilgili video kayıtlarının alındığı, bazılarına bu bilgileri nedeniyle şantaj yapıldığı hususları yer almaktadır.
Balyoz davası kapsamında Donanma Komutanlığı
Karargâhı’na halen firari olan savcı Fikret Seçen tarafından yapılan baskını herkes hatırlar. Aralık 2010
ayında yapılan baskında sözde gizli bölmelerde bir
takım sözde belgeler bulunmuştu, sonrasında da sözde darbe belgelerinin olduğu 5 nolu hard disk ele geçirilmiş ve çözümlemesi yapılarak 11 Şubat 2011 tarihinde 163 general amiral subay tutuklanmıştı. Ancak bu aramada gözden kaçırılan husus; bu arama
emrine esas olan ihbar mailinin İstanbul Askeri Casusluk Davası kapsamında, donanma karargâhında
faaliyet gösteren bir guruptan bahsetmesidir. Sabah
emniyetin karşısındaki internet kafeden gönderilen
ve yaklaşık iki sayfalık bu ihbar mailine anında işlem yapılmış, 16 kişi için yaklaşık 4 sayfalık detaylı
fezleke hazırlanmış ve toplam 4 saat içerisinde arama
emri çıkartılmıştır.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinden camia içerisinde iyi
bilinen başarılı olanların aslında yozlaşmış ve dejenere olduğu izlenimi vererek itibarsızlaştırma aracı
olarak kullanılması;

Türkiye’nin jeopolitik durumunu da göz önüne aldığımızda silahlı kuvvetlerin yapısı, emir komutası
ve gelenekleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde;
bölgesinde hatırı sayılır bir güç olduğu, bölgede ve
ilgi alanlarında da söz sahibi olabileceği yadsınamaz
bir gerçektir.
18. Yüzyıldan günümüze dünyadaki gelişmeleri takip eden Türk Ordusunun her alandaki modernleşmesindeki öncü kuvvet ise Deniz Kuvvetleri’dir.
1773 tarihinde kurulan mühendishaneyi bahriyeyi hümayunu şahane ilk Deniz Harp Okulu’nun temelini oluştururken aynı zamanda İstanbul Teknik
Üniversitesi’nin de temellerini atmış oluyordu. Son
iki asırdır ülkeye modernliği, çağdaşlığı getiren bir
kuvvetin; kendine yeter hale gelip, kendi ve çevre
denizlerde söz sahibi olması, küresel güçlere belli bir
seviyede (Montrö Boğazlar Sözleşmesini ilgi yaparak ABD gemilerinin Karadeniz’de daimi konuşlanmasını engellemek gibi) kafa tutabilmesi, hedef haline gelmesine neden olmuştur.
Gemiler kendi kendilerine harekât yapamazlar, onu
yönetecek olan yetişmiş insan gücüdür. Bu nedenle
Deniz Kuvvetleri’ni durdurmak, kontrol etmek ve
kendi amaçları için kullanmanın yolu yetişmiş olan
seçkin konumdaki insan gücünü yok etmektir.
Bu yok etme işlemi öyle öldürerek olmaz, çünkü
barış zamanı ulu orta adam öldüremezsiniz. Ancak
bu insanları aşağılayarak, izzet-i nefisleri ile oynayarak, ailelerini iffetsizmiş gibi göstererek yönetimden uzaklaştırabilirsiniz. Sonra da sizin yetiştirdiğiniz, sadece sizin isteklerinizi yerine getirecek kişileri, aynı camia içerisinde olduğu için yapılan bu değişikliği göze batmayacak şekilde yapar, bunları boşalan yerlere getirisiniz.
İşte bu ve benzeri davalarda; FETÖ’cülerin organize bir şekilde Silahlı Kuvvetler içine yerleştirdikleri
personel, hukuk mekanizması içerisine yerleştirdikleri hâkim ve savcılar, kolluk mekanizması içerisine
yerleştirdikleri polis müdürleri amirleri ve memurlar ile siyaset mekanizması içerisine yerleştirdikleri işbirlikçileri vasıtasıyla vasıflı askeri personel; dejenere olmuş, para için herşeyi yapar, fuhuşa bulaşmış, mafya tarzı şantaj yapan, devletin gizli bilgilerini satan aşağılık yaratıklar gibi gösterilerek itibarsızlaştırılmıştır.

Kendi örgüt üyelerinin önünde aktif pasif engel
teşkil edebileceği değerlendirilen Deniz Kuvvetleri
personelini tasfiye etmek;
Az önce detayları anlatılan yöntemler kullanılarak;
bu davada da yer alan 2’si amiral, 6’sı kurmay toplam 32 deniz subayı, 4’ü GES komutanlığında görevli (3’ü denizci) subayve astsubay, 11 astsubay-uzman
çavuş-devlet memuru ve harp okulu öğrencisi(10’u
denizci) ile 8’i savunma sanayii içerisinde çalışan (2’si denizci 1’i karacı emekli subay) toplam
56 önemli konumdaki kişi tasfiye edilmek istenmiştir. Bu tasfiye işlemlerinde, sahte delil üreten kolluk
kuvveti mensupları ile bu sahte deliller ile iddianame
hazırlayarak yargılama yapan savcıların yanı sıra ne
acıdır ki bayrak ve silahın üzerine bir elini koyup diğer elini silah arkadaşının omuzuna koyarak devletine ve silahlı kuvvetlere bağlı kalacağına şerefinin
üzerine yemin eden silahlı kuvvetler personeli mevcuttur. Hem de azımsanmayacak sayıda…
Savunma Sanayii ve GES Komutanlığı’na, ileriye dönük olarak ele geçirme faaliyetleri kapsamında operasyon;
GES Komutanlığı Genelkurmay Başkanlığı’na
bağlı olarak faaliyet gösteren “Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı” demekti. Bu komutanlığın amacı; barış ve savaş zamanında çevre ve tehdit
kabul edilebilecek bütün oluşumların elektronik yayınlarını takip etmek, bunların analizini yapmak ve
analizler sonucunda elde edilen bilgileri ihtiyacı olan
kullanıcılara ulaştırarak onların olası harekât planlarını geliştirmelerine yardımcı olmaktı.
GES Komutanlığı terör örgütüne yönelik faaliyetleri kapsamında başarılı tespitlerini silahlı kuvvetlerin harekât unsurlarına iletmesi sonucu, örgüte zayiat verdirilmekteydi.
Bu kurum, FETÖ tarafından hizmet ettiği güçlerin istekleri doğrultusunda ve onların çıkarlarına uygun olacak şekilde öncelikle etkisizleştirilmek, sonra
da ele geçirilmek istenmiştir. Bunda da oldukça başarılı olunmuştur.
Yukarıda bu davada 3’ü denizci olmak üzere 4 GES
personelinin sanık yapıldığını söylemiştim. Gerek bu
sanıkların evlerinde yapılan aramalarda gerekse başka adreslerde yapılan aramalarda bulunan bir takım
dijital yazılarda GES Komutanlığı ile ilgili bazı sözKumpas Davaları Gerçekleri
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de gizlilik dereceli bilgilerin sızdırıldığı izlenimi yaratılmış, devamında kadrolarda değişiklikler yapılmış bu komutanlığın Genelkurmay Başkanlığı’nın
bünyesinden alınmasına karar verilerek MİT’e bağlanması sağlanmış ve de başına bir bürokrat atanmıştır.
Sonrasında GES içinde askerin hâkimiyetine son
verilmiş, FETÖ’cüler yerleştirilerek sözde sivilleştirme manevrasıyla işlevsiz hale getirilmiştir. Daha
sonra o zaman yaşananlara baktığımızda Suriye ve
Irak’ın kuzeyi ile güneydoğu’da meydana gelen
olaylar zinciri bu operasyonun neden yapıldığına yönelik sorularınıza cevap verebilir.
SSM’den bir daire başkanı sanık yapılmış, daha
sonra yurtdışına toplantıya giderken gözaltına alınıp
İstanbul’a götürülmüş, 4 günlük gözaltı süresi sonunda savcılık ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Ancak bu sanığın görev yeri değiştirilip pasif konuma getirilmiş ve diğer üst düzey personele de
böylece gözdağı verilmişti. Neden buna ihtiyaç duyuldu? Henüz bu konuma gelebilecek kalifiye elemanları olmayan Fethullahçı Terör Örgütü, savunma
sanayiinin yol göstereni ihale dağıtıcısı konumundaki müsteşarlıkta kendini yöneten yani hizmetinde olduğu gücün istekleri doğrultusunda söz sahibi olmak
istiyordu. Bildiğiniz gibi savunma sanayii çok pahalı ürünlerin olduğu bir pazardır. Verilecek bir ihalenin ederi 3-5 milyar dolarlarla ifade edildiği bir ortamı yönetmek, yani tüyü bitmemiş yetim hakkı olan
paraları kasıtlı bir şekilde hatalı yönlere harcatarak
devleti güçsüzleştirebilme imkânını elde etmiş olacaklardı.
TÜBİTAK’taki hedef, “Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü” idi.
Kriptoloji Enstitüsü’nde adından da anlaşılacağı
gibi matematiksel kod sistemleri ile şifreleme geliştirilerek her türlü bilginin istenmeyen ellere geçmesinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Burada gerçekten Türkiye’nin önde gelen matematik alanında gelişmiş, temayüz etmiş beyinleri istihdam edilmekte
idi. Yani buraya sızılır ise devletin en önemli bilgilerine ulaşmak çok daha kolay olacaktı.
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Güvenlik müdürü ve birim yöneticisi tutuklanarak
kuruma erişmelerinin önü kapatıldı. Birim yöneticisi olan doktora sahibi mühendisin birimi ise devletin
üst kademesinin kullandığı cep telefonlarının kripto sistemlerini geliştirmekten sorumluydu. Tutuklanınca ve yanındakiler de görevden alınınca güvenlik
müdürü de değişince kriptolu telefonların dinlenmesine yönelik operasyon başlatıldı.
Sonuç :
O günlerde dokunulmaz olan İstanbul Askeri Casusluk Davasını yürüten FETÖ’cü hakim ve savcılar
ile emniyet mensupları, önce 17-25 Aralık sürecinden sonra güç yitirmeye başlamışlar daha sonra da
hain 15 Temmuz 2016 kalkışması sonrası ya tutuklanıp cezaevine konmuşlar yada firar edip yurt dışında
yaşamaya mahkum olmuşlardır. Kendi ülkesinin silahlı kuvvetlerine kumpas kurmak ve uygulamaktan
çekinmeyen bu şahıslar, bugün o zaman kendilerinin
yarattığı adalet anlayışı ile yargılanmaktadırlar. Ama
detaylı olarak değil, sadece yüzeysel olarak yargılanmaktadırlar.
O zamanın İstanbul emniyetinde görevli müdürler
Yurt Atayün ve Nazmi Ardıç, 11. Ağır ceza mahkemesi heyetini oluşturan; başkan Metin Özçelik, üyeler Mehmet Ekinci, Birol Bilen halen tutuklu olup
bazı suçlardan ceza almışlar, bazı suçlardan yargılamaları sürmektedir. Diğer üye Mehmet Uğurlu ise
meslekten ihraç edilmiş olup halen herhangi bir davadan yargılanmamaktadır. Bu konu ilginçtir.
İddianame savcısı olan Fikret Seçen ile mahkeme
savcısı Celal Kara ise halen firardadır.
Ancak yargılamalar genel üzerinden yapılmaktadır.
Sahte olan bu delillere dayandırarak yaptıkları tutuklamalar ve yargılamalar nedeniyle henüz yargılanmaya başlanmamışlardır. Haklarında soruşturmalar bizlerin verdiği detaylı ifadeler ve suç duyurularına rağmen çok ağır bir şekilde ilerlemektedir.
İstanbul Askeri Casusluk kumpasını kurgulayarak
Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu büyük çoğunluğu
denizci 55 kişiyi fuhuş, şantaj, tehdit ve en kötüsü vatana ihanet anlamına gelen askeri casusluk ile suçlayanlar aslında en büyük vatan hainidirler.

Türk Tarihinde bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük ve en tehlikeli terör örgütü olan FETÖ’nün devlete ve özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerine kurduğu
son kumpas dava kamuoyunda “İzmir Fuhuş ve Askeri Casusluk davası” olarak bilinen davadır. Bu
davayı “Ergenekon”, “Balyoz” gibi diğer kumpas
davalardan ayrıştıran önemli özellikleri vardır.
Bu özellikler içinde en belirgin olanı bu davada asker ve sivil mağdurların birlikte yargılanmasıdır. Bu
kumpas amacına ulaşsaydı askeri ve sivil devletin
tüm kurumları tamamen tasfiye edilmiş, devlet ele
geçirilmiş olacaktı. Bu sürecin ardından tüm kumpas
davaların dosyaları birleştirilecek ve olay tek dosyalı bir yargılamaya dönüştürülerek çok kapsamlı bir
örgütün olduğu ve çökertildiği havası yaratılacaktı.
Yine bu dosya kapsadığı kişi sayısı bakımından da
bir ilkti. Dosyaya dahil edilecek asker-sivil mağdur
sayısı toplamda 5.000 kişiye yakındı. Bu inanılmaz
rakam kumpas davanın iddianamesini kaleme alan
örgüt mensubu eski savcı Zafer Kılıç tarafından bizzat telaffuz edildi. Ancak dershanelerin kapatılması
ile başlayan kırılma sonucu FETÖ sözde lideri tarafından verilen gizli talimatla dava dosyası 2.500 kişide dondurularak hukuki işleme kondu.

Kumpas davada ilk hamle 10 Mayıs 2012 günü saatler gece yarısını gösterdiğinde geldi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği Ekipleri; İzmir merkezli, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Muğla, Manisa, Zonguldak ve Ordu olmak üzere toplam dokuz ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlar sonucu dokuzu muvazzaf asker olmak üzere toplam 26 kişi; fuhuş, şantaj, tehdit, askeri casusluk ve insan ticareti gibi birbiriyle alakasız, insan aklını zorlayan, akıl almaz iddialarla gözaltına alındı.
Cumhuriyet tarihinde, belki de insanlık tarihinde
bugüne kadar hiç görülmemiş şeyler görülüyor, hiç
yaşanmamış olaylar yaşanıyordu. Bir yandan gözaltılar devam ederken, diğer yandan da kamuoyunu bu
oyunun içine çekmek için metni önceden karanlık ellerce kaleme alınmış, birkaç kelime hariç neredeyse
hepsi birbirinin aynı haberler, gizli bir güç tarafından
medya yoluyla millete servis ediliyordu.
İddiaya göre (!) sözde İzmir Emniyet Müdürlüğü
İhbar hattına 10.08.2010 tarihinde 108.3.215.165 Ip
ve “haleizmirhale@hotmail.com” adresinden bir
e-mail gelmişti ve bu ihbarda;
“İzmir ilinde özellikle üniversitede okuyan genç
kızları kandırarak, zengin kişilere veya üst düzey
bürokratlara para karşılığında pazarlayan bir
çete olduğu, çete mensuplarının gözlerine kestirdikleri kızlarla önce arkadaşlık kurarak güvenlerini kazandıkları, daha sonra bir şekilde kızlarla birlikte oldukları, daha sonra kızları, ellerin-
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de seks görüntülerinin olduğunu belirterek, bu
görüntüleri ailelerine ve internete vermekle tehdit ettikleri, bu suretle kızları kendilerine bağımlı
hale getirdikleri, çetenin çok sayıda üst düzey tanıdıklarının bulunduğu ve bundan dolayı kimsenin kendilerine bir şey yapamadığı, çetenin içerisinde bayanların da bulunduğu ve bu bayanların
takılmış oldukları mekânlarda genç ve güzel kızları ağlarına düşürdükleri” yazıyordu.
Kamuoyunun iddialara inanması için özenle ve
özel olarak hazırlanmış bu ve benzer haberlerle yüzlerce insanın üzerine şerefsizce iftiralar atılıyor ve
daha neyin ne olduğu anlaşılmadan, perde önünde bu insanlara, perde arkasında ise Türk Silahlı
Kuvvetleri’ne yönelik aşağılık ve acımasız bir linç
kampanyası başlatılıyordu. Bugüne kadar geçen süre
içinde ne bu üniversiteli kızların kimler olduğu ortaya çıktı ne de bu kızların kim olduğu…
Mağdurların adreslerinde yapılan sözde aramalar
sonucu örgüt lideri olduğu iddia olunan sanık Bilgin Özkaynak’ın Sapanca’daki çiftlik evinde yapılan aramada, “PANDORA” ismi verilmiş ve davanın asıl dayanağı olan dijital hardisk, diğer sanıklarla ilgili yapılan aramalarda da benzer düzmece dijital
materyallerin ele geçirildiği ve bu sahte deliller sonucu sanıkların “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç
işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma,
devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, yasaklanan bilgileri temin, yasaklanan bilgileri açıklama ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçlarının işlendiği iddia edilmiştir.
Bu iddialar sonucu hazırlanan birinci iddianamedeki 357 sanıktan 134’ünün adreslerinde yapılan aramalar sonucunda ele geçirilen ve suç unsuru taşıdığı
iddia edilen materyaller sonucu sanık durumuna sokulan Bilgin Özkaynak, Narin Korkmaz, Safiye Köten, Onur Süer, Hakan Oğuzhan ve Filiz Albayrak’a
ait yapılan aramaların hukuka aykırı olduğu, dolayısıyla ele geçirilen materyallerin de kanuna aykırı delil olduğu, ele geçen bu kanuna aykırı delil niteliğindeki materyaller esas alınarak diğer sanıkların adres-
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lerinde yapılan aramaların da hem esas alınan delillerin kanuna aykırı olması nedeni ile hukuka aykırı hale geldiği, hem de bu aramaların büyük bir kısmının yapılış şekli ve/veya ele geçirilen dijital materyallerin imajlarının alınmamış olması nedeni ile bizatihi hukuka aykırıdır.
Sonuçta iddiaya konu suçların işlendiğini gösteren
hukuka uygun hiç bir delil mevcut olmaması itibarıyla yüklenen suçların sanıklar tarafından işlendiğinin
iddia olunamayacağı, bu itibarla, tüm sanıkların yüklenen suçları işlemedikleri sabit olduğundan ayrı ayrı
beraatlerine karar verilmiştir.
Bu terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu İzmir
Askeri Casusluk operasyonunda bazı mağdurların
yapmış oldukları cinsel içerikli görüşmeler casusluk
algısına dönüştürülmekte, sonuçta yapılan operasyonla ele geçirildiği iddia edilen dijital materyaller
açıldığında sözde hedef örgütün yaptığı fişleme kayıtlarına ulaşılmakta, bu fişleme kayıtlarında mağdur
gözüken kişiler hakkında yazılmış olan cinsel içerikli
ya da meslek etiği ile bağdaşmayan durumlar kişilerin kurumlarına ve medya organlarına sızdırılmakta,
böylece sıfatları şüpheli, müşteki veya mağdur olan
kısaca dosya içerisinde adı geçen herkes bir şekilde
mağdur edilmekte, bu durum kişinin iş ve aile hayatında geri dönülmez vahim sonuçlara yol açmaktadır.
Bu dosyada da yaklaşık 3.100 kişi FETÖ tarafından mağdur edilmiştir. Örgütün bu eyleminin müzahir medya tarafından toplum üzerinde baskı ve kamuoyu oluşturmak, yapılan eylemi meşru göstermek
ve kurum ve kişileri itibarsızlaştırmak adına birçok
haber yapıldığı, bu haberlerin içeriğinde dosyanın en
mahrem bilgilerinin bulunduğu, hemen hemen bütün
haberlerin Cihan Haber Ajansı tarafından servis edildiği görülmektedir.
FETÖ’nün, özellikle devletin üst kademesinde
stratejik öneme sahip bakanlık bürokratlarını ve TSK
personelini hedef alarak yürüttüğü tasfiye planı çerçevesinde, örgütün öğrencilik yıllarından başlayarak
örgüt bilinci aşıladığı ve sorgusuz itaat anlayışı ile
yetiştirdiği üyelerini, hedef alınan kurumlara yerleş-

tirdikten sonra öncelikle buralarda görev alan diğer
şahıslar hakkında raporlar hazırlamalarını sağlayarak
fişlemeler yaptığı, fişlenen şahıslardan örgüte müzahir olanların devşirilmeye çalışıldığı, diğerlerinin ise
özel hayat bilgileri, zaafları, siyasi eğilimlerinin bilgilerinin toplandığı, aynı zamanda kurum içinden ele
geçirilebilen gizli-çok gizli-hizmete özel ayrımı yapılmaksızın her türlü bilgi ve belgenin fiziki veya dijital kopyalarının uyuyan hücre olarak faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kurum dışına sızdırılarak “Abi” tabir edilen şahsılara iletildiği, zamanı
geldiğinde örgüt lideri Fetullah GÜLEN’den aldıkları talimat doğrultusunda kurumlar içerisindeki örgüt
mensuplarının harekete geçerek bu bilgileri önce internette yayınlayarak şahısların itibarsızlaştırılmalarını sağladığı, akabinde ise isimsiz ve imzasız ihbarlarla gerek adli gerekse idari soruşturmalara muhatap kılınmalarının yolunun açıldığı, böylelikle hedeflenen tasfiye planının adım adım uygulamaya konulduğu anlaşılmaktadır.

ğu görmezden gelinerek normal kullanıcı davranışlarıyla açıklanamayacak bir uyumsuzluğa rastlanılmadığı yönünde rapor düzenleyerek yapılan usulsüz
işlemleri meşrulaştırarak bürokratların ve TSK mensuplarının tasfiye edilmelerini hızlandıran TÜBİTAK
görevlilerince yapılan bu usulsüz işlemlerin aynı şekilde soruşturma kapsamında bulunduğu iddia edilen
fiziki belgeler ile hard diskler içerisindeki dijital bilgi/belge/dokümanların da ilişkilendirilen kişiye ait
olup olmadığı veya söz konusu bilgi/belgeye ulaşıp
ulaşamayacağı yönünde bir araştırma yapılmadan inceleme yapıldığı, incelemenin taraflı olarak emir komuta altında ve istihbarat görevlilerinin etkin olduğu bir heyet tarafından yapıldığı, tarafsız olarak inceleme yapacak görevlilerin baskı uygulanmak üzere
heyetten ayrılmasının sağlandığı ve belge/doküman/
bilgi notu/word belgeleri hakkında düzenlenen rapor
doğrultusunda birçok kişi hakkında iddianame hazırlanmasına sebep olunarak birçok TSK personelinin
tasfiye edilmesine imkân sağladıkları anlaşılmıştır.

Bu çerçevede kamuoyunda fuhuş ve askeri casusluk olarak adlandırılan soruşturmanın temelini oluşturan ve Pandora veri tabanında bu yönde bilgilere
yer verildiği göz önüne alındığında, Pandora veri tabanındaki bilgi ve belgeler ile adreslerde bulunan fiziki belgelerin geçmişte TSK içerisinde yapılanan
FETÖ mensupları tarafından temin edildiği anlaşılmaktadır.

Bu tespitler ışığında; soruşturmanın amacının aslında suç ve suçla mücadele olmadığı, aksine FETÖ’nün nihai hedefi olan “devletin stratejik
ve kritik görevlerinde yer alan şahısların tasfiye
edilerek örgüt mensuplarının boşalan bu kadrolara yerleştirilmesi, örgüt çıkarlarına karşı gelen
veya daha önceden örgüt aleyhine iş ve işlemlerde bulunan birtakım şahıslardan intikam alınması amacıyla bu şahısların itibarsızlaştırılmalarının sağlanması, TSK ve devlet bürokrasisinin işlerliğini kaybederek ele geçirilmesi” projesini hayata geçirmek için atılan bir adım olduğu, soruşturma sonunda çok sayıda TSK mensubu ve bürokratlar
hakkında adli işlem yapılmak suretiyle itibarsızlaştırılarak tasfiye edildiği göz önüne alındığında aslında
örgütün asıl amacının Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini değiştirmek; devlet otoritesini zaafa uğratmak, yıkmak veya ele geçirmek; temel hak ve
hürriyetleri yok etmek; kamu düzenini bozarak Türkiye Cumhuriyeti Devletini ele geçirmek olduğu anlaşılmaktadır.

Bu şekilde yürütülmekte olan bu soruşturmalar esnasında yapılan iş ve işlemlerde kullanılan yasadışı ve konusu suç teşkil eden eylemlerin, TÜBİTAK,
TİB, TSK, Emniyet, Yargı ve kurumların teftiş kurulları gibi diğer kurumlara yerleştirilmiş örgüt mensuplarınca düzenlenen raporlarla meşrulaştırılmasının sağlandığı, tasfiye gerçekleştikten sonra ise geride delil bırakmamak adına çeşitli kayıtların silindiği görülmektedir. Soruşturma dosyasında arama ve
el koyma esnasında bahse konu materyallerin imajının alınmamış ve imajı alınana kadar geçen süreçte
bu materyallerin usulüne göre muhafaza edilmemiş
olmasından dolayı delil niteliğini kaybetmiş oldu-
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Aynı gün saat 17:00’de Çukuranbar bölgesinde izlenen personelin evine yakın bir yerde park
ettikleri aracın yanında Terörle Mücadele ekiplerince
kendilerine müdahalede bulunulduğunu,
Askeri personel olduklarını ifade etmelerine
rağmen ellerini arkadan kelepçeleyerek, üst araması
yapıldığını,
Bülent Arınç’a Suikast Olayı
Tarih 20 Aralık 2009 Pazar
Hafta sonu sabah kapı çaldı. Dışarıda Tetkik Kurulu Başkanı Albay Nazım DEMİRKOL ve Ankara
Bölge Başkanı Albay Yusuf AKAL bir konu hakkında bana bilgi vermek için geldiklerini belirttiler. Kısaca olayı anlattılar;
KHO’da görevli Kur.Alb. Baki KAYA’yı sağ
basında bilgi sızdırma şüphesi ile yaklaşık bir yıl süredir izlediklerini,
Görevin Özel Kuv.K. Korg. Servet YÖRÜK
tarafından verildiğini, bana bilgi vermediklerini,
Takip için Bölge Başkanlığı aracı ile gerektiğinde araç kiralama şirketinden askeri kimlikle araç
kiralaması yaptıklarını,

Arama esnasında TEM Polisleri tarafından
bütün ceplerine elleri sokularak bakıldığını,
TEM tarafından Askeri Personel olmaları nedeniyle Merkez K’lığından ekip talebinde bulunulduğunu,
TEM Polislerine arama emri sorulduğunda 12-26 Aralık tarihlerini kapsayan Genel Arama
Kararı’nın gösterildiğini,
Ank. Blg. Bşk. Yusuf AKAL’ın 17:50 ve
Merkez K.’lığı personelinin 18:30 sularında olay yerine gelerek bu Arama Kararı ile personeli ve araçları
arayamayacaklarını ifade etmelerine üzerine, Cumhuriyet Savcılığı’ndan 20:15 sularında uygun arama
emri getirildiğini,
Arama sonucunda TEM ekibince tutanak tutulduğunu, herhangi bir suç unsuru bulunmadığını,

Alb. Kaya’yı uzaktan izleyerek temas kurduğu personeli tespit etmeye çalıştıklarını,

Saat 23:50’ de lojmanlar bölgesine gelinerek iki subayın ev aramasının 04:25’de tamamlandığı herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirttiler.

19 Aralık Cumartesi günü izleme görevinin
Alb. Erkan Yılmaz BÜYÜKKÖPRÜ ve Bnb. İbrahim GÖZE’de olduğunu,

Genelkurmay Başkanlığı kamuoyunu bilgilendirmek maksadı ile 23 Aralık 2009 tarihinde bir
basın açıklaması yaptı.

-
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Açıklama yapılmasından 2 gün sonra 25 Aralık 2009’da Savcı Mustafa BİLGİLİ, Ank. Sef. Blg.
Bşk.’lığına arama kararı ile gelerek, (4 Savcı, 5 Kâtip
olmak üzere) arama başlattı.
Aynı anda Cumhuriyet Savcısı tarafından
“Gözaltı Kararı” olduğu anlaşılan evrak, Merkez
K.’lığı temsilcisine verilerek, Blg. Başkanlığı’ndaki
8 personelin gözaltına alınması ve şahsi malzemeye
el konulması sağlanmıştır.
Olay mahalline gittiğimde Gnkur.’dan gelen
bir savcı ve Savcı Mustafa BİLGİLİ’nin birlikte odalarda arama yaptığını, sadece Kozmik odalara girilmediğini gördüm.
Savcı Mustafa BİLGİLİ, bu odalara girip
aramayı tamamlamak istediğini belirtti.
Bu odalarda Devlet Sırrı niteliğinde bilgiler
olduğunu bu nedenle kendisinin girmeye yetkisi olmadığını belirttim.
Kendisine Kozmik Odalara giriş izni verilmediğine dair bir belge vermemi istedi. Verdim.
Bunun üzerine 11.Ağır Ceza Mah. Hâkimi
Kadir KAYAN, 01:00 sularında Blg. Bşk.’lığına gelerek arama yapmak istedi.
Hâkim Kadir KAYAN 2006 yılında F.GÜLEN’i temize çıkaran Mahkeme heyetinde görevli hakimdir.
O gün nöbetçi hakimdir. Kozmik Oda Arama kararı
da kendisince verilmiştir.
Gnkur. Bşk. Org. İlker BAŞBUĞ’un gece
arama yapılmaması ve mühürlenmesini istediği odalar mühürlendi.
Ank. Blg. Bşk.’lığında gözaltına alınan 8
personelim, sabah 05:00’te Merkez K.’lığına götürüldü. Gözaltına alınan personelin 2 günlük gözaltı
süresi 2 gün daha uzatıldı.
Alb. Yusuf, Alb. Erkan ve Bnb. İbrahim,
Savcı Mustafa BİLGİLİ tarafından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildiler. 12. Ağır Ceza Mah.
Hâkimi Erol TATAR tutuklama talebini reddetmiş ve
arkadaşlarımız serbest bırakılmıştır.

Tüm suç unsuru sadece cepten çıkarıldığı iddia edilen bir nottu ve bu notta “1424/ Cadde Feza
A” yazıyordu. Alb. Erkan, savunmasında cebinden
beresini çıkarmak isterken notun cebinden düştüğünü, eğilip yerden alırken polisin gördüğünü, Kanaatince notu polislerin soruşturmayı derinleştirebilmek
için cebine koyduğunu belirtmiştir.
Yazı karakteri bakımından Blg. Bşk.’lığındaki hiçbir personelin yazısı değildi. Terörle Mücadele polislerinin yazı örneklerinin alınarak incelenmesi için
savcılığa dilekçe verdik. Hiçbir zaman neticesini alamadık.
Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, arama
başlamadan evvel KKK Işık Koşaner ile Başbakandan randevu alarak görüşme yaptı. Odalarda Devlet
Sırrı niteliğinde bilgilerin bulunması nedeniyle sivil şahısların odalara girmemesini Askeri Hakim ve
Savcıların bu görevi yürütebileceğini belirtti. Başbakan aranması konusunda ısrar edince çabaları yetersiz kaldı. Bize odaların açılarak hesabının verilmesi
emrini verdi.
Hâkim Kadir KAYAN, 27 Aralık gecesi saat
00:15’te Blg. Bşk’lığına gelerek odaları aramaya
başladı. Arama yaklaşık bir ay sürdü. 25 Ocak 2010
tarihinde tamamlandı.
Kozmik Odalarda ne vardı?
11 nolu Odada 3 büyük dolap içinde Bölge
Başkanlığı’nın Harekât Planları mevcuttu. 16 nolu
odada 2 adet Bilgisayar vardı. Biri çalışma odasıydı
aynı zamanda CD ve videolar da mevcuttu.
Odalarda çalışma başlamadan önce Hakim
Kadir Kayan’a vakıf olacağı plan ve çalışmalar hakkında gördüklerini ve duyduklarını hiç kimseye söylememesi ve bilgi vermemesi gerektiğini aksi taktirde TCK 258. Maddesi gereği suç işleyeceğine dair
tebliğde bulundum. Tebellüğ belgesini imzalamaktan
imtina ettiğini belgeledim.
Odalardaki bilgisayarların incelenmesi için
TÜBİTAK’tan U. Barış ERDOĞAN görevlendirildi.
Kumpas Davaları Gerçekleri
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Odalarda çalışma başlangıcı ve sonunda açma ve
kapama tutanakları tutuldu. İlk gün 16 nolu odaya Kâtip tarafından bir laptop bilgisayar getirildiğinde Barış Erdoğan bizi uyararak bu bilgisayarın
TEM polislerine ait olabileceği uyarısında bulundu.
laptop bilgisayarın kime ait olduğunu Hâkim Kadir
KAYAN’a sorduğumda TEM polislerine ait olduğunu söyledi. Yani Hâkim bize kumpas kuran adamların laptopunu Kozmik Odaya sokmak istiyordu. İkazım üzerine adalet bakanlığına ait kendi resmi laptopunu kullanmaya başladı.
Hâkim Kadir Kayan hayatında bilgisayar
kullanmamıştı ve bilgisayarlar açıldıktan sonra içindeki tüm bilgilere nüfuz etmek istedi. Yüklenen suçlarla ilgili olmayan evraklara bakmaması gerektiği
belirtilmesine rağmen ilk gün evrakları tek tek incelemeyi sürdürdü. Yasal olmayan tüm faaliyetleri gibi
bu olayı da tutanak altında aldık.

mesinin mümkün olabileceğini belirttik. Dinlemeyip cep telefonlarını kullanmaya devam ettiler. Barış
Erdoğan’ın önerisi ile jammer kullanmaya karar verdik. GES K.’lığından getirilen jammerla hemen Bölge Başkanlığı’nda telefonların kullanılmasını imkansız hale getirdik.
Cep telefonumda kendi numaramı çevirerek arama yaptığımda “Başbakanlık İletişim Daire
Başkanlığı’na hoşgeldiniz” anonsu alıyordum.
Başlangıçta bilgisayarlardaki evrakları tek
tek incelemekte ısrarlı olan Hakim daha sonra bizim
talebimizi Kabul ederek belli kelimelerle dosyaları
aramaya başladı. İlk aramada 37 kelime kullanıldı.
Aramalar devam ederken basında da Gizlilik
kararı olmasına rağmen Seferberlik Tetkik Kurulunu
faili meçhul cinayetlerin merkezi gibi gösterme faaliyeti devam ediyordu.

Hâkim Kadir KAYAN, 11 nolu odada aramaları tel başına yapmak istediğinde bunun mümkün olmadığını, bizlerden rahatsızlık duymamasını, kendilerine yardımcı olmak için yanında bulunduğumuzu
ifade ettik.

Taraf, Zaman, Yeni Şafak, Sabah vb. gazeteler Bnb. İbrahim GÖZE’nin bilgisayarında çıktığını
iddia ettikleri isim listesinden bahsediyorlardı. Bunların emir almaya hazır uyuyan hücreler olduğu bahsediliyordu. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk.

Arama boyunca Tetkik Kurulu Başkanından
bir saniye bile yanından ayrılmadan tüm faaliyetlerini takip etmesini, aldığı, tuttuğu notlar dahil bize bildirmesini istedim. Arama boyunca yanından hiç ayrılmayıp çalışmaları bize rapor etti.

Arkadaşlarımın Ergenekon Davasındaki kişilerle irtibatı varmış gibi gazete haberleri de çıkıyordu. Zaman Gazetesi Bnb. İbrahim GÖZE’nin Muzaffer TEKİN ile onlarca görüşme yaptığını yazıyordu.

Aramalar
boyunca
Gnkur.
Adli
Müşavirliği’nden gelen Savcı Yb. Tezer Güven hukuki konularda bir danışman olarak görev yaparak
hukuken bizlere çok yardımcı olmuştur. Hazırlanan
tutanakların tamamı onun gözetiminde gerçekleştirilmiştir.
Bina girişinde cep telefonları muhafaza altına alınmaktaydı. Hakim ve savcı dışında içeriye hiçbir güvenlik görevlisini almadık. Hakim ve Savcı’ya
da cep telefonu ile kozmik odalara girmemelerini buradaki konuşmaların cep telefonu işe dinlen-
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Aramalarda Bilgisayarların içindeki 2’şer
Harddisk ve odada mevcut bir hard disk dahil 5
DVD’deki ve 100 Adet CD imajlarından ileride mahkemeye sunmak üzere kopya alınması istendi.
Ayrıca CD’ler üzerinde gizli belge olabileceği yönünde Hâkim görüşü nedeniyle CD’lerin de
imaj alma çalışmaları yapıldı.
Aramalar esnasında Bilirkişi Barış Erdoğan, Savcı Mustafa BİLGİLİ’nin TEM polisleri ile
görüşmesini istemesi üzerine Askeri Savcı Tezer
GÜVEN’e bir peçeteye yazdığı not ile haber verdi.
-

Olayı derhal tutanak altına alıp Gnkur.

Başkanlığı’na bildirdik. Fethullahçı çete diğer kumpaslarda olduğu gibi Savcı, Hakim, TEM polisleri bilirkişiyi de yanlarına alarak birilerini suçlu göstermek istiyordu ve bunu Barış Erdoğan sayesinde belgelemiştik. Bu olay “Kurumlar arasinda güven zedelenir” gerekçesi ile basına açıklamadı. Hakim Kadir KAYAN tutulan tutanağı imzalamaktan imtina
etti.
Aramanın başından itibaren bizlere alınması
gereken teknik güvenlik önlemlerini hatırlatan Barış
Erdoğan, bu tutanağın FETÖ mensubu Hâkim, Savcı ve TEM polisleri tarafından öğrenilmesi ile birlikte hedef haline geldi.
Tutanak sonrasında apar topar Polis Akademisi’nde yüksek lisans yapan Adalet
Bakanlığı’nda görev yapan FETÖ mensubu Hâkim
Fatih Aykaç ikinci bilirkişi olarak atandı. Bu kişinin
15 Temmuz sonrasında meslekten ihraç edilerek başka davalar sebebiyle cezaevine gönderildiği ortaya
çıktı.
Aramaların süratle tamamlanmasını istiyorduk, çünkü medyada bilinçli olarak yıpratılıyorduk.
37 kelime ile ilgili aramaların tamamlanmasını müteakip arama tutanağının hazırlanması yapılacakken
11 Ocak tarihinde Hâkim 21 adet yeni kelime ile arama yapmak istediğini belirtti. Arama yapılması istenen kelimelerin suçla bir ilgisi yoktu.
Gnkur. Bşk. Org. İlker Başbuğ yeni kelimelerle aramanın 2-3 gün içinde bitirilmesini istedi. Bu
kelimelerle arama işlemi de tamamlandı.
Hâkim Kadir KAYAN arama bittikten sonra
3 gün süreyle rapor alarak çalışmalara katılmadı. Bu
süre zarfında hazırlanacak tutanak için bir yerlere danıştığını ve ön hazırlık yaptığını değerlendiriyorum.
Hazırlanacak tutanağın taslak halinde tarafımdan görülmesini ve hiçbir başka kişiye verilmemesini Hâkim Kadir KAYAN’a bildirmeme rağmen,
el altından savcıya vermek üzereyken müdahalede
bulundum. Uyarılarımızla ilk taslak tutanakta ger-

çekle alakası olmayan bölümlerin değiştirilmesini
sağladık.
Arama tutanağının sonunda yaklaşık bir buçuk sayfa el yazısı ile şerhimi yazdım. Bu şerhte aramanın mahkeme kararına uygun yapılmadığını ve
konu ile ilgili 6 adet tutanağın Ek olarak sunulduğu
yazılı idi.
Arama sonucunda 8 adet evrak ve belge ile
14 adet bilgisayar çıktısına el konulmasına karar verildi.
Bilgisayarda el konulmak istenen bilgilerin
2002 yılından önce hazırlandığı, bu dönemde soruşturmaya muhatap arkadaşların bu birlikte görevli olmadığını, bu nedenle konu ile ilgisi olmayan evrakın
tutanağın içerisine konulmasının mahkeme kararına
aykırı olduğunu şerhimde açıkça belirttim.
Görülüyor ki kozmik odaya girmekten amaç;
Faili meçhul
Kuvvetleri’ne yıkmak.

cinayetleri

Türk

Silahlı

Seferberlik Tetkik Kurulu üzerinden Türk
Silahlı Kuvvetlerini sözde Ergenekon terör örgütü ile
irtibatlandırmak.
Vatansever şahıslara ait bilgilerin dışarı çıkmasını sağlamaktı.
O tarihte bunların hiçbirisini gerçekleştiremediler.
Ama süreç içinde algı haberleri ile “At izini it izine
karıştırmaya” muvaffak oldular.
Hakim Kadir KAYAN tutanağın bir suretini Savcı Mustafa BİLGİLİ’ye verdi. Savcı içerdeki
8 adet evrakın kendisine verilmesini istedi. Bunların, mahkeme aşamasında bizim lehimize iddiamızı
kuvvetlendirecek hususlar içermesi nedeniyle savcıya verilmesini uygun gördük.
Fakat bilgisayarların içindeki istihbarat etütleri çok gizli olduğundan alınan imajların verilmesinin mümkün olmadığını belirttim. Savcı Mustafa
BİLGİLİ bu evrakları vermediğim için “Terör örgütüne yardım ve destek sağlamak” suçundan hakkımKumpas Davaları Gerçekleri
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da tutanak tutu. Tutanağın altına evrakları devlet sır-

Müşaviri tarafından da çıkarılması sağlanan bilgile-

rı niteliğinde olmasından dolayı vermediğini, Savcı-

rin 2013 yılında FETÖ’cü TÜBİTAK Bilirkişileri’ne

nın bunları görmeye yetkili olmadığını belirten şerhi-

iletilmesi ile istenen yere servis edilmesi sağlanmış-

mi yazdım.

tır.

-

Savcının yaptığı bu itiraz ve hazırladığı tuta-

Soruşturma tamamlandıktan sonra kendi isteğimle

nağı inceleyen 11 nolu Ağır Ceza Mahkemesi yakla-

HSYK’ya giderek Savcı ve Hakim’in yaptığı hukuk-

şık bir ay sonra evrakların ve alınan imajların savcıya

suzluklar ile ilgili olarak ifade verdim. Buna rağmen

verilmemesi gerektiği ama olay bölgesinde bir yere

herhangi bir işlem yapılmadı.

alınmasını uygun gördü.
-

Hakim Kadir KAYAN, 15 Temmuz Darbe girişi-

16 nolu odadaki Demir kasa içine konulan

minden bir hafta önce Yargıtay’daki görevinden istifa

iki adet çuvalın birisi 11 Şubat 2010 tarihinde Savcı

ederek yurt dışına çıktı. Savcı Mustafa BİLGİLİ’nin

nezaretinde Gnkur. Bşk’lığında bir kasa içerisine ko-

hakkında 15 Temmuz sonrası yakalama kararı çıka-

nulup, mühürlendi. 2013 yılına kadar başka bir işlem

rıldı. Karardan 3 ay sonra Savcı BİLGİLİ sahte kim-

yapılmadı.

likle sakallı bir halde yurt dışına çıkma hazırlıkları

-

2011 yılında ben kadrosuzluktan dolayı

emekliye ayrıldım.
-

FETÖ’cü Genelkurmay Adli Müşaviri Mu-

harrem KÖSE sayesinde adli emanette bulunan belgelerin Savcılığa oradan TÜBİTAK’ a ulaştırılması
sağlandı.
Netice olarak bizim yaptığımız mücadele 2013’te
boşa çıkarılmıştır. Ve FETÖ istediği amaca ulaşmıştır.
-

Arkadaşlarıma yönelik 2009 yılında başlatı-

lan soruşturma 2015 yılında tamamlandı.
Savcı Tekin KÜÇÜK;
-

Şüpheli şahıslar hakkında kovuşturmaya yer

olmadığına,
-

Savcılar tarafından teslim alınan tüm belge-

lerin, evrakların ve imajların Gnkur.’a teslim edilmesine,
-

-

28 Şubat kumpasını da kuran Savcı Musta-

fa BİLGİLİ’nin halen “Silahlı terör örgütü üyeliği”,
“devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme”
suçundan dolayı 11 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası
istemi ile yargılanmasına devam ediliyor. İddianame
ye göre Savcı Mustafa BİLGİLİ’nin telefonu ile terör
örgütü mensuplarıyla görüştüğü ve Bylock kullandığı tespit edilmiştir.
Yargı yetkisi bir silah gibi kullanılmış,
Silah Türk Silahlı Kuvvetleri’ne doğrultulurken,
hükümet yetkilileri savcı ve hakimlere destek veren
açıklamalarda bulunmuştur. Komutanlarımıza kumpasın belgesini sunduğumuzda malesef yargıya güveniyoruz açıklaması yaptılar.
Ülkede adalet olmadığını bunun bir kumpas olduğunu kendi görevleri zamanında göremeyen komutanlarımızın günahı fazladır.

Yapılan dinleme kayıtlarının yok edilmesine

karar vermiştir.
Sonuç olarak;
FETÖ’cü Savcı tarafından istenen ve Gnkur. Adli
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Tek dileğim; Devletin tüm kademelerinin ele geçirerek bu kötü olayları yaşamamıza neden olan, onlara
yardım ve destek sağlayan tüm şahısların bizler gibi
yargılanmasının sağlanmasıdır.

dan “seni okutmam, askerliğini yap, kendi paranı kazan sonra istersen oku” şeklinde zorlamalarla karşılaşmıştır; ayrılmaların büyük bir cezası olarak yüklenen “maddi tazminatlar” neticesinde aile içi huzur
bozulmuş ve çoğu mağdur askeri öğrenci, aileleriyle
sürekli bir çatışma içerisinde kalmıştır ve çoğu askeri öğrenci, hem aileleri hem de diğer yakın çevrelerinin “neden ayrıldı ki?” şeklindeki tacizci bakışları
altında yaşamaya mahkûm edilmiştir.
“Sakın bir çiviyi küçümseme. Bir çivi bir nalı,
nal bir atı, at bir komutanı, komutan bir orduyu,
ordu koca bir ülkeyi kurtarır.”
Askeri okullar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK)
temelidir. Fakat bu temel, 1980’li yıllardan itibaren
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yürütme, yasama
ve yargı dâhil bütün kurumlarına (kılcal damarlarına)
sızan / sızdırılan FETÖ tarafından sarsılmıştır. 20062014 yılları arasında yaklaşık dört bin askeri öğrenci, Fetullahçıların işkencelerine ve kumpaslarına maruz kalmış, ayrılmış veya atılmıştır. Bu durumun ülke
boyutunda “genel etkileri” ile FETÖ’nün teröründen
etkilenen askeri öğrenciler özelinde “şahsi etkileri”
bulunmaktadır.
TSK’nın gelecek yönetim kademesinin tasfiye
edilmesi ve bu öğrencilerden boşalan yerlerin çoğunlukla Fetullahçılar tarafından doldurulması en önemli genel etkileri oluşturur. Bu gençlerin işkencelere
ve kumpaslara uğrayıp askeri okullardan ayrılmak
zorunda kalmaları / atılmaları sonucunda yaşadıkları
psikolojik travmalar şahsi etkiler içerisinde değerlendirilebilir. Örneğin; çocuklarını eve almayan aileler,
oğluna “vatan haini” diyen babalar olmuştur; bazı
askeri öğrenciler, ayrılma aşamasında ailesi tarafın-

Yukarıda kısaca değindiğimiz “askeri okullarda
sancılı yıllar”, 2006 yılında Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Reha TAŞKESEN’in istifası ile
başlar. İmzasız ihbar mektupları, hukuksuz telefon
dinlemeleri ve özel hayata saldırı sonucunda FETÖ
tarafından istifaya zorlandığı açık olan okul komutanın ardından örgüt, 2006-2008 yılları arasında hazırlıklarını tamamlamış ve 2008 yılında Harp Okullarına sivil liselerden de öğrenci alımının başlamasıyla birlikte operasyonel manada harekete geçmiştir. 2008 yılı ile birlikte Harp Okullarında şok mangaları ile ayrılan öğrenci sayısında büyük artışlar yaşanmıştır. Bu süreçte Harp Okulları’nda, tabiri caizse “askeri lise kaynaklı askeri öğrencilerin katliamı”
söz konusu olmuştur. Askeri Liseler ve Harp Okullarından en çok öğrencinin ayrıldığı/atıldığı dönem
2008-2014 yılı aralığıdır. Bu tarih aralığı, aynı zamanda FETÖ’nün TSK’nın içerisine en fazla öğrenci yerleştirdiği dönem olmuştur. Bu 6 yıl içinde askeri okullardan bütün Cumhuriyet Tarihi boyunca atılan öğrenciden fazla öğrenci atılmasının sebebi, sivil
liselerden Harp Okullarına öğrenci alıp örgüt mensuplarına kadro açma arzusudur. Ayrıca 2008 yılının
sonuna kadar Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki Personel ve İstihbarat BaşkanlıkKumpas Davaları Gerçekleri
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larının büyük bir bölümünü kontrol etmeyi başaran
FETÖ mensupları, personel ve istihbarat politikalarını şekillendirme kapasitesine ulaşmışlardır.
2001-2007 yılları arasında “sağlık gerekçesi dâhil”
toplam ayrılan öğrenci sayısı yaklaşık 150’dir. 20082014 yılları arası ise “sağlık gerekçesi hariç” bu sayı
yaklaşık 2000’i bulmaktadır ki bu sayılara sivil liselerden Kara Harp Okulu’na gelerek intibak kampında
ayrılanlar dâhil edilmemiştir. 2013 yılı 17-25 Aralık
sürecinden sonra, örgüt askeri okul faaliyetlerini yavaşlatmıştır. Örgüte bağlı askerler, sürecin ne getireceğini tam bilemediklerinden geri çekilmiştir. Buna
bağlı olarak Kara Harp Okulu’nda yapılan baskılar
da hafiflemiştir. 2014 yılında ayrılan öğrenci sayısındaki düşüş ise dikkat çekmekte ve 2015 yılına gelindiğinde Kara Harp Okulu’nda şok mangasının kaldırıldığı belirtilmektedir.
Askeri okullarda yaşanan FETÖ işkencelerinin ve
kumpaslarının teorik alt zemini, 1971 yılında gerçekleştirilen “Stanford Hapishane Deneyi” nde rahatça
görülebilir. Bu deney sonucunda; bireysel kimliğin
yitimi, sürekli kontrol altında tutulma ve uyku yoksunluğu sonucunda ortaya öğrenilmiş çaresizlik durumu çıkar. Öğrenilmiş çaresizlik; sürekli başarısızlık veya ceza sonucunda tecrübe edilen pasif feragat
ve depresyon halidir. Buna maruz kalan askeri öğrenciler çok kısa zaman dilimlerinde askeri okullardan ayrılmak zorunda kalmıştır. Konuyu daha iyi anlamak için bu deneyin filmi ve belgeseli izlenebilir.
Askeri okullarda yaşanan bu işkenceleri ve kumpasları kısaca sınıflandırdığımızda karşımıza şöyle bir zulüm çıkar: Disiplin cezası vermek amacıyla kontrolü zor ya da imkânsız genel sorumluluklar
yüklemek, tehdit, şantaj, itibarsızlaştırma, şok mangası uygulaması ile işkenceye varan eğitimler ve askerlik mesleğinden soğutma, sınav kâğıtlarında oynama yapılarak devre kaybettirme (sınıf tekrarı) ve
akabinde okuldan atma, işkence, askerlik mesleği ile
alakasız fantezi içeren anlamsız emirler, aşağılama
ve sözlü taciz, uykusuz bırakma amacıyla yerine getirilmesi imkânsız emirler, iyimser yolla okuldan ayrılmaya teşvik etmek, özellikle sınav zamanları ağır
idari işler yükleyerek öğrencinin başarısını düşürme
ve devre kaybettirme (sınıfta bırakma) ve disiplin notunu aniden indirerek okuldan atma amacıyla sürekli
savunma (ceza) vermek.
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İşkencelerle önceden belirlenen askeri öğrencilerin ayrılmaları sağlanamazsa, bu sefer de “Askeri öğrenci olamaz” raporu verilerek istedikleri öğrencileri sağlık gerekçesi bahanesiyle tasfiye etme yoluna
gitmişlerdir.
Bu askeri öğrencilerin bir kısmı, 15 Temmuz 2016
gecesine kadar, başlarına gelenleri bıkmadan usanmadan ve hiçbir şeyden çekinmeden devlet görevlilerine, siyasetçilere, gazetecilere ve sivil toplum kuruluşlarına anlatmaya çalışmış fakat çoğunlukla kimse bu mağdurlara inanmamıştır. Bu mağdur askeri
öğrenciler bir nevi “Cassandra Sendromu” na yakalanmışlardır. Bu sendrom; geleceğe dair başkalarını
uyarmasına ve doğruları söylemesine rağmen kimseyi kendine inandıramama durumudur.
Askeri okullarda 2006-2014 yılları arasında yaşananlarla birlikte 2016 sonrası gelişmeler de çok
önemlidir. Darbe girişimi öncesindeki mevcut askeri okullar, 31 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan 669 sayılı OHAL Kararnamesi ile kapatılmıştır. Kapatma kararı neticesinde, bu okullarda
okuyan yaklaşık 17 bin askeri öğrenci, bağlı bulundukları askeri okullardan ve üniformalarından ayrılmak durumunda kalmıştır. Bu grup, FETÖ yönlendirmesine oldukça açık olan 17 bin kişilik genç bir
ordudur. Bunların bir kısmı “Yaşayan Şehitler” gibi
son derece tehlikeli ve radikal bir şekilde örgütlenmektedir. FETÖ mensubu olanlar Atatürkçü, milliyetçi ya da devrimci grupların içerisine sızarak kendilerini kamufle etmeye çalışmaktadırlar. Bu konuda
bir an önce suçlu ile suçsuz ayrımı yapılmalıdır. Ayrıca 2006-2014 arasında Fetullahçılar tarafından tasfiye edilen askeri öğrencilerin tüm hakları iade edilmelidir.
“Fasıldan Fasıla” kitabında FETÖ lideri şöyle
der: “Sizin gibi düşünmeyip farklı dünya görüşüne
sahip (kişilerin) karşısına acele çıkılmamalı… Yoksa bizim gibi düşünmüyorlar diye bir bir uzaklaştırılan ve uzaklaşan bu gayr-ı memnunlar, dev dev kitleler meydana getirerek karşınıza çıkıp sizi yerle bir
edebilirler.”
Evet. Birleşe birleşe, birbirimizi daha iyi anlaya
anlaya FETÖ’yü ve onun çarpık / sapık / sapkın ideolojisini yok edeceğiz. Tertemiz Anadolu coğrafyamızda bu tür örgütlerin yetişmemesi için yılmadan
çalışacağız.

Kumpas davalarını tekrar gündeme getirmek, bu
konuda toplumsal hafızayı canlı tutmak, davalar ve
kumpasçıların yargılanmalarıyla ilgili son gelişmeleri katılımcılar, basın ve kamuoyu ile paylaşmak, bu
çerçevede kumpasçıların yargılanmaları için kamuoyu baskısı oluşturmak amacıyla bir dizi söyleşi planlanmıştır.
Söyleşilerin onüçüncüsü 09 Mart 2019 Cumartesi
günü yapılmış, TESUD Genel Merkezi’nde düzenlenen söyleşide, aynı zamanda dava kapsamında yargılanıp beraat eden gazeteci yazar Müyesser Yıldız ve
eski emniyet müdürü yazar Hanefi Avcı Oda TV davasını anlatmışlardır.
Söyleşinin açış konuşmasını yapan Kumpasder
Başkanı Ahmet Tatar, “Odatv kumpasıyla aslında
bizim sesimizi kesmek istemişlerdi. Zira o günün
medyasına bakınca, tam bir ilizyon hali sözkonusuydu. Kendi askerimizin camileri bombalayacağına, halkın üzerine tank süreceğine dair bir ilizyon. Bunun dışında kalan, nefes borusu olan sadece Odatv’ydi. Küçük, ama çapı son derece genişleyen bir medya aracı olarak çıktı, gerçekleri yazdı. Büyük bir badireyi atlattı ve bir vaha gibi yerini koruyor” dedi. Tatar, Hanefi Avcı için de, “Nevi
şahsına münhasır, kendi geçmişini hiçbir komplekse kapılmadan eleştiren bir emniyetçi ve hukukçu” ifadelerini kullandı.

Söyleşide, virüslerle yapılan saldırılar sonucunda
Odatv ve Müyesser Yıldız’ın bilgisayarlarının nasıl
ele geçirilip, sahte “Örgüt dokümanlarının” hangi
yöntemlerle yüklendiği konusunda detaylı bilgi veren Hanefi Avcı, şunları söyledi:
“Hazırlanan sahte örgüt dokümanlarını bir sosyal mühendislik çalışması ile bilgisayarlara yerleştirdiler. Soner Yalçın’ın evine panzerlerle, zırhlı araçlarla gittiler. Çünkü ne bulacaklarını biliyorlardı. Bilmeseler böyle gitmezler, operasyonu sessiz sedasız yaparlardı. Odatv’ye operasyon
niye yapıldı? Çünkü tüm yanlış yapanlar, eleştirilmeyi sevmez ve basını güdümlü hale getirmek
ister. Aslında Odatv’nin devamı gelecekti. Mesela
Ruşen Çakır vardı. Duyunca kaygılarını Abdullah Gül’e intikal ettiriyor, o da, ‘Evet doğru. Bazı
polislerle ilişkisini kessin’ diyor. Odatv’yi susturduktan sonra sıra diğer basına gelecekti. Ayrıca
Soner Yalçın’ın Halk Tv projesi vardı, buna engel olmak istediler. Özetle, çok amaçlı bir operasyondu. Odatv ile hiç ilgisi olmayan üç isim vardı;
Ben, Nedim Şener ve Ahmet Şık. Haliçte Simonlar
kitabını Ergenekon adına yazdığımı ispatlamaya
çalıştılar.”
Tüm davaların bilirkişilerinin Ankara KOM’dan
giden aynı polisler olduğunu ve incelemelerde sadece suç unsuru olacak konulara bakıldığını, ancak
o vakitler Cemaatin kontrolünde olan TUBİTAK bilirkişilerinin bile yapılan sahtekarlığı ortaya koymak
zorunda kaldığını vurgulayan Avcı, sözlerini şöyle
tamamladı:
“Kanaatim şu; çabuk unutuyor, geçiyoruz. Bilgi
birikimi analizi yapmıyoruz. Belki ilk kez KUMPASDER ve TESUD başımızdan ne geçti’yi sorguluyor. Ne devlet, ne sivil toplum, ne de işin ilgilileri bunu yapmadı. Bundan sonra bir adım öne
geçmek lâzım. Dün cemaat yaptı, bugün çok ciddi bedeller ödüyor. Belki gelecekte başkaları da
Kumpas Davaları Gerçekleri
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ödeyecek. Gücü eline geçiren herşeyi yapıyor, tüm
ülke komple bedel ödüyor. Dünden önce laik seküler kesimin yarattığı mağduriyetler konuşuluyordu. Dün cemaatin kumpası vardı. Bugün de farklı şeyler dayatılıyor. Bu bizim ülkemiz, hep beraber yaşamak için bir formül bulmak zorundayız.
Gücü eline geçirenin bize hayatı zehir etmemesi
lazım. Hep birileri mağdur, birileri hakim. Bunun
muhasebesini yapmamız gerekiyor. Yoksa sadece
yukarıdakiler ve aşağıdakiler değişir.”
Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız da
sözlerine bu davada yargılanıp, hayatlarını kaybeden
merhum Kaşif Kozinoğlu, Doğan Yurdakul, Mümtaz İdil ile Yurdakul’un eşi Güngör Yurdakul’a rahmet dileyerek başladı. 14 kişinin yargılandığı davada 3 kaybın büyük bir oran olduğunu belirten Yıldız,
davanın özetinin merhum Doğan Yurdakul’un duruşmalarda anlattığı, “Soğan cücüğü ile adam öldürmek” olduğunu vurguladı.
Yıldız, şöyle devam etti: “Neden Odatv? Soğuk
Savaşın bitimiyle Sevr raftan indirilip, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin ana sütunları olan TSK,
yargı ve yasamaya darbe vurmak üzere harekete
geçilirken, elbette medyaya da gözdağı verilmeliydi. Küçük, ama etkili ve anlamlı bir grup seçildi.
Birbirini hemen hiç tanımayan 14 kişi. Bu davanın diğer kumpaslardan en büyük farkı ise diğerlerinde buzdolabı üstlerine, bir yerlere CD, belge
bırakılırken, ilk kez dışarıdan bilgisayarların ele
geçirilerek, sahte belge yüklenmesiydi. Sözde iddianamemiz 134 sayfaydı. 361 kez haber, 280 kez
kitap, 53 kez yazı/köşe yazısı, 26 kez röportaj, 5
kez makale kelimesi geçiyordu. Düşünün o günlerde Şamil Tayyar bile, ‘Odatv’ye intikam operasyonu yapıldı’ dedi. Neyin intikamıydı? Devleti yönetenler kandırılırken, koca koca generaller
uyurken, her birimiz Fetullah Gülen tehlikesine
dikkat çekiyorduk. TSK’ya kurulan komploları
anlatıyorduk. Ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın
İmralı’ya gidişini duyuruyorduk. Yazdık, uyardık
ve bedelini ödedik. İnanın, iddianamenin altındaki Savcı Cihan Kansız adı ve imzası bile sahteydi.
Yöneticileriyle, medyasıyla, ‘Onlar gazeteci değil,
terörist’ dediler. Biz de, ‘çıkacağız ve yeniden yazacağız’ dedik. Evet çıktık, yazıyoruz. Amaç ‘Yeni
Türkiye’ yolunda medyayı susturmaktı. Maalesef başarılı da olundu. Medyanın bugünkü hale
gelmesinde, Odatv kumpası çok önemli bir kilo-
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metre taşıdır. Peki bize bakış açıları değişti mi?
Asla. Hala tehdide, ‘uyarıya’ maruz kalıyor, tehlikeli, sakıncalı statüsünde görülüyoruz. Adeta fırsat kolluyorlar. Odatv’yi bir yerlerin güdümünde
göstermeye çalışıyorlar. Her şey akıllarına geliyor
da bir tek bağımsız, bağlantısız gazetecilik yapılabileceği gelmiyor. Biata o kadar alışmışlar ki, kendileri gibi sanıyorlar.”
Konuşmasının sonunda kumpaslarda binlerce
insan mağdur edildiği halde, bir avuç insanın ortada olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Kusura bakmayın patlıcan kadar etkili olamadık. Ali Tatar,
Murat Özenalp, Cem Aziz Çakmak’a kağıt üstünde de olsa şehitlik mertebesinin verilmesini sağlayamadık. Vazgeçtim savaş gemisine, bir tekneye
adlarını koydurmayı başaramadık” dedi.
Söyleşinin soru-cevap bölümünde de Hanefi Avcı’ya birçok soru yöneltildi. Bir soru üzerine,
2010 yılında savcılara TSK, Emniyet, MİT ve yargı
imamlarının adını verdiğini, ancak bunların hiçbirisinin 17/25 Aralık’tan sonra dahi izlenmediğini kaydeden Avcı, firari sözde savcılar Zekeriya Öz ve Celal
Kara’yı sınıra götürenin yargı imamı avukat olduğuna dikkat çekti. Avcı, o dönem Genelkurmay’a, “Kayıtlara geçirmeyin, ama bu isme dikkat edin” diyerek verdiği ismin ise 15 Temmuz’da Bursa’da yakalandığını bildirdi.
Bir başka soru üzerine 15 Temmuz’dan önce kendisinin bilgilerinden yararlananların, 15 Temmuz’dan
sonra bazı şeyleri eleştirmesi üzerine bilgisine başvurmadığını açıklayan Avcı, hakkında 15 Temmuz’la
ilgisi varmış gibi sahte ihbar mailleri tanzim edildiğini ve bunları hazırlayanın bir polis olduğunun ortaya
çıktığını, ayrıca Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa
aleyhinde 5-6 rapor verildiğini anlattı.
Necip Hablemitoğlu ve Gazeteci Haydar Meriç cinayetlerini cemaatin işlediği kanaatinde olduğunu
bildiren Avcı, “FETÖ’yle mücadele” konusunda da
şu eleştirilerde bulundu:
Suç işleyenler, darbeye karışanlar ve örgüt yöneticileri cezalandırılmalı, diğerleri ayrılmalıdır. Polisi,
askeri çalıştırıp, herkesi içeri tıkalım anlayışı çok garip. Siz elinizde tüm imkanlar varken görememişsiniz, sıradan insanlar nasıl görsün, bilsin? Binlerce insanı içeri alıyorsun. Şu anda maalesef örgütü yok etmekten ziyade düşman mantığıyla hareket ediliyor.
İşler iyi yürütülmüyor.

direnişle aslında Türkiye’de kurumların öyle zayıf,
çürük olmadığının da kanıtlandığını sözlerine ekledi.
Gazeteci Aytunç Erkin ise 3 Temmuz olayının bütün kumpas zincirlerinin bir parçası olduğunun altını çizerek başladığı konuşmasında sözlerini şöyle
sürdürdü: “Bu olay FB’yi de çok aşan bir olaydır.
Kumpas davalarını tekrar gündeme getirmek, bu
konuda toplumsal hafızayı canlı tutmak, davalar ve
kumpasçıların yargılanmalarıyla ilgili son gelişmeleri katılımcılar, basın ve kamuoyu ile paylaşmak,
bu çerçevede kumpasçıların yargılanmaları için ka-

FETÖ’nün ilk yenildiği dava olması nedeniyle de çok
önemlidir. Belki FB’li olduğum için bu dava ile ilgilendiğim düşünülebilir, ama asıl neden gazeteci oluşum ve bu olayın da bir kumpas olduğunu anlamamdır.

muoyu baskısı oluşturmak amacıyla bir dizi söyle-

Neden GS veya BJK değil de FB diye sorula-

şi planlanan söyleşilerin 14’üncüsü ve sonuncusu 23

bilir. Hemen şunu belirtmek isterim ki, pek çok

Mart 2019 Cumartesi günü yapılmış, TESUD Genel

kişi ve kurum o dönem pek revaçta olan Türkçe

Merkezi’nde düzenlenen söyleşide, 3 Temmuz Şike

Olimpiyatları’na bütün kapıları ardına kadar açar-

Kumpası gazeteci Aytunç Erkin tarafından anlatıl-

ken Başkan Aziz Yıldırım Fenerbahçe’nin kapılarını

mıştır.

cemaate hiç açmamış, hatta Gülen cemaatine soğuk

Söyleşi her zamanki gibi KUMPASDER Başkanı
Ahmet Tatar’ın konuşması ile açıldı. Tatar, “Bugün
burası sarı - lacivert” diye başladığı konuşmasında, “Her ne kadar kendim Beşiktaşlı olsam da Fenerbahçeli kardeşim Ali’nin sarı lacivertli kravatını
takarak buraya geldim” dedi. O dönem Fenerbahçe
Başkanı Aziz Yıldırım’ın kumpasa direnişin sembollerinden biri olduğunu belirten Tatar, gösterilen direnişin FB’yi aştığını, bir sivil kurumun sergilediği bu

olduğunu her vesileyle belirtmişti. Ayrıca Fenerbahçe hem ekonomik anlamda büyük bir güç hem de taraftarları itibariyle de büyük bir kitlesel güçtü. Burayı ele geçirmek cemaat için tabii ki önemliydi. Aslında Fethullah Gülen futboldan nefret eden biriydi. Bir
zamanlar en yakınındaki kişilerden biri olan Nurettin
Veren’le sabahın erken saatlerinde maç kuyruğunda
bekleyen insanları görünce ‘yahu bu insanları sabah
namazına çağırsak gelmezler, ama bir maç için sabah saatin 6’sında kuyruğa gelip giriyorlar’ diye koKumpas Davaları Gerçekleri
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nuştuktan sonra futbol taraftarlarının önemini fark

başladı” dedi. Erkin, ayrıca, Aziz Yıldırım’ın gözal-

etmiş ve futbol kulüplerini kullanarak toplumun kıl-

tına alınması ve Metris’e gitmesi sürecinde “ne şi-

cal damarlarına kadar girebileceğini düşünmüştü.”

kesi kardeşim, memleket elden gidiyor” diye yap-

Yazdığı “Sarı Lacivert Öfkeli Adam: Aziz Yıldırım” adlı kitabının bir futbol kitabı olmadığını,

tığı konuşmanın da direniş üzerinde çok etkili olduğunu ekledi.

Fenerbahçe’ye düzenlenen kumpası anlattığını, Aziz

“Bugün Yargıtay 4 yıldır Fenerbahçe dosyası ile

Yıldırım’ın da o kitabı yazıldıktan sonra gördüğünü

ilgili bir karar vermedi. Ne oluyor bilmiyoruz” di-

söyleyen Erkin, taraftarların Şükrü Saraçoğlu stadı-

yen Erkin, Isparta’da ele geçirilen bilgilerden hazır-

na astıkları “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” afişi

lanan çok önemli bir dosyanın kaybedildiğine de dik-

29 Mart 2009 tarihli Taraf gazetesinde “Ergenekon

kat çekti.

Fenerbahçe’de” manşetiyle verilince Fenerbahçe’ye
operasyon düzenleneceğini anladıklarını belirtti.

Konuşmasının sonlarında “Her davanın bir kara
kutusu var. Onlar hâlâ konuşmadılar, konuşsalar

Aslında Fenerbahçe’ye ilk kumpasın 2004 yılın-

önemli bilgilerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Ör-

da düzenlenmek istendiğini, ancak Hanefi Avcı’nın

neğin o ihbar mektupları nereden çıktı, nerede dü-

olayı görüp bunu engellediğini belirten Erkin, daha

zenlendi, hazırlanmasında kimler rol aldı vs., bunla-

sonra 2008 yılında Ramazan Akyürek zamanında

rı anlatacak kişiler artık ortaya çıkmalıdır. Bu konu-

Aziz Yıldırım’ın - ne alâkası varsa- İBDA-C üzerin-

da konuşmayan herkes -en azından- vicdanen suçlu-

den dinlenmeye başlandığını, sonra da Yıldırım’ın en

dur” diyerek söyleşisini tamamladı.

yakın arkadaşı Emin Arslan’ın dinlemeye alındığını
söyledi.

Erkin’in anlattıkları üzerinde söz alan Mustafa Önsel, Fenerbahçe’ye karşı düzenlenen bu olayın “şike

Fenerbahçe’ye karşı düzenlenen 3 Temmuz

davası” olarak anılmasının doğru olmayacağını, bu-

2011’deki operasyon sonrasında taraftarların topla-

nun “şike kumpası” olarak adlandırılması ve öyle

nıp yürüyüş yapması, o yürüyüşte Fethullah Gülen

anılması gerektiğini ifade etti. Hem bir Trabzonlu

aleyhinde sloganlar atılmasının o günkü koşullarda

hem de Trabzonsporlu olarak FETÖ’ye karşı aman-

herkesin yapamayacağı bir iş olduğunu vurgulayan

sızca mücadele eden Aziz Yıldırım’ı büyük bir tak-

Erkin, “İşte bu tarih kırılma noktası oldu... O ta-

dirle andığını vurguladı.

rihten sonra insanlar örgütlü biçimde direnmeye
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