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SÖZCÜ : Eşref ERDEM (Ankara)
BAŞKAN
açıyorum.
Bugün,

-

Bugünkü

çalışma

toplantımızı,

yöntem lerini

hayırlı

tartışmak

uğurlu
ve

olmasını

bu

çalışma

d ileye rek
yöntem le ri

k onusunda alacağım ız kararlar ve bu kararların uygulanm ası için toplanm ış
bu lu nuyo ruz. Bütün arkadaşlarım ızın, çalışma yöntem im iz nasıl olm alıdır, nasıl
bir usüI izlem eliy iz , bu konudaki görüş ve dü ş ü n c e le rin i alalım; sonra da,
ittifak e ttiğ im iz hususları da karara bağlayıp, toplantım ızı bitirm iş olalım.
Seri

bir

çalışma

takip

ed lim.

Bu

Kom isyonum uz, bu çalışmasını, in şallah

üç

aylık

tam am lar diye

zaman

içeriside,

düşünüyorum .

Bu

geçm iş faili meçhul c in a ye tle r dosyası, zaten, bize belli bir fikir verecek,
isim ler de var ortada; onla rı dinle dikte n sonra, üç ay içe risin de, in şallah bu
çalışm ayı tam amlamış oluruz.
Şimdi, çalışma
d ü ş ü n c e le rin i alalım.

yöntem iyle

ilg ili

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)
Hanımdan bir davet ulaştı mı bize.
BAŞKAN

-

Ulaştı.

-

Güldal

olarak

Bir

şey

Hanıma

arkadaşla rım ızın
söylem ek

dedim

ki,

biz

görüş

istiyorum .
pazartesi

ve

Güldal
günü

toplan ıyo ruz. O gün çalışma şeklim izi be lirley ece ğiz. Ondan sonra arayıp, size
zaman verelim dedim. Mesela, salı o la b ilir dedim.
AHMET

PİRİŞTİNA

(Devamla)

bekliyor...
EŞREF ERDEM (Ankara) -

Ben

konuştuğum da,

Sanki, bugünkü

sanki

bugün

Komisyon toplantısından

sonra, bizden sanki öyle bir izlenim almış o. Komisyon topla ntısı bitince,
topluca...
AHMET PİRİŞTİNA (Devamla) - Yani, eğ er uygun görüyorsanız,
yapacaksak, m esela, arkadaşlarım dan rica edelim , saat 1'de, 2'de g e le c e kle r
gibi, yani, uygun gö rürseniz o ziyareti.
TEVFİK DİKER (Manisa) - G üldal Hanımla ilk m uhataplığım ızda, bütün
arkadaşlarım ızın olm asında fayda var. Yani, tanısın...
BAŞKAN - Güven verme bakımından, tabiî...
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TEVFİK DİKER (Devamla) - Yani, eksik bir kadroyla gitm eyelim . Yarın
salı, M eclis faa liye tleri nedeniyle bütün arkadaşlarım ız burada olacak.
M eclisin çalışma takvim ve saatine uygun bir zamanı ayrıca ve rirseniz iyi olur,
arka d a şla r da olsunlar.
BAŞKAN - Tam kadro o la b ilir miyiz bilm iyorum .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Olursa iyi olur da... Yani, yarında bir engel
çıkarsa, bugün de bir engel çıkarsa. Bence, bu, daha çok, çalışm aya yönelik
değil de, yani, acılı olan bir insana...
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Her partiden siyasî bir tem silci olunca
sayının yeterli olacağı kanaatindeyim .
BAŞKAN - Ziyaret y a p a b ilir miyiz bugün?..Tevfik Bey?..
TEVFİK DİKER (Manisa) - Benim için çok uygun.
YUSUF

BAHADIR

(Trabzon)

-

Benim,

bir

yolcum

var,

dün

g ö nd erem e dim , bugün tekrar deneyeceğiz.
BAŞKAN - Biz, bugünkü toplantıyı çabuk b itiririz z annediyorum .
EŞREF ERDEM (Ankara) - Ahmet Bey gelecek mi bugün?..
BAŞKAN - Ahmet Bey yolda.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - 13.45'te gitsek, öğlen...
^ Ş R E F ERDEM (Ankara) - Yusuf Bey g e le m e yece ğin e göre, Ahmet Bey
gelirse, DYP'den de bir arkadaşım ız olsun diye isteniyor. Ahmet Bey yarım
saat sonra fala n geliyo rsa mesele yok, telefon ederiz ge liyo ru z deriz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Gelirse çok memnun oluruz da, gelm ezse de
biz b ild ire lim , gidelim , gelirse de çok iyi olur. Gelmezse, biz naklederiz,
anlatırız, o n la r bir başka vesileyle bir gün kahve içmeye uğrarlar, bir daha
çağırdığım ızda görürüz; yani, biz, bunu salla m ayalım diye düşünüyorum .
EŞREF ERDEM (Ankara) - Yani, Güldal Hamının sizden aldığı izlenim.
Komisyon toplantısı bitince toptan g e liriz gibi.
BAŞKAN - G üldal Hanımı arayalım, saat kaçta diyelim ...
TEVFİK

DİKER

(Manisa)

-

Beyefendinin

12'de

işi

oldu ğun a

göre,

yarımda hep beraber ayrılırız.
BAŞKAN - 12.30 uygun mu?.. Tamam... Ken dileri için de uygunsa...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tabiî, çalışma yöntem im iz deyince, gündem
m addesi ola ra k iki şeyi anlıyorum.
Nasıl bir çalışma programı. Bir de bunun saatleri, uygulam ası nasıl
olacak şeklinde...
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Şim di, her iki toplantıda, Tevfik Beyin, münferit olarak yaptığı tespitleri,
Komisyon olarak da yapmanın doğru bir yöntem oldu ğun a inanıyorum . Yani,
yöntem o larak bu doğru bir yöntem dir, Tevfik Beyin şu ana kadarki katkısıdır,
bu yöntem in Komisyon olarak da yapılm asını düşünüyorum . Yani, n e dir bunlar;
Kim lerin dinle ne ceği, ne tip soru lar sorulacağı, olaya nasıl bir bakış açısıyla
bakacağım ız biçim in de. Bunun için de, şöyle bir yöntem öneriyorum : Daha çok,
zanlı du rum u nda olan, görevli durum unda olan, olaya şahit, zanlı durum unda
olan in san lard an değil de, aile gibi, bu konuda obje ktif çalışm a yapmış yazar,
çizer in s a n la r gibi, bu konuya ya aile cephesinden ya da o b je ktif olarak
yaklaşmış hukukçular gibi, in sanları bir dinleyerek, bir anla m d a bakış açımızı
da;
yani,
nerele re
bakmamız
gerektiğ inin
oluşturulm ası
gerektiğini
düşünüyorum . Dolayısıyla, dinlenm e listesini de buna göre tespit....
BAŞKAN - Daha sonra...
AHMET PİRİŞTİNA (Devamla) - Hayır... Önceliği bu nite likte ki insanlara
verip, ondan sonra diğe rlerin e. Yani, somut olarak demek istediğim şu: Tevfik
Beyin listesinde İslâmî Hakeret ö rg ütü m ilitanları var. Bunları sonraya bırakıp
da, G üldal Mumcu, Ceyhan Mumcu, kızkardeş, hu k ukçulardan bir Emin Değer
veyahut daha başka hukukçular aklımıza gelir... Bir şeyi anla tm ak istiyorum,
m esela, araştırma yapan bazı yaza rlar var, Tuncay Özkan gibi Soner Yalçın
gibi... Bu in s an lar ob je ktif olur, oraya bakan in sanları bir dinleyip... Hatta,
ö n celikle geçen dönemki çalışm aları bir d e ğe rlen dirip, onla rın ışığında, Sayın
Diker'in de hazırladığı gibi şöyle bir program ve de bir liste hazırlam anın
bence yöntem olarak uygun olacağını düşünüyorum.
Çalışm a saatleri itibariyle, Fethullah Beyin s öyled iğine katılıyorum, yani,
geceye kaydırmakta çok büyük yarar var, uzun süreli bir çalışm ada,
gruplarım ızdan, yönetim den bu kadar gündüz saa tlerin de uzak kalmamamız
lazım; ama, dinle m e aşamasına gelince gündüze a lın a b ilir bu saatler, o zaman
da biz insanlara uyarız. Ama, şu aşamada, daha dinlem e olayının olmadığı
aşamada,
parti
fa a liy e tlerin in
dışındaki
saatlerin
uygun
olacağını
düşünüyorum .
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, başlam adan önce elim izde
birtakım verilerin olması lazım. Bunların
dosyası var. Onu hemen bir isteyelim.

başında,

faili

meçhul

c in aye tler

Onun peşin den, kütüphane ve doküm antasyon m erkezinden
Mumcu ile ilg ili çıkan bütün yazıları bir isteyelim, basının yararı olur.
Üçüncü olarak da, yakınlarını çağıralım, burada bir dinle yelim .
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Uğur

Başlarken, burada, Tevfik Beyin hazırladığı şeye göz attım, ba§ arken,
başına, İslâmî Hakeret ö rg ü tü , cinayette kullan ılan patlayıcılar, bu nlar
son la rd an g e le c ek şeyler. Yani, bu ülkede İslâmî Hareket ö rg ü tü var mı yok
mu, bu n la r ilerid e ortaya çıkacak şeyler, peşin hükümle bunun İslâmî Hareket
ö rg ü tü tarafından iş lend iğ ine dair Komisyon girerse bu işin içine, sonunda da
yanlış yo lla ra s ap ab iliriz , belki başka bir yerde var.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Orada öyle bir tespit yok, bu, kitabın tespiti.
FETHULLAH ERBAŞ (Devam la ) - Baktığımız zaman, ilk başta, rahatsız
ed iyo r beni, İslâmî Hareket Örgütü... Bu işten bir ses şim diye kadar niye
çıkmadı? O açıdan, biz, Komisyon olarak peşin hüküm lü olm ayacağız, ö n c e ,
bir doküm antasyon m erkezinden, katüphaneden Uğur Mumcu ile ilg ili çıkan
bütün yazıla rı hemen çıkartırıp isteyelim.
ikinci olarak, faili meçhul cin aye tler dosyası, geçen dönem ki, hakikaten
büyük emek v erilere k hazırlandı, ekleriyle birlikte isteyelim ; çünkü, sadece
dosyada fazla bir şey yok; ama, ekteki ifad eler önem li, onu isteyelim . Bir de
a ile s in i, yakınlarını bir dinleyelim . Ondan sonra,
b e lirle riz ve süratle gideriz; ben öyle düşünüyorum .

hareketim izi

ona

göre

EŞREF ERDEM (Ankara) - Ben not almıştım, Fethullah Beyin
s ö y le d ik le rin in ; yani, elim izde bir dosya olsun, raportör arkadaşım ızdan rica
edelim . O dosyada, temel be lgelerin -Fethullah Beyin s öyled iği g ibi- bir tanesi
19 uncu Dönem Faili Meçhul C inay e tler K om isyonunun rapor ve ekleridir.
İki, bu konuda hem geçen dönem hem bu dönem verilen araştırma
ön e rg e le rid ir. Bu araştırma ö n erg ele ri üzerinde Türkiye Büyük M eclisin de
yapılan gö rüşm e leri alalım, tutanakla rı.
Üç, yazı yazalım. Bu konuda, karar almamız. Komisyon olarak resmen
yazı yazmamız gerekiyor; yani, hem bu be lgeleri P arlam entodan isterken karar
alacağız, hem de Türkiye Büyük M illet Meclisi K ütü pha ne sind en, bugüne
kadarki
basın
kupürlerinin
ha zırlanm asında yarar var.
bütün

tümünün

elim izde

olacağı

bir

dosyanın

Zanned iyoru m , diğer k om isyonlarda da oluyor; yani, h içb irim izin oturup
k o n uş u lan ları kaleme alma, sıralama gibi çok fazla
zamanı

o la m a y a b iliy o r veya bir müfettiş aradaşımız, bazen çok daha düzgün bir hale
g e tire b iliy o r s ö y len enleri.
BAŞKAN - Uzman arkadaşımız, tabiî...
EŞREF ERDEM (Devamla) - Biz, belli yerden birkaç isim isteyelim , bu
is im ler iç e ris in den Kom isyonum uz bir arkadaşımızı g ö rev le nd irs in , bu
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arkadaşım ız da katılsın top lan tıla ra; yazdıklarımızı, ç iz d ik le rim iz i her seferinde
götürsün yazsın, ertesi günü toplantıda bize getirsin
ve bu süreç
K om isyonum uzun sonuna kadar g e ld iğim izde hem arkadaşım ız fiilen bu
Kom isyonun mantığını yakala mış olacaktır nereye varmak is tiyor hem de
d e d ik le rim iz i her seferinde yazarak sonunda Komisyon raporu da çok rahat
y a z ıla b ilir hale gelir. O arkadaşımız, s ö y len enleri, kon uşu lan ları bir rapor
ha lin e getirir, tasla ğı bize sunar, arkadaşlarım ız bir iki gün in cele rler, sonra
g e lir tartışırız, mutabıksak mutabık, m uhalifsek m uhalif arkadaşlarım ız
g ö rü ş le rin i koyar ve son dakikasına varmış oluruz. Dolayısıyla bu konuda da,
K om isyonyonun bir karar alması gerekiyor, böyle bir uzmanın g ö re v le n d irilip
Kom isyon la birlikte çalışması için.
Sağ olsun Tevfik Bey

listeyi

hazırlamış,

m akuldur,

doğrudur,

belki

bu nların ötesinde -arkadaşlarım ızın ifade ettiği g ibi- daha da dinlem em iz
gereken -Ahm et Beyin söyled iği gibi- bu konuda kitap yazmış, yazı yazmış,
araştırma yapmış arka da şlar var. Bence, ilk yapmamız g e reke nle rden

bir

tanesi, bu listeye ekleye ceğim iz isim ler varsa onla rı ekleyelim , tabiî, bu her
aşam ada o la b ilir, daha sonra da çıkabilir, ama, ilk etapta... Bir de, bu
isim lerd e, Fethullah veyahut Ahmet Beyin s ö yled iği gibi, ö n c e lik le kim leri
alacağız, ö n celiği kim lere vereceğiz...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - A listesi, B listesi...
EŞREF
ERDEM
(Ankara)
Sorunu
kavramamız,
ob je ktif
bir
de ğ e rle n d irm e yapabilm em iz, olayı şöyle topluca bir gö reb ilm e m iz açısından
d in le y e b ile c e ğ im iz in s an lar var, onları öne alalım, arkasından da yavaş
yavaş... Yani, ben Tevfik Beyin onu kast yaptığını zannetm iyorum ...
BAŞKAN - Yok, incele m iş, bir araştırma yapmış...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Elime geçirdiğim kitapları sırasıyla çıkardım.
Yoksa orada bir tespit de yok.
EŞREF ERDEM (Devamla) - Yakınımız da olsa, burada P arlam entoda
görev yapıyoruz, en yakınım ızda bir insan bile olsa ara ştıracağız, kim olursa
olsun; ama, yani, başta belki...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) -

Bu yazı önüme konulduğu zaman. Uğur

Mumcu c inayeti, İslâmî Hareket örgütü...
BAŞKAN - Araştırm ada öyle bir şey çıkıyorda onun için.
EŞREF ERDEM (Devamla) - Öyle çok önyargıyla bakmayalım, iyiniye tle
yapılm ış bir şeydir. Bu çerçevede bakalım.
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Bir de,

haftada

kaç gün

toplanacağız.

İlk

yapmamız

gereken,

bu

ö n b ilg ile ri ve değe rlen dirm e yi yapacak, topluca bir gö rebileceksek... Diyelim
ki, bize bir hafta lazım, bu bir haftada kaç gün çalışacağız. Bir haftadan sonra,
artık dinle m e noktasına gelm emiz lazım ki, nihayet, üç ay çok uzun bir süre
değil; tatille ri, bayram la rı vesaire çıkardığınız zaman elim izd e zaman
kalm ayab ilir.
O ne denle, bu haftayı mesela, hafta sonuna kadar ilk b ilgilen dirm e ,
d e ğe rlen dirm e , dosyayı alma, evrakları alma, bilgi alma, okuma, takdim tehir
işi, liste vesaire ö n c e lik le r diye saptayalım...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bayramda da bunları bir özüm seyelim ...
EŞREF ERDEM (Devamla) - ... bayramda da arkadaşlarım ız okusunlar,
bayram haftasının sonrasında gele lim , oturalım, o isim leri sıralam aya koyalım
ve o sıra içe risin de dinle m eye başla yalım . Program, bence o zaman
y a p ıla b ilir, kimi gündüz dinle yece ğiz, kimi gece dinle yece ğiz.

da

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bunla r ilk dinlem eden sonra ortaya çıkar,
k e n d iliğ in d e n g e lir bunlar.
EŞREF ERDEM
b ilg ile n m e

ve

belge

(Devamla)
sahibi

-

Benim

olma

haftası

ifade

edeceklerim ,

olarak

bu

haftayı,

d e ğ e rle n d ire lim

diye

düşünüyorum .
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım ; evvela
tutanaklara ge çilsin de. Komisyon, daha ilk başlangıcında yanlış bir anla maya
değer verm esin . Benim yaptığım çalışm alar, faili meçhul c in a y e tle r dosyasını,
geçen dönem ki çalışm asında elde edilen bulguları in celedim .
Ayrıca, Türkiye Barola r Birliği Başkanlığına
tale bi var, onu incele dim .
Ayrıca, Meclise verilen önergeyi in cele dim.

Ceyhan

Mumcu'nun

bir

Ayrıca, üzerinde çok durula n, herkesin en çok bilgi var d e dik leri suikast
1993-1996 raporu. Evren Değer ve Tuncay Özkan'ın bu kitabını in cele dim ve
şöyle
bir
değe rlen dirm e ye
gittim;
yani,
Susurlu k
Kom isyonunu
da
de ğ e rle n d ird im . O, önümüzde çok iyi bir örnek.
K im lerin
ifadesine
başvuru laca ğını tespit etmek, onu tespit ederseniz, üç aşağı beş yukarı,
çalışma takvim im izde belli. Günlere böle rseniz, bu işi sağlıklı gö türürsü nüz ve
is im lerde, yani, kitabın başındaki sıradan çıkmıştır, önce ora lara g irild iğ i için
onlar çıkmıştır. Hatta, mesela, en sonunda yeni ilave ettiğim Tevfik Hancıla r
var ki, tesadüf, bu benim en yakın aile dostumdur, en son savcısıymış. Bakın,
her gün b e rab er olduğum insan, onu da bilm iyordum , onu da bugün koydur^
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En son savcı ve görevden ayrıldı, Tevfik H ancıla r benim aile dostum.
Bilm iyordum , yani, onu da söyleyeyim , öyle bir kasıtlı, maksatlı bir şey yok.
Kitapla rı okuduktan sonra, aklıma gelen, takıldığım soru lar var, o
soruları oraya koydum, yani, o soru, orada İslâmî Hareket Örgütünü suçlam ıyor
esasında, oradan belli başka bir yere, arkasına doğru gittiğ in iz zaman, çok
daha ilerid e Behçet Cantürk'le karşılaşacaksınız. Mesela, o, çok ilgim i çekti,
işin iç e ris in d e k i uyuşturucu bağlantısı, şu bu.
Bir maksat yoktur, başla rken öyle bir şeyim yok, benim niyetim , tamamen
yardımcı olm ak, faydalı olmak, peşin hükümlü değilim . Sayın Başkanla
görüştük. Ben de aynı şekilde diyorum ki, evvela doküm anları toplayalım ,
bayramı fırsat verelim. Kendimizi bu konuda yeterli hale ge tirelim , okuyalım ,
değil mi ve tekrar, herkes isim leri versin, isim listesi çıksın, d e d iğ in iz esaslar
d a h ilin d e çağrılsın; ama, ortaya üç ayın bir takvimi koyalım, bir aylık takvim, üç
aylık... Ç alışacağım ız g ü nlerim iz belli, hangi gün neyi yapacağım ızı be lirle rs e k
üç ayın, bu bakımdan çok faydalı olur, yani, açalım takvim i koyalım şimdi
buraya, şu gün şunu yapmalıyız, bugün bunu yapmalıyız planını yapalım . Ha,
plan artı eksi biraz b o zulabilir, bu her zaman böyle o la b ilir elde olmayan
ne de nle rle.
Ben, ziyaret, ziyaretin arkasından belgelere ulaşm ak arkadaşla rım ızın
s öyled iği, be lg e le ri bayramda nufüz etmek ve hemen bayram dan sonra hızlı
bir tem poyla ifadeye başvurm ak suretiyle gitmek ve en büyük yardımı da
Susurluk Komisyonu Başkanından alacağımız, yani, onlar bu işte bir hayli öne
aldıla r, o n la rla yakın diyalo ğa girerek bu işi götürmekte fayda görüyorum;
ama, şu takvim i de ortaya koyalım.
BAŞKAN - Buyurun Abdullah Bey.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Güzel fikirle r çıktı. Tabiî, sağlıklı bir
neticeye ulaşm ak için -Fethullah Beyin söylediği gibi- hemen ilk bakışta insan
şartla nm ış gibi geliyor; bu, bizi yanlış bir neticeye götüreb ilir.

-
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bizi yanlış bir neticeye götürebilir.

İlk koyduğum uz şem siyeyi geniş

olarak açacağız; yani, bu açtığımız şeyde, şartla nm adan olaya bakmamız
ge rekir ve neticesinde talT şafiTtlere in diğ im iz zaman bizi y ö n le ndirm iş olacak,
değilse, talî şahitlerden değil, olayı genel olarak aile çevresi, ^akın ilişki
kurduğu kişiler, hatta o zaman basında hatırladığım kadarıyla d isketle r olayı
vardı, b e lirli; yani, şayet bunları elde etme imkânı v ", mı, bu nlar ne oldu,
akibeti ne oldu, bunlara u la ş ıla b ilir mi, ulaşılama . mı, bunları araştırılması.
Yani, geniş olarak olaya bakmakta, yani, olayı uen basit bir siyasî cinayet
olarak görm üyorum . Yani, bu işin çok yönlü boyutla rı olduğu kanaatindeyim .
Onun için, geniş bir perspektiften ilk anda bakıp, bunun neticesinde şahitle re
inmekte fayda var diyorum.
BAŞKAN - Evet, Yusuf Bey?..
YUSUF BAHADIR (Trabzon) - Benim ilave edeceğim bir husus yok,
arkadaşlarım ın fik irle rin e ben de aynen katılıyorum.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Şöyle bir şey y a p a b ilir miyiz aıye
düşünüyorum . İlk anda elim izde bir liste var, sağ olsun arkadaşım ız
kitap la rd an , b e lg ele rden , tutanakla rdan liste çıkarmış, eğ er uygun görürseniz,
K om isyonum uz bu isim leri birer birer okuyalım, uygunsa diye bu isim leri kabul
etmiş olalım.
FETHULLAH
verm em izden

ERBAŞ (Van) -

ziyade,

önce

bir

Elimizde

elim izdeki

var

zaten.

b e lg ele r

bir

Şu

anda

toplansın

öncelik
bakalım

elim izde ne var, ondan sonra... Ö ncelikle aile fertlerini dinleyelim .
EŞREF ERDEM (Ankara) - Öncelik demiyorum, yani, şu isim lerin tümünü
dinle yece k miyiz, dinle m eye cek miyiz? Bunda mutabıksak...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Belki daha fazlasını d inle yec e ğiz .
EŞREF ERDEM (Ankara) - Hiç itirazım yok.
Kabul edeceksek, bunların bir kısmının yerlerinin tespiti de gerekiyor,
yazışma

çizişme

vesaireydi,

o

açıdan

diye

söylüyorum .

Yani,

bunları

dinle yece ksek, bunlara ilave edeceğim iz o lab ilir, hiç ona bir itirazım yok
ileriye dönük.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmi) - Şimdi, eğer benim söylediğim yaklaşımda,
sizlerin konuşm asından ben mutabıkız gibi anladım. Eğer mutabıksak, bir (A)
bir (B) listesi yapalım. Eğer mutabıksak, Fethullah Beyin söyled iği gibi bu
haftayı doküm ante haftası, bizim bunları okumamız, bayram da bunları
de ğ e rle n d irm e m iz diye düşünürsek, bu işin doküm ante kısmı, aynı mantıkla, bu
işin bir de dinlenm e kısmı var. O dinle nm e kısmı listesini şimdi yapabiliriz:
-
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ama, bence öbür listeyi yapmayalım. Öbür listeyi bu in sanları dinle dikte n, bu
doküm anları okuduktan sonra yapalım. Yani, nedir bu
(A) listesi: aile, kitap
yazmış in sanlar, bu işe obje ktif olarak yaklaşmış hukukçuların listesini
yapalım, (A) listesini yapalım ve d e d iğ in iz gibi, insanlara haber vermek lazım,
bayram dan sonraki ilk çalışma günüm üze bu insanları davet edelim .
EŞREF ERDEM (Ankara) - İtirazım yok, takdim teh ir ya p ıla b ilir
listede.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, listeyi okurken bu açıdan...
EŞREF

erdem

(Ankara) -

bu

77 isim var burada. Bu 77 ismi tek tek

okuyacağız veya 76 -birini çıkardık- önce bu 76'yı d inle yec e ğiz : sırasını
konuşacağız, sizin de d iğ in iz gibi aile içi... Buna şu anda .....onları da ilave
edelim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Mesela bakın 1 inci sıradaki isim benim
dediğim tarafa uymuyor.
BAŞKAN - İsterseniz şöyle yapalım...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bunun hepsini,

76 kişiyi çağıracak mıyız?

Ç ağıracaksak, biz burada Komisyon olarak evet bu 76 önce bir kabul...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bunu bana sormak için erken zaman. Ben
doküm ante alırsam, bu in sanları dinle rsem , o zaman buna karar v erebilirim .
BAŞKAN - Fethullah Bey, son söz...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Şimdi, bu konuda mahkeme açıldı, dava
dosyaları var m ahkem elerde. İcap ederse, o dosyalardan mahkeme dosyasını
da celp edelim . Eğer imkân olursa. Onlardaki b u lg ula r da ortaya çıkacak,
çıktıktan sonra, öncelik sırasını o zaman b e lirleyelim . Yani, şu anda hiç ilgisi
olmayan veya çok tali bir tanığı d inle yip de zaman öldürm ektense, neticeye
gitme açısından,
yapmak lazım.

değerli

kardeşim izin

dediği

gibi,

ö n c e lik le

(A)

listesini

BAŞKAN - Şimdi, o zaman karar olarak birinci kararımız, Devlet
G üvenlik M ahkem esinden dosyanın istenmesi. Uğur Mumcu dosyasının Devlet
G üvenlik M ahkem esinden şu ana kadar olan bilgi, belge, ne varsa dosyada
onun istenm esi. Bu bir, bunda zaten ittifak halindeyiz.
ikinci olarak, kütüphaneden şu ana kadar yazılmış yazıların çıkarılması
ve birer takım ha lin de üye arkadaşlarım ıza dağıtılması.
Üçüncü olarak; faili meçhul cin aye tler dosyasının yine her üye için birer
tane...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Raporu, ekleri...
-
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BAŞKAN - Uğur Mumcu ile ilgili bölüm, ekleri diyelim.
Yani, 4 bin sayfaymış o da, biz sadece Uğur Mumcu ile ilgili bölümü
istersek daha faydalı o la b ilir diye düşündüm; çünkü, incelem imkânımız olmaz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Diğerinin bir özeti gibi bir şey var mı?
BAŞKAN - Şöyle isteyelim; Uğur Mumcu ve ilgili ekler. Uğur Mumcu ile
ilgili ekler. Faili meçhul cinayetler ve ekleri...
Devlet G üvenlik M ahkem esinden mahkeme dosyasını istiyoruz.
Bir de faili meçhul cin ayetlerin hem kitabı hem de e klerin i istiyoruz.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - DGM'lik...
BAŞKAN - DGM'lik şeyi geçmemiş, yani, adlî yargıda yokmuş.
İstanbul DGM'de böyle bir bilgi var mı acaba?
EŞREF ERDEM (Ankara) - Ankara'da...
BAŞKAN - Yani, İstanbul'daki b ilg ile r de buraya ge lm iş tir değil mi?
ABDULLAH ÖZBEY (K a ra m a n )- Bir de, Susurluk Kom isyonunun onu da
e kle y e b iliriz , Mumcu ile ilgili bir şeyi geçmişse...
BAŞKAN - Ama, daha o komisyon çalışmasını tam am lam adığı için...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Orada sadece bir tanık var, ona da pek
itibar etm ediler. M uvazenesi bozuk dediler.
BAŞKAN - Şimdi, bu üçünde ittifakız.
Bir de uzman, İçişleri Bakanlığından bir mülkî müfettişi, yalnız, emniyet
soruştu rm ala rında uzman olan bir mülkî müfettiş için bir yazı yazalım.
Tabiî, bundan sonraki aşamada, bu b ilg ile r bize bir gelsin , bu dosyalar
bir gelsin . Bu arada. Uğur Mumcu'nun ailesi, yani, eşi, çocukla rı, kardeşle ri,
özel avukatla rı, çünkü avukatla r da sırdaştır nihayetinde, bir dinleyelim .
Bunları d inle dikte n sonra, bir de araştırmacı, bu kitabı yazan g a zetec iler var,
Evren Değer, Tuncay Özkan, Soner Yalçın...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bir de Atilla Coşkun'un bir kitabı vardı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Gürdal Hanıma da şeyi soralım, biz bunları
algılıyoru z hukukçu derken, yani, sizin de sö yle d iğ in iz konuya vâkıf mı, bize
konuyu daha iyi özüm setecek insan var mı diye de soralım. Varsa onu da ilave
edelim .
BAŞKAN - Şimdi şöyle yapıyoruz: Aile bireyleri, bu konuda araştırma
yapan yazarlar, bir de hukukçular. Hukukçuları genel koymayalım da kendi
özel avukatları...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Onlar bir hukuk kurulu oluşturdu; yani, bu
suikast raporu da zaten o hukuk kurulunun sonucunda çıktı. O hukuk kurulunun
-
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içinde çalışan in sanları Gürdal Hanım zaten bize verecek...
BAŞKAN -

Bunların öncelikle dinle nm esi.

Bunla r dinle dikte n

sonra,

onların teklif edeceği isim lerle birlikte bu isim listesi var ya elim izde, isimlerin
o toplantıdan sonra, kim ler davet edilecek, kimler ed ilm e yece k, ondan sonra
girelim diye düşünüyorum .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bir de Sayın Başkanım, şeyi ilave edelim;
çünkü, bu mantığın sonucu olarak d inliyoruz bunları, DGM mahkem eleri
içerisinde faili meçhul dosyası, bugüne kadar basında ne çıktı mantığından
bize bu isim ler çıkıyor; ama, buna ilave edilm esi gereken bence geçen dönem
faili meçhul komisyon başkanı (A) listesine girer diye düşünüyorum .
ABDULLAH

ÖZBEY

(Karaman) - Şimdi

şu

var:

Zaman

tasarrufu

noktasında, biraz evvel gündem e gelm işti, isim listesi var dem iştik. Bu isim
listesini isterseniz, adres tespiti zor olursa, gö rüşü lür görüşülm ez, çağırılır
çağırılm az ayrı; ama, isterseniz, şim diden bu kişilerin ad resin in tespiti için şey
y a p a b iliriz ; yani, bir zaman tasarrufu o lab ilir. Yani elim izin altında bulunur.
Ç ağıracağım ız zaman adres aramanın yerine şimdiden...
TEVFİK
DİKER
(Manisa) Doğru
söylüyorsunuz,
Susurluk
Kom isyonunun en çok zorlandığı konulardan biri bu. Bir plan yapıyor, şu gün
gelecek diyor, gelm iyor adam.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Şim diden elim izin altında bugün
h e rbirinin adresinin olduğunu farzedersek, bu 70 küsur kişiden 50 tanesini
çağırırız; ama, hiç olmazsa o 50 tanesin in adresi olmuş olur.
BAŞKAN - Adres tespiti mi diyelim?..
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Adresini tespit ettirsek şim diden

iyi

olur; hiç olmazsa mevcut listedeki... Yani, ille çağıra cağız manasında değil;
ama, elim izin altında bu insanların adresi bulu nsun; yani, zaman tasarrufu
noktasında faydası olur.
BAŞKAN - Şimdi bugün almış olduğum uz kararlar şöyle:
1- Faili meçhul cinayetler dosyası ekleriyle birlikte istenecek.
2- Devlet Güvenlik Mahkemesi dosyası istenecek.
3- Kütüphaneden şu ana kadar yazılan yazılar isteniyor.
4- Aile, aile yakınları ve araştırmacı ga zetecilerin d inle nm e si başla ngıç
olarak kararlaştırılıyor.
5- Adres tespiti yapılm asına karar veriyoruz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben adres tespitine bir ilave daha yapmak
istiyorum.

Susurlu k

Komisyonu

kim leri
-
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dinlem iş

bugüne

kadar,

onların

a d resle rin i; yani, Susurlu k Komisyonu bugüne kadar kim leri dinlem iş?
BAŞKAN - Belki ortak d inle yec e ğim iz is im ler olabilirse...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Onu Başkanla görüşelim . Uğur
c inayetiyle ilgili bilgi verenlerin listesini alalım.
BAŞKAN - 6- Susurluk K om isyonundan Uğur Mumcu ile ilgili...

Mumcu

Şimdi, ilk kararları aldığımıza göre, şimdi, toplantı, aile bireyle rinin
dinle nm e si ve evrakların gelm esi için önüm üzdeki toplantı tarih ini tespit
edelim.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Şimdi, bir ricada b u lu n a b ilir miyim. Şimdi,
önüm üzdeki, bu hafta sonu tatile giriyoruz. Bu hafta sonu itib ariyle
arkadaşlarım ın elinde dosyalar olmazsa incele yem eyiz. Yani, bu cumaya kadar
komisyon raporu, ekleri, basın küpurları... Bunların ikisi e lim iz d e olursa hiç
olmazsa, tatilde ark a da ş lar inceleme imkânı bulu rlar.
BAŞKAN - Devlet G üvenliğe de yazı yazalım, telefon ederiz...
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Perşembe gününe kadar olsun, bu en
geç cuma günü...
BAŞKAN - Şimdi 6 tane karar aldık. Bu kararlar için, aile bireyle rinin
dinle nm e si için bu evrakların in celenm esi için, herhalde bayramdan sonraya
bir tarih tespit etmek durum undayız.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Yani, hattı zatında bayram dan önce de,
bu bizi bir sohbet havası içinde bir araya gelsek; yani, bize bir ufuk noktasında
böyle karşılıklı ifade alır şeklinde değil de...
EŞREF ERDEM (Ankara) - 18 Şubat günü nasıl?
BAŞKAN - Bu hafta üç günüm üz var. Bu üç gün ne yapacağız? Sonra
tekrar ne gün g e liyo ruz buraya, ona bakalım?
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Bu aile b ireyle rini bu hafta d in le y e b ilir
miyiz?
Bize

bir

açılım

sağla yacak

in sanları

dinle sek

faydalı

olur,

tekrar

gerekirse çağırırız.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bu hafta sonu, yani ayın 6'sında Meclis tatile
giriyor, 6'sından 18'ine kadar. 18 Şubat Salı günü Meclis toplanıyor. Şimdi,
önüm üzde salı, çarşamba, perşembe üç günüm üz var. Eğer uygun görürseniz.
Uğur Mumcu Vakfını ziyaretim iz sırasında ailed en Gürdal Mumcu, Ceyhan
Mumcu'yu da tele fonla
ararız konuşuruz, eğer onları
din le y e b ile c e k
durum daysak, ... bir sakınca olm ayabilir.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Yani, aile fertlerini gitm eden dinle sek,
-
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kardeşi; yani, iki kardeşi var...
TEVFİK DİKER
Mumcu...
ABDULLAH
noktasında...

(Manisa) -

ÖZBEY

Ceyhan

(Karaman) -

Mumcu,

Beyhan

Bunla rdan

bir

Gürsoy,

açılım

Gürdal

elde

etme

BAŞKAN - O zaman Ceyhan Mumcu, Gürdal Mumcu ve Beyhan Gürsoy;
üç kişi. Uğur Mum cu’nun eşi ve kardeşle ri.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bir kardeşi daha var, Ateş, bir kızkardeşi
daha var...
BAŞKAN - Gürdal Mumcu, Ceyhan Mumcu, Beyhan Gürsoy'un perşembe
günü saat...
Aile yakınları olarak başka, bunlar yeterli midir?
EŞREF ERDEM (Ankara) - Ayırım yapılmaz, şimdi öbürünü dışlamış gibi
oluruz. Soyadı Ateş de, adını unuttum, o da varsa, aileden...
BAŞKAN - Çocukları...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Özge ile Özgür diye iki çocuğu var.
BAŞKAN - O kitaptan okuduğum a göre, o gün arabaya sabah binmiş,
işe, konsere falan gitmiş; çünkü, arabanın arızalı olduğu falan filan diye şey
var orada, bir gün önce arızalı olmuş araba, sonra sabah da araba gitmiş
gelm iş. Fakat ertesi gün oğlu arabayı tekrar kullanm ış; yani, sabah bir yere
gitm iş gelm iş de, o kitapta var.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hayır, hayır...Hiç kullanılm am ış.
BAŞKAN - Kullanılm ış, burada var.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) Kendisi
toplantıdan geliyor, cum huriyet toplantısından...

park

ediyor,

İstanbul'dan

BAŞKAN - Ben okudum, bu kitapta var, diyor ki, sab ah leyin babasından
arabanın anahtarını istiyor, veriyor, bir yere gidip geliyorlar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hayır...
BAŞKAN - Burada var, kitapta var, ben çizdim kendi kitabımdan. O
dikkatim i çekti; çünkü, ben de daha önceki basından şey yaptığım olaylar
arabanın sürekli orada kaldığı şeklindeydi. Fakat, o sabah arabayla çocuk bir
yere gitm iş gelm iş.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sömestr tatili sonucu pizacıya gidiyorlar..
BAŞKAN - Pazar sabahı...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Pazar sabahı araba hiç kullanılm am ış...
BAŞKAN - Burada var...
-
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Siz in cele m ed iniz mi Tevfik Bey?
TEVFİK DİKER (Manisa) - O ayrıntı şu anda hiç kafamda değil.
BAŞKAN - Burada var çünkü.
Onun için diyorum ki, çocuk da, Özgür ve Özge...
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Bunların hepsini bir arada dinle m ekte
fayda var diyorum ben; yani, aile bireyle ri olursa.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Yani teker teker değil de hepsi bir arada...
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Yani, bu aile bire y le rin i bir arada
dinlem ekte fayda var diye. İlk bu açılım sağla yacağı için, ilerid e ge rekirse ayrı
ayrı ifad elerin e m üracaat edebiliriz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Çarşamba 12.00 dediniz değil mi Başkan?
BAŞKAN - Perşembe diyelim diyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) ne ticesinde ,
gelecek.

Başkanım, çarşamba toplayalım .

bakarsınız diğer şeyleri de bu

isteyeceğim iz

Bunun

d o k üm a nla r

da

BAŞKAN - Çarşam ba 12.00 diyelim.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Toplu dinlem ek çok makul bir yöntem değil
ama. Çok haklı olmaz, nihayet tanık sıfatıyla dinliyorsun uz, çok c id dî olm az bu.
BAŞKAN - Faydası şu olur; herkes birbirinin eksiğini tamamlar. Zararı şu
olur; belki aile bireyleri arasında özel bir şey varsa, ilişkiler...
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman)- Aile bireyleri arasında sam im iyet varsa
toplu dinle m en in faydası var. Biz buradan açılım sağla yacağız; yani eksik
kalan yerleri onlar b irb irin i tam amlayacak; ama, ilerid e, onların ifadesine
tekrar b a şvura biliriz. Sırf bu birinci dinlem eyi, bir açılım sağla m ak açısından,
olayı bize bir anlatm aları açısından...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Çarşamba 12.00’mi dedik Başkan?
BAŞKAN - Çarşam ba 14.00 diyoruz.
Aile b irey le rinin yanında diğ e rle rin i

dinlem eye gerek yok

değil

mi,

sadece aile bireyle ri...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Aşağı yukarı belli o listemizde...
BAŞKAN - Perşembe günü...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Perşembe günü de d iğ in iz gibi, ayın 18'inde
ne yapacağım ıza karar veririz, bayram dö nü şünd e ne yapacağım ıza. Belki bu
arada siz yazıla r yazıp gönd erirsiniz.
BAŞKAN - O zaman, bu almış olduğum uz kararları şöyle tekrar ediyoruz:
1- Faili meçhul cin aye tler dosyası ve e k lerin i istiyoruz.
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2- K ütüphaneden Uğur Mumcu ile ilgili yazıları istiyoruz.
3- Devlet Güvenlik M ahkem esinden mahkeme dosyasını istiyoruz.
4- Aile b ireyle rinin dinle nm esi için çarşamba günü saat 14.00'te toplantı
yapıyoruz, çağrı yapıyoruz.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Saat 14.00'te ge le cekle r mi buraya?
AHMET PİRjŞTİNA (İzmir) - Onu 12.30'da öğ ren eceğ iz şimdi.
BAŞKAN - Bir tane uzman istiyoruz.
Bu listenin adres tespitini yapıyoruz.
Aldığımız kararlar bunlar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bir de şey vardı, Susurlu k'tan bununla ilgili
şey varsa, onun da listesini alıyoruz.
BAŞKAN - Perşembe günkü toplantıda da çalışma programı...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bu Susurlu k'un süresi ne zaman bitiyor?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - 3 ay, 1 ay da, 4 ay...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Şimdi şunun için diyorum: Arada biz dinle m e
imkânına sahip miyiz. Sayın Elkatmış'ı bir gün rica etsek... Yani, gelip bize
Uğur Mumcu'nun bizi ilgile n d ire n bölü m üyle ilg ili bilgi verse...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Siz mi dem iştiniz biz Uğur Mumcu ile ilgili
bölümü bitirdik, size gerek kalmayacak diye...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Vali Bey söylem işti, bizim eski vali Mahmut
Yılbaş. Yani, bitirm işsiniz, nedir mesele, bize biraz bilgi v erir misin dedim.
Dedi ki, d in le d iğ im iz tanığın pek aklı muvazenesi yerinde de ğ ild i. Yani, ciddî
olarak şeyler var; ama, adama g ü ven ilir bir tanık değil diyordu.
BAŞKAN - Bayramdan sonra
Elkatmış Bey, onla rı din le ye b iliriz .

18'inde

Sadık A vun du kluo ğlu ,

Mehmet

EŞREF ERDEM (Ankara) - Hatta , Sadık Avun du kluo ğlu 'nu
dinle yece ksek yazıyı şim diden yazmak lazım.

18'inde

BAŞKAN - Ayın 18'i salı, yalnız salı günü bizim grup var.
Pazartesi uygun olmaz mı?
EŞREF ERDEM (Ankara) - Mustafa Yılmaz'ın m uhale feti var orada, onu
da dinleyelim .
BAŞKAN - Ayın 18'inde üç kişi. Ayın 18'inde saat 12.00 desek uygun
olur mu?
EŞREF ERDEM ( A n k a r a ) - Şimdi, 18 denetlem e
araştırm a var. Üstelik mal varlığıyla ilgili şey geliyor.
BAŞKAN - Akşam olsa olmaz mı, 19 desek mesela?
-
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günüdür,

Meclis

EŞREF ERDEM (A n k a ra )- 18'inde akşam yapsak diyorum; yani, Sadık
Bey Ankara'da, Mustafa Yılmaz Ankara'da, Komisyon Başkanıyla ikisi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Akşam çalışmasına hem mutakabat var gibi
gözüküyor; fakat saatlere geldiğim izde...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bizim açımızdan bir sıkıntı yok da,
çağırd ığım ız arkadaşlarım ız... M illetvekili sıfatıyla yahut eski, g e lir de, başka...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Salıyı da öne geçirelim Eşref Bey, nasıl olsa
Sadık Bey burada, Mustafa Yılmaz burada, Mehmet Elkatmış Bey burada. Salt
günü 19.00 diyelim veya 20.00 diyelim neyse, akşam bitirelim bu işi; yani, bir
gün kaybetm eyelim boşu boşuna.
‘
BAŞKAN - Salı günü saat 19.00...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Müsaade ederse niz bir şey daha söyleyeyim
ben. Salı günü gruba bizim girip girm em em iz çok bir şey değiştirm iyor. Salı
günü sabah saat 10.00'dagrup toplanıyor; yani, grupla rımıza bir gün de
g irm ey iv e ririz, izin alırız grupla rımızdan. Yani, niye gündüzü de boş geçirelim .
Gece de dinle yelim , sabah da saat 10.00'dan...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Zaten salı, çarşamba,

bitirm em iz lazım, bu (A) listesini bitirelim.
EŞREF ERDEM ( A n k a r a ) - Salı sabahı

saat

perşem be bu işi

10.00'da

biz

burada

toplanırız, akşam bir daha toplanırız gerekiyorsa.
BAŞKAN - Yazı yazacak ya arkadaşlara...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bence salı sabahını ş im d ilik boş bırakalım
Eşref Bey, madem Avun du kluo ğlu Ankara'da, onu gece 19.00'da çağıralım,
Elkatmış'ı da 19.00'dâ çağıralım. Boş kalan 10.00'a da d iğ e rle rin i çağıralım, bir
sürü liste çıkacak şimdi, avukatlar çıkacak, o çıkacak bu çıkacak. Yani, hem
sabah 10.00 yapalım hem akşam 19.00 yapalım.
EŞREF ERDEM (Ankara) -

Şimdi önce bir kere bu sözü edilen liçü

geçen dönem faili meçhul cin aye tler kom isyonuyla ilgili, biri de Susurlu k'la
ilgili olduğu için ilk etapta o üçünü dinleyelim . Diğer Mustafa Yılm az ile Sadık
A vun du kluo ğlu da geçen dönemki kom isyonda biri başkan biri de muhalefet
koyan. Dolayısıyla ikisini çağırıp...
BAŞKAN - Saat kaç, 19.00 uygun mu?
Ayın 18'inde saat 19.00'da.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O zaman 20'sinin saatini de tespit edelim.
BAŞKAN - 20'sini o gün tespit edelim isterseniz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ç ağıracaksınız in sanları, olur mu, saatini
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tespit edelim .
ABDULLAH ÖZBEY
çağıracağım ız insan...
BAŞKAN -

(Karaman)-

Bizim

açımızdan

Çarşam ba günü toplantı yapıyoruz ya,

fark

etmez

çarşamba

de,

günkü

toplantıda...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ayın 20'sinde kim leri çağıracağım ızı değil,
2 0 ‘sinde hangi saatlerde çalışacağımızı...
BAŞKAN - 20'sinde...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - 19 ve 20'yi de tespit edelim , hangi saatlerde
çalışacağım ızı...
TEVFİK DİKER (Manisa) - O hafta hep akşam yapsak mı, ne diyorsunuz?
ABDULLAH ÖZBEY (K a ra m a n )- Değişik değişik saatlerde olursa insan
şey e d e b ilir yani, aynı saatlere yakın olm asında fayda...
EŞREF ERDEM (Ankara) - 19'u sabahtan da ça lış ıla b ilir
sabah da çalışalım, akşam da çalışalım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şimdi, ilk güne bu üç kişiyi koyduk, bence,
ikinci güne de avukatlar diyelim, üçüncü güne de yaza rlar diyelim . Avukatlar
derken, benim ilk andaki kastım. Emin Değer, Atilla Çoşkun, yalnız ilave
o lab ilir; yazar derken, Evren Değer, Tuncay Özkan, Soner Yalçın, akla gelen
b u nlar Nezih Tavlaş, Can Dündar.
TEYFİK DİKER (Manisa) gerekir.
AHMET

PİRİŞTİNA

(İzmir)

Reha Muhtarı hangi
-

Bence

onu

k atagoride çağırmak

sonra,

saptırdığına ilişkin bir iddia da var.
BAŞKAN - Tamam, bunları b e lirledik, daha sonra

onun

orada

bunların

olayı

ışığında

çıkacak is im ler üzerinde de dururuz.
5 Şubat Çarşamba günü 14'00, 18-19-20'de saat 19'da toplanacağız.
Toplantıyı kapatıyorum.
Kapanma Saati: 12.07
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05.02.1997
saat : 14.00
d in l e n e n l e r

CHP GENÇLİK KOLLARI TEMSİLCİSİ
GÜLDAL MUMCU
BEYHAN GÜRSON
CEYHAN MUMCU

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 1 5.30
BAŞKAN : Ersönmez YARBAY (Ankara)
BAŞKANVEKİLİ rTevfik DİKER (Manisa)
SÖZCÜ : Eşref ERDEM (Ankara)
KÂTİP ; Ahmet BİLGİÇ (Balıkesir)
....... O........

BAŞKAN -K om is y onu m uz u n Üçüncü toplantısını açıyorum.
çoğun luğ um uz vardır; görüşm elere başlıyoruz.
Sayın D ik e r’in bir söz talebi vardır; ken dilerin e söz veriyorum .
Buyurun Sayın Diker.

Yeterli

'

TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Başkan, değerli üyeler, bugün tarafıma
ulaşan bir b ilgiyi hemen takdim etmek ve bu konuda gerekiyo rsa bir karar
almanızı istemek suretiyle söz alıyorum. Çünkü, her bu saatten ve saniyeden
itib aren tarafla rımıza ulaşacak b ilgiler önemli olacaktır ve bilgi ve be lg ele rin
kaynağına doğru zamanda, doğru şekilde ulaştığımızda sonuç
inandığım için, bunu hemen gündeme getirmekte fayda görüyorum.

alacağına

Rahmetli Uğur Mumcu'nun öldürülm esi tarihi olan 24 Ocak 1993 günü ve
onu geriye doğru takip eden on gün boyunca, Ankara'da Hilton, Sheraton ve
Büyük Ankara Otelindeki yatanların isim listelerinin tesp itind e bugünlerde
kam uoyunda çetelerle ve Susurluk'tan sonra bağlantılı çıkan, hem gerçek
isim lerle, hem de sahte isim lerle k a rşıla şab ile ceğim izi ve o isim lerin
Ankara'da
ikamet etmesinin
Uğur
Mumcu
olayının
aydınlatılm asında
Kom isyonum uza çok değerli ipuçları v ere bilec e ğin e dair bir bilgi ve duyum
aldım. Bunu de ğe rlen dirm e kte fayda görüyorum.
Şimdi, tabiî, burada, gerçek ve sahte isimler... Çünkü, kamuoyu
bazılarını sahte isimle tanıdı, bazılarını gerçek isimle tanıyor, benim, bu üç
büyük otelin y ön etic ilerin e güvenim sonsuz; ama, tam gü ven ebilm em iz için çok
ani bir şekilde, gizli bir kararla, nasıl usul bulabilirsek.. Komisyon üyele ri mi
veya devle t y etk ilile riy le mi, bir tahrifat ve değişim yapılm adan bu on günlük
listelere ulaşmanın yolunun da bulunm asını ö z e llik le dikk atin iz e sunmak
istiyorum.
Saygıyla hepinize arz ediyorum.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Kaç gün öncesi?.
TEVFİK DİKER (Devamla) - On gün öncesi, bana gelen on gün öncesi
şekliyle .
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BAŞKAN - Sonrası da olabilir.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - 3-5 gün sonrası da olabilir....
TEVFİK DİKER (Devamlı) - Abdullah Bey, bu çok önem li,

tahrifat

yapınm adan bütün gerçek listelerin öncesi ve sonrasını onar gün a lab ilm em iz
için ben bilm iyorum ; Raportör arkadaş bu konuda bir yöntemi b ile b ilir mi?
Müşteri listesi, Hilton Sheraton ve Büyük Ankara O telinde Mumcu cin ayetinin
olduğu günle...
ÖAŞKAN - On gün önce, on gün sonra....
çok

TEVFİK DİKER (D e v a m la )- Gerçek listelere ulaşmanın c id dî bir yolunu
süratli nasıl buluruz bilem iyorum ; bu bir ihbardır.
Komisyonun

d e ğe rle n d irm e si gerekir. Hilton, Sheraton, Büyük Ankara Oteli...
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Bir de şu var: Bizim

otelden*

isted iğ im izle , bu o te lle r her gün akşam yörenin em niyetine bir liste g ö nd erirler
ve bu yörenin em niyetinde poliste bulu nur. Eğer, şayet listeler arasında
farklılık olursa demek ki, bir tahrifat olduğu ortaya çıkar. Biz, o zaman hem
em niyetten isteyeceğiz, Ankara Emniyet M üd ürlüğünden, hem de otellerden.
TEVFİK DİKER (Devamla) - Çok güzel...
Bunun g iz liliğ in i ve çabukluğunu nasıl sağla yacağız? Onu bilem iyorum ;
siz ne diyorsunuz?
BAŞKAN Bunu resmi prosedürle ayrı ayrı isteriz, em niyet ve
ote lle rd en g e le n le r çelişkili olursa...
TEVFİK DİKER (Devamla) - Şimdi, otel liste lerini in cele yece ğiz. Emniyet
liste le rin i in cele yece ğiz, çelişkiye bakacağız, hem de esas gerçek isim lerle,
kam uoyunca bilin en kullanılan sahte kim likle rle is im ler var, onları izleyeceğiz.
BAŞKAN - On gün önce beş gün sonrasını isteyeceğiz.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Sayın Başkan, İstanbul'dan bir heyet var,
bırakmak istedikleri do syalar var, isterseniz onları bırakıp gitsinle r...
BAŞKAN - Şu konuyu bir karara bağlayalım .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Konuyu ben de ö ğ re n e b ilir miyim. Neresi
bu?
BAŞKAN - Ankara'da başka önemli otel yok mu?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bugün bana bir

duyum

geldi,

bunları

de ğe rlen dirm e kte ve doğruya ulaşmakta fayda var. Susurluk'tan sonra ortaya
çıkan is im ler ve çete bağlantılarıyla asıl ve sahte çıkan isim lerin Ankara'daki
büyük o te lle rd e Uğur Mumcu cin ayetinin olduğu tarihten itib aren on gün içinde
ve d e n ild iğ i gibi, beş gün sonunda ikamet ettikleri... Bunun, bizi, bir yere
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gö türece ğin e dair bir ihbar geldi. İşte emniyete biidiriy orlarm ış ote lle r müşteri
liste lerini gününde.... Tabiî, bazı tahrifatları da önlem em iz lazım. Bu konuda
bir karar alıp o te lle re yazılacak, emniyete yazacaklar hemen ve g izlilik
iç erisin de...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Çok güzel...
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Şu anda aklıma gelen bir şey daha, şu
da o la b ilir: Arzu edilirse, şimdi, devle t m isa firhan eleri
var.
Devlet
m is a firhan elerin den de yara rlan ılab ilir. Yani, o zaman bu tip insanların, yani
em niyet çevresinde şeyse...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Zayıf bir ihtimal; ama, yüreğim iz şey olsun
diye acaba dememek için...
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Bundan yola çıkarak benim aklıma o da
geldi. Yani... (Karşılıklı konuşmalar)
TEVFİK DİKER (Manisa) - Takdir ve de ğe rlen dirm e Kom isyona aittir.
BAŞKAN - Şimdi, ilk önce şu işi karara bağlayalım . Hilton, Sheraton,
Büyük Ankara O tellerinin
isim
liste lerinin
em niyetten
ve
otellerden
is ten ilm e s ine
k onuşm alar)

karar veriyoruz. On gün önce

beş gün

sonrası...

(karşılıklı

Şimdi, birinci kararımızı aldık.
Toplanm ış im zalar var bununla ilgili be lgeleri verirken, basın görüntü
almak istiyor.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Alsınlar; çünkü, Uğur Mumcu Kom isyonunun
çalışıyor olmasının kamuoyuna yansımasında fayda var. Bir görüntü alsınla r.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Aslında böyle bir kom isyonun oluşum undan
dolayı duyan, bilen, belki ken dilerin de bilgi varsa, duyar, getirip, komisyona
vermek ister, m ahkemeye vermek istem eyebilir.
BAŞKAN - Basın buyursun.
CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIK TEMSİLCİSİ- Sayın Başkan, biz
C u m huriyet Halk Partisi Gençlik Kolları olarak İsta nb ul’da bir imza kampanyası
başlatmıştık. Bizler, buraya sizlere Uğur Mumcu'yu anlatm aya gelm edik.
Çünkü, onun bir kuvayi m illiyeci, onun ödün verm ez bir vatansever, laik,
dem okratik T ü rk iy e ’nin aydınlık yüzü olduğunu hepim iz b iliyo ru z ve onu
Anadolu işçisi, A nadolu köylüsü, Anadolu öğrencisi ülkem izin her türlü
işgald en kurtaran koruyan, Anadolu insanı yakından
tanıyor.
Ancak,
C u m huriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, sîzlerden, burada daha önceki
kom isyonlar gibi toplanıp, dağılm anızı bekle mem ekte, faili meçhul olmayan
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cinayete kurban giden Uğur Mumcu'nun katilini ve bu katilleri azm ettirenleri
ortaya koymanızı beklem ektedir ve bundan sonra her toplantınıza Cum huriyet
Halk Partisi G ençlik Kolları, Türkiye'nin bir şehrinden imza toplayıp gele cektir.
Ç a lışm alarınızda başarılar diliyo ruz ve sizlere her türlü yardım a hazırız
efendim.
Buyurun, İstanbul'dan gelen ilk imza.
Başarılar diliyoruz.
Kolay gelsin efendim.
(CHP G ençlik Kolları Tem silcisin ce Komisyon Başkanına iki adet klasör
teslim e d ild i)
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
D eğerli basın mensupları teşekkür ederiz.
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basın mensuplarına teşekkür ediyoruz.
Değerli arkadaşlarım, lütfen, konuşmalarımızı yaparken mikrofonu yakın tutarsak
zabıtların tutulmasında kolaylık sağlayacaktır, o sebeple, bütün değerli arkadaşlarımızın
konuşurken mikrofonu kullanmalarını istirham ediyorum. Ayrıca, ilk misafirimiz de teşrif ettiler.
Kendilerine hoşgeldiniz diyoruz ve bugün, tabiî, tahmin etmediğimiz gelişmeler oldu, o
gelişmeler sebebiyle sizi beklettik, o sebeple özür diliyoruz sizden, ancak, anlayışla
karşılayacağınızı umuyoruz; çünkü, çok önemli bir oylama vardı, dolayısyla o oylamaya
katılma mecburiyetimiz vardı, o sebeple sizi biraz beklettik.
Tof)lantımızı daha önce açmıştık. Dört senelik bir olay, hepimiz sizin vereceğiniz
bilgileri çok dikkatle izleyeceğiz, o sebeple, olay ilk önce anlatılsın sonra arkadaşlanmız
somlan varsa sorarlar.
GÛLDAL MUMCU - Arzu ederseniz -olay pazar günü oldu- ben perşembe gününden
itibaren birkaç anekdotla geriden alarak başlayayım. Ondan sonra olayı anlatayım, olay
gününde olanlan anlatayım, daha sonra karşılaştığımız olayları size bir özetleyim, o sırada
siz sormak istediğiniz şeyler varsa, onlara da bildiğim kadarıyla cevap vereyim.
Şimde, perşembe gününden olayı almamın nedeni, Uğur İstanbul'daydı, perşembe
günü gazete toplantısı vardı ve akşamına döndü. Cuma günü, çocukların okul bitirmesi var,
biliyorsunuz sömestri başladı, cuma günü öğleden sonra onlarla çıktı, onlara armağanlar aldı
ve cuma akşamı yemeğe gittik. Yemekten dönerken -Villa Pizza'da yemek yedik- yokuşu
çıkarken -biliyorsunuz bizim eve doğru yokuş var- dedi ki, arabanın direksiyonu çekiyor,
acaba lastiklerde bir şey mi var? Ben de "bir kenara çek de bak" dedim. Çekti kenara, indi,
baktı lastikleri kontol etti, hiçbir şey yok, bindi Allah Allah dedik niye direksiyon çeksin. Sonra
yola devam ettik, geldik 10.30 civan. O gün evin etrafı, bizim otoparkımız kalabalık, evimizin
ön tarafında olan yer de kalabalık, yanımızdaki evin karşı tarafına park etmek durumunda
kaldık. O geceden sonra arabayı kullanmadı. Biliyorsunuz kitap hazırlıyordu, birkaç kere
gitmek durumunda olduğu için de aksamıştı, harp akademilerinde konuşmaya gitti ocak ayı
içinde, Cumhuriyet Gazetesinde toplantılar oldu onlara gitti, bütün gün cumartesi günü çalıştı.
Pazar günü hasta ziyaretine gidecektik: çünkü. Kâzım Türker hastaydı, onu ihmal etmiştik
ziyaret etmeye, onu ziyaret etmek için de 1.30 gibi çıkmak, ziyaret saatine yetişmek için, ona
göre konuştuk ve 12.00'de başlayan Neşe Düzel ile Ahmet Altan'ın Dinamit Progamı vardı, o
programı izlemekteydi. O sırada da bu 15 nci madde tartışmalan söz konusuydu ve yazısını
yazmamıştı, odaya gidip camını açtı, çalışma odasının camını ki, biraz havalansın diye.
Sonra, oturma odamız; yani, iki daire birleşiktir bizde, bizim evimizin yanındaki küçük daireyi
daha sonra satın almıştık, oradan içeriye geçiş yaptık, orası Uğur'un çalışma odası ve bizim
yatak odamız oraya taşındı, böylece aynı mekanın iç'nde çalışma odası da var. Bizim bu
küçük dairenin çalışma odasının camı, yandaki apartmanın camlarına bakar. Şimdi, o camı
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açarken, havalandırmak için açtığında, yandaki komşu -İstanbul'da oturur genelde, ailesi
burada oturur- Ömer Çiftçi, Ankara'ya gelmiş ve o odası da yatak odasıdır, Uğur'un çalışma
mekanına bakan yeri. Camı açarken onu görmüş orada ve demiş ki "bu Dinamit Programını
izliyor musun" "evet izliyorum" bir iki satır konuşmadan sonra "bugün aşağıya inecek misin
Uğur Ağabey" diye sormuş; o da "ineceğim" demiş. Sonra, bu konuşma yarım gibi geçiyor 12
ile yarım arası, Dinamiz Programı devam ederken geçiyor. Daha sonra, ben, oturma
odasından geçerken -arka tarafa oturma odasından geçilerek gidilir- o da televizyon
seyretmek için oturuyor odada, ben tam geçerken dedi ki "Güldal sana bir şey soracağım"
"nedir" dedim “Ömer Çiftçi bugün benim dışanya çıkıp çıkmayacağımı sordu, sence neden
sormuş olabilir" dedi "vallahi bilemeyeceğim Uğur" dedim "çok garip geldi bana, niye sorar ki
benim dışanya çıkıp çıkmayacağımı, tuhaf" dedi ben de, şimdi, doğrusunu isterseniz, geriye
dönük olarak düşününce Ömer Çiftçi için o sırada zihnimden geçiriyorum niye sormuş olabilir
diye, belingin bir şey gelmiyor aklıma, olumsuz bir şeyler atıfta bulunamıyorum, olsa olsa
zevzekliğinden sormuştur bir insan niye böyle sorar; yani, öyle bir samimiyeti de yok; yani,
bugün dışarıya çıkar mısın, gelir misin; yani, ilgilendirmemesi lazım diye bir insanı o gün ne
yapacağı "tuhaf" dedi "istersen şey yapmayalım" "yok" falan dedi hazınlandık. Kızım Özge
evde kaldı Özgür daha önce çıktı, Altınpark'ta Bulutsuzluk Özlemi'nin konseri vardı ve hatta
saat 3.00'te başlayacaktı konser, o 12.00 falan gibi çıktı, arkadaşlanyla buluşacak ve Uğur
ona hatta demişki, Özgür'ün sonradan aktardığı ya demiş "oğlum dışarı çıkınca cuma akşamı
direksiyon çekiyordu, şu lastikleri havasına bir bak; yani, o sırada şey olmamış olabilir, onun
bir havasına bak, onları bir tekmele; eğer, inikse dön bana haber ver." O, dönmeyip bakmış,
sonra Özgür'ün beyanına göre lastikleri tekmelemiş hiçbir şey lastikler son derece sağlam,
ondan sonra o da haber vermeyip arkadaşlanyla buluşmasına gitmiş. Özge evde kaldı. Ben
hazırlandım. Saati şöyle net hatırlıyorum, biraz çabuk ol dedi bana, ben de dedim ki neden
bu kadar çok acele ediyorsun saat daha 1.30'a beş var diye, 1.25 diye; çünkü, mutfaktaki
fırından saat görünüyor o sırada, ona baktım, dedi ki "daha döneceğim, yazı yazacağım, onun
için acele etmemiz lazım" peki dedim. Ben herşeyi giyinmiş vaziyetteyim, o evden çıktı, ben
sadece paltomu giydim üstüme, aramızda iki dakikalık bir zaman dilimi büyük bir olasılıkla
var. O çıktı, hemen akabinde ben arkasından kapıyı çekip çıktım ve dış sokak kapısına
geldiğim zaman kapıyı çektim; fakat, tam kapanmadı, şimdi Özge evde şu kapıyı iyice
çekeyim dış sokak kapısını. Tam böyle çekerken kapıyı, bir beyaz Murat arabayı göz
kenanyla gördüm, çekerken, sokağa girmiş geçiyor. Çektim, döndüm, yan apartmanda
yöneticilik yapan İbrahim Bey arabasını yıkıyor, onunla göz göze geldik, tam biz, merhaba,
günaydın diyeceğim bir patlama sesi duydum. Şimdi, patlama sesini duyduğum zaman bir
adım ileriye attım, bir patlama daha oldu, bunun üzerine ne yapayım, geri mi dönsem acaba
diye geriye dönüp bir adım daha atttım, bir tane daha patlama sesi oldu; yani, zaman dilimini.
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şimdi, siz daha iyi şey yaparsınız, insanın o hızla adımlarını atma hızı ve saniyesi ne kadarsa
o saniyeler içinde ardışık üç tane patlama sesi duydum. Bu, benim aklıma doğrusunu
isterseniz hiç gelmedi, arabaya bir bomba konduğu patlama olacağını, bütün olasılıklan
bilmeme rağmen, insanoğlu farklı düşünce sistemi çalışıyor o anda, kondurmuyorsunuz.
Sandım trafo var orada, trafo patladı; çünkü, patlamayla birlikte olağanüstü bir sis bulutu ve
toz ve bir yoğun sis oluştu ortalıkta, bulut gibi birşey, hiçbir şey görünmüyor. Ondan sonra,
ben, bunun üzerine, ortalık sessizleşince içeri girmekten vazgeçip yoluma devam ettim, biraz
daha kaldınma doğru gittim de, olayı gördüm; yani, arabanın halini gördüm ve Uğur'un
bahçede su deposunun olduğu yerde yatar halini gördüm. Şimdi -bunun şöyle anlatayım
birazcık da ileriye dönük ve geriye dönük olarak anlatmamda yarar var- onu gördüğüm
zaman, hiç söylendiği gibi paramparça değildi, bu bir. İkincisi, gözlükleri gözündeydi,
paltosu, herşey ve son derece muntazam bir görüntüsü vardı. Biraz yüzü işlenmişti ve biraz
yüzü kırmızıydı. Şimdi, onun üzerine insanlann ne yaptığı belli olmayor; çünkü, olay başına
gelmeden de kestiremiyorsunuz, ben, otomatik olarak, hani bir yerlere haber verilsin dedim,
tabii son derece saçma herkes biryerlere haber verecek ve karşı tarafa doğru yürümeye
başladım, o sırada insanlar geldiler, komşularım çıktılar dışarı ve kızımın içeride olduğu o an
aklıma geldi ve dedim ki, komşumun kızlan da çıkınca, ola ki dışan çıkar diye endişe ettim
“lütfen aşağıya inin, kapıyı çalın ve içeriye girin, hiçbir şeyden bahsetmeyin" dedim.
Komşumuz piyano çalar, benim kızım da piyano dersi alıyor “onunla biraz müzik çalışmaya
geldiğinizi söyleyin ve onu oyalayın, bunu anlatmayın, katiyen de söylemeyin; çünkü, bunu
benim söylemem gerekir" dedim. O sırada o kadar çok kalabalık değil orası. Bizim en üst
katımızda Yunus Ertekin, o sırada DYP İl Başkanı oturmakta, o inmiş ve bana, yandaki
apartmana doğru gelerek "bacı içeri gir" dedi ben dedim ki "ben içeri girmek istemiyorum,
lütfen, buraya bir şey çıkarın, ben bütün herşeyi görmek istiyorum, neler yapılacak diye" ve
orada büyük bir olasılıkla bir 15, 20 dakika oturdum ve neler yapıldığını, kimlerin gelip
kimlerin gittiğini gördüm. Arabanın anahtan evin önüne doğru, oradan aldılar. Ondan sonra,
Ankara Emniyet Müdürü geldi, bana dedi ki "birkaç soru size sorabilir miyiz." Yandaki
apartmanın; yani, önünde durduğum apartmanın aşağı Ömer Çiftçi'nin dairesine indi; çünkü,
o sırada, dışanda "evime gelin, buyurun, burada sorabilirsiniz" dedi. Oraya indik ve bana
dedi ki "en son arabayı ne zaman kullandınız ve Uğur Bey'in düşmanlan var mıydı" Ben
dedim ki "en son arabayı cuma günü kullandık, 10.30'da; Uğur Bey'in düşmanları var mıydı
sorusunu sizin sormamanızı tercih ederdim; çünkü, bu sorulacak en son soruydu Uğur için."
"Peki haklısınız" dedi "başka bir sorunuz var mı" “yok şimdilik, daha sonra size soranz" dedi.
Çıktık, çıktıktan sonra, eve doğru gitmeye başladık, o sırada kalabalıklaştı. Burada bazı
aynntılan geçiyorum; çünkü, bu şeyi çok ilgilendireceğini sanmıyorum, Özgür’ü kimin almaya
gittiğini, kimin gitmesi için program yapıldğını falan. Tam eve gireceğim sırada, birden bire bir
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adam dikkatimi çekti ve durdum ve yanımdakilere dedim ki "bu adamı tanıyor musunuz."
Adam şaşırdı, uzun boylu, esmer, iri yapılı, anorak giymiş bir adam. Ondan sonra şaşırdı ve
etraftakile baktılar "hayır tanımıyoruz "dedi herkes. Adamda şey yaptı, bizim apartmanın
önünde park yerinde beyaz bir arabaya bindi ve gitti. İçeri girdik, içeri girdikten sonra, çok
kalabalık gruplarda girdiler içeri; Süleyman Demirel geldi ve başsağlığı dileklerinde bulundu
ve dedi ki "akıllanna koymaya görsünler, öldürürler; Kenedi'yi bile vurdular" ben "bulunacak
mı" diye sorduğum da bu cevabı verdi bana. Sonra, Cindoruk geldiğinde dedi ki "zaten
bekliyorduk." Bunu o sırada evde televizyon kanalları varmış, Flash TV o aramızdaki
tartışmayı yayınlamış ve ondan sonra, Erdal Bey geldi. O, hiç bir şey söylemedi, sadece
başsağlığı diledi. Daha sonraki günlerde, birçok milletvekilleri, birçok bakanlar geldiler,
ziyaret ettiler, çeşitli şekillerde cenazenin kalkması için gerekli şeyler konuşuldu, onlardan o
zaman ben şahsen şey rica ettim "lütfen emniyet güçlerine söyleyiniz ortalıkta olmasınlar,
olay çıkmasın" çünkü, çok duyuyorduk, çok kalabalık olacaktı diye. O dönemde, o konuda
oldukça tedbir aldılar. Daha sonra gelen bir bakan dedi ki "yani, yapılabilecek birşey yok
böyle şeylerde, akıllarına koymaya görsünler..." ki, Süleyman Bey'in söylediğini aynen tekrar
edince, ben dayanamadım dedim ki "siz, bir bakansınız, böyle sözleri söylemek hiç bir zaman
uygun düşmez; çünkü, bu demektir ki, terör örgütleri, geliniz akıllannıza birini koyunuz ve
istediğiniz eylemi yapabilirsiniz, benim hiçbir emniyet gücüm, benim hiçbir yetkim sizi
önlemeye kadir değildir. Siz bir bakansınız ve bunu telaffuz ettiğiniz zaman herhalde
kulaklannız bunu duymuyor dedim; yani, bunu teselli ya da üstü kapamak için söylüyorsanız,
buna yakışmaz.İşte dedile koruma niçin bu kadar ihtiyatsızdı, koruması yok muydu ya da niye
koruma yapmadı, arabaya niye bindi ya da bir sürü soru; ona da çok şey yaptım; çünkü, çok
iyi bilmeleh gerekiyor.
Şimdi, burada koruma olayını anlatayım size. Koruma isteyip istememe konusu.
Koruma konusu. Bahriye Hanım öldürüldükten sonra o dönemin Hassas Korumalar Müdürü
eve geldi ve yazarlara yönelik de en topun ucunda Uğur olduğu için tedbir almak ve nasıl
alabileceğiz diye gelip bakmak istediklerini söylediler. Dediler ki, giriş çıkış zamanlannız belli
değil, tamam, güzel; İkincisi, sokak kapınız diyafonla açılıyor, bu da uygun; geriye bir tek
olasılık kalıyor Uğur Bey, o da arabanıza bomba koymak dediler. Peki, bunun tedbiri nasıl
alınacak; dediler ki, sizin buraya bir kulübe koymamız zor; çünkü, Tunus Elçiliği var, belli
mesafeler içinde koyabilme şeyimiz var. Biz, Tunus Elçiliği korumalanna sizi de korumaları
için, arabanıza bakmaları için; çünkü, çok yakın gözetleyebileyecek durumda, talimat
vereceğiz ded''er. İkincisi, bu olaydan sonra Mehmet Ağar, Ankara Emniyet Müdürü ve eskort
yollamak istediğini söyledi ve bunu kullanmasını istedi. Evden dışan çıkarken telefon edecek
Uğur, toplantıya mı gidiyor, davete mi gidiyor, nereye gidiyorsa, yarım saat 45 dakika
önceden söyleyecek, onlar gelecekler. Uğur arabaya binecek, onlar önde ya da arkada
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sistemleri neyse bir şekilde koruma yapılacak. Önce, Uğur istemedi bunun böyle talep
etmeyi; çünkü "yolladıklannın ne olacağını kestiremiyorum" dedi. Ben "bir kere denesen ne
çıkar, bakalım nasıl koruyacaklar" dedim. Birgün telefon etti, bir yerde paneli var, panelin
olduğunu söyledi, eskort gelmedi, gitmek durumundaydı, gitti. Panelde konuşmasına devam
ederken nefes nefese gelmişler, oturmuşlar, sonra çıktıkları zaman demişler ki işte,
yetişemedik. Çıkıp devam ederken, eve dönerken, yine arkada yok hiçbir şey yok. Uğur
arabayı evin önüne park ettikten sonra, tanıyanlarınız bilir espirili bir insandı "öldürüldüm
neredesiniz" demiş, onlar d i işte, sizin Renaultunuz var önden çekişli, biz Murat'la
yetişemedik falan demişler. Ondan sonra, bir kere daha denedi, sonra vazgeçti. Bu türlü
şeyin uygun olmadığını gördü.
Şimdi, ileriye dönüyorum, Mehmet Ağar, Sivas olaylarından sonra Emniyet Genel
Müdürü oldu ve birinci yıl 24 Ocak'ında birgün önce beni ziyaret etmek istediğini söyledi. Bu
koruma konusu da o sırada gündemde, ben dilekçe yazmışım.
BAŞKAN - Yani, 23 Ocakta mı.
GÜLDAL MUMCU - Evet.
BAŞKAN - Olaydan bir yıl sonra.
GÜLDAL MUMCU - Evet.
Şimdi, bir yıl sonra Ağustosta Sivas olayları oluyor, tam tarihini hatırlayamayacağım,
Eylül ya da Ekimde mi oldu Mehmet Ağar Emniyet Genel Müdürü, o sene olduğunun Ocak
ayında, bir yıl geçtikten sonra ziyarete geldi. Dedim ki -ben de, dilekçelerime yanlış; yani,
koruma istememişti zaten kendisi gibi bir cevap yolladıkları için- "Sayın Ağar, bu konuda niçin
yalan beyanda bulunan cevaplar verdiriyorsunuz. Biliyorsunuz ki siz o dönem Ankara
Emniyet Müdürüydünüz ve bu koruma sizin bilginiz dahilinde verilmişti ve üstelik bunu siz
biliyorsunuz, yazılı emri de ancak siz verirsiniz ve siz, bu cevaba yazılı emir yok diye
veriyorsunuz. Yazılı emri verecek olan Ankara Emniyet Müdürü olan sizsizin. Niye
vermediniz." Dedi ki "ihmal etmişiz Güldal Hanım" ve sonra "bu gerekli soruşturmayı yapmak
için ekip kurdurdum ve bunu yürüteceğiz merak etmeyin" dedi. Bu ilk görüşmemiz.ve tekrar
merak etmememi söyleyerek gittiler. Daha sonra. Ağar ile olan görüşmemiz, benim talebim
üzerine oldu. Bir yıl sonra, Eylül ayının sonunda anımsarsınız...
BAŞKAN - 1994 mü?
GÜLDAL MUMCU - Eylül 1994.
...tutanaklarda tahrifat olayı çıkmıştı ve Ağar, televizyona çıkıp tutanaklarda tahrifat
beşeri birşeydir, yorgunluktan ve sehven olmuştur diye bir açıklama yaptı, eğer, zihninizde
kaldıysa. Tutanaklann bir kopyası da bize ulaşmış ve tahrifat olduğu açı.k Dedim ki "sizinle
görüşmek istiyorum, gelebilir misiniz." "Peki gelirim" dedi. Emin Bey'i de rica ettim, genelde
tek konuşmamayı tercih ediyorum. Bu tutanaklardak tahrifat konusunu konuştuk ve dedi ki
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“evet burada tahrifat var" Emin Bey dedi ki "yani bunca yıllık avukatım böyle bir şey olması
mümkün değil, tutanak çünkü, olayı belirleyen bir şey, bundaki üstünün çizikliği, gayri
ciddidir." "Evet, burada bir tahrifat var, görünüyor" dedi. Ondan sonra ben dedim ki “Sayın
Ağar, tuğlayı çekiniz, altında kalsınlar." Şimdi bana, hangi tuğladan neden bahsediyorsun
diyebilirdi, döndü bana, "varya Güldal, bir çekilse olduğu gibi yıkılır" dedi. "Peki, o zaman,
çekiniz Ağar" dedim. “Çekemem dedi" "o zaman çekiniz, kenara çekiliniz" dedim "yapamam"
dedi “o zaman, çekerler altında kalırsınız" dedim. Ona da ihtimal vermez bir şekilde
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ona da ihtimal verm ez bir şekilde pek olacağını sanmaz bir ifadeye
büründü ve sonra demim ki, "Ağar, niçin bu konuda ge rekli soruşturmayı
yapm ıyorsunuz" Konunun devamında, “ Bu olayı açıklığa kavu şturdu ğun uz
zaman kamuyu sizin arkanızda kim sizi e n g e lle y e b ilir ve siz bu olayı açıklığa
çıkardığınız zaman hem m evkiniz hem siyaset olarak bir işi başarmış
olacaksınız" "Yapamam, özür dilerim " dedi. Peki, o zaman dedim. Ona şeyin.
Ülkü Coşkun'un bir önceki konuşma, hemen daha önce olan Ülkü Coşkun'un
bu olayı devle t yapmıştır dediğin i aktardım, "bunlar da pek sersem oluyorlar"
dedi. Ondan sonra gitti. Ağar'la olan diyaloğum uz bu şekilde ve olayın akışı da
bu koruma ve şey olarak.
Ülkü C oşkun'la olan bağantıya gelince 18 Şubatta b ilgim e başvurdu..
BAŞKAN - Hangi yıl?...
GÜLDAL MUMCU - 1993 yılında, olaydan sonra. Tele fo nd a dedi ki,
"bilgi vermeyi istiyor m usunuz ve ne zaman ge lirsiniz" gibi bir şey söyledi. Ben
dedim ki, bakınız, savcı sîzsiniz Ülkü Bey, bilgi vermeyi ben istemesem dahi
sizin gelip benim bilgim e başvurmanız lazım, sizin uygun g ö rd ü ğ ü n ü z zaman
da ben hazırım dedim. "Pekala o zaman" dedi.
Savcılık makamıyla daha önce aramızda şöyle bir yazışma geçti.
B iliyorsu nu z Muammer Aksoy öldürüldükten sonra p o lis le r evi aradılar, onun
çalışma mekanını aradıla r. Sanki öldürülen değil, katilm iş gibi davrandılar.
Aynı şeyi yapma e ğ ilim ini bunlarda hissedince Emin Beyden rica edip bir yazı
yazm alarını istedim, arayam ayacaklarm ı şey yapan bir yazı ve hukuk diliy le
birazcık ağırca bir yazı olduğu için buna da Ülkü Bey çok alınmış.
18'inde geld i ve Emin Bey, Beyhan Hanımla birlikte biz bilgi şeyine
geçtik, şöyle tartışm ala r geçti aramızda, ifadeyi vermeden önce, otopsi
raporunda Uğur'u nitele yen sözler hiçbir şekilde Uğur'un fizikse l yapısına
uymayan, saçlarını ak, gözlerini mavi yapmış. Ondan sonra bana dedi ki, "ben
Uğur Beyi tarımdım, böyle bir şey doğrusu şeydir, çok üzüntü duydum " falan.
Ben dedim ki, eğer Uğur Beyi tanıyorsanız, bu otopsi raporunun altında
imzanız var, saçları ak ve gözle ri mavi olan bir şeye imza atm am anız lazımdı.
Ondan sonra dedi ki, "o zaman beni bu şekilde suçluyorsanız, otopsi
raporunun altında imzası bulunan diğ e rle rin i de suçlayınız" G erekirse onu da
yaparız, siz, savcısınız, size bunu söylüyorum dedim. Aramızdaki bu tartışma
şeyini de biraz daha g e rgin le şince dedi ki, "o zaman benim azled ilm em i
isteyiniz" Yani, "görevden çekilm emi talep edin iz" dedi. G erekirse onu da
yaparız, bunu isteyen biz değil, şimdi, sizsiniz, bizi rahatsız eden unsurları
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size na kle diyo ruz, bu
ç e k ile b ilirs in iz dedim.
İfade

vermeye

unsurlar

geçtim,

sizi

bilgi

rahatsız

verm eye,

size

ediyorsa
anlattığım

siz
gibi,

görevden
olayla rı

anla tm aya başladım ve üç defa patlama olduğunu s öyleyince dedi ki, yaz
kızım, siz anlatıyorsunuz, o yazdırıyor ya, patlam a oldu. "Ülkü Bey, patlama üç
defa oldu, lütfen bunu kayıtlara üç diye g e çirin iz" dedim. Bunu geçirm ek için
iki defa ikaz etmek zorunda kaldım, sonunda üç defa diye geçti. Niye böyle
yapıyorsunz dedim, bunlar ayrıntıdır dedi. Yani, bir ceza davasının ayrıntıla rla
örülü o ldu ğun u şey yapmayan bir savcı.
İfade bitti, o gün Ertürk Yöndem 'in televizyondaki program ında bomba
konusunda, arabaya bomba nasıl y e rleştirilm iş diye bir program anonsu var,
üç beş gü ndür anons ediliyor. Dedik ki. Ülkü Bey, siz tahkikat safhası g iz ilid ir
diye bize bile, ki biz giz liliğ e çok riayet ettik, bize bile ne bomba raporunu
göstermek, otopsi raporu için bile zorlukla verdiniz, te le vizyo nda
tahkikat
safhasında gizli olan şeyin programı anons ediliyor, bu konuda bir şey
yapmayı dü şün m üyor musunuz? dedim. "Hiç haberim yok böyle bir program
o ld u ğ u n d a n " dedi. "Ben gidin ce derhal bunun için yazı yazacağım " dedi. Ben
onun üzerine dedim ki, siz yazınızı yazacağınızı herhalde şu tarihte, şu saatte
yazdığınız yazı nasıl etki yapacak bilem iyorum , ama, g ö rece ğiz siz mi
kuvve tlisin iz, o n la r mı kuvvetli dedim. Bu program hakkında nasıl bir şey
yapacaksınız dedim. Ve dedim, polisin vç şeyin özensiz krokileri olay yeri
aydınla tıcı b ilg ile ri o kadar özensiz ki dedim, su deposunun yeri şeyde, tarafo,
araba b irind e 7 metre ötede bulu ndu, birinde 12 metre, yani, aynı raporun
içinde ç e liş k ile r var.
Benim bildiğim kadarıyla p o lisler savcıya bağlı olarak çalışıyor bizim
sistem im izde, sizin p o lis le rin iz niye bu kadar özensiz ve siz bunların üstünde
durm uyo rsu nu z dedim. Dedi ki, eğer bunda bu kadar şeyseniz bu konuda da
bir şey yapın, bu raporların tekrarını isteyiniz. Dedim ki, bomba raporu çok
ç e liş k ile rle dolu, yeterli in cele m ele r de yapılmamış. Tekrar bir incele m e talep
edin iz. Savcı sizsiniz, biz size iletiyoruz, siz bunun şeyini yapınız.
Geçen bu konuşm alardan sonra bizim bir yemek masamız var, onun
etrafında konuşuyoruz, oturdu ve dedi ki, G üldal Hanım üstüme çok fazla
gelm eyin. Bu işi devle t yapmıştır. Siyasi iktid ar isterse çözer. Ben dedim ki.
nasıl yani, hani Amerikan filim le rin d e izliyoruz, onun gibi bir şey mi? Evet,
dedi. Peki, dedim, te m iz lik ç ilerin i de yollad ılar mı? Evet dedi. Bunun üzerine
derhal birden farkına vardı, dediği şeyin boyutunun, "bunu basına söylersernii

-

36

-

yalanlarım " dedi ve "şimdiye kadar da hiçbir siyasetçi bana bu kadar gün oldu
ge lip de bu dosya ne oldu, ne yapıyorsun sen diye sormadı" dedi. S orm aları
gerekm ez herhalde o gereğini yerine ge tirdiğ i zaman. Ve gitti.
Ben tam bir yd sonra bu konuda bir dilekçe verdim ; bunun böyle
s öy led iğini anla tan. Neden bir yıl sonra diye d ü şü n e b ilirs in iz . Ç ü n k ü ,,o anda
bunu basına söylesem suya yazılmış sözler gibi oluyor. B ürokrasiye belge
bırakmak ge rekir, bu konuda takipçi olduğum uzu ve sorumlu o ldu ğum u zu
düşünüyorum . Ve kayıtlarda bu sözlerin geçmesi g e rekiyo r diye düşün üyoru m .
Bunu verdikten ve de ayrıca görevden alınmasını tale p edip etmeme konusunu
da çok düşündük, etmemeyi düşündük. Çünkü, insanlar b iliyo rs unu z , tam biz
aydınla tacaktık, bize bıraksala rdı deme kolaycılığını onlara verm em ek için.
Çünkü, onun yerine gelecek başka savcı da aynı şeyi yapacak ve gerekli
soruşturmayı yapmayacaktı. Öbür safahatı da biliyorsunuz.
Şimdi, gene olaydan biraz önceye dönüyorum , yani, Ülkü C o şkun 'la olan
dilekçe alış verişleri, onun hakkında Adale t Bakanlığının m ü fettişle rin in rapor
d ü z e n le d iğ in i. M illî Savunma Bakanı o askerdir diyerek bunu uygulam adığını,
d isiplin cezası tayinine karar verdi Adale t Bakanlığı m üfettişleri, biz bunun
üzerine askeri idari mahkem esine neden bu cezayı uygı'la m ıyor M illî Savuna
Bakanı diye dava açtık, onlar, gizlidir, jş te şöyledir, devletin yüksek
m enfaatle ri gibi bir cevap da verdiler. O davamız da devam ediyor, d is ip lin
cezasını neden uygulam adıkları konusu.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Sayın Mumcu, olayla rın ayrıntıla rını bizle r
bilem iyoruz, zira üzerinden oldukça zaman geçti, eğer an la tırsan ız ve b u n la r
tutanaklara geçerse iyi olur.
GÜLDAL MUMCU - Ben, bu konuyu, olayın a y d ınla tılm a sıyla ilg ili
ip uçla rı olarak Beyhan Abla ve Ceyhan Ağbeyden s o ra b ilirs in iz , daha
hukuksal olarak diye düşünüyorum. Ben, benim b irebir m uhatap olduğum
şeyleri anla tm aya öncelik tanıyorum.
Şimdi, 1992 kasım ya da aralık ayı, Özgür Gündem Gazetesi,
b iliy o rs unu z o dönem de Özgür Gündem Gazetesi çıkıyordu, Behçet C a ntürk'ün
finanse ettiği bir gazete ve sistematik olarak Uğur'a yönelik yayınlar yap ılm aya
başla ndı. Bir sabah gazeteyi açıp okuduğunda dedi ki bana, "G üldal, bu n la r
beni öld ü re c e k le r" Ben dedim ki, nereden çıkarıyorsun? Hangi yazıdan? Dedi
ki, "Yaşar Kaya'nın yazısında bu söyleniyor" Hangi sözünden, aldım okudum .
Hangi

sözünden

bunu çıkarttı

diye.
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"Halkın

dinam iği

bu

işin

üste sind en

g e le c ektir" sczü var dedi. Ve Uğur'a yönelik Yaşar Kaya ile ikisinin tartışmaları
oldu uzun süre, bu Kürt sorunuyla ilgili, Behçet Cantürk olayıyla ilgili.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - "Kürt halkının d ina m iği yırtacak, herkesin
notu k arn esin de
borcudur"

belli

olmuştur,

Kürt

düşm anlığı

yapmamak

bile

namus

GÜLDAL MUMCU - Evet, " ve halkın dinam iği bu işi ha lle de cektir"
Uzun zam andır sistematik olarak yayın yap ıyorla r ve bu o dem ektir. Bu
şey o anlam a g e lir dedi. Bir şey de bu.
Biz, bütün bu olayla rı DGM'ye anlattık, Yaşar Kaya'nın ifadesi alınmadığı
gibi. Yaşar Kaya yurtdışına kaçtı, b iliyo rsunu z hâlâ yurtdışında.
Şim di, bomba raporuna gelince:
B iliyorsunuz
Ertürk Yöndem'in
program ında Muhittin Kaya çıktı televizyonda bomba nasıl ye rleştirilm iş, nasıl
olmuş, gizli olduğu söylenen olay, anlattı, işte şöyle olurm uş, yok vites kolu
boşa alınm ış o sırada direksiyon falan patlamış, efendim param parça olmuş
gibi gerçek olmayan şeyleri söylediler.
Ben, çeşitli yerlerde çeşitli konuşm alarım da bunların benim şahsım
olarak ve gördüklerim olarak beni tatmin etm ed iğ ini söyledim . Bana göre
uzaktan kum andayla olmuştu. Uğur, arabanın içine girm em işti. Çünkü, evin
önündeki o şahıs da kapının çarpma sesini duymamıştı. Arabaya g irebilece k
kadar da zamanı yoktu. Uğur'un vücudunun konumu da bunun öyle olduğunu
gösteriyor.
M uhittin Kaya, Muzaffer Özbayrak aracılığıyla benim le görüşmek
isted iğ ini söylemiş. Peki, dedim. O gün tesadüf Uğur Ala cakaptan da bize
uğramış, 93 mart ya da nisan ayı, geld i, uzaktan kum anda olmayıp kendi
hazırladıkları raporların ne kadar doğru olduğu konusunda beni ikna etmeye
çalıştı, ben dedim ki, ben bu konuda ikna olmuş değilim , neden değilim ;
çünkü, raporunuzun hiçbir yerinde kapı k ilidinin açılıp açılm adığına dair bir
not yok, buna baktınız mı? Hayır bakmadık dedi. Kapıları öyle bir ittiniz şey
yaptınız ki, onları kontrol dahi etm ediniz dedim.
İkincisi, Uğur'un gözlüğü yüzündeydi, siz, gözlü k kırıkları olduğunu
s ö yled iniz, bu da uygun değil. Ben, bana Şükrü Açıkbaş'ın tutanakla teslim
ettiği üstünden çıkanlar diye verdiği gözlük, kırık kalem ve yüzüğü almışım
sağlam olarak, içeriden getirdim . Siz bu gözlü ğü gö rdü nüz mü? dedim. "Hayır,
görm edim " dedi. Ondan sonra ben bana verilen d o ne ler çerçe vesin de bu şeyi
yaptım dedi. Peki, dedim, siz diyorsunuz ki içeride oturuyorduk patlama oldu
ve hafif olduğu için tavan önceden fırladı, onun için Uğur'un üstüne h içbir şey
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olmadı. Bunun için bilgisaya rd an hesaplam a yaptınız mı? Ya da b ire b ir böyle
bir olayı ge rç e k le ş tird in iz de öyle olduğu sonucuna mı vardınız? D edi ki, tabiî,
öbür türlü olasılık da ola b ilir, ama, d o ne lerim iz işte orada bir sicim varmış.
Dedim sicim bulm ak çok zor bir iş değil, yani, misina gibi bir şey, o kad ar çok
süprüld ü ki her taraf dedim, bir yerden gözlü k sapı da bu lunur, m isina da
bulu nur, yani isted iğ iniz zaman. Tekrar dedi ki, ben bana verilen do n e le rle
ben bu şeyi yaptım dedi. Peki, o zaman Muhittin Bey dedim, siz bir de vle t
m em urusunuz, olayın tahkikat safhası gizlidir, siz izin alm adan tele v iz yo na
çıkıp konuşm am anız gerekir, size bu izni kim verdi, tele vizyo na çıkıp konuşma
iznini. Dedi ki, "İçişleri Bakanı ismet Sezgin dedi ki, bu konuda çok fazla
spekülasyon var, çıkıp televizyonda bu konuyu aydınlatınız ve şey yapınız"
Yazılı em ir mi verdi dedim. Hayır, sözlü olarak söyledi dedi. Ve sonra da o
beyi görevden aldıla r. Yaptığı iş fayda da sağlamadı doğrusu.
Ondan sonra şeye gelm ek istiyorum, yani, hangi n o k ta la rd a b u g ü nle
ilgili bağlantı kuracağım. Olaydan sonra Nusret Demiral Emin Beye haber
verip devam lı benimle görüşmek istediğ im i söylemiş. Görüşm e ta le binin
gerekçesi de şu; olayda çekilm iş video kayıtlarını benim b ire b ir görmemi
istemiş. Dedi ki Emin Bey, bunu ister misin, bunu tale p ediyor? Dedim ki talep
ediyorsa yerine getirm em iz lazım, hiçbir şekilde onların eline yardım etm ed ile r
dememek lazım dedim.
Haziran ayında gittik, o sırada sabah buraya gitm eden önce sabah 8
gibi bir telefon bana, eve, "bu olayı em niyetten yapanlar" diye b ir ses. Şükrü
Açıkbaş ve diğer, onları sonra size iletirim , şu anda zih nim de yok, dört ya da
beş isim söyledi. Sonra Emin Bey teklifi yineleyince tamam g id e lim , hem de bu
done leri Nusret Beye verelim, bize gelen bütün şeyleri verelim istiyorum.
Gittik, bant kayıtlarını izledik o sırada olayda çekilen şeyleri de iz ledik , ondan
sonra hiç dişe dokun ur bir şey söylem ediler. Ben, Ömer Çiftçi olayını ona
yineledim . Bunun b ilgis ine başvurm anız ge rektiğ ini söyledim .
Ömer Çiftçi'nin bir de taksi durağındaki olayı var, olayd an epey önce.
Sonbaharda taksi durağı oraya kurulma olayı gündem e g e lin ce,
buna şid de tle karşı çıkmış. Ve Doğan Taşdelen bir gün Uğur'a
Doğan Taşdelen'e demiş ki Ömer Çiftçi, Uğur Mumcu da bu rada
kurulm asını istemiyor. Doğan Bey Uğur'a telefon etmiş, demiş ki

Ömer Çiftçi
telefon etti,
taksi durağı
a ğ a b e y sen

burada taksi durağı konulmasını istem iyor musun? Ben burada taksi durağı
kurulm asını istiyorum, ö z e llikle de hoşuma gidiyor, orası aydınlık o lac a ğı için
demiş. Şimdi, taksi durağı kurulm asına mani olam ayınca, bu sefer taksi durağı
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kurulduktan sonra bizim evin park yerine bakan tarafına buzlu cam takılması
üzerine yoğun baskılar yapmaya başlamış. A dam la r da bunun üstüne eklrıek
param ızdır deyip oraya buzlu cam -koym uşla r. Biz, yaz ta tiline gittik, dönüşte
.orası buzlu camlı olarak karşımıza çıktı.
Sonra Nusret Demiral'ın odasında bunu yineledim . Dedim ki bu olayı siz
çağırsanız da sorsanız, size ne g e rekçe ler sunacak, b ilg is in e başvursanız.
Yapacağız efendim, edeceğiz efendim dedi. Sonra dedim ki, bu olayı
ge reğince soruşturm uyorsunuz. Bizim yetkilerim iz yok dedi. Ben dedim ki,
sizin y e tk ile rin iz Yunanistan, İspanyol ve İtalyan savcıla rından çok daha az
de ğildir. Siz yetkin izi kullanırsanız bu işi çözersiniz. O sırada Ülkü Coşkun
geld i, Ceyhan Ağabey ve Emin Beyle birlikte gitmiştik. Ülkü Coşkun dedi ki.
"bana bu olayı aydınlatın, bu olayı açığa kavuşturun diye yazı v erilsin " Ben
dedim ki, sizin savcı olarak görevin iz zaten bu olayı açığa çıkarmaktır, kimden
hangi gü ven ceyi istiyorsunuz dedim. Siz, savcısınız, zaten bu olayı açığa
çıkarmalısınız. "Siz anlam ıyorsunuz" dedi. Ben anla mıyorum dedim. Siz, savcı
olarak bunu bana söylüyorsunuz ve ben anlamıyorum dedim. Siz anlamak
istem iyorsun uz dedi. Ben gene anlamıyorum dedim. "Emin Bey anla dı" dedi.
Bu olay başka bir olaydır. Ben bunun üstüne gidemem demeye gelen sözler
söyledi ve ben güvence istiyorum, bana bu olayı soruşturun
güvence. Ben gene anlamıyorum dedim. Böylece çıktık.

diyecek bir

Şimdi, olay olduktan sonraki -93 yılında- ilk bayramda, galiba Şeker
Bayramında bayram ziyaretine yukarıdaki komşum geldi, dedim ki ona, bizim
en üst katımızda oturan Şevki Özen'in hanımı, onlarla konuşurken dedim, sizin
hiç d ik ka tin iz i çeken herhangi bir şey oldu mu? Dedi ki, valla, ben o gün
oğlumu dersaneye götürecektim , ben bir acem iyim , yeni eh liye t aldım, bizim
park yerinde n tam çıkarken beyaz bir kartal hızla geld i, tam ben çıkmak
isterken hızla geld i ve benim yanıma öyle bir park etti ki, elim ayağım titredi,
içinden bir adam çıktı ve yandaki apartman tarafına yürüdü. Bunun dışında bir
şey hatırla m ıyorum . Bunu da ben acemi olmasam bunu da hatırla yam ayacağım
dedi. Bu da bir ayrıntı olarak şeyde duruyor.
Şimdi, olayla rda n sonra ben bu şeyi devle t yapmıştır sözünü dilekçeyi
verm eden önce herkese söyledim , siyasi olarak. Dedim ki, Karayalçın o zaman
Başbakam Yardımcısı oldu, ona söyledim . Başbakana söylem eden daha
tanıdığım diye ona söyledim . Ve dedim ki. Ülkü Coşkun böyle söylüyor, siz
Başbakan Yardımcısısınız ve bu işi devle t yapmıştır diyor. Bunun gereğini
yerine ge tirece k şekilde soruşturmayı yapsanız. Dedi ki, yani, nasıl yap ab iliriz,
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o şöyle, şu böyle, diye birazcık işte mazur görün ge nelde bir y uva rlak la flar ve
genel siyasi söylem le rin ötesinde fazla bir şey söylem edi. Ben onun üzerine
dedim ki... ve o sırada birisi dedi ki, konuşurken biz, yani, dedi nasıl ola b ilir,
bir savcı üç adım ötesinde ipuçla rına gidecek gibiyken bu işi soruşturm aktan
vazgeçm e durum una geliyor. Dedim ki, herhale de siz T ürkiye'd e d e ğil başka
bir ülkede yaşıyorsunuz.
ve

Türkiye'de iki tane devle t vardır ve onla r şu anda çatışma h a lin d e d ir le r
merak ediyoru m , sizler hangi devletten yanasınız, bir tanesi benim

görüşüme göre objektif ve olumlu devlettir, anla dığım ız, algıla dığım ız
anla m da, öbürü de devle tin, herkesin farklı söylem le rle n ite le y e b ile c e ğ i bir
devle t boyutudur. İkisinin bu çatışmasının olduğunu idrak etmek g e rekiyo r. Siz,
hangi devle tten yanasınız bunu bilm ek istiyorum dedim. İşte, gereken
yapılacaktır, olacaktır söylem in den sonra ben MİT Başkanı Sönmez Koksal

ile

de görüştüm ve dedi ki, "Güldal Hanım sizi temin ederim ki, M illi İstihbarat
Teşkilatının bu konuda bir dahli yoktur" Ben de dedim ki, siz, bana diğer
em niyet teşkilatları ve yetkili kuruluşların da dahli yoktur d iy e b ilir m isiniz?
"Onlar için bir şey söyleyemem" dedi. Ben de onun üzerine k e n d isin e dedim ki,
siz MİT'in başına hangi tarihte ge ld iniz ve bu olay hangi tarih te vuku buldu ve
siz Teşkilatınıza hakim misiniz? Tabiî, benim söylediğim , do ğru sunu isterseniz
çok ağır bir söylemdir; ama, bunu ö ze llikle söyledim, çünkü, üç ya da dört ay
olmuştu şeye geleli. B ilirs in iz teşkilatlarda bilgi akışı olurken ne derece onun
s ö y le d iç 'n i samimi kabul edersen bile doğru olup olmadığı konusunu belirtm ek
için onu söyledim . Ve bana dedi ki -o sırada da b iliy o rs unu z İran üzerine bu iş
ih ale edilm ek isteniyordu- bu iş dedi İran’ın üstüne gidiy o r dedi. Ben de dedim
ki, hangi v eriler ve hangi kanıtlar
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Ben de dedim ki, hangi ve rile r ve hangi kanıtlar sizi İran'a götürüyor.
"S e zgilerim iz le

gidiyo ruz"

s e z g ile rle gidilm ez dedim.

dedi.

Böyle

bir

cevabı

size

yakıştıramıyorum,

Döndü bana dedi ki "bir tek failî meçhul de Uğur

Mumcu olayı değil ki" dedi. Biliyorsunuz, o dönem de, Batman'da çok olay
olmakta ve bütün güneydoğu ya da başka y erlerde failî m e ç h u lle r olmakta.
Ondan sonra

ben

dedim

ki,

bakınız

Sönmez

Bey dedim.

Eğer

Batman'ı

kastediyorsanız. Batman bir avuç içi kadar bir yer. Eğer, siz te ş k ila t olarak
buradaki fa ilî m eçh ulleri de biz b ilem iyoruz diyorsanız, o teşkilatınız niye var
ve siz niye oradasınız dedim. Dedi ki "Evet Güldal Hanım, biz oradaki bütün
failî m eçh ulleri biliyoruz." Öyleyse, bana failî meçhul var diyem ez siniz dedim.
Ne yap ıyorsun uz dedim. "Bizim görevim iz, sadece rapor etmektir" dedi. Onunla
da bu ş ekilde konuştuktan sonra, bu Ayhan Aydın olayı gündem e geldi. Ayhan
Aydın'ı
da
kısaca
söyleyeyim ,
daha
detayla rını,
huhuksal
şeylerini
s ö y le y e b ilirle r size. Daha sonra sorularınız olursa tekrar size bilgi veririm . Bu
şahıs, olayı gö rdüğünü, daha önce olduğunu söylem işti ve bunun için İslâmî
T erör Örgütüne sanıklarını teşhis ettiğ ini de b ildirm işti, tutan ak la rda tah rifa t o
nedenle gündem e gelm işti ve Ülkü Coşkun, gidip orada in c e le m e le r yaptı bir
fezle ke hazırladı ve fezle kede bunun beşerî hata ne de niyle oldu ğu, aslında
onla rın o sırada gözaltında olduklarını söyledi ve Ayhan Aydın hakkında, o
terör örgütüne iftiradan dava açtı. Yalancı tanıklık d e ğ ild ir davanın konusu
iftiradır. Bu davayı açınca ben onun üzerine dilekçe verdim ; bir DGM savcısı
terör örgütüne iftiradan dava açması ne anla ma g e liy o r diye. O m ealde bir
dilekçe verdim . O d a valar devam etti ve adam beraat etti. Onun hukukî
ayrıntılarını size şey yaparla r. Bu konuda, genel batlarıyla söyleye cekle rim
bunlar. Daha ayrıntıla r var mıydı, benim bire bir size ile teb ile ceğim . Sanıyorum
bu kadar. Evet.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ceyhan Bey, bu size gele n Nusret Demiral'a
gid e c e ğ in iz gün, tele fond a Şükrü Açıkbaş ve 4 tane isim var, onları Ceyhan
Bey ha tırla y a b ile ce k mi, sizden mi alırız?
GÜLDAL MUMCU - Ben size yollarım.
EŞREF ERDEM (Ankara) - A ffedersiniz bir şey sormak istiyorum. Bir
danesi o gün anoraklı gö rdüğünüz in sandan şüphe du ydunuz öyle an la lışılıyo r
ki...
GÜLDAL MUMCU - Onun neden olduğunu bilm iyorum . Nedenini şöyle
söyleyebilirirf. size. O sırada farklı bir konum daydım ve gerçekten şunu size
sö yle y e b ilirim ki, o olaydan sonra yaşadığım uzunca bir dönem i, bütün
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ayrıntılarıyla hatırlıyorum. Şöyle bir şey, bu adam benim niye dikkatim i çekti;
herkes gelirken o gidiyo rdu onun için dikkatim i çekti.
EŞREF ERDEM (Ankara) -

Bir şey öğ renm ek istiyorum

a ffed ers in iz.

Yani, polis, g ü ven lik güçle ri, böyle bir adamın portresini çiz d irm eye böyle bir
şüphe söz konusuysa böyle bir adamı bize tarif e d e b ilir m isiniz, a n la ta b ilir
m isiniz, portresi nedir, yüzü nedir, giyim i nedir gibi bir...
GÜLDAL MUMCU - Onun için bir şey diyem eyeceğim ; yani, onun için bir
şey diyem eyeceğim , çünkü fulu bir eşgal zihnim de. Yani, uzun boylu , yapılı,
biraz esmer, anoraklı bir şahıs.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bir şey daha sorayım.
Bu Kartal'la aynı g ü n ........ geld i, hızla gelm iş, kom şunuzun ara ba sın ın
yanına part ettiği. Onunla

ilgili

bir şey soruldu

mu, yahut o kon ud a

bir

araştırm aya yö n eldim i gü ven lik güçle ri, o kimdir, niye geldi, nasıl geldi, ora da
mı oturuyor....
GÜLDAL MUMCU - Şimdi, size bir şey söyleyim mi; bu olayd a DGM ve
Emniyet gü çle ri, bizi aynı olayı soruşturuyor ve taraf olarak g ö rm e d ile r
açıkçası ve biz onlara gittiğim iz zaman, v e rd iğim iz

h iç b ir bilgi

yete rinc e

kovuşturulm adı. Biz ondan sonra hiç b ir şey söylem edik. S öylen ecek ş eyleri
zaten

söyledik;

ama,

gerekli

ifadeleri

alm adıla r.

Gerekli

ş ekilde

onların

arkasını araştırm adılar. Ondan sonra da Emniyetten hiçkim se ge lip o şeyden,
Ankara M üdüründen sonra hiçkim se bir şey sormadı. O sırada, Ağar'ın “ bir ekip
kurdum

o n la r

gelip

sizinle

görüşecekler"

demişti

ilk

g e liş in d e ,

o n la r

da

ge lm ed ile r. Sonra, zaten niye gelm ed ikle ri, neden olm adıkları daha sonraki
konuşm asıyla ortaya çıktı. Tabiî, siyasî yönden herkes, o sırada Refah
P a rtilile r olayı İsrail'e ih ale etmeye, belli p a rtiler İran'a ih ale etmeye y ö n e lik
ç a b a la r gö sterdiler; ama, gerçekte kim lerin yaptığı konusunda h iç biri eğ ilm e d i,
benim samimi

kanaatim bu. Yeterli çaba da sarf ed ilm e di diye d ü şün üyoru m .

Daha sonra, daha bilg ile n d ik çe sorularınız olursa...
BAŞKAN - Sizin ne kadar vaktin iz var?
GÜRDAL MUMCU - 6,30'da uçağım benim.
BAŞKAN - Yarım kalıyor bu şekilde; çünkü, tabiî, epey bir sorum uz var.
GÜLDAL MUMCU - Şöyle bir şey yapalım arzu ederseniz. Beyhan Ablayı
ve Ceyhan A ğabeyi de hukukî boyutlarını onlar da bu nlara y ön elik a ç ık la m ala r,"
sizin sorularınızı cevaplayacak açıklam alar g e tire b ilirle r. Daha sonra siz de
in cele dikte n sonra olası sorularınız varsa, bunları tek rar g ö rü şe b iliriz . Şu anda
acil bire bir o şekilde. ..
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TEVFİK DİKER (M anisa) - Tek bir şey s o ra b ilir miyim?
Ömer Çiftçi ismi geçiyor, çoğum uzun kafasm da soru larla. Ömer Çiftçi
kimdir?

Bir de

kom şularm ızm

iç e risin de,

yakm

kom şularm ızm

içe risin de

Behçet C antürk veya ona yakm bu türlü kom şu larm ız var mıydı?
G ÜLDAL MUMCU - Yok. Bizim kom şularım ız arasında yok.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yan binalar?..
GÜLDAL

MUMCU -

Yandajci binada, o sırada gele n

duyum larda

evlerden birini, duyum değil bir tanesi son derece gerçek, bir gün

o

Uğur

uçaktan inerken, İstanbul'dan gelirken Fikret Ekinci'yi görüyor. Fikret Ekinci
"sizinle komşu oldum, orada bir daire satın aldım" diyor. Bir de daha sonra
gelen d u yum la rda o apartm anda, Oral Çelik'in yakınının birine ya da Oral
Çelik'e

ait bir apartman

katı

olduğu

s öyleniyor.

O zaman

bütün

bunları

söyledik. Böyle du yum la r ge ld iğ in i ilettik; ama, nereye kadar nasıl bir
araştırma yapıldı bilm iyoruz. MalatyalI ve şeyli olarak. Bu kon ularda daha
ayrıntıyı, hukukî ve şey olarak Beyhan Abla ve Ceyhan Ağabey verecek.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ömer Çiftçiyle ilg ili bir cümle, kim dir efendim?
G Ü L D A L MUMCU - Ömer Çiftçi, Diskin yönetim in de sendikacı.
Daha önce ilk başlardaki, siyasete... Onu Ceyhan Ağabey daha ayrıntılı
verir. Siyasete başladığında Hak-lş Sen dikala rın da

başla mış, sonda

Diske

geçmiş. Diskin yön etim in de ydi bu olay olduğu sırada.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bir şey s ö y le y e b ilir miyim Sayın Başkan?
BAŞKAN - Evet.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Şimdi, böyle çok aslında bu kom isyondaki
bazı b ilg ile rin çok iyi muhafaza edilm esi gerekiyor; ama, gö rü lü y o r ki bu
komisyon odasında bizim bunu m uhafaza etmemiz mümkün d e ğ ild ir; yani, bir
komisyon çalışırken, içeriye böyle herkes, canı isteyen girecek çıkacak, üstü
kapalı bir m ekanda çalıyoruz ve burada konuştuklarım ızın
duyuluyor; ya şunu yapalım burada birtek gö revli

hepsi

dışarıda

kalacak, hiçkim se gi'-ip

çıkm ayacak kom isyonun çalışması süresince lütfen ve biz o sorum luyu
b ilece ğiz ki o sorumlu oradadır, onun dışında kimse girm iyor. Zannediyorum
bundan sonra toplu gelecek arkadaşlarım ızı da, bir mekân bula lım ve orada
m isafir edelim . Yani, burada tanıklar b irbirini d in le r hale gelm esin. Yani, bu
konuda bir te d b ir rica ediyoru m . Bu kom isyonda çok sıkıntı çekeriz.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - G ü rd a l Hanımın şu ifa d e le rin d e n sonra;
yani, işin çok ciddî; ama, yani sıhhatli bir neticeye y aklaşm ak veya varmak
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istiyor-îak bazı ted birle ri almak m ecburiyetindeyiz; yani, durum onu gösteriyor.
Bir de şu teklifim var; Şayet bu konuşm anm arkasından, konuşm acı ifad esine
başvurduğum uz kişiler, anlatırken kafamıza bazı s oru lar takılm ışsa bu nları not
alıp o konuşmanın arkasına bunları liste haline getirsek, he p bir ara versek
liste haline getirsek, o listeyi Başkanlık veya

tek tek karşı tarafa sorsa daha

güzel olur.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, mümkünse bir kasete; çünkü

sıcağı

sıcağına kafamda sorular. Hemen ben kasete, sırayla herkes kasete dökülse
de öbür tarafta sorularım ız olur. 2 saat sonra, 3 saat sonra veya iki gün sonra
bu sıcaklığıyla ben bu soruyu soramam aklımda kalmaz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tevfik Bey d e d iğ in iz d o ğru ; ama, dışarıda
din le ye c e ğ im iz Ceyhan Bey ve Ablanın birb irin d e n b ilm e d iğ i bir şey yok.
Güldal Hanım ne biliyorsa Ceyhan Bey de onu biliyor, Abla da onu b iliy o r; yani
o sorularınızı... Soramadığım ız
değiştirm eyecektir...

şeyleri

sıcağı

sıcağına;

yani

pek

bir

şey

EŞREF ERDEM (Ankara) - Yine de kafamızda kalan ları bir kere... Zaten
Ceyhan Beyde ge ld iğ in d e o soruyu yine tevcih edecek ve banda geçmiş
olacak. Yerine gelm iş olacak o anlayışınız.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)

-

Hayır,

bugün

aileyi

d in liy o r u z

üç

kişi

anla dım da... Yarın başka başka Sayın Ağar d in le n e c e k, MİT müsteşarı
dinle ne cek. Yani, ben Ağar'a soracağım soruyu, MİT müşteşarı veya Jandarm a
Genel Komutanına sormayacağım ki. Yani d inle dik te n sonra...
(Karşılıklı konuşm alar)
BAŞKAN - Şimdi, toplantıya ara vermek istiyorum.
Saat 18.00'de top lan m ak üzere, oturumu kapatıyorum.
Kapanm a Saati : 17.15
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 18.00
05.02.1997
BAŞKAN : Ersönmez YARBAY (Ankara)

BAŞKAN - Toplantıyı açıyorum.
Sayın Beyhan Gürsen Hanım da teşrif ettiler.
T eşekkür ediyoruz. Sizi biraz beklettik. Bugün b e k le m e d iğ im iz o layla r
oldu. Onun için sizi biraz beklettiğim iz için de kusura bakmayın.
BEYHAN GÜRSON- Estağfurullah, sonuç olarak olayın
katkıda bulunm ak için biz her şeye razıyız; dört yıldır bekliyoruz.

çözü lm esine

BAŞKAN - Biz olayın çözüm lenm esi için, tabiî, in şallah buradayız.
Şimdi, söz sizin. İsterseniz geçen olayı k en diniz an latıp, ondan sonra
biz, arkadaşlar, not alıp, sorularını daha sonra s o ra b ilirle r diye dü ş ünüyorum ,
çünkü biraz önce öyle yaptık.
BEYHAN GÜRSON - Olayın oluş anını he rhalde G üldal anlattı. Yani o...
BAŞKAN - Belki ilave e d e b ile c e ğ in iz şeyler varsa, m ese la siz olayı ne
zaman duydunuz, ne zaman olay yerine intikal ettiniz, olayın ön cesi o la b ilir.
Çünkü olayın öncesi de önemli. Onları an la ta b ilirsin iz .
BYHAN GÜRSON - Olayın öncesinde birgün işte Özgür G ündem 'de "Bak
yine neler yazm ışla r Uğur için" dedi Güldal, bir pazar günü oturu yord uk. Uğur
da vardı. 'Nedir' dedim, gösterdiler. İşte, yine Uğur'a tehdit ş e klin d e bir yorum
yapıldı. Öncesiyle ilgili söyleyeceğim o.
Benim Uğur'ia çok yakın bir kardeş ilişkim vardı. Çok sıkı, o n la r bize, biz
onla ra gider gelirdik. Bir yere giderken çocukla rı bana bırakırla r, uğrar alırlar,
ben onla ra giderim . O sebeple işim çok fazla olmuştur. Her gün yazdığı yazıyı
daha çıkmadan "biliyor musun bugün ne yazıyorum" filan diye bazen tele fond a
anlatır, bazen uğradığım ızda anlatır. Böyle bir şey vardı.
Benim, en çok size anlatmak istediğim konulardan birisi bu tanık Ayhan
Aydın hikâyesi. Şimdi, ayın 31'inde, 24 Ocaktan sonraki hafta ayın 31 'inde bir
tanık Yiidız Karakoluna gidere k "Ben Uğur Mumcu hakkında b ild ik le rim i
anla tm ak istiyorum" diyor. Orada ifade veriyor; ama, biz, bunu, 9 ay sonra
öğ ren dik böyle bir tanık olduğunu, hiç o zaman bize s ö y le m e d ile r. Bundan
sonra Terörle M ücadele D airesine götürülüyor. 13 .2.1993'te de tanık,
ifad esinde e ş g alini verdiği iki kişiyi teşhis etmek üzere, İstanb ul'da n İslami
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Hareket Örgütü Sc,nıkları 7 kişi getiriliyor: bu 7 kişinin içinden 2 kişiyi teşhis
ediyor. İlk karakoldaki ifadesinde ve daha sonra T erörle
Mücadele
D a iresinde ki ifadesinde de, bu kişilerin, boylarını, boslarını, kıyafetlerini tam
olarak an latıyor, hatta, bir tanesinin yüzündeki yara izini, çok net bir şekilde
tarif ed iy o r ve ondan sonrda 13'ünde de teşhis ed iyo r bunları. "Ş ununla ş uyd u”
diyor.
Bizim bu tanıktan ha berdar olmamız 20.9.1993 ta rih ind e Reha Muhtar'ın
program ında oldu. Evvela "Bir sürpriz tanık" diye anons e d ild i, sonra tanığı biz
de o program da izledik. Programda -belki iz le y e n le rin iz vardır- Reha
M uhtar'ın, o şiddetli sorgula m a tarzıyla, bağırarak, çağırarak, sözünü keserek,
arada kendisi yorum yaparak, "yalancısın" diyerek, bir program yapıldı; herkes
şaştı, bu nedir, neyin n e sid ir diye. Bundan sonra, bu arada Mecliste Komisyon
kurulm uştu, geçen dönemki komisyon. Bu arada Kom isyondan öğ rendik ki, o
arada G üld al'm ifadesini almak üzere Komisyon çağırdı, g e ld iğ im iz d e öğrendik
Reha M uhtar da o gün gele cekm iş: gelm edi. "Bekledik ge lm edi" de diler; ondan
sonraki sefer gelmiş, bu defa da münakaşa etmişler.
İşte, sonra ö ğ ren iyoru z ki, tanık evde yokken bir po lis gelm iş, "Evden
ayrılm a" diye not bırakmış. Adamcağız, eve g e lir gelm ez o notu almış, daha
okurken po lis gelm iş "Seni Kom isyondan istiyorlar" demiş, almış; ama.
Kom isyona de ğil; Reha Muhtar'ın programına götürmüş. Kendisi de karşısında
oturm ak suretiyle, Reha Muhtar'ın o programı yapması sağla nm ış. Ondan sonra
da ertesi gün yine adamcağızı alıp. Meclis Kom isyonunun o gün toplantısı
olm am asına karşın. Komisyon odasının kapasının önüne ge tirip bırakmış.
Bundan sonra Komisyon Başkanı A vundukluoğlu, bu tanığın neden Reha
Muhtar'ın programına gittiğini, k e n dilerin e g e tirilm e d iğ in i “Ancak, polisten
sadece bu tanığın adresini bul diye biz sormuştuk, adres sormuştuk, neden
k e n disini alıp Reha Muhtar'ın programına götürdüler..." filan şeklinde bir
beyanatı oldu. Arkadan kısa bir süre sonra da "evrakla rda tahrifat v a r ” dendi.
Bu tahrifat da şu: Bu tanığın teşhis ettiği tanıklar ki, "O arabanın altına girdiler"
diyor, işte “bombayı, işte bir şey koyup çıktılar filan..." diyor, teferruatıyla
anlatıyor; -siz de var da, şimdi ben m ahkem edeki ifadesini de vereceğim böyle bir de tahrifat oldu ğun u yine A vundukluoğlu bir programa çıkarak ifade
etti ve gösterdi. Hakikaten 26 tarih i üzerine, 6'nın üzerine 3 veya 4 yapılmış,
beş altı yerde, bir yerde değil, yer gösterme tutanağı var, yakala m a tutanağı
var, her birin d e tarih değiştirilm iş.
Bundan sonra, bu nedir filan diye, tabiî, biz, savcıya soruyoruz; Adalet
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Bakanı o zaman Seyfi Oktay, onunla görüşüldü; bu defa d e d ile r ki, "Ülkü
Coşkun'u g ö revle nd irdik , İstanbul'a gidip bu konuyu tahkik edecek" Ülkü
Coşkun, İstanbul'a gitti geld i, bir rapor hazırlayıp verdi, uzun 20-21 sayfa
kadar bir şey; raporda "Evet, bu tarih de ğ iş iklikle ri vardır; ama, p o lis le r de
insandır, yorgundur, İnsanî hatadır, gene de bunlar o tarihte gözetim altında
o ldu klarınd an Uğur Mumcu cinayetine karışmış olam azlar. " ş eklind e rapor. Bu
raporu verm ekle yetin m edi, bir de Ankara A dliyesine suç du yuru sund a
bu lundu. "Bu tanık, İslâmî Hareket Örgütü sanıklarına iftira etmiştir, bunun
hakkında dava açılsın” diye. Ankara Adliyesi dava açtı Sekizinci Asliye Hukuk
M ahkem esinde bu dava görüldü.
Ben de davanın açıldığını ve bu tanığın g e le ceğini duyunca, kendim ikna
olmak üzere mahkeme salonuna gittim, dinleyici sıfatıyla oturup izlemeye
başla dım . Tanık geld i, ga zetecilerle konuşuyordu; "Bana te b lig a t yapılm adı"
dedi İlk önce; neden yapılmamış bilm iyorum ; fakat, "Basından, gazeteden
okum uş arkadaşım söyledi de geldim " dedi. Sonra girdi, içeride ifad esini verdi,
ben, bu ifad elerde n karar ve id dianam eden çoğalttım, sizlere ve re biliyoru m .
İşte buradaki

ifadesini dinledikten

ve tanığı gördükten

sonra

kesin

olarak kani oldum ki, bu tanık, bu olay hakkında kesin olarak bilgi sahib i; ama,
sanıktır; ama, tanıktır orasını mahkeme çıkarır; ama, olayı benim bild ikle rim le ,
onun anlattıkları bağdaştı. Şimdi, ilk önce C um huriyet G azetesinden araştırma
yapm ışlardı, bu tanığın karısıyla arasının açık olduğunu m uhtardan ve
karakoldan kom şularından öğrenm işlerdi. Buradaki ifad esinde de öyle
söylüyor; kısaca özetlersem size “Karımın bir şoförle ilişkisi olduğu şüphesine
vardım.
Şoförün
Çankaya
bölgesinde
bir taksi
durağında
olduğunu
öğrenm iştim , onu muhtelif durakla rda aradım..." sonunda ismini de söylüyor.
Bu şahsın karlı Sokaktaki taksi durağında çalıştığı veya çalışmış o la b ile c e ğ in i
s öyled ile r. "23'ü gecesi..." - R e h a Muhtar'ın, programında bağırarak burası
k e s ilm iş tir - "23'ü gecesi gidip orada beklemeye
okuyacaktım dedi. Beklerken bir araba geld i, boş
sonradan patlayan arabanın hemen yakınına
de ğiştirm e ba ha nesiyle indiler, içinde üç kişi
tan esin in tip ini tarif etti. Bir tanesi "vida kaçtı şu

başladım. Görürsem canına
yerler olmasına rağmen, işte
gidip park etti. Bir lastik
vardı dedi ve bunların iki
arabanın altına gir al" dedi.

Öbürü de m ontluydu, işte girdi onun altına; arabanın altında biraz durdu, çıktı,
sonra gittiler dedi. Biraz daha bekledim ; benim şoför gelm edi. Ertesi sabah
yine onu bulm ak üzere geldim , işte orada beklerken pideciden pide aldım
- f a la n

filan

o hikâyelerden

s o n ra -
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süre

sonra

yine

orada

akşamki

gördüğüm şahıslardan iki tanesin in içinde olduğu beş altı k işilik bir grup
dolaşıyordu; onla rdan iki tanesin i teşhis ettim akşam g ö rdü klerim d i ve
bunlardan bir süre sonra bunlar da ğıldılar içlerinden bir tanesi akşam da
gördüğüm ve yüzünde yara izi olan şahıs, bana gelerek "H emşerim, sen,
akşam da buradaydın, ne arıyorsun? Hafiye misin, nesin ?" dedi. Ben de iş
arıyorum dedim." Tabiî, karısının sevg ilisini aradığını söyleyecek hali yok. “O
da işte bizde her türlü iş olur dedi, bana bir telefon numarası verdi, ben o
numarayı elim e yazdım, sonra Sivas'ta bir hastane numarası çıktı” diyor. Yani
burada mantığa aykırı olan hiçbir şey yok.
Sonra çıkınca kapı önünde konuştum, o tarih e kadar hep soruyorduk
olay nasıl oldu diye, işte bütün m ahalle “Büyük bir patlama, toz, duman filan..."
bir tek Güldal, "üst üste çok kısa aralıklarla üç patlama..." demişti. Bu şahıs da
" Üç patlama..." diyor. Şimdi, benim inanmama neden olan sebeplerden birisi
de bu oldu. Bir şey daha anlattı, dedi ki "Bu arabanın altına g ird ikle ri sırada
önünde bulunduğu apartmanın bir dairesinde ışık yanıyordu, o daireden birisi
de zaman zaman dışarı bakıyordu, o da görmüş o la b ilir" dedi. Ben o daireyi
tarif etm eini istedim. Şimdi yanına yeni bina yapıldı; o tarihte arsa vardı orada.
“O binanın arsa tarafında girişin üstündeki daire" dedi.
Şimdi, o daireyi size söyleyeyim ; bir de bir şey olmuştu, Uğur'un öldüğü
g ünlerde olayın olduğu yerde gençler toplanıp, bazen işle "Yiğidim Aslanım..."
şarkısını söylüyorlardı, şiirle r okuyorla rdı filan... İşte oraya toplanırken, gelip
g ide nle rden birisi demiş ki; kim olduğunu bilem iyoruz "Oral Çelik, buralardan
ev almış, kendisi veya bir yakını adına" gibi bir söz duymuştuk; bunun üzerine
biz merak edip o civardaki zilleri filan okumaya başladık var mı diye; bitişik
parseld e biraz önce öylenen Ömer Çiftçi'nin de oturduğu bina, yani arabanın
patladığı yerin önünde olduğu bina, 5509 ada 5 parsel Birinci Kat 10-15 nolu
mesken. Şimdi bunun satıcısı Avukat Yusuf Ekinci, Yusuf Ekinci'de biliyo rsunu z
"Behçet C a n tü rk’ün Avukatı" de nildi; öyle miydi bilem iyorum ; ama,

Behçet

Cantürk'ten kısa süre sonra da öldürüldü. İçinde oturan yaşlı bir karı koca ve
BUkent'te okuyan oğulları var. Mal sahib inin adı Ağa Çelik.
Sonra video kayıtlarını izlerken de o balkondan yaşlı bir beyin
robdşam br üzerinde dışarıya baktığı görülü yor. Yani, bu daireyle ilgili bilgim
bu kadar.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yusuf Ekinci'nin sattığı bina Ağa Çelik adına
mı alınmış görünüyor?
BEYHAN GÜRSON - Evet Ağa Çelik adına alınmış görünüyor. Ağa Çelik
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orada oturuyor aynı zamanda.
Bir de olay sırasında çekilm iş bir fotoğrafı sizlere vermek istiyorum . Bu
fotoğrafta Sayın Demire! var, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin var, G üv e nlik
M ahkemesi Savcısı Nusret Demiral var ve görevliye s üp ürtüyorlar. Şimdi, bu
d e lille r toplanırken, savcıya da söylem iştik "Böyle mi delil toplanır" diye
"Dünyanın her yerinde böyle toplanır, hiçbir şey kaybolm asın diye böyle
topladık" dedi; halb uki, Uğur'un

gözlükleri sağlam

olduğu

hald e, kırık

bir

gözlü k sapı, ömründe hiç kullanm adığı bir gravat iğ nesi, bunları delil kabul
edip, ona göre bomba raporu dü zenlem işlerdi.
Şimdi, taksi durağıyla ilgili bildiğim de, Uğur'lara gittiğim zaman
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şimdi, taksi durağıyla ilgili bildiğim de, Uğur'lara gittiğim zaman kapmın önüne
çıktığım da taksiye şöyle elimle işaret etsem hemen taksi kapının önüne kadar gelirdi, oradan
binerdim: ama, o sonbaharda taksiciler görmediler işaret edince, sonra fark ettim ki orası
buzlu camlı ve taksilerde ters istikamete dönmüş: yani, o tarafı görme olanakları yok.
Ülkü Coşkun'un Güldal'ın evde ifadesini aldığı gün, ifade bittikten sonra bindiğim taksi
şoförüne de sordum, hiç siz görmediniz mi bu kadar yakın arabada hemen önününde falan
diye. Dedi ki "Ömer Çiftçi camlan buzlattırdı, göremiyoruz ki abla dışarıyı." Aynı şeyi cenaze
günü avukat Turgut Keizan da konuşmuş şoförlerle, aynı tarzda bir cevap aldığını anlatmıştı.
Son olaydan kısa süre önce. Baki Tuğ ile ilgili Uğur bir şey anlatmıştı bana. Baki Tuğ
benim sınıf arkadaşım, aynı sınıfta okuduk, samimiyetimiz yoktur ama, şimdi yeni de
öğrendim bu üç timciyi İstanbul'dan almaya giden Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil
Tuğ'un kardeşidir.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Hangi üç timci?
BEYHAN GÜRSON - Susurluk olayındaki üç özel timciyi İstanbul'dan alıp getirdi
İbrahim Şahin ve Halil Tuğ deniliyor, galiba o da görevden alındı ya da görevi mi değişti,
bilemiyorum.
O günlerde, Uğur, Kürt Dosyası Kitabını hazırlıyordu. O kitabı hazırlarken, Abdullah
Öcalan'ın bir davada âdeta korunup kollandığı intibaına varmıştı; bunu bana anlattı, işte 1972
yılında Siyasal Bilgilerde öğrenciyken Şafak Bildirisi diye bir bildiri dağıtılmış, boykot eylemi
yapılmış, bundan birçok öğrenci gözetim altına alınmış o zamanki askeri savcı sıkıyönetim var
Baki Tuğ. Bunların elebaşı olarak da Abdullah Öcalan ve bir arkadaşı görülmüş, bunlar
hakkında en ağır cezayı iddianamede Baki Tuğ talep etmiş: ancak, sonunda en hafif cezayla,
üç ay cezayla kurtulmuş, öbürleri çok daha ağır ceza alırken, o da yattığına sayılmış
kurtulmuş. Bunu, Uğur anlatmıştı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bildiri dağıtmaktan ceza almıyor ve bursu devam ediyor
galiba.
BEYHAN GÜRSON - Evet, bursu da eğer kesinleşmiş bir cezası olsa bursu kesilecek,
bursu da devam ediyor; aynca, 21 yaşına kadar burs talebi kabul edildiği halde, o yaşı da
geçmiş olduğu halde yine burs talebi kabul ediliyor; yani, sonra, daha önce Tapu Kadastro
Lisesini bitirmiş Diyarbakır’a galiba tayin olmuş, oradan İstanbul'a tayini yapılıyor, oradan
sonra da orada Hukuk Fakültesine giriyor yatay geçişle Siyasal Bilgilere geliyor. Bazı
konularda korunup kollandığı kanaatine varmıştı. İşte, bunu sormak istemiş o dönemin
savcısına Bana anlattığı Uğur'un, "Baki Tuğ ile konuştuk." Yanında şimdi ismini
hatırlayamayacağım birisi daha var; yani, üçü beraber konuşmuşlar. Dedim ki dedi böyle bir
kitap hazırlıyorum bunun korunduğu kollandığı da anlaşılıyor; acaba, böyle bir MİT ilişkisi
falan vardı dı, onun için mi böyle hafif cezayla kurtulmuştu; çünkü, o sıralarda; yani, o davalar
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sırasında Uğur ve Uğur Alacakaptan da tutuklandıkları ve davaları devam ederken avukat
Can Özbay ile ilgili böyle bir dosyada bir belge görülmüştü, Uğur onu hatırlayarak herhalde
sordu, Baki Tuğ da demiş ki, olacaktı öyle bir şey, ben bir bakayım on gün müsaade et on
gün sonra vereyim belgesini. Uğur “ay ne kadar iyi olacak, kitabım belgelenecek, kitabımı
belgeyle yazacağım "falan dedi. Ama, çarşamba buluşacaklardı, pazar öldü.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Daha önce bir yemek yediler.
BEYHAN GÜRSON - Yemek yerken istedi. Baki Tuğ ondan on gün izin istedi, on gün
sonra belgeyi vereyim dedi, on gün içinde de öldürüldü. Bunu şunun için anlattı bana, Baki
Tuğ'u tanıdığımı bildiği için, bir; İkincisi, bahsettiğim gibi, o davalar sırasında ki, tutumunu
falan bildiği için Baki Tuğ da değişmiş, daha olumlu bir insan olmuş filan diye bana yani, o
intibaa varmış da öyle yorumladı, ben de yanılıyor olmayasın dedim o zaman.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu görüşmelerinden sonra, rahmetli olduktan sonra geçen
dönem Parlamentoda birlikte çalışırken bir sohbette ben Sayın Tuğ'un ağzından, yemek
yediklerini bu konunun gündeme geldiğini ve Sayın Tuğ da rahmetli Mumcu hakkındaki
kanaat ve düşünelerinin değiştiğini ve tanıyamadığını, yanıldığını rahmetli Mumcu’nun da
gerçekten çok iyi bir insan olduğuni bizzat söyledi ve ben bunu kulaklarımla duydum,
tutanaklara geçmesi açısından arz ediyorum.
BEYHAN GÜRSON - Benim kanaatim de budur. Buluştular o üçüncü şahsın ismini
unuttum, anlattı, filanla beraber oturduk yemek yedik ve bana onunla ilgili yazıyı verecek,
bakayım dosyalara getireyim, bana bir on gün müsaade et dedi, çarşambaya alacağım dedi;
ama, almasına yetmedi yani, on gün değil 7 nci gün öldü.
Ülkü Coşkun'dan sonra, Ülkü Coşkun yedek hâkimliğe tayin oldu, onun üzerine savcı
Kemal Ayhan'a dosya epeyce bir bekledi, kimseye verilmedi, biz ne oluyor dosya falan filan
diye çok ısrar edince, Kemal Ayhan adında bir savcıya verildi. O savcıya, yine, hep biz o
zaman Cumhunyet'te bir komite kurmuştuk baro başkanlarından oluşan, onlarla birlikte gittik,
tanıştık, konuştuk; o da, tabii, yeni aldım, inceleyeceğim falan dedi. Ondan sonraki zamanda
Kemal Bey ile telefonla dlyaloğumuz oldu; şöyle, gazetede bir haber görünce ben hemen
onu arayıp şöyle bir şey var diyordum, o da öyle mi henüz görmedim bakayım diyordu,
söylediğime bakıyordu; ama, sonuç olarak bir şey oluyor muydu bilemiyorum.
23 Mayıs 1995 tarihli Hürriyet Gazetesinde bir yazı vardı, Çetin Emeç'in öldürülmesi
için Islamı Hareket Örgütü sanıklarına 570 bin dolar galiba bir para görderildi; ama, bu
paranın kimden geldiği belli değil falan gibi bir yazı görünce, ben hatta Ankara dışındaydım,
oradan savcı Kemal Bey'e telefon ettim, dedim ki, bu paranın gönderiliş tarihini acaba tespit
edebilir misinz; eğer, Uğur'un öldüğü aya yakın bir tarihse, bu para Uğur için de gönderilmiş
olabilir: ama, bir de böyle bir duyumumuz da olmuştu Uğur için böyle bir para gönderilmiş
diye. O da peki araştırayım dedi, aradan bir zaman geçti, tekrar bir daha sorduğum da, o
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arada Ankara'ya geldim tekrar sordum, dedi ki "bu arada müfettişler vardı, orun için henüz
bakamadım" hakikaten Ülkü Coşkun ile ilgili müfettişler vardı o zaman doğru söyledi "şimdi
tekrar bakacağım" dedi. Bir hafta sonra da o da evde yalnızken ölü bulundu. Ondan sonra,
Tevfik Hancılar'a dosya verildi, tabii bir süre de o dosyayı inceleteyim dedi, sonunda on
klasör olmuş dosyalar; ama, tabii, biz, her istediğimizde "ilk tahkikat gizlidir, göremezsiniz"
diyorlar, hatta belki Güldal anlattı, işte, televizyonda gösterilen bombar raporu ve saireyi bile
bize, aman basına sızar aman ilk tahkikat gizlidir gösteremeyiz; bize göstemediler. Halbuki
biz dedik ki, sizin başka işleriniz de var, yoğun işleriniz arasına bizim kadar kendinizi bu işe
verememeniz tabiidir, biz hukukçuyuz, yardımcı olalım, birlikte çözelim bu işi; ama, hiç o
yakınlığı göremedik, hâlâ da dosyalanmızı göremedik. Mesela, Reha N/luhtar'ın programı
oldu, onunla ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Bomba raporu, işte o gün Güldal'm ifadesini alıyordu
o akşam bomba raporuyla ilgili bir program yapılacağı anons ediliyordu, söyledik ben onu
hemen durdururum dedi; fakat, sonradan öğrendim ki, programdan sonra yazı gönderilmiş;
yani, bu tip yazışmalar pek çok; ama, iş yapmak için değil de yapmış görünmek için gibi
geliyor bana çünkü...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Dava dosyasını göremedik diyorsunuz; yani, bu işin
aydınlanmai için önemli bir unsur olduğunu düşünüyorsunuz herhalde.
BEYHAN GÜRSON - Tabii, çok önemli ve bu dosyayı...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, bizlerin komisyon olarak bunu görmesini bir
zorunluluk olduğu anlamını çıkarabilir miyiz?
BEYHAN GÜRSON - Kesin zorunluluk; çünkü, her şey yapılıyor, en titiz şekilde
araştınlıyor deniyor, hiçbir şey yok. Mesela, şu kanaattedeyim ben, yine, taksi şoförlerinden
öğrendiğim bir şeyi söyleyeyim, olay olur olmaz hemen duraktakilere, karşı apartmana, bitişik
apartamana sorup ifade almak gerekiyorken, belki bir ay sonra taksi durağına sizde kaç şoför
var diye bir yazı yazmışlar, taksi durağı sahibi 23 şoför var demiş, o, bir daha o 23 şoför
kimler demiş; yani, yazışmalar böyle, öğrendiğim kadanyla, O arada şoförler başka durağa
değişmiş falan filan yani, görev yapıyor gibi görünüp hiçbir şey yapmamak. Nitekim, Ülkü
Coşkun ile ilgili müfettiş raporunda bunun detayıyla, gereğince görevini yapmamış olduğu işi,
savsakladığı işe eğilmediği, ciddiyet vermediği ifade edilmektedir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani bu komisyon bunu aydınlatacaksa, en önemli katkı
olacak belgelerden birisi bu.
BEYHAN GÜRSON - Gerek emniyetteki dosyanın gerek savcılıktaki dosyanın; çünkü,
emniyetteki dosyanın da tümünün savcılık dosyası içine gelip gelmediğini de bilemiyorum,
ayrıca hep şöyle bi talebim oldu, İstanbul'da islami Hareket Örgütü davası var, Ankara'da
Uğur'un davası var, Diyarbakır'da islami Hareket ile ilgili bazı sanıklann davalan var, İzmir'de
var ve ben her defasında, lütfen bunların bir örneklerini de getirtin, istedi sadece
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iddianameye getirtti, mesela Uğur ile ilgisi yok. Peki İstanbul'daki de diyor ki, ben anca kendi
bölgemdekine bakarım, Ankara'daki olay beni ilgilendirmez: yani, o ona attı o ona attı hiçbirisi
olaya eğilmedi.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Yanlış anlamadıysam, Reha Muhtar'm programının
engellenmesi talep edilmesine karşın, yazı program yayınlandıktan sonra yazılıyor dediniz.
BEYHAN GÜRSON - Reha Muhtann değil bomba raporunun...
BAŞKAN - Ertürk Yöndem’in.
BEYHAN GÜRSON - Bomba raporuyla ilgili Muhittin Kaya bomba raporu uzmanı
olarak dinlendi. Reha Muhtar'ınkine de bize gelince bu tahkikat gizlidir diyor peki tahkikat
gizliyse daha savcı bile ifadesini almamışken nasıl olup da televizyona çıkanyorlar ve bu
çıkaranlar hakkında niçin herhangi bir tahkikat yapmıyor. Bunun gibi birçok olayda; yani,
olayın çözülmek istenmediği imajı uyandı bizde.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Son savcı...
BEYHAN GÜRSON - Son savcı, şimdi, başsavcı Cevdet Volkan'dan öğrendiğime
göre Haşan Keleş isminde bir savcıymış, o da henüz inceleme aşamasındaymış. Bu arada
Adalet Bakanı çıkıp yeni bir tanıktan bahsetti, onun kim olduğunu da bilmiyoru, böyle bir tanık
\ıar mıdır yok mudur, ne derece doğrudur. 24 ocaktan önce bu çıktı halen de bir şey yok, kim
olduğu belli değil.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Susurluk komisyonunda...
BEYHAN GÜRSON - Bu tanık mı konuştu, sanmıyorum. Ayhan Aydın mı.
BAŞKAN - Hayır başkası.
BEYHAN GÜRSON - O tanıklann tabii dinlenmesinde bence büyük yarar var. Kaç
yerde istihbarat var; MİT'te var, emniyette var, belki Genel Kurmayda var. Dışişlerinde var
bütün bunların istihbarat elemanlannın, İstihbarat Dairesi başkan veya yardımcılarının
dinlenmeinde yarar var. Dün, Susurluk Komisyonuna ifade veren şahısların özellikle
dinlenmesinde yarar var çok şey bildikleri anlaşılıyor.
BAŞKAN - Beyhan Hanım ilave edeceğiniz...
BEYHAN GÜRSON - Sorulannız varsa hazınm.
BAŞKAN - Soru sormak isteyen?
Buyurun.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Reha Muhtar'm ve Ertürk Yöndem'in programlan
yaptığı zamanlar, hepsi kanal olarak TRT programlan zannediyorum, öyle değil mi efendim?
Özel kanallar bu konuda program...
'
BEYHAN GÜRSON - Özel değildi efendim, TRT 1'de yaptı Reha Muhtar.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Özel kanallarda herhangi bir program yapılmadı sadece
TRT kanallarında, resmi kanalda yapıldı
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BEYHAN GÜRSON - Evet, gerek bombayla ilgili program gerek Reha Muhtar 1 nci
kanalda yapıldı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - ikinci sorum, taksi şoförlerinden birisinin Ayhan Aydın'ın
eşiyle ilişkisi olduğu ve sevgilisi arandığı, bu kişiyi tespit edilebilmiş mi?
BEYHAN GÜRSON - Hayır
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ve biraz önce söylediğini gibi yanlış anlamıyorsak oradaki
bütün taksi şoförlerini emniyetçe veya savcılıkla ifadesi alınmış mı?
BEYHAN GÜRSON - Hayır hiç alınmadı, herhalde öyle bir ön soruşturma yapılmış ki,
görmedik demişler ki bir şey alınmadı, bir. Bir de Ayhan Aydın ile duruşma kapısında
konuşurken bana bir şey hatırlatmıştı, o taksi durağının çaycısı o tarihten itibaren yok oldu,
onu araştınn demişti, neyi ima etmişti onunla kesin bilemiyorum. Tanık Ayhan Aydın söyledi.
Taksi durağının çaycısına dikkat edin dedi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - isim verdi mi?
BEYHAN GÜRSON - Hayır, o da bilmiyor ki, o da yabancı, oraya gelip öbür şoförü
arıyor. Karısının sevgilisi olduğunu sandığı şoförü bulamamış, söylediği isimde -soyadı
Ayten'di- rehberden bir numara çıkmış, o da yaşlı birisi çıkmış, o değilmiş, o tarihte
bulamamışlar; ama, şimdi bu tanık kayıp, ne olduğu belli değil; Ayhan Aydın kayıp şimdi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yan komşu Ömer Çiftçi'den bilginiz var mı ve bu Ömer
Çiftçi'nin yakın tarihimizde İbrahim Çiftçi diye geçinen belli bir cezaevinde yatmış olanla
ilişkisi var mı, böyle bir duyumunuz var mı?
BEYHAN GÜRSON - Hayır bilmiyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hiç bunu merak ettiniz mi? Belli siyasal olaylardan dolayı
cezaevine yatmış çıkmış, İbrahim Çiftçi ile...
BEYHAN GÜRSON - O, savcı Doğan Öz'ü öldüren İbrahim Çiftçi...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Onunla ilgisi var mı, isim benzerliği mi?
BEYHAN GÜRSON - Bilemiyorum isim benzerliği de olabilir. O konuda kesin bir
bilgim yok.
BAŞKAN - Buyurun.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Ömer Çiftçi, 1987-1991 yıllan arasında SHP Milletvekili
olarak Parlamentoda görev yapan bir arkadaşımız. DİSK Genel İş Sendikasında da Şube
Başkanlığı, daha sonra da zannediyorum DİSK Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yapmıştır.
BEYHAN GÜRSON - Benim Ömer Çiftçiyle ilgili bildiğim Güldal'ın veya Ceyhan
anlattı.
Bir de şey bize garip gelmişti. Mülkiyeliler Birliğine gidip son konuşan bendim diye
orada bir şeyler anlatmış, sonra bir gazeteciler sormuş. Tempo muydu Nokta mıydı orada
farklı bir beyan, TGRT'ye çıktı tamamen farklı bir beyan, neden her defasında ifasini
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değiştiriyor diye de bizde bir şüphe uyandı.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Ömer Çiftçi mi değiştirmiş efendim?
BEYHAN GÜRSON - Evet. Ceyhan daha iyi tanır Ömer Çiftçi'yi ben fazla
tanımıyorum.'
TEVFİK DİKER (Manisa) - Güldal Hanımefendiyi dinledikten sonra, Ömer Çiftçi ile
ilgili biraz daha bilgi ihtiyacını hissettim. Hatta, bilemiyorum komiyon uygun görürse Ömer
Çiftçi'nin o tarihlerdeki yapmış olduğu temaslarda da fayda görüyorum, telefon trafiğinde de
fayda görüyorum. Çok önemli olduğuna inandığımı, Sayın Çiftçi ile ilgili Güldal Hanım'da bile
bir bilgi eksikliği tespit etmiş olduk, milletvekili olduğunu ben şu an öğrendim.
BEYHAN GÜRSON - Güldal da pek fazla samimiyeti olan bir insan değil, çok
görüştükleri değil.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Beyhan Hanım ve Güldal Hanım bahsettiklerinden
aynen ben şuna katılıyorum, Ömer Çiftçi şu ana kadar kilit isim gibi ortaya çıktı. Bu şahsın
geriye dönük... Hak-iş'te bulunmuş olması ve DlSK'te bulunmuş olması... Böyle bir ifade oldu
tutanaklara geçti artı...
BEYHAN GÜRSON - Ceyhan daha iyi tanır.
■’

ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Ve son dışarıya çıkıp çıkmayacak olayını sonnuş

olması ve yani, ondan önceki bir aylık ve bir ay öncesinin veya iki ay öncesinin telefon
zabıtlarının çıkarılmasında büyük fayda var artı olaydan sonraki telefon zabıtlarında, bu
telefon zabıtlan sırf o gün için mobil telefonlarda vardı ve 1993'te, çağrı cihazları vardı,
bunlann da çıkarılmasında fayda olduğu kanaatindeyim.
BEYHAN GÜRSON - Başka bir şey daha, biz ölümünden bir süre önce MİT basına
yemek verdi ve basına açıldı, şeffaflaşma adıyla, Teoman Koman o zaman vardı, toplantıda
demiş ki “yakında önemli kişilere karşı bu terör eylem yapacak, içinizden birisi olabilir" gibi bir
söz sarfetmiş. Bu, Uğur Mumcu'yu bilerek onu mu kastetmişti acaba? Daha önce bir rapor
verilmiş miydi? Sonra, dinleyeceksiniz Mustafa Yılmaz'ı, Mustafa Yılmaz'dan dinlediğime
göre, ve o komisyonda Güldal ifade verirken hepsi de aynı şeyi doğruladı komisyon
üyelerinin, MİT bir üst düzey yetkilisi geldi, biz, olayı haber aldık, yetkili emniyete, bakanlığa
bildirdik; ama, hiçbir şey yapılmadı demişler; ama, o gittikten sonra bir de bakmışlar ki teyp
silinmiş veya basma unutulmuş; bunun kim olduğunu da herhalde Mustafa Yılmaz size
söyler.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Bu ifadelerinden sonra Teoman Koman'ın önemi
ortaya çıkayor. İfadesine başvurulacaklar listemizde yoksa alınmasını.... Yine, ifadesinde
biraz önce denildiği gibi dünkü Susurluk Komisyonunda ifade veren emniyet istihbarat
yetkililerinin, Hanefi Avcı'nın da listemize alınmasını ben arz ediyorum efendim.
BEYHAN GÜRSON - Bugün gazeteleri okurken bu Hanefi Avcı'nın Emin Aslan'ın
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yardımcısı olduğunu anlıyorum. Emin Aslan ve Hanefi Avcı, herhalde ikisi de dinlenirse
bence yararlı olur. Bir de Tuncay Yılmaz, yine, dün dinlenmiş Susurluk Komisyonunda o da
bilgi vermiş. Bir de Uğur'un öldüğü günlerde Burhan Tansu adında bir Terörle Mücadele
Dairesi Başkanı vardı, sonra onu bir bekçi vurdu, kendi iç meseleleri herhalde yaralandı,
sonra ne oldu emekli mi oldu bilemiyorum. Bilgisi olması gerekir bunun da.
BAŞKAN - Siz avukat mısınız?
BEYHAN GÜRSON - Avukatım efendim, 1961 Ankara mezunuyum.
BAŞKAN - Avukat olduğunuza göre bu olay olduğu zaman, siz hangi saatte olay
yerine geldiniz ve o sırada bu belgi3İerin toplanmasıyla ilgili, o ilgili kişilerin ifadesinin
alınmasıyla ilgili soruşturmayı yakından takip konusunda neler yaptınız?
BEYHAN GÜRSON - Ben geldiğimde saat 3'e doğru falan; çünkü eşimle birlikte, ilk
defa hava güneşliydi açıktı, o kış ağır geçiyordu, hava güzeldi, Eskişehir yolunda biraz
dolaştık, sitelerin aralanna girdik, çıktık, benzinliğe girip benzin alıp, araba yıkattık, eve geldik
kapıyı ben açarken telefon çok fazla çalıyordu, telefonu açtığımda kızım ağlıyordu “anne,
hemen dayımlara gel" diyordu. Bir şey mi oldu dedim, o hep "anne, hemen dayımlara gel"
diye tekrarlıyordu. Hemen koşup gittik, gittiğimde arabayı kaldırıp götürüyorlardı. Öyleki
götürüyorlardı, delildir bu, aynı şekilde muhafaza edilmesi lazım, belki ufak basit bir trafik
kazasında bile iki saat bekleniyor, yol kapanıyor falan, bu arabayı şöyle şöyle bükerek
kaldınyorlardı; yani, kapısı açılmış mı, kapanmış mı filan onlar bile fark edilemeden.
BAŞKAN - Saat kaçta aldırdılar arabayı?
BEYHAN GÜRSON - Sanıyorum, o telaş içinde 2 buçuk falan herhalde.
BAŞKAN - Tutanaklarda var mı arabanın saat kaçta kaldırıldığı?
BEYHAN GÜRSON - Ben hiç bilemiyorum. Yani 3'ü geçmemişti.
BAŞKAN - Emniyetin arabasına mı koydular?
BEYHAN GÜRSON - Tabii, bir çekicinin üzerine yüklüyorlardı ben geldiğim anda,
orası çok kalabalıktı.
BAŞKAN - Tabii, siz o telaşeyle soramadınız; yani, olay yerinde bir zabıt, ne tutuldu?
BEYHAN GÜRSON - Verdiğim resimde var, evvela normal savcı gelmiş Ankara
Adliyesinden, daha o zabıt tutmaya başladığı sırada Nusret Demiral gelmiş, bu bizim
görevimiz demiş, onlar gitmişler Nusret Demiral orada...
BAŞKAN - O zaman, biz, bu normal savcıyı da bulmamız lazım.
BEYHAN GÜRSON - ilk gelen hangi savcıydı. Ankara savcılanndan nöbetçi o gün
kimse, pazar günü nöbetçi olması lazım.
BAŞKAN - Yani, normal savcının elinden Devlet Güvenlik Savcısı olayı almış.
BEYHAN GÜRSON - Evet. Halbuki şöyle bir şey de vardı Muammer Aksoy'un,
Bahriye Üçok'un üst üste öldürülmelerinden sonra Uğur'un muhtelif yazıları var ve o yazılarda
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da diyor ki “bu savcıyla bu cinayetler çözülmez” ve bunu tekrarlıyor müteaddit yazılannda.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu savcı dediğinizi ismen söyleyebilir misiniz?
BEYHAN GÜRSON - Ankara Savcısını bilemiyorum, hangi savcı.
TEVFİK DİKER (Manisa? - Olaylann çözülemeyeceğini kastettiği savcı...
BEYHAN GÜRSON - Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiral'ı
kastediyor. Nusret Demiral ile ilgili yazıları hep.
BAŞKAN - Nusret Demiral ile ilgili daha önce beyanlan var Uğur Bey'in.
BEYHAN GÜRSON - Yazılan var, köşe yazılarında bahsetmiş, cinayetleri kınamış, bu
savcının da bu işleri çözmeyeceğini, çözemeyeceğini ifade ediyor.
BAŞKAN - Esas merak ettiğim olay şu, siz, avukat olduğunuz için, delillerin
toplanması aşamasında...
BEYHAN GÜRSON - itiraz etmemize rağmen çalı süpürgesiyle süpürmelerine mani
olamadık, ne yapabilirdik ki...
BAŞKAN - Komşulann ifadesinin alınması ne zaman oldu?
BEYHAN GÜRSON - Alınmadı ki doğru dürüst, belki polis bir... Yeteneksiz ortaokul
mezunu mudur nedir bir polis gelip bir şey gördün mü görmedin mi diye sormasının dışında,
savcı, Güldal'ın dışında bir tek kişinin ifadesini almadı, dosyayı incelerseniz göreceksiniz.
BAŞKAN - Emniyet Dosyasında...
BEYHAN GÜRSON - Dosyasında savcı tarafından alınmış bir tek ifade yok, Güldal
dışında.
BAŞKAN - Oradaki apartmandaki bütün dairelehn ifadelerine başvuruldu mu?
BEYHAN GÜRSON - Savcı almadı.
BAŞKAN - Emniyet aldı mı acaba?
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BEYHAN GÜRSON - Savcı almadı.
BAŞKAN - Emniyet aldı mı acaba?
B2YHAN GÜRSON - Emniyet ifade aldı mı bilm iyorum .
BAŞKAN - Yani, siz avukat oldu ğun uz için, d e lille rin

toplanması

açısından söyledim .
BEYHAN GÜRSON - Ama, ciddi bir ifade alınm adığını biliyoruz.
ABDULLAH GÜNBEY (Karaman) - Beyhan Hanım, bu Ayhan Aydın, ayın
3 1 ‘inde olayla ilgili bilgim ve görgüm var diyerek polise m üracaat eden şahıs,
sizin bu yayınlanm ış olan suikast raporu kitabında ve bundan önceki Güldal
Hanımın ve sizin ifad elerin izde n anladığım kadarıyla olayı tefarruatlı bir
şekilde, açık bir şekilde kişinin yüzündeki yaraya, rengine şeyine varıncaya
kadar ondan sonra net bir şekilde anlatıjjror.
BEYHAN GÜRSON - Bir şeyi daha ifade edeyim, bu teşhis ettiği iki
tanıktan yüzünde yara izi bula nan, Ankara'ya. Uğur'un ölüm ünden bir hafta
önce çalıntı araba getiren şahısdır, o arabada birtakım m ad de ler getirilm iş
olduğu söyleniyor, belki bomba, bu da araştırılmadı, diğ e rin in adı Mehmet Ali
Şeker'dir. Mehmet Ali Şeker'in evinde 8 kilo, gösterdiği yerde 35 kilo olmak
üzere Uğur'un arabasına konulan bomba cinsinden bomba bulunm uştur.
İran'da eğitim gö rdü kleri tespit edilm iştir. Yüzünde yara olan Ayhan Usta,
diğeri Mehmet Ali Şeker.
ABDULLAH GÜLBEY (Karaman) - Sorumu şöyle tam am layayım , yani,
burada açık, seçik, net bir şekilde tarif etmesi, o b ö lg enin insanı olmadığı
halde oraya eşini veyahutta a iles ini aramaya gelm iş olm asını normal buluyor
musunuz?
BEYHAN GÜRSON - Şöyle normal bulu yorum , karısının sevg ilisi olduğu
şahsı bulm ak için herkese dikkatli dikkatli bakıyor, olayın olduğu yer de taksi
durağının hemen önü zaten. O kafasındaki tipi arıyor, tipi tarif etm işler ona.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bu Ayhan Aydın, daha önce m ahkemede
tanıklık yaptı mı?
BEYHAN GÜRSON - Ayhan Aydın'ın ifadesini sizlere verdim.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sanık olarak ifadesi var mı?
BEYHAN GÜRSON - Sanık olarak
almadı, p o lis almış, savcı almadı.
ABDULLAH GÜLBEY (Karaman) -

tabiî... Tanık olarak savcı ifadesini
Bunun

karısını daha sonra

bu lm adığına dair bir bilgi yok?
BEYHAN GÜRSON - Daha sonra ortadan kayboldu.
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bulup

Sonra onu takip eden gazetecile r bana söylediler, adresine gittik, yok
dediler.
ABDULLAH GÜLBEY (Karaman) - Ayhan Aydın'ın aradığı adam o an
Ankara'da mı ikamet ediyormuş?
BEYHAN GÜRSON - Çankaya bö lg esin deki taksi du rakla rında çalışan
bir şoför de m iş le r ona, o da şu durağa gittim, bu durağa ğittim, sonra d e d ile r ki
senin tarif ettiğin tipte bir şoför Karlı Sokaktaki taksi durağında var, bu sefer
orayı gözetim altına aldım diyor.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Buradaki adreste, Dikmen M ahallesi, 27 nci
sokak, no 96 demiş, burada hiç oturmuş mu acaba?
BEYHAN GÜRSON -

Evet, oturmuş, o tarihte C u m huriyet m uhabirle ri

muh tarla ve kom şularıyla konuşmuşlardı, orada oturuyordu, o tarihte orada
otu ruyordu.
FETULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, bu tanık da acaba bizim aklımıza ilk
etapta ge len, yani sırf soruşturmanın yönıjnü başka tarafa çevirmek için bir şey
mi acaba?
BEYHAN GÜRSON - Tabîî, ama, savcı bile ifade almazsa bu nlar nasıl
çözüle cek? Yani, 4 yıl geçti, savcı kendisi ifade almadığı gibi, Ankara
A dliy esine ihbarda bulu ndu, bunun hakkında dava açın diye, terörist,
insanla ra iftira atmış diye dava açıldı.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Şimdi, bu Ayhan Aydın adındaki insan
ke n d iliğ in d e n g e liy o r ve Yıldız Karakoluna başvuruyor. Ben olayı gö ren le rd en
biriyim, bilgi vereceğim diyor. Karakola bilgi veriyor. Bilgin in arkasından bu iki
şahsı tarif ed iyor. Birinin yüzü nde gerçekten yara olduğunu tarif ediyor, bunun
üzerine Terörle Mücadele Şube M üdürlüğüne götürülüyor. Terörle M ücadele
Şube M üdürlü ğü ne 7 insan ge tiriliyor, bunların içinde var mıdır deniliyo r, bu
ikisi diye tarif ediyor, hakikaten bu ikisinin birinde yara izi var. Bu noktadan
sonra polisin doğal olarak yapması gereken bir tek şey var, bunu alıp yargıya,
savcıya intikal ettirmektir ve ha kkında dava açmaktır.
BEYHAN GÜRSON - Ama. savcının bilgisi var da ge tirilem edi.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bu yapılmıyor, yapılmadığı gibi, adam Türk
kamuoyu önüne çıkarılarak yalancı şahit, iftira ettiği biçim in de bir programa
çıkarılıyor, arkadan da adama iftira ettiği gerekçesiyle dava açılıyor. Şimdi,
adam kayıp, işin enteresan tarafı o.
BEYHAN GÜRSON - Daha komik bir şey söyleyeyim size, bu dava
açıldı, davanın her duruşmasını izliyorum, ilk duruşmaya tanık geldi ifade

-

61

-

verdi, bir daha hiç görünmedi; ama, bu müşteki olan, sözde iftira atılan Ayhan
Usta ve Mehmet Ali Şeker bir türlü mahkemeye ge tirile m ed i, hâkim de
iddia meye bakıp da bunlar Bayrampaşa ce zaevinde oradan getirdeyim
de medi, tahkikat yazıları ev adresle rin den yapıldı, ikibuçuk sene dava sürdü
ve sonunda beraat etti.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Peki, sanık Ayhan Aydın, birisi sorunca iş
arıyorum demiş, telefon numarası vermiş, telefon açtığında da Sivas çıkmış.
BEYHAN GÜRSON - İfadesinde yazıyor o.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Anladım da, burada yani, Ankara'da olan bir
kişi kotlu falan bir numara mı vermiş? Burada biraz şüphe uyandırıyor sanık.
Yani, senaryo falan olmasın. Yani, araştırılmasında fayda var. Yani, Sivas'ta
bir hastane çıkıyor telefonda, Ankara'nın telefonunu bilir insan, bu kotta olması
lazım ki, bu kotla beraber Sivas çıksın. Ankara'yı kotlu aramaz.
BEYHAN GÜRSON - Herhalde kotlu numara verdi.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Bunda biraz anorm allik var gibi geldi bana.
BEYHAN GÜRSON - Hatta, elime yazdım, Sivas'ta bir hastane numarası
çıktı diyor.
BAŞKAN - Dikkatimizi çeken bir olay daha var, bu mahkemedeki
ifad esinde eşinin
s evg ilis in i aramaya çalıştığını
ifade ediyor, fakat,
emniyetteki ifa desinde iş aramak için o semtte dolaştığını söylüyor.
BEYHAN GÜRSON - Kusura bakmayın; ama, kim tele viz yona çıkar da
daha boşanmadığı karısının sevgilisi vardı da ben onu arayordum der mi?
İnsan de mez tabiî, o kısmını saklayacak, onun için iş arıyordum bahanesini
buluyor. Mantıklı değil. Yani, Reha Muhtarın programına çıkarıldıktan sonra 65
milyona ilan eder mi, karımın sevgilisi var, ben onu arıyorum diye.
BAŞKAN - Evet, doğru.
Başka soru var mı?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Benim soru değil de, Hanım efendin in
anla ttıkla rına dayanarak şunu söylemek istiyorum; bu Ayhan Aydın'ın üzerinde
mutlaka du rulması gerektiğ i görüşündeyim.
Ayrıca, üç patlamanın, sadece Güldai

Hanım

ile

onun

ifadelerin in

çakışması falan, olaki bu yönüyle değilse bile, başka yön üyle, olayı saptırma
yönüyle, bilmem ne yönüyle çok önemli bir isim olduğunu söylemek istiyorum.
Ömer Çiftçi üzerin de de durdu zaten Sayın Diker de.
Bir de ben anladığım kadarıyla, şeyin üzerinde, em niyet ve savcılıktaki
dosyaları görmeden, yani, burada biz dinle yerek zannediy orum biz hep bGyle
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tered dü tlerde kalacağız, acaba, niye Sivas çıktı telefon, o ne idi, bu ne idi.
Bunları komisyonun mutlaka görmesi gerekir.
Bir de ben de bugün aynı izlenimi edindim, Hanımefendi de üze rin de
duruyor, dünkü Susurluk tanıklarının ve diğer tanıkların çok ön emli olduğu.
BEYHAN GÜRSON - istihbarat da ire sin d e k ile r çok ön emli.
Sonra Uğur bana devamlı olarak benim telefonum d in le n iy o r de rdi, ama,
hiçbir yerden bu konuda da bir araştırma yapılmadı, din liyo rd u k d e m iy orlar
tabiî.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) -

Uğur Bey tarafından, ben d in le niy orum ,

böyle bir şüphem var, bu konuyu bir araştırın diye bir müracaatı oldu mu?
BEYHAN GÜRSON - Öyle olsa da d inle m eye cekle r mi?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Benim hatırladığım kadarıyla

Uğur

Mumcu'ya verilen bir cevap var galiba. Yani, deniyor ki, yahu size o kadar
gelen gizli bilgi belge var ki, sizi d inle m eye ceğiz de kimi dinle yece ğiz .
BEYHAN GÜRSON - Evet, konuşurken bir daha bizim aleyh im izde atıp
tutmayın filan gibi bir laf söylüyor. D inle dik leri kesin yani.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Biz, Güldal Hanımın ifad elerid e üç patlama
olarak aldık ve orada üze rine basa basa durdu.
BEYHAN GÜRSON - Evet, çok dikkatli bir insan.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Siz, bir hukukçu ve avukat gözüyle olay
yerine g e ld iğ in iz d e üç patlama, üç tane belli öbekleşm e izleri bırakır, aynı
şiddette cereyan etm eyebilir, bunu görebilm e imkanınız oldu mu?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yoksa, tek patlama, tek düze yani, en kuvvetli
pa rçala r bir yerd ed ir, böyle serpin tiler devam eder, tek patlam a serp in tid en
belli olur, üç patlamanın serpintisi ayrıdır. Böyle bir gö zle m in iz oldu mu?
BEYHAN

GÜRSON -

Hayır olmadı.

Daha

çok

bomba

uzmanla rının

bile ceği şey. Bizim kanaatimiz şu ki, daha çok uzaktan kum andayla patlatılmış
bir şeydir. Öyle olunca cami o zaman inşaat ha lin de ydi, birtakım yerler var,
yani, orala rdan kullanılmış olabilir, bu yönde araştırma hiç yapılmadı. Kesin
olarak

işte vites kolunu

çekince

patladı filan dedile r.

kum andayla patlatılmıştı. Bu yönde bir şey yapılmadı.

Bize göre

uzaktan

Sonra

m orgda

ben

gördüm Uğur'u, baş kısmında hiçbir hasar yoktu.
BAŞKAN - Otopsi raporunu gördünüz değil mi?
BEYHAN GÜRSON - Otopsi raporunu gördük. Otopsi raporunda ak saçlı,
mavi gözlü, 50 yaşlarında, erkek.
BAŞKAN - Evet, çe lişkili.
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BEYHAN GÜRSON - Tabiî, bunu söyediğim iz zaman esasa müessir
değil. Esasa müessir değil de ne kadar baştan savma olduğu da ortada.
BAŞKAN - En azından kimlik tespiti açısından, yani, cesetin kime ait
old uğu açısından önemli.
BEYHAN GÜRSON - Ceyhan'ın değil, Uğur'un saçı ak saçlı diyor. Yani,
çok komik geliyor. Bu kadar cid diy etsiz lik olmaz diye
hukukçu olarak işin içinde olmak çok azap verici bir şey.
kişinin

düşünüyorsunuz,

TEVFİK DİKER ( M a n is a ) - Efendim, bu Aydın'ın ifadesinde karşısındaki
fizik yapısını anlatırken elin de kola şişesi olduğunu, kola içtiğini

söylüyor. Şimdi, kola içecek kadar bir rahatlığı nasıl buld uğu şüpheli. Bir de
o kolayı hemen ala b ile c e ğ i Rahmetli Uğur Mumcu'nun evinin yakınında bir
bakkal veya market yok mu? Onlara böyle kola alan bir kişi soruldu mu acaba?
BEYHAN GÜRSON - Efendim, orada bir Dedefendi Kebapçısı vardı,
oradan da olabilir, bakkaldan da ola bilir.
Biraz önce bir şeyi unuttum, dışarıda konuştuğum zaman bu tanığı iyice
tarif ettirdim , Ayhan Aydın'ı yüzündeki yara izini tarif ederken, kıyafetini tarif
ederken çivit mavisi kaşkolü vardı dedi. Güldal da olay olduktan sonra herkes
eve

do ğru

koşarken

birisi

uzaklaşıyordu,

birisi

gözüme

çarptı

böyle

kaşkolü vardı gibi dedi bana. Yani, birkaç şey in anmama neden oldu.
BAŞKAN - Dedefe ndi Kebabçısından aldığını söylüyor tanık,
Kebabcıyla acaba yüzleştirildi mi?
BEYHAN GÜRSON - Sanmıyorum yapılmadı.

Diyorum

bir

tabiî,

ya hiçbir şey

yapılm adı. Dosyaları getirtince göreceksiniz, bunların h içbirinin yapılmadığını.
Teşekkür ediyoruz, çok sağolun.
BEYHAN GÜRSON - Yine her zaman sizlere yardımcı olmaya hazırım.
BAŞKAN - Tabiî, sizin yardımınıza mutlaka ihtiyacımız var, çünkü, siz
konuları çok yakından takip ettiğ in iz için zaman zaman sizleri rahatsız
edeceğiz.
BEYHAN GÜRSON - Estağfurullah, biz çok memnun oluruz, ipucu
b u lu nur da bu yumak çö zülü rse Uğur'u tekrar getirmez ama, başka kıymetli
insanların gitm esini önle yebilir.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Biz de teşekkür ediy oru z efendim.
Ceyhan Bey, hoşgeld iniz .
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Ceyhan Bey, ola yla ilgili olarak sizin b ilg ile riniz e ba şvurmak için sizi
buraya davet etmiş bulu nuyoruz, elim izde olmayan se beple rle sizi biraz fazla
beklettik, onun için özür diliyoruz, dolayısıyla geciktik.
CEYHAN MUMCU - Estağfurullah efendim.
BAŞKAN - Daha önne dinle d iğ im iz arkada şalarımızı
sonra arkadaşarımız sorular sordular, yine aynı yöntemi
düşünüyorum.
İlk önce sizi dinle yelim .

ön ce d inle dik,
izleyelim diye

Siz hukukçu o ldu ğun uz için bu işin hukukî boyutları ha ngi noktala rda
aksadı, ne le r yapıldı o konulardan da bahsederseniz memun oluruz.
CEYHAN MUMCU - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, üç kez devletten katil aramıştır; b irin cisi
Birinci Mecliste Ordu Mebusu Şükrü Beyin katilini aramıştır, devet, o katili
siyasal ik tidarla ters düşen o m ille tvekilim izin katilini devle t teslim etmiştir,
infazı tartışrralıdır; ama, sonucu tartışmalı olmayan bir biçim de h a lle dilm iş tir.
Türkiye M illet Meclisi çok partili dönem de 1950'li yıllarda Muzaffer
K a y a lı b ı y adındaki bir öğretm enin katilini talep etmiştir; Türkiye Büyük M ille t
Meclisin in ağ ırlığıyla bu cinayet de yargı önüne gelm iş ve sonuçlanmıştır.
Şimdi, bu üçüncü cinayet; dört yıldır Türkiye'nin hemen her y erinde
m eydanların ve salonların insan almayacağı bir biçimde yurttaşlarımız bu
cinayeti yüksek sesle tartışmışlardır. Tahmin ediyorum bugün de hu zuru nuza
getirildi, bir milyonu aşkın imzayı he defleyen dile kçem iz üç milyonu aşkın ad
soyad ve adresli d ile kç e le r ve her seferinde de Yüce Meclise gü v e n ile re k
getirilm iştir. Bir yandan halkımız geçen yıiki faili meçhul cin aye tler 10/90 sayılı
komisyonun
başına
ge le nle ri
düşünüp,
bu
komsiyonun
da
sonuca
gide m e yece ği konusunda kaygılar varken, ben benim gibi düşünen bazı
aydınla r da geçen dönem ertelenen bu komisyonun bu dönem yenid en
oy b irliğ iy le gü ndeme getirilm iş olmasından bir umut duyuyorum ve bu yüzden
gö rev

alan

sizlere

ve

bu

komisyonun

oluşumunu

sağlayan

de ğe rli

m ille tv e k ille rin e ve oy veren herkese bir yurttaş olarak ve Uğur Mumcu
aile s in in bir üyesi olarak teşekkür etmek istiyorum.
Şunu da düşünüyorum , bu komisyon bizim ıçın de pa rla m e nter re jim im iz
için de böyle bir komisyonun oluşması tarihi ve belki de siyasal cin ay e tlerin
önle nm esi
b kımmdan
son
bir
şanstır.
Demokrasimizin
devamı
ve
parlam e nton un üstünlüğü ve başka yolla r arayışlarını önüne geçecek de bir
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fırsattır. Onun için sizler de bizler de çok tarihi
d a kik ala rda eda ediyoruz.

bir görevi

şu

anda

şu

Bugün çok yoğun bir gün yaşandı bizler için de sizler için de, ben daha
önce Sayın Tevfik Diker aracılığıyla geçen yılki gelişm ele re göre Türkiye
Barolar Birliğine hazırlamış olduğum bir raporu takdim etmiştim. Bunun
dışında yine ondan birkaç zaman sonra bu cinayete ilişkin kişisel gözle m lerin i
içeren bir metni de sayın üyelerimizin dikkatine sunuyorum.
Ayrıca, sanıyorum, süikast raporuna ilişkin doküm anla rı
kitabın da Sayın Komisyon üyelerine ulaşmış olduğunu umuyorum.

içeren

bir

Ben, bir kaynak olarak Sayın Tuncay Özkan tanık olarak dinle necek, Bir
Gizli Servisin Tarihi. M illî İstihbarat Teşkilatımızın tarih çesin i içeren bu kitap
ha kkında da Sayın Komisyonun dikkatini çekmek istiyorum.
Dün buraya gelirken bu kitaba da bir göz attım. Ve rastlantı olarak HBB
tele viz yo nun da Sayın Yıldırım Akbulut, Abdullah Çatlı'nın eşi ve Haluk Kırcı'nın
katıldığı bir programı izliyordum. Bu kitap Susurluk kazasından önce çıkmış bir
kitaptır, geçen yıl biz, Türkiye Barolar Birliğine rapor verişim iz den önce
elimize geçmiş bir kitaptır, bu kitapta, şimdiki Susurluk Çetesi olarak
adla ndırıla n Susurluk Komisyonunun soruşturduğu olayla r çok ayrıntılı bir
biçimde açıklanmaktadır. Örneğin, dünkü programda Susurluk Komisyonuna
Abdullah Çatlı'nın eşi T ürkiy e’ye nasıl ge tirild ik le rin i, VİP işlem in in ken dile rin e
nasıl uygulandığını ve kendile rin i Türkiye'ye getirden bu işlemlerin bir albay
tarafından e ş g ü d üm le ndiğin i söylüyor ve albayın adını komisyona açıkladığını,
ancak, kamuoyu nda açıkla yamayacağını, bunu komisyona bıraktığını söylüyor,
oysa, bu kitapta o albayın adı bile var.
Süikast raporundan sonra herhalde dokümanla rdan sonra gelişen
ara ştırmalarda gene bu kitapta Uğur Mumcu cin ayetine ilişkin önemli
g e liş m e le r ve işa retler de var. Örneğin, Uğur Mumcu'nun tele fonlarının
dinle nm e olayı orada ayrıntılı bir biçimde ve Uğur'un bu telefon dinle nm eden
dolayı Millî İstihbarat Teşkilatı elem anlarının dahi yakınmaları ve telefon
d inle m ele rin in nereden anlaşıldığı, son, Uğur'un ölümünden evvel Milli
İstihbarat Teşkilatının basın mensuplarıyla yaptığı topantıda Uğur'un zamanın
Müsteşarıyla yaptığı tartışmalar ve özellikle Merhum Cum hurbaşkanı Turgut
Özal'a bağlı olarak kurulmuş olan özel bir istihbarat birim inin varlığı ve bu
birimin tek yaptığı işin Uğur Mumcu'yu izlemek olduğu. Uğur Mumcu'nun
şikayeti üzerine geçmiş SHP- DYP Hükümeti zamanında bu birimin dağıtılmaya
çalışıldığı ve süikastın da hemen bu sıralarda işlendiğ i konusundaki bulgulara
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dikkatin iz i çekmek istiyorum. Çünkü, bu kitabın kaynağı IVlillî İstihbarat
Teşkilatının bazı elem anla rıyla, resmi ela m anla rıyla ve kurum dışındaki
e lem an la rla gö rüşüle rek hazırlandığı da açıklanıyor. Esasen kom isyonunuz da
bu kitabın yazarı Tuncay Özkan'ı tanık olarak çağıracak.
Ben olayın görgü tanığı olmadım; ama, bu cinayetle bir avukat olarak,
Uğur'un ağabeyi olarak da çok yakından ilgilendim , zamanın çok ilerle m iş
old u ğun u da dikkate alarak ve zapta geçmesini teminen bazı tanıklıklarım ı arz
etmek istiyorum.
Ben, Uğur Mumcu'nun öldürüle ceği konusundaki kaygı ve kuşkularımı
1992 Haziran ayından son--a hissetmeye başladım. Bu arala rda ö z e llikle
İstanbul'da Pera Palas'ta Behçet Cantürk'ün yaptığı bir toplantıda gerek
PKK'ya gerek Özgür Gündem Gazetesine yardım edilm esi için Güneydoğulu
işadamlarının adeta imece suretiyle zorlandıklarını ve bunların da başlarına
bu problemi açan kişiler olarak Sayın Turgut Özal'ın sorunu çözeceği, ama.
Uğur Mumcu gibilerin G üneydoğudaki bu kirli savaş adı verile n proble m in
çözülm esine

engel

oldukları

yolundaki yoğun

e leştirilerde n

itib aren

Uğur

yönünden korkmaya ve kayg ılan maya başladım.
Uğur'a ekran yasağı vardı. Ölümünden kısa süre önce ekranla r açıldı.
B unlardan birincisi. Uğur, ikinci cum huriy etçilerle tartışma yaptırılan TRT'nin
bir programı, sonra 1987'de günd emde
olduğu
ha lde
resmi
devlet
gö revlile rin ce pek üzerinde durulmayan Rabıta olayının, yani, imamlarımıza
gizli kararnameyle Suudi Arabistan'dan maaş verilme id diasının 87'den sonra
birden bire Uğur'un ekran yasağı yine resmi kanaldan açılıp güncelm iş gibi o
konuların tartışılması, gene HBB kanalında Haşan Mezarcı ile gene bu konuda
bir tartışmaya çıkarılması, bendeki endişele ri artırıyordu.
1992 yazılarını taradım, 1992 yazılarını sanıyorum, huzurda dinle ne cek
olan Nezih Tavlaş bir fihris halinde de komisyonunuza sunacak. Bu yazıların
yoğunlaştığı bir konu vardır. Uğur Mumcu’nun sürekli olarak 92 yılı siyasal
iktid arıyla büyük çekişmeleri vardır. Bunlardan birisi f e d e ra s fo n konusu,
federasyon yoluyla çözüm ve Amerika Birleşik D e vle tle rin in ve ö z e llik le
Türkiye'nin

ortaklaşa

oluşturdukla rı

Kürt

siyaseti,

Karabağ'a

askeri

bir

müdahale yapılması ve Sayın Özal'ın çocuklarının mal varlığı konusu U ğ u r’un
92 yılındaki yazılarının yüzde 80'ini oluşturmaktadır.
İran İslam Cum huriyetin e yönelik hiçbir yazısı yoktur. Tek bir yazı vardır,
o yazı da Amerika Birleşik Devletle rinin Saddam sorununu halle ttikten sonra
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İran İslam Cum huriyeti başına yeni p ro ble m le r çrkarıp, yeni provaka syonlar
yap a b ile c e ğ i yolundadır.
Gene ölüm ünden

kısa bir süre önce,

İsrail

Büyükelçisi

ile Uğur'un

görüşm e sin e neden ^ i a n yazı da tek yazılarda/ı birisid ir, bu da MOSAD
örgütünün Tala bani'ye yılda 50 milyon dola rlık bir yardım yaptığı konusundaki
yayından hemen sonradır.
Uğur'un ölüm ünden sonraki bazı tehrıaslarım, ilişkilerim kon usu nda da
bilgi vermek istiyorum.
*
Ben, Sayın Ülkü Coşkun'u,

-

68

-

Ben Sayın Ülkü Coşkun'u üç kez ziyaret ettim, her seferinde, yanımda
Yargı ve Güvenlik De rneği Başkanı, Gazeteci Ünal Inanç'ta vardı. Ben bu
gazetecinin
de tanık olarak
konuşmala rın tanığı olmuştur.

dinle nm e sin i
istiyorum; çünkü,
birtakım
Ben, şimdi burade arşive ve^ tarih e bu

konuşmala rın kritik noktalarını söyleyeceğim , bu nların hepsine tanık olmuştur.
Onun ve muhataplarının ne diyeceği de önem kazanmaktadır. Ben, Ülkü
Coşkun'la üç kez görüştüm. Görüşmelerden birisi, Ömer Çiftçi olayına ilişkin
olarak. Ülkü Çoşkun'un, Ömer Çiftçi'nin bizzat ifadesine ba şvurmamış olması,
taksi durağı şoförleri men suplarının ifadelerin i bizzat almamış olması ve olay
günü, Ömer Çiftçi olayını araştırmasını isteyen taksi

mensupla rının, durak

mensupla rının sonradan büyük bir korkuya ve sinmeye uğramaları ve bu
konuda bizim le görüşmek istememeleri, konusunda bir yakınmaydı ve bu taksi
mensupla rının if ad elerin in de tek tip; yani, bir hazırlanmış ifade ö rn eğ in i, bir
toplu dilekçe gibi adeta, her biri ayrı sayfa; ama, her birin in aynı ifad elerin i
içeren

if ad elerle

Coşkun, bunu

olayın

polisin

kapatılmaya

gayretkeşliğ i

çalışılmasıydı.
olarak

Hatta

d e ğ e rle n dird i.

o

zaman

Diğer

Ülkü

bir konu,

Güld al'm evine, cin ayetten üç ay sonra 24 Mart günü gele n. Ozan adlı bir
kişinin Uğur'un evraklarını almak, Güldal'm bu evrakları teslim e d ilm e d iğ i için
tehdit altında olduğunu bild irm esi üzerineydi. Ben kendi araştırm alarım la bu
kişinin kim olduğunu öğrenmiştim . Anka ra'da nerede ikâmet ettiğ ini, bindiğ i
araçların plakasını bile almıştım; ama, bir türlü bulu nam ıyordu. Bunun üze rine
Ülkü Coşkun'a giderek, bu durumdan yakındım ve bir iki gün daha bulm azlarsa
bu kişiyi benim bulup basın toplantısıyla açıklayaca ğımı sö yledim . Bu kişi
bulu ndu. Gerekli y üz leştirm eler yapıldı. Ancak, ortada bir teh dit ve ortada bir
de vle t kurulu şlarına ha karet içeren beyanla r olduğu halde ve sabit olduğu
ha lde bu konununda üzerinde durulmadı.
BAŞKAN - Ozan, nedir bunun ismi?.
CEYHAN MUMCU - Ozan diye isimle kendisin i tanıtıyor. Bunu sanıyorum
içişle ri Bakanlığı yetkilileri açıklar. Bir dolandırıcı görün üm ün de bir adam;
ama, tabiî, o gün şu bakımdan önem vermiştik. G üld al'a üç ay koruma
verilm işti, korumanın kalktığının erteki günü bu girişim yapılmıştı. Verdiğ i bazı
telefon
numaraları
devlete
ait telefon
numaraları
olarak
çıkıyordu.
Ke-ndilerinin, yine Turgut Özal'a bağlı istih bara t örgütü elemanı olduğu
id dia sında bulu nuyordu ve biz o zaman bunu sadece Ülkü Coşkun'a değil.
Sayın Süleyman Demirel'e de. Sayın İsmet Sezg in'e de. Sayın Erdal İnönü'ye
de aynı gün Emin Değer ve Güldal'm babası iki emekli albay; biri yargıç albay
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Emin Değer, Eczacı Albay Süleyman Homay ile birlikte yansıttık; ama, Ülkü
Coşkun'a ben her üçünde de yine Ünal Inanç'la gittim, işte o gidiş lerim in
birinde, yine Ünal inanç da vardı. Sayın Ülkü Coşkun bize "d evle t isterse
çözer" tümcesini sarfetti. Ülkü Coşkun'dan sonra, ben, Millî İstihbarat Teşkilatı
Müsteşarımız Sayın Sönmez Köksal'a da Ünal İnanç'la birlikte gittim. O sırada
gündem de hemen cin ayetten sonra, benim bir tepkim olmuştu. Bu Nusret
Demiral'm

bu

soruşturmaya

bakmaması,

yürütm emesi;

çünkü,

onun

bu

soruşturmayı, tarafsızlık içinde yürütm eyeceği kaygısıydı. Bu kaygıyı nereden
duym uştuk; bir kere Uğur Mumcu'nun yazılarından. Sayın Turgut Özal'a yapılan
suikastin çözüm le nm eyişi, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok o layla rın da hiçbir
ilerleme ka yd ed ile m eyiş i ve yine Uğur'un ölüm ünden kısa bir süre evvel,
muhafız alayı önüne park edilmiş bir ara bada, bir İsrail dip lo m atına ait
arabada o İsraillinin karşı pazara gidip, bir Ürdün'lü ile evrak değiş tokuşu
yapıp, çok kısa bir süre sonra 10-15 dakika içinde geri dö nüşüyle arabanın
patlayışı, aynı Uğur'daki gibi bir pa tlamayla bu kişinin ölmesi; ama, orada
muhafız alayı bahçesin de, ki belki siz parla m e nterler olarak bile oraya araba
park edem ezsin iz, müdahale edilir. Orada

görevli

7 er ve

1 astsubayın

ifad elerin in bile almaya gerek duyulmayışı gibi ge rçekten büyük bir vahamete
düşürecek, sorum suzlu kla ra tanık olduğum uz içindi ve Uğ ur Mumcu, Muammer
Aksoy cin ayatinden itib aren de, böylesi soruşturmaların Nusret Demiral ile
yürü tü le m eyece ğin i yazıyordu. Ben, bu arada Nusret Dem iral'm görev süresi
bitmişti; ama, buna rağmen görev süresini uzattılar. Ortada bu görev süre sinin
uzatılma ihtiyacının Millî istihbarat Teşkilatın ca ileri sürüld üğü iddiasını
do ğru la m a k üzere, bu amaçla gitmiştim. Burada yakınmalarımı söyledim ve bir
kişinin

hasım olduğu

bir savcıyla,

onun

gö revden

alınmasını

savcıyla hâlâ soruşturmayı devam ettirmesinin, devlet

isteyen

saygınlığına

bir

uygun

olmadığını, savcının reddi kurumu olmasa bile, aradaki bir bayağı görevden
alma
ta le bini
içeren
bir
kişinin
soruşturmasının
yansızlıkla
yürü tü le m eyece ğin i, zaten olayın başladığı anda Nusret Dem iral'm ilk tepkisi
olarak

yab an cı

örgüt

işidir,

çöze meyiz

tarzındaki

daha

delil

toplama

başla ngıcınd aki aldığı tavırla, böyle bir niyet taşımadığını, ayrıca kendisine
yapılan tele fonların, bir telefon ihbarlarına dayanarak g ö re v le n d irilm iş bunun
da bir he def saptırma olab ile c e ğ in i ve neden bu kişide

ısrarlı olduklarını

sordum; bana verdiği yanıt, bilmiyorum burada tekrarla ya b ile ce k mi onu, o
arada görev yerine ge len
gö re v le n d irild iğ in i, Nusret

bir Millî istihbarat
Demiral'm, Ankara
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Teşkilat elem anla rın ın da
savcısını görev yerinden

uzaklaştırdığı

gibi, bu i\/liliî İstihbarat Teşkilatı ekibin i de görev

yerinden

uzaklaştırdığını, bu ekibin de durumu bir tutanakla müsteşarlığına b ild ird iğ in i,
müsteşarın da durumu

Başbakana

bild ird iğ in i.

Millî

İstihbarat Teşkilatının

Nusret Demiral'ın görevin in uzatılması yolunda bir talebi olm adığını, aksine,
onun kendi teşkilat imajların a da bu tutumuyla zara r verd iğ ini bana ifade etti.
Bu en d işe le rin i Başbakanlığa bild ird ik le rin i söyledi. Bu görüşm eden kısa bir
süre sonra, sanıyorum Sayın Nusret Demiral, beni. Emin Değeri ve Güldal
Mumcu'yu

davet etti. Bize -neden

bunu

yaptı

bilm iyorum-

cin aye tle

ilgili

görün tü le rin videosunu seyrettirdi ve arkasından, -orada, Emin Değer, Güldan
ve benim dışımda bir de Ülkü Coşkun vardı- şu tümceyi söyledi, çok
net
hatırlıyorum, çok üzerinde durdum "D evlet isterse çözer. Siz güçlü bir aile sin iz
Hükümete gidin, gerekli baskıyı oluşturun, gerekli mesaj ve talim at verils in
çözüm le nsin . Ya da bu birimlerin doğrudan bana bağlanmasını sağla yın o
halde ben size, bunu s a ğ la y a b ild iğ in iz takdirde, ben söz veriyorum ben
çözerim." O arada -sanıyorum Güldal'da burada tartışma yaptı- Devlet G üvenlik
Mahkemesi savcısının talimatlarını dinle m eyen güvenlik güçle ri elem an la rın
ola m ayacağın ı biz bir yanıt verdik; ama, yine de bu hususu aktardık. Bilmem
Sayın Erdal İnönü dinle ne cek mi; ama, tanıklık yapacağını zan ne diy o rum .
Karşıyaka B eled iy esinin Uğur Mumcu anısına parkta bir anıt dikme ne de niy le
ben

Sayın

Nusret

Demiral'ın

bize

anlattıklarını

detaylı

olarak

ken disin e

anlattım. Onun tepkisi de "olur mu öyle saçma şey. Tabiî ki Devlet
çözü m le n m esini istiyor" dedi; ama, son Ömer Lütfü Topal olayından sonra,
İstanbul Emniyet Müdürünün Sayın Başbakan

ve Cum hurbaşkanın

cinayeti

istemesi

çözüm le nm ek

için

ilave

bir talimat

hatta

bir

dan

bu

sözleşme

yapmaya çalışması ki bize yansıyanlar ki do ğru lu k derece sin i bilm iy oruz.
Muhale fet partisine na kşetmesinden bu mesajın doğru olduğu iz lenim in i almış
oldum. Bu arada, ben, bazı hususları dü zeltmiş olayım. Demin geçti ga liba,
Hak-İş konusu. Ben Ömer Çiftçi'yi Ç o k iyi tanıyorum. Ömer Çiftçi ile tanışma
tarih im 1974 yılında ben bele diy ede özlük işleri müd ürüydüm, işçi iliş kileri
müdürüydüm,

sonra

Ankara

Belediyesi

Başkan

Yardımcısıydım.

Toplu

sözleşm eyle iliş kiliy di benim görevim. Toplu sözleşme yapma ve işçilerin
atanması ve yönetim konusu. Ömer Çiftçi de o tarihte, Genel-İş se ndikasın da
bugünkü

AŞTİ

işçile rinin

sendika

başkanıydı.

Bundan

evve lki

dönem,

Genel-İş'ten evvel; yani, Dalokay dönem inden evvel Ekrem Barlas'ın Belediye
Başkanı old uğu dönemde. Muhlis Şensöz'ün ya da Beled iy en in Genel-İş
dışında başka bir sen dikanın, ki hep oluyor,
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kurumlarda siyasal

ik tid arla r

değiştikçe ken dile rin e yatkın sendikayla çalışma arzuları beliriyor. O zaman,
büyük bir mücadele olduğu halde Ömer Çiftçi'nin sendikasına hoşgörü
gösterild i ve tek Genel-Iş'in orada sözleşme y a p a b ild iğ id ir. Hak-Iş'ten çok
böyle bir uzlaşma id diasıdır. Herhalde onu bu şekild e ifade ettiler. Ömer Çiftçi
olayında, üstünde du rulması gerekli husustan birin cisi, he rha ngi .birv sokakta
bir taksi durağının olma durumu çıktığında bunun m em nuniyetle karşılanması
o lağan, bu taksi durağına karşı çıkılması olağanüstü bir du rum d ur ve Ömer
Çiftçi

bu

taksi

durağını

neden

kaldırmak

istediği

konusunda

bir

açıklık

getirem em ektedir, ikinci konu bağırma konusudur, ki, bağırma konusunu ben
ken disiy le de görüştüm. Oradak da Muzaffer Özbayral ve Doktor M uzaffer diye
bir arkadaşımız vardı. Bana bağırdığını; ama "sokağa ne zaman çıkacaksın"
diye değil de o "Beyin
söylemiştir.

Sonra

Fırtınası" adlı programın

o bağırmayı

da

reddetmiştir.

izlemesi
Sürekli

için bağırdığını
ifade

d e ğ iş ik liğ i

olayıdır. Bu yalancı tanık olayında da bir hukukçu olarak anla tm ak istiyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Çiftçi ile ilgili, geçmeden. Çiftçi çünkü, çok
ön ümüze çıkacak. Onu yakından tanıdığınızı söyledin iz. Bize dağıttığınız bu
Kuvayi Medya kitapçığında da., TGRT'de yayınlanan ve taksi dura ğın daki
şoförlerin gizli kameraya alınan "Çiftçi'yi aklamamız içm polis bizi tehdit etti ve
baskıyla be yan at verdirdi." Bu bandı izlediniz mi, böyle bir ba nt var mı?
CEYHAN MUMCU - izledim efendim. Bu program "U ğur M um cu’nun
Katili Hepim izin Düşmanıdır" adlı programdır. Program yapımcısı şimdi Leman
D e rgis inde olan Kutlu Esendemir. o zaman TGRT'deydi. iki aşa malı program
yapacaktı. Birincisi yaptı, İkincisini yapmadı. Detaylı olarak; Ömer Çiftçi o
programa avu katla katılmış bunun bir de ham bandı var; onu ben izlemedim.
Sonra da birkaç kez istememe rağmen temin edemedim onu. Orada çok daha
tedaylı açıkla mala rı vardı. O zaman

da Kutlu

Esendem ir "beni

de tatmin

etmedi" diyordu. Bu program güzel bir program olarak "Uğur Mumcu'nun Katili
Hepim izin Düşmanıdır" fragmanıyla promosyo nu da yapılmış ve gösterilm iş
programdır.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Devletin po lis in in ve savcısının
başvurmadığı taksi şoföreri bir özel tele viz yona ifade veriyorlar....

ifadesine

CEYHAN MUMCU - O da gizli kamera ama, çe k ild iğ in i bilm eden bir
söyleşi gö rünüm ünde.
TEVFİK DİKER (Manisa) -Z a te n normal kamera olsa pek inandırıcı
olmaz; gizli kamera inandırıcı. Yani gizli kamera demek şoförlerin haberi
olm adan,

belk id e

h içbir

baskı

-

altında
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kalmaksızın

doğal

ifade

de

b u lu n a b ile c e k le ri bir ortam
iz le d iğ in iz görüntüler?

olarak

d e ğ e r le n d ir ile b ilir

mi

Saym

Mumcu

CEYHAN MUMCU - Efendim bunu Saym Turgut Kazan'da doğrulamıştır.
O gün, Turgut Kazan da bir şoför arkadaş bu şikayette bu lu nm uştur Turgut
Kazan'a.

Sanıyorum

anımsarsa

komisyonunuza

bilgi

verir

ve

be nim

de

i-'lenimim, sonradan şoförler benimle konuşmaktan kaçındılar. Halbuki olay
günü; çünkü, olayı ben ortaya çıkardım, ben id dia ettim. Kimse de daha
farkında de ğild i olayın. Ben olay yerine ge ld iğ im d e Ömer Çiftçi koluma girdi,
benim de bir arkadaşımdı. Hatta 92 yılının Haziran ayında bir gün Uğur'la
g ö rüştüklerin i de biliyorum. Bir yazıda Uğur b a hse diy o r ona. Benim hiç aklıma
Ömer Çiftçinin bu olayı ge lmiyor; ama, oradaki a rka da şla r grup olarak eve
g e ld ile r o karışıklı içinde ve bu konuyu onla r bize söylediler; ama, sonradan o
k iş ile r müthiç bir ürkeklik içindeydile r. Lütfen, k e n dile rin i karıştırmamamızı
istiyorlardı. Onlardan hiçbirinden bir beyan veya bir şikayet elde etmeye
çalıştımsa

da

olmadı

gö nderdiğim

kimselerle.

Zaten

bir

benim

de

Ülkü

Coşkun'a yakınmam ondandı. Yani, kim tehdit ed iy o r bu şoförleri. Bunla r bir iki
gün içinde gayet hevesli biçimde olayı şikayet etmek, bu konuda b ild ik le rin i
g ö rd ü kle rini

anlatm ak isteyenler, sonradan bu işten

ka çınıyorla r diye.

Bu

o la b ilir Ömer Çlfftçi'de gidip ken dile rin i etkilem iş o la b ilir veya başka bir
makam etkilemiş olabilir; ama. Ülkü Coşkun bile polisin on ların ifad elerin i
alırken

ablamın

söylediğ i,

sorulmuş

kaç

şoför

var

b ildirilm iş

o

ifadeler

hu zurunuza gelirse görüle cek ki, tek tip bir şeydir. Yani, Önceden yazılmış
kopyaları çıkarılmış ve herkese ifade edilmiş. Herkesin kendi g ö z le m lerin e
başvurulm am ıştır ve bu yüzden de Adalet Bakanlığı Ülkü Coşkun hakkında
göreve savsaklama seb eple rinden biri saymıştır bu tutumu.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Mumcu, çok iyi tanıdığınız Ömer Çiftçi
görüş

olarak

ikinci

C u m huriyetçilikle

ilgisi

var

mıydı,

Behçet

Cantürk'ün

yakınla rıyla veya Özgür G ündem cilerle diyalo gda mıydı? Devlet içeris in de
gerçekten, son zam anla rda ortaya çıkan bazı siyasetçi veya başka türlü devle t
gö revlile ri gibi karşınıza çıkabilm e olasılığı var mıydı? Bakın bu TGRT'deki
gizli kasetle r polisin devreye girdiğ in i söylüyor ve iz le d iğ in i söylüyo r ki biz de
bunları istemekte fayda görüyoruz. Rahmetli Mumcu'ya h e d e f olarak yönelen
gru p la r var ve bu grupla r içerisin de saydığımız bu gru p la r Behçet Cantürk ve
Ö zgür Gündem de iliş kileri oldu mu, geçm işi neydi, yöresel durumu neydi?
Biraz bizi Çiftçi ile ilgili daha fazla aydınlatırsanız iyi olacak zannediy orum .
CEYHAN MUMCU - Efendim, sanıyorum bu arkadışımız Eşref Bey de
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b ilir PolatlIlIdır zannediyoru. Geniş bir aile si vardır. 1977'de mille tvekili
adaylığı yaptı, Cum huriyet Halk Partisinden. Bir sıra farkla kaybetti. O dönem
Cum huriyet Halk Partisi 15 mille tvekili çıkardı, o 16 ncı sıradaydı.
EŞREF ERDEM (Ankara) - 19 uncu sıradaydı Ömer. Ben 16’daydım.
Sonra 3 kontenjan konuldu. Ben 19 oldum, Ömer 22 oldu.
CEYHAN

MUMCU

- Yani

kontenjanı

hesap

etmezsek

yakın

bir

durumdaydı. Benimle çizgisi tersti örneğin; yani, ben Sayın Kamil Kırıkoğlu'na
sempati duyardım o dönem. O daha çok genel merkez eğ ilim in d e y d i. Sonra bir
dönem daha m ille tvekilliği yaptı. Özgür Gündeme yakınlığı konusunda bir
bilgim yok. Böyle bir tavrını göremedim. İkinci C u m huriyetçilik tavrı konusunda
da net bilgim yok; çünkü, yazar ya da söyler bir arkadaş değild ir.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Sayın Ceyhan Mumcu ben de bir şey
sormak istiyorum. Bu arkadaşımız Polatlılı dediniz.
CEYHAN MUMCU - Pardon, Haymanalı.
ABDULLAH ÖZBEY - Haymanalı. Buuranın y erlis in den miydi muhacir
miydi?
CEYHAN MUMCU - Onu sanıyorum Eşref Bey biraz daha benden iyi
bilir.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Ömer Bey benim he mşerimdir. Ömer de ben
de 1970'li yıllardan beri kendisini, onun ötesinin de aile sini de b ild iğim bir
arkadaşımızdır. Ailesi gele neksel Cum huriyet Halk Partilidir. Babası, bölgede
yani hatırı sayılır Türkmen aşiretle rinden birinin önde ge len isim le rinden
b irid ir Osman Ağa. iki e vlid ir babası. Bir eşi Türk kökenlidir. Ömerin annesi de
komşu bir köyden Kürt kökenlidir. Bunu söylemek olmakla haksızlık etmeyeyim.
Bunu söylem iş olmakla o çevrelere ilgi du yuyo r anlamına değil özü itibariyle
Türkmen boyundan gelen klasik Cum huriyet Halk Partili bir arkadışımızdır.
Onun ötesin de bir şey...
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Yani, annesi Kürt, babası Türk olarak.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Evet.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Peki teşekkür ederiz.
CEYHAN MUMCU. - Efendim, Ayhan Aydın olayına değinm ek istiyorum.
Barada çok detaylı anlatıldı. Komisyon raporunda da bu konu çok detaylı
işlenm iştir. Burada bence, yanıtlanmsı gerekli 3-4 soru vardır. Bunlardan
birincisi bu tanık yalancı tanıksa, kendisi eğitilm iş bir tanık olması gerekir;
çünkü, İslâmî Hareket Örgütü dava dosyası herkesin elin de olan bir dosya
değil ve bu dosyada, onun teşhis ettiği 17 kişi arasından sanıyorum, 3 kişiden
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1 tanesi de min söylendi Mehmet Ali Şeke r evinde 8 kilo ve gö sterdiği yerde 35
kilo olmak üzere 43 kilo C-4 bombası ki ilk kez elde edilen bir bombadır.
Ayrıca, yine o do syada yer gösterme zabıtlarına göre, bu bombayı, araçlara
monte ed eb ile n çok hızlı, bu konuda eğitim gördüğü de polisin tutanağıyla
be llild ir. D iğerlerin de n bir tanesi Ankara'ya araba getiren biris id ir. Üçüncüsü
de Ankara'da örgüt evi kiralayan kişidir. Şimdi, birisi bu dosyadaki bilg ile ri
buna aktarmış olmalı. Bunun tanıklığını yalancı kabul etsek bile, birisi bunu,
olayı saptırmak ya da işte İslâmî Hareket Örgütünün üstünü tutmak, bir de tabiî
bu teşhis ettikleri tanıklardaki tutanak tahrifatı. Bu tamamen do syaya vakıf bir
grupça, bu kişinin e ğ itild iğ in i gösteriyor. Tersine alırsak, o yönden de önem
taşır. Bunu kim eğitmiştir? Ne amaçla eğitm iştir? Bunu, Devlet G üvenlik
Mahkemesi Savcılığının ve Emniyetin merak etmesi gerekiyord u. Önce, 31
ocak günkü bu anlatım dan sonra, hiçbir şey yapılmamıştır. Ne zamanki,
Türkiye Büyük M illet Meclisi Siyasî Cin aye tle r Komisyonu tutanak tahrifatlarını
ortaya çıkardı, o tarihte... Neden beklenm iştir? Şimdi, birazdan arz edeceğim .
Pek çok ih ba r yapılmış, bu ihbarların hemen hemen hiçbiri cid diy e alınmamış.
Niye onla r için, bir yalancı tanıklık için dava açma gereği du yulmamış? Türkiye
Büyük M illet Meclisi bu kişiyi Emniyet güçle rinden istediği halde adresi
bula nam ıyor, g e tirile m iy or de nild iği halde, Reha Muhtar bunu getirmeyi nasıl
ba şarabilm iş tir. Bunları geçen dönemki komisyon bile, doğru soruları ortaya
çıkaramadı. Çok büyük çaba gösterdi, kamuoyu önünde o çabalarını biliyoruz.
Onun için, Uğur Mumcu dosyasını, bizle rin v ekille ri olarak, Türk Halkının
v e k ille ri olarak sizlerin görmesini ve in cele m esin i talep ediyoru z. Bizlere
gösterilm iyor. G eçenlerde, kom isyonunuz kuruld uğu zaman, bir tepki olarak
ben onu söyledim. Artık, Uğ ur Mumcu c in ayetinde gizli kaydı kalm amalı hele
şu son Susurluk olayla rın dan ve ge lişm ele rden sonra dediğim zaman, o bana
bir yanıt verdi bir tele vizyonda. "Hiç kimse, hatta ben istesem bile, benim
haddim değil o dosyaları Meclise götürmek" diye. Şimdi buna dayanak olarak
Anayasa'nın 138 inci m addesini ileri sürüyorlar.
BAŞKAN - Nusret Demiral mı diyor?
CEYHAN MUMCU - Evet efendim.
T ele viz yonda da bu, görüntüsü sesiyle birlikte yayınlandı. Da yandığı iki
kural vardı; birisi. Anayasamızın 138 inci maddesi; burada bu madde içimizde
h u kukçu la r var fazla yorumlam aya gerek yok; ama, sonuç olara k Uğ ur Mumcu
cinaye ti bir yargı aşamasında de ğild ir; araştırılan İdarî y ön le rd ir, idare
ajanlarıdır. Polisin, güvenlik gö revlile rinin doğru çalışıp çalışmadıkla rıd ır.
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Anayasanın 138 inci maddesin in kapsamına ke sinlikle giren bir n ite liğ i yoktur.
Eğer, bir dava açmış olsaydı, dava cereyan ederken, ki bunun örneği de
olmuştu. Horzum davası devam ederken bile Türkiye

Büyük M ille t Meclisi

Horzum komisyonu oluşturarak, araştırma komisyonu oluşturarak bunu tahkik
etmişti. İkincisi de dayandığı. Meclis içtüzü ğünün 103 üncü maddesi. Oradaki
“devlet ve ticaret sırları araştırılamaz" yolundaki hükmüdür. Bu konuda bir şeye
dikkati çekmek istiyorum: Birinci Türkiye Büyük Millet M eclis in in gizli zabıtları
4

ciltlik,

hepsini

incele dim .

Hiçbir

zaman

böyle

bir

İçtüzük

en ge liyle

karşılaşmadı Birinci Büyük Millet Meclisi. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü,
Rauf Orbay ve Fethi Okyar ve diğ e r bakanlar, m ille tv e k ille rin in her araştırdığı,
her

sord uğu

Yun an lı la rca ,

hususu

yanıtladıla r

İngiliz lerce,

ülkemiz

Alm anlarca,

sıcak

bir

Italyanlarca

savaş

işgal

içindeyken.

altındayken;

iç

is ya nla r varken, Pontus'ta Rum isyanı varken. Doğuda Koçkiri isyanı varken, o
karanlık günde bile bundan daha olağanüstü ve daha büyük fe vk a la d e lik
olamaz, o günde bile Türkiye Büyük M illet Meclisin in önüne böyle bir hukuk
kuralı dikilm em iş tir. Bu bakımdan, umarım... O kom isyona karşı Nusret
Demiral'm kullandığı iki maddedir. Yine, geçen dönem, (10/90) sayılı bu
kom isyonun önüne Nusret Demiral'dan evvel bir direnm eyi daha yaşadık. Bu
direnm e de, zamanın Adale t Bakanı Müsteşarı Yusuf Kenan Doğan'ın başlattığı
ve Yüksek Hâkim le r ve Savcılar Kuruluna yansıyan, bu kom isyonda görev
yapacak yargıç ve savcıların gönüllü yargıç ve savcılara izin v erilm em esiy di.
Zaten

o

direnme

sonuçlandığ ı

zaman;

yani,

d ire n e n le r

le hin e.

Meclis

Kom isyonunun gücü yetmediği görüld üğü zaman, Nusret Dem iral'da bundan
cesaret a larak direnmiş ve bu direncini Emniyet gü çle rine de yaymıştır. Bu
denenle , kendisin i. Sayın Seyfi Oktay'a şikayete gittim ve Türkiye Büyük Millet
M eclisin e yardımcı olm as için gittim ve orada şimdi adını anımsıyamıyorum;
ama, bir C u m huriyet Gazetesi

muh abiri de

vardı

ve

Sayın

Yusuf

Kenan

Doğan'da vardı. Yusuf Kenan Doğan bu tayini kendisin in e n g e lle d iğ in i, bu
g ö rev le nd irm eyi k endisin in en ge lle d iğ in i, Arif Yüksel
kadrosunun,
bu
komisyonu bahane ederek Ankara'dan dolayısıyla ayrılmayıp, lo jm an la rd an
çıkmayacağı gibi bir gerekçe ileri sürdü; aramızda

şiddetli bir tartışma oldu.

Ben, aynı yakınmayı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Ahmet
Köksal hakkında da yaptım; çünkü, iki se beple yaptım. Bunla rda birisi; bu
tutanak tahrifa tın dan doğrudan sorulu olarak ben Ahmet Köksal'ı gö rüyorum;
çünkü, onun gö zetim in de bu soruşturma yürüyor. İkinci yakınmam da;
an ımsa nırsa, Necdet M enzir ile onun arasında bir uyuşmazlık çıkmıştı. İslâmî
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H areket örg ütüyle ilgili b ilg ile rin basına sızdığı ve bu yüzden Ankara örgütevinin
bo şaltıldığı iddiası vardı. Necdet Menzir "Böyle bir örgüt bulduk, İslâmî Hareket
Örgütü" diye açıklaması vardı; Ahmet Köksal'ın ‘ Böyle bir örgüt yok" diye karşı
bir açıklaması vardı. Türkiye Gazetesi de "Bir karar verin" demişti. Bu yüzden
onu şikayet ettim ve tekrar Nusret Demiral ha kkındaki bu şeyi hatırlattım.
"Almak istedik; ama, alamadık" dedi. Ahmet Köksal'dan bana randevu aldı.
Ahmet Köksal'da bu tutanak tahrifatını, böyle sin e örgütle rde soruşturma
süresin in yeterli olmadığı için meydana g e ld iğ ini iddia etti. Ben de, böyle
tutanak tahrifatın a hiç rastlanmadığı; saatla yazıldığı ve olsa bile, "çizildi"
diyere k dü zeltme yapıldığı, oranın da parafe e c .ld iğ in i söyledim. Ondan da bir
sonuç çıkaramadık.
Benim ana batlarıyla arz edeceğim görüşle r bunlar, ama, son Susurluk
olayı ve bu g e liş m e le r bize, maalesef, üzülerek söyleyeyim, bu cinayetin
yolunun yine devle t katla rından geçtiğ ini gösteriyor. Bu gizlilik ve son olaylar,
Uğur Mumcu'nun 92 yazıları toplandığı takdirde bu noktaya geliyor. Şimdiki,
tabiî ki biz, "Muslukçu" deniyor; tetikçiden çok, azmettirenleri arıyoruz. Onun
için Komisyonumuzu n görevi çok ağırdır ve bu azm ettirenler de

kesinlikle

Türkiye Cum huriyeti Devlet kad rolarına çörekle nm iş ve yuvala nm ış ve hatta
org an iz e olmuş, kurum la n devre dışı bırakmış, anayasal siyasal partileri,
Türkiye Büyük Millet Meclisini, hatt? Millî İstihbarat Teşkilatını, M illî G üvenlik
Kurulunu ve Genelkurmay Başkanlığını işlevsiz hale getirm iş bir uevle t
yapısıyla karşı ’^arşıya old u ğum u z görülüyor.
Burada Tuncay Özkan açıklıyor "Suikast Raporu" nda " "U ğur Mumcu'nun
Kürt Dosyası kitabı yarım kalınca, oradaki iddiaları tahkik etmek üzere gitmek
istiyordum" diyor; "Telefonlarım dinle niyorm uş, beni bir asker çağırdı ve bana
şunu söyledi 'Oraya gidemezsin, gidersen dönemezsin, dönersen yazamazsın,
yazarsan ö ld ü rü lü rsün' " Tuncay'a söylemiş, hem bu kitapta var, hem o kitapta.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Başkan, bir şey s ora bilir miyim?
BAPKAN - Buyurun efendim.
TEVFİK DİKER (Devamla) - Şimdi. Komisyonun Yusuf Kenan Doğan
Beyefendin in din le nm e sin d e, ifadesine başvurulm asında fayda görüyor
m usunı z? Listemize almak için soruyorum.
CEYHAN
MUMCU
(Devamla) -

Efendim,

yani

bu

iddia la rım ın

do ğrula nm ası bakımından bu birinci husus...
ikinci husus; bu Komisyonun da, çalışmaları elbette ki Susurluk
Kom isyonunun olduğu gibi, Türk Ulusunun ve dünya kamuoyunun m ercoöl
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altında yürüyecektir. Yusuf Kenan Doğan Beyin ve buna benze r direnm ele re
müsaade
edilm eyceği
bakımından
yararlı
olur.
Yani,
takdir
Kom isyonunuzundur.
Tanıklığından
çok
böyle sin e
direnm ele rin
unutulm ayacağı ve hesabının sorulacağı bakımından bir mesaj teşkil eder,
BAŞKAN - Arkadaşlar, bu konuda listeye almamızda fayda var mı?
Sayın Mumcu, ifadesine buşvurulacakları arkadaşlarımız kabul ettiler,
listeye alındılar.
Bir de tele viz yondaki bu TGRT bantının ve Ertürk Yöndem'in ve Ateş
Hattı programının şu anda üç tane program karşımıza çıktı, bunların
yerlerden getirtilip iz lenm esin i Komisyon üyeleri?..

ilgili

AHfvlET PİRjŞTİNA (İzmir) - Ceyhan Beyin de söylediği Demiral, Ceyhan
Mumcu, Uğur Mumcu, Emin Değer'le birlikte -Güldal Hanım da söylemişti o n u video bant da var.
BAŞKAN - Ham bant...
CEYHAN MUMCU (Devamla) - Efendim, video bant Nusret Demiral'ın
olay anında çekilmiş bant. Yani, hemen suikast sonrası...
BAŞKAN - DGM Savcılığında değil mi bu efendim?
CEYHAN MUMCU (Devamla) - Evet sokakta çekilmiş.
AHMET PİRjŞTİNA (İzmir) - Efendim, mesela o

bantta

d e lille rin

toplanm asını falan gö re b iliyo r musunuz, yani bizim izlememize değer bir bant
mı efe ndim ?
CEYHAN MUMCU (Devamla) - Efendim, görm enizde yarar var, delille rin
cid dî topla ndığı anla mında bana gösterdi; bende o izlenim i vermedi. Yani, bir
olay yeri krokisi çiz iliyo r mu, çizilm iyor mu onu göremedim. Sadece Uğur
Mumcu'nun organlarını çeşitli yerlere nasıl sıçradığı, patlamanın şiddet
derece sin i ifade eden ve ordaki kalabalığı gösteren bir video bantıydı.
BAŞKAN - Efendim, o bantların da istenmesine...
Onların hepsini isteyelim ilgili makamlardan.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Ceyhan Bey, bir de o günkü basında
şöyle bir şey vardı.

Son çalışmalarıyla

ilgili

bir

disket

konusu

gündeme

gelmişti. "İşte bunlar kayıp veyahut da işte bulundu, kayıp gibi bir şey altına
alındı" şeklin de; zih nim de tam hatırla yabildiğ im kadarıyla bir disket mevzuu
vardı. Bu neydi acaba?
CEYHAN MUMCU (Devamla) - Efendim, o disket son yarıda kalmış olan
“ Kürt Dosyası" kitabinin metnidir. Cum huriyet Gazetesine verilm iş tir ve "Kürt
Dosyası" adı altında. Uğur Mumcu'nun ölüm ünden sonra onun tamamı
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yayınlanmıştır. Disket odur ve benim soruşturmalarıma göre, tabiî, disketin
artık yara rla n aca k başka bir parçası kalmamıştır; çünkü, o kitaba ulaşmıştır;
ama, o kitabın aşağı yukarı yarısının olduğunu biliyorum. Yani bir o kadar
bölüm daha yazacakmış. Tekin Yayınevi'yle görüşmüş, bir on gün sonra, yani
bir hafta sonra görüştüğü gün cumartesi, ölümünden bir gün önce, ertesi hafta
pazartesi, o pazartesi değil de, ondan sonraki hafta pazartesi g e le ceğini, 7
bölümün bittiğ in i, 7 bölümü daha bitireceğin i, onun için ge ld iğ in d e görebilm ek
için kapak baskısının da yapılmasını istemiş, onu kararlaştıralım diye.
Bir de biliyorsunuz belki, ya da dikkatten kaçmıştır onu anımsatayım.
TRT'yle bir anlaşması varmış ölümü pazar günüdür 24 Ocak. 26 Ocak Salı
günü, bu kitabın içeriği hakkında bir program konusunda TRT'den Nurzan
Amiran'la anlaşmış; bu bayan da dinle nirse, TRT çalışıyor ha len. Nurzan
Hanımla, yalnız Uğur'un o programda "Bu program Uğur'un programıydı, bütün
katılımcıları Uğur belirledi..." talep ettikleri kişiler. Sayın Erdal İnönü, biri
A bd ülm elik Fırat ve biri de Ahmet Türk "Her üçüne de o program sonucunda
birer dosya vereceğim. Bunu ulusa açıklayıp, k e n dile rin e de takip olunması
bakımından bir dosya vereceğim" buradan anlıyorum ki, o vereceği dosyayla
zaten 92 yazıları taranırsa, bir uzman tararsa, biz fihristleri gö nd erece ğiz , bu
kitaptan bahsediyor, PKK içindeki aja nla rdan bahsediyor, bundan evvelki Kürt
isyanlarının arkasındaki güçlü devle tlerin iliş kilerin den bahseden yayınları var
o günlerde, ö z e llikle bu ateşkes ve arkasından federasyon formülü çıktığı
sıralarda.
Efendim, konuşmamla ilgili dün hazırladığım bir not var. Bunu yazılı
olarak da sunacağım; ama, şu aşamada veremiyorum. İzin verirseniz, bunu,
okuyarak bir iki hususun daha zapta alınmasını istiyorum.
BAŞKAN - Bir dakika, müsaade ederseniz onu okumadan önce Ceyhan
Bey.
(Genel Kurul salonunda yoklama yapılmakta olduğu Başkan tarafından
Komisyon üyele rine b ild irild i)
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Mumcu, siz, onu okumadan önce ben
bir iki şey sormak istiyorum.
CEYHAN MUMCU (Devamla) - Peki efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Efendim, iki konuya

hiç

değinm ed in iz.

Birincisi istihbaratın curadaki önemi ve istihbaratçıların bazı konular içinde var
oldu ğun a dair d e ğ e rle n dirm e le re rağmen, istihbaratı, sadece Millî İstahbaratı
veya em niyete dayalı bakmamak lazım. Bu konularda yer alacak araç gereç.
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silah ve kişilerin mutlaka kentlerin dışında, kırsalda da bazen olun a b ile ce ğ i
ne de niy le, ja ndarm a istihbaratı JİTEM'in de bu konularda bilgi sah ib i olacağını
düşünmek durumda. Bu konularla ilgili h içbir kimseyle temasınız oldu mu?
Bilgin iz var mı, be lg e n iz var mı ve bize bu konularda önere ceğiniz , ifadesine
başvura cağım ız in san la r var mı?
İkincisi;

Yakındaki zannediyorum Tunus Büyükelçiliğ i; oradaki koruma

görevlisi polislerle ilgili herhangi bir bilgi bize aktarılmadı ki, be nce çok
önemli noktala r bu p o lis ler ve bu polisler nedir, menşei nedir? Ne zaman
göreve başlamıştı-- JİTEM'in dışında polisler?
Onun dışında Ayhan Aydın ki, bugüne kadar seyreden çok öne ili nörgü
tanığı ge çen bu Ayhan Aydın, sonradan ortaya çıkıyor, çok şey b iliyo r ve
kayboluyor. Şimdi, Türkiye'de baş tarafını bırakalım; çok önemli b 'f görgü
tanığının kayb olup, bulunamayışı,. devletin bunu bulmayışı veya başarılı
olam ayışında, son za m anla rda yaşadığımız devlet iç e ris in deki bazı, hani o
himayeli k iş ile r bazında mı olduğu şeklindeki düşüncenizi merak ediyorum ve
yine çok önem li olduğu telefonlarının dinle nm e siy le ilgili Mecliste şı anda bir
araştırma komisyonu kuruldu, biz, o zaman komisyon olarak bir yazıyla Uğur
Mumcu'nun telefonla'^ıyla ilgili konuyu öncelik li olarak başa almalarını teklif
edelim. Bunu da Komisyon üyesi arkadaşlara arz ediyorum.
C d iğe r üç konuda sizin dü şüncele rin izi rica edersek?..
CEYHAN MUMCU (Devamla) - Efendim, JİTEM'le bir ilişkim olmadı; tabiî
ki, Özel Harp Dairesinin de Seferberlik Tetkik Kurulu olarak oa şlayan ve belki
bugünkü çatışmalarda ki. Korkut Eken, Mehmet Eymür çatışmasında, belki de
Korkut Eken'in arkasında bütün Türkiye'nin ün iteleri vardır. Bütün bunları
temsilen ben G enelkurm ay Başkanı Sayın Doğan Güreş'i g a zetec ile rle ve
emekli olm adan önce ziyaret ettim. Onun sadece açıklamasını söyleyeyim;
Bize şunu söyledi "Halkın Meclise yürümesi gerekir. Demokratik k u ra lla r içinde
Meclisten Uğur Mumcu'nun katilleri nerede, neden G üvenlik Mahkemesi
savcıları görev yapmıyor diye sorması gerekir" dedi; konu, Nusret Demiral
d' ğildi; ama, ben, bu açıklamasından, böylece, Nusret Demiral'ın Silahlı
Kuvvetler tarafından da görevde kalması için bir himaye görm ediğ i gibi bir
sonuç çıkardım. Bir örnek daha verdi. Kıyafet Yasasının ih lali karşısında Fatih
savcılarının neden hiç görev yapmadıklarını buna ilave etti. Bunun dışında
başkaca bir resmî makamla görüşmem olmadı.
Son olarak Ülkü Coşkun'la bir davamız var. Bu Ülkü Coşkun'un "Devlet
vurdu, de vle t isterse çözer" sözünü Güldal Mumcu Adalet Bakanlığına şikâyet

-

80

olarak yansıttı ve Adalet Bakanlığı müfettişleri -ki, metni "Suikast Raporu"
kıTabında var- yaptıkları soruşturmada Ülkü Coşkun'u gö revi savsaklama
du rum uyla bu durumunu saptadılar ve bu yüzden disip lin cezası uygulamasını
istediler. Disip lin cezası ön erisi Millî Savunma Bakanlığına geldi; daha evvel
M illî Savunma Bakanlığı Ülkü Coşkun hakkında soruşturma açılmasına izin
vermişti; sıra cezala ndırm aya ge lin ce, "Cezalandırmaya gerek yok, detaylı
olarak incele ndi; ancak, ge rekçe si gizlidir" diye bir yanıt geldi. Biz, bu konuda
Askerî Yüksek idare Mahkemesine bu işlemin iptal edilmesi için dava açtık.
Hem ceza verilm esi, hem de bu g izlilik kaydının kaldırılması için. Millî
Savunma Bakanlığının dava dile kçe sin e yanıtı da gizli olarak geldi.
Savu nmanın gizil olduğu, davacı ve vekiline gösterilm emesi gerektiğ i ve bu
sebeple de da vanın reddi gerektiği yolundaydı. Dayanakları Askeri Yüksek
İdare Mahkemesi Usul Yasasının 25 inci maddesiydi. Bu m addenin böyle sin e,
savunmanın da gizli kalaca ğı gibi bir anlamaya olanak vermediği, dolayısıyla,
savunmanın bize gönderilm esi ge rektiği, eğer, yasanın olanak verdiği
dü şün ülü yorsa, o zaman da Anayasamıza aykırı olduğu, çünkü İdarî Usul
Yasasında eğer sivil savcı olsaydı, ya da Nusret Demiral a leyh in e tecelli
etseydi soruşturma,
Baka nlığının böylesi

Nusret Demiral hakkında
açılmış
bir savunma yapamayacağı; çünkü,

da vaya
Adalet
sivil İdarî Usul

Yasasının ilig ili m addesinin. Parlamentoca de ğiştirildiğin i, yasa koyucunun
ira desinin de böyle olduğu, bu yüzden Anayasanın eşitlik m ad de sin e aykırı
olduğu,

bö yle sin e

bir savunmanın

Anayasanın

138'inci

m addesin e

aykırı

olduğu; çünkü, bir talimat, tavsiye, telkin nite liği taşıdığı ve hepsinden
önem lisi “Devlet vurdu; devle t isterse çözer" tümcesinin de bir tür üstü kapalı
kabul ve ikrarı anlamına g e ld iğ ini söyledik; bunun üzerine, beni Millî Savunma
Bakanlığı

Askerî

Adalet

Daire

Başkanı

T uğgeneral

Aydın

Kalpakçı

ve

Kogeneral Tuncay Kut davet ettiler, o savunmayı da bana gösterd ile r, bu
savunmada bir durum ileri sürülüyor, devlet güvenlik mahkemesi savcılığının
önüne gelen olayları tek bir savcıyı g ö rev le nd irm ed iğ i, gösterilen g ö revlinin
dışarıya karşı bir temsil bakımından olduğu, her türlü karar ve yazışmaların
beşiyle birlikte oluşturduğu tarzında bir bilgi vardı. Bu Askerî Yüksek İdare
M ahkem esin de görüşülüyo r.
İkinci sorunuzu lütfen tekrarlar mısınız.
TEVFİK DİKER (Manisa) Efendim, Ayhan Aydın'la ilgili yani
bulu nam a dığına göre, Ayhan Aydın bulunamıyor, devle t bulamıyor.
CEYHAN MUMCU (Devamla) - Ayhan Aydın bulu nam ıyor değil; Ayhan
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Aydın biliniyor. Ayhan Aydın, Türkiye Büyül< Millet Meclisi isteği zaman
bulun-amıyor. Ayhan Aydın, o zaman resmî devle t memuru olan Reha Muhtar
isteği zaman / bulu nabiliyor; ama, şimdi Ayhan Aydın'ı Kom isyonunuz
din le yecekse, öncelik le can güvenliği sağlanmalıdır; çünkü, arz ettiğim gibi,
kendisin e en azından birile ri bir şey öğretmiştir, bu olay ortaya çıkabilecektir.
İkincisi de, umarım Komisyonunuz istediği zaman ge tireb ilir. Mutlaka
burada da, yine, işte nasıl Meclis İçtüzüğü ve Anayasanın 103 üncü maddesi,
138 inci maddesi ileri sürülerek "Devlet sırrıdır" gerekçesiyle gönderilm iy orsa,
tanık istendiği zaman gönderilm iyorsa, işte, bütün, bunlar, bu örnekler, demin
arz ettiğim, maalesef, bu cinayetin azm ettirenlerin i devlet kuru m la n içinde
aramak lazımdır yakınmamın temel nedeni de budur.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Başkan, sizin yokluğunuzda Sayın
Mumcu'ya sorulan sorularımı arz edeyim.
Bir, Ayhan Aydın aniden ortaya çıkıyor, Ayhan Aydın çok şeyi biliyor,
Ayhan Aydın kayboluyor ve şu anda devlet bu lamıyor Ayhan Aydın'ı. Devletin
içerisin de son

zamanla rda

yaşadığımız,

yerleşmiş

bazı

o kişile r

gibi

mi

olduğuna inanıyorsunuz? Yani "can güvenliği sağlanırsa ge lir" gibi bir ifadede
bulu ndula r. Ayhan Aydın şu anda benim bildiğim kayıp değil mi efendim?
CEYHAN MUMCU (Devamla) - Efendim, benim araştırmalarıma göre,
Edirne'de inşaatlarda çalıştığını bir duyum olarak aldım; ama, kesin bir bilgim
yok. Korunması, vereceği ifadeler bakımından önem lidir; çünkü, o adam ağır
bir işleme tabi tutulmuştur, ürkütülmüştür, devlet televizyonu tarafından teşhir
edilmiştir, korkutulmuştur, aleyhinde dava açılmıştır ve hiç rastlanmayan
biçimde dava açılmıştır. Müşteki alacak kişilerin kendi avu katları vardır İslâmî
Hareket davasında pek çok değerli meslektaşımız girip onları savunuyor.
Bunların şikâyeti bile yokken, işte "resen görev yaptık" diye, yeteri kadar bir
devle t korkutmalığı verilm iş tir ve yeniden Komisyonunuza gelirken, ya o korku
altında kalacaktır, ya da bundan bir sonrası onun can güvenliği infazı olur.
TEVFİK DİKER (Man İsa) - İkinci konu, koruma po lisleriyle ilgili hiçbir
şey söylem edin iz. Tunus Büyükelçiiğiy le ilgili soruyu sorduk.
CEYHAN MUMCU (Devamla) - Efendim, koruma p o lisleriy le ilgili...
Efendim, o ifadeler var eski Komisyon raporunda da geçiyor. Şimdi,
orada Güldal Hanım anlattı. O ifad elerin bence önemli yönü, "Bize Uğur
Mumcu'nun bu sokakta oturduğu ve korunması g e rek liliğ i konusunda hiçbir
uyarı ve tembih yapılmadı" de mişlerdir. Bu konudaki soruşturmanın da baştan
savıldığı ve savsa klandığı Adalet Bakanlığı müfettişlerince de o anılan raporda
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ortaya konulmuştur.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz , bu arada
bir soru sora b ilir miyim ben de?
BAŞKAN - Buyurun efendim.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Yani o zaman şöyle bir çelişki ortaya çıkıyor.
Sayın Güldal Mumcu, bize bilgi verirke,n dönemin Ankara Emniyet Müdürünün
evinde kendisin i ziyaret ettiğini ve Tunus B üyü kelçiliğ in in Uğur Mumcu'nun
evine çok yakın olması ve oradaki görevli p o lislerle her an gözaltında
bu lu n a b ile c e ğ i gere kçesiyle , Tunus B üyü kelçiliğ in de koruma görevlisi olan
po lislerin , aynı zamanda Uğur Mumcu'nun evini de koruyacağı konusunda bir
talim at verildiğin i ifade etmiş Güldal Hanıma; şimdi, sizin ifadenizden öyle
anla şılıy or ki, po lisler "hayır, bizim böyle bir şeyden haberim iz yok, bize böyle
bir talimat verilm edi" diyorlar.
CEYHAN MUMCU (Devamla) - Evet efendim, aynen bu yurd uğu nu z gibi
olmuştur. Ayrıca, biliy orsunuz, orada, koru malarla ilgili şube müdürünün yani
g ü ven lik biriminin bir yazısı vardır; bu da gerçek dışıdır. O da " Çok uzun
yıllardan beri bu görevi yapıyorum. Uğur Mumcu'nun korunması konusunda
bana hiçbir talimat, uyarı verilmem iştir, hiçbir zaman da Uğur mumcu ha kkında
koruma

önle m leri

alınmamıştır"

diyor.

Size

Güldal

anlattı,

zaman

zaman

koruma verild iği halde, nedense. Meclise bu konuda doğru bilgi verilmedi
Komisyona ve zaten onun için söylüyorum. Yani, devlet karşımıza çıkıyor
dediğim zaman, delil toplamada özensizlikle r, korumada özensizlikle r,
soruşturmada özensizlikle r, her aşamada karşımıza çıkan bir özensizlikten
sonra, diğeri konusu nun yapılmaması gerekirke n, devle t adına ortaya konulan
bir ö z e nsizlikle r paketi toplamı çıkıyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bir üçüncüsü diğe r istih bara t birimi olan
JİTEM'den herhangi bir b ilg iniz var mı? JİTEM'in olayla ra uzak, çünkü mutlaka
o alanda bilg ile n d irilm e k istedik.
Bir de efendim buna ilaveten rahmetli Eşref Bitlis'le diy alo gları var
mıydı? Eşref
biliy orsunuz.
olsun elin de
gititği, kaza

Bitlis'in de çalıştığı konular vardı kamuoyu na yansıdığı kadar
Çok değişik bilgi ve be lg ele r PKK açısından, uyuşturcu açısından
olduğu ve hatta kendisinin en son zam anla rda suikaste kurban
olmadığı ve tekrar gündeme gelm esiyle ilgili bir olay var.

B enzerlik le r var mı konusu?..
CEYHAN MUMCU (Devamla) - Eşref Bitlis'in Millî Güvenlik Kurulunda
neleri savunduğunu çok net bilmiyorum; ama, giderek. Eşref Bitlis'in
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g ö rüşle riy le ,

Uğur

Mumcu'nun

gö rüşle rin de

pa ra le llik

olduğu,

Uğur

Mumcu'nun, öze llikle , Amerika'nın ve Türkiye'de tam uzlaşma noktasında
olduğu be lli xDİuyor. Yani, şu kitapların da in cele nm e sin i ön eririm . Turan
Yavuz'un "ABD'nin ^Kürt Kartı" Ufuk G üldemir'in "Teksas Malatya" Yavuz
Gökmen'in "Özal Yaşasaydı" her üç kitapla birlikte, Uğur'un 92 yılındaki
yazılş^n

ay

ay

karşılaştırılırsa,

sanıyorum.

Eşref Bitlis'le

g ö rüşle rin de

bir

p a ra le llik çıkacaktır. Yalnız; bu arada, eğer, lütfe dip tanıklık yaparsa , Ünal
İngnç'ta burada tanıklık yapar bu gerçektir biliyorum , demin bahsettiğ im şimdi
Hava Kuvvetleri Komutanımız olan; o zaman, zamanın M illî G üvenlik Kurulu
Genel Sekreteri Ahmet Çörekçi, Uğur'u ziyaret etmek istiyor. Ünal İnanç'ı Yargı
ve G üvenlik M uhabirle ri Derneği Başkanı olarak aracı yapıyor "Evini bir ziyaret
etmek istiyorum, nasıl karşılar?" diye; Uğur'da onun üzerine "Estağfurullah biz
ona gide lim " ..diyor v ^ makamına birlikte gidiy orla r. Uğur,' Ahmet Çörekçi
Paşayla u z u n ' b i r görüşme'' yapıyor ve sonra Ahmet Çörekçi Paşa, Uğur'u
kapının dışına kadar uğurlu yor ve ondan sonra yine bir süre sonra Uğur
Mumcu, kısa bir süre sonra Uğur'un Devlet Harp Akadem ile ri Komutanlığında
bir konferans vermesi talebinde bu lu nuluyor ve Uğur o konferansı veriyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Burada bir şeyi dü z e lte b ilir miyim tutanaklar
açısından
Devlet Harp Akadem isin in, M illî Güvenlik Akademisi adı Sayın Çörekçi o
tarih le rd e M illî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteridir.
CEYHAN MUMCU (Devamla) - Tamam...
TEVFİK DİKER
(Manisa) - Millî Güvenlik Akademisi, Millî Güvenlik
Kurulu Genel Sekre terliği içiçe bünyesin de görev yapar. Fizikî olarak
İstanbul'daydı o tarih lerde; şimdi Ankara'ya Eskişehir çıkışına geldi,
tutanakla ra doğru geçmesi açısından arz ediyorum.
CEYHAN MUMCU (Devamla) - Ben, yanılıyor da o la b ilirim ; ama, adı hep
Harp Akadem ile ri Komutanlığı olarak geçti.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Harp Akademileri içerisin de Millî Güvenlik
Akademisi vardır.
CEYHAN MUMCU (Devamla) - Fakat, efendim çağrı Harp Akadem ileri
Komutanlığınca yapılıyor.
TEVFİK DİKER (Manisi ) - Doğru...
CEYHAN MUMCU (Devamla) - Güvenlik Akad em ile riy le değil...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Mumcu, Harp Akadem ile ri Komutanlığı
çağrı yapar; içindeki akadem ilerden biri Millî Güvenlik Akadem isid ir; Sayın
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Çörekçi de M illî Güvenlik Kurulu Genel sekreteri olarak, Millî Güvenlik
Akad em isiy le içiçedir. Yani, tutanaklara doğru geçmesi açısından ben bunu
ö z e llikle söylüyorum.
CEYHAN MUMCU (Devamla) - Bu konuşmanın bantı var ve Millî
Savunma Bakanlığ ında deşifre edilmiş metni de var. Bu ayakta alkışlanan ve
ondan sonra Sayın Orgeneral Doğan Güreş'in, Ali Sirmen'in, Emin Değer'in
Uğur Mumcu'nun açıklamaları var. ilginç bir cüm ledir "Sakıncalı piyade erini
500 kurmay subay ayakta alkışladı" derler.
Efendim, bu notu arz etmek istiyorum. Sorulardan önce arşive girsin
diye; bunu ayrıca yazılı olarak da takdim edeceğim.
Demin de bahsedildi. Aslında önemli olan, bugüne kadar bizle r gibi
konuşmuş
o la n la r değil,
hiç
komuşmamış
ola nla rdır.
Bize
Emniyet
M üd ürlü ğünden Hamdi Avcı gibi bir kişi lazım. Yani, kimin kim oldu ğun u çok iyi
bilen, devleti uzaktan izleyen, çok iyi istihbarat alan ve de her şeyden ön em lisi
bugüne kadar hiç konuşmamış olan. Bize şu ana kadar bilm e d iğ im iz ilişkileri
bağlantıla rı açıklayacak olan.
Tanıklar konusundaki bu önerimden sonra bir de resmî belg e olarak asıl
üzerin de du rulması gereken konu şu b e lg ele rdir ve daha çok da istihbarat
notlarıdır. Uğur Mumcu cinayeti konusunda çalışma yapan dört ayrı üniteye
bağlı istih barat çalışması bu lunuyor, bunu ben biliyorum . Bunla rd an birincisi
Millî İstihbarat Teşkilatı, İkincisi Genelkurmay Başkanlığı, üçüncüsü Emniyet
Genel Müdürlüğü, dö rdüncüsü de Dışişleri Bakanlığıdır. Bu birim le rin olaydan
sonra, belki de hemen önce aldıkları duyumlar, notlar, bilgi kırıntıları, ihbarlar
ve bu kurumların birbirleri ve kendi iç bünye le riyle yaptıkları yazışma ve
d e ğ e rle n dirm e le r. Bunlar bugüne kadar kamuoyunda önüne çıkmamış bilgi ve
b e lg ele rdir. Bizi olaya götürecek kıymet ve kuvvette olduklarını zannediyorum .
Tanık
ifadelerin e
ba şvurulacaksa
b irim le rin d en o dönem görev yapan
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bu

kurumlara

ait

istihba rat

bu kurumlara ait istihbarat birimlerinden, o dönem görev yapan daire başkanlan ya
da genel müdürlerinin ifadeleri... Ankara Emniyet... herhalde onlann bir kısmı düşünüldü ve
ama, bu kurumların o devirde görev yapmış, istihbarat toplanmış elemanlan komisyonunuza
bildirilirse bu isimler de ortaya çıkar.
Bu kurumlara ulaşan ihbarlar nelerdi? Bu ihbarlar alındıktan sonra ne gibi işlemler
yapıldı? Sadece emniyete gelen ihbarlar hususunda haberdanz, o da kabaca. İhbarlar olayın
gerçek sahiplerinin saptınima paylannı da içerdiğinde çok önemlidir. Şimdi, aşağı yukan
Cevdet Saral, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı terörle ilgili onun elindeki dosyada Uğur
Mumcu cinayetine ilişkin 80'i aşkın ihbar bulunduğunu biliyorum ve bunlardan bir tanesi yine
Behçet Cantürk'e ilişkindir. Behçet Cantürk konusunu Ünal inanç açıklamıştır. Ünal İnanç bu
açıklaması basına Behçet Cantürk öldükten sonra çıkmıştır ve bu konuda Ünal Inanç'ı
eleştirenler olmuştur. Bu ihbarı öldükten sonra neden yaptın diye, Ünal inanç, ATV
televizyonunda Siyaset Meydanı adlı programı bilirsiniz, o programda faili meçhul 10/90
sayılı komisyon raporu basına sızınca, Nisan 1995 başında bir program yapmıştı, orada Ünal
inanç açıkladı ki, ben bu ihban Behçet Cantürk'ün Uğur Mumcu cinayetinde kullanılmak
üzere 25 bin dolar yapıldığı ihbarını Ülkü Coşkun'a Behçet Cantürk sağken yapmıştım; ama,
aldırmayan o oldu dedi. Bu konuya da dikkati çekmek istiyorum.
Dış temsilciliklere ulaşan bir bilgi, duyum, gazete kupürleri. Her devletin maniple ettiği
ya da yakın durduğu yayın organları ve televizyon ve radyolar vardır. Vermek istedikleri
mesajları ya da yanıtları bu yoldan verirler. Bunlar da bizim Basın Yayın Genel Müdürlüğü,
Milli istihbarat Teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığı istihbaratı. Genel Kurmay Başkanlığı istihbaratı
ve içişleri Bakanlığı basın bölümü tarafından toplanır. Yabancı ülke istihbarat ve güvenlik
birimlerinin olaya ilişkin değerlendirmeleri. Bunlar bir kokteyl ya da bir ziyaret sırasında iki
kişi arasında geçen kısa bir konuşmaya ait olabileceği gibi, yan resmi bir rapor bile olabilir.
Bu tür bilgiler Milli istihbarat Teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığında bulunur. Olayla ilgili gözaltına
alınanların listesi ve bununla ilgili yapılan işlemlerin dökümü, bu şahıslar hakkında tutulan
not, fiş ve sabıka kayıtları. Bu bilgiler de Milli istihbarat Teşkilatı ve emniyette elde edilebilir.
Bir örnek vermek istiyorum, geçen komisyonda 10/90 sayılı komisyonda bunu fark etmişti,
Şefik Polat adında islami Hareket Örgütünde İstanbul Emniyetince aranan, Diyarbakır Devlet
Güvenlik Mahkemesi hakkında tutuklama karan bulunan bir kişi gözaltına alınmış ve bir süre
sonra salıverilmiştir. Bu kişinin bir süre sonra Almanya'ya gidip PKK'lıyım diye iltica ettiği ve
ilticasının kabul edildiği açıklanmaktadır. PKK tarafından da Şefik Polat'ın kendi örgütlerine
üye olmadığı yolunda bir açıklamasını duymadım, tıpkı ülkücü hareketin lideri olduğu Mehmet
Ali Ağca tarafından da, Oral Çelik tarafından da açıklanan Mehmet Şener'in de, yine, PKK'lı
olarak iltica ettiği ve yine de bu kişinin de PKK'lı olmadığı yolunda PKK'nın bir açıklama
yapmadığı hususuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Onun için, yani, bir ülkücü eylemlere
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cinayetlere karışanlar ya da islami Hareket Örgüt mensubu olanlar, bir süre sonra kolaylıkla
PKK mensubu olduklannı, oradaki yargı organları önünde, oranın istihbaratları ve emniyet
örgütleri önünde, kanıtlayıp ilticalannı sağlayabiliyorlar. Herhalde buraya gelecek uzmanlar
bunun nedenleri hakkında da aydınlatıcı bilgiler verirler.
Çok umutlu olmasam da bu telefon dinlenmelehnden elde edilen bilgiler. Bu bilgiler
de Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında, Emniyet Genel Müdürlüğünde ve Genel
Kurmaydan bulunabilir ve Uğur Mumcu'nun telefonlan dinlendiği konusunda kanıtlı bir olay
bu kitapta var. Bu olay Uğur’un bir Danıştay üyesiyle Sayın Mümtaz Soysal hakkında yapılan
bir konuşmanın hemen Ihsan Doğramacı'ya aktaniması ve Ihsan Doğramacı'nm Uğur'un bu
telefonundan haberdar olarak birtakım girişimleri ortaya çıkmış ve Uğur, bundan dolayı Milli
istihbarat Teşkilatı olmak üzere, gerekli şikayette bulunmuştur, resmi bir dilekçesi olmamakla
beraber. Bu örnek bu kitapta vardır. Ben bunu Ülkü Coşkun'a da anlattım. Ülkü Coşkun bir
yazı da yazdı; fakat, o yazıya Uğur Mumcu'nun telefonları dinlenmiyor, telefonlarının
dinlenmesi için bir mahkeme karan gereği vardır tarzında yanıt verildi ve geçen dönemki
komisyonda Ülkü Goşkun'un bu tutumu bir bilgisizlik ve devlete bir saygısızlık olarak
nitelendirildi; oysa, sonradan Meclis araştırma komisyonuna gelindiği gibi, bizzat telefon
dinleme emrini Ülkü Coşkun vermişti. Bu konu da açıklığa kavuşmuştur. Bu konuya da dikkati
çekmek istiyorum. Yine, geçen dönem Sayın Mustafa Yılmaz açıklamıştı, komisyona gelen;
ama, bantı alınmasını, kayda alınmasını reddederek kayıt dışı konuşan bir Milli istihbarat
Teşkilatı elemanı, bir daire başkanı “Uğur Mumcu'nun öldürüleceğini MİT biliyordu" dediğini
Sayın Mustafa Yılmaz açıklamıştı basına. Ben, bu konuda da Ülkü Coşkun'a dilekçeyle
müracaat ettim, devletin cinayeti seyretme hakkı var mıdır bildiği bir konuda diye sordum; kısa
süre sonra bana bir tutanakla Uğur Mumcu'nun öldüğünün MİT'in bildiğine dair bir bilgi ve
bulgu olmadı, tebliğ edildi ve bu konuda da bir gelişme olarak arz ediyorum; ama, sonradan
Sayın Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin görüşmelerde, Sayın İstemihan
Talay'ın yaptığı konuşmada da görülüyor ki. Milli İstihbarat Teşkilatı, Uğur Mumcu'nun
öldürüleceğine dair kuvvetli duyumlar almıştır. Birinci olasılık olarak. Özgür Gündem
Gazetesinin Uğur Mumcu'ya yönelik, Abdullah öcalan'ın Uğur Mumcu'ya yönelik eleştirileri
birinci olasılık olarak; ikinci olasılık olarak rabıta ve Haşan Mezarcı ile ilgili tartışmalann ikinci
bir olasılık olarak ortaya konmuştur ve bu bilgiler ve analizlerden de görüleceği üzere. Uğur
Mumcu'nun korunması konusunda da çok ciddi bir hizmet kusuruyla karşı karşıyayız;
korunmamıştır ve âdeta bu cinayetin işlenmesine göz yumulmuştur ve susulmuştur; çünkü,
Uğur'un yazılarında da görülecek ki "hedef halindeyim" tarzında özellikle Özgün Gündem
Gazetesine verdiği yanıtlarda açıklamalar vardır.
Soruşturmada görev alanlar kimlerdi? Sonra bunlar nerelere atandılar? Bu nokta da
çok hassastır; çünkü, bu insanlann öyle ya da böyle öğrendikleri, ancak herhangi bir nedenle
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rapor ya da belgeye geçiremedikleri, geçirmelerine izin verilmediği duyum ve sezgileri
olabilı>. Örneğin, birisini saptamış ya da ifadesini almak istemiş; ancak, buna izin verilmemiş
olabilir, bunlardan da çok şey çıkabilir. Bu bilgilerin elde edileceği yer de yine Milli istihbarat
Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğüdür. Buna bir örnek vermek istiyorum, o dönemde
görevlilerden Mutlu Çelik adında bir Emniyet Amiri vardır. Bu, sonradan İstanbul Emniyetinde
narkotik bölümüne, sonra oradan da terör şubesine, oradan da Ankara'ya tekrar geri, suçlu
çocukları izleme bölümüne getirilmiştir. Pek çok bilgileri olduğunu biliyorum; ama, bu bilgileri
bana açıklamadı "birgün Güldal Hanım'a açıklayabilirim" dedi. Buna benzer elemanlar bu
soruşturmayla görevlendirilmiş elemanların da komisyonunuza katkı getirecek ifadeler
vereceğini düşünüyorum.
Benim arzlanm ve sunuşlarım bunlardır, sorulannıza amadeyim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Buyurun.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Özellikle söze başlarken, 1993'ün Haziran ayında
Uğur'un öldürüleceğine dair hislerim vardı dediniz ve bunu açıklarken de Behçet Cantürk ve
güneydoğulu işadamlarının yaptıklan toplantılarda ve tabii, Behçet Cantür'ün de Özgür
Gündem, oradaki yazılara isnat etmesi; yani, nasıl bir histi bu? Bu yazılardan onun...
CEYHAN MUMCU - Bir kere tartışmalar çok sert düzeyde gidiyordu. Geçmişteki Kürt
isyanlarının arkasındaki emperyalist devletler ve bunların mutlaka bu isyanlann içerisinde
destekçi olduklan açıklanıyordu, özellikle, PKK'nın uyuşturucuyla bağlan üzerine gidiliyordu
ve Behçet Cantürk suçlanıyordu. Daha evvelki "babalar operasyonu" denen dönemlerde de
Uğur Mumcu sağken o kişileri suçluyordu. Muhtemeldir ki, Behçet Cantürk daha evvelki
gözaltına alınışı, yoğun bir sorgulamadan geçiliş bir kitap olarak çok detaylı bilgiler vardır,
Behçet Cantürk diye, Soner Yalçın adında bir gazetecinin kitabıdır. Ve bu arada Özgür
Gündem Gazetesinde Uğur bir şeye dikkati çekiyordu, güneydoğu da iki gazeteci öldürüldü.
Bu gazetecileri öldüren silahlar bir çatışmada PKK'lıların elinden çıktı. Bu öldürelen
gazetecilerin, gazete yönetiminin Abdullan Öcalan ve Behçet Cantürk İkilisinin eline
geçmesini istemeyen gazeteciler olduğunu ve bu konuda bir soruşturma yapılmasını talep
ediyordu; yapılmamıştı. Bugün, Türk-lş mitingine katılan pankart...öğrenciler 15 yıla mahkum
oldular. Uğur Mumcu cinayetine bir pankart ...katılan bazı grup öğrenciler, 15 yıla mahkum
oldular, Manisa'daki olaylan hep biliyorsunuz. Çetenin sair efradına girmek kadar kolay bir
şey yok. Türkiye'de bir sokakta yürürken önünüzde birisi pankart atsa, bir de fotoğrafta
resminiz çıksa, gayet kolay 15 yıla mahkum olabilirsiniz, bir avukat olarak bunun acısını
yaşıyorum. Bu, tabii, adaleti de insanlan da tatmin etmiyor; ama, Pera Palas toplantısında
PKK ve Özgür Gündem Gazetesi için para toplantısı yazılıyor, nedense Devlet Güvenlik
Mahkemesi savcılanmız, bu konuda soruşturma açma gereği duymuyorlar. Hiç kimse oralı
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olmuyor, sadece zamanın Başbakanı “biz bunlann kim olduklarını biliyoruz, biz onlara
gösteririz" diyor. Sonra da bazılarının cesetleri bulunuyor. Tabii, buna mukabil baro nezdinde
de, başka yerlerde de Behçet Cantürk'ün de Uğur'u çok acımasızca eleştirdiği, çok tehditkâr
eleştirdiği, Uğur'u ajanlıkla suçladığı gibi duyumlarda bize geliyordu. Bu bakımdan, ben
endişe ediyordum. Bir yandan PKK bir yandan, bununla ilişkili ki, Uğur Torino Dosyası diye
olaylardan bahsediyordu; Behçet Cantürk'ün yurt dışındaki mahkumiyetlerinden
bahsediyordu; Behçet Cantürk'ün verdiği ifadelerle başka ülkelerde insanlann müebbet,
30'ar yıl hapis cezalanna uğradıklanndan bahsediyordu; Interpol tarafından arandığı halde
neden yakalanmadığından bahsediliyordu ve o adamda çok güçlü bir biçimde, bir de gazete
sahibi olarak ve Abdullah Öcalan'a Ali Fırat takma adı vererek, gazetesinin yayımını gayet
serbestçe yürütüyordu. Diğer yandan da aynı günlerde, Batman'da ve başka yerlerde İnsan
Hakları Derneği Uğur Mumcu yazdığı için Cumhuriyet okumayın diye kampanyalar
yürütüyordu, endişelerim bu yüzdendi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın Mumcu'nun açıklamalanndan, özellikle. Sayın Ülkü
Coşkun'un ciddi bir savsaklama bir tespitini ben de tespit etmiş oluyorum. Bu konuyla ilgili
önce bir Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulunan bir müracaat var ve Milli Savunma Bakanlığı
da sizin de anlattığınız gibi, önce soruşturma istemesine rağmen, sonunda da bu konudan
netice alınamıyor ve gerekçesi açıklanmadan soruştuma açılamıyor bu konuda. Şimdi...
CEYHAN MUMCU - Yani yargıya yapılan savunma da bize açıklanmıyor ilk defa
böyle bir olayla karşı karşıya kaldık efendim; yani, bir dava açıyorsunuz karşı tarafın
savunması davacı vekiline verilmiyor yani...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, şimdi bu

yönde sizin bu Barolar Birliği için

hazırladığınız şeylere; yani, idari yargıya başvurulup başvurulamayacağı şeyi var, siz, bu
yönde herhangi bir idari yargıya başvurunuz oldu mu? Aynca, da komisyonumuza bu konuda
nasıl katkılı olabilirsiniz; yani, çünkü, bir anlamda bunların niye savsaklandığını tespit
edebilirsek ya da gerçekten savsaklandığını veya ne amaçla savsaklandığını, zannediyorum
amacımıza doğru bize bir yön verir diye düşünüyorum. Bu konudaki görüşlerinizi öğrenmek
istiyorum; eğer, biz burada komisyon olarak sonra kendi arasında görüşür, ne tür bir yol
izleyeceğini, Milli Savunma Bakanlığına başvurulup başvurulmayacağı bunlan... Çünkü,
bayan Mumcu'dan da aldığımız şeyler hep o yöndeydi; yani, gerek emniyet soruşturmasının,
gerekse Susurluk'u; yani, bunları mutlaka bizim görmemiz gerekiyor. Bu yönde de; yani, bu
Ülkü Coşkun'un savsaklanmasına ilişkin de belgeleri mutlaka edinmemiz gerekir diye
düşünüyorsunuz zannediyorum. Doğru mu anladım?
CEYHAN MUMCU - Evet efendim. Yani, Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili Meclisin önüne
dikilen şey devlet sırrı. Belgeler devlet sırn sayılıyor; bunun devlet sırn olması için, bu
cinayetin devlet menfaatlan adına işlenmiş olması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi, bu
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görev neden savsaklanmıştır yine devlet sırrı. Oysa görev savsaklanmışsa savsaklanmıştır,
ilgili şeyler olur.
Şimdi, ben size bir yazılı sunuşu son okuduğum olayı bir sayfalık bir dilekçeyle
sunacağım, onunla birlikte Askeri Yüksek İdare Mahkemesine açtığım dava dilekçesini. Milli
Savunma Bakanlığının verdiği yanıtı ve benim orada verdiği yanıt, onu takdim ederim. Yine,«
bizim ve ablamın ve Güldal'ın açtığı davalann ve oraya verilen yanıtları biz takdim ederiz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Bu komisyonun geçen dönemde biraz daha

boyutlandırabilmesi için, ileriye gidebilmesi için sizin bir tespitinize kesinlikle katılıyoruz.
Soruşturmada görev alanlar kimlerdi ve nerelere atandıkları tespitini yaptıktan sonra, size,
yine çok güzel söylediğiniz gibi; yani, o dönemdeki ifadesiyle, bugün gerek ortamın
rahatlamasından, vicdan muhasebesinden, gerek olaydaki o günkü göreviyle bugünkü
konumu arasındaki farklılıktan dolayı farklı şeyler söyleyebileceği gibi, bir de, o gün, görev
yapmış insanları; yani, bu görevi niçin böyle yaptıtannı; yani, eğer, bir ihmal varsa niye ihmal
ettikleri falan gibi konuların üzerine gitmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ki, Sayın
Mumcu'nun talebinin bu yönde olduğunu zannediyorum.
Bir de, tabii, burada, eğer, Sayın Mumcu uygun görürse o kunuyu biraz daha açmayı,
zannediyorum o da yararlı olur. Uğur Mumcu'ya ekranlar kapalıyken, ideolojik anlamda,
toplumun belirli kesimleriyle sanki tartışma içinde olmasının ortamı yaratılıyor, öyle bir
platform yaratılıyor. Bu işte ikinci cumhuriyet oluyor, bu işte kökten dinci kesim olabiliyor
başka...
CEYHAN MUMCU - Üç konu, ikinci cumhuriyet, rabıta ve Haşan Mezarcı. Şimdi,
bunların hiçbiri 1992'de Uğur'un yazdığı çizdiği, uğraştığı, gündemine aldığı konular değil.
Yani, sanki bir el bu cinayetten sonra İslamcı, işte laik, anti laik kavgası çıksınmış gibi, bir
görünmeyen el...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Halbuki, mesela burada böyle bir ideolojik bazda bir
tartışma açılırken, rahmetlinin öldürülmesi için, hepimizin zannediyorum hemfikir olacağı, işte
gerek yolsuzluklarla mücadelesiyle, gerek belirli konularda emperyalizmin parmağını
aramasıyla; yani, hepimizin aklına gelen birçok neden var; ama, burada başka bir ideolojik
platformda alınıyor, bir anlamda düşman cephesinde genişletiliyor veyahut da bir ideolojik
tartışmanın sonucuna gidiliyor, belki de bir çıkar çatışması nedeniyle vurulmuş olmasına
rağmen gibi bir sonuç mu veya bunu biraz açabilir miyiz?
CEYHAN MUMCU - Çetin Emeç dosyasını incledim, Islami Hareket Dosyasında. Olay
hep, bir yazısı var onun "Yobazlara Kurslar" diye, birtakım tehdit telefonlan alıyor. Savcılıkla
dinlemeye aldınyor, o telefon konuşanlan buluyorlar, bunlar hep islami düşünceleri sahip
kişileri eleştiriye karşı tehdit eden insanlar görünümü veriliyor ama, asıl olay. Çetin Emeç'in
Suriye istihbaratçısı "Zehebi" adı altındaki kişinin yürüttüğü altın kaçakçılığına karşı yoğun
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kampanyasıdır sebep. Oraya geliyorlar, o zaman demek ki, kullanılan yöntemlerde cinayetin
yapılmasından sonra, nasıl cinayetin anlaşılması toplumca uygun görüliiyorsa öyle birtakım
ön hazırlıklar yapılıyor. Bence Çetin Emeç cinayeti de o Zehebi olayıdır. Geçen dönem
komisyon da bunu fark etmiştir, Zehebi olayını, 10/90 sayılı komisyonda. Onun
vatandaşlığının iptali yolunda kararname çıkarılması istenmiştir komisyon gündeme
gelmediği için bunun gereği yapılmamıştır ve irfan Çağncı yakalandıktan sonra da tıpkı Uğur
Mumcu cinayeti gibi Çetin Emeç cinayeti de açıklığa kavuşturuldu denirken, irfan Çağrıcı
birden bire örgüt mensuplan Zehebiyi ismini verirken, irfan Çağncı son ifadesinde Zehebi
kısmını kapatmıştır, o karan biz verdik demiştir. Bu bakımdan bu tip hedef saptırmalann bir
örneği olduğu için söylüyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tabii, çünkü, orada Altın Hilal'den gelen İstanbul'a gelir,
işte baz morfinlerin... olduğu trafik var, bunu Behçet Cantürk yönetiyor; ama, bu birilehnin
koruması altında olmasa yürümeyecek kadar büyük çapta bir trafik ve yani. Sayın Mumcu da
bunun üstüne gidiyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Mumcu, ailenin ilişkileri olduğu ve güçlü olduğu ve
ısrarla peşine gitmesi gerektiği şeklinde, yanlış anlamıyorsam Ülkü Coşkun ve Nusret
Demiral'ın siyasi gücü arkasına...
CEYHAN MUMCU - Nusret Demiral efendim. Ülkü Coşkun "devlet isterse çözer"
dedi. Nusret Demiral "gidin güçlü ailesiniz, SHP'ye yakınsınız, başbakana falan ulaşın, onlar
yeniden ve çok ciddi bir talimat versinler, o zaman bulunur. Yoksa, ya da polisi bana
bağlasınlar ben size söz veriyorum bulurum."
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sizin de değerlendirmelerinizde Behçet Cantürk ve
gücünün etkili olduğu veya bu olayda olabileceği olasılıkların yüzdesi büyük, Cantürk'ün
ilişkileri belli, işte o siyasi emri verecek otoriteyi de size adres göstermişler, bu, nasıl bir ilişki
ki, bir türiü emir çıkmıyor. Acaba, hangi siyasileri siz o günden bu yana bu iradeyi tam
koymamakla isimlendirebiliyor musunuz, eksik koyanlar olarak? Bir de bu cinayeti olduğu
günden bu yana hangi örgütler üstlendi?
CEYHAN MUMCU - Nusret Demiral'ı kendisini görevlendirmeye neden olan,
telefonda islami Kurtuluş veya islami Harekat veya Akıncılar diye üç örgüt, bir de PKK dedi;
ama, bütün bu örgütler, kendileri adına bir telefon edilmediğini ve böyle bir işe, böyle bir
cinayeti yapmadıklarını açıkladılar; yani, dolayısıyla, Nusret Demiral'ın kendisini
görevlendirilen dayanak ortadan kalkmış oldu. Abdullah Öcalan televizyonda açıklama yaptı.
Lübnan'da bir Hizbullah örgütü lideri açıklama yaptı. Bizim basınımızda Hüseyin Üzmez
açıklama yaptı, böylece bu örgütlerin hepsi Uğur Mumcu cinayeti konusundaki telefon
ihbariannı reddettiler. Şu anda Uğur Mumcu cinayetini üstlenen hiçbir örgüt yok.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Böyle çok önemli olaydan sonra, çok alışık olduğumuz
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dünyada alışık olduğumuz bütün uygulamalardaki üstlenen örgüt olayı burada yok.
CEYHAN MUMCU - Burada yok.
Şimdi, Muammer Aksoy'da, Bahriye Üçok'ta, Çetin Emeç'te. Turan Dursun'da hep
islami Hareket diye bir açıklama yapıldı; ama, onlar o örgütçe reddedilmedi, geri alınmadı;
ama. Uğur Mumcu'da tekzip edildi bu açıklama. Beni Nusret Demiral'ı, kardeşim sen görev
yapma, Ankara savcısı yapsın derken dayanaklarından biri de buydu; çünkü, evvela katili bul,
katil bulunsun; eğer, bu katil gerçekten devlete karşı bir kalkışma örgütüyse, o zaman görevli
yetkili Devlet Güvenlik Mahkemesi baksın diye ileri sürdüğüm tartışmalardan birisi de budur.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Siyasiler konusunda düşüncelerinizi açıklamayacak
mısınız?
CEYHAN MUMCU - Çok açıklama getirilebilir. Sayın Erdal İnönü, Sayın İsmet Sezgin
ve Sayın Süleyman Demire!, namus ve onur sözü vermişlerdi. Sayın Süleyman Demirel
"katiller derdesttir" demişti. Şimdi, ne oldu, gerçek dışı mı açıklamalar yaptılar derdest derken,
yoksa gerçekten derdestiler de birtakım diplomatik endişelerle serbest mi bırakıldılar. Erdal
İnönü'nün bilgileri de çok önemlidir. Behçet Cantürk'ün hangi siyasilerle ilişkili olduğu o
kitapta vardır. Ben siyasileri dolaylı olarak suçlamak istemiyorum. Soner Yalçın'ın kitabında
var; ama, şimdi, zamanın idaresi Behçet Cantür'ün Özgür Gündem Gazetesi eline geçerken,
bunun muhabirleri öldürülüp silahlar çatışmada PKK'lıların eline geçerken, Pera Palas
toplantısında bu paralar toplanırken, ses çıkarmayan siyasi kimse; yani, herhalde bütün
bunlar yapılırken bu ülkenin bir içişleri Bakanı vardı, Adalet Bakanı vardı, savcıları vardı, en
azından bu iddiayı tahkik etmek mecburiyeti yok muydu?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Pera Palas Oteli toplantısı ne zaman yapıldı?
CEYHAN MUMCU - 1992 yazında zannediyorum.
Uğur, bunu, iki üç kez yazmıştır.
BAŞKAN - Var mı başka sorusu olan?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bir de ben hukukçu arkadaşlara bir şey soracağım, burada
dikkatimi çekiyor, bu mahkemelerde birtek Ayhan Aydın’ın doğum yeri ve şeyi belli de
diğerlerinin hiç geçmiyor. Genelde esas öyle midir? Sanıklarda geçmez mi doğum yeri?
CEYHAN MUMCU - Kars olarak gözüküyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hayır, yalnız Aydın'ınki var, diğerleri yok. Ayhan Usta ile
şeyinki yok. Mehmet Ali Şeker'in ısrarla bakıyorum, sanki...
CEYHAN MUMCU - Üçü de Batman.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Oradan bir yere varmak istiyorum. Burada, Usta ile
Şeker'in doğum yerleh yok. İstanbul'da bir adres, ikâmet var; yani, öteki Kars gösteriyor,
diğerleri de Batman gösteriyorlarsa, o zaman Batman olayı var. Batman olayında,
biliyorsunuz, Hizbullah olayı var. Hizbullah olayında bir emniyet müdürünün, Batman
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Emniyet Müdürünün çok çarpıcı ifadesi var. Orada diyor ki, bunlar burada eğitildi etti, hatta bu
işin içine bir askerî yetkiliyi sokuyor. Bir de onu geçirmek lazım. Nedense, bu
iddianamelerde, mahkeme kararlannda bu iki kişinin memleketleri saklanmış gibi geldi bana.
Bu konuda düşünceleriniz var mı?
CEYHAN MUMCU

Efendim, Uğur'un bir yazısından hareket edeyim. Muammer

Aksoy öldürüldüğü zaman, ilk kez İslâmî Hareket Örgütü adı açıklandı. Uğur, böyle bir örgüt
var mıdır diye sordu ve bu örgütün varlığını
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Uğur'un bir yazısından ha reke t edeyim; Muammer Aksoy öldürülmüştü,
adı açıklandı; Uğur, böyle bir örgüt var mıdır? diye sordu ve bu örgütün
varlığını sorgula m aya başladı.
Bir kitap vardır Türkiye'de Fundamantalizm konusunda Boğaziçi
Üniversite si Öğretim Üyesi Profesör Sabri Sayar, şimdi Amerika'da, rent
koperyşın adına bir araştırma- yapmıştır; maalesef, Türkiye 'de bir pro fesör bir
yabancı casusluk örgütü adına rahatlıkla araştırma yap a b iliyo r ve Boğaziçi
Üniv ersite sin den ayrıldı, şimdi Amerika'da yaşıyor. İşte, o kitapta, şöyle bir
öneri vardır, "Kürtler, marksist, le ninist motifler yerine İslami m otiflerle hareket
ederle rse daha iyi m obilize olurlar." Bu cümleden kısa bir süre sonra
Batman'da bir örgüt doğuyor, kuşkusuz bu örgüt ep ey destekle r görüyor.
Muamer Aksoy'dan sonra bunları hep telaffuz ediyor, örgütün adını Bahriye
Üçok da Çetin Emeç de. Uğur Mumcu'nun ölümünden itib aren bu örgütün
varlığı ortaya çıkıyor, buna rağmen İstanbul Devlet G üvenlik Mahkemesi
Başsavcısı ki, ihtisas savcısı olması gerekir, böyle bir örgüt yok diyor, bu
örgütün dosyası in cele ndiğ i zaman da bu kişilerin böyle pek İslami konularda
bilg ile ri olmadığı; ama, aslında bir İsiami etiketini kulla nm akla beraber bir Kürt
örgütü, yani PKK zayıflarsa veya Abdullah Öcalan ölürse yerine geçmek
isteyen bir hazırlık içinde örgüt olduğu
İ4adelerine göre.

anlaşılıyor.

Bu,

tabiî,

hazırlıktaki

TEVFİK DİKER (Manisa) - O askeri yetkili konusunda b ilg iniz var mı
Sayın Mumcu? Batman Emniyet Müdürünün ifadeleri bu konuda ve bir eğitim
yaptıkları, askeri eğitim yaptıkları konusunda.
CEYHAN MUMCU - Evet, jandarma, zannediyorum
Yılmaz veya Sayın Avunduklu oğlu daha iyi açıklar.

on ları

Mustafa

Efendim, ablamdan gelen bir not var, doğum yerler ile ilgili olarak.
Ağa Çelik, Elazığ-Palu. Yani, evi Yusuf Ekinci'den satın alan.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Oral Çelik'e yakınlığı?
CEYHAN MUMCU - Şimdi, tabiî, biri MalatyalI biri Elazığlı, bir şey
çıkartamıyorum ben.
Oral Çelik ise Malatya-Hekimhan Yukarıkırmancı Köyü.
K udbeddin Kök, Batman Merkez gözüküyor.
Ayhan Aydın, Kars-Arpaçay.
Ayhan Usta, Batman-Gercüş.
Mehmet Zeki Yıldırım, Batman-Gercüş.
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Fahrettin Baytap, Batman-Köprüköyü.
Mehmet Ali Şeker, Batman-Gercüş.
Mehmet Kaya, Batman.
BAŞKAN - Başka söz isteyen?
Buyurun Eşref Bey.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Güldal Hanım konuşmasında Nusret Demiral
ile görüşm eye gitmeden önce sabah 8 00. civarında birisin in ken disin e telefon
ettiğ ini ve cinaye tin bazı emniyet mensupları tarafından işle n d iğ in i. Şükrü
Açıkbaş'ın ismiyle beraber dört isim saydığını ifade etti; ama, isim le rini
hatırlayamadığını, daha sonra isimleri buraya intikal e ttireb ile ceğ in i ifade etti.
Bu ihbar, ziyaret sırasında Nusret Demiral'a iletild iğ in d e bu a rka da şla rla ilgili
olarak, bu adı geçen in san la rla ilgili olarak herhangi bir ifadeye veya bilg iye
DGM savcılığınca başvuruldu mu?
CEYHAN MUMCU - Hayır efendim, o bilgi ona verildi, yani isim leri de
şimdi pek de hiç de üstünde durmadı. Bu tip ih ba rlar çok olur gibi bir tavra
girdi. R a k ip lerin i ihbar ederler, komşularını ederler, Nusret Demiral ciddi bir
şey olarak de ğe rle n dirm e di. Yani, de vlet müsaade etsin çözelim bir ön mesele
h a lin de takdim ed iyordu Sayın Nusret Demiral'm üslubu öyle idi. Yani, hele o
ge lişm e olsun ondan sonrası ya da polisler bana bir şekilde bağlansın ondan
sonrra bakarız gibi bir tavrı vardı.
BAŞKAN - Başka bir soru zannediyorum yok.
Çok teşe kkür ediyoruz.
CEYHAN MUMCU - Ben de
suretlerin i sizlere takdim edeceğim.

teşekkür

ederim.

Bahsettiğim

dosya

BAŞKAN - Sizlerle işbirliği halinde bu çalışmayı götürelim istiyoruz.
E linizde ilave bilgi, belge, dosya varsa, onları da bize ulaştırırsanız memnun
oluruz.
CEYHAN MUMCU - Peki, efendim, teşekkür ederim.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, yaptığımız bu çalışma sonunda ep eyce
isim ortaya çıktı.
Şimdi, şu ana kadar yaptğımız çalışmanın d e ğe rlen dirm e sini yapalım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu
ote lle r zin cirin e Uğur Mumcu’nun evinin olduğu ve m uhtem elen de
k u lla n ıla b ile c e ğ i ve ö ze llikle de yabancıların kulla n a b ile c e ğ i, çünkü, olayın
içinde yabancı boyutunun olduğu da dü şü n ü lm e lid ir şekliyle, hatta şu anda
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bizim m ille tvekili arkadaşımızın mülkiyeti olan Best Apart, -oylarınızla kabul
gö rürse- onu da almakta fayda var olduğu şe klin de görüşümü belirtmek
istiyorum. Ara verd iğ im iz de yine bir duyum geldi bana ve özö llikle yabancılar
bakımından o otelin tercih edile ceğ in i, yakın olduğu için hemen evi gözle diğ i,
onu da o listeye almakta fayda olduğunu düşünüyor ve bunu teklif ediyorum.
BAŞKAN Bu
ön eriyi
oylarınıza
sunuyorum
kabul
edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Adale t Bakanlığı kanalıyla

Devlet Güvenlik

Mahkemesin den

hazırlık

dosyasını isteyeceğiz. Bu bir.
İkincisi, yine Ankara Emniyet M üdürlü ğüne bir yazı yazıp bu konuyla
ilgili istihbarat, DGM'deki dava dosyasına henüz intikal ettirilm eyen yazı,
belge, bilg i varsa onların gö nd erilm esin i isteyelim.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Sayın Başkan, benim de birkaç önerim
olacak.
Taksi

durağın daki

başvuralım .
O tarihte

Tunus

şoförlerin

ve

Büyü kelçiliğ in de

çaycının
görevli

çağrılarak
koruma

B üy ükelçilik te g ö revlile rin bilg ile rin e başvuralım.
Döne min Adale t Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı

bilg ile rin e

po lis lerin i

ve

Yusuf Kenan

Doğan'ın b ilg is in e başvuralım.
Emniyette sözü edilen bu Şükrü Açıkbaş ve dört kişinin
başvurulm uş mu, vurulumadıysa biz başvurulmasını isteyelim.
O dönem deki
Başbakan
Yardımcısı
Erdal
İnönü'nün

ifadesine
bilg isin e

başvuralım.
BAŞKAN - Sayın Erdem, daha önce şöyle bir şey konuşmuştuk, bu ayın
20's indeki

toplantıla rı

yaptıktan

sonra

kimlere

başvuracağız

o

zaman

kararlaştıralım.
Biz, salı günü Komisyon Başkanıyla ve üyele riyle görüşeceğiz,
çarşamba günü de avukatlarla görüşeceğiz. Perşembe günü de yaza rlarla,
g a zete c ile rle görüşeceğiz, dolayısıyla, belki bazı isim le r tekrar tekrar
gündem e gele cek ve bizim kimlerle görüşeceğim iz kesinlik kazanmış olacak,
EŞREF ERDEM (Ankara) - Şunun için diyorum, bunların bir kısmı
aranmaya, bulu nm aya ve tespit edilm eye muhtaç. Şimdi,
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Muhittin Kaya
televizyona çıkmış, açıklama yapmış. Program yapan
Ertürk Yöndem, Reha Muhtar ve diğerleri çağırılacaksa bu nlar da şimdiden
yazılmalı.
AHMET PRİŞTİNA (İzmir) - Sayın Başkan, daha önce ça ğıra cağım ız
kişile rle ilgili
(a) ve (b) diye liste yapmıştık,
e k leye bil iriz , o ön celik le re göre ha reket ederiz.

buna

bir

de

(c)

listesi

EŞREF ERDEM (Ankara) - Tabiî, olabilir, buna bir itirazım yok.
Mesela, Cevdet Saral'ın ifadesine başvuralım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Efendim, TGRT'deki program ö n celik li. Şimdi,
burada çok açık bir şey söyleyeceğim , b iliyo ruz ki, orada gizli kamera
kullanılmış, buna rağmen adam diyor ki, bana baskı yaptı, polis baskı yaptı,
devlet bu işin içine giriyor. Onun için bunu öne almakta fayda var.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bunu öne almakta da şu fayda var; bu
şoförleri çağırm adan bu program iz lenm e lid ir ki, gizli kam erayla ifadesi alınan
bu şoförler burada kıvıramasınlar.
Yeni bir iddia, soruşturmanın başla ngıcında görevli bu lu nan emniyet
gö re vlile rin d e n , güvenlik gö revlile rind en, sanki ben şöyle bir izlenim aldım,
soruşturmayı sonuçlandırm aya dönük bir gayet ve çabanın

içinde o la n la r

dağıtılmış. İşte, Mutlu Çelik İstanbul'a gitti falan.
Bunları bulalım, bunların yerini tespit edelim.
Hanefi Avcı'yı çağıralım.
Emin Aslan'ın, o dönemin Emniyet Genel M üdürlüğü istih barat Daire
Başkanının çağrılması.
Genel Kurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve M illî İstihbarat"
Teşkilatındaki istihbarat da irelerin in genel, m üdürle ri veya daire başkanla rının
çağrılması bununla beraber bu kurumlardaki bilgi, duyum, iç yazışma ve rapor
haline getirile n belg ele rin istenmesi.
Önemli bir şey daha, olay oluyor,

o dönemin

Ankara

Cu m huriyet

Başsavcısı veya o gün nöbetçi olan savcı yardımcısı kimse o g e lip olaya el
koyuyor, olay henüz bir patlamadır, ama, DGM Başsavcısı geliyor, sen çekil
kenara, bu senin işin
telefon yok, bir örgüt
doğal olarak olaya
bakıyor. Araştırmanın

değil, benim işimdir. Henüz ortada bir id dia yok, bir
iddiası yok, terördür, de ğild ir diye bir şey yok; ama,
Cumhuriyet Başsacısının bakması gerekirken, DGM
sonunda DGM kapsamına giriyorsa o zaman DGM

da vreye girerdi.
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ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Eşref Bey, yalnız orada şu var, işin
başında bir senaryo uyguladıla r diyor, Rabıta d e dile r diyor, sonra Mezarcı ile
programa çıkardılar diyor, yani olay olduktan sonra da he def kitle basın
tarafından bilin en kitle varcfı, olay abında.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Sayın

Özbey,

ben

olayın

olduğu

günü

söylüyorum, saat 13.15'te patlıyor, diyelim ki 13.45'te savcı yardımcısı geldi,
olaya el koydu ve araştırmasını yapıyor, bu noktada henüz ne Rabıta var, ne
PKK var, ne İslami Hareket var, ne İslami Cihat var, yani, herhangi bir örgüt
söz konusu değil, bir patlama olmuş. Doğal olarak benim gördüğüm o savcının
soruşturmayı belli bir yere kadar götürmesi gerekirdi, o savcının elde ettiği
bilgi, bulgu ve d e lille r ışığında dosyayı bu benim işim değil bu DGM'nin işi
deyip göndermesi gerkirdi. Bence bir kasıt var, nihayet benimki bir şüphedir.
Acaba, başından bile rek olay gelinde de el kondu DGM'ce
kardeşim biz yapalım mı dendi. Dolayısıyla, oraya gele n

sen yapma
Cum huriyet

Başsavcısı ve savcı yardımcısı kimse onun tespit ed ilm e sin d e fayda var.
BAŞKAN - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazalım, olay günü
orada görevli savcı kimdir öğrenelim.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Yargı ve Polis M uhabirle ri De rneği Başkanı
Ünal inanç'ı çağıralım.
Emniyet Genel M üdürlü ğüne bir yazı yazarak, bu Ayhan Aydın'ın
bulunmasını isteyelim. Ayhan Aydın yalancı tanık mı değil mi bu konuda bir
şey söylemiyorum , ama, öyle anla şılıyor ki, Ayhan Aydın, d e d iğ in iz gibi ya özel
yetiş tirilm iş bir adam olayı saptırmaya dönük çok bilin çli, bile rek bazı şeyler
söylüyor veya gerçekten olayı görmüş, biliyor, tanıkları teşhis etmiş, ama
korkutulmuş. Bunu belki ön celik le bulmamızda büyük yarar var.
Şimdi, bir husus daha var, burada önemli bir görev yapıyoruz, bir nevi
savcının yaptığı bir hazırlık soruşturması noktasındayız, Susurluk olayla rın da
tepki gösterdigim olayla rdan biridir, basın kendini bir miktar sürekli savcı
yerine koyup kamuoyunu b ilg ile n diriy oru m adı altında
belki
kamuya
açılmaması, tele viz yo nla rdan söylenmemesi gereken birtakım ipuçlarını da
söyledi. Adam diyor ki, falan adam tutuklanacak diyor. Bunlar çok doğru
konular değil. Yani, bunları elb irliğ iyle korumalıyız. Bu şu anla ma gelmiyor;
ama,

nihayet

kamuoyunun

b ilg ile n d irilm e s i gerekiyor.
topla ntıdan sonra buradan

da

bizim

çalışmalarımızdan

bir

miktar

O ölçüyü, o çerçeveyi burada koyalım, her
çıkınca ya Başkanımız veya uygun görürseniz
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sözcü

olarak

benim

basına,

burada

ba şlıkla rd a şu çerçevede açalım deyip,
fayda var. Aksi takdirde bizleri gece
açıklamayı yaparız, olay bitmiştir deriz,
veya Sözcümüz tarafından açıklanmıştır,

arkadaşlarımızın

saptadığı

şu,

şu

basma o çerçevede bilgi verm esin de
gündüz taciz ederler. Birimiz çıkar
arkadaşlarım ız da der ki Başkanımız
başka söyleyecek bir sözümüz yoktur

noktasında olmalıyız. Aksi takdirde bir süre sonra her birim iz bu komisyonun
birer üyesi olarak büyük sıkıntı yaşarız, birbirim iz den şüphe etmye başlarız, o
söyledi, bu söyledi, o bilgi nereden oraya sızdı gibi. Bunun önem li olduğunu
düşünüyorum.
BAŞKAN - Evet, bu şekilde davranmamızın
açısından fayda var.

soruşturmanın

selameti

ABDULLAH GÜLBEY (Karaman) Şimdi bir husus daha var,
d in le d iğ im iz bu üç tarafın ifadelerin den bizim belirli y erlerle re varıp da
tosla yacağım ız durum la r da ortaya çıkıyor. Efendim,

bu devle tin

güvenliği

açısından böyle bir bilgiyi veremem dedikle ri zaman ne yapacağız?
EŞREF ERDEM (Ankara) - B e n şimdiden bu tür en ge le ri önümüze
koyarak şartlanmamızın doğru olmadığını zannediyorum . D e d iğ in iz olayla rla
karşıla şabiliriz,
ama,
bunu
şimdiden
konuşmanın
doğru
olmadığını
söylüyorum. Engelle r vardır, Anayasanın 138 inci maddesi bana göre başka
türlü yorumlanır, ben başka türlü yorumluyorum , İçtüzüğümüzün 103 üncü
m addesin deki sırlar bana göre başka türlü dür o, bu tür e n g e lle rle
karşıla şab iliriz, karşılacağız, karşılaşıldı, Susurluk Kom isyonunda bir kuvvet
komutanımız yazılı cevap veririm, gelmem dedi.
Onun için bunlarla karşılaşacağız endişesi içerisin de olmamıza gerek
yok. Sorun önümüze g e ld iğ inde oturup ne yapacağımızı konuşuruz. Şim diden
bir tavır b e lirley ip şunu şöyle yaparız, bunu böyle yapırız dem enin çok doğru
olduğunu zannetm iyorum. Bütün bu endişele rim iz e de burala rda söyleyeceğiz,
bütün bu en dişele rim iz i sona saklamalıyız, sonunda nihayet bir rapor çıkacak
ortaya, öyle ümit ediyorum ki, inşallah bir sonuca varırız ve ortak bir
raporu muz olur, ama nihayet burada insanlarız, rapor taslağı ortaya çıktığında
tartışacağız, e ib irliğ iy le bu şeye imza atarsak elbette çok başarılı bir şey olur,
o lm a ya b ilir de, sen muh alefet şerhi koyarsın, ben koyabilirim , b u nlar bence en
son söylencek şeyler.
Yarın birini dinle yeceğiz, o ana kadar din le d ikle rim iz in tam tersi birşey
söyleye cek. Bir başkası gele cek hiç duymadığımız yeni şeyler söyleye cek.
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Onun için bütün bunları içimizde hıfzederek, bekleyerek, sabırla, inatla herkesi
dinle ye dinle ye kafamızda bir şey oluşacak, sonunda ortaya çıkan tabloya
bakacağız, onu yazılı hale dökeceğiz ve gereğin i yapacağız.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Basının çok önem verdiğ i bir kayıp ve
mensubunun cin ayetinin araştırma komisyonunun her basın toplantısından
sonra yetkilile ri tarafından bir açıklama yapılmasında fayda gö rüyorum .
Bir de tutanakla ra geçmesi açısından şu anda aklıma geldi, önem li tanık
d e dikle ri Ayhan Aydın'ın arabanın altına patlayıcıları y erleştirdikle rini
gördüğüm dediği saatlerin gündüz olduğu şeklin de s öyled ile r herhalde, bu
tespit olarak geçmelidir, gü ndüz bu işin bu kadar kolay olup olam ayacağının
araştırılması gerekir.
lastik

EŞREF ERDEM (Ankara) - Hatırladığım kadarıyla 3 1 'i akşamı geliyorla r,
patladı gibi du ruyorlar, bir ikişi lastik tam iriyle uğraşırken diğeri

arabanın altına giriyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, bu hususun tekrar d e ğ e rle n d irilm e s in d e
yani, bunun gece mi gü ndüz mü olduğu hususunun ve ge ce ve gü ndüz
şartlarının de ğ e rle n d irilm e sin d e yarar görüyorum.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Ömer Çiftçi'nin tele fonlarının tespitini
isteyelim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, Komisyon Ömer Çiftçi ile ilgili tatmin
oldu mu, ben Güldal Hanımın konuşm alarından sonra Ömer Çiftçi ile ilgili pek
tatmin olm adım . Hatta Sayın Ceyhan Mumcu'nun konuşm ala rından sonra da
yine tatmin olmadım, çok iyi tanıdığını ifade ettiği halde çok çe liş k ile rle Ömer
Çiftçi karşımıza çıkıyor ve Ömer Çiftçi'nin konumu itibariyle, komşuluk itibariyle
ifadeleri reddetme, düzeltm e çok önem arz ettiği
kan aatindeyim ve o
ta rih le rd eki telefon konuşmaları, çağrı cihaz kayıtlarının, mobil telefon
kayıtlarının isten ilm e sin d e iliş kiler ağı açısından fayda görüyorum; öncesinde
ve sonrasında.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - iki ay önce çıkartılan bir şey olmaz
yani, çünkü, düğm eye basıldığı bir an vardır.
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ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Çünkü, bir düğmeye basıldığı bir an
vardır bir şeyde. Bir ay öncesinden basılmaz. Dü ğmeye bastınız; ama...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Başkan oylasın...
EŞREF ERDEM (AnkaraEŞREF ERDEM (Ankara) - Şimdi ben bu oylama
usulü nü çok doğru bir usul bulmuyo rum. Avrupa'da ben çok bulu ndum . Avrupa
Konseyinde -biraz ukalalık edeyim- orala rda 20-30 kişi kom isyonlar. Böyle
bizim gibi değil, kom isyonlar böyle aylarca çalışıyorlar. Gerçekten çok şeyi
tartışırlar bir mutabakata varırlar. Sonunda başkan şey "m u halefet eden var
mı?" der.

Kabul

edenler...

Etmeyenler...

demez

ve

dola yıs ıyla

orada

bir

mutabakat.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Aras.
REFİK ARAS (İstanbul) Şimdi,
başındayız. Ç o ğu nlu kla

arkadaşlarımız belli

komisyon

çalım ala rının

bir heyecan

henüz

iç e ris in d e le r.

Bu

konunun çözümü için fik ir üretmeye çalış ıyorlar ve biz daha çok az sayıda
insanı d inle dik , belki de ulaşmamız lazım gelen b ilg in in daha çok uzağındayız.
B in ae naleyh

şimdi, ilk aşamada ed in d iğ im iz b ilg ile rle çok şey bild iğ im iz i

sanıp, hemen erken bir teşhise varmak veya olayı

böyle

hemen cin gibi

yakala dık psiko lo jisin e girm enin fevkala de yanlış olduğunu ve bu du ygu la rla
yapıla cak basın açıklamalarının, bizi çok toplum

karşısında

b ila h ara zora

d ü ş üre ceğini dik katle rinizi çekiyorum. Yani, biz şimdi 3 tane adam d inle dik ,
her şeyi v alla h i dakikasın da hazmettik, çıktık dışarıya bir beyanatta bulu ndu k.
Bu tür kom isyonların başla ngıcında, bu havayı yaşamak belki işin heyacanı;
fakat, giderek komisyonun sonuna doğru bizim başla ngıçta s ö y le d iğ im iz bu
ifad elerle çok zor durumla ra dü şeriz ve toplum karşısında önem li ölçüde ezik
durum a geliriz. Onun için, ben şahsen sîzlerden bu k o n uşm a la rd a fazla
he yecana kapılmamamızı, biraz sabırlı dinle m em iz i, b irbirini nakşeden pekçok
konuşmanın belki gündeme ge le ceğini ve o nedenle de he nüz h a z m ed ilm e m iş
bilg ile rle basına çok teferruatlı ve id dia lı ifadelerin k ulla nılm asının fevka la d e
yanlış olacağını arz ed iyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben aynen katılıyorum. Yani, şu yöntem i şu
o la b ilir: Burada bittikten sonra basından s o ru y orla r zaten arka da şla r. Ç ağırılır
buraya, mesela; bugünü nasıl anlatırsınız. Eşi Güldal Mumcu dinle nd i. ..
REFİK ARAS (İstanbul) - Çok genel ifadelerle...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - ... zaten a ile n in acısını da payla şıyoruz.
Yani, böyle şeye gelmeyen. Geçmişinden, konuyu yaşa maktan, daha sonrasına
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kadar b ilg ile r verdiğ i; yani, anla ta biliy oru m , tanımı yapılarak... Bence çok
do ğru dur o hassasiyet. Ben, hatta bu çalışma
yöntem im izde de sizin bu
tespitin izden hareketle hep şeyi söylüyorum: Yani, do syaya vakıf olma
açısından tersten de gitm emek lazım.

İşte aile, araştırmacı, yazar, konuyla

il gilenen objektif hukukçular. O dönem görev yapmış
sıramayla gidersek, ondan sonra suçlanan kurum, kişi...

savcılar.

Böyle

bir

BAŞKAN - Ayrıntılara...
AHMET

PİRİŞTİNA

(İzmir), -

...

falan

gibi

şeylere

g id ile b ilir

diye

düşünüyorum , ki, bu en azjndan sizin d e diğin iz noktaya g e le bil m e k için, bir ay
bizim vakıf olma süremiz geçecek; çünkü, okumak başka, d inle yere k olmak
başka...
^ REFİK ARAS (İstanbul) - Çok hazm etm emiz lazım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani kesinlikle katılıyorum d e d iğin iz e her iki
açıdan. İşte bu do kümanları mesela. £ n hızla nacak işler b'unlar.,(A) listesini
zaten süratle yaptık, t^ir de (B) listesi yaparsak 20'sinden sonrası. ^:in.
BAŞKAN - Geçen seferki toplantımızda şöyle bir karara varmıştık. Ayın
20 'sine kadar toplantıları devam ettirelim. 20'sinden sonra din le n e ce k kişileri
yeniden tespit edelim demiştik. Onun için, şimdi ben. Eşref Beyin teklif etmiş
olduğu isim leri not olarak aldım; ama, şu an onların çağırılması konusunda bir
şey yap mayalım diyorum. Ayın 20'sindeki toplantıyı be kliye lim diyorum. Ondan
sonra, belki, bazı o layla r üzerinde yoğunla şm a meydana ge lecek, bazılarını
belki istemeye gerek bile kalmayacaktır. Onun için; şundan da endişeliyim .
Çok fazla bilgi belge isteyip, çok fazla olumsuz cevap aldığımız takdirde bu
sefer moralim izin de bo zulacağı konusunda bir şeyim var. Belge istiyorsun
ge lmiyor, belge istiyorsun gelm iy or bu sefer moral bozukluğu da o la b ilir diye
şey yapıyorum. Onun için, isterseniz, bu geçen seferki kararlaştırdığımız gibi,
şu anda bu dinle nme konusunu... Yine, adres tesp itle rin e
arka daşlarımız; fakat, bir yazışma yapmayalım onla rla ilgili^.
EŞREF ERDEM (Ankara) -

TGRT'nin bantları,

devam etsinler

Ertürk Yöndem,

Reha

Muhtar'ın bandı, Genel Kurmay, Jan da rma Genel Komutanlığı...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bir de savcı gö sterm iş ya öyle bir bant var...
EŞRF ERDEM (Ankara) - DGM'den istenirken zaten bu de lildir. DGM'den
bilgi belge eklerin i isterken zannediyorum o sözü edilen video kaseti de...
BAŞKAN TGRT, Ertürk Yöndem,
Reha Muhtar'ın
bantlarının
istenmesine. Genel Kurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Dışişleri
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, M illî istihbarat Teşkilatındaki
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rap orların birer suretinin gönderilm esi.
Diğer bir karar; Ankara Cum huriyet Savcılığm a yazı yazıla rak, o günkü
görevli

savcının;

yani,

görev

m ah allin den

savcının

kim

o ldu ğu

ve

ken dile rin d e ki bilgi ve be lg ele r.
(Karşılıklı konuşmalar)
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - TRT-1'deki Nurzen Amuran...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)
Mutlu Çelik nerede em niyet amiri?
EŞREF ERDEM (Ankara) - Mutlu Çelik soruşturmayı ba ş la ngıcında
yürüten em niy et amiriyken, görevden alınıp bir başka yere gö nd e riliy o r.
BAŞKAN - Ş i m d i ' b i r de şunu da şey yapmamız gerekiyor. Bu gelen
evrakların okunup, ortaklaşa d e ğe rle n dirm e m iz ge rekiyo r.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yöntem olarak herkes okur, birşeyin altını
çizer getirir, hatta görev taksimi yaparız. Birbirim izin dikkatin i çekeriz.
BAŞKAN - Bu failî meçhul cin ay e tler komisyonu raporu he pim iz de var şu
anda.

^
EŞREF ERDEM (Ankara) - Rapor geldi, eklerin i bekliyoruz.
BAŞKAN - Bir, ikinci olarak da, kütü phaneden aldığımız yazılar...
(karşılıklı konuşmalar)
/
TEVFİK DİKER (Manisa) - Telefonları Din le m e Komisyonu kurulması...

Uğur Mumcunun

tele fonlarının

din le nm e si

çok

ön emli

bir yer tutuyor.

O

komisyonu bir yazı yazın, öncelik le başa onu alsınlar.
(Karşılıklı konuşmalar)
BAŞKAN - Onun seçimi yapılmadı daha he rhald e. (Yapıldı sesleri)
EŞREF ERDEM (Ankara) - Telefon Dinleme Araştırma K om isyonuna bir
yazı yazalım.
BAŞKAN - Bir yazı yazalım,U ğur Mumcu'nun dinle nm e işini öne alsın la r
ve bize versinle r.
(Karşılıklı konuşmalar)
BAŞKAN
Ömer
Çiftçi'yle
ilgili
Telekom
Genel
M ü d ü r lü ğ ü n d e n ........................................
Yalnız, şimdi, şöyle, Telekom Genel M üdürüyle ben geçen sene
görüştüm bu te le kom la rla ilgili konuda. Dedi ki "mahkeme kararı olm adan
Susurluk Kom isyonuna biz bu şeyi vermedik" dedi. “Çatlı ile ilgili ş eyler hep
h a v a d a n .........mahkeme kararı olmadan bu listeyi size vere meyiz" dedi.
(Karşılıkla konuşmalar)
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Başkan yazıp isteyelim, bakalım ne
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diyecek.
BAŞKAN - Telefon döküm listesini. Tabiî işyeri ve ev telefonu.
Tabiî, tele fonlarını da tespit etmek lazım.
REFİK ARAS (İstanbul) - Bu adresteki telefon asıl olan...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Adresteki telefon olması lazım. Kendi adına
da o la b ilir, başkasının adına da olab ilir.
YUSUF BAHADIR (Trabzon) - İkametgâh ve işyeri diyor.
(Karşılıklı konuşmalar)
AHMET BİLGİÇ

(Balıkesir)

-S a yın

Başkan,

ben,

19

uncu

dönem

m il le tve kille ri Meclisin araştırmış olduğu dosyaların getirilm esi diyecektim, onu
da sö y le d in iz Zaten, v
BAŞKAN - Bir ekleri ge lmedi zaten.
18.2.1997 tarih in d e saat 18.00'de...
REFİK ARAS (İstanbul) ç alışm a la r

saat

15.00'de

Ramazan programı bitiyor, bundan sonraki

başlayacak.

Acaba,

bu

gece

mesaisi

yerine,

çağıracağım ız insanları da dikkate alarak, niçin Meclisin çalışma gü nlerin de
saat 10.00'da toplanm ayı düşünmüyoruz.
BAŞKAN - Saat 10.00'a döneceğiz.
REFİK ARAS (İstanbul) - Saat 14.00'e kadar hergün yaklaşık 4 saat
fevkala de verim li bir çalışma y a p ab iliriz . Gündüz o lur bu iş ve 15 .00’te de
M eclisteki görevim ize g ide riz diye düşünüyorum.
BAŞKAN - Pazartesi günleri arkadaşlarım ız Ankara dışında olab iliy o rla r.
Sallı, çarşamba günleri de grup toplantıları var diye dü şün üld ü. Ama, biz
sadece 18, 19, 20 için bunu tespit edip, ondan sonrasını düşünelim .
(Karşılıklı konuşm alar)
BAŞKAN - 18.2.1997 tarih in de saat 18.00'de top la n m ak üzere, birleşim i
kapatıyorum.
Kapan ma Saati ; 21.45
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18.02.1997
saat : 19.00
d in l e n e n l e r

MEHMET ELKATMIŞ
SADIK AVUND U KLU O GLU
M USTAFA YILMAZ

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 1 9.00
BAŞKAN : Ersönmez YARBAY
BAŞKANVEKİLİ : Tevfik DİKER (Manisa)
SÖZCÜ : Eşref ERDEM (Ankara)
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım , gerekli çoğun lu ğ um uz vardır, toplantıyı
açıyorum.
Geçen toplantıda birtakım kara rlar almış, yazılar yazmıştık. Bu yazılarla
ilgili olarak otellere yazmış olduğumuz yazılardan Hilton Oteli ile Best
Apart'tan, orada kalanların listesi geldi. Sheraton ve Büyük Ankara O tellerinin
listeleri he nüz gelm edi. Ayrıca valilikten, otel kayıtlarını istemiş olduğum uz
yazı ge lmedi.
TRT Genel Müdürlü ğünden istemiş old u ğum u z iki bant elim iz e geldi,
TGRT'den istemiş olduğum uz bant henüz gelmedi.
İçişleri Bakanlığ ından istemiş olduğumuz bu em niyet soruştu rm ala rıyla
ilgili uzman olarak istemiş olduğum uz 10 kişilik bir mülkiye müfettişi listesi
geldi. Bu listenin içerisin de bir görevle ndirm e yapmamız ge rekiyor.
Bunun yanında. Adalet Bakanlığından cevap geldi. A da le t Bakanı,
Devlet Güvenlik M ahkem esinden istemiş old u ğum u z b e lg ele rle ilgili olarak
birtakım tale pleri var. O tale pleri, biraz sonra beraberce d e ğe rle n dire ceğ iz .
Emniyet Genel M üdürlü ğünden bir dosya intikal etti. Genelkurm ay
Başkanlığı ile M illî istihbarat Müsteşarlığının yazıları henüz ge lm edi. Yalnız,
Başbakanlık Müsteşarı aradı "Bu yazı yeni elimize geçti. Onun için biz, biraz
müsaade istiyoruz; çünkü toparlanmamız g e re k iyo r” dedile r. Onlara, on günlük
ek müsaade verdik
Dışişleri Bakanlığından yazı bir iki gün içinde elim izde olacak, tele fonla
bilgi verdiler. Bir de, Tunus E lç iliğin de o sırada görevli olan p o lisle ilgili
Ankara Emniyet Müdürlü ğüne yazmış olduğum uz yazıya henüz cevap ge lmedi.
Ömer Çiftçi ile ilgili telefon tesbit konusuna da cevap alın am adı; çünkü,
adresi olmadığı için telefonlarını şey yapamayız dedile r, yani hangi telefon
num araları orada kayıtlıdır, onu bilemeyiz" dediler. O bakımdan, bu konuda
yeni bir karar belki almamız gerekecek. Komisyonumuza gelen ilk yazışmaların
durumu budur.
ilk önce, Adale t Bakanlığıyla ilgili talep konusunda bir görüşm e açmak
istiyorum. Adalet Bakanlığının yazmış olduğu yazıda, isterseniz bu yazının tam
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metnini okuyalım.
Adale t Bakanlığ ından gelen yazıyı okutuyorum:
(3.2.1997 tarih ve 86/10 sayılı Adalet Baka nlığından gelen yazı okundu)
BAŞKAN - Adale t Bakanı Sayın Kazan da ayrıca bizi ara yarak “ Sizin
yazınız savcılığa gelm iş ve biz, Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılarıyla bu
konuyu
de ğe rle n d ird ik.
Savcılık
Bakanlığımıza
başvurdu
'bunları
gönd erem e yiz ' dedi... Savcılık "bu yazıları şimdi gönderem eyiz; çünkü tahkikat
aşamasındadır..." Ancak, Bakanımız İsrar etmiş -ifadesin e göre- bu yazılara
yardımcı olması konusunda ve sonunda şöyle bir mutabaka ta varmışlar
savcılarla: Bu kom isyonumuzdan seçilecek 4 kişilik bir heyet, Adalet
Bakanlığında, ilgil i savcı beyin de katılacağı bir toplantıyla bu evrakların
he psinin incele nm esi ve içinden gerekli olan, kom isyonum uz için gerekli olan
evrakların alınması konusunda mutabakata vardık dedi. Şimdi, tabiî bu konuyu
komisyonun m üzakeresin e açacağım. 4 kiş ilik bir ekip seçilm esi ve bu ekibin
Devlet G üvenlik Mahkemesi savcısıyla beraber konuyu beraber...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın Başkan, bence bunda bir engel yok,
yani, evra kla r buraya gelse çok rahat olur; ama, bir de şey var ki, şeysiz
kalmayalım. Tabiî, 4 sayısı, benim açımdan şu anla mda önemli: Ben orada
bu lu nm ak isterim. Burada 5 partiye mensup arka da şla r var. Eğer, her partiden
bir kişi olsun diye bir mantık olursa, onun 5'e çıkarılmasını rica edeceğim;
ama, ben gitmiyorum diyen varsa, 4 sayısının benim açımdan bir sakıncası
yoktur.
BAŞKAN - Şimdi, Adalet Bakanım ifadesine göre, İsrarımız üzerine.
Meclise yardımcı olalım talebi üze rine dedi. Yoksa, geçen seferki soruşturma
içerisin de bu do syalar basına faş edildi, dolayısıyla bizim araştırmamız
en g e lle n d i deyip gönderm em ek n iyetin deler dedi. Zaten, Faili Meçhul
C inay e tle r Komisyonunda da, sadece do syada hangi evrakla r var, evrak listesi
gönd erm iş ler; ayrıntısını, içeriğini şey yapmamışlar. Bu sefer 4 k işilik bir heyet
oluşturup. Adale t Bakanlığından ilgili savcının iştirakiyle bütün evraklar
in cele necek, komisyonumuzun ihtiyaç duyduğu -şu evrak çekilsin , bu evrak
çekilsin - evrakların fotokopileri alınacak.
Buyurun.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bu konuda rahatsız eden tutum, Türkiye
Büyük Millet M eclisin in iradesiyle ortaya çıkan bir komisyona, devle tin bazı
kurulu şlarının güven duymadığının bir açıkça ifad esidir bu. Buraya gelen her
arkadaş, geçen sefer ne oldu

bilemem; ama, burada onların
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korunmasını

geçen sefer de konuşmuştuk. Buraya gelen be lg e le r kon uşu la b ilir, bu bir
yoldur, g id ile b ilir ; ama, kullanılan ifade bence çok makul ve doğru bir ifade
değil. Eğer, uygun görürseniz, bu akşam, ga lib a Sayın Avun du klu o ğlu ile
Sayın Mustafa Yılmaz'ı dinle yeceğiz. Onları dinle yelim ve on ların komisyonuna
karşı takınılan tavrı, tutumu. Devlet Güvenlik M ahkem esince takılan tutumu
veya Adale t Baka nlığ ının tavrını onlardan izleyelim, görelim , sonra bu konuda
bir şey oluşturalım diye öneririm.
BAŞKAN - Peki.
Buyurun.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) Efendim, ben, sizin hassasiyetin izi
anlıyorum. Bu yönde bir cevap da yazılabilir, yani bu tutumun komisyona
güven duym ama oldu ğun u, buna katılmadığımızı da be lirtebiliriz ; ama, bundan
yararla nm a hususunu da vazgeçmeden... Geçen dönem bayağı sıkıntı olmuş,
zaten raporda da belli hatta bundan daha öte sıkıntı olmuş, yani bu bize
gö sterilen, sanki geçen dönem e göre daha -yanlış mı d e ğ e rle n diriy orum - bir
tole rans var gibim e geliyor. Yani, sizin dediğin iz e cevaben katılmadığımızı,
komisyona bu g ü v en siz liğin du yulmasına katılmadığımızı belirtm ekle birlikte,
ama, bundan da yararlanacağım ızı be lirtelim. Doğru mudur Tevfik Bey?..
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu konuda şunu söylemek istiyorum: Hemen
daha oluşan küçücük dosyanın içine baktığınız zaman, gerçekten bizleri üzen
tablo yla
karşı
karşıyayız.
Biraz
sonra
karşılaşacaksınız,
tale bimize
ja ndarm anın bir cevap yazısı var, bir Millî İstihbaratın yazısı var, bir de Adalet
Bakanlığının yazısı var. Sanki, devletin kurumlarının buraya bir g ü v en siz li ğin i
görüyor veya bir bilgiyi tam manasıyla bizim is tediğ im iz şekild e akıtmadığı
şeklin de daha başında tespitlere ve de ğe rle n d irm e le rle katılıyor durumuyla
karşı karşıyayız. Onun için komisyonun, ön erd iğ in iz do ğrultusunda, daha önce
komisyon başkanlığı yapmış arka daşları da dinle dikte n sonra, bunu tekrar ele
alıp bir karara varmamızda, bazı kararlılıkları da ortaya koymamızda fayda var.
Aksi takdirde, üç tane yazıyla burası bitti. O diyor ki "ben gönderm eyeceğim "
öteki diyor ki “bende bir şey yok..." Öyle değil mi, yani gördüğümüz, o diyor "
benim sahamda değil..." Bakın, İşin üç muhatabı var, güvenlik, kollu k gücü ve
devle t olarak, üç tane yazı var burada, biri diyor ki "benim saham da değil",
birisi diyor ki "bende bir şey yok" öteki diyor ki "kardeşim, bu ele avuca
düşüyor, siz bu raya gelin istediğ inizi alın hatta 4 kişi gelin..." Bu, bence daha
olayın başında, kom isyona karşı ortaya konulan çok önemli yanlışlardır. Tekrar
tekrar tartışıp, bu konuda bir karar almamız lazım.
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EŞREF ERDEM (Ankara) -

Sayın Başkan, izin ve rirseniz biraz daha

somütlaştırnnak istiyorum. Yani tabiî, Ahmet Beyin de dediği gibi, böyle bunu,
ben kişisel bir sorun falan etmiş değilim, kişisel bir mesele veya bir heyecanla
söylüyor falan da değilim. Biz bunu mutlaka bula cağız diye bir iddiamız da
yok; ama, Komisyon, iyi niyetle. Meclisin iradesiyle kurulmuş ve bir sonuca
ulaşmaya çalışıyor. Şöyle yapalım diye düşünürüm, daha makul olur. Bazı
yerlerden de henüz gelmemiş, yani ge lecek olan la r var belli konularda. Bu
haftayı biz zaten bir miktar, bugün komisyon mensuplarıyla, başkanlarıyla,
yarın avukatla rla , ertesi günü gazetecile rle ve bu hafta, bir miktar dosyaya
hakim iyet olarak geçecek. Dosyayı, nihayet iddia sahibi bilg isi olanların ilk
bö lü münü d e ğ e rle n dirm iş olacağız. Bu haftanın sonunda, daha doğrusu
perşembe günü, hangi gün toplanacağımıza karar vereceğiz, tekrar yeniden
kimleri ne yapacağımızı bir program yapacağız.

Bence, ön üm üzdeki hafta

başında bu konuyu, diğe r yazıların da gelm esini bekle yerek bir de ğe rle n dirm e
yapacaksak. M illî İstihbarattan da, falan yerlerden de. Dışişlerinden, bir iki
gün, üç gün, beş gün, bir hafta süre istenmiş, onları da be kleyelim ve bütün bu
yazılar komisyona intikal ettikten sonra hepsini tek tek önümüze koyalım.
Herkes mi böyle bir mantık öne sürüyor, herkes mi bir gerekçe bulu yor veya
samimi mi gerekçeler, ne derece doğru dur diye konuşalım ve bence,
önüm üzdeki hafta başında bu konuda karar oluşturalım, müzakere açalım ve
öyle oluşturalım.
BAŞKAN - Buyurun.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben arkadaşların söyled ik le rine katılıyorum.
Hatta ge çen dönemi de din le yelim ; ama, geçen döne mden birkaç çarpıcı şey
okuyayım size. “ Parlam enter sistemdekine oranla yürütme organının yasama
organınca de ne tlenm e sin in çok daha düşük dü zeyde olduğu başkanlık
hükümeti sistem inde bile, yasama organı, de vlet sırrı sayıla bile ce k konuları
ara ştıra bilirken , bu kuralın parlam enter sistem ile ba ğd aşabilm esi söz konusu
olamaz, yani, bu, gerek de vlet sırrı gerek ticarî sır konusunda, aynı şey ticarî
sır kavramı da, tıpkı devle t sırrı gibi belirgin d e ğild ir" diyor.
Aynı şekild e Silahlı Kuvvetlerle ilgili şeyde bir mücadele vermiş, yani
giriş bölü m ü ne yazmış bunu. "Mesela sonuç olarak be lirtm ek ge rekirse, yargı
organla rının da Meclis araştırma komisyonlarına yardımcı olmak görevleri
bulu nm aktadır" diyor. "Meclis araştırma kom isyonlarının g ö revle rin i yapmayı
e n ge lle m ey e çalışan her eylem ve işlem sorum lu luk doğurur. Bu, tüm dünyada
olduğu gibi ülkem izde de böyledir. Anayasa Mahkememizin meşkur kararıyla
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da, bu husus teyit edilm iştir* deniliyor. Yani, bir tutumu var zaten. Biz bu
tutumu devam ettirelim, ben sizinle beraberim. Yalnız, bu tutumu devam
ettirirken, bir de süreyle sınırlıyız, şurada açılmış bir kapı var bize, yani "dört
tane arkadaşınız gelsin baksın" diyor. Bu tutumu aynen devam ettirirken ondan
da yararlanalım diyorum. Yoksa, sizinle aynı fikirdeyim. Bu yöndeki tavrımızı,
geçen komisyondan başlayan tavrı biz de devam ettirelim tabiî ki...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Peki, Sayın Başkan, bu tavrımızı devam
ettirelim diyoruz. Bilgi ve belg ele rin alınışını bize mutlaka sunun diyelim diye
ifade edelim diyorsunuz.
Peki, bu ilgili kurum ve kuruluşlar, bize bilgi ve be lg ele ri vermekte
çekinser davranırsa, yaptırım gücümüz var mı; bu önemli. Eğer yoksa, bize,
istedikleri belg ele ri, is tedikleri kadar vereceklerse, burada bu komisyonların
kurulmasının da anlamı yoktur. Bu komisyonun bir yaptırım gücü var mı, yok
mu; biz bunu bilelim, yani Meclis, bize bu yetkiyi verdi. Halktan alınan bu
yetkiyi Meclis kullanıyor. Bu Meclise bizler seçildik, bu göreve geldik, bizim bu
görevi bizzat sonuna kadar aklımıza ne geliyorsa, soruşturarak sonuca
ulaşmaya gayret etmemiz gerekiyor. Bu gayret içe ris in deyiz biz; ama, peki,
kardeşim veremiyorum, işte ben bu kadar bilgi veriyorum derlerse ne yapacak,
yani bu komisyonun bir yaptırım gücü var mı, yok mu?
BAŞKAN - Komisyonumuzun, şu anda tabiî çok fazla yaptırım gücü yok;
ancak, benim bu komisyon sırasında görüşümü arz etmek istiyorum ve
usulümüz şu olm alıdır diye düşünüyorum: Daha önceki komisyon raporunu
okuyan arka daşlarım ız varsa, bu konular o zaman da tartışılmış ve neticeye
varılamamış; çünkü, yasal boşluklar var, birtakım hukukî dü zenle m ele rin
yapılması gerekiyor. Şimdi, o hukukî dü zen le m e le r yapılmadığı
için.
Anayasanın 3 üncü m addesine göre, yargı organları, 3 üncü m addesinin işte,
yargıyı kimse de netleyemez, emir almaz, vermez gibi bir madde şeyi yaparak,
tahkikat, araştırmalar gizlid ir maddesini şey yaparak bilgi vermekten imtina
e d iy o rlar ve bunun Anayasal dayanağı da var. Onun için ben, bu komisyonun
çalışması sırasında, bizim komisyonumuz özel konuyla ilgili, sınırlı bir konuyla
ilgili bir çalışma yapıyor. İlgili devlet kurumlarıyla bir sürtüşmeye girmekten
çok, yani bir yetki tartışmasından, bir şey tartışmasından çok, biz, mesela "4
kişiyle gelin" deniliyor, burada bir sınırlama var; ama, yine de, biz bu bilg ile re
4 kişiyle ulaşalım hatta bazı yerler belki diyecekle r ki, 2 kişi gelin yüzyüze
görüşelim veya biz gelelim 2 kişi bilgi verelim; ama, bu işi basın falan
duymasın, çok gizli kalsın diyebilirler. Bence, bütün bu im kânlardan
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yararla nalım diyorum bu komisyon için. Çünkü biz, komisyon raporları, hep bu
konuda belirli bir noktaya gelip tıkanmışlar. Bir m üeyyidem iz yok. Soruşturma
komisyonu deği, soruşturma komisyonu olsa birtakım yetkiler var, birtakım
şeyler var, araştırma komisyonunun o yetkileri de yok ve ismi üzerin de, zaten
sadece "b ilg ilenm e komisyonu" ve bilg ile n d irm e komisyonu. Onun için, biz,
n iha yetin d e raporumuzu hazırlarken, bütün bu sıkıntılara, tab iî atıfta
bulu naca ğız ve ne gibi pro ble m le r var, ne gibi yasal dü ze n le m e le r yapılması
gerekir, o konulara da işaret edeceğiz; ancak, bu komisyon çalışması sırasında
- tabiî kendi düşüncemi söylüyorum burada- Genelk urm ay ile. M illî İstihbarat
Teşkilatı ile. Emniyet Genel Müdürlüğü ile, yargı organla rıyla , devle t güvenlik
mahkemesi savcılarıyla bir şey içerisine girip, illa evrakları getirin, biz
getirmeyiz, onla r bir anayasal madde, biz bir anayasal madde söyleyip,
karşılıklı yarışma
yerine, bir uzlaşma içerisin de, bu komisyona mahsusçünkü, bu komisyonun görevi çok özel, sınırlı bir görevi var- böyle bir yöntem
izleyelim diye dü şünüyorum.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Müsaade ederseniz ek bir iki şey söyleyeyim.
Tabiî ben, bilgi almayalım demiyorum, elbette yeni açılan kapıdan nihayet
ve rile b ile ce k olan b ilgile ri alalım; ama... Şimdi komisyon iki şey yapıyor. Bir,
Ahmet Bilgiç'in

dediği gibi, Türkiye

Büyük M illet Meclisi adına

bir görev

yapıyoruz; bir. Yetki tartışması iç erisine de girm eyelim , girm eyiz de; mesele de
değil, böyle bir tartışmaya, sürtüşmeye de gerek yok; ama, unutmayın ki, tarihe
de ışık tutacak bir görev yapıyoruz. Yani, beş yıl sonra, on yıl sonra, yirmi yıl
sonra, elli yıl sonra bu tutanakla r birinin elin e geçtiğ inde “komisyona bak
kardeşim, o yok demiş, onlar boyun eğmiş; filan yok demiş, onla ra sesini
çıkarmamış; falan yok demiş, ona da hiç itiraz etmemiş d e n ilm em e lid ir. Bu
çalışmaların sonunda, biz, bu konuyu aydınlatmaya çalışıyoruz. Eğer, makul
görürse komisyonumuz, bunun sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclis in e de,
bence, bu komisyon çalışmalarının bitiminde bir, bu Uğur Mumcu cin ayetine
dönük olarak ortaya koyacağımız tavır, tablo, sonuç, rapor diye bölümüdür,
bence bir bölüm olarak bu Parlamentonun kurduğu bir komisyon olarak, biz bu
komisyonun çalışmalarında şu şu güçlü kle rle karşılaştık ve bu güçlü kle rin
çözümü şudur: Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 105 inci maddesi
yeterli d e ğild ir. 105 inci m addeye şunlar şunlar kon ulmalıdır. Eğer, Parlamento
kendi iradesini ortaya koyan bir komisyon kurduruyorsa, o komisyona herkes
bilgi vermek zorundadır haline getirilm elidir. Çünkü, biz nihayet kimseyi
suçlamıyoruz. Devletin kurum la rm dan bununla ilgili bir yeriz biz. O devletin
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kurumu, sözü edilen kurum ne kadar ciddiyse, ben de en az o kadar ciddiyim,
o ne kadar güvenilirs e ben de o kadar güvenilirim , o ne
taraftarıysa ben de o kadar gizlilik taraftarıyım; engel de ğild ir,
de ğild ir. Yani, Anayasanın elbette, yargı, yasama, yürütme ayrı.
gel benim emrime gir demiyorum ki. Yargıdan, senin yaptığın
bana yardımcı ol, o soruşturmayı getir bir bakayım diyorum.

kadar giz lilik
bunlar doğru
Ben yargıdan,
soruşturmada

Üç, efendim, Anayasının -dava açılmamıştır henüz-118 inci m addesine
göre, yargıya intikal etm iş.............. görev vermişin. Onun için, ben, bunları açık
tutalım, bunlardan bilgi alırız. Elbette gider, üç kişi, beş kişi gideriz, bakarız,
inceleriz, gereğin i yaparız, dosyayı alırız; ama, ben, bu konuda oturup biz
biraz direnç gösterm eliy iz ve dem eliyiz ki, arkadaş, burası bir komisyondur.
Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görev yapıyoruz. Siz ne kadar
saklılıktan ve gizlilikten yanaysanız, devleti korumaktan yanaysanız, biz de en
az o kadar korumaktan yanayız. Burada, o zaman şunu isterim: Alsın koltu ğuna
gelsin buraya huzuruma, biz burada in celeyelim, o dosyasını alsın gitsin.
Burada in cele yece ğim izi in cleyelim , lazım olan evrakı alalım gitsinler. Ben
gidip gitm emeyi yetki meselesi de yapmıyorum; ama, bu Parlamentonun ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin. Eşref Erdem, Ersönmez Yarbay, Tevfik
Diker olarak değil, üyeleri olaraktan bu saygınlığımızı ve bu Parlamentonun
saygınlığını da korumak durumundayız diye söylüyorum. Bu açıdan, yani tekrar
ed iyorum, bunu yapalım, o boşluktan biz bir tavrımızı koyalım; hayır, bu doğru
de ğil kardeşim... Adalet Bakanıyla şifaî olarak da kon uşursunuz, konuşuruz.
Komisyon Başkanı olarak konuşursunuz.. Tabiî, bu tavır doğru bir tavır
değild ir. Nihayet sonunda, hayır yahu, ne yapalım, gelmiyor, gitm iyor derseniz,
eh g ide riz orada, konuşuruz. Kaldı ki, yani o dediğin raporla rd a belki de
burala rda v erild iği ne malum, başka yerlerden verilm ediğ i ne malum!..
Savcıdan, falandan falandan intikal etmediği
ne malum!.. Yani, bu
komisyondan mı çıkmış da, o yazılan kitapları, yayınları rapor diye intikal eden
şeyler bu kom isyondan mı gitmiş yahut geçmiş dönemdeki Türkiye Büyük Millet
Meclisi araştırma kom isyonundan mı gitmiş?.. Belki de başka yerden gitmiştir;
bunu bilem iyorum . Onun için gelin bu tavrı koyalım. Öbür yazıları da
bekle yelim, yani he nüz MIT'ten gelmemiş,
henüz Dışişleri
istihbarat
Dairesinden gelmemiş... Ben diyorum ki, biz bunlara direncim iz i koruyalım,
m edenî usu lle r içerisin de gereğini yapalım, bu yazıları bekleyelim gelsin, hafta
başında da, toptan bir de ğerle ndirm eye alalım; yazı yazılacaksa cevap
yazalım, şifaî görüşme yapılacaksa, iki arkadaşımıza yetki veririz gider
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bakanla konuşur, gider falanla konuşur, gereğin i bu çerçevede yapalım.
Nihayet sonunda falan diye bir sıkıntı varsa da. biz görevim izi yapmış bir
komisyon üyeleri olarak direnmiş etmiş; ama, nihayet bilg iye ulaşmanın bir
çaresi olarak da, önümüze çıkan son fırsat, gidip bilmem inceleme gerekiyo rsa
da in celeriz: ama, ben, öbür türlü davranmanın daha doğru olduğunu
zannediy orum .
dü şünüyorum.

Bu

konularda

biraz

direnç

göstermek

gerekir

diye

'

AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Sayın Başkan, şimdi burada, arkadaşımızın
arz ettiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonunun eğ er bir
yetkisi yoksa, birtakım evrakları almada, b ilgile ri almada, biz bunu, bana göre,
bu rada donduralım , Türkiye Büyük Millet M eclisine çıkalım. Başkan olarak
bizim adımıza siz çıkın, deyin ki, bize bu belg ele ri, işte şu şu kurumlar
vermiyor. Gerekirse gizli bir oturum yapılsın, bir yetki verilsin. Bu yetki
verilmez, bu işler daha önceki komisyonun yaptığı gibi bir yerlere kadar gelip
bir yerde tıkanırsa, burada bizim zaman kaybından başka bir şey olmaz. Yani,
ne diy ec e ğiz halka?.. Halk,Kamuoyu bir şeyler bekliyor bu araştırma
kom isyonlarından. İşte “temiz toplum" diyoruz,, işte "g iz lilik kalmasın" diyoruz,
"çeteler çıksın" diyoruz, bunları çıkarmanın yolu, araştırma, soruşturma
kom isyonlarının

varsa

tıkandığı

noktalar

bu

noktala r

nedir,

nerele rde

tıkanıyorsa bu yönde kanun teklif ve tasarısını hazırlayıp. Meclise sunup, bunu
mutlaka çıkarmamız gerekir kanaatindeyim.
Kimse, g izlilik arkasına saklanıp da, bilgi vermem ezlik etmemeli. Çünkü,
biz niye araştırıyoruz; biz, Türkiye'de faili meçhul bir cinayeti araştırıyoruz,
diğe r kom isyonlar da, işte çeşitli meseleleri araştırıyor, kamuoyunu tatmin
etmek değil, bir gerçeği ortaya çıkarmak için burala rda görev almış
durumdayız. Eğer, biz bu gö revleri layikiyle yerine getiremeyeceksek, birtakım
kanunî en ge lle r varsa, bu kanunî en gelleri tespit ed elim, bunların kalkması
yönünde kanun tasarı ve tekliflerin i grupla ra ileterek, bu yönde acil bir çalışma
ve bu en ge lle rin kaldırılması yönünde kanun teklifini hazırlayıp Meclisten
çıkarmamız gerekir kanaatindeyim . Yoksa, biz burada, daha önceki komisyon
18 ay çalışmış, işte şurada şurada tıkandık... Bu tıkanan noktaları dinle dikten
sonra, gelen yazıları da birleştirerek nerelerde tıkanıyorsak, bunu tespit ve
bunun izalesi için gereken adımı atmamız lazım. Yoksa, biz burada üç ay, altı
ay, sekiz ay çalışıpr, va lla hi işte bu kadar bilgi geldi, işte yine bir yerlere
ulaşamadık, bu lamadık dem em eliyiz diye düşünüyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Başkanım, tabiî ki, Sayın Bilgiç'in gerMİ
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ge rekçe le rine, dü şüncele rin e katılmamak mümkün değil; ama, şu anda biz
burada kurulmuş bir komisyonuz. Meclisin yetkilen dird iğ i ve g ö re vle nd irdiği
mevcut Anayasa, İçtüzük amir hü kümlerine göre görev yapmak zorundayız. Bu
görevi götüreceğiz, o tespitlerim izi mutlaka yapacağız, Meclis Başkanlığına
çıkacağız. Sayın Erdem'in öneris ine orada katılacağım.
Ayrıca bir bölüm olarak, genel bir çıkış için.
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bundan sonrası için yapılm alıdır ama şu anda komisyonu durdurmak,
askıya almak, mevcut hukuk düzeni içinde mümkün değil ve o bizi başka bir
yere taşır. Erdem Bey gibi başka bir değerle n dirm e yapalım, değerle n dirm e
Meclis Başkanlığı, herkes grupla rına ve partile rine iletsin, bu nu nla ilgili bir
konsensüs çalışma yolunda aracılık yapabiliriz; ama, bu görevi devam ettirmek
zorundayız, devam ettirirken de izleyeceğim iz politik ala r, alacağım ız b ilg ile rle
yeni bir yön bulalım, onu bilahara tartışalım diyorum. Şu kadarcık bilg iyle
insan zaten dem oralize oluyor, şekliyle geliyor.
Bu komisyonda bizim yapacağımız çok önemli gö revle r var; bizim buraya
çağıracaklarım ızla, soracaklarımızla, y ön le ndirm em iz le
çıkacak; bilg ile re ve belg ele re ulaşacağız. İşte bu

bazı şeyler ortaya
bilgi ve belgeler,

ge rektiğ in d e savcılara bir dava açmak için zemin hazırlayacak ve ulaştağımız
belge ve b ilg ile r belki bir soruşturmanın başlangıcı olacak. O nedenle bizim,
yılmadan, o lu ş a bilec ek leri ortaya koymamız lazım.
Bir konuya girmek istiyorum: Bana ulaşan

ve

çok

önemli,

bunun

bilinm esi lazım; bu adam la r yarın öldürülü rse sorumlu ararız..,
BAŞKAN- Müsaade ederseniz, o konu Adalet Bakanlığıyla ilgili konudur;
şöyle karar alıyoruz: Gen elkurmaydan ve Başbakanlıktan gelen yazılardan
sonra karar almak üzere onu bırakıyoruz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)- ben Eşref Beyin
katılıyorum, Ahmet Beyin de dikle rin e de katılıyorum;

de diğin e tamamen
ama, Tevfik Beyin

e n d iş e le rin i de taşıyorum. Aynı şeyi. Eşref Bey söylediği için de söyleyeceğim ;
bu komisyon süre ile kurulmuş bir komisyon, bu yazışmalar, bizim bu haklı
tepkimiz, bizi zaman açısından zorlayacaksa, yani şimdi 9 kişilik komisyona
bütün do küm anla rı istiyoruz, buna karşılık d e niliy o r ki, komisyonun yarısı
ge lsin. Başkan zaten doğal olarak girecektir, Tevfik Beyin de diği gibi diğer
üyelere de is tediği zaman açık olaca ğı gibi anlıyorum ben, yani ben diyorum
ki, bundan bir yandan yararlanırken tep kimizi koyalım; süre ile ilgili bir şey;
yazdık, geldi, yazdık geldi, 2.5-3 ay olacak ve bu olanaktan yararla nam am a
gibi bir durum la karşı karşıya kalmayalım; seçelim bir komisyon, bir gün
tespitedelim , hemen haftaya gitsin, başlasın girmeye; ama, sizin tepkin izi saklı
tutup yapm ak kaydıyla.
EŞREF ERDEM (Ankara)- Şunda ısrarlıyım: Bir şifahi gö rüşme yapsın
Ersönmez Bey, Adale t Bakanıyla ve DGM'nin bir savcısı, yardımcısı alsın
oradan dosyayı gelsin buraya, burada incele yelim , sonra do syalarını alıp
gitsinler.
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TEVFİK DİKER (Manisa)- Bu da bir öneri; bunu Adale t Bakanına bir
götürelim bakalım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)- Hangisi daha rahat bir çalışma ortamı?
BAŞKAN- Adalet Bakanlığına getirecekler; DGM'ye gitm eyeceğiz biz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)- Getirecekler, bize bir oda verecekler, 4-5
arkadaş...
BAŞKAN- Dosyaları

Adalet

Bakanlığına

getirecekle r,

ilgili

savcı

bu

konuda bilgi verecek, dosyalar in celenecek ve bizim kom isyonum uzun önemli
gördüğü evrakların birer nüshası verilecek.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)- Çalışma ortamından burada fazla memnun
değiliz, belki oradaki ortam daha da iyi olur.
TEVFİK DİKER (M anisa)- Sayın Elkatmış'a bu soruyu yöneltelim ; siz
komisyona yeniden başlasaydmız, bugün böyle bir öneri gelse ne yapardınız
diye sorup ondan bir fikir alalım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)- Eşref Beyin de haklı olduğu bir duyarlılık var;
o duyarlılığımızı saklayıp...
BAŞKAN- Bu arkadaşları, üç kişiyi dinle yip yarın karar verelim.
Emniyet Genel Müd ürlüğü, İstihbarat Daire Başkanlığı ile görüştük,
İstihbarat Daire Başkanlığı buraya bir dosya teslim etti. Bu dosya ile ilgili
olarak yine endişele ri var, bu dosya içinde, "şu anda bizim operasyon
hazırlığında olduğum uz ve halen operasyonlara devam ettiğ im iz hususlar var.
Dolayısıyla biz bu bilgi ve belg ele rin kamuoyuna yansımasını istemiyoruz.
Onun için bizim dosyamızı koruyun." deniliyor.
Dosya burada. Bu dosyayı hep birlikte çoğaltmayalım, bu bir tekliftir,
dosyayı

burada

bir gün

oturup

in celeyeyim,

ondan

sonra

da

kaldıralım

diyorum. Sonra da elim izde bulunması gereken belge varsa oradan çekelim,
kalanını iade edelim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)- Bana haftalık programı verd iğ in iz zaman ben
her türlü işimi ona göre düzenliyorum ama, hafta ortası bir gün olursa sıkıntılı
oluyor, yani bu haftayı atlayıp Pazartesinden itibaren yedi gün derseniz,
buradayım. Mesela Cuma benim için sürpriz bir gün oldu. Mümkünse...
BAŞKAN- Cuma günü bir teklif olarak geldi. Usûl yönünden. Emniyet
M üdürlü ğünün bu hassasiyetine binaen bunun çoğaltılmaması ve ortak olarak
incele nm esi konusunda...
TEVFİK DİKER (Manisa)- Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz; biz her
konuda böyle yarım saat tartışırsak bu işin içinden çıkamayız. Emniyetinki tabiî
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gizli, pG M 'nin ki önemli, istihbaratın, MİT'in b ilg ile ri önemli, yani bu olayın gizli
olmayan veya önemsiz bir tarafı ile karşılaşmayacağız; bizim karşımıza bu
olayda tapu dairesi, meteoroloji çıkmayacak bu olayda.
Biz bu rada bir görev yapıyoruz; ben her bilgiyi, belgeyi anında isterim.
Geceyarısı aklıma geldi; okuyacağım zaman burayı açtıramam, yani oraya
çıkacak, buraya çıkacak diye Imaz; birbirimez gü v eneceğiz ve bir görev
yapacağız, istihbarat Daire Başkanını zaten listemize aldık, öncelik le
çağıralım, onu da dinle yelim . Ben her şeyin üzerine bir kilit vurma, bir
ketumiyet, bir güvensiz lik ortamıyla çalışmakistersek biryere gidemeyiz,
insanın aklına hiç olmayacak yerde bir şey gelir, geceyarısı bir şey bakarsınız.
Bunu in cele m ezseniz , yazdık, geldi; tek tek bakmazsanız, onu araştırmazsanız,
sorularınızı sormazsanız olmaz, bir yere varamazsınız. Kibarlık olsun, gidelim;
Adale t Bakanlığına gid elim , tebdili mekanda fayda vardır ama buraya gelmiş
de verm ezseniz olmaz, benim önerim şu: Komisyona ne geldiyse, birer
fotokopi çıkarılır, hatta ben bu toplantıya ge ldiğ imde benim dosyam önümde
olur; bir dahaki dosyaya hazırlık olarak söylüyorum.
Şu da var; otel listesi gelmiş. Çok kalın. Efendim, bunu iki kişi
in cele yiv e rsin, bunu çoğaltmayalım denirse uygundur, buna katılıyorum; ama,
diğ e rle rin in bence, mutlaka hepimize teker teker verilm esi lazım.
Burada tam konsantre olamazsınız, rahatken bir şeye konsantre
olursun uz veya sizin bile olmadığınız bir zamanda, getir kardeşim çalışacağım
dersiniz, b u nlar olur; ama, yani o başından beri o ketumiyet ve güvensizliğe...
Bakın, g ü v en siz li k ortamının ortadan kalkması lazım.
Ayrıca, komisyonlar bugüne kadar deneyim geçirdi. Ben de geçen
dö nem de

komisyon

başkanlığı

yaptım

bu

parlam entoda,

araştırma

kom isyonlarında başkanlık yaptım; kim, ne kadar çok bilgi ve belgeyi,
dokümanı komisyon üyele rine verebiliyorsa, b ilg ile n d ire b iliy o rs a , o komisyon
daha başarılı sonuçlar almıştır.
Dört yıldır araştırmalara,

soruşturmalara

devam

ediy orlar,

emniyet

soruştu rm ala rına devam ediyorlar. Olaydan sonra dört yıl geçm iş. Dört yıl az
bir zaman değil; kırk yılda bir gizin kalkması için sabrımız yokdiyorum. Benim
önerim de öbür türlü; çok g e le nle rin üzerinde tek tek tartışırız, onların
çoğaltılm asıy la ilgili olarak, bir iki arkadaş baksın, komisyonu bu konuda
b ilg ile n d irs in deriz, liste le r in cele ndi, kayda de ğe rbir isme rastlanması, şunlar
var gibi, diğ e rle rin in herkese verilmesi, dosyalanması, üzerin de çalışılması
gibi bir teklif olur.
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AHMET BİLGİÇ (Balıkesir)- Benim buna şu yönden itirazım var;
Emniyetin dosyası gizli kalsın deniliyor. 6u dosyaları aldık, evim ize götürdük
veya bü rom uza götürdük, burala rda ciddi bjrtakım pro ble m le r var; gizli kalması
gereken
ha b e rle r
olabilir,
b ilg ile r
ola bilir,
birşekilde
alınıp
deşifre
edilm e sin d en dolayı suçluların kaçabile ceği veya sanıkların kaçırıla bileceği
veya öld ü rü le b ile c e ğ i konusunda endişele r var ki, böyle bir g iz lilik isteniyor.
Burada dosya kalsa, bu dosyayı sair günlerde de in celeme fırsatını buluruz.
Gelsek, burada araştırma yapsak. Belki bu talep belki yerinde bir talep gibi
g eliyor bana ama, diğer evrakla r verilebilirse...
BAŞKAN- Benim burada şöyle bir endişem var: İlerde d e n ilir ki, Meclis
yapratılmak isteniyor, "Meclise bilgileri verdik. Meclis bunları faşetti, biz
suçluları tam yaka lıyorduk, bu sebeple suçlular kaçtı, onun için biz bu bilg ile ri
veremeyiz" gibi bir gerekçe, zaten bu raporda gündeme getirilmiş.
Bizim od alar çok güvenli odalar değil; her an için girme, çıkma... Bu bir
gü ven siz lik meselesi olarak de ğe rle n dirilm esin, şahıslarına karşı değil elbette,
ama dosya herhangi bir sebeple kamuoyuna yansıdığı zaman yine daire
başkanının söylediğ i şu: Bizim şu anda takip ettiğim iz iki kişi var. Bu bilgi
açığa çıkarsa...
EŞREF ERDEM (Ankara)- Afedersiniz, araya gireyim, her iki tarafın da
kendine göre gerekçeleri var; evde odama kapanacağım ben, bir dosyayı
okumam gerekiyor, konsantre olmazsanız, insanın kendi gözüyle okuması,
belg enin

altını

çizmesi,

düşünerek,

konsantre

olarak

değe rle n dirm e si

ve

soracağı soruları bulması daha kolaydır, yani Tevfik Beyin önerisi, yabana
atılacak bir öneri değildir; arkadaşlardan şu rica ed ile b ilir; Meclis bürola rında
bulu ndurm ayın, evinizde lütfen gizli tutun, evde çalışın, gelirken getirin,
giderken de götürün denile bilir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)- Bizden kimin ricası bu?
EŞREF ERDEM (Ankara)- Emniyet Genel Müd ürlüğü haklı olarak,
Başkana diyor ki...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)- Yazıda söylemiyor; burada bir şey daha
söylüyor; "Ektedir, ayrıca, Ankara Emniyet M üd ürlü ğü nde de bütün şeyler
vardır" diyor. Biz, Ankara Emniyet M üdürlü ğünden bir şey istedik mi?
BAŞKAN- istedik, gelmedi. (Karşılıklı konuşmalar)
TEVFİK DİKER (Manisa)- Bakın, çok ilgili bir ha nım efendin in , çok yakın
ilgileri; rapor var; 5
yakala yacaksınız.Eşre f

tane bomba raporu varsa, 5'inde ayrı çelişkiyi
Bitlis olayında verilen raporla rdaki çeliş kilerden

-

119

-

nereye kadar geldi bir hanımefendi.. Bu işlere böyle pald ır küldür bakacak
olursak, ben açık söyleyeyim, vicdanen rahat edemem.
BAŞKAN- Efendim, dosyayı bir arkadaşımız
alıp
eve
gütürüp
in c e le y e b ilir de.. Bu dosya her zaman elimizin altında ama, bunu çoğaltıp da...
TEVFİK DİKER (Manisa)- Komisyonda her zaman için bir nü sha mutlaka
bulunsun.
BAŞKAN- Şöyle yapıyoruz; Arkadaşlar gelip in celiyorla r, ilgili gö rdükleri
yerlerin fo toko pilerin i yaptırabiliyorlar.
Bir de ja nd arm ad an bir yazı geldi, orada diyor ki; "U ğur Mumcu olayı
polis bö lg e sin d e olduğu için bizim konumuza girmedi." Oysa bizim orada
kastettiğ im iz Jandarma İstihbarata bu konuda ulaşan bilgi, belg e var mı, yani
ya bir yanlış anla şılma var veya karakol bazında almışlar. O s ebeple o yazıyı
daha da açarak...
TEVFİK DİKER (Manisa)- Evet, istihbaratı ilg il e n d ird iğ in d e n , yani olay
içine karışanların dünü ve bugünü itib ariyle emniyetin, o karakol mıntıkasının
dışına da ta ş a bil eceğ in d en , bazen kırsalda da bu lu n a b ile ce ğ in d e n , olayın bazı
istihbarat? durumlarının o la b ile ceğinde n diye açmak lazım.
BAŞKAN- MIT'ten de yeni gelmiş yazıyı okutuyorum;
(T.C. BAŞBAKANLIK MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI'nın
18.02.1997 tarih li
1 1.01 1.0 3.151635290-4387 sayılı yazısı okundu.
(Not; Okunan belg e iki sayfa olup, tutanağa eklidir.)
TEVFİK DİKER (Manisa)- MİT'in bu yazısı karşısında şaşmamak mümkün
değil; m illî gü ven lik siyasetinin o veya bu şekilde oluşm asında kalemiyle,
d ü ş ü n cele riy le , fikirleriy le taraf olmuş ve canıyla ödemiş bir kişinin ölümüne
kadar gelişen olayla rda milli istih ba rat haberdar olmuştur.
BAŞKAN - Genel Kurulda yapılacak oylamaya katılmak üzere toplantıya
ara veriyorum.
Kap an ma Saati; 19.50
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T.C.
B A ŞB A K A N L IK

M illi İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
SA YI,
KONU

: 1 1 .0 1 1 .0 3 .1 5 1 /3 5 2 9 0 -^3 8 9 : T B M M A r a ştır m a K o m i s y o n u ’n u n
İsteği

j ^ / 0 2 /1 9 9 7

TB M M U Ğ U R M U M C U CİN A Y E TİN İN A R A ŞT IR ILM A SI
A M A C IY LA K U R U LA N M ECLİS A R A ŞT IR M A
KO M İSY O N U B A Ş K A N L IĞ IN A

İLG İ: T B M M ( 1 0 /8 6 ) es as sayılı A r a ş t ı r m a K o m i s y o n u n u n 6 / 2 /1 9 9 7
g ü n ve A . 0 1.1 . G E Ç - 1 0 / 8 6 - 2 1 sayılı yazısı.

1.
İlgiy e k o n u yazı 6 Ş u b a t 1997 tarihli o l m a s ı n a
M ü s t e ş a r l ı ğ ı m ı z a 14 Ş u b at 1997 ta r ih in d e intikal etm iştir.

rağm en

2.
U ğ u r M U M C U ’nun, bir kısım aşırı so l c u v e K ü r tç ü terör
ö r g ü t le ri n d e n R a d ik a l İslamcı ve Ü l k ü c ü çevr e le r e k a d a r u z a n a n g r u p l a r
ta r a fın d a n h e d e f alınabileceği k en di b eyanları ve k a m u o y u n a yan s ıy an
bilg iler ç e v ç e v e s i n d e m ü m k ü n g ö z ü k m e s i n e r a ğ m e n 24 O c a k 1993
ta r ih in d e v u k u u b ulan su ik a st ile ilgili h e r h a n g i b ir s o m u t bilgi
M ü s t e ş a rl ı ğ ı m ı z a intikal etm em iştir.
3.
M a l u m l a n o l d u ğ u üzere; 2 9 3 7 sayılı D e v l e t İ stih b a r a t H izm etleri
ve M İ T K a n u n u n u n
4. M a d d e s i M ü s t e ş a rl ı ğ ı m ı z a ; “T ü rk iy e
Cum huriyetinin
ülkesi
ve
milleti
ile
bütünlüğüne,
varlığına,
bağ ım sız lığ ın a, g ü v e n l i ğ i n e ve A n a y a s a l d ü z e n i n e v e Milli g ü c ü n ü
m e y d a n a getiren tü m u n su rların a karşı içten ve d ı ş t a n y ö n e ltile n m e v c u t
v e m u h te m e l faaliyetleri h a k k ı n d a M illi G ü v e n l i k İstih baratın ı D ev let
ç a p ı n d a o l u ş t u r m a k ” g ö rev ini ver miştir.
4.

İşlen m iş bir cin ay et h a k k ı n d a hertü riü a r a ş t ı r m a , so r u ş tu r m a ve

k o v u ş t u r m a g ö rev i de v le tim iz in ilgili o r g a n la rın ın s o r u m l u l u k a la n ın d a
b u l u n d u ğ u n d a n , olay A N K A R A
DGM
C u m h u r i y e t B a şsa vcılığı
t a r a fı n d a n s o r u ş tu r m a k a p s a m ı n a al ı n m ı ş olup, k o n u ile ilgili tü m b elge
v e bilgilerin ilgili birim d e m e v c u t olabileceği d e ğ e r l e n d i r il m e k t e d ir .
-
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-

B u b a ğ l a m d a , T e ş k i l a t ı m ı z d a U ğ u r M U M C U cinayeti ile ilgili
o la r a k h e r h a n g i bir bilgi ve b elge b u lu n m a m a k ta d ır .
A r z ed erim .

Sönmez K Ö K SA L
M üsteşar
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 20.10
BAŞKAN: Ersönmez YARBAY
BAŞKANVEKİLİ: Tevfik DİKER (Manisa)
SÖZCÜ: Eşref ERDEM (Ankara)
KÂTİP: Ahmet BİLGİÇ (Balıkesir)
---- O-----BAŞKAN - Toplantımızı açıyorum.
Komisyonumuza davet etmiş olduğumuz Susurluk Komisyonu Başkanı Değerli
Nevşehir Milletvekilimiz Mehmet Elkatmış Bey, Komisyonumuza teşrif ettiler kendilerine hoş
geldiniz diyorum.
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Bugün, sizi komisyonumuza davet edişimizin sebebi, Susurluk
Komisyonunda başanlı bir çalışma yaptınız, yapıyorsunuz ve sizin komisyonunuzla, bizim
komisyonumuzun yakın ilgisi olduğuna da inanıyoruz. O sebeple, sizin komisyon
çalışmalannız sırasında Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili olarak sîzlere herhangi bir açıklama
oldu mu, bilgi geldi mi?
Bu arada, başlangıç olarak, birbirine benzer konularda araştırma yaptığımız için^bizÇ
bu konularda. Komisyon Başkanı olarak tavsiyeleriniz neler olur, bu konularda komisyon
olarak sizi dinlemek istedik; teşrif ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz ve ilk önce siz
takdim konuşmasını yaptıktan sonra zannediyorum, komisyon üyesi arkadaşlarımızın soruları
olacaktır, o sorularla da bu toplantımız sona erecektir. Tekrar teşriflerinizden dolayı teşekkür
ediyoruz.
Buyurun.
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Ben de teşekkür ediyorum ve Sayın Başkan ve
değerli üyelerimizi saygıyla selamlıyorum, komisyonun çalışmalannda başarılar diliyorum.
Biz, çalışmaya başlamamızın hemen akabinde, yakın bir zamanda da sizin
komisyonunuz kurulunca, tabiatıyla bunun özel bir komisyon olması dolayısıyla biz, Uğur
Mumcu cinayetine girmeyi pek uygun görmedik; çünkü, müstakil bir komisyon; yani, sizin
komisyonunuz kurulmuş oldu; ama, tabiatıyla bu konudaki bazı sorulanmızıda, bu konularda
bilgisi olduğuna inandığımız veya bize öyle birşey ihsas ettiren kişilerde, ben ve
arkadaşlarım sormaktan da kendimizi alamadık. Bu nedenlerle bazı toplantılarımızda
dinlediğimiz bazı kişiler, bu konularda azda olsa bilgiler verdiler.
Ben, bunlardan birinin size zaptını getirdim. Diğer kişiyi de bugün dinledik tesadüf,
ismi geçti, siz nasıl değerlendirirsiniz bilemem; ama bana göre bir ipucu verdi. Tabiî, biz, bu
komisyon görevli olduğu için, fazla da gitmedik, o da fazla birşey söylemedi; ama, o
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ipuçlarından hareket edilirse, zannederim ki, bir neticeye varılabilir. Bugün olduğu için, takdir
edersiniz, onun zabıtlan henüz gelmedi, 2-3 gün sonra bizim elimize geçer, bize geldiğinde,
ben, Sayın Komisyonunuza,onu ayn bir dosya olarak takdim ederim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu dinlenen kişinin isminin alabilir miyiz Sayın Başkan?
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Tabiî, ben onu isim olarak da söyleyeyim. Bizim,
Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili olarak ipucu olabilecek bir beyan, dinlediğimiz Abdullah
Çetin'in 28.1.1997 tarihindeki beyanında geçti, bu dosyayı ben, size takdim ediyorum.
Sayfanın sonlarına doğru geçiyor; ama, baş taraftaki açıklamalarda faydalı olur diye
düşünüyorum.
Ayrıca, bugün dinlediğimiz Hüseyin Oğuz isimli bir jandarma astsubayı,
Güneydoğu'da görevli; kendisine bazı konularda, özellikle bu faili meçhul olaylarla ilgili
dinledik. Bazı olaylarda bilgisi olduğu bize başkalarını verdiği ifadelerden anlaşıldığı için
kendisini bugün dinlediğimizde, bu konuyu da dile getirdik ve kendisi, Malatya'da, Uğur
Mumcu cinayetine kanşan kişileri himaye edenlerle görüştüğünü ve o kişilerin kendilerine
bazı şeyler söylediğini, özellikle UğurTanik diye bir isimden bahsederek, bu kişinin...
BAŞKAN-Uğur Tanik...
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Uğur Tanik, tabiî yanlış anlamadıysam, zabıtlarda
daha detaylı, doğru olarak olucak.
Bunun eski bir cumhuriyet savcısı olduğunu, sonradan bilahara Yargıtay 8 nci Ceza
Dairesine üye olarak seçildiğini ve şu anda da emekli olduğunu söyledi. Tabiî, bizim -biraz
evvel söylediğim gibi- komisyonumuzun görevi içinde sayılabilir de, sayılmayabilir de; bu
komisyon kurulduğu için, biz o nedenle çok detayına girmedik; o zabıtları size takdim
ettiğimde, komisyon incelediğinde, herhalde, orada belirtilen kişiler dinlenirse, belki bir
neticeye gidilebilir diye düşünüyorum.
Bunun dışında bizde, bu konuda beyanı geçen -benim hatırladığım kadanyla- olmadı;
ama, bu arada -siz de takdir edersiniz- bizdeki ifadeler çok uzun sürüyor, hepsinin şu anda
hatırlamam mümkün olmuyor. Tetkik neticesinde, ben, bulursam, komisyona bunları
bildirmek, benim için bir görevdir. Onuda söylemiş olayım.
Aynca, Tuncay Özkan'ı biz bugün dinledik. Kanal D’nin haber müdürü zannedersem,
onu da dinlerseniz size faydalı bilgiler verir; biz kendilerinden şahsen yararlandık. Bugün en
son dinlediğimiz kişi oydu, üç tanede kitabı yayınlanmıştır bu konularla ilgili. Gerçi bize Uğur
Mumcu cinayetiyle ilgili herhangi bir bilgi vermedi; ama, bilebilir, sadece ismi geçti, böyle bir
paragraf olarak. Zabıtlara bakayım, eğer, işe yarar birşey varsa onu da size takdim ederim,
onu da bugün dinlediğimiz için, zabıtlan getiremedim.
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Bunun dışında, benim hatırladığım kadarıyla, bizde herhangi bir bilgi yok. Siz de
takdir edersiniz ki, benim bu konuda bir bilgim yok; çünkü, olayın görgü şahidi değilim,
herhangi bir safhasında bir ifade alma gibi durum da söz konusu olmadı.
MİT'ın bunu bilmesi gerekir; ama, şunu da söyleyeyim, maalesef, MİT gerekli bilgileri
bizim komisyonumuza da vermedi; ama, MİT'in bilmemesi mümkün değil.
Benim söyleyeceklerim bu kadar, eğer değerli arkadaşlanmızın soracağı bir husus
olursa, onlara da cevap vermeye hazınm.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi, sorularımız var. Buyurun.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Sayın Başkânım, hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz. Çok
fazla sorumuz yok, zatı âliniz de ifade ettiniz.
Şimdi, bir, çağırdığınıza göre, bu arkadaşlann herhalde adresleri vardır. Hüseyin
Oğuz ile Abdullah Çetin'in...
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Evet, Abdullah Çetin'in ifadesi zaten var. Onun
dışında bir beyanda bulunmadı.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Son söylediğiniz Uğur Tanik diye bir arkadaşımız,
savcıymız, daha sonra Yargıtay'da 8 nci Daireye üye seçilmiş dediniz, hâlâ bu görevdemidir
bu arkadaşımız?
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Emekli olmuş. Tabiî, bu benim beyanım değil, bize
beyanda bulunan Hüseyin Oğuz'un beyanı.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bu, şeyin üzerine biraz gidildi mi; yani. Uğur Mumcu'nun
katillerinin, Malatya’daki bazı çevrelerce himaye edildiği biçiminde bir söz var...
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Hüseyin Oğuz, böyle söyledi. Bir isim de söyledi;
ama, şu anda o ismi hatırlıyamıyorum.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Muhtemelen tutanaklarda vardır; ama...
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) -Zabıtlarda var, ben takdim edeceğim. Sadece
notlanma yazmışım. Uğur Tanik diye, buraya kimliğini de yazmışım; bazılanyla görüştü diye.
Zabıtlarda daha detaylı bilgi vardır.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bir belge rica etsek. Siz, lütfedip, zabıtlara bu gözle bir
kez daha bakarda bu tanığında dinlenmesinde yarar görüseniz...
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Ben, bütün zabıtlan tekrar, yeniden inceleyeceğim;
daha detaylı bu inceleme neticesinde sizin komisyonunuzla ilgili, göreviyle ilgili; yani Uğur
Mumcu cinayetiyle ilgili veya onun ismi geçen herhangi birşey olursa, ben onun zabıtlannı
takdim ederim; ama, bu zabıt bugün olduğu için tahminim iki, üç gün sonra bizim elimize
gelir. Çüzülecek henüz, çüzüldükten sonra ben Sayın Başkana takdim ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Başkan, saygıyla bir, iki şey somnak istiyorum.
Komisyonunuz, daha önce medyaya da yansıdığı şekliyle, Sayın Fikri Sağlar'ın getirdiği,
biraz da ifadeleri -yanlış da değerlendirilmiş olabilir- aklî muvazenesinin yerinde olup
olmadığı konusunda teredüttier ulaştırıldığı iddiasıyla ortaya atılan bir kişiyi dinlemişti.
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - İşte, bu Abdullah Çetin dediğim ve şimdi zaptını
verdiğim kişi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Peki, Hüseyin Oğuz, şu anda, devlette, jandarmada görevli
mi?
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) -Görevli.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Görev yeri neresi acaba? Kendisi JlTEM'de mi görevli?
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Tabiî, JİTEM'i kabul etmiyorlar, Jandanna Bölge
Komutanlığında...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Jandarma İstihbaratta mı görevli, yoksa...
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Jandarma istihbarataymı, kendi ifadesine göre
şimdi kızağa almışlar.
TEVFİK DİKER (Manisa) -

Yani, şu anda kendisi resmî görevli ve Genel

Komutanlıkta.
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Tabiî, bütün künyesiyle birlikte ifadesinde vardır.
Ben, iki, üç gün sonra size takdim edeceğim. Ve, şu anda halen görevli.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Benim, çok ilgimi çeken bir cümleniz oldu. "MİT, bilmesi
gerekir” ısrarla, üstünü bastırarak söylediniz. Benim de kanaatim aynı şekilde; yani, sizinle
aynı kanaati paylaşmıyorum; ama, biraz önce, burada yaptığımız toplantı da, Millî İstihbarat
Teşkilatı Müsteşarlığının komisyona yazdığı yazıyı okuyunca, MİT'in hiçbir şey bilmediğini
yazıyla bize söylediğiyle karşılaştık.
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Mümkün değil, bize de aynı...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Siz, daha önce hem yazıyla hem de sözlü olarak, karşı
karşıya kaldınız. Peki, bu karşı karşıya kaldığınız tutumu komisyon başkanlığına, tekrar, ilk
başladığınız günden dönseniz, bize neyi tavsiye edersiniz?
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Efendim, şu var, ben, şahsen MİT'e belki on, onbeş
defa yazı göndermişimdir ve MİT Müsteşarını da biz dinledik. MIT'ten birçok kişiyi de dinledik,
özellikle, son, bu Susurluk olaylarıyla ilgili, olayların içerisinde olduğu iddia edilen bir kısım
kişileri de dinledik, hatta ve hatta. Sayın Jandarma Komutanı Koman Paşayı da, MİT
Müsteşan sıfatıyla çağırdık; fakat, gerek dinlediğimiz şimdiki MİT Müsteşarı Sayın Köksal, MİT
Kanununun 7 nci maddesine dayanarak, bize her türlü bilgiyi veremeyeceğini söyledi gerek
diğer dinlediğimiz -MIT'ten birçok kişiyi dinlediğimizi söyledim- üst düzeyde kişilerde, MİT
Kanununun 7 nci maddesine göre konuşamayacaklarını, kendilerinin ancak. Başbakan
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Cumhurbaşkanı, Millî Güvenlik Kurulu ve Genel Kurmay Başkanına bilgi verebileceklerini
beyan ettiler ve bize verebilecekleri bilginin çok sınırlı olacağını söylediler.
Tabiî, biz bu görüşe katılmadık, bizim komisyon, sizin komisyon ve bütün komisyonlar
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına işgören komisyonlardır, bu komisyonlara bilgi vermeyip
de, kime verilecek. Bu, gayet yanlış birşey, zaten biz raporumuzda da bu konulan
değerlendireceğiz ve bu Kanununda muhakkak suretle değiştirilmesini talep edeceğiz.
Tabiî, bazılan da gelmedi, mesela, Jandamna Komutam Sayın Teoman Paşa gelmedi,
bize 5 sayfalık da bir yazı gönderdi, biz, kendisini resmen komisyona davet ettik. MİT
Müsteşan sıfatıyla kendisini dinleyerek bazı bilgiler almamız gerektiği için çağırdığımızda,
bize ifadesi MİT Kanununun 7 nci maddesine göre bu konularda kendisinin bilgi verme
yetkisinin olmadığını ve başka sebeplerde söylüyor; ama, önemli olan püfnoktası burası ve
gelmeyeceğini söyledi ve gelmedi de. Bunu, ben kamuoyuna da deklare ettim.
Yani, şunu demek istiyorum, biz, MİT'ten doğru dürüst bilgi alamadık. Bir kısım bilgiler
aldık, zorladık, dinledik; ama, istediğimiz bilgileri alamadık. Ben şuna inanıyorum ki, MİT'in
bazı şeyleri bilmemesi mümkün değil. Özel görüştüğümüz de bazı şeyleri söylediler; şahsen
benim özel görüşmelerim de oldu; ama, resmî ifadeye gelince, herşeyi bize söylemediler ve
söylemeyeceklerini, söyleyemeyeceklerini de söylediler.
Onun için, bu yasada bir değişiklik yapılması ve özellikle Meclis komisyonlanna her
türlü bilgi ve belgeyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde bulunun bütün kurum ve
kuruluşlann vermesi gerektiği yönünde bir değişiklik yapılmasında zaruret var.
Aynı şey, bankalar içinde söz konusu, bankalardanda çoğu bilgiyi alamıyoruz. O
zaman da, tabiatıyla bu komisyonlar gerektiği şekilde fonksiyonlannı icra edemez. Doğru
bilgi gelecek ki, doğru netice çıkacak.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
Buyurun Ahmet Bey.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın Başkan, hoş geldiniz. Ben girdiğimde
konuşmanızın ilk cümlelerini söylemiştiniz. Eğer, sorum onun içindeyse, baştan özür
diliyorum; çünkü, özellikle. Uğur Mumcu faili meçhul cinayetine ilişkin elinizdeki bilgileri
söylediniz veyahutta o yönde bize bazı önerilerde bulundunuz.
Ancak, tabiî, sizin Susurluk Komisyonu, genel olarak, acaba, faili meçhul cinayetler
konusunda nasıl bir izlenim edindi; benim öğrenmek istediğim bu. Yani, gerçekten iddia
edildiği gibi devlete bazı kişiler tarafından bu cinayetlerin failleri korunduğu veya bizzat onlar
tarafından teşvik edilerek işlenildiği yönünde herhangi bir izleniminiz oldumu bugüne
kadarki çalışmalannız da; genel olarak faili meçhullerde; madem ki. Uğur Mumcu konusunda
çok dar bir bilgi aktı bugüne kadar size, genel olarak kanaatiniz nedir?
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Bu, bankalar konusuna değinmenize de çok teşekkür ediyorum; gerçekten Türkiye'de
incelenmesi gereken bir sistem. Gerçi, sizin partiniz o konudaki araştırma önergesine
gereken desteği vermedi; ama, dilerim birgün hem dediğiniz değişiklikler olur hem aynı
zamanda da açılmış olur, ikinsi birden olur.
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Sorduğunuz birinci soru, gerçi, benim yönümde
ihsası rey olur; ama, burada bazı şeyleri de söylemek zorundayım. Devletin, birtakım kişileri
kullandığı, bize gelen bilgilerle doğrulanıyor. Henüz bilgi akışı devam ettiği için buna şu anda
kesinlikle şöyle olmuştur, böyle olmuştur demem, sizde takdir edersiniz ki mümkün değil;
çünkü, halen devam ediyor; ama, ilk izlenim olarak, bunun kullanıldığı yönünde, bazı kişilerin
devlet tarafından kullanıldığı, bazı faili meçhul olaylar içerisinde devletin bazı görevlilerinin
olduğu; hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde tanık beyanları ve bize gelen bilgilerle
doğrulanıyor.
Bunun ötesinde birşey söylersem, spesifik olaylara bunu indirgersem o zaman ihsası
rey olur endişem var. Bu kadarla yetinmek istiyorum, eğer sizce yeterliyse.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tabiî, bize de bir perspektif açardınız. Teşekkür ederim
Başkanım.
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Estağfurullah.
YUSUF BAHADIR (Trabzon) - Sayın Başkanım hoş geldiniz.
Devletin, birtakım kişileri kulladığı gerçek dediniz.
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Geçmişten beri...
YUSUF BAHADIR (Trabzon) - Dışarı karşı kullandığı, biz fazla detaylı bilmiyoruz;
ama, devletin içerisinde... Biz de uzun yıllar çalıştık, devleti biraz biliyoruz.
BAŞKAN - Bir dakikanızı rica edeğim, çaylar bir dağıtılsın.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, ne kadar oldu sizin süre; siz, hangi
noktadasınız?
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - işte, 3 aya yaklaştı, uzatma talep edeceğiz. Daha
dolmadı 3 ayımız. Takriben 1,5 aydan biraz daha fazla süremiz var.
BAŞKAN - Buyurun Yusuf Bey.
YUSUF BAHADIR (Trabzon) - Devletin, birtakım kişileri kullandığı şeklinde bir ifade
kullandınız.
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Şimdi, bu, acaba, dışarıya karşı olan işlerde mi, işte, faili meçhul cinayetlerde mi?
Devlet, hepinim izin devleti.
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Devlet derken, tabiî, devletteki bazı kişilerin
diyelim: yani, devletin işin içine sokmayalım. Tabiî, o şeyi, biraz...
YUSUF BAHADIR (Trabzon) - Yani, o zaman, o şahıslar, kendi adlanna mı acaba?..
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Yok, kendi şeylerine değil; onlar da, yaptıkları
işlerin, devlet adına olduğuna veya çok iyi bir iş olduğuna inanarak bunu yapmışlar. Mesela,
güneydoğuda yapılan; JİTEM'in birçok faili meçhul olayların içerisinde olduğu dosyaya gelen
bilgilerden anlaşılıyor. Tabiî, dışarıdakiler ayrı; onu, zaten, herkes kabul ediyor; onun üzerine
de varmıyoruz; çünkü, dışarıdaki işler ayrı; o, ulusal bir şeydir. Biz, onun detayına da
girmedik; çünkü, devletin güvenliğiyle ilgili, itibarıyla ilgili olduğu için, o konular sadece
söylendi; ama, spesifik, işte "şurada şu yapıldı, burada bu yapıldı" diye, biz, komisyon olarak
da, detayına inmedik; inmemiz doğru da olmazdı; o zaman, devlet zarar görürdü; onun için
inmedik; ama, içerideki birtakım olaylarda, işte JİTEM’in, şunun bunun kullanıldığı, bazı
kişilerin kontrolsüz şekilde infazlar yaptığı, bize gelen bilgilerle teyit ediliyor. Tabiî, neticeye
de henüz varmış değiliz; onu da, antrparantez söyleyeyim; çünkü, halen, bilgi akışı, her
kanaldan devam ediyor; her gün, bize, belki binlerce sayfalık belge, bilgi geliyor; birçok kişiyi
dinliyoruz ve bu kişilerin beyanlan var. Tabiî, bu beyanların teyit edilmesi lazım. Mesela,
bugün dinlediğimiz Hüseyin Oğuz ve Mehmet Emin Yurdakul'un beyanları oldu. Bunların
beyanlarının doğrulanması lazım; yani, mücerret beyanlar; doğru mu yanlış mı; yani, her
söylenen sözü doğru kabul etmek de doğru değil; o sözler, yanlış da kabul edilemez. Bir
iddiadır; ama, nedir; bunların teyit edilmesi, başka yan delillerle, yan ifadelerle. Biz, işte,
onları yapıyoruz. Burada ismi geçen kişileri dinleyeceğiz. Zaten, biz, komisyonumuza ifade
verenlerin üzerinde önemle durduğu kilit isimleri çağırıp, dinliyoruz.
YUSUF BAHADIR (Trabzon) - Teşekkür ederim.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Mehmet Bey, benim de bir sorum olacak. Biraz
evvel bazı isimleri verdiniz. Bu isimler, rahmetli Uğur Mumcu'nun ifadelerinde. Uğur
Mumcu'nun ismi geçmişti. Yalnız Uğur Mumcu'nun ismi geçmediği halde, bazı kişiler; yani,
bu komisyona faydası olur diye tavsiye edebileceğiniz kişiler var mı; yani, sizin ifadesini
aldığınız; yalnız. Uğur Mumcu'nun ismi geçmediği halde, şu kişilerin, belki, Uğur Mumcu
noktasında bilgisi olabilir diyeceğiniz, tavsiye edebileceğiniz kişiler var mı?
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Şu anda yok bunların dışında; yani, benim
hatırladığım yok. Yine, bulduğumuzda şey yapacağız. Yalnız, biz, tabiî, araştırmanın en kritik
noktasındayız. Bizim bundan sonra yapacağımız çalışmalar, belki olayların tam çözümüne
yardımcı olacak, belki kesin netice alabileceğimiz çalışmayı yapacağız önümüzdeki onbeş
yirmi gün içerisinde; o noktaya geldik. O zaman belki çıkabilir ve biz, sizin komisyona da
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yardımcı olması yönünden, bunları da soralım bundan sonra; soralım ki, size ipuçu olsun ve
bize gelen bu konularla ilgili bütün bilgiyi, ben, komisyonunuza takdim edeyim; yani, biz de
soralım; ama, bundan sonra ne gelir bilemiyorum.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Bir de şunu eklemek istiyorum: "MİT Müsteşarlığı'
dediniz. Bu ve buna benzer bazı kişilerin, belirli bir noktada olayı yönlendirme gibi ifadeleri
olduğunu hissediniz mi; yani, belki, devletin şeyi bir zarar görmesin diye, olayı kendilerine
göre kurdukları bir senaryo noktasında...
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - O hususu, bütün dinlediğimiz kişiler ileri de
sürüyor; özellikle üst düzeydeki kişiler. Tabiî, bize de, ona, gayet titizlikle uyuyoruz. Özellikle
dış şeyde; içeride böyle bir şey olmaz; yani, onu, kesinlikle kabul etmiyoruz; ama, içeride
olan her türlü yasa dışı şeylerde, devlet zarar görür diye düşünülemez; çünkü, yasadışı
işlerde devletin zarar görmesi diye bir şey söz konusu olmaz; önemli plan yasadışı işlerin
yapılmaması. Yasadışı işlerin yapılmasından devlet zarar görür. O konuda titizlikle
davranıyoruz ve kabul etmiyoruz böyle bir şeyi; ısrar da ediyoruz, ısrarcı oluyoruz; ama, tabiî,
herkesin de her şeyi doğru söylediğini söylemek zor; kendisine konuşur. Ben, basın
açıklamalarında da, sık sık, çoğu zaman şu cümleyi kullanıyorum, “kendisine göre anlattı"
diyorum; çünkü, belli oluyor, kendisine göre anlatıyor.
BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyoruz.
REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Başkan, ben, şunu arz etmek istiyorum; Sayın
Mehmet Elkatmış Beyefendinin Başkan olduğu komisyonun işi, doğal ki, daha büyük, daha
geniş çerçeveli bir iş ve tek bir olaya münhasır değil. O nedenle de, çalışmaları belki biraz
daha zor; ama, daha çok sonuç alma ihtimalleri var. Oysaki, biz, somut, tek bir olayın
üzerindeyiz ve Sayın Komisyon Başkanımızın, bütün arkadaşlarımızın dile getirdiği "vallahi,
MİT bu işi bilir" ifadesi, beni, burada çok yeise düşüyor. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
yasalarla kurulu bir komisyonu olarak, yine devletin bünyesinde bulunan bir kuruluşun büyük
bir ihtimalle bildiği ve somut, tek bir olayı çok kolayca çözmek mümkünken, biz, şimdi,
kaybedilmiş ipin ucunu bulmaya çalışmak gibi, neredeyse -özür dileyerek söylüyorumabesle iştigal eder bir duruma düşüyoruz. Ben, şahsen, bir üye olarak, bu durumu protesto
ediyorum. Bizim burada işimiz yok o zaman; yani, biz neyi arıyoruz?.. Devletin bildiği ve ipin
ucunu kaybettiği olayda, biz, şimdi, el yordamıyla, şu şu şu çözümlerle meseleyi çözmeye
çalışıyoruz; bu, fevkalade acıklı bir durum. Eğer, bunun çözümü, Sayın Başkanın söylediği
gibi, yasanın değişmesi ise, işe oradan başlamalıdır. Daha ne diye toplanmış, kendi
kendimize, burada, ipin ucunu arıyoruz. Bulamayacağınız ipin ucunu niçin aratıyorsunuz
bize? Bu, hem komisyonun hem de Parlamentonun, toplum nazarında zedelenmesine yol
açıyor. Benim fikrim bu ve fevkalade üzüldüğümü arz ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
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Başka?..
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Refik Bey'in fikrine katılıyorum.
BAŞKAN - İlave edeceğimiz bir şey var mı Fethullah Bey?
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yok. Refik Bey'in dediklerine aynen katılıyorum; aynı
şeyleri söyleyecektim.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Çok özür dilerim; yani, teşbihte hata olmasın.
Hakikaten, devletin belirli kurum ve kuruluşları bu olayı biliyorsa, şu demektir: Yani, bunun
araştırmanın bir manası yok. Ya "araştınimayacak" denilsin; araştırılacaksa da. Meclisin
üzerinde oturan birileri var demektir. Affedersiniz, kedinin fareyle oynadığı gibi, bizi,
oynatırlar yani; çok özür dilerim.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Sayın Başkan, hoş geldiniz.
Biraz önceki ifadenizde "soru sorduğumuz kişiler, istediğimiz bilgileri vermiyor,
istedikleri kadar, istedikleri bilgileri veriyorlar” dediniz. Peki, bu bilgileri siz alamaz iseniz, biz
alamaz isek, bu soruşturma komisyonlarının -sayın milletvekilimin de arz ettiği

giDi;

biz, daha

önce de toplantının başında da konuştuk- neticeye varması mümkün değil. Bu konuda
öneriniz yasa teklifi; bizim de, burada, toplantının başında ifade ettiğimiz yasa teklifi. Bu yasa
teklifini, behemehal, siz Komisyonu Başkanı, bizim Komisyon Başkanı ve üyeleri olarak
Meclisin gündemine veya grupların yönetim kurullarına getirsek de, bu komisyonlara işlerlik
kazandırsak; çünkü, halk, bu komisyonlardan çok şey bekliyor. Eğer, bu komisyonlardan bir
şey elde edemezsek... 18 ay süresince, 19 uncu Dönem milletvekilleri Uğur Mumcu
Komisyonu olarak toplanmış ve neticeye varamadan olayı kapatmış. Bize de gelen bilgilere
göre, işte, istihbarat Dairesinden ve diğer yerlerden "işte, bilgi akışı yok, veremeyiz" diyorlar.
Veremeyeceklerse, bu komisyonların toplanmasının, bence, bir amacı yok. Sadece, işte,
biraz daha eski bilgileri yeniden gündeme getirmek olacak herhalde; belki, bir iki kişinin
daha ifadesini almış olacağız. Bu konudaki görüşünüzü alabilir miyim?
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Efendim, ben, öyle düşünmüyorum; yani, bu
komisyonların bir fonksiyonu olmadığı şeklindeki görüşe katılmıyorum; ama, işimizin zor
olduğunu da, özellikle araştırma komisyonlarının işinin zor olduğunu da kabul ediyorum
birtakım yasal engeller nedeniyle. Mesela, ben, PTT'den de cevap alamadım; bir konuyu
sordum ve hatta, suç duyurusunda bulundum ilgililer hakkında; hem Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum hem de ilgili Bakanlığa şikâyet ettim komisyon
adına; yani, biz, zorluyoruz.
Bu komisyonların çeşitli faydaları da var; yani, hiçbir şey çıkmaz diye ümitsizliğe
kapılmanın doğru olmadığına inanıyorum. Zorlamak gerekiyor; biz, şahsen, zorluyoruz;
üzerine de gidiyoruz. Tabiî, define arayıcısı gibi -ben, devamlı bir misali veriyorum- adamı altı
saat dinliyoruz, içinden üç tane cümlesi bizim için önemlidir; ama, adamı altı saat dinliyoruz.
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Aynj, define arayıcısının bir sürü harfiyat yapıp da, bir tane çanak çömlek veya bir demir
parçası bulduğu gibi; ama, o bulduğu maden veya madde çok önemlidir; en azından, antika
değeri vardır, bir şeye ışık tutacak niteliktedir. Bizim yaptığımız da öyle oluyor; adamı
dinliyoruz veyahut binlerce evrak geliyor, içinden üç beş tane ipucu buluyoruz ve o
ipucundan gittiğimiz takdirde, neticeye varabiliyoruz. Bizim komisyonumuzun yaptığı da o.
Tabiî, biz, bu, araştırma komisyonlarının görevlerini tam manasıyla icra etmesine engel olan
birtakım mâniaları tespit ettik; bunları, raporlarımızda belirteceğiz ve zaten, bizim
komisyonumuzun görevi -sizin komisyon spesifik bir konuda kurulduğu için, sizin göreviniz
bize göre daha değişik; ama- belki, ülkeye yapacağı, verebileceği en büyük hizmet, hangi
olaylar nasıl olmuş, kimler tarafından yapılmış, niye olmuş; bu olayların bundan sonra
olmaması için ne gibi tedbirler alınması lazım geldiği yönünde görüşlerimizi belirteceğiz ki,
bu çok önemli benim için; öteki konulardan daha önemli. Zaten, biz, mahkeme değiliz;
kimseyi yargıladığımız da yok, böyle bir yetkimiz de yok, böyle bir niyetimiz de yok. Onun için,
ben, şahsen, araştırma komisyonlarının, bütün bu yasal engellere ve bazı kişilerin çıkardığı
engellemelere rağmen, büyük görevler yapacağına inanıyorum. En azından şu oluyor;
caydırıcı bir şeyimiz oluyor; çünkü, bize gelen bilgilerde deniliyor ki: "İşte, mafya yine vardır,
çete -artık, ismine ne derseniz deyin- yine vardır; yani, yok olmuş değil." Ama, ne yapmıştır;
faaliyetini şimdilik askıya almıştır veya bazıları da bozguna uğramıştır. Bu da bir faydadır;
bunların ortaya çıkarılıp kamuoyuna deklare edilmesi, sunulması da büyük bir faydadır. O
bakımdan...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Sayın Başkanım, mutlaka faydadır; ancak, bir daha
olmaması için. Meclis, bu konuda araştırma yapıp, alınması gereken önlemleri de almadığı
takdirde, geçici caydırıcılık ne derece Türkiye'yi tatmin eder? “Türkiye hukuk devleti; işte, hür
Parlamentosu var" diyoruz; ama, bu hür Parlamentoya bilgi vermeyen birtakım kurum ve
kuruluşlar varsa, bunların verip vermemesi konusunda Meclis araştırması yapılıp, vermesi mi
gerektiği, vermemesi mi gerektiği konusunda bir kesin karara varılması lazım kanaatindeyim.
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Elbette, tabiî. Onun için, tabiî, sadece yasalarda o
yönde değişiklik değil, şahsen, bana göre, sınırlı da olsa, bir af da çıkması lazım. Nedir af;
yani, beyanda bulunanın, gerçeği söyleyenin çok az bir ceza görmesi veya hiç görmemesi;
artık, o. Meclisin takdiri olur. Çünkü, adam korkusundan; söylese, kendisi de olayın
içerisinde. Kimse, kendi kendisini ele vermez. Görecek ki, birtakım faili meçhul olayların veya
birtakım öldürme veya kirli işlerin içerisinde bulaşan bir adam, gelir de “şöyle yaptım, böyle
yaptım" der mi; demez. Demesi için ne lazım; ya bir vicdanî rahatsızlık içerisinde olması lazım
veyahut da kendisine yasal bir garanti verilmesi lazım. O da nedir; onu, bir af kapsamıyla, çok
hafif bir ceza veyahut da az bir ceza veya hiç ceza verilmemesi şeklinde bir yasal güvence
verilmesi lazım. Tabiî, bunların, bütün, birlikte değerlendirilmesi lazım; yani, tek mevzuat
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değil; işte, MİT Kanununda değişiklik yapılması lazım, Bankalar Kanununda değişiklik
yapılması lazım, TELEKOM Kanununda değişiklik yapılması lazım, doğruyu söylediği zaman
cezasından bir indirim yapılması lazım veya hiç ceza verilmemesi lazım. Hiç değilse, bir
defalık olsun; çünkü, artık, ülkede, bu işler, iyice birbirine girdi. Bu işlerin, hiç değilse şimdi
çözülmesi için, böyle bir şeylerin yapılması lazım. Tabiî, sadece bu da değil; mesela, bizim
komisyonun incelediği konulardan bazı güneydoğudaki birtakım faili meçhul olayların ve
orada, kaçırma, gasp gibi olayların içerisinde, güneydoğuda uygulanan özel bir statünün de
rolü var. Adam, orada -misal- bir güvenlik görevlisi; bu, asker de olur, emniyetten de olur,
hatta ve hatta, köy korucusu da olur; adam, despot gibi, icabında, eğer, kötü bir kişiyse, biraz
şeyinde bozukluk varsa, ne yapıyor; orada vatandaşı kaçırıyor; gidiyor, alıyor evinden, diyor
ki: “Senin şu suçun var." Halbuki, adamın böyle bir suçu da yok. “Şunu verirsen, seni serbest
bırakırım, vermesen, öldürürüm" diyor veya öldürüyor da; yani, hiç sorgusuz, sualsiz infaz da
yapıyor. Oradaki bu statünün de değişmesi lazım aslında; yani, oradaki bu işlere de bir
düzenleme yapılması lazım. Özel Harekâtta çok faydalı hizmetler yapıyorlar; bunu inkâr
etmek doğru değil; ama, yanlış yapılan bir çok şeyler de var; oraya bir düzenleme vermek
lazım; yani, bunlar çok komple olması gerekli bir şey.
BAŞKAN - Bizim komisyonumuzun şeyi değil...
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Tabiî, sizin komisyonun şeyi değil de,işte, biz,
bunları raporumuzda belirteceğiz.
Bir şeyi aldık; diyelim ki, MİT Müsteşarı geldi, her türlü bilgiyi verdi veya devletin
herhangi bir kademesinde görevli olan kişi, rahatlıkla, çekinmeden, verebilir demek,
meseleyi halletmiyor; çünkü, özel kanun, genel kanun meselesi var hukukta. Biz, o
bakımdan, bütün bunları, belki, bizim komisyonumuzun yapabileceği en iyi hizmetlerden bir
tanesi de, bunların, komple, neler yapılması lazım geldiğine dair bir rapor sunacağız
Meclisimize.
BAŞKAN - Evet, son soruları da alalım; ondan sonra, bu bölümü kapatalım diyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben, acaba. Sayın Başkanda, bu Behçet Cantürk olayıyla
ilgili bilgi var mı; yani, Behçet Cantürk de, bir faili meçhul cinayete gidiyor ve kendisinin daha
önce işlediğinden kuşkulanılan bir faili meçhul cinayet veya onun uluslararası istihbarat
örgütleriyle veya bizim devlet içinde bazı kişiler tarafından kollandığına ilişkin; yoksa, sadece
“uyuşturucu kaçakçısı" diye mi geçiyor sizin komisyonunuzda?
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Şimdi, şu var: Behçet Cantürk’ün Ermeni asıllı
olduğu söyleniyor ve PKK'nın finansörü; uyuşturucu şeyi olarak, gelirini buradan alıyor;
PKK'nın uyuşturucu trafiğini idare ediyor diye söyleniyor ve onlara büyük finans sağlıyor diye
söyleniyor ve zaten, iddiada, ondan dolayı öldürüldü deniliyor. Tabiî, biz, araştırıyoruz.
Bunun gibi bir çok şeyler de var antrparantez.
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-TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Başkanım, hem sizin başkanlığını yaptığınız
komisyonu hem de bizim içinde çalıştığımız özel Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma
Komisyonunu çok yakından ilgilendirdiğine inandığım, bana gelen, bana ulaşan bilgilere
göre de, bir ses kasetinin, bir itirafnamenin deşifre edilmiş şekli olan...
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Sayın Diker, siz, bize...
TEVFİK DİKER (Manisa) - O ayn; size verdiğim o ayrı.
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Onu değerlendirdik, onun üzerine gittik.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Onu değerlendirdiniz, en iyi sonuca oradan ulaştınız.
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Bir yere kadar da geldik; yani, ben, onu, bu
vesileyle de söylemiş olayım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, bugüne kadar, komisyonunuz, başarıyı, benim
verdiğim dosyayla aldı; yakın takip ediyorum; yani, en iyi başarıyı; Hanefi Avcı ile ilgili konu
ve itirafçı ile ilgili.
Bu, daha başka; yine, hem sizi hem bizi ilgilendiriyor; çok çarpıcı. Müsaadenizle
okuyacağım.
Şimdi, Denizli'de yayın yapan -ben de Manisa Alaşehirliyim; Denizli'yle 90 kilometre
mesafede yakınız, oraları da biliyoruz- DHTV diye bir televizyon var. Şimdi, eski emniyet
müdürü ve yeni Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanı Necati Altıntaş. Bu Necati
Altıntaş, daha önce, Şırnak'ta Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunuyor.
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Şu andaki görevi ne Sayın Diker?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şu anda, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanı.
Medyada da yakından takip edildi söyleyeceğim iki isim; Murat İpek ve Murat Demir;
bunlar, PKK itirafçısı olup, hem görsel hem de yazılı medyada yer aldılar; bir kanalla, benimle
de bir irtibat kurmuşlardı. Şimdi, bunların çok net ifadeleri ve iddiaları var; diyorlar ki; "Uğur
Mumcu'nun katilini biliyoruz. İkinci Susurluk olayı denizde patladı." 30 Haziran 1996
tarihinde, Denizli Haber Ajansı DHTV'yi uzun namlulu silahlarla tarayan ekip olduklarını ve
kendilerine bu görevi Denizli Emniyet Teşkilatının verdiğini söyleyen Murat İpek ve Murat
Demir "biz. Batı Anadolu'da, il emniyet müdürlerinin çağırmaları sonucu çeşitli eylemler
yaptık; JİTEM, MİT ve Emniyetle birlikte çalışıyorduk; Uğur Mumcu'yu öldüren bomba
uzmanını da tanıyoruz, bizde fotoğrafı var; onlar, MİT'e bağlı çalışırlardı." Devam ediyoruz;
Denizli'deki eylemlerde polis evinde kaldıklarını, Emniyetin araçlarını kullandıklarını. Emniyet
Müdürü Necati Altıntaş ve Siyasî Şube Müdürü Ali Soysal'a bağlı çalışmalar ve eylemler
yaptıklarını söyleyen Murat ipek “ben, Necati Altıntaş'ı, Şırnak Emniyet Müdürü olduğu
dönemden tanınm; bana 'ufaklık' derdi; onun yanında yetiştim. Bizi, Denizli görevi için çağırdı.
DH'nın taranması, bir televizyoncunun vurulması, HADEP il başkanının vurulması ve bir yerel
sanatçının öldürülmesi emirlerini almıştım." DHTV'nin taranmasının ardından, yedi ay sonra,
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Susurluk olayından 87 gün sonra, DHTV'yi aramaya başlayan çete tetikçisi Murat İpek, ısrarla
"sizinle görüşmek istiyorum; sizin ajansı kimin tarattığını anlatacağım" diye telefon
görüşmeleri yaptı. Bülent Öztürk ve Cengiz Akhisar'dan oluşan DHTV ekibiyle gizli
koşullarda görüşen Murat İpek ve Murat Demir, Batı Anadolu'dan başlayan ve Uğur Mumcu
cinayetine kadar uzanan birçok faili meçhul cinayet ve eylemlerle ilgili açıklamalar yaptılar.
Can güvenliklerinin sağlanması durumunda teslim olabileceklerini ve Susurluk
Komisyonunda ifade verebileceklerini, söyleyen iki itirafçı "biz, teslim olmaya ve cezaevine
girmeye de hazırız; ancak, , can güvenliğimiz sağlanmalı. Ayrıca, bize sınırsız yetkilerini
kullanarak eylemler yaptıran emniyet müdürleri ve görevlilerin de yargılanması ve bizim gibi
kodese konulması şartıyla..." diye devam ediyor. İpek ve Demir, Uğur Mumcu suikastinin
katilini bildiklerini, hatta, kendilerinde resminin bulunduğunu belirterek "Uğur Mumcu'yu
öldüren bombacı MİT’e bağlı çalışıyordu. Mumcu'nun aracına üç aşamada bomba
yerleştirildi." Rahmetli Mumcu'nun eşinin ifadesindeki üç patlamayla örtüşüyor ve öpüşüyor.
"Silecek, kontak vesaire; birinde patlamazsa, diğerinde patlaması için garantili ve deneyimli
bir yöntem; ancak, bu konuda fazla bilgi vermek istemiyorum. Bu önemli olayla ilgili bilgileri
ve fotoğrafı, güvenliğimizin sağlanması durumunda, Susurluk Komisyonuna veririm" diyor ve
devam ediyor...
Efendim, bu konularda, benim de bugüne kadar almış olduğum duyumlar içerisinde,
bu PKK itirafçılannın o veya bu şekilde kullanılmış olabileceği, devletin bazı kişilerle ilişkisi...
Size ulaşan duyum, bilgi ve belgelerde, bu türlü şeyler var mıydı? Çünkü, bizim
komisyonumuz, bunların doğruluğunu ispatlayabilirse, sonuca yaklaşmakta büyük bir
mesafe alacaktır. Sizdeki bilgi, belge duyumları ve bu konuyla ilgili şu andan itibaren neleri
yapmayı planladığınızı öğrenmek istiyorum.
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Evet. Teşekkür ederim Sayın Diker.
Bu program, zannedersem. Kadir Çelik'in Show TV'deki Objektif Programında,
bundan 15 gün kadar evvel yayınlandı. Ben, programı seyretmemiştim; ama, bir milletvekili
arkadaşımız, bana telefon etti "böyle bir program var, hemen aç televizyonu" dedi, açtım; ben,
son kısmına geldim. Tam bu cümleyi söylerken; yani "güvenliğim sağlandığı takdirde ve
Susurluk Komisyonu bizi çağırdığında çok önemli açıklamalarım olacak" dediği sırada, ben,
televizyonu açtım ve hemen telefonla ulaşmaya çalıştım; yani, her türlü yardıma hazır
olduğumuzu ve kendisini de sadece çağırıp dinlemekle değil, bize yazılı da gönderebilir;
fakat, bir türlü düşüremedim. Fuat Çay Bey beni aradı, o haber verdi. "Fuat Bey, sen de ara,
evimin telefonumu ver, benim aradığımı söyle, onlar bana ulaşsın, Kadir Çelik ulaşsın"
dedim. Bir taraftan ben, bir taraftan Fuat Bey bir türlü düşüremedik.
Tabiî olay şu: Basınımızda, medyamızda çeşitli kişiler çıkıyorlar, çeşitli şeyleri
söylüyorlar. Biz, bunların çoğunu dinledik; yani, bu İpek'leri dinlemedik; ama, bunun gibi çok
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kişi dinledik; ama, gördük ki, çoğu şovdan ibaret veya bir şey bildiği yok; laf olsun diye çıkıyor
konuşuyor. Tabiî, bunlar için bir şey diyemiyorum; yani, çünkü, daha dinleyemedik; belki de
dinleme kararı alacağız. Biz, şunu yapıyoruz: RTÜK’ten, bu çeşit bütün programların
kasetlerini istedik -epeycesi geldi, peyderpey de geliyor- bunları çözdürdük. Çözdürmek de
epey problem oldu bizim için; çünkü, nasıl çözdüreceğimizi, kime çözdüreceğimizi
bulamadık. TRT dedik ki: “Biz çözemeyiz bunu." Oraya sorduk, buraya sorduk; onunla
bununla görüşe görüşe, biz, pratik bir yol bulduk ve şimdi, çözdürüyoruz; yani, o kasetleri
banda aldırıyoruz; Meclis TVsiyle de. Meclis Tutanak Müdürlüğüyle de anlaştık; o kasetleri
alıyoruz, kasetleri ses kasetine aktarıyoruz; ses kasetinden de zapta geçiyoruz ve Mecliste,
bu şekilde, zabıt haline getiriyoruz. Med-TV'deki bütün yayınları da, biz, MIT'ten istedik, geldi;
bayağı yekûn da tutuyor. Bütün basını tarattık ve periyodik olarak da tarattırıyoruz. İki yerden;
hem Başbakanlık Basın Merkezinden hem Meclis Dokümantasyon Merkezinden
tarattırıyoruz, bunları da topluyoruz ve bunların incelenmesinde de, böyle, gerçekten olaya
ışık tutacak bir bilgisi veya belgesi olduğuna kani olduğumuz kişileri dinliyoruz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Başkanım, can güvenliğinin; yani, bunlann başına
bir şey gelmemesi için öncelik...
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Oraya geleceğim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Zatı âlinize daha önce verdiğim dosyadaki öldürülen kişi
gibi -PKK itirafçılannın, şu anda, ben, Türkiye'de kaç kişi olduğunu tespit ettiremedim; hâlâ
ilgili yerlerden cevap bekliyorum, yazdım-onun öldürüldüğü gibi bunlar da öldürülürse; yani,
bunlar çok yakın bilgiler; acaba, bunlarla ilgili can güvenliği ve çok acil dinleme için bir tedbir
alacak mıyız?
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - İşte, onu izaha çalışıyorum. Tabiî, biz, bunları
dinlemeye çalışıyoruz, çoğunu da çağırdık; yani, dinlediğimiz birçok kişiler de, böyle
programlarda çıkıp konuşan kişiler; ama, dediğim gibi, bir kısmı da, şovdan ileri gitmiyor.
Can güvenliği meselesine gelince, tabiatıyla, hepimizin, komisyon olarak değil de, bir
milletvekili olarak da, bir vatandaş olarak da, kişilerin can güvenliğini elimizden geldiği
nispette korumak, kollamak görevimiz; ama, siz de takdir edersiniz ki, bu konu, bize de aşar;
ama, biz, buna rağmen, bize gelip de, böyle "can güvenliğimi sağla" diyen kişilere, işte
"beyanda bulunacağım" veya "beyanda bulunduğum için veya bir şey söylediğim için benim
hayatım tehlikede" diyenlere, tabiî, içişleri Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne,
Komisyon Başkanı olarak, bir milletvekili olarak açıyorum, söylüyorum. Onun dışında benim
yapacağım bir şey yok, sizin de yapacağınız bir şey yok. Keşke o yetkimiz de olsa da, adama
her türlü yardımı yapabilsek; ama, dediğiniz husus, ben zannedersem onların şeyini de
aldım, hatta, bir gazete de çıkarttım; işte, arkadaşların da, tabiî, işi çok yoğun olduğu için.
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henüz

ele

alam adık,

zannedersem

olay

şu:

R a dika l

G azetesinde

zannedersem büyük manşette "Ç etenin infaz timi her şeyi itira f etti" gibi, odur
zan ne dere sem . Evet,
Murat İpek, Murat Demir. Ben bu nları aldım,
d e ğ e rle n d ire c e ğ iz , arka da şlara ; ama, program ı biz haftalık yaptığım ız için
henüz şey yapam adık; yarınki toplantım ızda tekrar şey yapıp önüm üzdeki
haftanın program ını yapacağız; bunu da, ben, temin ettim, arka da şlarım a öneri
olarak
götüreceğim .
Komisyon
olarak
karar
vere ceğiz,
gerekirse,
arka da şlarım ız da aynı kanaatte olursa, şey yaparız ve bu

in san lara

da

ulaştığım ızda elbette yardım cı oluruz. Açıyoruz valiye söylüyo ru z, em niyet
m üdürüne söylüyoruz Em niyet Genel Müdürüne söylüyoruz, İçişle ri Bakanına
söylüyoruz; onun dışında, söylem enin dışında, bizim , onu koruma yetkim iz
im kânım ız yoktur; ama, korunması ge rektiğ ine inanıyorum .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Siz demek ki, ö n c e lik le ö n ün üzde ki programa
bu nları çağırm ayı plan lıyorsunuz? Bizim de Komisyon o la ra k bu kadar net
bizim Kom isyonum uzu ifade eden isim leri veren, biz onları b iliy o ru z diyerek
bunları acil dinle m em izd e fayda görüyorum.
MEHMET ELKATMIŞ (Devam la) - İşte arka daşlarım ız da derlerse ki,
tamam ön c e lik verelim bu kişileri çağıralım , dinle yelim de rlerse , ben aldım
yani bunları buldum , o program da dinle dim , dediğim gibi, Fuat Çay bir taraftan
ben bir taraftan dü şürem edik ve dolayısıyla, tele vizyo nda , kam uoyu önünde o
g a ran tiyi de verem edim , kom isyona davet de edem edim . Yoksa ben onlara
buyurun ge lin diyecektim . Hani g e lip de Komisyon heyeti ön ün de ifade
verm esi de şey de ğil, bize ifadeyi yazılı da verse im zasıyla, o, im zasını da
yanımıza gelse bir kişi tevsik etse, bu da bizim g e çe rlid ir; ama, elbette ki,
dinle m ek ve bütün kom isyon üyele rinin aklına gelen soruları sorm ak suretiyle,
konuyu aşması daha da faydalı; ama, şu var: Bizim kom isyonun da görev
süresi az kaldığı için sınırlı, bizim bir sıkıntımız da şuradan g e liy o r bunu da
size söyleyeyim , belki aynı sıkıntı size de gelecek...
Şim di, konu ad liye ye intikal etmiş yargıda ve hazırlık safhasında; biz; o
konuda dosyayı istiyoruz mesela devlet gü ven lik m ahkem esinden veya
herha ngi bir m ahkem eden; ben, şahsen kom isyonda g iz liliğ i sağlayam adım ;
bütün çabalarım a rağmen sağlayam adım . Zabıtlar, hemen bizden evvel sızıyor.
Hatta çok o rjin a l bugün d in le d iğ im iz en son d in le d iğ im iz arkadaşım ız Tuncay
Özkan'ı, biraz evvel d in le d ik oradan buraya geldim . Dedi ki "Dün, Haşan C elal
Güzel Beyin ifa d e le rin in zabıtlarını in cele dim " dedim ki, Sayın Tuncay, bu
zab ıtlar bize daha gelm edi ki, sen nasıl in cele din? Ç evirdi "Efendim , incelem e
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değil de duydum, fila n" dedi; ama, “ İnceledim " dedi, bize ge lm ed i daha, yani
çözümü yapılıp bize gelm edi ve Haşan Celal Bey de, bugün, bana, hemen bir
özel mektup gönderm iş, ben işin yoğ un luğ un dan daha basını inceleyem edim
"Çok acele, ivedi, kişiye özel" diye. Bir kaç defa da te le fo n la aramış; ben.
Kom isyondan çıkıp da arayam adım . Dert yanıyor diyor ki "Benim söylem ediğim
hususlar

basında

çarp ıtıla rak

verilm iştir*

diyor;

ben,

daha

basında

ne

yazdığına bakm adım; akşam bakacağım.
Şimdi, dola yısıyla , devlet g ü ve n lik m ahkem eleri başsavcıla rıyla tele fonla
devam lı gö rüşüyoruz. D e dikleri şu “Efendim, siz, bizden dosya istiyorsunuz;
g ö n d e re ce ğ iz bizim Parlam entoya karşı görderm em e gibi bir saygısızlığım ız
olam az, böyle bir şey de düşünm üyoruz; ama, tam püf noktasındayız, adam
hakında ..." m esela Sami Hoştan hakkında, ben, burada da açıklam akta
sakınca görm üyorum "... gıyabi tevkif kararı verdik; bu dosyayı size göndersek,
b iliy o ru z ki, hemen yayınlanacak bu ve adam gidecek. Ne yapayım, ne
de rsiniz?.." d iyorla r; benim onlara söylediğim şu "Peki Sayın Savcım, böyle
kritik şeyleri bize gönderm eyin, bekletin; e lin iz i çevik tutun; çünkü bizim
sürem iz de sınırlı ve bir an evvel neticeye varın ve g iz lilik kalksın bize gelsin;
çünkü biz, bakacağız oradaki bilgi ve b e lg ele rden bir yere varacağız, belki o
kişile ri terar d in le y e c e ğ iz diye böyle karşılıklı anlayış içe risin d e işi
g ö türüyo ruz ve daha birçok do syalar bize benim de kabulüm doğrultusun da
gelm edi.
Şimdi, ama, yine de Sami Hoştan kaçtı, o da ayrı bir mevzu. Bize
ge lm ed iğ i halde adam gitti, nereye gitti, o da be lli değil. Nasıl haberi oldu, o
da be lli d e ğ il; elbette bir yerden bir şey sızmıştır. İşte böyle e n g e lle rle
karşılaşıyoruz. Böyle e n g e lle rle karşılaşınca da sağlıklı b ilg i ge lm iyor, çoğu
çekiniyo r, ö z e llik le bizim kom isyonum uza...
Bugün, mesela, binbaşıyı din le d ik; tedirgin diyor ki "Ben suçlu muyum?"
'kardeşim , biz seni suçlu olarak çağırm adık ki' yani, bize gelen her kişi, suçlu
değil ki, 'tabiî, senin bir konuda b ilg in i öğrenm ek için çağırdık; seni suçlu
olarak çağırm adık, suçun varsa yoksa o sonra çıkar. Varsa var; ona yargı karar
verir. Biz zaten senin suçlu olduğuna karar verecek de d e ğ iliz ' diye ge ld i adam
böyle te d irg in lik içe risin de, üzüntü içerisin de, böyle in fial içe risin de. Hatta,
böyle, neredeyse, eğer, biraz da anlayışla karşılam asan, belki başka türlü
m uam ele yapma durumu doğacak. Çünkü, haklı diyor ki "Ben, güneydoğ ud a
memleket, m ille t için canımı ortaya koydum; bana bu m uam ele reva mı?" diyor.
Doğru, o da kendi yönünden d o ğru dur ve bir ç e k in g e n lik var. Çok şeyi ct#
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söylem edi. Çok şeyi biliyo r; ama, söylem edi; fakat, biz ip uçlarını aldık yine de
ken disind en, bu nları da d e ğe rlen dire ceğ iz.
Onun için sizin sord uğunuz soruya gelelim . Herkese ulaşm ak, herkesin
ifad esine başvurm ak şu anda bizim kom isyonum uzun çalışm a süresi de çok
azaldığı için ve d in le ye c e ğ im iz çok önem li tanıklarım ız var, k iş ile r var. Onun
için, belki, kom isyondaki arka daşlar da 'ys^^u o ikinci planda kalır' d iy e b ilirle r;
ama, ben, yine de, bu adam ların birtakım beyanlarını havi olan bu gazeteleri
aldım , o tele vizyo n şe y le rin i de biz dediğim gibi, RTÜK'ten istiyoruz;
çözdürüyoruz, metin olarak onları da d e ğ e rle n d ire c e ğ iz . Onun dışında, keşke
imkân olsa da çağırsak, d inle sek; ama, siz çağırır d in le rs e n iz, biz, sizden de
on ları alırız, bize de ikram olur. Yani ikram olur; çünkü bizim zam anım ız çok
azaldı.
BAŞKAN - Teşekkür ederim .
M üsaade ederse niz Fethullah Bey kısa bir şey söyleyecek, ondan sonra
da Sayın Elkatmış'ın programını bitirm iş olalım ; diğer arkada şlarım ız da
be kliyo rlar.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bu kom isyonlarda biz b ilg i alıyoruz. Birçok
kişin in beyanına, ifadesine başvuruyoruz; daha sonra bu n la r ya yın lan ıyo r ve
sonunda da bu n la r hakkında da cezaî takibat da yapılıyor. G üneydoğu
incelem e K om isyonunda çalışırken, D iyarbakır'da özel bir odada bazı kişilerin
beyan larına başvurduk. O beyanın hemen ertesi gün biz D iyarbakır'dan
ayrıldık; adamı tutukladıla r. O gün Algan H acaloğlu, ben, bütün çabalarım ıza
rağmen, adam cağızı şeyden çıkaram adık. Adam lara da güvence verdik, dedik
ki, "Burası Türkiye Büyük M illet Meclisi g ib id ir, kon uştuklarınızda n muhakeme
e d ilm e zsin iz g iz lid ir, bu tutanaklardan
bir yere gitm ez."
ama,
biz,
D iyarbakır'dan ayrılm adan tutan akla r e lle rin e geçti ve adamı tu tu kla d ıla r, epey
de başı ağırdı bize verd iği ifadelerden dolayı.
Şimdi, bizim kom isyonlarım ızın statüsünün çok iyi b e lirle n m e s i lazım ve
biz, bu a rka da şlara , yani beyanlarına ba şvurduğum uz arka d a şla ra , yeterli
güvenceyi verecek durum da da de ğiliz. Onu da size söyleyeyim . Ne can
g ü v e n lik le rin i koruma yönünden, ne de hukukî g ü v e n lik le rin i koruma
yön ünden. Onun için bu kom isyonlara vere cekle ri ifa d e le r de, ke n d ile ri, eğer,
durum u
b iliy o rla rs a ,
çok
kısıtlı
olacaktır;
b ilm iyo rla rs a ,
bir
şeyler
s ö yle ye ce kle rd ir. Ben, durum u, hem d e ğe rli S usurluk Kom isyonu Başkanına,
hem de Uğur Mumcu C inaye tini Araştırma Komisyonu Başkanına bilg i olarak
arz ediyorum .
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■■ BAŞKAN - Teşekkür ediyorum .
Buyurun Sayın Erdem.
EŞREF ERDEM

(Ankara) -

Efendim, izin v e rirse n iz kısaca bir şey

söylem ek istiyorum .
Gerçekten Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. G erçekten, her şeye
rağmen, tabiî, buradaki b ilg ile ri bence bazı cüm lele r aslında T ürkiye'deki
olayın gidişa tı açısından önem li ip uçla rıd ır bu nlar he pim izin ge n e ld e de b ild iğ i
şeylerdir.
Şimdi

izin

v e rirse n iz

kısaca

Sayın

D iker'inkine

ilaved e

bulunm ak

istiyorum ; aynı bilg i bende de var. Ben, gayri resmi de istettim bu kaseti.
Devam ında şu var: Resmen televizyonun s a h ip le rin e söylen m iş ve görüntüye
alınm ış yerlerde şöyle şöyle g ö re v le n d irild ik , sabahın şu saa tind e gittik, şu
köşede durduk e lim izd e kaleşnikof, yastığın içine saklayarak, falan num aralı
binayı, fila n num aralı yeri falan köşeden bir ağacın altından falan çınarın
bilm em n e resin de n ateş açtık, şeyle yaptık, böyle yaptık, sonun-da olmadı,
ö ld ü re m e d ik paralarım ızı aldık, gittik. Nitekim , gerçekten verilen ifadelerin
arkasından

alınan

noktalarda

da

aynen

s ö y le d ik le ri

n ireng i

noktalarının

tamamı gerçek. Bu, tabiî, bunların olum lu olduğu anlam ına gelm ez; ama,
nitekim zan ne diyo rum ki, bizim kom isyonum uz bunları çağıracak b u la b ilirs e k
ta b iî adam ları; ama, kaset gelecek. Ben, Uğur Mumcu cin ayeti açısından eğer
b u la b ilirs e k önüm üze g e le c e ğ in i zannediyorum .
ö b ü r türlü de bir şey söylem ek istiyorum . Kom isyonların tavrı açısından
ö z e llik le bizim tüm üm üzün rahatsızlığı, biz. Kom isyonum uzu saat 19.00'da
Başkanımız açarken de konuştuk bize gelen birkaç tane yazı var ki, tabii,
Türkiye Büyük M illet M eclisin in çok hazm edem eyeceği yazıla rdır bu nlar. Yani,
yok diyor, bilm em ne diyor, veremem diyor falan kuruluşun falan m addesine
göre, T ürkiye 'd e ufak işle rle uğraşmam d iye n le r var.
Ben, sizden, şunu sormak istiyorum . DGM'de veya bir hukuk sitem inde
genel kurala göre hazırlık soruşturm aları g iz lid ir; ama, bu ralara yazı yazarken,
sanki bu hazırlık soruşturm asını yürüten yargıdaki arkadaşlarım ızın çok
koru du kları bunu Türkiye Büyük M illet M eclisi adına iş yapan bir kom isyonun
ve o kom isyonun üye le rinin de b ilg iyi m utlaka s ız d ıra b ile c e k le rin in ih tim a lin in
çok yüksek olduğu biçim de bir kanı var. Yani, m esela, bizim kom isyonum uza
bir yazı g e lm iştir, yani dosyaları verem eyiz, gelin burada üç adam, beş adam
ge lin , burada

in cele yin

bu

şekilde

de

ge liyor.

Biz,

siz,

ge lm eden

önce

arka da şlarım ızla konuştuk ki, bu kom isyon iş yapıyor şu veya bu şekilde somut
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bir sonuca ulaşm asa dahi, tarihe ışık tutuyoruz ve oradan da ö ğ ren eceğ im iz
belki de bazı şeyler var. Yani 105 inci maddeyi yazmışız, 105 inci m addede ne
tadat e d iliy o r bilm iyorum ; ama, yani kamu kuruluşu olarak ne dem işim , altına
istisnayı koymuşum. İşte ticare t sırrı olur, bilm em nesi olur g iz lid ir. Devlet sırrı,
n e dir o de vlet sırrı, onu da kestirm ekte sıkıntı çekiyorum . D e d iğ in iz gibi, yani
fiile n de vle t adına de ğil; ama, devletin içe risin de kendini d e vle tle ö zleşle ştiren
h e rha ngi bir vatandaş, bir adam, yetkili bir adam, m aalesef bazı şeyleri
yapmış.
MEHMET ELKATMIŞ (N evşehir) - Zaten biz de d e v le t adına iş
görüyoruz. D evlet adına işgören için de vlet sırrı diye bir şey söz konusu olur
mu?
EŞREF ERDEM

(Devam la) -

Şimdi, bir de şu

var.

Yani

buralarda

Kom isyon üyesi olan arkadaşlar, elbette burası bir m ahkeme, bir yargılam a
yeri de ğil; ama, bütün bu elde edilen istihbaratı da bir m iktar bilm esi lazım
bunun sonunda.
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Efendim, m üsaade e d e rse n iz bu devlet
sırrı olan k o n ularda da biz şöyle bir uygulam a yapıyoruz. Sizin Kom isyon nasıl
ta kd ir eder bilem iyorum . Gerçekten komisyon üyesi arka daşlarım ız, bize
verilen bir b ilg in in , yani şifahi b ilg in in , de vlet sırrı oldu ğun a kani olursak, onu,
zapta ge çirtm iyoru z; d in liyo ru z. Dün, mesela. Haşan C elal Bey bazı şeyler
sö y le d iğ in d e biz zapta geçirtm edik. Bundan evvel de bazıları konuştuğunda
birçok kişi "Bu de vle t sırrı" deyince "Tamam kardeşim ; biz de de vle t adına iş
gö rüyoruz,

sen

söyle

bir

zapta

geçirtm eye ceğiz

onu"

diy o ru z

geçirtm iyoru z. Kanaat olarak bizde duruyor; d e ğ e rle n d irm e m izd e
tutuyor onlar.

ve

zapta

bize

ışık

EŞREF ERDEM (Devam la) - Sayın Başkanım, sizden şunu sormaya
çalışıyorum :
Sizin
K om isyonunuz
bizden
eski,
daha
önce
çalışan
arka da şlarım ız da var, daha da eski ve siz çok yo ğ un sunu z da Türkiye'nin
de ğişik kuru m larınd an da bilg i alm aktasınız. Sizin mesela d iye lim , jandarm a
istih ba ra tın a, bilm em D ışişleri Bakanlığı istih ba ra t d a ire sin e , bilm em Kara
K uvve tleri veya G enelkurm ay istih ba ra t d a iresine , MİT M üsteşarlığına
yazdığınız yazılara gelen cevaplarda be lli ki a n la ş ılıy o r ki, bize benzer
ce va p la r gelm iş, sizin bu konuda tavrınız ne oluyor, devam mı ettiriyo rsun uz,
zo rladın ız mı, yazışm alar devam ediyo r mu?
D evlet gü ve n lik m ahkem elerinden şu ana kadar sizin, çünkü Susurluk
olayı çok daha yaygın, çok daha o la yla rla ba ğlantılı belki T ürkiye 'n in de ğişik
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yerleşim

yerle rin d e n ,

değişik

savcılıklarla,

de ğişik

devlet

gü venlik

m ahkem e lerin ce soruşturm a yürütülüyor, buralardan is te d iğ in iz be lg ele r
d o layısıyla size bir sıkıntı çıkarıldı mı veya siz d irenince nasıl geld i b ilg ile r
Bunları öğ renm ek istiyorum .
MEHMET ELKATMIŞ (N evşehir) -

Efendim , baştan

şunu söyleyeyim .

Bize ba şla ngıçta de vle t gü ven lik m ahkem esi ve d iğe r yerlerde n b ilg ile r
ge liy o rd u ; ama, siz de takd ir e d ersin iz ki, bizim kom isyonun reytingi çok fazla,
herkes işte orada görüyo rsunu z böyle bakıyor ve bize gelm eden evvel
bakıyorsun uz K om isyondan çıkıyoruz, d iyo rla r ki “şöyle mi dedi" hakikaten
ba kıyorsunuz o dediği doğru, yani öyle dedi; ama, nasıl çıktı bu o anda. Bunu
çözem edik...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Olmazsa, akşama da açıkoturum da yapıyor
sizin k ile r...
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Hayır, o açıkoturum lardan çok evvel,
yani a d am la r kapıdan çıkarken... Geçen gün Sema Hanım söylüyordu. D iyor ki,
"Asansöre bindim , bind i iki tane yanıma gazeteci, işte efendim , falan böyle mi
dedi?" “ Baktım aynı ş ey“ diyor. Hakikaten öyle dedi. Ben, m esela, bazı
ç a ğ ırıy o rla r g id iyo ru z gazeteye hemen şeyin akabinde. Bir gün gittim
ATV'deydi b ilg is a ya rd a n dedi ki “Efendim , şu ifa d e le r doğru mu?" yani şimde
benim o ifa d e le rin h e psini bana söyle derse metin olarak söyleyem em , mana
itib a riy le vardım, baktım ekranda, aynen doğru; şimdi, doğru demem doğru
olmaz, dedim ki, hayır böyle dem edi. İkinci sayfayı açtı, yani bastı ekrandan
ikinci sayfa için "Bu?.." dedi. 'Kardeşim , sen, b ö y le lik le bana bütün şeyleri teyit
ettirece ksin yani, olm az bu şey. Yanlış iş, böyle bir şey de yapm ayın, tevessül
de etm eyin' dedim.
H erkesin gözü bizim Kom isyonun üzerinde olduğu için, orada bekliyo r
adam, bir ba kıyorsunuz, işte Haşan C elal Beyin bugün bana g ö n d e rd iğ i yazı
gibi, de m ed iği şeyler veya benim dem ediğim veyahut da başkasının dem ediği
şeyler sap tırılıyor; saptırılınca veya bazen de gerçekten aynen yayınlanıyor.
Şimdi, tabiî, s ö y le d ik le rin in hepsi de yanlış de ğil, çoğu doğru; ama, biz yanlış
diyoruz, yani şey olsun diye öyle diyoruz. D olayısıyla, herkeste bir ç e king enlik
doğdu ve onun üzerine zaten eskiden dosya gönderen m ahkem eler, devlet
g ü ve n lik m ahkem esi, d iğ e r sivil m ahkem eler rica ettiler, o rica üzerine ben de
doğru gördüm ; çünkü yayınlanıyor, en kritik noktasında, en kritik b ilg ile r
sızınca ne oluyor, o d e lil yok e d ile b ilir...
EŞREF ERDEM (Ankara) - A ffe de rsiniz arka daşlarım ız şu şeyin farkında
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mı, yani he rhangi bir şeyin oradan çıl<tığı konusunda söylem iyorum ,
siya sile rd e n mi çıkıyor, başka yerden mi çıkıyor çok bilem iyorum ; ama, yani
bizim de şu anda yapm akta olduğum uz bir nevi hazırlık soruşturm asıdır. Onun
da g izli olması gerekiyor. Bence, bu nlar tartışılm adan bir süre susmalı ve
gö revin i yapm alıdır; kom isyon bitince....
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Soruşturm anın seiam ati yönünden
artık soruşturm a diyoruz, bizim soruşturm a değil, bir nevi aynı görevi yapıyoruz
m ahiyet itib a riyle ; soruşturm anın m ahiyeti itib a riy le bazı şeylerin gizli kalması
lazım. Maksat bağcıyı dövmek deği, üzüm yemek. Benim dediğim arkadaşlara,
sab red in, üç dört ay sonra zaten bu şey yapılacak biraz sabredin. Kam uoyunun
havasının in d irilm e si, b ilg ile n d irilm e s i de gerekir. Buna da inanıyorum . Zaten
o yönde de açıkla m ala r yapıyoruz her gün basına; çünkü, kam uoyu merakla
b e k liy o r ne oluyo r ki, örtbas mı e d iliyo r ki, yani nereye gidiyo r ki, nasıl oluyor
ki? Kam uoyunun b ilg i alma hakkı var buna da inanıyoruz. Onun için de biz,
g iz liliğ i bozm ayacak şekilde gerekli açıklam aları her gün yapıyoruz zaten;
ama, onun öte sinde olunca zarar veriyor ve de ç e k in g e n lik doğuyor.
Eğer, şu yayınlanm a işi olm asaydı b ilg ile rin dışarıya sızması
olm asaydı, biz, şim diye kadar, çok önem li m esafeler kat etm iştik ve

işi
ilk

g ü nlerde geliyo rdu adam tab irim i mazur görün bülbül gibi her şeyi anlatıyordu.
MIT'ten ö ze llikle bülbül gib konuşuyor adam, sonra baktılar ki, yayınlanınca
konuşan adam lar beni aradılar, "Efendim, biz orada konuştuk başımız belaya
girdi, nasıl oluyo r bu şey?" dedim 'kardeşim , ne yapayım ' yani, beni MİT'ten de
çok arayan oldu ve ilk günlerde çok önem li b ilg ile r de verd ile r, dedim 'Ne
yapayım ben gerekli te d b irle ri alıyorum ' sonuçta suç du yuru sund a da
bulundum cum huriyet başsavcılığına. Hatta du varla rda n ses gitm esin diye bir
tarafından; oda basına yansıdı izolasyon yaptırdım. Her türlü te d b iri alıyoruz;
ama, m aalesef, yine de artık nasıl şey yapacağız, kimseyi itham etmek de
doğru olmaz.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Sayın Başkan, m ikrofon falan mı koyuyorlar
acaba? Çünkü, bu iş başka türlü olmaz bu satırı satırına?..
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Tabiî, çözem edim ben. Çözsem zaten
onun için savcılığa başvurdum . Henüz de bir netice alm ış değilim .
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz.
MEHMET
diliyo rum .

ELKATMIŞ

(Devam la)

-

Ben

teşekkür

ederim ,

başarılar

BAŞKAN - Bizi aydınlattınız, çok önem li b ilg ile r verdiniz. Bu açıklayıcı
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b ilg ile rin iz d e n dolayı teşekkür ediyoruz.
' MEHMET ELKATMIŞ (Devam la) - Bize birtakım m ektup la r da g e liyo r onu
da söyleyeyim . M ektupların hepsini ben in cele m iş de ğilim , çok sayıda ge ld iğ i
için belki bu kon ularda sizin kon ularınızla ilg ili b ilg ile r olursa, onları ben
ö n üm üzdeki g ü nlerde teker teker incele yece ğim . Şimdi, göz ucuyla bir
bakıyorum ; detayına inm iyorum yani çok ö n e m lile ri bazen ayırıp gereğ ini
yapıyorum da, ba zılarına bakıyorum şöyle bir, atladığım oluyo r; ama, onları
m ecburen teker teker in celeyeceğim o zaman herhangi bir bu lg uya rastlarsam
onları da size in tikal ettiririm .
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum , çok sağolun.
MEHMET ELKATMIŞ (Devam la) - Ben teşekkür ederim .

BAŞKAN - Sayın A vundu kluo ğlu , h o şge ldiniz.
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Hoşbulduk.
BAŞKAN - D avetim ize icabet e ttiğ in iz için teşekkür ederim .
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Rica ederim , şereftir.
BAŞKAN - Siz, geçen dönem önem li bir Kom isyonun Başkanlığını
yaptığınız için ve sizin Kom isyonunuz genel bir çalışma yapmış, biz de çok
özel bir konuda çalışm a yaptığım ız için, sizin bu konudaki b ilg ile rin iz ,
d ü ş ü n ce le rin iz, ta v s iy e le rin iz konusunda Kom isyonum uz sizi dinle m eye karar
verdi, o seb ep le, siz de teşrif ettiniz, tekrar teşekkür ederek sözü size
bırakıyorum . Daha sonra
yö n e lte ce k le rd ir.
Buyurun efendim .

arkadaşlarım ız

icap

ederse

soru larını

size

SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Bu iltifatınızdan dolayı çok teşekkür
ediyorum . Çağırm anız da benim için bir şereftir. Şeref duydum. O nede nle de
h e p in ize ayrı ayrı teşekkür ediyorum .
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Biz, gerçekten de 19 uncu Dönemde Faili Meçhul S iyasal C inaye tleri
Araştırm a Komisyonu olarak, kendim ize göre, eksiksiz bir rapor hazırlam a
çalışm ası içerisin e girdik. H aliyle her her partiden arkada şlarım ız vardı.
H e psiyle de hukukun üstünlüğünü esas alarak bir çalışma yapacağım ız
konusunda mutabık idik. Aşağı yukarı bizim çalışm alarım ız 2,5 sene sürdü. En
çok da g ü ne ydoğ ud aki faili meçhul siyasal c in a ye tle rle ilg ile n d ik . Onun
dışında İsta nb ul'da ve d iğe r ille rd e k i fa ili m eçhul siyasal cin a ye tle ri de
araştırdık ve kam uoyunda fevkalade itib ar gören bir rapor hazırladığım ız
kan aa tindeyim .
Bu arada, Faili Meçhul Siyasal C in a ye tle r K om isyonunun kurulm asına
neden olan olay Uğur Mumcu cin aye tiydi. Bu konuda da çok cid d î bir araştırm a
iç e risin e girdik, ö z e llik le Uğur Mumcu c in aye tinde , birçok e n g e lle m e le rle
karşılaştık. Ancak, M eclis İçtüzüğünün araştırma kom isyonlarına verdiği
y e tkile r sınırlı olduğu için de bu e n g e lle m e le rin üstüne gidem edik.
E ngellem e nin en bariz mihrak noktasını Ankara D evlet G üve nlik M ahkem esi
Savcısı Sayın Nusret Dem iral ile Ülkü Coşkun oluşturu yordu : fakat, sadece
orayla da sınırlı d e ğ ild i; biz, İçişleri B akanlığından da is te d iğ im iz şekilde
destek görm edik. Emniyetten de tam anlam ıyla, ö z e llik le bu dosya konusunda
yardım gördük diyemem.
Zaten

Uğur

Mumcu

cin aye tini

araştırm akla

gö revli

em n iye tçile rin

yetersiz oldu ğun u da tesp it ettik. Yani, em niyet içe risin de bu işlerde ehil, bu
işlerden anlayan tecrüb eli elem anların buraya ve rilm e d iğ in i de tesp it ettik.
Tabiî, bizim yapacağım ız iş, ob je ktif olarak te s p itle rim izi rapora geçmek idi.
Yaptığımız çalışm a ları da bir fotoğraf m akinası o b je k tifiy le olduğu gibi rapora
resm ettik. Kanaatim odur ki. Uğur Mumcu olayında araştırma kom isyonu olarak
bu ye tk ile rle u la ş ıla b ile ce k yere ulaştık. Bunun ötesinde bir yere g id ile b ile c e ğ i
artık bizim için gözükm üyordu, onun için de bitirdik.
Yani, sizin bu şeyinizden sonra söyle ye b ile ce kle rim ş im d ilik bu kadar.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Şimdi soru lar var.
Buyurun Sayın Aras.
REFİK ARAS (İstanbul) - Efendim, şunu arz edeyim.
Sayın A vun du kluo ğlu , “şim dilik söylece klerim bu kadar" de d in iz, aslında
çok kısa bir zaman d ilim i içerisinde, ö z e llik le son cü m le le rin iz d e bence o
kadar çok şey s ö y le d in iz ki, yani neredeyse iş şuraya g e liyo r: Yani zahmet
edip de bu az yetkiyle biz 2,5 yıl uğraştık; siz de boşuna uğraşm ayın anlam ına
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g e le b ile c e k çok doğru ve ben biraz evvel sizin y o kluğ unu zda bir neden ile
arza çalıştım, biz ikinci ifadeyi de sizden alm ış olduk. Yani çok veciz bir
şekilde olayı ortaya koydunuz; teşekkür ediyorum ben şahsen.
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Ben teşekkür ederim .
TEVFİK DİKER
(M anisa) Sayın A vun du kluo ğlu ,

'S on

olarak

u la ş a b ild iğ im iz yer" dediniz; u la ş a b ild iğ in iz yeri daha açar mısınız nereye
ulaştınız? En azından daha böyle p ilo t noktalara in e b ilir m iyiz? Örneğin
em n iyet
içe risin d e
güneydoğuda
olm uş
PKK
itirafçısı
ola ra k
adını
b ild ik le rim iz d e n berab er çalıştırılan ve hangi ünvanla çalıştırılan k işile rse ki,
son zam anda medyaya kim isi sözleşm eli diyor, kim isi
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p o lis

diyor,

kim isi

istih b a ra t diyor, ajan diyor, uzman diyor, şekliyle çıkan bazı ve kendi
ifa d e le rin d e n kam uoyuna yansıyan isim ler var; işte, Murat İpek, Murat Demir
gibi, yok "Yeşil" kod adıyla var, kod adları olan in san lar var ve Em niyetin ve
istih ba ra tın içe risin d e de e lle rin e belge v e rile n le r var. Em niyet ve istih ba ra t
y e tk ilile rin in belge verm iş olan am irleri var. işte, kam uoyuna yansıdı ki, bana
da ge ld i; Hanefi Avcı'nın daha önce "Ferit" kod adıyla b ilin e n Cem Ersever
olayınd a gördüğüm üz ve öldürülen Mustafa Deniz gibi b e lg e le r verilm iş
zamanın em niyet genel m üdürleri, istih ba ra t da ire başkanları, şube başkanları
veya ja nd arm a ye tk ilile ri tarafından ve belg enin dışında silah verilm iş. O
s ila h la rın bir kısmı şu anda nerede, n e dir be lli değil.
İşte bu u la ş a b ild iğ in iz yerlerin içe ris in d e bu türlü a d re sle r var mıydı, bu
türlü iliş k ile r var mıydı? O konuda b ilg ile rin iz
m isiniz?

var mı; b ira z detaya girer

SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Sayın Diker, bu sorunuzun aşağı yukarı
yüzde 9 0 ‘lık kısmı bizim raporum uzda var; yani, yetkisi olm ayan, ancak, resmî
sıfatı olan k işile rin , birçok kişiye silah ruhsatı, taşıma be lg e si, geçici köy
korucusu belgesi ve rd iğ in i tespit ettik ve raporum uzda var b u n la r ve bu
kon ularda ge rekli araştırm anın ve soruşturm anın yapılm ası için ilg ili yerlere
yazıyı yazdıktan sonra biz. Komisyon R aporunu M eclis Başkanına da sunduk.
M esela, G üneydoğu'da - ş u anda isim lendire m eyece ğim ; ama, raporda v a r - bir
başçavuş dahi isted iğ i kişiye "bu, silah taşıyab ilir" diye ruhsat v e re b iliy o r "bu,
geçici köy korucusudur" diye belge v e re b iliyo r. Bunların h iç b iris in in kanuni
dayanağı yok; hatta, bana göre, köy koru culu ğu nun kanuni dayanağı yok; onu
da, raporum uzda b e lirttik biz.
Şu anda çetelerden ba hse diliyor. Biz, çete lerin n e rele rde yuvalandığını,
ne rele rde n b e s le n d iğ in i, ne rele rde oluştuğunu raporum uzda b e lirttik . Ben, bu
kon ularda ilg ili yerlerle görüşm eler yaparken de, bu hususları onla ra da
be lirttim ; fakat, hepsinde de ters te p kile r aldım. Bizim çalışm alarım ız sırasında
bizi başka yönlere yön le ndirm ek isteyenler vardı ve bu başka yönlere
yö n le ndirm ek isteye nlerin belli başlı m ihrak noktasını da İçişle ri Bakanlığı
oluşturu yordu .

Bakın,

Em niyet demiyorum;

yani.

Em niyetten

önce

İçişleri

Bakanlığı oluşturu yordu . Bu kanunsuz eylem ler, devlet adına, de vle tin bekaası
için y ap ılıyor kanaati vardı. Tabiî, de vle t adına yapıldığı iddiası karşısında da,
bizim , de vleti düşünen, devleti savunan k iş ile r olarak ters birşeyle r
söylem em iz ise zor durum a sokuyordu bizi. Oysa, de vleti ayakta tutan şeyin
kanun ve hukuk olduğu gö rüşüyle hareket ederek biz kon ulara yaklaşınca.
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mesele aslında aydınlığı çıkıyordu. Korucuların silah kaçakçılığı, uyuşturucu
kaçakçılığı yaptıkları konusunda ad lly e le rd e n b e lg e le r temin ettik, itirafçıların
bazı işlerde k u llan ıldığını tespit ettik. O zaman "YeşiTden

b a hse diliyord u,

"Sakallı* diye birisi vardı, ondan ba h s e d iliyo rd u ; yani, biz, o konularda halkın
arasına da girdik, çok ciddi araştırm alar yaptık. Halk çok bezgin ve bedbin
vaziyetteydi: de vle t ile PKK arasında sıkışmış vaziyetteydi; ne devletten yana
tavır k o y a b iliyo rd u ne PKK'dan yana tavır koya biliyo rd u. Bu konuları da tespit
ettik, on ları da raporumuza geçtik. Bilm iyorum , sorunuza cevap oldu mu.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Ö zellikle , şu PKK itirafçısı olup da. Em niyetle
iliş k ile rd e olduğu ve son günlerde kam uoyuna yansıyan iki isim var; bu Murat
Dem ir ve Murat İpek "Biz, Uğur Mumcu"nun k â tille rin i biliyo ru z, bombayı
koyanları biliyo ruz; hatta resmi de var" gibi çok net açıkla m ala rı var. Sizin
yaptığınız çalışm alarda bu isim ler var mıydı, bu türlü itira fla r var mıydı?
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Sayın Diker, orada hemen şunu söyleyeyim :
Uğur Mumcu olayında biz bir tanığı tespit ettik Ayhan Aydın adında. Üğur
Mumcu olayı 24 Ocak 1993'te cereyan ediyor; bu tanık, 31 Ocak'ta ortaya
çıkıyor ve "ben olayı gördüm " diyor. Olayı gördüm diyen bu kişinin ad resinin
tespiti için ben Em niyete yazı yazdım; yani, bunu bulun, ge tirin demedim.
A dre sin in tesp iti ile a d resin in Kom isyonum uza b ild irilm e s i diye yazdım. Ben, o
gün Kırıkkale'deydim ve bir telefon geld i "Ayhan Aydın K om isyonda" dediler;
hemen çıktım geldim . Komisyonu topladım ve öğrendim ki, Ayhan Aydın'ı bir
gün önce akşam TRT'ye götürm üşler. TRT'de Reha M uhtar'a program
yap tırm ışla r ve ertesi gün sabahleyin de oradan bize almış, gelm işler. Biz,
Ayhan

A y d ın ’ı,

K om isyonla

be raber

aldık

Karlı

Sokağa

götürdük,

orada

uygulam a yaptırdık; acaba, bu doğru söylüyo- mu diye bir araştırm a içe risine
girdik; sonra, Em niyete yazı yazdık; dedik ki "biz, ad resinin te sp itin i isted iğ im iz
halde, bunu, neden TRT'ye çıkarttınız ve Kom isyona g e tird in iz " TRT'deki
röportajda da Reha Muhtar "bu gerçekdışı ifade veriyor, doğru söylem iyor
diye, 1 sa a tlik bir program yaptı. Biz, Emniyetten bu şekilde bir yazı ile cevap
istem em ize rağmen. Emniyet, bize, hiç ilg isi olm ayan ceva plar verdi; üsteledik,
yine aynı cevapları aldık. D oğrudan içişleri Bakanına yazdım, Nahit
M enteşe'ye yazdım. N ahit Menteşe im zasıyla gelen yazıda da, yine bizim
yazımıza hiç ilg isi olm ayan cevaplar geldi. Yani, de n iliyo rd u ki, niye bu kadar
üstüne g id iyo rsu n u z bu işin; siz, ad resin i istem işsiniz, b iz im k ile r de g e tirm işle r
işte. Ama, m esele o d e ğ ild i, benim orada politikam farklı olaca ktı; yani, ben,
adamı kendim Kom isyona çağıracaktım ; yani, po lisle irtib a t sağlatm adan
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çağıracaktım ; fakat, böyle bir çalışma içerisin e g irild i. Şim di, o zaman ben
Doğru Yol P artisindeydim , kendi Bakanım olm asına rağmen, olaya girem edim .
Buradan şunu anlatm ak istiyorum ; Bu uzun çalışm alardan sonra kanaat
getirdim ki. Uğur Mumcu olayı, T ürkiye'de bir örgüt işi de ğil; yani, Türkiye'de,
şu anda adı geçen örg ütlerden hiçb irisi Uğur Mumcu cin aye tini işlem em iştir.
Bu cinayeti, bana göre, gizli servisler işlem iştir ve bu cin aye ti işleyen çok
profe syon el b iris id ir. Bu iş üzerine eğitilm iş, profesyonel bir kişi bu cinayeti
işle m iş tir ve ondan sonra ne olmuştur; tabiî, onu, o emri veren g izli servisler
bilir.
Şimdi, g izli servislerin Türkiye'de çok büyük fa a liy e tle ri var; yani, dünya
d e vle tle rin in g izli s e rvislerinin Türkiye'de çok büyük fa a liye tle ri var ve o gizli
servisler, her tarafa girm işle r. Gizli servislerin cirit attığı bir ülke h a lin e
ge lm işiz; yani, benim kom isyon çalışm alarım sırasında sonuçta vardığım yer.
Bu Ayhan Aydın niye çıkıyor? Adam, olayı, olduğu gibi, dakikası dakikasına,
saniyesi san iye sine anlatıyor.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Eğitilm iş, y ö n le n d irilm iş o la b ilir mi?
SADIK

AVUNDUKLUOĞLU

-

Yani,

önüne

film

ş e rid in i

getirseniz,

koysanız, oraya baksa, oradan anlatsa, o kadar açık anlatam az. Onu filme
alsan ız ve bakarak anlatsa film den, o kadar açık anlatam az.
Biz, bu adam kim d ir diye araştıralım derken, Ülkü Coşkun bunun
hakkında yalancı şahitlikte n dava açtı. Şimdi, ben avukatım. Bir kişi hakkında
yalancı tanıklıktan dava açılabilm esi için, yalancı tanıklık yaptığı olayla ilg ili
kararın kesinle şm esi lazım. Davanın açılm ası, kararın kesinle şm esi, o kişinin
de yalan s ö yle d iğ in in sabit olması lazım. Dava açılıyor; ben, haricen o dosyayı
da m ahkem eden araştırdım . Şikâyetçi olarak, Ayhan Aydın'ın olayd a gördüm
d e diği, tesp it ettiği iki kişi var; Islami Hareket Örgütü mensubu olarak
İstanbul'da yakalanm ış Mehmet Ali Şeker ile Ayhan Usta; on la rı şikâyetçi
ola ra k gösteriyo r, Ayhan Aydın da sanık oluyor. Mahkeme, bu k işile rin
ad re sin in te sp itin i istiyor; oysa, evraklarda, adam ların İsta nb ul'da tutuklu
olduğu belli. Ondan sonra, üç ay sonraya duruşm a günü atıyor; hâkim
de ğ işiyo r, duruşm aya çıkmıyor.
Şimdi, Türkiye öyle bir yere geldi ki, böyle du rum larda b iris i çıkıyor bir
şeyler söylüyor, d ikkatle r o tarafa doğru yö n le n d iriliy o r; öteki çıkıyor, başka bir
şey söylüyor, o tarafa doğru y ö n le n d iriliy o r ve herkes on unla meşgul oluyor;
Ayhan Aydın da bu nlardan birisi o la b ilir. Belki, olayı görm üştür; yani, belki,
gerçekten görm üştür. O de nli, apaçık anlatm ası biraz zor g e liy o r bana; ama.
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görm eden anlatıyorsa, niye anlatıyor? Yani, bir kişinin ortaya çıkıp da, ben
olayı şöyle şöyle gördüm diye, işte, uzun uzun anlatm ası enteresan. Şimdi de,
buna be nzer birçok kişi çıkıyor bu Susurluk olayıyla ilg ili. O layla hiç irtibatı
olm ayan k iş ile r çıkıyor, tele vizyo nla rda işte ben "Yeşilim " diyor, bilm em öteki
ben bilm em neyim diyor filan; bu nlar çıkarılıyor. Bana göre bunlar, servislerin
işi; ajan fa a liye tle r. Ajan fa a liy e tle rin adam ları çıkıyorlar, yani kiş ile ri çeşitli
yerlere y ö n le n d iriy o rla r. Yoksa, böyle bir suikastı işle ye b ile c e k, ben ne Islami
H areket ö rg ü tü içe risin d e ne de hatta PKK'da olduğu ka n aa tinde değilim ;
çünkü, PKK'nın e ylem le ri malum. Sonradan ö ğ ren diğ im e göre, D iyarbakır'da
buna be nzer araba suikastları olmuş; fakat, tam araştırm adım ; ama, PKK'nın
buna be nze r bir iki eylem i olm uş; ama, bu, çok farklı bir olay. Buna be nzer bir
olay, T ürkiye'de başka örneği olm ayan bir olay.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Sayın A v un du kluo ğlu , bu nlar PKK içerisin de
fa a liye tte yke n veya bir başka örgütde faaliye tteyke n de ğil, bu nlar, bu işten
sıyrıldıktan

sonra, itirafçı

olduktan

sonra,

o sizin

de

biraz

hissettirm eye

çalıştığınız, T ürkiye 'n in içindeki veya dışındaki istih ba ra t ö rg ü tle riy le veya
g ü ve n lik ve kolluk gü çle ri içe risin deki bazı k iş ile rle çalışırken m eydana gelen
o la y la r içe ris in d e cerayan eden kişiler. İtirafında da oraya doğru yö n le n d iriyo r,
diyor ki "biz, cin aye ti işleyeni biliyo ruz, resmi de var" Ayrıca, bom banın üç
patlam asını da söylüyo r ve çok ilgin çtir, bugün, Susurluk Kom isyonunda ifade
veren bir ja nd arm a assubayının söyled iği gibi, olay, M alatya ve o tarafa doğru
kayıyor; yani, itira fçıla rın olduğu, yine, bu tür resmî g ö re v lile rin içinde olduğu
k işile rin

verm iş

olduğu

b ilg ile r

-b u ,

yön le ndirm e

bilg i

de

o la b ilir;

size

katılıyorum , Ayhan Aydın da olduğu g ib i- ama, gerçekten, bu nlar, artık buraya
kadar ge lm iş, bir şeyleri, do ğruları az da olsa sö yleye bilm e itira fla rı da o la b ilir
ş e kliy le bakıyor musunuz?
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Hayır, bakmıyorum.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Bunlar, tamam en, yine o g iz li servislerin,
is tih b a ra tla rın y ö n le ndirm esi mi?
SADIK AVUNDUKLUOĞLU

-

Bana

göre,

ikibuçuk

se n e lik

çalışma

sonucunda vardığım nokta bu: O g izli serv isle r öyle ç a lışıyo rla r ki - o zaman,
s izin le b e rab er Doğru Yol P a rtis in d e y d ik - ben. Doğru Yol P artisind e yalnız
kaldım. 6 tane üye idik, 5 tanesi benim raporum a m uhalefet şerhi koydu ve o
m uh ale fet şerh ini, h içb ir zaman, onlar, k e n d ile ri kalem e alm adıla r; İçişleri
B aka nlığ ın da bir ekip kalem e aldı, im za lattılar, g e tird ile r, rapora, dosyaya
koydular. B unlar benim m ille tv e k ili arkadaşlarım dı, birçokla rın ı da çok severim ,
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sayarım; yani, bir Nevzat Ercan'a ne bileyim kelim e dokunturtm am , pırlanta
gibi bir arkadaş; ama, benim devlet aleyh ine rapor hazırladığım id dia sını dahi
ortaya sürd üle r; ama, Allah'a çok şükür hepsinde haklı çıktık. Yani, niye
ya z ılır? ..'B a kın , iç işle ri Bakanlığı iç e risin d e kaleme alındığı m uh ale fet şerhini
okudu ğun uz zaman satır satır b e llid ir, kelim e kelime b e llid ir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Dairem, daire gibi ta b irle r var d e ğ il mi; ister
istemiz..
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Tabiî, yani, savunm ası yapıyor adam.
Şimdi, bana karşı sen de vleti savunma ge re ğ in i niye duyuyorsun kardeşim.
Ben, de vleti sana bırakmam savunma söz konusu olunca. Şim di, çeteler
araştırılıyor, bir tane, işte Susurluk'ta bir çete yakaladık d e n iliy o r. Susurluk'ta,
yani, çete mete falan h a disesin i de söyleyeyim . S usurluk'ta ortaya çıkan dalın
bir, ağacın bir budağıdır. Burada, bu kom isyonu, kusura bakm ayın, ikibuçu k yıl
çalıştım; yani, çok şey konuşuyor gibi falan aklınıza ge lm esin; yani, ciddi bir
çalışm a yaptık biz burada, ortaya çok ciddi bir araştırm a koyduk. Ben, isterdim
ki, burada, ö z e llik le , bizim ileri sürdüğüm üz, Kom isyonun ileri sürdüğü,
ço ğ un lukla kabul ettiği alınm ası gerekli te d b irle r var, kom isyon bitm eden önce,
ilg ili yerlere yazdığım ız yazılar var; bunların sonuçlarının araştırılm ası için bir
çalışm a yapılsın. Eğer, buraya Nusret Dem iral'ı çağırsanız, sen, hangi yetkiyle,
resmî yazıyla "M eclis Araştırma Kom isyonuna herhangi b ilg i, belge verm eyin"
diye deme cesa retin i buldun kardeşim ?..
Biz, burada ta h rifa tla r tespit ettik. İstanbul'da islam i H areket Örgütü
üyeleri yakala nıyor, 26 tarihi 24 yapılıyor, ne bileyim 27 tarihi 23 yapılıyor.
Buradan Ülkü Coşkun gidiyo r, 40 sayfa, bunun, işte, sehven yazıldığı için
rapor hazırlıyo r geliyo r. Şimdi, ben, bu nlar ajandır dem iyorum ; ama, ajan
fa a liy e tle r bu k işile re ulaşıyor. İçişleri Bakanlığı içe risin de, bir buna benzer
çalışma var; ama, fila nca ajandır, fişm anca ajan fa a liye ti iç e ris in d e d ir demek
de fevka lad e zordur; ama, belgesi bu raporda vardır; bu raporda, buna dair
çok b e lg e le r vardır.
Şim di, buna benzer bir çalışma iç e ris in d e sin iz; yani, bizim çalışm am ıza
benzer bir çalışma iç e risin d e s in iz . Kamuoyu diyor ki, kardeşim , siz ha zırladınız
da ne oldu; yani, siz, gezdiniz, tozdunuz, birçok şeyleri yazdınız; ne oldu; onu
bir söyleyin diyor.
Burada biz, şim diye kadar birçok araştırm a kom isyonunun yapm adığı bir
şeyi yaptık: Başlangıçta, sekiz on sayfa “M eclis Araştırm a Kom isyonunun
Görev ve Y e tkile ri" başlığında bir bölüm ayırdık. Niye; Genel Kurulun dikkatini

-

151

-

çekmek istedik, bu y etkilerle , h içbir zaman araştırm a kom isyonu
demek için.

kurmayın

Şim di, siyaset tartışılıyor Türkiye'de, siyasetçi daha fazla tartışılıyor;
siyasetçi, g ü v e n ilirliğ in i yitiriyor. Şimdi, biz, nasıl çalıştıysak, siz de aynı
özve riyle çalışıyo rsu nu z ona inanıyorum ; ama, sonuçta bir şey çıkmayınca,
hepim iz tartışılıyoruz, herkes tartışılıyor. Bir şey çıkardı M eclis bu rapora el
koysaydı ben iddia ediyorum , yani, bu rapora biz ha ys iye tim izi koyduk,
şerefim izi koyduk ve bu rapora, girişte söyledim ; yani, bu rapora sağcılık
solculu k adı altında bakmadık, hukukun üstünlüğünü esas alarak baktık.
C in a y e tle r işleniyor; kim işliyor? Adam, korucu oluyor, cin aye t işliyor. PKK
itirafçısı o luyo r 30 kişiyi öldürm üş, geliyo r, iti.afçıyım diyor, kurtuluyor, dışarıya
çıkıyor, sadece G üneydoğu'da bırakıyor, Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da,
şurada burada cin a y e tle r işliyor, vurg un lar yapıyor; b irile ri bu nları kullanıyor.
Ben, bunların bir kesim ini ajan fa a liye tle rin e bağlıyorum . Haa, bir kesim de
g e liyor. Uğur Mumcu olayında ajan fa a liye t olm asına en esaslı de lilim , İçişleri
Bakanlığından, Em niyetten, Devlet G üvenlik Mahkemesi Savcılığından bize
açıkça tavır konm asından dolayı söylüyorum . İçişleri Bakanlığı, Bakanlık olarak
bunun ayd ınlanm asını ister, Emniyet de ister, asker de ister, hepsi ister; ama,
bu işle g ö re vli kişilere bir yerden devlet adına ulaşılıyor ve başka yöne doğru
yön le ndirm e çalışm ası başlıyor. Ben, bunu, başka türlü de izah edem iyorum .
BAŞKAN - Evet, teşekkür ederim.
Şimdi, sorusu olanlar...
Ahmet Bey, buyurun.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın A vundu kluo ğlu , ben de, geçen dönem
yaptığınız çalışm a ve g ö s te rd iğ in iz özveriden dolayı hem sizi kutlarım hem de
bir Türk vatandaşı olarak teşekkür ederim ve ry n ı y ü re k liliğ i halen de
gösteriyo rsunu z, aynı katkıları koyma gayreti içe risin d e sin iz.
Ben, kısaca bir soru soracağım. Ağırlıklı olarak da bu konuda, istihbarat
servisleri üzerinde durduğunuz. Bununla ba ğlantılı olarak Sayın Ceyhan
M um cu'nun da burada bir beyanı olmuştu "Uğur Mumcu"nun ö ld ü rü le c e ğ in i MİT
b iliy o rd u " d iyo r ve bu konuda da referansı da daha çok geçen dönem yapılan
çalışm aların sonucunda, bunu da, bize Mustafa Yılmaz'ın s ö y le y e b ile c e ğ in i de
ifade etti.
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - M ille tv e kili arkadaşım ız.
AHMET PRİŞTİNA (İzmir) - Evet, ken disini birazdan din le ye c e ğ iz ; ama,
Mustafa Yılm az'ın s ö yle y e b ile ce ğ in i ifade etm esinin de kaynağı, yine, sizin
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Başkanı o ld u ğ u n u z Kom isyonun yaptığı çalışm a lar sonucunda. Bir; bu görüş
hakkında sizin görüşünüz nedir? iki; uluslararası, hangi devletin b e lli olm ayan
veya işte, b e lirli, kuşkulu devle tlerin istih ba ra t ö rg ü tle rin in öyle bir şeyinden
bizim M illî İstihbaratın haberi o la b ilir mi, o la b ilir miydi; siz de, bu yönde
herha ngi bir b ilg i e d in d in iz mi v'^ya ne boyutta bizim M illî istihbaratım ız bu
konuda ne boyutuyla içinde ola b ilir, size ne gibi yardımcı oldu

Komisyon

çalışm a ların da
M illî
İstihbarat?
Şunun
için
soruyorum
bunu:
Hep
s ö y le d iğ in iz d e Emniyet Genel M üdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından daha
çok e n g e lle rle karşılaştığınız yönündeydi; acaba, M illî İstihbarattan böyle bir
e n ge lle m e veya bir destek eksikliğ iy le karşılaştınız mı?
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Açıkça belirteyim , bizim en sam im î ve
candan irtib at kurduğum uz kurum MİT'di ve ben, oraya birkaç kere davet de
ed ild im , gittim de. Orada, açıkça da belirttim "e lin izde ne kadar belge varsa,
bilgi varsa, lütfen, bunu, bizim Kom isyona verin ve bunu, ge lin , bulalım "
dedim . G erçekten, çok candan davrandılar, onu belirtm ek zorundayım . Yani,
on la rd a da buna benzer bir kuşku yaşasaydım onu da açıkça yazardım buraya,
bunu da açıkça belirteyim ; yani, onları savunuyor gibi bir pozisyon olarak da
d e ğ e rle n d irilm e s in . K esinlikle, onlarda eğer, en ufak böyle bir; yani, bilgi
saklam ak h a disesin i sezseydim bile, yani, onu dahi buraya yazardım . Onlar,
çok içten da v ra n d ıla r ve e lle rin d e bize yardımcı o la b ile ce k n ite likte herhangi
bir belge olm adığını ileri sürdüler. İçte n likle rin e de inandım ; yani, e lle rin d e
Uğur Mumcu'nun ö ld ü rü le c e ğ in e dair herhangi bir belge olup olm adığını
sordum mu, onu tam hatırlam ıyorum ; ama, onlar, ö z e llik le , bana fevkalade
ciddi şekilde yardımcı da oldu lar; bunu da belirteyim .
AHMET PİRİŞTİNA (İçmir) - Şimdi efendim , candan ve içten davranılıyor,
sizin ta le b in iz bilg i ve belge; tale binizin h içbir kısmı yerine g e tirilm iyo r; ama
içten ve ra n d a n davranılıyor; ben, o kısmını anlayam adım pek.
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Orayı ö ze llikle belirttim ; niye belirttim ?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben de, ö ze llikle o kısmını anlayam adım ;
yani, içten ve candan davranıldığı konusunda kesin bir kanaat oluşm uş sizde.
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Ben, onla rla çok sohbet ettim -la fın ız ı
kestim a ffe d e rs in iz - gittim, oturdum; yani, MİT'e gittim , oturdum ; yani,
e lle rin d e k i b e lg e le ri, bu konuda neleri varsa, ne le ri yoksa o konularda bana
yardımcı olm alarını istedim . Bana yardımcı old u k la rı husus, v erd ikle ri
b ilg ile rd i-

yani, bu iş nasıl bir olaydır; yani, daha önceden b ilg ile ri olduğu

konusunda herha ngi bir şey hatırlam ıyorum .
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AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - ö n c e veya olaydan sonraki b ilg ile r; tabiî, iki
aşam alı benim söyled iğim . Bi öncesi açısm dan, onu sorm adınız; ama, sonrası
hakkında b ilg i v e rd ile r diye anlıyorum o zaman.
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Tabiî, tabiî...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Olaya nasıl bakm anız ge re ktiğ i biçim in de...
TEVFİK DİKER (M anisa) - Yardımcı olması bakımından... O zam an, MİT
M üsteşarının da bir açıklam ası vardı. Orada diyordu ki, sizin, hani, basınla
yaptığı top lan tıda MİT Müsteşarı "içinizden biri öldü rü le cek, ö ld ü rü le b ilir" gibi;
yani, b ilg is i olm adan, o zaman MİT Müsteşarı basın m ensup larına yaptığı
temasta nasıl öyle bir şey söyleye bilir?
Bir de, biraz önce, Susurluk Kom isyonu

Başkanı

da,

MİT'in

bunu

bilm em e sini kabul etmek çok yanlış bir yol o lu r gibi bir şey sö y le d i; o açıdan
faydalı o lu r diye bu MİT M üsteşarının açıklam asını açıklam akta fayda gördüm .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hatta bir şey daha var b iliy o rs u n u z ; onu,
Tuncay Özkan'ın kitabında da yer alan bir bölüm var ki, MİT tarafından da
yalanlan m am ış.

Rahm etli

Özal

kurdurduğu

bir

istih ba ra t

şeyiyle

Mumcu

hakkında kapsam lı bir araştırma da yaptırmış. Bu yönüyle d e ğ il ta b iî veya
he rha ngi bir başka olaya yön elik de; yani, mal varlığı, daha çok sosyal konumu
itib a riy le onu şey diye varsayıyorlar; daha çok, o M illî Savunm a B akanlığındaki
Ercan V uralhan zam anındaki olayla ilg ili sürtüşme diyelim veya karşılıklı
id d ia la r döne m ind e yapıldığı yönünde. Yani, Uğur Mumcu gibi b iris in e MİT'in
bu kadar kayıtsız kalm ış olm asını, olaydan sonra da ö z e llik le , yani, öncesinde
de aynı görüş ge çerli de, işte, arka daşlarım ız da pek k a b u lle n e m iyo r, işte,
daha önce S usurluk Komisyonu Başkanı da pek şey yapamadı.
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Şimdi, MİT herşeyi b ilm iyo r. MİT çok şey
b iliyo r; ama, herşeyi bilm iyor. MİT'in çalışm alarının nasıl olduğu konusunda
ben fikir sa h ib i olmak için çok uğraştım. Elde ettiği istih ba ri b ilg iy i MİT, anında
ilg ili yerlere b ild iriy o r;
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sıkıntı ondan sonra başlıyor, yani benim tesbit ettiğim hususlar...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Anlıyorum efendim ... Anında b ild iriyo r,
sıkıntı ondan sonra başlıyor...
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Evet.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Sayın A vun du kluo ğlu , gerçekten çok c id d î bir
çalışm a, yani kutluyorum , yani geçen dönem m ille tv e k ili olm adığım halde
okuduk raporu, biliyo ruz, kamuoyu da biliyo r; önem li cid d î bir çalışma
yapm ışsınız, önem li ipuçları da var. Gerçekten, bir kere onun için teşekkür
ediyorum .
Bence, ilk konuşm anızda * şim d ilik bu kadarı kâfi d e d iğ in iz " noktada da
önem li ipuçları var; bir siyaset adam ının, bir insanın kavra ya b ile ce ğ i son
önem li ipuçları var. Şimdi, bir tanesi şu: MİT, size olaydan sonra bu konularda
b e lli b ilg ile r verdi, istih ba ra tı elde etti, ilg ili yerlere b ild ird i ve sorun da oradan
çıkıyor. Anladığım kadarıyla, bütün bunların içe risin den olayın örtbas
e d ilm e s in e dönük be lli bir odaktan, bir m ihraktan, bir yerden, ona ne de rseniz
deyin, devletin içinde yuvalanm ış deyin dışında deyin, şu deyin, bu deyin; ama
bir yerlerde n daha başında olayın seyrinin d e ğ iştirilm e sin e dönük çok önem li
bir anlayış var. Şimdi, bu patlam a anında patlam a oluyo r, 15 dakika, 20 dakika
sonra, yarım saat sonra Ankara C um huriyet B aşsavcılığından bir görevli
g e liy o r oraya, bir savcı veya savcı yardımcısı. Olaya el koyup, araştırm a
yapm aktayken, DGM ge liyor. DGM Başsavcısı Nusret Dem iral "bu senin işin
d e ğil, sen bir kenara çekil, bu iş bizim işim izdir" diyor. Siz de hukukçusunuz.
Doğal olarak böyle bir olayın daha o noktalarda DGM'nin olup olm adığı
konusunda dahi herhangi bir tereddüt, önem li bir tereddüt var, kesin bir sonuç
yok. Doğal olarak, Ankara C um huriyet Başsavcılığının, sivil savcılığın bu işi
soruşturup, götürüp, d e lille ri yerinde in cele yip görüp, dosyayı hazırlayıp, belki
bir noktadan sonra "bu bizim görev alanım ıza girm iyor, DGM'nin görev alanına
g iriy o r" deyip, dosyayı oraya gönderm esi ge rekirken, ba şlangıçta, ilk yarım
saat içe ris in d e devredışı bırakılıyor bu savcı. Siz bu savcıyı d in le d in iz mi?
D in le d iy se n iz , bu savcı ne dedi?
Bütün bu nların ötesinde, ben, sizin sö y le d ikle rin iz d e n anladığım çok
açık, berrak, net; bütün bu en gellem e odaklarını iki yerde top luyo rsunu z. İşte
iki DGM savcısıdır, önüm üze engel ç ıkaran la r bu nlardır, bir tan esi de, glob al
olarak söylüyo rsu nu z
tabiî, bütün kurumu da suçlam ıyorsunuz, onu da
kavrıyorum ,
Bakanlığı...

biliyo rum ; ama, em niyet veya daha üst kadem ede içişleri
içiş le ri Bakanlığının olm ası daha da anlam lıdır.
Emniyet
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G e n e l........... çok önem li. O da, seyrinin d e ğ iştirilm e si, soruşturm anın seyrinin
d e ğ iş tirilm e s i konusunda çok önem li bir ipucudur. "Daha ba şla ngıçta emniyet,
ehil olm ayan insan ları görevle nd irm iş" dediniz. Bence, çok önem li bir cüm leydi
bu. O zaman, b ilin ç li, bilerek olayın saptırılm asına ve başka yöne kanalize
e d ilm e sin e dönük bir odak çalışıyor. Bu odağı ta b iî som utlaştırınız derseniz
zor, onu anlıyorum ; ama, ge ne lde , engelle m enin İçişleri Bakanlığından ge ld iği,
bu noktaya kadar sizin kom isyonunuz, 2,5 yıl çalıştığına göre, ta b iî Türkiye
ö lç e ğ in d e çalıştınız, bir sürü insanla konuştunuz, siyaset adam larına dönük,
siyaset adam larının bu işle ilg ile ri konusunda he rha ngi bir en dişeniz, bir
ipucu, bir yakınlık, bir karine o lab ile cek, yani bunun arkasında... Çünkü,
burada sam im iyetle söylüyorum , kimseyi suçlam ak için de söylem iyorum , tabiî
burada bir görev yapıyoruz. Nihayet sonunda, bir ülkede iktidar, ipler, siyasi
otorite nin e lin d e d ir. Ne kadar e lin d e d ir tartışm alıdır da, bunu bir kenara
koyuyorum ; ama, odur. Bu olayların gelişm esi için, bu kadar olayın olması,
geçm esi, bugün S usurluk'tan sonra daha da çok gördüğüm üz büyük tablo
içe ris in d e o layla rı tek tek in ce le d iğ im izd e , b irb irin e ba ğladığım ızda, bir siyaset
adamı ola ra k ha lkaları b irb irin e irtib atlan dırdığım ızda gördüğüm üz o ki, bunun
bir yere çıkması lazım. Bunun bir yere, sadece kamuda çalışan bir bürokratın,
bir şeyin y a p a b ile c e ğ i bir iş değil. Bunu dışarı için söylem iyorum , uluslararası
planda yapılan işler, Türkiye ile ilg ili yapılan tasa rru fları katmıyorum; bu ayrı,
bu, de vle t p o litika sıdır, orada kullanılm ış; ama, içe ride o la n la rla ilg ili olarak
siyaset adam la rıyla bağlantılı olm adan bir şeyin olm ası çok zor gibi ge liyo r
bana. Sizin, bu çalışm alarınız sırasında, bu konuda hafif ipucu o lab ile cek,
karine o la b ile c e k, evet, g e liyo r kardeşim , buraya dayanıyor, yani İçişleri
Bakanlığı demek... Kim dir İçişleri Bakanlığı; kocaman bir camia. Burada bir
karine o la b ile ce k , ipucu ola b ile ce k, sizin e n dişenizi dile getirecek... Ben olayı
çok iyi kavrıyorum , raporda da zaten bu mesaj alınıyor, bir yerlerden
e n g e lle n iy o r;
g id e rs e n iz
bir
yere
çakacak,
bu
e n g e lle n iy o r.
Sizin
çalışm a ların ız sırasında ne ölçüde, bir o savcı ile ilg ili; bir.
MIT'le ilg ili olarak da sorm ak istediğim şu; D iyorsunuz ki, MİT bize bilgi
verdi, sam im iydi, gayet tab iî çalıştı, etti; ama, şunu anlıyorum ki, yazdığım ız
bir yazıya
bugün bize verilen genel bilgi, MİT'in bu konuda h iç b ir şey
b ilm e d iğ id ir, kom isyonum uza intikal eden resmî şey bu çerçe ved edir. Bu
olunca, sizin s ö y le d ik le rin iz le bir m iktar çeliyor. S öyledi; ama... Şunu
anlıyorum : Acaba, MİT, aldığı istihbaratı verd iği noktada MİT'in be klem ediği
ölçüde bunun başka şekilde sonuçlanm ış olm ası, MİT'in bundan sonra
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istih ba ra t verm em esi anlam m a geldi de, onun için mi artık MİT, bu konuda bir
ipucu verm iyor, yoksa gerçekten, MİT bu konuda h içb ir şey bilm iyo rdu, hiçbir
şey söylem edi, bilm iyo r . Onu rica ediyorum .
Teşekkür ederim .
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Sorunuza çok teşekkür ediyorum .
MİT konusunda çelişki yok. Neden yok?.. Biraz önce de söyledim , aşağı
yukarı biz burada 908 fa ili meçhul cinayet b e lirle d ik. Uğur Mumcu olayı, 908
fa ili m eçhul cinayette çok farklıdır hatta Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Muammer
Aksoy c in a y e tle rin d e n de farklıdır. Bu olay, ajan faa liye ttir, sözümün başında
be lirttim . Bu konuda MIT’te gerçekten belge yok, ben ona inandım . Niye yok;
ajan fa a liy e t olduğu için, tek kişi yapıyor bunu, kanaat olarak belirtiyorum .
MIT'in e lind e b e lg e le r var. Nerede var; cereyan eden diğe r faili meçhul
cin a ye tle r olsun, diğe r terörist fa a liye tle r olsun, o terörist fa a liy e tle rin aşağı
yukarı yüzde 90'nını önceden

haber veriyor.

Nereye

haber

veriyor;

ilg ili

m ercilere haber veriyor, e lind e belge olduğu anda... Mesela E la z ığ -B in g ö l
K arayolunda 35 erin şehit edilm e sind en önce "orada olay olacak" diyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bunu bir örnek olarak mı söylüyorsunuz,
somut gerçek mi?..
SADIK AVUNDUKLUOĞLU

-

Somut ge rçektir

bu...

"Orada

bir c '^ y

olacak" diyor, yani bunu, MİT'ten aldığım b ilg ile rle söylüyorum . Daha önceden
haber veriyorla r; ama, ilg ili m erciler, bunu kaale alm ıyo rlar ve orada, m aalesef
35 erim iz şehit oluyor. Eğer, Uğur Mumcu olayında da, buna benzer, olaydan
önce veya sonra he rhangi bir şekilde belge
sırasında onu MİT'ten alırdık, yani benim MİT'e...

olsaydı,

biz,

çalışm alarım ız

EŞREF ERDEM (Ankara) - ö z ü r diliyo rum , m eseleyi daha açmak için
söyölüyorum Sayın Başkan. O zaman, MİT'in içe risin d e iki şey oluyo r; ya MİT'in
içe risin d e de, acaba MİT'in kendi içerisin de bir çekişm e mi var...
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Hayır, yanlış an la şıldı o zaman...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Falan v a liliğ e b ild iriy o r, falan

em niyet

m üdürüne b ild iriy o r, falan birim e b ild iriyo r, b e llik i o birim , olayı sızdırıyor,
ge re ğ in i yapmıyor.
SADIK AVUNDU ^LUOĞLU - Hayır, sızdırma değil... E la z ığ -B in g ö l
K arayolund a 35 erin şehit ed ilm esi olayından önce, PKK'nın böyle bir eylem
yapacağını ilg ili m ercilere bildirm iş. Bu, şu anda aklım a gelen bir m isal. Bunun
gibi birçok ola yla rd a elde ettiği b ilg ile ri anında ve süresinde hemen ilg ili
m ercilere bildirm iş. Uğur Mumcu olayında, gerçekten de MİT'in e lin d e herhangi
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bir b ilg i, belge yok. Nasıl bilg i var; Uğur Mumcu'nun hedef oldu ğun u bilm eyen
yok, yani Uğur Mumcu zaten hedefti. Adam, nitekim kendisi de korkuyor. Bunu
eşine de söylem iş. Buna da bilg i de nilm ez zaten, yani Uğur M um cu,hedef
oldu ğun u kendisi de b iliyo rsa "beni vuracaklar" d e d iğ in i biliyo rs a , artık bunu
"yahu seni vura cakla r..." Yani, buna bilg i denilm ez. O, ancak istihbarat
fa a liy e tle ri içe risin d e herhangi bir yerden belge alm ışsa, bilg i alm ışsa, onu
ulaştırır. MİT'in PKK'nın içinde adam ları var, H izbullah 'ın içinde adam ları var,
İslami H areket Ö rgütünün içinde adam ları var,M İT'in her tarafta adam ları var.
Oradan elde ettiği b ilg ile ri anında iletiyor; ama. Uğur Mumcu olayında,
he rha ngi bir şekilde böyle bir şey yok, yani belge olm adığı kanaatine vardım.
AHMET PjRİŞTİNA (İzmir) - Zaten, belki de, bu sizi şeye gö türüyor, bu
mevcut yerel örg ütle rden biri yokturun kanaatini oluşturuyor...
SADIK

AVUNDUKLUOĞLU

-

Evet,

kanaatim in

esasını

oluşturan

n e d e n le rd e n bir tanesi.
U ğur Mumcu olayında, biz, ilg ili yerlere müracaat ed iyoruz, Ayhan Aydın
çıkıyor falan, anlattım onları... Ya bakıyorsun, ge liyor, tıkanıyor. Benim yetkim
yok, yani N usret Dem iral

kardeşim gel buraya, şuraya bir otur bakayım. Sen

bu yazıyı niye yazdın?..

Emniyete resmen yazı yazıyor, altında imzası var. O

bizim

e lim ize

nasıl

geçti;

evra kları okurken, bir

de

Emniyetten
baktım

bir

evra klar
evrak

var,

istedik.

Em niyetten

fotokopi.

Em niyet

gelen
Genel

M üd ürlü ğü ne yazı yazmış "Araştırma K om isyonuna herha ngi b ilg i ve belge
verm eyin" diye. Şim di, bu nasıl gelir?.. Yani, bu lalettayin da gelmez.
A n la ta b iliy o r muyum, yani bize "alın, bakın" diyor bir m erci...Şim di, o zaman ne
yaparsınız; bu savcı hakkında ilg ili yerlere yazı yazarsınız. İlg ili yerlere yazı
yazdık, herha ngi bir şey olmadı. Biz, burada, bu çalışm aya, kom isyon
çalışm a ların a başlayınca, biz. M eclis B aşkanlığından şey istedik.
EŞREF ERDEM (Ankara) - A ffe de rsiniz, şeyi nasıl yorum luyorsunuz.
Uğur

M um cu'nun

korunm asında

be lli

e sn e k lik le rin ,

yum uşaklıkların,

g e v ş e k lik le rin çıkmış olm ası, kendisi koruma talep ettiği halde, yeterince
korunam am ış olması. Evine, bilmem polis isted iğ i halde, evine değil de Tunus
B ü y ü k e lç iliğ in d e k i p o lis le rin aynı zamanda bu işi yapacağı b içim in d e ki şeyleri,
o zaman b ilin ç li olarak mı g ö re v le n d irild i, yoksa korum ada, gene lde böyle bir
özel ola ra k bir g e vşeklik sözkonusudur, yeteri kadar korunam adı mı?..
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Efendim şöyle: Artık, yani buna benzer
soruların tam amını altalta yazmak mümkün; ama, cevap vermek zor, yani niye
böyle?.. Ben, onun için bütün bunları alta lta, bu v e rile ri altalta yazınca.
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eliyorum ki, bu olayda PKK parmağı yok, bu olayda H izbullah parm ağı yok, bu
olayda Islam i Hareket Örgütü yok; bu olay tek bir olay. Bu ş ekilde işlenm iş
başka bir örnek de yok, yani işlenm iş başka bir suikast de yok. O zaman, bu
ye tiş tirilm iş cid d î bir m ilitanın yaptığı bir iş.
Bir tek şey aklıma g e liyo r, onu da arz edeyim. Belki bir örgüt, taşeron
olarak kullanılm ıştır, yani PKK, belki taşeron olarak kullan ılm ıştır yahut bir
başka örgüt taşeron olarak kullanılm ıştır. Onun için bu şeyim i de söyleyeyim .
D iğer sorunuzu...
EŞREF ERDEM (Ankara) -

İlk soruşturm ayı başlatan savcı dem iştim

ben...
var.

SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Bakın efendim, orada çok enteresan bir şey
Biz o zamanın ga ze te le rin i de getirdik, önüm üze koyduk, sonra

te le vizyo n la rd a sürekli gündem e g e tirild i. Olaydan sonra oraya gelen savcılar,
tah kikat yaparla rken , h içbir zaman orada etrafta önlem alm am ışlar. Yüzlerce,
belki binle rce, binle ifade e d ile b ile ce k kitle, orada cirit atıyor ve hatta
Başbakan, Başbakan Yardımcısı ge liyor, ba kan lar g e liyo r ve d e lille rin
top lan ılacağ ı yerde onların üzerinde do la şıyorlar. Oysa savcının, ilk önce
oraya g e lir gelm ez, o sokağı kapatması gerekird i, kuş uçurtm am ası lazımdı.
Ondan sonra d e lille ri ne yaptılar; d e lille ri süp ürgeyle to p la d ıla r, süp ürd üle r
orayı. Şimdi, buna benzer bir çalışmayı ad lî m ekanizm anın kabul etmesi
mümkün de ğil, yani böyle bir de lil toplam ak olmaz.
Nusret Dem iral bunu niye yaptı; o konuda da yorum yapm ak çok zor.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Soruşturm ayı yapan ilk savcıyı sormuştum.
H erhangi bir sivil savcı gelm iş. O sivil savcıdan, zam anı, saati tam
kestirem iyorum ; ama, diyelim ki yarım saat sonra da Nusret Dem iral gelm iş...
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Evet, öyle olmuş...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Sivil savcı soruşturm aya başlamışken,
yürütüyorken gelm iş el koymuş "sen bu işi bırak, bu senin işin de ğil, benim
işim" demiş. Siz, o savcıyı kom isyona çağırıp kom isyonda d in le d in iz mi?
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Hayır, dinle m ed ik. D inle m edik; çünkü, artık
olay, aşağı yukarı o yönüyle de ortaya çıkmıştı.
Bir diğer sorunuz, kom isyonların başarılı o lab ilm esi için yetkisi olması
lazım; bir.
İkincisi, bunu da arz edeyim, biraz önce sordunuz, "siyasî var mı?"
de d in iz. Biz, raporu bitirdikten sonra o zamanın Başbakanı Sayın Tansu
Ç ille r'e Kom isyon Başkanı olarak raporu sunmak istedim . Bir de Doğru Yol
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P artiliyim , özel randevu istedim , beni hep kalab alıkla rın içe ris in d e kabul etti.
Eğer, beni tek başıma kabul etmiş olsaydı, şu anda huzurunuzda söylediğim
hususu olduğu gibi, ülkenin Başbakanı olarak ken disine arz edecektim ; fakat,
h iç b ir zaman beni, tek olnrak kabul etmedi ve biraz önce de arz ettim. Doğru
Yol P artili m ille tve k ili arkadaşlarım ın tamamı, beni, kom isyonda yalnız bıraktı.
Siyasî lid e rle rin h iç b iris in in , yani burada sadece Tansu Ç ille r'i suçlar duruma
düşm eyeyim , her b irin iz de ğişik siyasî pa rtile rd e n sin iz; ama, ben kanaatim i
açıkça belirteyim , takdiri size bırakayım. Siyasî lid e rle rd e n h iç b irisi, bizim
kom isyona ve raporum uza itib ar etmedi. Siyasî desteği olm adan biz bu raporu
ha zırladık, bu çalışm ayı yaptık, yani sadece Doğru Yol P artisinden destek
alam adık de ğil. Cum huriyet Halk P artisinden de destek alam adık. Anavatan
P artisind en de destek alam adık. Refah P artisinden de Jestek alam adık.
Ş im diki olayı da, m üsaadenizle arz edeyim. Sadece Uğur M um cu’nun
fa ilin in ara ştırılm asıyla ilg ili bir komisyon kurulm ası da, kafalarda birçok soru
oluştura caktır; çünkü, ülkede, binle ifade edilen faili meçhul siya sal cinayet
var ve bu konuda yapılm ış bir Meclis araştırm ası raporu var. Bu raporu bir
kenara bırakarak, bu raporu, buranın m ille tv e k ille ri hazırladı. M ecliste
m ille tv e k ille ri hazırladı. Bu kom isyonun raporu, bu M eclisin raporudur. Seçime
gid ilm iş olm ası, bu raporun kadük kalması anlam ına gelse bile, bizim ilg ili
m ercilere yazdığım ız yazıların cevabının araştırılm ası g e rekird i. Ben, siyasî
lid e rle rim iz in , beni m azur görün, bu konularda pek tutarlı o ldu kları kanaatinde
de ğilim . Eğer, öyle olsaydı, bu rapor da bir tarafa, sadece Uğur Mumcu konusu
ayrılm az, önce araştırm a kom isyonlarının yetkisi g e n iş le tilir, ondan sonra da,
fa ili meçhul siyasal cin a ye tle rle ilg ili, Susurluk olayıyla ilg ili kom isyonlar
kurulur, ilg ilile r çağırılır, herhangi bir şekilde yanlış veya yalan beyanda
bulunan kişi hakkında da anında önlem alınır, m üeyyidesi konulur, buraya
gelen kişi de, huzurunuza gelen kişi de, öyle la lettayin, affed ersin iz, tabirim i
caiz görün, işkem beyi kübradan atmaz. Basından takip ediyorum , Susurluk
K om isyonunda, her gelen istediği gibi konuşuyor. Birisi g e liy o r bir şey
söylüyor, öteki g e liy o r başka bir şey söylüyor; birisi g e liyo r "işte şun la r şunlar
çete" diyor, ö te kile r g e liy o r “bilmem şu şöyledir, bö yle dir" diyor. Bu ne oluyor;
araştırm a kom isyonunun varlığını tartışılır hale. M eclisin varlığını tartışılır hale,
siyasetin ve s iya setçile rin durum unu tartışılır hale ge tiriyor, şu anda da onu
yaşıyoruz.
partim

Eğer, bize, siyasî liderlerde n
Doğru Yol Partisi de ğil,
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bir tanesi, sadece o zam anki kendim
siyasî lid e rle rd e n
bir tanesi bizim

-

kom isyonum uza destek vermiş olsaydı, bugün S usurluk'a gerek

kalmazdı;

çünkü, biz burada, ne rele rde çetelerin oluştuğunu, elde e d e b ild iğ im iz be lg ele r
ışığında gayet açık ve net olarak yazdık; yani, devle tin içe risin e sızm aların
nasıl oldu ğun u, devle tin içe risin deki sızm aların kim leri kullan dığını, kim lerin
korucu yapıldığını, o korucuların nerelerde, nasıl işler yaptığını... Korucuların
tamam ını
arasında
sonuçta
nedam et
ed iyoruz,

suçlam ak da yanlış olur, yani öyle bir iddiam da yok; ama, iki ailen in
husum et varsa, bir taraf korucu oluyor, öbür taraf PKK'lı oluyor;
da, m aalesef yanlışa ge lin iyo r. Adam, 10 asker öldü rm ü ş "ben
getirdim , bu PKK tukakaymış" diyor, adamı itirafçı olarak kabul
eline

kim lik

veriyoruz

ve

ondan

sonrada

irtibatım ızı

devam

ettiriyo ruz. D iyarbakır'da po lis lo jm anlarında PKK itirafçıları kalıyordu. Yazık!..
Bana göre, bu nlar fevkalade cid dî şekilde yanlışlarım ızdı.
T eşekkür ediyorum .
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Ahmet Bey, buyurun.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Sayın A vun du kluo ğlu , çalışm a ların ızd an
dolayı teşekkür ediyoruz. Çok geniş kapsamlı bir çalışma yapm ışsınız; ancak,
bu rapor itibar görm em iş ve bundan dolayı da ü z ü n tü le rin izi b e lirtiyo rsun uz.
Aynı üzüntüyle biz de, inşallah başbaşa kalmayız. Bu kadar mesai bir işe
yaram ış olur. Bu kadar in san lar toplanıyor, bu kadar b ilg ile r derlen iyo r,
top lanıyor, bir neticeye varır.
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - İnşallah!..
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - İnşallah diyoruz, ta b iî tem ennim iz bu...
Şimdi, Devlet G üvenlik Mahkemesi Başsavcısının İçişle ri Bakanına
yazdığı bir yazıdan bahsettiniz.
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Emniyet Genel M üdürlüğüne...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - "Bu olayı araştıran kom isyona b ilg i, belge
verm eyin" diyor. Yalnız, olayın başında şunu sö yled iniz; "Bu olay, bana göre,
u lusla rara sı örg ütle rin işi o la b ilir, yani d iğe r de vlet ajan larının işi o la b ilir"
Peki, böyle bir şey varsa. Devlet G üvenlik M ahkem eleri Başsavcısı, acaba
b u nlarla irtib atlı mı demek istiyorsunuz; bir.
İkincisi, raporu hazırladıktan sonra o günün Başbakanı, Doğru Yol
Partisi Genel Başkanının, size, özel olarak vakit ayırm adığını ve b irile rin in
yanında, bu raporla ilg ili bilgiyi aldığını ifade ettiniz. Y alnız olm akla,
başkalarının yanında olm akla, siz ifade etmek is te d ik le rin iz i ifade edem ez
m iydiniz?
Bundan
ç ekiniyo r
muydunuz
yoksa
özel
bir
şeyler
mi
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sö yleye cektiniz?.. Bana göre, bir başkalarının yanında da, şahitli isp atlı olarak
ifade e d e c e k le rin iz i ifade etm eniz daha mı faydah olurdu? Bu konuya da, bir
açıklık g e tirm e n iz i istirham ediyorum .
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - E stağfurullah...
Teşekkür ediyorum .
Ş im di, savcıların ajan fa a liy e tle riy le irtib atlı olup olm adığı konusunda,
sözüm ün başında bir cüm leyle değinm iştim . Ben, kim seye, bu ajan faa liye tin
iç in d e d ir diyem em ; ama. Uğur Mumcu olayı bir ajan fa a liy e ttir diyorum . Sonuç
itib arıyla ge ld iğim kanaat bu...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Ama, D evlet G üvenlik M ahkem esi savcısı
niye b ilg i verm eyin desin, yani bunu anlam akta güçlük çekiyorum .
SADIK AVUNDUKLUOĞLU Devlet G üvenlik M ahkem esi Savcısının,
elim izd e belg esi olduğu için ism ini açıkça be lirtiyo rum ; yani, kanunsuz iş
yaptığının be lg esi var da, onun için ism ini b e lirtiyo rum . Ama, İçişleri
B aka nlığında ajan fa a liy e tle r c irit atıyor, D ışişleri Bakanlığında ajan fa a liy e tle r
cirit atıyor; ama, onların içinde şu şu k iş ile rd ir diyem em. Demek mümkün de
d e ğil, bizim işim iz de de ğil; ama, elim e gelen be lg e le ri d e ğ e rle n d irin c e , beni
başka yöne yön le ndirm e çalışması var. Yani, bine yakın fa ili m eçhul cinayet
var; h iç b iris in d e beni başka yöne yön le ndirm e çalışm ası yok, ama Uğur Mumcu
olayınd a beni başka yöne doğru yönlendirm e çalışm ası var; bir.
Bu adam ların ajan fa a liy e tle rle irtib atlı olup olm adığı konusuna da
girmem ; ama, ajan fa a liy e tle r ö y le d ir ki -kanaat olarak b e lirtiy o ru m - bir gün
size de ulaşır. Farkına bile varam azsınız, arkadaşınızdır; yanınıza oturur, bilgi
vermek babından her şeyi anlatır. Tevfik Bey asker kökenli olduğu için bu
kon ularda daha e h ild ir, daha b ilg ilid ir; yani, ben, sadece hukukçu olarak,
mantık yürüterek söylüyorum . Ama, ben. Ülkü Coşkun'un veyahutta onların
ajan fa a liy e t içe risin de olduğunu söylemem, söyleyem em de, yani elim de
belge yok. B elge ler üze rind eki d e ğ e rlen dirm e yi yapıyorum.
Sayın Tansu Ç ille r ile özel görüşme konusunda ayrıca bir şeyler mi
sö yleye cektin? Şim di, benim bağlı olduğum Partinin Genel Başkanı ve
Başbakan. Bazı ş üp he lerim i, ona, çok daha rahat ikiliyk e n anlatm a ortamı
aradım; yani, dikkatin i çekmek isteyecektim . Eğer, belki benim ki çok fazla ileri
gitm ek ola ra k d e ğ e rle n d irile b ilir; ama, belki de, bazı k iş ile r hakkında bazı
şeyler söyleyecektim , yani intihalarım ı söyleyecektim . İçişleri Bakanı Nahit
M enteşe'ye. Ayhan Aydın hakkında yapılan işlem le ilg ili soru soruyorum ve
verd iği cevap şu; bu, benim içişleri Bakanım. Sayın Bakanım, Sayın
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Başbakanım , buna el koyun lütfen diyecektim . Şimdi, önem li bir olay. Ayhan
Aydın ile ilg ili yapılan işlem i, ona, teferruatlı şekilde anlatırdım . Onun dışında
bazı ö n e rile rim de olacaktı tabiî; yani, parti geleceği açısından bazı ö n erilerim
de olacaktı; çünkü, pa rtinin giderek nereye, neyi h e d e fle d iğ in i orada
görm üştüm . Parti, kusura bakm ayın, yani, madem açtınız, söyleyeyim . Partinin,
G enelkurm ay Başkanını, Emniyet Genel M üdürünü, O lağanüstü Hal Bölge
v a lile rin i, Ankara ve İstanbul v a lile rin i, birçok e m n iye tçile ri aday g ö sterece ğin i
o zam andan görmüştüm . Beri taraftan, Emlak Bankası Genel M üdürünü, Halk
Bankası Genel M üdürünü, Ziraat Bankası Genel M üdürünü, DPT Müsteşarını
bilm em işte buna benzer ne kadar eko nom iyle ilg ili b irim le rin başkanları
varsa, on ları da aday gösterece ğin i tesp it etm iştim . Bunların da, yanlış
oldu ğun u söyleyecektim ve burayla irtib atlı olarak sonuçta, seni zora sokar
diyecektim . Tansu Ç ille r ile eğer başbaşa kalsaydım,
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söyleyeceğim hususun esası, bu raporu hazırlayan kişi olarak, bu adamlarla çok fazla
içli dışlı olursan sonuçta sen, kendini, istemediğin yerde bulursun diyecektim.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Yani, o zaman şöyle diyorsunuz: Belli kişilerin; ama
emniyetçilerin, ama valilerin bu olaylarla bir şekilde irtibatlı olduğunu mu söylüyorsunuz?
M.SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Hayır efendim; irtibatlı olduğunu değil; kişilerin
başarısı için bana göre en önemli veri, istatistiklerdir. 1987 yılında Olağanüstü Hal Valiliği
ihdas ettik. İlk valimiz de Sayn Hayri Kozakçıoğlu'dur. 1991 yılında da kendisini İstanbul
Valiliğine atadık. 1987'de PKK'nın Türkiye'deki gücü ne idi; 1991 yılında ne idi; uzun uzun
araştırmaya gerek yok; istatistikleri önünüze koyduğunuzda PKK'nın gücünün nereye
ulaştığını apaçık görmeniz mümkündür. Kaldı ki, onun yanında oluşmuş başka örgütler de
var; Hizbullah, Islami Haraket vesaire gibi bir çok örgütler var. Bu dönemde orada görevli
olan kişi kim, baş kim; Sayın Hayri Kozakçıoğlu. O halde bu adam başarısız.
1991'de, Ünal Erkan'ı atadık; birisini atadık, gitmedi, Ünal Erkan atandı. 1995'e
gelindiğinde bakıyorsunuz, 1995'e gelindiğinde, PKK Türkiye gündemini aşmış, dünyanın
gündemine oturmuş ve herkes diyor ki, biz PKK'yı dize getirdik. PKK dünya gündemine
oturmuş, seninle beraber, Türkiye ile beraber bahsi geçen bir teşkilat haline gelmiş. Peki,
öteki kişiler kimler; burada görevli olan bakan, emniyet genel müdürü, Olağanüstü Hal Bölge
Valisi, oradaki valiler... Bunların hiçbirisi için, ismen, bu işlerle ispatlıdır demek mümkün
değil.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - "Başarısızlardı" diyorsunuz?
M.SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Evet. Peki bu rapor niye ortaya çıkıyor; bu
başarısızlıklar sonucunda ortaya çıkıyor. Sonuçta geldiğimiz nokta Susurluk.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Pardon, birşey daha ilave etmek istiyorum siz. Komisyon
Başkanısınız ve Doğru Yol Partisinden de milletvekili arkadaşlarımız komisyon üyesi. Bu,
komisyon üyesi olan arkadaşlarımız sizin raporlarınıza itiraz ediyorlar, itiraz şerhi koyuyorlar.
Peki, bu itiraz şerhleri, bana göre. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış...
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Hayır, İçişleri Bakanlığı tarafından.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Peki, bu raporları veya itiraz şerhlerinin metinlerini tek
tek incelediniz mi; hepsi aynı metin mi, farklı mı, nasıl yorumladınız bugünkü yorumunuz
nedir?
AHMET PİRİSTİNA (İzmir) - Dil sürçmeleri var; "dairemiz" diyor, "şubemiz" diyor...
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Tek muhalefet şerhi var zaten, altına imza atılmış
durumda; altında üç imza var. Tek metin.
YUSUF BAHADIR (Trabzon) - Yazışmalarda, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişlerine
bağlı bir genel müdürlük. Yazışmaları bakanlık kanalıyla yapıyorsa, bu ifadeler doğrudur.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şahsî muhalefet şerhinde "dairemiz" diye, bizlerden birisi
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muhalefet şerhi koyacağız /e tabirler "dairemiz, şubemiz" gibi olacak, olur mu?.. Bu yüzden
de, oradan bir uzman tarafından yazılmış şeklinda bir izlenim bırakmış, geçen dönem
komisyonunda.
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Uğur Mumcu ile ilgili konuda da bizim suç
duyurumuz var; yaptığımız araştırma sonunda gerek Nusret Demiral ve Ülkü Coşkun
hakkında olsun, gerekse bize, ilgili bilgileri aktarmayan kişiler hakkında olsun suç
duyurularında bulunduk, o yetkiyi de şöyle düşündük; TCK'nun 235 inci maddesine göre, bir
memur, memuriyetim ifa sırasında öğrendiği suçları ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür.
Biz de o zaman bu kanuna tabiyiz; milletvekili olarak. Danışma Komisyonu üyeleri olarak,
tespitettiğimiz hususlar hakkında ilgili mercilere yazılar yazdık. O konularda herhangi bir
şekilde bir inceleme yapılmadığı kanaatindeyim. Meclis de peşini bıraktığı için olduğu yerde
kaldı.
BAŞKAN - O yazışmalar şu anda dosyada mı?
SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Hepsi dosyada.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Sayın Başkanım, gerekirse, o arkadaşlarımıza da
muhalefet şerhlerinin gerekçelerini soralım.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Sayın Avundukluoğlu, bir kanaat belirtiyorsunuz; kanaat,
ajan faaliyetleri veya gizli servislerin işidir diyorsunuz.
İkibuçuk yıllık çalışmanın sonunda böyle bir kanaate vardığınıza göre, bence bunun
önemli bir gerekçesi de olmalı. Yani, bu servisler, bu suikasti hazırlarken, planlarken ve
gerçekleştirdikten sonra, öyle anlaşılmalıdır ki, bunda bir amaç olmalıdır, yani Türkiye'yi
taşımak istedikleri bir noktaya getirmek istiyorlar, Türkiye'de, önemli bir isim etrafında bir
sansasyon yaratmak istiyorlardır, bir cinayetten bunların bir beklediği olmalıdır.
Acaba, komisyon çalışmaları sonunda böyle bir kanaatte siz ısrar ederken, komisyon
başkanı olarak, sizin buralarda gördüğünüz, değerlendirmeleriniz sonunda ortaya çıkan
temel gerekçe ne oyabilir diye bir yorumunuz var mı; böyle bir sonuca ulaşırken bize,
kamuoyuna, temel gerekçe, böyle bir gizli servisin veya servislerin gerçekleştirdikleri bu
eylemden beklentileri ne olabilirdi, cevap verip vermemekte serbestsiniz elbette, ben
merakımı gidermek için söylüyorum, çünkü hep diyorsunuz ki, "Bu farklı bir cinayet; Mumcu,
908 faili meçhul cinayetin ötesinde çok farklı;işleniş biçimiyle, planlanış, konan bomba
biçimiyle ayrı bir cinayettir, bunu da gizli servisler yaptı", bunu yaparken bir beklentileri olmak
gerekir, bundan da bir sonuç elde etmiş olmak gerekir; Türkiye üzerinde bir şey uygulanıyor.
Acaba bu konuda bir şey söyleyebilir misiniz?
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Efendim, aslında çok şey söylerim de. çok ileri
gittiğim kanaatindeyim. Yani, söylenebilecekleri de aşarak bir çok şey söylüyorum, ama bu
vatan, bu ülke bizim, hepimizin. Nereye gidiyoruz? Ben çok fazla kuşkulu bir adam da
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değilim; ama, üzerinde durulması gerekli hususları altalta yazarım, ana başlıklarıyla yazarım;
bu niye böyle oluyor diye, çünkü hiçbir şey lalettayin olmuyor; beni mazur görün, 908 tane
faili meçhul cinayet -ki, bu rakam şimdi daha da fazla- var. Türkiye o halde ki, İçişleri
Bakanlığına sorduk; "Faili meçhul siyasal cinayetlerin sayısını bize bildirin" dedik, bir sayı
geldi. Adalet Bakanlığından sorduk, başka bir sayı geldi, ikisinin mutabakatını sağlayıncaya
kadar üç ay uğraştık, ilgililere yazdık; buraya görevlileri gönderin, şunları bir elden
geçirsinler, elaleme rezil olmayalım dedik. Burada bir çalışma yapsınlar, hangileri faili
meçhul siyasal cinayettir, bunları bir ayırsınlar dedik. Mutabakatı sağlatmak için elimizdeki
belgeleri de onlara verdik. Geldiler, çalıştılar; ama, o zaman dahi tutarlı bir çalışma içine
girilmediğini gördüm.
Dünyada faili meçhul cinayetler ülkesi olarak tanıtılıyoruz. Bu, töhmetin altından
kalkmamız lazım. Bunun altından kalkacak olan merci, ilk önce, yetkinin toplandığı yer olan
Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Burada böyle bir çalışma yapılmış, beni mazur görün; yine
özür dileyerek söylüyorum, niye Uğur Mumcu'ya dikkat çekiliyor?.. Bir de, bu konularda
araştırma yapan kişi olarak size açıkça belirteyim, burada tespit edilen yerden inşallah bir
adım öne gidersiniz, inşallah çözersiniz, fakat ben, bir adım daha öteye gidebileceğiniz
kanaatini taşımıyorum, çünkü yetkiniz yok, çünkü arkanızda siyasal güç yok. Hiçbir zaman,
hiçbir siyasî lider size, "bu işi çözün" diye tam yetkiyle arkanızda duracağını sanmıyorum. O
durumda korumaya alınmanız gerekir; hem siyasal hem de emniyet olarak koruma altına
alınmanız gerekir. Çünkü dikkatler o tarafa çekiliyor, bundan birşeyler umuluyor demekki.
Her şey servislerin işi mi; bunu da söylemek zor ama, ortada bir gerçek var; çok ciddi
bir gerçek var. Faili meçhul cinayetler ülkesi olmuş bir yerde bu tartışılacaktır. Niye buraya
getiriliyoruz; bundan bir şey umuluyor mu?
EŞREF ERDEM (Ankara)- Bu sizin raporunuzun kâle alınmayacağı, alınmadığı veya
alınmayacağı anlamına da gelmez, o konuda, burada hiçbir milletvekili arkadaşımız bu
raporu yok sayamaz. Bu rapor önemli bir çalışmadır ve mutlaka değerlendirilecektir.
Uğur Mumcu cinayeti, bu faili meçhul cinayetler arasında bir başka nokta olduğu için
öne çıktı. Eğer, Mumcu cinayetinde, bütün bu sizin yazdıklarınız etrafında da bir
değerlendirme yapılabilir ve orada da bu cinayete yönelik bir ipucu, bir karine noktası elde
edilebilirse, cinayetlerin tümünün aydınlanmasına katkıda bulunulur düşüncesiyle, sadece
Mumcu adı altında verildi. Yoksa, sizin çalışmanızı, ben şahsen kendi fikrimi söyleyeyim, son
derece faydalı bir çalışma buluyorum. İmkan yaratıp bunu yeniden parlamento gündemine
taşımak mümkündür.
M.SADIK AVUNDUKLUOĞLU- İnşallah diyorum.
Sonuç itibanyla bir şey daha söylemek istiyorum; aklıma geldi, bunu zaman zaman
basında da söyledim, çok demokrat bir düşünce yapısına sahip olmama rağmen, Türkiye'deki
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bu olayların çözümünde ordunun, MİT'in ve emniyetin iyi yetişmiş elemanlarının çok yetkili bir
şekilde devletin röntgeninin çekilmesi gerektiği kanaatindeyim.
Ordunu içine MİT'çi giremez; MİT'in içine ordu giremez. Emniyetin kendi birimleri
arasına bir başka yerden gelen giremez. Batman istihbaratı, Diyarbakır'da yoktur, Diyarbakır,
Ankara'da yoktur; Ankara'nın ki İstanbul'da yoktur, bunları tespit ettik. Raporun hazırlanması
sırasında ilgili yerlerden gayet açık olarak tespit ettik, belirledik. Batman Emniyet Müdürü bize
çok yardımcı oldu, adamı görevden aldılar ve şimdi sürünüyor. Bu raporda iddiaları var. O
kişinin geçmişte babasının da tanırım, o da komiserdi; çok değerli bir aileydi; vatan için
kelleyi koltuğa koyanlardandı, koymuştur da; çünkü, yurt dışında da çalışmalar yaptı. Oradaki
faaliyetlerinin bir kısmını da öğrendim, çok değerli birisiydi fakat bize yaptığı yardımdan sonra
görevden alındı.
Şimdi birisi size gelse, ayın şekilde bir emniyetçi yardımcı olmaya kalksa, istikbali
odur.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)- Beyefendi, biz çalışmalarınızı gerçekten çok takdirle
karşılıyoruz; komisyonumuz bunun müzakeresini de yaptı, dikkatinizi çekmek istehm; Meclis
bunun peşini bırakmış gözükebilir, ama bu komisyon en azından bırakmadı, bunun somut
örneği de şu: Bu komisyon nezaketen bir aileyi ziyaret edip, bir de aile efradını dinledikten
sonra ilk istediği doküman, sizin geçen dönem yaptığınız çalışmadır ve ilk dinlediği kişi de
sizsiniz; Sayın Elkatmış'la bir sıralama farkı var ama, ilk gün bugündür, bunun altını çizmek
istiyorum. Hatta siz gelmeden bizim sabah ki müzakeremizde, sizin birinci bölümde
söyledğiniz, gerek devlet sırrı, gerek ticari sır, gerekse yargıdaki konular hakkındaki şeyleri
nasıl aşarız, bu konuda ne yaparız konularını müzakere ettik, bunu tamamen de sizin
çalışmanızın etkisi altında yaptık. O konuda gerçekten büyük bir takdire şayan bir çalışmanız
var.
Mumcu konusunda açılmış olmasını da, şu veya bu nedenle, sizin de beyanlarınızdan
sonra tam bir isabet olduğunu düşünüyorum, çünkü siz de farkını söylüyorsunuz, bir anlamda
bu da bir isabet olmuş.
Arkadaşlarımızın da o konuda sorusu var; peki, bu işin içinde bu insanlar da mı var;
hayır, bu iş böyle olmuyor herhalde, birileri planlıyor, onlar genellikle buradan, özellikle de
devletin bekasıdır, devletin sırrı çıkmasın diye de birileri koruyordur, bilinçsizce koruyordun
aldığı talimat doğrultusunda belki tamamen de samimi olarak, devletin menfaatidir diye
korunabiliyor.
Ben bütün bunların içinde, sizin araştırmanızın bütünüyle ilgiliyken, samimiyken,
bizim komisyonun da görevi. Mumcu olayı ile ilgili olarak değinmediğiniz bir kaç nokta
konusunda söyleyeceğiniz bir şey var mı diye soracağım. O konuda iki tane notum var;
çünkü, bir biçimiyle Ayhan Aydın olayına ilgili değindiğimiz zaman dinlediğimiz tanıklar
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içinde, bir de Ömer Çiftçi var; o konuya da hiç değinilmedi, acaba o konuda da bir şey söyler
misiniz, yoksa bizim okuduklanmız yeterli midir?
Bir de. Sayın Erdem'in sorusunu biraz somutlaştırmak istiyorum; yani, uluslararası
istihbarat örgütleri, Türkiye ilgisini çekiyorsa, Mumcu kimdir; uyuşturucu kaçakçılığının, silah
kaçakçılığının üstüne gidin bir insandır, laik cumhuriyet ilkeleri konusunda çok hassas bir
insandır, bir de, PKK faaliyetleriyle ilgili olası, Sayın Özal'ın geliştirdiğini varsaydığımız bir
teze de karşıdır. Nedir; Türkiye'de bir federasyon kurulacak. Kuzey Irak'ı da kapsayacak,
Musul-Kerkük de girecek, öyle bir tez de vardı ve bu tez Özal tarafından hangi platformlarda
ne kadar resmen söylendiğini söyleyecek durumda değilim; ancak, böyle bir iddia vardı ve
bu iddiaya karşı çıkanlar, bunun Sevr'i getireceğini, Türkiye'nin esas savunması gerekenin
Lozan olduğunu iddia edenler açısından da hatta aile tarafından da kısmen belgelendirilen
bir iddia da var; Sayın Özal Amerika'da prostat ameliyatına gittiğinde apar topar bir Kürt
raporu isteniyor, Yaşar Kemal'den de isteniyor ve bu görüş doğrultusunda da kimlerin engel
olacağı da tespit edildiği varsayılıyor. Bu kapsamda da Mumcu buraya oturuyor; demin
söylediğimiz nedenlerle buna karşı olabilir.
Bunda da belki somut olarak açarsam, bunların üzerine bir kaç söz söyler misiniz?
Sizin de bu konuda gerçekten. Uğur Mumcu, dışardaki istihbarat örgütleri, devletler açısından
Türkiye üzerindeki yeni tezler üzerinde yeni bir tehlike oluşturuyor mu, bu nedenlerden birisi
olabilir mi veya hiç aklımıza gelmeyen bir neden de olabilir, çünkü gerçekten çok konuda
bilgisi olan bir insandı; ama sizin temel noktanızdan varsayımla, bu dış istihbarat örgütleri,
burada taşeron kullanmış olabilirler ama onlann menfaatleri ne ile ça..şır ki Mumcu'yu hedef
alabilirler, lütfederseniz, bu değerli çalışmalarınız bize yansısın efendim.
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU- İltifatlarınızdan dolayı da çok teşekkür ederim;
gerçekten mahçup ediyorsunuz, sağ olun.
Ömer Çiftçi olayı üzerinde biz de durduk -birinci sorunuz- çok ciddi şekilde durduk,
çünkü Güldal Mumcu bizim dikkatimizi o taralı çekmek istedi. Ömer Çiftçi'nin bu olayla
uzaktan yakından alakası olmadığına kanaat getirdik ve öyle bir olayın olmadığına kanaat
getirdim ben şahsen. O günkü olayın cereyanı içerisinde, Güldal Hanım da bir şeyler söyledi,
şok hadise içerisinde bir olayı anlatıyor. Çiftçi'yi ben geçmişten de tanırdım, iddia olduğu için
de üzerinde durmak istedik, sonuç olarak bu olayla irtibatının olmadığına kesin olarak kanaat
getirdik. Hatta bu konuda ciddi bir şekilde üzüldüğüne de üzüldük, çünkü istemediği bir yere
getirip konuyordu.
İkinci sorunuz, soru sorarken yaptığınız açıklamalara aynen iştirak ederim. Uğur
Mumcu'nun katledilmesinin kime ne sağlayacağı konusunda, Uğur Mumcu'nun 1980
öncesindeki yapısının değil, ama özellikle 1993'e kadar, son 8-10 yıl içinde yaptığı
araştırmaları gündeme getirirsek, nelerin üzerinde durduğu konusunu araştırırsak, bu
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konularda ki ciddi tek kalem olduğunu görürüz. Belki bir çok kişiler bir çokşeyler yazıyor ama
Mumcu kadar etkili olamıyorlardı. Onun ayrıca kitleler üzerinde belli bir etkinliği de vardı.
Solun içinde yetişmiş bir beyindi ve bana göre de ileri sürdüğü hususlarda gerçeği yakalamış
olan -ben sotcu değilim- gerçeği yakalama çabasında bir solcuydu. O yapısı itibarıyla diğer
pek çok solcudan da ayrı gördüm ben.
Son çalışmalarında silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, mafya ve bilhassa da
PKK'nın hedefinin ne olduğu, Özal'ın varmak isteo.ği yerin ne olduğu konusunda ortaya attığı
fikirlerle, ona ters düşen ve kamuoyunda da çok etkin bir isim olarak onun yok edilmesi
lazımdı; çünkü, Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamı gözönüne aldığımızda, hedef, Türkiye'de
en azından bir federasyon kurmaktır. Bunu, Kenan Evren, ihtilal yapmış, Türkiye'yi savunan,
Türkiye'de ölen vatandaşlara ciğerim parçalandığı için ihtilal yapıp iktidara el koyan,
Reisicumhuriuk yrpan kişi dahi, gazetede okudum, "Bir Kürt devletinin kurulması kaçınılmaı"
diyordu.
Bu hedefe giderken engel olan taşları ortadan kaldırmak lazımdı; bu engeller solun
içinden de çıkabilirdi, sağın içinden de çıkabilirdi. Bana göre solun içinden çıkabilecek en
önemli mihrak taşı. Uğur Mumcu idi. Sizin yaptığınız açıklamalara ek olarak arz ettim bunu, o
açıklamalar benimkinden çok daha, bu işin siyasal bir dilimini ortaya koyuyor, gerçekten
Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir açıklama yaptınız. Siz bana teşekkür ettiniz, ben de
size çok teşekkür ederim, o konuda sizinle hemfikirim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Benim bir eksiğim var; bu Batman örneğinden haraketle,
çünkü bize aileden de böyle bir şey geldi,, dediğim gibi olaya vakıf olan aileyi öncelikle
hassasiyetle dinledik, oradada, soruşturmada görev alanlar kimlerdi; nerelere atandılar;
bugün neredeler gibi bir öneri geldi, zannederim bu Batman örneği de ona çok benzer
sonuçlar alabileceğimiz başka atamalar da var belki. Biz onun altını bir çizelim diye
düşünüyorum Sayın Başkanım, bunu toplantı sonrası mı bir karar alıp, yani Sayın
Avundukluoğlu, sizin de öneriniz bu yönde mi?
M.SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Mumcu olayı ile ilgili olarak görevlendirilenlerle ilgili
müsaade ederseniz bir açıklama yaparsam. Uğur Mumcu olayı ile ilgili raporumuzdan,
müsaade ederseniz. Uğur Mumcu ile ilgili kişilerin çok fazla yerlere atanması vesaire
konusunda bir şey arz edeyim: Üst seviyelerde, emniyetin ve Içşleri Bakanlığının üst
seviyelerinde kişiler zaten görevlendirilmemiş burada; alt seviyelerde, terörle ilgili bilgileri
olmayan, karakol polisleri görevlendirilmiş. Misal olarak da şurayı gösteriyorum: Soruşturma
sonrasında, Necmi Aslan'ın ikametgahında ele geçirilen "Harameyn'in geleceği ve islamın
siyasal gücünün doğuşu" yani, Mekke ve Medine'nin -ikisine birden Harameyn denirbulunduğu yerin geleceğiyle ilgili makalenin ismi, resmi yazıya, "Hamaneyn’in geleceği"
olarak yazılmıştır, yani radikal isiami örgütlere yönelik operasyon yapan polisimizin bilgisi,
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İran'ın dini lideri Ali Hamaney ile Mekke ve Medine'nin bulunduğu yerin adı olan Harameyn'in
ayırdedilebilecek düzeyde değildir.
Soruşturmanın bu derece yerelsiz şahıslar tarafından yapılmasının, terörist örgütlerin
işlemi kolaylaştıracağından kimsenin şüphesinin olmaması gerekir..
Onun için, bunları nereye atadılar diye bir araştırma, bana göre...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)- O zaman iki yönlü, nitelikleri neydi, bu nitelikteki insanlara,
yani bu
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bilgi birikimi bu kadar az olan bir insan, buna benzer bir göreve gitmemiştir bir daha;
yani, bu nitelikte biri yine bir karakola dönmüştür falan. Yani, karakol polisi olduğunun bir
daha bir teyidi olur en azından değil mi?
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Zaten yetersiz polis memurlarmı bu işte
görevlendirmişler; yani, biz orayada dikkati çekmeye çalıştık. Yani, üst seviyelerde, terörler
ilgili yetişmiş, çok ciddî polis memurları var; yani, polis şefleri var, onlardan bir ekip
kurulmamış. Eğer onlardan bir ekip kurulsa da "bu işi bulun" denseydi, onlara tam yetki
verilseydi, bugün durum çok daha farklı olabilirdi.
BAŞKAN - Şimdi, tabiî, bir de dikkatimi çeken konu şu oldu, o günkü yetkilileri, işte
başbakan, başbakan yardımcısını dinleme imkânınız oldu mu; yani, onlan özel olarak veya
şahsî olarak dinlediniz mi bu komisyon çalıması sırasında?
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Hayır.
BAŞKAN - Çünkü, onlann sözleri var, diyorlar ki: “Bu namus meselesidir, biz bunu
hemen bulacağız" diyorlar. Bunu dedikleri halde, böyle bir yetkiliyi görevlendirmeyişleri; yani,
birinci dereceden sorumlu bir insan görevlendirip, bilgileri almayışları konusu üzerinde...
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Şimdi, efendim, çok güzel sorular soruyorsunuz,
beni de konuşturuyorsunuz. Şöyle arz edeyim. O zaman bizim arkamızda siyasal destek
yoktu; ama, şu anda, Susurluk'tan sonra, gerek Uğur Mumcu Komisyonu olsun gerekse
Susurluk Komisyonu olsun, arkasında siyasal destekler var ve medya var, kamuoyu var.
Biz, sürekli şekilde kuşkuyla izlendik. Yani, hep tökezlenmeye çalışıldık. O kişileri
çağıracak yetkiyi aklımıza bile getiremedik, işin esası o.
BAŞKAN - Diyorlar ki "bu iş, bizim namus borcumuzdur"
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Onu "namus borcumuzdur" diyenlerden -isim
vermeyeceğim- birçoklanna yazı yeızdık. Biz, eski içişleri Bakanlanna, aşağı yukarı son 15
yılda içişleri Bakanlığı yapmış kişilere yazılı olarak müracaat ettik. Dedik ki: Bildiğiniz üzere,
Mecliste, Faili Meçhul Siyasal Cinayetleri Araştırma Komisyonu kurulmuştur. Bizim görevimiz,
failleri yakalamak, failleri belirlemek değil; failli meçhul siyasal cinayetlerin neden işlendiğini
ve hangi tedbirler alınırsa bunlan önlenebileceğini belirlemektir. Bu konulardaki önerilerinizi
yazılı olarak bize bildirirseniz memnun oluruz.
Son 15 yıl içerisinde içişleri Bakanlığı yapmış sadece bir kişiden bize cevap geldi. O
da, seçim sırasında, üç ay içişleri Bakanlığı yapmış...
BAŞKAN - Teoman Bey...
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Hayır, 1991 Seçimlerinde... Adını getiremedim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bağımsız içişleri Bakanı.
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Daha sonra. Anavatan Partisinden aday oldu, şimdi.
Cumhurbaşkanlığında müşavir; raporda ismi var.
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■ Bunlarır tamamına yazdık; son 15 yılda içişleri Bakanlığı yapmış herkese, bu
konulardaki önerileriniz nedir; yani, faili meçhul siyasal cinayetler ülkede niye işleniyor,
neden işleniyor ve bunları ortadan kaldırılması için önerileriniz nedir, bizi bilgilerinizden
faydalandırırsanız memnun oluruz dedik. Sadece, ismini getiremedim, onun dışında, şu
andaki Meclis Başkanımızda dahil, hiçkimse bir satır cevap yazma gereğini dahi duymadı,
bizde, kimseye bunu anlatamadık, anlatmadık.
BAŞKAN - Nusret Demiral ve Ülkü Çoşkun'u komisyona resmen çağırma imkânınız
olmasa dahi, ikili görüşmeler yaptınız mı; onlann bu konudaki düşüncelerini aldınız mı?
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Nusret Demiral'la telefon görüşmesi yaptım. Yanlış
yaptığını belirttim, bize yardımcı ol dedim. "Biz, size göndeririz; ama, bizdeki bilgiler, belgeler
gizlidir" dedi. Dedim ki, Sayın Savcım, o gizlilikle yükümlülük, senin için ne kadarsa, bizim
içinde o kadardır; yani, sen gizlemekle yükümlüysen, bize gönderdiğin zaman, biz Meclisiz,
biz de gizlemekle yükümlüyüz. Eğer açıklarsam, o bilgiler açıl.lanırsa, o zaman hakkımızda
gerekli tahkikat açılır. Sen, açıkla diye bana göndermiyorsun, Meclis, burada bir çalışma
yapıyor, onun için göndereceksin dedim. "Hayır gönderemem" dedi. Yanlış yapıyorsun
aedim, "senin takdirin" dedi. O da öyle oldu.
BAŞKAN - Bir de, dikkatimi çeken bir konu oldu. Bu, TRT 1'de yayınlanan Ateş Haiti
programında, siz, Reha Muhtar'la konuşurken, bilgisini alırken, basın huzurunda bilgisini
almışsınız.
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Evet.
BAŞKAN - Bu, biraz sakıncalı değil miydi? Yani, basın huzurunda bilgisinin alınması.
Yani, neden basın huzurunda bu arkadaşımızın bilgisine başvuruldu?
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Çünkü, o, program yapmıştı, herkesin huzurunda “bu
kişi gerçekleri söylemiyor, gerçekdışı beyanlarda bulunuyor" demişti. Onun gerekçesinin ne
olduğunu, basına duyurmak gereğini duyduk Komisyon olarak, herkes görsün, bu adam
böyle bir çalışma yapıyor, bizim istediğimiz şahidi bizden önce alabilme yetkic.ine sahip,
Türkiye'de neler cereyan ediyor görülsün dedik.
Adam geldi, komisyonumuzuda böyle hiç önemsemez bir tavırlan, bir havalardaydı;
sonuç itibariyle ona son bir soru soracağım sana dedim, sen gizli veya açık herhangi bir
teşkilata mensup musun? dedim. “Bana böyle soru soramazsın" dedi, bağırdı. Ondan dolayı
da, 250 milyon liraya yakın tazminat ödüyorum.
BAŞKAN - Siz mi mahkûm oldunuz?
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Hakarette mahkûm ettiler beni. Yani, kendisine
hakaret etmiş oldum. Yargıtay 4 üncü Hukuk Dairesi beni tazminata mahkûm etti.
BAŞKAN - Sizin tecrübeleriniziden istifade etmemiz lazım, biz de gerçekten...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Her soruya 250 milyon ödersek...
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M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Bu çok önemli gerçekten. 100 milyon liraya mahkûm
oldum, faizleriyle birlikte, şu anda 250 milyon lira tuttu. O soruyu da boşuna sormadım.
BAŞKAN - Bir de, dikkatimi çeken bir olay daha var burada. Sizin dikkatinizi çekti mi
bilmiyorum. Bu olay olduğu zaman, emniyet -hatırladığım kadanyla- 2 Mısırlı, 2 Filistinli, 2
Suriyeli, 2 iranlı kişiyi gözaltına almış ve bunlarda, gördüğüm kadarıyla doktora öğrencisi,
ODTÜ'de öğrenci; yani, Türkiye'de sürekli ikametgahı olan ve öğrenci insanlar.
Başlangıçta bu olay işte, yurtdışından bu iş tezgahlandı gibi bir yönlendirme var mı?
Tabiî, siz ,bu işi servis işi olarak değerlendirdiniz; ama, başlangıçta böyle "bu iş mutlaka
yurtdışı işidir, uluslararası bağlantısı vardır, servislerin işidir” gibi, bu tutuklamalardan öyle bir
izlenim getirmiyor mu hatıra.
Çünkü, onları tutuklamışlar -gördüğüm kadarıyla- bir 8-10 gün sorgulamışlar, ondan
sonra "serbestsiniz" demişler ve esas, emniyetin yapmış olduğu araştırma onların serbest
bırakılmasından sonra başlamış. Yani, 8-10 gün sonra onlan bırakmışlar, mesela Güldal
Hanımın ifadesini diyelim 10 gün sonra almışlar, Ömer Çifçi'nin, komşulann ifadesini olaydan
15 gün sonra almışlar; fakat, ilk elde, akşam haberleri verirken, işte "zanlılar yakalandı,
sorgulan sürüyor." Bunlar 7-8 gün kalmış.
Bir de dikkatimi çeken birşey daha var Çankaya-Esat Karakolu gelmiş, arabalarda
tahribatL ilgili bir, iki zabıt tutmuş; ama, o 8-10 günlük zaman zarfı içerisinde, birşey
yapılmamış. Oradaki komşuların hiç ifadesi alınmamış, o sokak sakinlerinin, o çevredik
insanların ifadesi alınmamış. Yani, olay böyle bir protokol şeysine sokulmuş. Başbakan,
Cumhurbaşkanı, bakanlar, genel müdürler gelmiş gitmiş; fakat, olayın bir bölümü Esat
Karakoluna havale edilmiş, o araba hasarları; bir bölümü de, işte, emniyette biz 7-8 kişiye
gözetim altına aldık, onlar sorgulanıyor demişler; ancak, onlar bırakıldıktan sonra, bu, işte.
Uğur Mumcu'nun eşinin ve diğer kişilerin ifadelerine başvurulmuş.
Bu konu sizin de dikkatinizi çekti za-^nediyorum.
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Tabiî, biz burada ismi geçen herkesin üzerinde, her
belgenin üzerinde çck ciddî şekilde eğildik. O kadar ki, biraz öncede söyledim, tahrifatlar
dahi tespit ettik. Bizden önce, birçok savcılar, emniyet görevlileri falan incelemiş olmasına
rağmen, o tahrifatları bizim ko lisyonumuz tespit etmiştir.
O söylediğiniz isimilerin tamamı bizim raporumuzda da var; yani, kimleri alındığı, nasıl
bir araştırma yapıldığı falan; fakat, yeterli belge olmadığı için, herhangi bir değerlendirme
yapamadık, sadece raporumuza yazmakla geçtik. Aynen sizin belirttiğiniz bu kuşkularla o
kısmı rapora geçere^...
BAŞKAN - ■ abiî, siz, olay yerinde de, keşif yapmışsınız anladığım kadarıyla. Sokakta
da keşif yapmışsınız.
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Yaptık.
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BAŞKAN - O sokaktaki keşif, ondan sonra, bu araştırma sırasında ne gibi eksikler...
Kimin kasıttan var; yani, kim, kasıtlı davranmış, bu soruştumnayı kim savsaklamış. Bu konuda
soruşturmayı savsaklayanlar kim? Mesela Ankara Valisinin, Ankara Emniyet Müdürünün
bilgisine başvurdunuz mu bu konuda?
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Şimdi, onların bilgisine kesinlikle başvurmadık;
çünkü, onlann bize verebileceği pek birşey olmadığı kanaatine vardık. Bize, sadece bu
dosyayla ilgili evraklar geldi; o evraklar üzerinde yaptığımız araştırmalar, o konuda bir
araştırma yapmamıza sevk etmedi bizi, bir.
İkincisi, Ankara Valisi gibi veyahutta o zamanın emniyet genel müdürü gibi, Ankara
emniyet müdürü gibi kişileri buraya çağırıp, sadece bu konuyla ilgili bir araştırma içerisine
girmedik de doğrudan doğruya Emniyet Genel Müdürlüğünden yetkilileri istedik. Bu sizin
söylediğiniz konulardaki araştırmalarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğündeki çalışmayı
öğrenmek şeklinde bir yol izledik; çünkü, bu işe bakan. Başbakan el koymuştu.
Ankara Emniyetindeki çalışmaları da, bilen bir merci var mı diye biz, Emniyet Genel
Müdürlüğünden en üst seviyede bu işlerle ilgili en üst seviyedeki kişinin gönderilmesini
istedik. Hatırladığım kadarıyla Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Akan geldi, bu konularda
bize bilgiler verdi. O bilgileri topladıktan sonra da yapılan çalışmanın, biraz önce söylediğim
kişiler tarafından yapıldığı kanaatına vardık. Yani, oradan birşeye ulaşamayacağımız
kanaatındaydık biz o zaman.
BAŞKAN - Yine, siz dediniz ki, bu olay, tek olay, farklı bir olay; fakat, benim
araştırmalarıma göre, yakın tarihlerde Israilli bir diplomatın arabasına bomba konuyor, Suudi
ArabistanlI bir diplomatın arabasına bomba konuyor...
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Onlar yakalanıyor ama. Yani, daha önceden tespit
ediliyor.
BAŞKAN - Amerikalı bir çavuşun, görevlinin arabası bu şekilde bombayla patlatılıyor.
O konular üzerinde durma imkânınız oldu mu?
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Tabiî, şimdi, onlarda, daha önceden polisin
istihbaratı sonucu, onlar yakalanmış, hatırladığım kadanyla sonuçlanmamış olaylar. Onlarda
bizim raporumuzda olacak, öyle hatırlıyorum.
BAŞKAN - Çünkü, onlarda faili meçhul.
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Hayır, yok, ölmedi onlar öyle hatırlıyorum.
BAŞKAN - Faili meçhul olarak değil mi; siz o konuda...
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Tam hatırlamıyorum, onlar polisin istihbaratı sonucu
olay vuku bulmadan önlenen olaylar diye hatırlıyorum ben.
BAŞKAN - Yok adam ölüyor.
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Hangisi.
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BAŞKAN - Amerikalı ölüyor, birisi sakat kalıyor ve onlarda 1993 yılı içerisinde: yani
benzer...
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Bu konuyla ilgili polisten belgeleri istedik biz; yani,
C-4 plastikle bu şekilde öldürülmüş kimse var mı diye. Bu konuyla ilgili polisin kendi yaptığı
tahkikatlarda vardı, hatta, o kadar ki, ta 1980 öncesine kadar gittiler; yani, bu C-4'ü polis
-hatırladığım kadanyla- ilk defa bu olayda öğreniyor; C-4 plastik patlayıcıyı.
Bunun özelliği farklı; yani, diğer olaylardan farklı. Mesela, biraz önce söyledim, yine
sözümün arasında, Diyarbakır'da PKK'nın buna benzer işlediği olaylar var, onlarda bu
olaydan farklı. Bunun ki, arabanın altına yerleştirme biçimi itibariyle, patlama biçimi itibariyle,
etki itibariyle fevkalade ciddî şekilde onlardan çok ciddî farklılıklar gösteriyor. Yani, o
olaylardan farklılıklar gösteriyor, hatırladığım kadarıyla.
EŞREF ERDEM (Ankara) - O gün, sadece C-4 plastik patlıyıcısı sadece poliste
bulunuyor. Yahut servislerde falan bulunuyor.
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Bu, İslâmî hareketin elinde yakalanıyor. İslâmî
Hareket örgütünün İstanbul'daki tam aynı tarihlerindeki operasyonlarında yakalanıyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - 43 kilo mu ne, bir 35, bir 18 falan öyle birşey.
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Evet, o tarihlerde ilk defa orada yakalanıyor ve polis
daha öncelerden yakalamış olsa bile, C-4 olarak bitmiyor. Polis 1980 öncesine kadar
araştırma yapmış; yani, bu konularda araştırma yapan kesimden o şekilde hatırlıyorum. Diğer
olaylardan bu çok ciddî farklılıklar gösteriyor. Onun için, ben bu olay tektir diyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu, Celal Zehemi, bu muhaberatın istasyon şefi olduğu
iddia ediliyor, Suriyeli, o konuda hiçbir kanaatiniz oluştu mu?
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - O Çetin Emeç cinayetiyle ilgili...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Evet, ağırlık olarak Çetin Emeç olayında suçlanıyor, altın
kaçakçılığı üzerine gitmesi üzerine...
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - O adamın durumun çok kanşık.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Başka suçlara bulaşıyor, Türk vatandaşlığını geçiyor,
birisiyle evleniyor.
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Türk vatandaşlığına geçişiyle ilgilil belgelerde de
sahtecilikler var. Biz, onuda raporumuza yazdık.
Çetin Emeç cinayetiyle ilgili olarak içeri alınıyor; fakat, sonuçta serbest bırakılıyor. Biz,
onu komisyona çağırdık, hatta, İstanbul'da dinledik, Ankara'ya çağırdık. Adam, karışık bir
adam; çünkü, bana ulaşmak istedi o adam, yani, bir türlü bana kendi yakınlarım tarafından
ulaşmaya çalıştı. Böyle kanşık işlerle uğraşmaya çalıştı, bana ulaşmak için birtakım kişileride
ileri sürdü. Yani, kanşık bir adam.
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Onun hakkında, İçişleri Sakalığına bu adamın vatandaşlığa kabulündeki sahtecilikle
ilgili araştırma yapılması içinde yazdık. Onun Uğur Mumcu'yla igili...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hayır, ben o yönünden çok, sizin kanaatinizi soruyorum.
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Kanşık bir adam.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tek kelimeyle kanşık bir adam ve size ulaşmak istedi.
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Uluslararası kanşık bir adam o adam; ama, Türk
vatandaşlığına geçişinde fevkalade ciddî sahteciliklerde var. Yani, onun üzerinde durulması
gereken bir adam.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bir sorum olacak. Sayın Avundukluoğlu, rahmetli bir Eşref
Bitlis olayı var. Eşref Bitlis'in üzerinde çalıştığı konular var: Kuzey Irak, Kürt grupları,
Saddam'la işbirliği. Yani, Türkiye'nin dışındaki o servisler, o gizli istihbarat örgütlerine sahip
olan bazı devletlerin oluşturduğu Ortadoğu politikasının dışında bir politikayı Eşref Bitlis'in
savunduğu, uygulamaya geçtiği ve sonuç almak üzere olduğu; Türkiye içerisindeki
uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve PKK politikalan ve hatta o zaman bir ateşkesin gündemde
c jşu ve yanında çalıştırdığı, sonradan f ili meçhul cinayetlerde yer alan Cem Ersever,
Mustafa Deniz, Ye§il, Alaattin Kara kod adlarıyla bildiğimiz isimlerle beraberlik ve Eşref
Bitlis'in öldürülüşü.
Yine aynı tarihlerde, biraz önce sizin ortaya koyduğunuz, zamanın genel kurmay
başkan;, içişleri bakanlan, emniyet genel müdürleri, olağanüstü hal bölge valiliği yapan veya
yapmayan, atanan, giden gitmeyen, benim ilime vali gelip de sonra olan, hepsinin belli bir
yerde, jelli bir siyasette tekrar görev almaları

şeKiliyle ortaya koyduğunuz bir paket, bir
bakıyorsunuz, Uğur Mumcu'nun, rahmetlinin katledilişinden önce izlediği, yine o belli bir dış
gücün Ortadoğuda uyguladığı po’ kalara yanlış ve içeride de eroin, uyuşturucu

kaçaklığından elde edilen rant dahil, silah kaçakçılığına kadar dan bir benzerlik söz konusu
gibi geliyor.
Siz, o zamanlar çalıştınız ve bugün, dönemin A'^alet Bakanı, geçmişte de Adalet
Bakanlığı yapmış, ısrarla "iki olayın üstüne gidilmesinde Türkiye'nin ve yeniden perdenin
aralanmasında fayda görüyorum" diyor ve olayın açılmasını istiyor. Yani, Adalet Bakanlığı
yapmış ve yapıyor; bilgi ve belgeler bakımından bizden çok daha ileriye geçmiş ve ulaşmış
olması gerekiyoı. Bunların birincisinde. Eşref Bitlis olayı, İkincisinde de Uğur Mumcu olayı
koyuyor ve son zamanlarda Eşref Bitlis olayında ortaya çıkan ve kamuoyunu, şahsen beni, o
mesleğin içerisinden gelen havacılıktan gelen bir arkadaşınız olarak çok çok daha o günkü
açıklamalann dışına bir yerlere beni taşıyor ve kamuoyunda da taşıyor, bir yere gelmiş bir
olay.
Bu iki olay tarih itibariyle de hemen hemen aynı tarihlere rastlıyor ve bu iki olayın
bugün içinde bililerini öldürdük, yaptık, var ettik, ettik diyenlerinde, işte o itirafçılarında

-

176

-

bunlarrn yanında da olduğu görülüyor. Taşeron kullanıldığı kabul edildiğine göre. Bu
olaylarla ilgili benzerliği siz yakaladınız mı ve bugüne gelindiğinde bugünkü bilgi ve
belgelerle, duyumlannızla bağlantı kurabiliyor musunuz?
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Eşref Bitlis olayıyla ilgili belgeleri istedik, inceledik
ve bunun bir kaza olduğunun belirtildiğini gördük. Hiçbir zaman suikast konusunda en ufak
bir delil olmadığı konusunda bize belgeler geldi; ancak, komisyon olarak yaptığımız
görüşmelerde, ileri sürülen hususlann birgün olurda bizim rapor ele alınırsa, bu konu
üzerinde de ciddiyetle durulsun kanaatıyla hiçbir yorum yapmadan o belgeleri rapora
geçmek suretiyle. Eşref Bitlis olayını da faili meçhul siyasî cinayetler raporumuza aldık; ama,
o zaman ki kanaatlerimiz, bir çok iddialar vardı, o iddialan bizim araştırmamız ve sonuca
ulaşmamız itibariyle mümkün görünmüyordu; ama, ileride ele alınacak dosyalardan birisinin
de bu olması gerektiğini düşünerek, raporumuza aldık.
Onun dışında sizin yaptığınız açıklamalarla ilgili yorum yapmak fevkalade güç; yani,
bütün bu bilgilerin tamamını toplayacaksınız, bu da şunun için olmuş diyeceksiniz. O bilgiler
elde edilmeden, bunun da suikast olduğu kesin olarak kanıtlanmadan o değerlendirmeyi
yapmanın güç olduğu kanaatındayım; çünkü, biz bunu raporumuza aldığımızda, ATV'nin
Siyaset Meydanı'nda oğlu bile bize "kardeşim, bu komisyon, benim babamın cinayetiyle niye
ilgileniyor; benim babam Jandarma Genel Komutanı, bu işle uğraşacak makamlar var" dedi;
yani "siz, işgüzarlık yapıyorsunuz" anlamında bir konuşma yaptı bize; ama, ben şu anda
yaptığım açıklamayı ona da yaptım. Yani, birtakım iddialar var, o iddialar bir kere daha
araştırılırsa iyi olur düşüncesiyle raporumuza aldık dedim. Aldığımızda iyi olmuş; çünkü,
henüz kapanmadı olay.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz.
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Sayın Başkan, gerçekten, ben, sizin şahsınızda
bütün üye milletvekili arkadaşlanma şükranlarımı arz ediyorum. Bizim komisyon olarak
yaptığımız bu çalışmalan bir kere daha resmî olarak değerlendirme imkânı verdiniz; bana da
geniş geniş konuşma fırsatı verdiniz onun için de teşekkür ediyorum. Yalnız, Mustafa Yılmaz
arkadaşımında bu raporda çok büyük emeği vardır; onu da bu saate kadar beklettik, ondan
da sizin huzurunuzda özür dilemiş olayım.
BAŞKAN - Bundan sonra, böyle, raporu okudukça veya hatınnıza geldikçe, bize bu
konuda, Uğur Mumcu konusunda yardımcı olabilecek düşünce, fikir, bulgularınızı
ulaştarabilirseniz çok memnun oluruz.
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU - Her zaman emrinize amadeyim Sayın Başkanım;
çünkü, bu ülke bizim, bu dertler çözüldüğü zaman biz rahatlayacağız, ülke rahatlayacak.
Saygılanmı sunuyorum.
BAŞKAN - Sağ olun.
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Mustafa Bey, hoş geldiniz.
MUSTAFA YILMAZ - Hoşbulduk Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sizi çok beklettik. Diğer arkadaşlarımızla görüşmelerimiz tabiî ki uzun
sürdü, gecenin belli bir saatine de gelmiş olduk. Siz, geçen seferki. Faili Meçhul Siyasî
Cinayetleri Araştırma Komisyonunda çalıştınız ve raporda da, tabiî sizin izleriniz var. Biz, özel
bir komisyonuz, tabiî siz çok geniş bir şekilde, Türkiye'deki faili meçhul cinayetleri
araştırdınız, bizim konumuz Uğur Mumcu, o sebeple, bu akşamki sohbetimizin Uğur Mumcu
çerçevesinde olmasını ilk önce istirham ediyorum.
Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili olarak, bildiğiniz, duyduğunuz, rapora aksettirdiğiniz,
ettirmediğiniz konular hususunda sizin görüşlerinizi alalım istedik. Bu konudaki
düşüncelerinizi almak istiyoruz.
MUSTAFA YILMAZ - Tabiî efendim. Sayın Başkanım, önce, geçmiş deneyimlerime
dayanarak, bir konuyu belirtmek istiyorum; bu İçtüzüğün 103 üncü maddesinin son fıkrası.
Şimdi, İçtüzüğün 103 üncü maddesinin son fıkrasında denen, hepinizinde bildiği gibi, devlet
sırlanyla, ticarî sırlar araştırma komisyonunun kapsamının, çalışma alanının dışındadır diyor.
Şimdi, Türkiye'de son yıllarda gerçekten büyük sıkıntılar yaşanıyor. Siyasette kirlilikten
tutun, faili meçhullere kadar birçok olaylar var, hepsinin ucu gidiyor devlete dayanıyor. Şimdi,
herşeyi devlet sırn kapsamına soktuğunuzda, herşeyi ticarî sır kapsamına soktuğunuzda ki,
öyle algılanıyor, bazı okuyoruz, basında görüyoruz, gelenler "bilgi veremem" diyor "bu ticarî
sırdır" diyor "bunu sormaya yetkiniz yoktur" diyor. Yine "bu devlet sırndır, benim açıklama
yapamam yetkim yok" diyor. Dolayısıyla öncelikle benim kanatime göre, İçtüzüğün bu
maddesinin değiştirilmesi gerekirdi ki, bu araştırma komisyonlar kurulmadan önce bunun
mutlaka değiştirilmesi lazım.
Şimdi, devlet sırrı nedir? Devlet sırrının kapsamı daraltılmalı, netleştirilmeli, madde
madde sayılarak şunlar devlet sırrı denilmeli. Şimdi, örneğin burada Sayın Ağar, bir
komisyona, Susurluk Komisyonuna, bilgi vermek için çağırıldı, basında izlediğim kadanyla
"bu konu yargıya intikal etmiştir, açıklama yapamam, gerekli bilgileri orada vereceğim" dedi;
dolayısıyla, komisyon bu konuda fazla birşey yapamadı. Yani,.<

-

178

-

öncelikle bunu vurgulamak istiyorum. Bana göre, komisyonun rahat çalışması,
gelenlerden bilgi alması bakımından, bunun yapılması gerekir.
Şimdi, geliyorum asıl sorunuza Sayın Başkan. Uğur Mumcu olayı; Uğur Mumcu
olayının nasıl olduğunu biliyoruz. Uğur Mumcu, kişiliği ve yazdıkları itibariyle çok yönlü bir
yazardı, araştırmacıydı Yazdıklarını da, genelde belgeye dayandırırdı. Aleyhine yazı yazdığı
kişilerin ismini verirdi. Şimdi, birçok kişiyi, bu anlamda, yetkili birçok kişiyi de suçlamıştır
yazılarında; ama, hakkında genelde dava açılmamıştır, açılanlar da beraatla sonuçlanmıştır;
yani, gerek tazminat, gerek ceza davası açısından mahkûmiyete yönelinmemiştir hiçbir
mahkemede bildiğim kadanyla.
Dolayısıyla, Uğur Mumcu'nun dostundan çok, bana göre, düşmanı da vardı; hemen
hemen her kesimde düşmanları vardı. Şimdi, silah kaçakçıları düşmanıydı; isim vererek
yazıyordu "şu adamlar silah kaçakçılığı" yapıyor diye. Eroin kaçakçıları düşmanıydı “şu
adamlar eroin kaçakçılığı yapıyor" diyordu. Yine, geçmişte ülkücü kesimin önde gelenleri,
sonra, çek senet mafyasına yönelmişlerdi; bunları suçluyordu "şunlar çek ve senet tahsil
ediyorlar, adaletin işlevini üstlenmişler, suç işliyorlar" diyordu. Özellikle Abdi Ipekçi'nin
öldürülmesi sonrasında. Ağca, Oral Çelik, Çatlı üzerinde isim vererek çok duruyordu; bu
konuda yüzlerce yazısı vardır; İtalya'ya kadar gidip araştırmalar da yapmıştır. Dolayısıyla,
bunların da husumetini üzerine çekmiş durumdaydı.
Yine, Türkiye'de teokratik bir devlet özlemiyle eline silah alan kesimlere de karşıydı.
Radikal kesim dediğimiz, ılımlı, inancının gereğini yerine getiren Müslümanlar açısından
değii de, özelikle radikal, eli silahlı kanadın eylemlerini, işlemlerini, tutumlarını, yapmak
istediklerini de, bağlantılarını da ortaya koyuyordu, yazılar yazıyordu; hatta, bu kapsamda,
Cemalettin Kaplan'la dahi Almanya'da görüşmüş ve Türkiye'de, görüştüklerini yazıya
dökmüştü.
Yine, devletin kuruluşlarını suçluyordu; mesela MİT'i suçluyordu görevini tam
yapmaması nedeniyle; başka kuruluşları, yetkilileri suçluyordu. Hatta, dönemin Millî
Savunma Bakanını, Ercan Vuralhan'ı dahi, bir zırhlı araç alımında suçlamıştı. Dönemin
Başbakanı Özal'ı suçlamıştı. Dolayısıyla, Uğur Mumcu'nun dostundan çok düşmanı da vardı.
Şimdi, Uğur Mumcu'nun öldürülmesi üzerine, bu çerçevede çeşitli varsayımlar
üretildi; örneğin, denildi ki: Uğur Mumcu'yu PKK öldürdü. Neden; Uğur Mumcu bir araştırma
yapıyordu, tam araştırmada sonuca ulaşacaktı; APO'nun; yani, Abdullah Öcalan'ın MİT
tarafından kullanıldığını yazacaktı; tam bunu ispat edecekti ki, öldürüldü.
Şimdi, burada, şunu özellikle vurgulamak istiyorum; Şimdi, MİT bir adamını kullanmış;
adam, bugün, devletin başına bela olur duruma gelmişse, burada, MİT korku içinde olamaz
mı, bunun ortaya çıkması için yok etme durumunda olamaz mı? O halde, o da olabilir, o da
olabilir varsayım olarak.
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Yine, denilmiştir ki; örneğin Susurluk Komisyonuna ifade veren MİT'in Antiterör Daire
Başkanı Mehmet Eymür "efendim, Uğur Mumcu benim dostumdu, zamanmda Bulgar Devleti
aleyhine de, Bulgaristan aleyhine de yazılar yazmıştı" diyerek, İma yollu, Bulgar Hükümetinin
de yapabileceği gibi bir şeyler söyledi. Ben, o yazılannı da iyi hatırlıyorum; Bulgarların Kintek
Firması yoluyla silah kaçakçılığı yaptıklarını ve Türkiye'ye silah aktardıklarını da o yazılardan
biliyorum. Tabiî, o yazıların üzerinden, Kintek Firmasının üzerinden yıllar, belki de 20 yıla
yakın bir zaman geçmiştir. Bulgarlar, niçin bugüne bırakmışlardır?..
Yine, radikal İslamcı kesimin de üzerinde durulmuştur, kaçakçıların üzerinde
durulmuştur; sayıyoruz, varsayım olarak... Sonuçta, Sayın Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın
geçtiğimiz 1996 yılının 30 Ağustos Bayramı nedeniyle İstanbul'da açık hava tiyatrosunda
yaptığı bir konuşmada "efendim, Uğur Mumcu'nun öldürülmesini, Müslümanların, inananların
üzerine atmak istiyorlar; ama, bunu yapan İsrail ajanlarıdır" diye bir açıklaması oldu. Yine "bu
İRA'nın işi* de denildi varsayım olarak.
Ben, bu noktaları özetle belirttikten sonra, bu varsayımlar üzerinde, şöyle, biraz
durmak istiyorum. Şimdi, öncelikle Sayın Kazan'ın açıklaması üzerinde durmak istiyorum.
Sayın Kazan'ın demin belirttiğim açıklaması, 30 Ağustostaki açıklaması -biz, işte, Eşref Bitlis
ve Uğur Mumcu olayları üzerinde duracağız, bunu yenileyeceğiz şeklinde- yeni değildir. 9
Şubat 1993 tarihli Meclis tutanakları incelendiğinde, faili meçhul siyasal cinayetleri araştırma
önergeleri tartışılırken. Refah Grubu adına sözcülük yapmış ve Uğur Mumcu'nun
öldürülmesinin İsrail ajanları işi olduğunu ve elinde de belgeler bulunduğunu söylemiştir;
ama, komisyon kurulmuş, komisyona böyle bir belge, bilgi vermemiştir. Hüsamettin Korkutata
arkadaşımız...
BAŞKAN - İstediniz değil mi, "belgeyi, bilgiyi" getir dediniz?..
MUSTAFA YILMAZ - Şu anda hatırlamıyorum, istemiş olmamız gerekir; fakat,
komisyona böyle bir bilgi gelmemişti.
Diğer yandan, özellikle komisyondan rica ediyorum; bu bilgi neyse, bizim komisyona
gelmemişse veya istemede ihmal göstermişsek. Sayın Kazan'dan, bu bilgi neyse, belge
neyse istenilmesi gerekiyor.
Hüsamettin Korkutata, o dönemde, komisyonda çok etkin görev yapan
arkadaşlarımızdan birisiydi; en azından, kendi grubunun da temsilcisiydi; ona vermesi
lazımdı “Sayın Korkutata, şu belgedir, komisyona verin; bu konuda da, üzerinde durun,
araştırma yapın" demesi gerekiyordu; bu da denilmemiştir.
Yine, radikal İslamcı kesimden İslâmî Hareket Örgütünün Iran bağlantısı olarak bu işi
yaptığı üzerinde durulmuştur.
Ben, bu konuda, bir ipucu olması açısından, şöyle bir yorum getirmek istiyorum:
Hepiniz Jack Kamhi suikastini anımsayacaksınız. Bu Jack Kamhi suikastinde iki kişi
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yakalanmıştı. Arkasından, onlardan alınan bilgiler üzerine, STFA Sitesinde, Bostancı
tarafındaki STFA sitesinde bazı hücre evleri verilmişti, oraya bir baskın düzenlemek istemişti
Emniyet: fakat, saat farkıyla hücre elemanları kaçmışlardı. Kimseyi yakalayamadılar; fakat,
orada, çok miktarda patlayıcı madde bulundu. Bu patlayıcı maddelerden hatırladığım
kadarıyla 33 kilosu -8 kilo bir, 25 kilo bir- C4 plastik patlayıcı. Uğur Mumcu'nun arabasına
konulan da C4 plastik patlayıcı.
Yine, bu operasyondan sonra İsmet Sezgin'in Hürriyet Gazetesinde yayımlandığını
anımsadığım bir açıklaması var, "emniyet içinde köstebek var" diyordu; yani, emniyet içindeki
köstebek kimse, işte, bilgi verdi; dolayısıyla, onlar kaçtı anlamında "köstebek var" diyordu.
Yine, biz, İstanbul'da Terörle Mücadele Müdürü Raşit olduğunu anımsadığım müdür
beyle görüşürken, bize, iki uzman bilgi verdi. İki uzman, özellikle İslâmî Hareket Örgütünün
bu C4 plastik patlayıcıları kullanma konusunda İran'da eğitildiklerini söyledi. Yine, Reşit Bey;
yani, müdür olan arkadaş -tam ismi Raşit de olmayabilir- "bu plastik patlayıcıları bir tek bu
örgüt kullanabiliyor" dedi.
Arkasından, bu örgütün İran'dan parasal destek gördüğünü ve bir de araba çalıntısı
işiyle uğraştığını, gelirinin ana kaynağının araba çalıntısı olduğunu söyledi. Bizim
saptamalarımıza göre de -raporda vardır- bazı arabaların İstanbul'dan Ankara'ya getirildiği,
Ankara'dan pazarlandığı, satımına çalışıldığı, bazılarının da Batman'a gönderildiği var
raporumuzda. Yine, bu da bir ipucu diye düşünüyorum.
Arkasından, bu bilgileri şöyle bir topluyoruz, bir kişi ortaya çıkıyor; Ayhan Aydın diye
biri. Ayhan Aydın diyor ki: "Ben, o gün, orada bulunuyordum. Bir işyerinde çalışmıştım,
patronu görmeye, alacağımı almaya ve yeni iş olup olmadığını sormaya gitmiştim. Uğur
Mumcu'nun arabası olduğunu sonradan öğrendiğim bir arabanın yanına iki kişi durdu;
arabalarının lastiğinin patladığından söz ederek, biri arabanın arkasına girdi, şeyi çözerken,
biri diğerine 'Mistik, arabanın altına bijon kaçtı' dedi. Üçüncü bir kişi orada lafa tuttu beni,
orada benimle konuştu; işte 'ne anyorsun' dedi; işte 'iş anyorum' dediğimde de 'bizde iş çok,
size iş veririz' dedi." Bu şekilde, özet -aynntıları raporumuzda olan- bir anlatım var. Bu Ayhan
Aydm'ın beyanı üzerine İstanbul'da yakalanan dokuz kişi getiriliyor. O dokuz kişinin
içerisinden yüzleştirme yapılıyor, iki kişi teşhis ediliyor. Biz, bu iki kişinin yakalama
tutanaklarının tarihlerinde tahrifat olduğunu tespit ettik -şimdi, bilmiyorum, belki başkan
anlatmıştır ve ayrıca, raporumuzda zaten ayrıntıları var, girmek de istemiyorum- öyle bir
durum .oluşmuş ki, yakalama tarihleri ilk rakamda 23 ve 24 olarak yazılı; yani, biri 23'ünde
yakalanmış görünüyor, biri 24'ünde yakalanmış görünüyor; yani, biri Uğur Mumcu'nun
öldürülmesinden bir gün önce, biri de Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü gün yakalanmış
görünüyor. Sonradan, bu rakamlar üzerine üç ve dört rakamı üzerine altı ve yedi rakamları
vurulmuş. Biz, bunu, tespit edince, tahrifat olayı ortaya çıktı. Bir de yüzleştirmeler var; acaba,
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bu sanıkları, gerçekte, bunlar da kurtamaya mı çalışıyorlar diye şüphelendik. Bu Ayhan
Aydın'ı dinlemeye çalıştık. Her ne hikmetse, Emniyetin bize bir türlü bulamadığı bu Ayhan
Aydın’ı, Reha Muhtar Bey, TRT’de bir programa çıkardı, bir gece yarısı programına; 65
milyona da, yalancı tanık olarak tanıttı.
Şimdi, bu ipuçlarını bir araya getirdiğimizde, İslâmî Hareket Örgütünün bu olayda eli
var mı konusu akla geliyor. Şimdi, aynca, bir de, Ünal İnanç diye. Polis Muhabirleri Derneği
Başkanı olduğunu sandığım biri var; o da diyor ki: "25 bin dolar karşılığında, Behçet Cantürk,
bu örgütü taşeron örgüt olarak kullanarak öldürttü." Yani, 25 bin dolar, ismi kim verdi, hangi
örgüte verdi belirtiyor, Tabiî, bunun kaynağı nedir, bilemiyoruz; bir de, bu nokta var, bunun da
araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu ipuçları, bana göre çok önemli.
Yine, Behçet Cantürk'e bakıyoruz; 59 kişilik çetede ismi geçiyor. Şimdi, İslâmî Hareket
Örgütü öldürdü, Behçet Cantürk para verdi, 59 kişilik listede Behçet Cantürk'ün ismi var.
Yani, bu çok önemli bir nokta, bunların üzerinde durulması gerekir diye düşünüyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Liste dediğiniz, Çankaya'ya götürülen, Sayın Başbakanın
götürdüğü liste, değil mi?
MUSTAFA YILMAZ - Evet.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Başbakanın MİT tarafından hazırlandığı iddia
edilen...
MUSTAFA YILMAZ - 59 kişilik bir çete listesinin Sayın Başbakan tarafından Bakanlar
Kurulunda şey yapılıp, Çankaya'ya götürülen. Cumhurbaşkanının önünde, sonradan basına
da intikal eden bir liste vardı. O listede, Behçet Cantürk'ün, bildiğim kadarıyla adı geçiyor;
yani, bu nokta üzerinde de durmak gerekiyor.
Yine, biz, tabiî, komisyonda görevimizin devam sırasında çeşitli kamu görevlilerini,
yurttaşları filan dinledik. Bu arada, Ankara Terörle Mücadele Grubundan Uğur Mumcu olayını
araştırmak üzere görevlendirilmiş -şu anda isimlerini tam anımsamıyorum- iki kişiyi dinledik;
biri müdürdü; Tansu olacak sanırım soyadı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben bulayım size; siz devam edin efendim, ben bulayım
size.
MUSTAFA YILMAZ - Bunlar bize geldiğinde, ilk bilgileri, işte "iz üzerindeyiz,
araştırıyoruz" filan dediler ve İslâmî Hareket Örgütü elemanlarından şüphelendiklerini de
söylediler. Hatta, müdür olan arkadaş "Ekrem Baytap yakalanırsa. Uğur Mumcu olayı
çözülür" dedi. Şimdi, Ekrem Baytap çoktan yakalandı, yıllar oldu, bu çözülmedi; yani, kesin
bir ifade kullanmıştı o zaman.
Yine, MİT'ten iki yetkili gelmişti. Bilgi verirken, ben, özellikle sordum "size, bu gibi
konularda ihbarlar gelir mi" dedim. Dedi ki: "Biz, ihbar alırız; hatta, Uğur Mumcu olayıyla ilgili
olarak da, bize, ihbar yapıldı. Sadece Uğur Mumcu olayıyla ilgili değil -örnekler de verdi-
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mesela Aziz Nesin hakkında da yapılıyor, falan hakkında da yapılıyor" diye örnekler verdi.
Ben, bunun üzerine "pekala, böyle bir ihbar geldiğinde, siz ne yaptınız" diye sordum. O
zamanki görevli “biz, bu bilgileri ilgili makamlara verir, devreden çıkarız" demişti. Toplantı
bittikten sonra gazeteciler etrafımızı çevirdi, ben de "hayret, böyle bir şey olmuş" dedim
gazetelerden birine: Milliyetti sanınm. Milliyet de "Şok Açıklama" diye yazmıştı o günlerde.
Şimdi, bir ihbar oluyor; MİT “ilgili makamlara ben bilgi verdim, devreden çıktım" diyor.
Şimdi, Sayın Başkan, sayın üyeler, burada özellikle iki noktayı vurgulamak istiyorum.
Konulardan biri. Sayın Mehmet Eyrrıür'ün MİT'ten ayrıldıktan sonra, istifa ettikten sonra.
Milliyet Gazetesinde "MİT'te gördüklerim" başlığı altında yazdığı seri yazıdır. O seri yazıda,
sorgulama yaptıklarını, sorgulama elemanlarının bazen yetersiz olduğunu, bazen de kaba
kuvvete yöneldiklerini, sorgulanan insanların çok akıllı olduğunu, bunların sorulara verdikleri
cevaplar karşısında duygusal davranan elemanların işkenceye yöneldiklerini belirtiyor ve
sonuçta diyordu ki: "Bu gibi sorgulama elemanlarını, akıl gücünü fizik gücüne tercih eden
insanlardan seçmeliyiz." Yani, bu neyi gösteriyor; MİT elemanlarının, bu gibi olaylarda
sorgulamaya katıldığını gösteriyor; dolayısıyla, bir ihbar gelince verip de devreden
çıkılmadığını gösteriyor.
Başka bir nokta; o da rahmetli olan ve bir teröre kurban giden Hiram Abbas'ın
açıklamalarıdır. O da yaptığı bir açıklamada "benim vücudumda 35 kurşun yarası var"
diyordu. Bu, neyi gösteriyor; devreden çıkılmadığı gösteriyor, gerekirse, çatışmaya bile
girildiğini gösteriyor. Bundan çıkan sonuç; ben, ister istemez kuşkulanıyorum, bu elemanlar
bize doğru bilgi vermedi mi diye şüpheye kapılıyorum.
Yine, buradan bir bağlantıya gidecek olursak; yani, ben Uğur Mumcu olayıyla ilgili
çeşitli varsayımlar üretilmesine karşın... Ben, tabiî, görevimiz bittikten sonra da, kendi
çapımda çalışmalar yaptım, yapıyorum; bazı bilgiler de geldi; fakat, kesinleşmediği için,
netleşmediği için, bir delile de dayanmadığı için, o konuda da fazla bir şey söyleyemiyorum,
isim de verilmiyor; yani, şu yaptı deniliyor, isim verilmiyor. Zaten, birçok da ihbar gelmiş bu
konuda.
Şimdi, benim aklıma iki nokta geliyor; birincisi, Iran bağlantılı İslâmî Hareket Örgütü;
İkincisi, bugün çete dediğimiz, çete tabir ettiğimiz çeşitli kesimleri. Uğur Mumcu'ya düşman
olan çeşitli kesimleri; eroin kaçakçılarını, silah kaçakçılarını, işte, ülkücü mafya dediğimiz o
kesimi; hatta, yerine göre, eğer Ünal Inanç'ın açıklaması doğruysa; yani "Behçet Cantürk
para verdi, işte, İslâmî Hareket Örgütüne öldürttü" şeklindeki açıklamasını doğru kabul
edersek, onun da, sonuçta ucu çeteye dayandığına göre, iki ihtimal üzerinde durmamız
gerektiğini ben özellikle vurgulamak istiyorum. Bir, İslâmî Hareket Örgütü olabilir; iki, çete
olabilir; çete içinden bir grup, bir ekip olabilir; çünkü, bu cinayet, çok profesyonelce işlenmiş
bir cinayet. Öncelikle saydığım ipuçlarını değerlendirerek, komisyonunuzun -özür diliyorum,
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tavsiye etmek gibi olmasın da- bu nokta üzerine araştırmalarını yoğunlaştırmalarında yarar
gördüğümü belirtmek istiyorum.
Şimdilik bu konuyla ilgili olarak, bu sorunuza cevaben, bunu, bu kadar söylüyorum.
Bir de, özellikle, Sayın Başkanım belki yine işinize yarar diye düşündüğüm bir iki
nokta daha var; onları da açıklamak istiyorum. Tabiî, bu gibi konularda, çeşitli kesimlerden
komisyonun çalışmalarına engeller çıkarılıyor. Siz, bize göre şanslısınız; çünkü, Susurluk
olayı sonunda, bazı devlet yetkilileri, hatta, ismi olaylara karışanlar dahi, gelip, bilgi vermeyebaşladılar. Yazılı ve görsel basın, özellikle bu konu üzerinde çok durdu, kamuoyu oluşturdu.
Bizse, çalışmalanmız sırasında, bir defa ölümle tehdit edildik, evlerimizin telefonları alındı.
İkincisi, bilgi verilmedi.
BAŞKAN - Kim aldı?
MUSTAFA YILMAZ - Artık, kimin aldığını bilmiyorum, alındı yani; basında da,
evlerimizin telefonunun alındığına, belki de dinlendiğine ilişkin bilgiler çıktı o zaman.
BAŞKAN - Bu tehditler, telefonla mı tehdit?
MUSTAFA YILMAZ - Vallahi, bana, mektupla da geldi; Ankara'dan atılmış “seni
çoluğunla çocuğunla yok edeceğiz” şeklinde bir mektuptu. İşte, telefon da oluyordu; tabiî,
öyle sık değil, birkaç kez oldu. Yine, biz, tabiî, çeşitli yerlere gidiyorduk. Bu gittiğimiz yerlerde,
oradaki idare amirleri, bize, pek kolaylık da göstermiyorlardı, işte, bilgiler de tam doğru
verilmiyordu. Büyük sıkıntılar yaşadık; çünkü, fiilî engellerle karşılaştık, işte, saydığım
hukuksal engellerle de karşılaştık. Bu, biliyorsunuz, anayasal engel; bir de, İçtüzük engeli
vardı.
İşte, fiilî engellerin başında, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı geliyordu.
Kendisi polise yazı yazıyor "Meclisin içinden milletvekilini alıp cezaevine gönder" diyor; ama,
yine polise yazı yazıyor "bu komisyona belge göndermeyin, bilgi vermeyin" diyordu. Bununla
ilgili belge, raporumuz ekinde Meclis Başkanlığına sunulmuştur.
Yine, bize gerçekten bilgi veren, dürüst insanlar çıktı. Örneğin, Batman Emniyet
Müdürü, bize bilgi verdiğinin iki gün sonra mı, üç gün sonrası mı; yani, biz Ankara'ya
geldiğimizde, adamın görevden alındığını öğrendik. Tabiî, o zaman. Emniyet Genel Müdürü
de Sayın Ağar'dı; görevden alındığını öğrendik.
Yine, ben, bir televizyon konuşmasında da söyledim, burada da söylemem gerekiyor.
Biz, işin gerçeği, Türkiye'de 27 yıldır tartışılan -belki de, 28 yıldır; tam tarihi hesaplamamız
gerekiyor- Ecevit kontrgerillanın varlığını ilk ortaya koyduğundan bu güne, basında
tartışılıyor; artık, son yıllarda, televizyon kuruluşlarında program yapılmaya başlandı.
Kontrgerilla hakkında, binlerce gazete haberi var, yüzlerce makale var, onlarca da kitap var.
Şimdi, genelde bir yargı oluştu "ya bu faili meçhullerin ardında kontrgerilla var"
deniliyor; İtalya da örnek gösteriliyor. Ben, o zaman, komisyon başkanlığına da rica etmiştim;
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dedim ki; "Sayın Başkan, bu, 26 yıldır, 27 yıldır tartışılıyor; yani, biz, bir yazı yazalım Genel
Kurmay’a. Bu Özel Harp Dairesi -ki, biliyorsunuz, 1993 yılında çıkarılan bir yasayla Özel
Kuvvetler Komutanlığına dönüştürüldü- hakkında bir bilgi verilsin; yetkililer gelsin, bize bilgi
versin." Fakat, komisyon olarak da çok sıkıntıya düşmüştük. Meclis Başkanlığına
şikâyetlerimizi aktarmak, hatta, mümkünse bu komisyonun lağvedilerek soruşturma
komisyonuna çevrilmesi gibi bir yol bulabilir miyiz diye, şikâyetlerimizi Meclis Başkanlığına
aktarmak üzere gittik. Meclis Başkanlığının odasına girdiyseniz, orada, hemen giriş kapısının
pencere tarafında bir masa var; oraya oturduk. Sayın Başkan geldi, hoş geldiniz deyip
oturduktan sonra, biz konuya açacaktık ki. Sayın Başkan, bize "ya çocuklar. Doğan Güreş
Paşa telefon etti; telefonda 'ya bu komisyon üyeleri ne yapmak istiyor; bize yazı yazmışlar,
elemanlarımızı dinlemek istiyorlar; biz, elemanlarımızı deşifre ettirmeyiz' dedi" dedi. Ben
dedim ki: "Sayın Başkanım, MİT Türkiye'de devletin en gizli olması gereken kuruluşu;
elemanlarının tanınmaması lazım, gizli çalışması lazım, yaptılarını kimsenin bilmesi lazım;
ama, bu MİT dahi, bize, daire başkanı düzeyinde eleman gönderdi."
Şimdi, anladığım kadanyla. Sayın Başkan da bir şey söylememiş.
BAŞKAN - Başkan kimdi?
MUSTAFA YILMAZ - Hüsamettin Cindoruk Bey'di.
Ben, bu tepkimi ortaya koydum. Başkan, anladığım kadarıyla, Sayın Güreş'e bir şey
söylememişti; konuşmalardan anladığım kadarıyla "ben konuşurum" demiş. Sadık
Avundukluoğlu Bey'e, bizim komisyon başkanına "Sadık Bey, sen, olmazsa. Sayın
Cumhurbaşkanıyla bir görüş" dedi. Arkasından birkaç kez yazı yazdık; komisyona gelen de
olmadı, eleman da gönderilmedi. Dolayısıyla, o konudaki girişimimiz de akim kaldı; yani, bilgi
alamadık; yani, başta komisyonun görev zor, önünde engeller var filan derken, tabiî, geliyor
"devlet sırrı, bilgi veremem" dediği zaman, komisyon "ille vereceksin" deme yetkisine,
hakkına sahip değil. "Arkadaş, yalan söyledin, ben senin hakkında savcılığa suç
duyurusunda bulunup, yargılatacağım deme yetkisine sahip değil; öyle fazla bir işlevi yok. O
bakımdan, ben, diyorum ki: Bu gibi
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- araştırm a kom isyonlarının bu sorunları çözmede fazla e tk in liğ i olamaz;
çünkü, yasal kısıtla m ala r var diye düşünüyorum. Şim dilik açıkla yacağım bu
kadar; eğer, başka sorular varsa cevaplayayım.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Arkadaşların soruları varsa soruları alayım.
Buyurun Sayın Piriştina.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben Sayın Yılmaz'a teşekkür ederim .
Efendim, ho şge ldiniz, teşekkür ederiz bütün çalışm alarınız için kutlarız.
Bu ifad e le rin iz d e “ MİT, en gizli kuruluş olm asına rağmen, bize bir
eleman
gönderdi,
daire
başkanı
gönderdi"
dediniz,
bir de
benim
ha tırla y a b ild iğ im kadarıyla çok kısa zaman evvel, hatta yakın bir zamanda da
Günaydın G azetesinde de bir habe riniz çiktı sizin. Hatta bizim Mustafa
Yiim az'la fotoğraf karışıklığı da oldu. Yani, "MİT bu işi biliyordu..." biçim in de,
yani haberin d o ğru luk derecesini bilm iyorum ; ama, yani bu yönde başka
k aynaklarda da beyanınız oldu bu uzmanları dinledikten sonra bir kanaatiniz
oluştuğu yönünde şey var; acaba onu biraz a ça bilir m isiniz? Bize yararlı olur
mu o konuyu açmış olm anız bizim çalışmalarırrlızda faydalı olur mu?
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Açayım da, önce yani, tabiî, ben
Günaydın G azetesinin m uh ab irle riyle falan öyle bir görüşme yapmadım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - B e lk i eski beyanatlarınızdan mı almışlar?..
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) Eski açıklam alara
dayanmışlar,
yazmışlar, Gazia ntep M illetvekili arkadaşımızın da fotoğrafını koymuşlar. Zaten
aşağı yukarı 5 yıl sürekli karıştırdılar; orada da bir karışıklık olmuş.
Ben demin açıkladığım gerekçelere dayanarak, yani, ben,

MİT'in

doğrudan veya dolaylı olarak bu konuda bilgi sahibi olduğu kanaatindeyim ;
çünkü, "Bize öld ü rü le c e ğ i konusunda ihbar geld i" diyor. Şimdi, Uğur Mumcu,
yazdıkları, hedef olması gibi ne de nle rle korunması gereken bir kişi.
BAŞKAN - Bunu kim diyor?
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Bunu MİT’ten gelen temsilci söyledi.
BAŞKAN - Onun ismi raporda var mı?
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Raporda... Şöyle bildiğim kadarıyla , yani
bunların ifad eleri falan genelde gizli oluyor, bantla ra falan kaydedilm iyor;
ama, yine de eski tutanakla rı in cele m ek gerekiyor.
Şimdi, hatırladığım kadarıyla o zaman şeyler banda alınmaması için
teknik araç durdurulm uştu; öyle hatırlıyorum; ama, yine de tutanaklara bakmak
lazım. Ben bu konuda ısrarlıyım. Başkan da biliyor, bütün arka d a şla r da biliyor.
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Benim sorum üzerine aynen böyle söyledi “İhbar almıştık" ihbarı ne yaptınız
d e diğim d e de "İlgili makamlara verdik, devreden çıktık" de diler. Halbuki, ben,
devreden çıkılmadığını somut örneklerle anlatıyorum. Diyorum ki, Mehmet
Eymür'ün ağzından anlatıyorum, Hiram Abas'ın ağzından anla tıyorum . O
bakımdan diyorum ki, bilgisi var, konuyu biliyor id dia sındayım .
EŞREF ERDEM (Ankara) - Sayın Mustafa Yılmaz, bu çalışm alarınızı
yakından bilen biri olarak size ayrıca şükranlarımı sunuyorum . Gerçekten
Komisyon olarak çok önemli görevler yaptınız geçen dönem, çok önem li bir
çalışma, bir rapor koydunuz ortaya.
Şimdi

bir

şey

çıktı

ortaya.

Komisyon

Başkanınızı

biraz

önce

d in le d iğ im iz d e . Komisyon Başkanınız, MİT'in bundan haberi olm adığını, MİT'in
çok candan ve samimi davranıdığını, içten davrandığını, yaptığı görüşm eler
sonunda: ama. M illî İstihbarat Teşkilatının Uğur Mumcu'nun ö ldü rü le c eği
k onusunda bir bilgisi yoktu, hatta şöyle dedi "Buna bilgi denem ez nihayet;
çünkü, yani, Türkiye'de Uğur Mumcu'nun hedef olduğu, hedef aldığı insanlar,
kitle ler, gruplar, grupçuklar açısından da zaten herkes tarafından malum olan
bir şeydi. Dolayısıyla, bu bilgiyle de ğildir; ama, MİT, bu konuda ke n d ile rin e ne
bir ihbar gelm iş, bilm iyordu, daha sonrasında da, cin ayetin iş lenm esinin
arkasından da, k e n dilerin de bu konuda hiçbir bilgi ve belg e olm adığını bize
ifade ettiler. Ben de buna inanıyorum." Sayın Ahmet Piriştina sordu "Nereden
bu kan aa tiniz oluştu?" gibi, "MİT, elde ettiği istihbaratı anında ilgili m ercilere
b ild irird i, o, ondan sonraki iştir devreden çıkardı" nitekim, buna örnek olarak
da, Bingöl yolunda 35 erin öldürüldüğü olayın öncesinde, bu civarda bir
eylem in PKK tarafından g e rç ek le ş tirile c eğ ini daha önceden ilg ili m ercilere
b ild irm iş ti" diyor; ama, benim üzerinde durduğum, anla dığım kadarıyla , böyle
k om isyonda bence çok önemli bir çelişki çıkıyor ortaya, yani Komisyon
Başkanı, "MİT samimi, candan içtendi, bild ik le rin i bize anlattı; ama, yani Uğur
Mumcu'nun öldü rü le c e ğ in d e n haberi yoktu veya bilgisi yoktu, cin ayetten sonra
da olayla ilg ili herhangi bir belge bilgi olmadığını..." ifade ettiler. Halbuki,
şimdi, anla dığım kadarıyla...
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Şimdi, efendim. Komisyonu Başkanı öyle
söylem iş o la b ilir de, ben, kesin; çünkü, olayın hemen toplantım ız bitip
çıkışında bu açıklamayı yaptım, sıcağı sıcağına. Sordular, "Hayret, MİT'e bilgi
gelm iş; ama, bir şey yapılmamış, devreden çıkmış. Uğur Mumcu da öldürülm üş,
koruma ön le m leri alınmamış. Orada koruması varmış, koruma çekilm iş fa la n ...”
diye açıklama yaptım, o da "Şok açıklama" başlığı altında yayınlandı.
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-• Şimdi, dediğim gibi, bant kayıtları olmadığı için Sadık Bey
anımsamamış o la b ilir; soruyu soran ben olduğum için iyi biliyorum bir.

orayı

EŞREF ERDEM (Ankara) - Zaten Sadık Bey de aynı şekilde dedi ki,
"Yani, g izli kalması gerken konularda arkadaşları deşifre etmeme konusunda
bu tür in sanların ifad elerin i banta kaydetmiyorduk; ama, bilgi olarak alıyor
idik."
Şim di, size sorunun devamı olarak, soruyu da siz sorduğunuza göre, bu
arkadaşlarım ız da bilgi v erdikerine göre, MİT ilgili daire başkanı, cinayetten
sonra k e n d ile rin e ulaşan b ilgilerin, be lgelerin ne çerçeve olduğu konusuda bir
bilgiyi aktardı mı ayrıca?
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Şeref Bey, şöyle diyeyim ben: Şimdi, bu
konuda ben kesin batılıyorum, herhangi bir yanılgım da olam az, böyle dendi.
Yani, ikinci nokta şu: Şimdi, Türkiye'de kurumların çivisi çıkmış, şimdi her
şeyin çivisi çıkmış Türkiye bugüne gelmiş, yani 2000'li yıllara gireceğ im iz
sırada ekonom i batakta, siyasetin kirle n d iğ in i kamuoyu da söylüyor, kamu
k urum lan doğru dürüst çalışamıyor. Şimdi, herkes böyle çalışam azken, yargı
işlem ez hald e; MİT'in çok iyi çalıştığını, her şeyin orada gü llü k gülistanlık
olduğunu söylem ek benim mantığımla bağdaşmıyor. Bunu yanlış buluyorum
bir.
İkincisi, ben, ge çenlerde MİT Müsteşarı Sayın Sönmez Köksal'ın
açıkla m asını dinle dim . Diyor ki 'MİT, zaman zaman elem an kullanır" doğru,
yani Türkiye'de de dünyada da terör örg ütle rinin peşine, mafyanın peşine, suç
iş leyen le rin peşin e MİT elbette ki, diğer istih barat örgütleri gibi MİT'de adam
takacaktır. Şimdi, geçmişte bunun örnekleri var. Örneğin Sayın Mahir Kaynak,
1968‘de bir toplantıda aynen şu konuşmayı yapmıştır "Artık to p lan tıla r yapma
dönemi geçm iştir. Pasivizme son verelim, ele Silah alıp m ücadele edelim "
pekala, yani, MİT g ö revlis inin görevi, in sanları ele silah alıp, suça teşvik midir,
yoksa onla rın iç indeki suçluyu yakala mak mıdır yani? Yani, benim başından
beri kanaatim yıllardır, MİT, büyük bir yanlışın içindedir. Sönmez Köksal, ikinci
bir açıkla m asında. Sayın Cum hurbaşkanının söyled iği, devlet y e tk ilile rim iz in
söyled iği bir sözü söylüyor. Bana İngiltere'den de. Alman ZDF Tele vizyon
yö n e ticile ri de g e ld ile r sordula r; "devlet cinayet işlemez" sözünü s ö ylüyo rlar
Sayın Sönmez Köksal, Cum hurbaşkanı, içişleri Bakanı, Başbakan Herkes...
Şimdi, ikinci söyle d iğ in d e de diyor ki "D evle t c inayet işlem ez" diğer
ye tk ilile r gibi söylüyor. Doğru, o tele vizyon m uh ab irle ri çok z orladılar, devletin
benim tarafım dan suçlanması konusunda; bu devlet, bizim devletim iz, devleti
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biz oluşturm uşuz, in san lar oluşturm uş. Ben oluşturduğum devle ti suçlama gibi
bir po zisyo na giremem; ama, şimdi, devle t bir organizasyon, bir aygıt.
Anayasada devle ti yöneten organlar belirlenm iş, işte biri yasama, biri yürütme,
diğeri yargı. Yani, yasamayı, yürütm eyi, yargıyı kim ler temsil ediyor; sonuçta
in sa n la r temsil ediyor. Bu insanlar içinde... İşte gördük, görüyoruz, günde
yaşıyoruz, suç iş leyen le r var, suç işleyen le ri koruyanlar var, suç işleyenleri
teşvik e d e n le r var; onu, yakala ndığı halde arkadan bırakanlar var. Bugün mü
dün mü gazetede okudum işte Sakarya'daki durum albay bar bar bağırıyor. "35
kişiyi yakala dım ; bıraktırdılar..." diyor. Yani, şimdi, dola yısıyla , bir yanlış var.
Devlet cinayet işlem ez doğru; ama, insanlar "Ben devle tim" diyerek cinayet
iş liyorlar, şeb eke ler oluşturuyorla r, kaçakçılık yapıyorar, para tahsil ediyorlar,
artık her türlü kötülüğün, pisliğin içine giriyorlar. Şimdi, bizim görevim iz devleti
suçlam ak değil de, devle ti

ulusla rarası alanda, dünya

kam uoyunda,

yani

işkenceci
devlet,
ne
bileyim,
diktatörlükle
yönetilen
N ijer'yadan,
N ikarag ua 'd an, Güney Amerika ülkele riyle aynı konuma getirecek olayları
yaratan in sanların da yakasına yapışmak durumundayız. Bunu kim yapacak;
ö n celikle , MIT'in arayıp, bulup bunun önüne geçmesi lazım.
Yine, bir açıklamasını okudum diyor ki "Bu koruculuk

sistemi

çok

te h lik e lid ir, kaldırılsın" ben de diyorum ki, 'günaydın' sekiz dokuz yıl geçmiş,
orada b inle rce insan ölmüş, birkısmının öldü rü lm e sind e korucuların eli var,
ben bir vatandaş olarak 1991'den önce de bu koruculu k sistem ine çıkmışım;
ama....
BAŞKAN -

İsterseniz biraz da özel konuya gelelim . Uğur Mumcu'ya

gele lim . T abiî çok ülkenin genel durum una gidince...
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Dolayısıyla, ben, MIT'in içinin güllük
g ü lista nlık olmadığı, her şeyi doğru yapm adıkları kanaa tinde yim , orada da
ha talar var, orada da büyük yanlışla r var. Ben, bu noktayı öz ö liikle belirtm ek
istiyorum. Yani, MİT'i eleştiri dışında tutmak bana göre yanılgı olur.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) Yani, sizde devreden çıkmadıkları
konusunda bir kanaat oluşmuş?
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Evet...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu kanaatin oluşmasının desteği, yani somut
veriler, mesela uzmanla görüşm eniz veya başka şey mi? Yoksa muhtelif...
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Ben diyorum ki, bu gibi k on ularda MİT
devreden çıkmıyor. Çatışmaya dahi bizzat g irebiliyo r. Hiram Abas olayında
olduğu gibi. Devreden çıkmıyor, bizzat Ziver Bey Köşkünde olduğu gibi, bizzat
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s orgula m a dahi y apabiliyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın Yılmaz, haklısınız da, onla r çok genel
konular. Yani, mesela Hiram Abas 25 tane kurşun ta şıy a b ilir de bu uğurda
sıcak çatışmaya girm em iş olab ilir. Yani, Mehmet Eymür bir sürü sorgula m aya
gider de bu konuda girmemiştir. Yani, bu olaya münhasıran, bu olayın
öz elinde, herhangi bir bu kanaati oluşturacak somut bir izlenim iniz var mı
gerek o MİT uzmanından veya bir başka kaynaktan, yaksa genel olarak mı MİT
üzerindeki yargılarınızdan mı bunda da mutlaka bilgi s a h ib id ir diyorsunuz?
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - işte o gelen arkadaşaların verdiği
bilg ile rd e n sonraki ge lişm elerden çıkardığım sonucu aktarıyorum. Yani,
diyorum ki, devreden çıkılmıyor; dola yısıyla ; bize, arkadaş, tam ve yeterli
bilgiyi verm edi. Yani, madem böyle bir ihbar gelm iş ise, niçin bu ihbaran
üzerinde durulm adı, gereken de ğe rlendirm e yapılmadı, araştırılıp da yetkili,
verdiği yetkili Başbakanlık mı artık kimse, yani Sayın Başbakan, Uğur Mumcu
ö ldü rü le cek şu kişiler tarafından, şu örgüt tarafından öld ü rü le c e k niçin
denm em iştir de, ihbar gelmiş, ihbarı vermiş, o zaman Başbakan demezmi ki,
yahu sana ihbar ge ld i, öldü rü le cek diyorsun; ama, hangi örgüt, kim, nereden
gele cek, yabancı istihbarat örgütü mü, İran mı, İslâmî Hareket Örgütü mü,
PKK'mı, başka bir örgüt mü, mafya mı, kim, hele bunu iyice araştır demez mi?
Normal olarak bunu demesi lazım. Araştırın, kesin sonucu bana getirin, ona
göre üzerine gidelim . Demez mi, demesi lazım.
Burada, ben, illa MİT'in eli var, MİT b iliyo r da söylem iyor değil de,
öz e llikle ga ze le te le rd e yazıla nlar, tabiî, benim, açıklamam değil de, ben
ge nelde böyle açıklıyorum. MİT, bu olayın üzerinde öyle sanıyorum ki, ihbarı
cid diye alm adı, yeterince de durmadı. Yani, bundan, o çıkıyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama bu ikisi çok farklı. Eğer MİT üzerinde
durup ih pbarın üzerinde cid dî durup durmamasıyla veyahut da doğal olarak
B aşbakandan bir talim at alıp, tam tersine, en in e boyuna in cele m esi ve sonra
da takip etmesi aynı şey...
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Hayır, aynı şey, aynı şey. Eğer, yeterince
dursaydı "Bilgiyi verdik devreden çıktık" demezdi. Durmamış, yeterince
durmamış. Yetkili m akam lar zaten kime verdiyse bilgiyi o n la r da alıyor....
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - "Önce devreden çıkmadıkları kanaatindeyim "
d e diniz Sayın Yılmaz; ama, şimdi de, yani ciddiye alm adığı için devreden
çıkmış gö rünüyor. Yani, sizin k anaatinize göre MİT.,.
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Hayır, ben, diyorum ki, ge nelde bu gibi
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olaylarda, yani, ben, illa da bu gibi olayla rda benzer olayla rda
çıkılmıyor, burada niye devreden çıkıldı diyorum.
BAŞKAN - Tamam anladım....

devreden

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Bu gibi olaylarda devreden çıkılmadığını
birçok olayda somut örnekle görüyoruz. Burada, örneğin Sayın Eşref Erdem
Beyin anlattığı 33 askerim ize suikast olayı, onların öldü rü lm e si olayında, MİT
araştırımış, soruşturumuş, 33 askerin PKK tarafından ö ld ü rü le c e ğ in i tarih
vererek, yer göstererek belirtmiş: Mumcu olayında ihbar g e ld iği halde niçin
araştırıp belirtm em iş? Onu demek istiyorum yani.
BAŞKAN

-

N ihayetinde

ikisi

de

öldürülm üş,

yani

33

asker

de

öldürülm üş, Uğur Mumcu'da öldürülm üş...
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Öldürülm üş de orada...
EŞREF ERDEM (Ankara) - "Fail belli orada, faili tarif etmişler. Faili
orada tarif etm işler önceden; burada failin nerede olacağı konusunda bir
berraklık yok" diyor.
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Tespit etmişler, "şurada yapacaklar"
dem işle r; "şu tarih te yapacaklar demişler, falan yerde yapacak" dem işle r; ama
burada deniyor ki, “ ihbar geldi; ama, biz bilgiyi verdik devreden çıktık" ben de
diyorum ki haklı olarak, MİT niçin araştırmamış? Hangi örgüt tarafından
yapılacağını, suikastın nerede düzenleneceğini, evinin içinde mi, dışında mı,
kim ler tarafından yapılacağını niçin araştırm amış da, soyut bir ihbar alır almaz
hemen devreden çıkmış ilgili makamlara bildirm em iş? Onu diyorum ben.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bir de Ömer Çiftçi olayı üzerinde duruyor,
komisyon da üstünde durmuş, Ömer Çiftçi'yi dinle m iş olaya şahadeti açısından
bir durağın istenmemesi, Sayın Mumcu'ya şey söylenmesi işte "Bugün çıkacak
mısınız falan" diye de onu da Güldal Hanıma aktarmış Mumcu?
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Vallahi O durum şöyle...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O konuda bir kanaatiniz var mı? Biz olayı
b iliy o ruz bütün komisyon üyele ri olayın...
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Güldal Mmumcu'nun iddia sıydı biz
G üldal Mumcu Hanımı çağırıp dinle diğim izd e, olayın oluş biçim in i anlattı,
anlatırken de bu arada işte komşuları olan Ömer Çiftçi Beyin, eşine
seslenerek....
AHMET PİRİŞTİNA (İz m ir)- Olayı biliyo ruz efendim. Komisyon olarak
kanaat sizde...
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Biz de bunun üzerine böyle bir olay var.
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nedir? Arkadaş geldi ifade verdi, sizin bizi çağırdığınız gibi biz de Ömer Çiftçi
Beyi çağırdık. Böyle bir şeyin olmadığını bize anlattı, zaten ifadesi Komisyon
tutanaklarında vardır. Anlattı, o konuda irtibatı, evi, gerçekten öldürülm esi
konusunda gibi bir izlenim olamadı... Orada yalnız şunu da ilave etmişti, bir
taksi durağı kurulacakm ış Uğur Bey herhalde kurulm asını istiyorm uş, Ömer Bey
de kurulm am asını istiyormuş, öyle bir şey vardı yani.
BAŞKAN - Ciddî gö rm ediniz yani olayı?..
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Öyle yani biz...
BAŞKAN - Ciddî gö rm ediniz evet...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Sayın Yılmaz, belki özel bir yorum olacak;
ama, eğer, uygun görürseniz, soruyu c ev a pland ıra bilirsin iz. Tabiî, 2,5 yıl gibi
uzun bir süre ve 908 faili meçhul cin ayet isim len dird iniz, ortaya koydunuz,
ciddi bir çalışma yaptınız. Bütün bu çalışm aların iç e risin de, sizin bu olay
iç e risin de, bütün o layla r içerisinde, özel olarak da Uğur Mumcu olayında,
çünkü. Uğur Mumcu olayında araştırırken sizin raporunuzda be lli m erkezlerce,
belli odaklarca olayın saptırılmaya, b a ş k a , yönle re çekilm eye çalışıld ığı veya
önünüze e n g e lle r çıkarıldığı, hatta tam tersi e n ge lle rin yapıldığı konusunda da
belg e olduğunu ifade ediyorsunuz.
Siz, bir siyaset adamı olarak, bütün bu olayla rı b irbirine bağladığınızda,
2,5 yılın sonunda yazdığınız raporu ortaya koyduğunuzda içinizde beliren
genel kanaat olarak bütün bu e n g e lle m ele rin nerelerden kaynaklandığı ve
nerelere kadar uzana bileceğ i biçim inde bir kanaat sahib i oldu ğun u mu kendi
iç dünyanızda?..
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Efendim, ben, bu c in ay e tler konusunda,
Türkiye'de işlenen cin ayetler...
BAŞKAN - Tırnak Uğur Mumcu konusunda...
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Uğur Mumcu konusunda merkezi
sorduğunuza göre, ben, bunu, m uhale fet şerhim de belirttim . Çünkü, bir
Cum hurbaşkanı çıkıyor diyor ki "Ben, G enelkurm ay Başkanı iken, Sayın
Süleyman Demirel - k i, bugünkü C u m h u rb a ş k a n ı- Başbakandı 80'de, olaylar
da yoğunlaşm ıştı, bana şu kontrgerilla de d iğ in iz örgütü bu olayla rın
batırm asında kullanalım " dedi ki, Kenan Evren anılarında ve basına yaptığı
açıklam alar da bu var. ” ve h...tta şunu da ekledi 1971'de Mahir Çayan olayında
kullanıldığı gibi kullanalım dedi " diye açıklaması var. Ben de razı olmadım;
ama...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Pardon, şim diki C u m hurbaşkanına değil;
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Sayın Ecevit'e söylüyor bunu.
MUSTAFA

YILMAZ

(Devamla)

-

1980

öncesi

Süleym an

Demirel

Başbakandı, 12 Eylül ih tilali öncesinde Kenan Evren de G enelkurm ay Başkanı
iken.
Şimdi, "Ben de razı olmadım; ama, bilgim dışında kullan ılm ış o lab ilir"
diyor. Bu birinci nokta. Yani, çok çok temel nokta bu.
İkinci nokta; Sayın Ecevit de B aşbakanlık yaptığında, demin anlattım
k on trg erilla olayını ilk ortaya atan siyasî kişi olmuştur; sonradan program lara
çıktığında
da
kendisine
suikast
düzenlen m esin de n,
bir
sonuca
ulaşam adığından G enelkurm ay Başkanına "Bu örgütü ortaya çıkarın" dem esin e
rağmen, ancak belli bir yere kadar g id ild iğ in i, fazla
g id ile m e d iğ in i
vurgulamıştır. Yani, Ecevit de Başbakanlık yapmış bir kişi olarak, siyasî bir kişi
olarak kabul ediyor.
Yine, Sayın Türkeş'in "Şahin le rin Dansı" adlı anıları yayınlandı
anımsadığım kadarıyla Sabah'ta. Orada Ağca'nın kaçırılması olayına konuyu
getiriyor, "Ağca'yı cezaevinden kaçıran gizli bir devle t örgütüdür" diyor. Bu da
Başbakan Yardımcılığı yapmış, bir siyasî parti lideri. Bununla ilg ili daha, tabiî,
belg ele r, b ilg ile r falan da var, elde kitaplar var, anılar var, y a z ıla n la r var. Yani
bu noktayı göz önünde tuttuğumuzda, odağın nere olduğu be lirle n iyo r.
Yani, ben, o bakımdan bunları düşünerek, bu açıklam aları düşünerek,
kitaplardan,
y az ılanlardan,
m akalelerden
haberlerd en,
tele vizyon
program larından
örnekler
vererek
bu
kan tgerilla
örgütünün
mutlaka
araştırılm ası lazım. Neden; devletin temize çıkması açısından. Halkın korku
toplumu olarak yaşamadan uzaklaştırılm ası açısından. Sağlıklı işler bir
dem okratik yönetim in oluşması açısından bunu mutlaka araştıralım. Ülkemiz
için zorunludur. U lusla rarası alanda Türkiye'n in saygınlığına düşen gölg eyi
kaldırm ak açısından g e re k lid ir inancıyla hareket ettim. M uhale fet şerhini de
işte bu sözünü ettiğim iz şeyin araştırılması için belirtm iştim . Tabiî, o ayrı bir
araştırma konusuydu.
Sayın Başkan, burada benim çok önemli, hem T ürkiye'nien ekonom ik
ge le ceği açısından bir noktaya izin verir misiniz?..
BAŞKAN - Buyurun.
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Ben 1991 ocak son şubat 4'e kadar yani
bir hafta Strazburg'da, Avrupa Parlam entolar Asam b le sind e h a sbe lkad er
bulundum . Açılış konuşmasını o zamanın Fransız Başbakanı B alad ur yaptı.
Şimdi, biz diyoruz ki, "Avrupa'ya entegre olalım. Batılı ü lkele r arasında tam
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yerim izi alalım, Avrupa Konseyi üyesiyiz Avrupa Birliği üyesi olalım Gümrük
B irliğine girdik, buraya da mutlaka girelim , oradan bize karşılıksız para gelsin
ekonom im izi kalkındıralım ." orada, gerek Fransız Başbakanı Baladur'un, gerek
Portekiz Cum hurbaşkanı Mario Suarez'in konuşm alarını çok yakından izledim,
not da aldım. Baladur'un dediği özetle aynen şu "Biz, Avrupa B irliğini
oluşturan 12 devle tin temel amacımız, insan hak ve ö z g ü rlü kle rin i tam ve kâmil
anla mda sağla maktır. Bu anla mda amacımıza da büyük ölçüde ulaşmış
bulunuyoruz.

Bize

üye

olmak

isteye

ülkeler

var.

Şimdi

s özleşm elere imza koyup da, bu sözleşm elerin gereğini
getirm eyen devle tlerin , aramız da yeri yoktur" diyor.

ulusla rarası

ü lkesin de yerine

Şimdi, ben, buradan çıkardım dönüşte bir tele vizyon program ına da yine
TRT Avrasya Televizyonuydu sanırım, programına da katıldık Ayçan G iritlioğlu
sanırım yönetiyordu, Abdullah Gül Bey, Selçuk Maruflu Beyle bi;likte
katılmıştık. Tabiî, arka da şlar değişik görüşler ileri sürdüle r; benim dediğim
şuydu: Yani, şimdi, biz Türküz tamam, biz Müslümanız tamam, biz onla rd an
kültür açısından geriyiz tamam; ama, adamların bizim önüm üze çıkardığı
engel, temel
s özleşm elere

insan
imza

hakları konusunda
koyup
da
bu

duyarlı olmamamız. Ulusla rarası
sözleşm elerin
ge re ğ in i
yerine

getirm em em izdir. Orada Avrupa B irliğinde P arlam enterler A sam b le sind e çeşitli
sözler verm işiz, dem işiz ki "şu konularda iyileştirm e ler yapacağız." ya sözünü
verme, ya söz veriyorsan gereğini yerine getir. Dolayısıyla , g ü ven ilm e z bir
tutum oluşm uş Türkiye aleyhine. Türkiye aleyhine gü ven ilm e z bir tutum
oluşmuş. Bu durum la r, yani, biz, bu konuda iy ileştirm e leri yapmadıkça, işin
gerçeği Avrupa B irliğinde bizi aralarına almazlar. Her şeyden önce biz bu
konularda kendi insanımıza karşı duyarlı olmalı, bunun g e reğ ini kendi özgür
iradem izle yerine ge tirm eliyiz. Ondan sonra adam lar bize M üslüm anlık kartını
veya kültür düzeyinin gerilik kartını çıkarırlarsa, biz de ona göre yanıt verme
durum unda olalım. Yani bu yönden ulusla rarası alanda da bizim sıkıntılarımız
var onu gözfediğim için onu da belirtmek istedim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Bilgiç.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Sayın Başkan, Türkiye,

birer birer insan

hakla rına imza attığı için değil; bir kere insan olduğum uz için, insan haklarını
Türkiye'de uygulam am ız gerektiğ i kanaatındayım. Avrupai) istedi diye veya
buraya imza attık diye değil.
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Ancak, Sayın Baladur'un oradaki konuşm asında ifade ettiği ve "Tam ve
kâmil insan haklarını uygulayan devletleri içimize alırız..." diyen o zat ve onun
devleti, Cezayir'de insan haklarını hiçe saymıştır. Dem okrasiden bahseden o
ülkele r, işlerine g e ld iği zaman demokrasi, gelm ediği zaman oralarda ihtilal
yaptıran ülkelerdir. O insanlar ki, yüzde 7 0 - 8 0 civarında oyla gelen fis
iktidarını, muhtemel iktidarını önlemek ve kendi m addî m enfaatle ri için yaklaşık
12 m ilyar dolarlık senelik m enfaatleri için orada ih tila l yaptırmış ve ülkeyi
birb irin e katmışlardır.
Biz, o insanların sözlerin e bakarak değil; bizim gelenek, gö reneklerim iz,
örf ve adetlerim iz, Türk dünyasının 3000 sen ed ir oluşm uş kültürü, bana göre,
onların kültüründen daha insancıldır, insana daha yakındır. Her şey insan
içindir. Ayrıca, İslam Dini de insana önem veren ve insanın dünyada Allah'ın
halifesi ilan ettiği bir kiş ilik kazanmaktadır.
Türkiye insan haklarını ne Avrupa'dan ne de dünyanın
diğer
ü lk ele rind en öğrenecek değildir; ancak, tabiî ki, Türkiye'de birtakım olaylar
olmakta ve bu olayla rın önlenmesi+v«^4ıııiziM yöm vlüV -
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hepim izin gö revid ir; bu yöndeki duygu ve d ü şün cele rim i aktarm a fırsatı
verd iğ in iz için Sayın Başkan teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum.
Evet, şimdi, başka soru sormak isteyen var mı?..
Tevfik Bey; buyurun.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Mustafa Bey, biraz önce, adını bizzat ifade
ettiğ iniz, çok önem li saydığınız Ekrem Baytap kimdir, şu anda nered edir, ne
yapıyor, olayd aki önemi nedir?
Bir de, Tevfik Ağansoy'un - b i r yerde okudum, siz de bu konuda bilgi
s a h ib iy rn iş s in iz - ifad elerin de, anılarında, geçmişte sıkıştığında, son olayla rla
ilgili, biliyo rsunu z. Çakıcı ile araları açıldı, bazı yerlerde taraf o ld u la r ve
kendisi de bir cin ayette öldürüldü "fazla üstüme gelm eyin Uğur Mumcu olayı
dahil, bütün herşeyi açıklarım" şeklinde bir ifadesi, sizin
duyuldu mu?

tarafınızdan

da

Bir de, çok yakın bir zam anda medyada patladı. Pişm anlık yasasından
yararlanan Murat İpek ve Murat Demir, bu itirafçılar, bizim Kom isyonun, tabiî,
do ğru luğ unu tespit ederek işini bitirdiler; d iyorla r ki "biz. Uğur Mumcu'yu
öldüreni biliyoruz, bombayı koyanı biliyoruz, resmi de elim izd e; ama, can
gü v e n liğ im iz şu
söyleyem iyoruz."

anda

sıkıntıda

olduğu

için,

bundan

daha

fazlasını

Ortada, çok somut, çok net id d ila r var ve Tevfik Ağansoy, sizin ortaya
koyduğunuz son g ü nlerde ki o çete ba ğlantılarıyla ilgili, siz olayda, iki noktaya
bizi yön le ndirm eye çalıştınız çalışm alarınızda; bir, çeteye yön le nin , bir de, bu
islami Hareket Ö rgütüyle yönlenin gibi. Uğur Mumcu dosyasına baktığınız
zaman, tabiî, siz. Kom isyondayken, bu Emniyet Genel M üdürüne ve Devlet
G üvenlikteki bütün ihbarları, b ilg ile ri ve b e lg ele ri, yazışmaları elde edebilm e,
onları in c ele yeb ilm e şansınız oldu mu; o da çok önemli. Baktığınız zaman
zaten, olay iki yere yönleniyor; yani, çete kapsam ında veyahut da diğer
kapsamda. Tevfik A ğ a n s o y ’un, Ekrem Baytap'ın, İpek ve Demir'in konularını
size, bize açıkla m anız için sormak istiyorum.
MUSTAFA YILMAZ - Ekrem Baytap, Batman'da kitapçılık yapan,
kitapçılık yaparken, İslami Hareket Örgütünü oluşturan, hatta, onun üst düzey
yön e tic ile rin d e n biridir; yani, bizim ed in d iğ im iz b ilg ile r ve rapora işlediğim iz
şekliyle , sonradan bu yakalanmış, tutuklanm ıştır; şu anda, İs ta n b u l’da
yargılanm aktadır. Ayrıca, bu örgütün, bu olaylarda kullanıldığı, hatta, adam
öldü rm e le rd e k ullandıldığı, Y a lo v a ’da, hatırladığım kadarıyla, Abbas Holizade,
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Ali Ekber Gorbani adlı iki iranlınm yer gösterm e yoluyla da cesedinin
bulu nm ası, bu örgütün o öldürme olaylarında kullanıldığını gösteriyo r ve bu
ne denle de, ken dileri İstanbul'da y argılanıyorlar ve sanıyorum Devlet
G üvenlikte yarg ılan ıyo r ve tutuklu olması lazım, dava bitmedi sanırım; şimdi,
Ekrem Baytap'ın durumu bu.
Şimdi, Tevfik Ağansoy ile ilgili konu; yani, onu ben de okudum. Ayrıca,
bugün bir açıklama geçti elim e - ş u anda ismini anımsayamadığım bir kişi
açıkla m a yapıyor m a h k e m e y e - bugünkü gazetede var. Tevfik Ağansoy
olayında, Recep Çiçek ki, Ala addin Çakıcı'nın adamı olarak ismi geçiyor, olay
yerinde vuru lara k öldü rü le n kişi. O tanık, ifadesinde -b u g ü n k ü ga zetelerde ya
Hürriyet'de olacak, bilem iyorum tam is m in i- “Tevfik Ağansoy'a baskın yapıldı.
Recep Çiçek ve arkadaşları onları vurdula r. O arada biri, bu Recep Çiçeği
ö ldürdü; öldü rü lm e seydi, o yakala nsaydı, bazı ola yla r ortaya çıkacaktı. Onun,
bu Recep Çiçek'i öldüren kişinin MİT'den olduğunu sanıyorum" diyor, bugünkü
ga zetelerde var. Şimdi, Tevfik Ağansoy da, tabiî, bunlar, büyük bir paylaşım
kavgasına girdiler. Paylaşım kavgasına girince, çetelerin içinde yer alan, ki, 59
kiş ilik içinden birb irle rin i de öldürm eye başla dılar; yani, ismi sayılanlardan,
ö ld ü rü le n le rd e n 10 kişi aşağı yukarı çetenin içinde, ö ld ü re n le r de yine çetenin
adam la rı veya onun önde ge le n le rin d e n bulup, öldürttüğü kim seler. Şimdi, bu
konuyla ilgili bilgim bu.
Murat İpek ve Murat Demir

isimli

kişilerin

açıklam alarını

başından

sonuna kadar okuyorum. Bugün, Emek Gazetesinde yine bir açıklam aları var.
Tevfik Bey, sanıyorum, sizin, demin ba hsettiğiniz açıklaması, he rha lde orada
da geçiyor.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hangi gazete?
MUSTAFA YILMAZ - Emek Gazetesi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yok, bendeki başka bir gazete.
MUSTAFA YILMAZ - Hayır, Emek Gazetesinde ben, hatta gazeteyi de, bu
konulara biraz ilgim olduğu için. Emek Gazetesini de aldım. Emek Gazetesinde
var, geniş bir açıklama var; hatta, Denizli'de bir tele vizyon..
TEVFİK DİKER (M anisa) - O olayın detayı var bizde; onu biz tutanakla ra
ge çirdik; bendeki de bir başka gazete. Yalnız, burada, sizin s ö y le d iğ in iz i teyit
eden bir şey var. Bakın, burada d iyorla r ki "öldüren bombacı MİT'te
çalışıyordu" Şimdi, biraz önce sizin...
BAŞKAN - Bu haber ne zaman çıktı?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bunla r çeşitli zam anlarda çıkıyor. Tarihini
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yazmamışım ama, mesela bu, Ege Gazetesi, D enizli kaynaklı.
BAŞKAN - Şimdi, anladım da, bu haberlerin çıkışı önem li şimdi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bunlar, zannediyorum bir haftadan bu yana,
on günden bu yana...
B A Ş K A N - Şimdi, bizim Komisyon çalışıyor, bu ha b e rle r bugünlerde
çıkıyor; bu dikkat çekici bir olay.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yalnız, bunlar, sadece Uğur Mumcu ile ilgili
değil, b u nlar genel olarak çıktılar itirafçılar. Şimdi, bunun geçm işi de var. Bu
itirafçı dosyasını, Hanefi Avcı ile ilgili, onun bir belgesini ele geçirerek ben
açtım, işte, onla rın lojm anlarda kaldığını, devletten para aldıkla rını, jandarm a
ve poliste görev yaptıklarını çeşitli statülerde ve bazı olaylara g ird ik le rin i biraz
önce Sayın Başkan da söyledi; ondan sonra bunlar b a ş la dılar konuşmaya, bu
adam lar ve bu adam la r şahsen bana da adam g ö nd erdiler; bazı yerler temas
etti. Medyada konuşurken Susurluk olayıyla ilgili başladı. Uğur Mumcu olayıyla
değil. Uğur Mumcu olayı, bu işin içinde onların vermek is ted iğ inin çok küçük
bir paçası.
Burada, Mustafa Bey'in biraz önce söylediği Recep Çiçek, biliyorum , o,
Çakıcı'nın adamıdır; yani, o olayla rı biraz çok yakın takip etme durum umuz
oldu. Bu iki kişinin itiraflarıyla, bugüne kadar elde ettikle riniz, mesela, çok
ilgin ç id d ia la r var "üç ses" diyor Güldal Hanım, üç hareketli diyor burada da;
k adem eli bir bomba veya silah şekliyle . Siz, başından beri olayların
içe ris in d e s in iz ve k en dinizi iki yere kanalize ediyorsunuz. Birisi, bu Batman
kaynaklı o çıkış ve dikkat ediyorum, şimdi, Batman'dan da çıksa, oradan da
çıksa, buradan da çıksa, hep çıkış noktaları o taraftan toplanıyor.
MUSTAFA YILMAZ - Belli bir odakta toplanıyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, çeteye de girse, mafyaya da girse,
e ro ine de girse, uyuşturucuya da girse, genelde, oradaki de vle t içindeki güçle r
ve ama itirafçı olmuş, ama ülkücü kılığına girm iş, ama başka şeye girmiş, hep
aynı yerden kaynaklanıyor; İstanbul bağlantısından çıkarak gidiyor. Siz, bu
konuda, çok net söylüyor adamlar, yani, bugüne
kadar, o benim
tered dü tlerim in olduğu, Ayhan Aydın'ın dışında bu kadar net söyleyen,
biliyo ruz, ediyoruz, resm im iz var diyen burası var; ee, bu kadar net varken ve
bu çete olaylarının içine bunlar da sızmışken, bunlar, şimdi itirafçı şekliyle
ortaya çıkmışken, bir yönlendirm e mi, yoksa, gerçekten, hakikate bizi
g ö n d e re b ile c e k bir yol mu bu?
MUSTAFA YILMAZ - Tabiî, yön le ndirm e mi, gerçeği mi söylüyorlar, tabiî
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onu bilecek durumda değilim . Yani, bu konuda, örneğin, ge çtiğim iz haftalarda
“ ben, Türk Gladyosuyum, Avusturya hesabına çalıştım. Uğur Mumcu'yu Hörzt
G old m ayer diye bir kaçakçı öldürd ü" falan da diye söyledi; onun söylediği
doğru muydu, yani, onu da bilem iyorum . Yalnız, benim...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, bizim çok üst düzey, efendim , MİT onu
biliyordu, bilm iyordunun dışında, artık bir yere yönlenm em iz lazım.
MUSTAFA YILMAZ - Tevfik Bey, bu konu da, şunu, ö ze llikle, tabiî, onla r
doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor net bir yanıt vermek zor; çünkü, herşeyi
s öylüyorlar. Ama, olan olaylara bakıyorsun, olaylar olduğu için, do ğruluk payı
var; bir adam bunların tümünü bilemez diyorsun içinde olmasa. Yalnız, benim
b ildiğim , tespit ettiğ im iz husus şudur, raporda da vardır: Bir defa, itirafçılar,
kesin olayla rın içinde. Biz, zaten raporumuzda, bugün "Yeşil" kod adıyla geçen
M ahmut Yıldırım'ı yazmışız. "General Zinhar" kod adıyla geçen Alaaddin
Kanat'ı yazmışız.
TEVFİK DİKER (M anisa)
"Yeşil" bugün Susurlu k Kom isyonunda çok
cid di bir durum da çıktı; yani, bugünkü o assubayın ve şeyin ifad elerin de
"Yeşil" bugün devletten, devletin bankasından para alarak, para alındığı
şeklinde çok cid di bir belg e ortaya çıktı; yani, bu itirafçılar, "Yeşil" kod adlı...
Mesala "Yeşil" de çok ilgin çtir; iki türlü Yeşil çıkıyor karşınıza. Bir, ülkücü
Yeşil, bir itirafçı Yeşil; yani, bir koyu yeşil bir açık yeşil gibi. Şu konuda bize
şunu d iy e b iliy o r musunuz, benim endişelerim var Sayın Başkan, arkadaşlarım ;
yani,
aldığım
duyumlara...
Bu
adam la r
eğer,
gerçekten
bizi
y ön le ndirm iy orla rs a, ciddi bilg ile r ulaştırmak istiyorlarsa, bu adam la rın her
zaman ortadan kaldırılm ala rı söz konusudur.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Toplantının sonunda bu konuda bir karar
a lab iliriz.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Adamların dediği şu; Tele vizyon sah ip lerin e
s öy led ik le ri - d e m in de a n la ttım - şunu şunu yaptık, şöyle şöyle yaptık, silahı
yastığın içine koyduk, kaleşnikofla böyle böyle, bilmem DH'yı taradık falan,
filanı da öldürecektik HADEP İl Başkanmı; olmadı, bilmem ne. İşler karışınca,
Susurlu k musurluk bilmem ne işi etkiliyor, v erd ile r bize paramızı, biz, buradan
gittik. Dedikleri şu: Yaşam güvencem iz sağla nırsa, hapse de girmek
istemiyoruz.

Hapse

girersek,

bizi

ha pishanede

şişlerle r.

Bizim

yaşam

güvencem iz sağla nırsa, resmi de elim izde, herşeyi açıklarız. Şimdi, bu tabiî,
herhalde, bizim ulaşmaya çalışacağımız, kaset maset, kendisi falan
d e ğe rlen dirm e m iz gereken şeyler.
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^ MUSTAFA YILMAZ - Sayın Başkanım, müsaade ed ers e niz be lirttiği bir
noktayı belirtmem lazım, doğru söylüyor Eşref Bey.
Şimdi, bizim başımızdan bir olay geçti. Silvan'a gittik. S ilvan'da, biz
Kaymakamlıkta - ö y l e h a tırlıy o ru m - konuşurken bir gürültü koptu fala n, ne oldu
diye şey yaparken "bir adam öldü rü ld ü" dediler. Biz de, şaka yollu dedik ki,
"herhald e, bize hoşge lm işsin " diyorla r. Şimdi, bir yanda, hatırla dığım a göre,
bir tugay var, caddenin bir tarafında bir tugay var, bir tarafında d ü kkân lar var,
evler var; bir cadde yani ve orada, 40'tan fazla cin ayet işlenm iştir faali meçhul,
hiçbiri yakala nm am ıştı. O arada, Ormaniçi mi, ne adında bir köyden yaşlı bir
adam, 28 yaşlarında bir genç, 65 yaşlarında bir adam, bir de yine 5 5 - 6 0
yaşları civarında bir adam geldi. Şimdi, bu adamın bize dediği şu oldu 5 5 - 6 0
yaşlarındaki adamın. "Beni, PKK'lılar aldı götürdü, bir hafta tuttula r, 50 milyon
lira vergi vurdula r. 'Bir haftaya kadar bu 50 milyon lira vergiyi getirirsen seni
bağışla yacağız, getirm ezsen ö ldü re ceğ iz' dediler.
Ben de, yalvardım,
yakardım, yoksul olduğum u söyledim; 10 m ilyona razı ettim. Hanımımın
b ile z ik le rin i, işte g re m is elerin i filan da cebim e koydum vereceğim . Sizin
g e ld iğ in iz i duydum, size geliyorum . İşte, siz devletsiniz. Benim can
g ü ven liğ im i sağlarsanız ben bunu verm eyeceğim , sağla m azsanız, ben bunu
vereceğim "

dedi.

Yani,

ge nelde

şu

vardı:

Korku

toplumu

olmuş

dedik,

v ata nda şlar korkuyor; vatandaş b ild iğ in i söylem iyor. Örnek, Musa Ânter
olayında, yeğeni Orhan M iroğlu'nu defala rca peşin e düşm em e rağmen, o
yörenin m ille tv e k ille rin i araya sokmama rağmen, bizzat tele fonla görüşmeme
rağmen, dayısı da ö ldü rü ld üğü , aynı arabada kendisi de yara lan dığı halde, bir
türlü Komisyona getirip, bilgi almamız mümkün olmadı; çünkü, korkuyordu,
öldü rü lm e kte n korkuyordu.
Şimdi,
yine,
H astanesinden, 600

Malatya'da,
1995
E ylü l'ünde
Diyarbakır
Askeri
yataklı hastaneden, üç kişi tarafından götürülen,

ke n d ile rin e JİTEM elem anı diye kimlik gösterm işle r, asteğm enin yanında
çağırtmışlar, o memur orada çalışıyor, benim hemşerim. Senin adın ne; Ali
İhsan, seni g ö türece ğiz dem işle r. Neden; sen, suç işlem işsin. Ben suç
işlem edim , herhangi bir olaya katılmadım; asteğmenim de durumu biliyor.
Senin adın Ali Ihsan değil mi; evet, Ali Ihsan. Sen, Dargeçitli değil misin; yok,
ben MalatyalIyım, Arguvanlıyım . Yav, nasıl olur; babanın adı şu değil mi; yok,
babamın adı Ali. Annenin adı bu değil mi; yok, annem in adı Ayşe. Doğum
tarih in bu değil mi; yok, o da değil. İşçi değil misin; yok, ben memurum
demişse de, telefon edelim demişler; artık, kime telefon ettilerse, komutanım
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de m işle r yalnız. Şimdi, almış götürmüşler. O günden bu yana birbuçuk yıl
kadar zaman geçti. Cum hurbaşkanı da dahil herkese ben kendi elim le dilekçe
yazdım, adamın ağzından verdik. İçişleri Bakanına, B aşbakanlığa, siyasî parti
genel başkanlarına gönd erdik dilekçe le ri; yok, ortada yok. Ben, oranın
O lağanüstü Hal V alisiyle görüştüm, ilg ili valiyle görüştüm. Jandarm a Genel
Komutanlığı y e tkilis iyle görüştim -k o m u ta n G enelkurm ayda toplantıya g itm iş tidurumu anlattık. Biz denilen şu oldu: “JİTEM yok" Ben dedim ki "komutanım,
şimdi, JİTEM'in varlığı kesin" "yok öyle bir şey" dedi. Dedim "efendim , normal
vatandaşa anla tırsınız ama, ben içindeyim ." JİTEM'i varlık olarak zaten rapora
da geçm işiz. Ayrıca, O rtadoğu'da gelm işler, ö ğ ren cile ri tehdit ediyorlar;
yaka la ndıla r, üzerlerind en JİTEM kim liği çıktı. Orada da, JİTEM elemanıyız
diye götürm üşler; şimdi, dola yısıyla var; yani "siz, bu kişileri, gerçekten.
Jandarm a teşkilatını kullanıyorlarsa, yakalayıp, adalete teslim etm ezseniz,
Jandarm anın yaralanm asına engel olamazsınız" deyince "tamam" dedi "var dı
da lagv ettik" dedi. "Efendim" dedim "lagv ile iş bitiyor mu; adam suç işlemiş;
onu yakala yıp adalete teslim etmeniz lazım" diye bir de tartışmamız olmuştu.
Söylemem gereken, Eşref Bey'in noktasına geliyorum sonuçta. Sonuçta
bir gelişm e oldu; çocuğun JİTEM elem anla rı tarafından değil de, Terörle
M ücadele elem anları tarafından alındığına ilişkin bazı kesin du yu m la r alındı.
Adam la r diyor ki "yav, böyle bir durum oldu, bir de hem şire yüzünden böyle bir
şey oldu. Biz, biliyoruz, götüren de bunlardı; fakat, hatta, o hemşire, işte 'ben
beyim e söyledim , onun defterini dürecek' dedi ve adam da ondan sonra
kayboldu" diyorla r. Fakat, ben hâlâ "m ahkemeye ifade verir m isiniz yetkililere,
savcılığa" diyorum "biz, veremeyiz, korkuyoruz, bizi de öld ü rü rle r" diyorlar.
Babasına bu b ilg ile r gelm iş. Babasını çağırdım dedim ki “gel, burada
y e tk ilile re bu konuda ifade verin" Şimdi, o da korkuyor; oğlu gitmiş, canı
gitmiş; ama, adam, birinin dayısı gitmiş, ifade vermeye korkuyor, birinin oğlu
gitm iş o da ifade vermeye korkuyor; yani, dola yısıyla , bilen b ildiğin i
anla tm ıyor, gördüğünü söylem iyor; zaten, sıkıntının kaynağında da, de lili olan
vermiyor, bilen söylem iyor, gören anlatm ıyor; dola yısıyla , o la y la r ortaya
çıkmıyor; yani, sıkıntının kaynağındaki temel ne de nle rden biri de, bilenin
b ild iğ in i söylem em esi, görenin gördüğünü söylem em esi oluyor; yani, bizi, en
çok sıkıntıya düşüren konu da bu oldu Tevfik Bey
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Mustafa Bey, çok zahmet ettiniz, teşekkür ediyoruz, hayırlı geceler
diliyoruz.

-

201

-

Müsaade ederseniz, bugün vakit epey geç oldu; yarın, biraz daha
vai<timiz daha müsait olacak; çünkü, davet ettiğim iz dört arkadaşım ızdan,
zannediyorum bir veya ikisi buraya teşrif edecekler; o sebeple, bugün, bu
toplantımızı tatil edelim ve yarın bu işe devam edelim diye düşünüyorum ; hiç
olmazsa, yarın, biraz erken bitirmiş oluruz.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Şöyle y a p a b ilir miyiz Sayın Başkanım. Yarın
Meclis çalışm aları biraz daha erken bitecek gibi görünüyor; bugünkü kadar
yoğun değil, yarın iki tane oylama var, hatta, 18.00'de mesela ge le biliriz,
19.00'a kadar genel değerlen dirm e leri...
BAŞKAN - Genel d e ğe rlen dirm e leri yapıp, yazışm alar kotlusunda falan
çalışırız diye düşünüyorum .
Buyurun Sayın Aras
REFİK ARAS (İstanbul)

-

Sayın

Başkan,

ben,

çalışma

usuluinüz

hakkında söz almak istemiştim. Yaklaşık dört saattir çalışıyoruz. Norm ald e de
bu çalışmanın sonunda, sizin Başkan olarak bir özet yapm anız lazım, bırakın
yarınki programı. Çok başlık çıkarırsanız, üç satırlık bir şey çıkar dört saatlik
çalışmanın sonunda; çünkü, gereksiz tekrarlar var çok özür dileyerek
söylüyorum . İşte, herkes, kendi aklına göre anlatıyor. Uğur Mumcu cin ayetiyle
ilgili veya değil, ya, biz, şimdi, bin tane olayın arasından a s la n la r gibi girip,
hemen Uğur Mumcu'nun cin ayetini bula cağız falan diye bir şey yok kardeşim.
Şu kitapta, netice itibariyle. Uğur Mumcu için, burada saydım 12 sayfalık bir
şey var. Dört saatten beri kon uşu lan lard an şu üç satırlık bir özet çıkıyor; bitti.
Yani, biraz, zamanı iyi kullanm ıyoruz diye arz ediyoru m ; Sayın Başkanım
olarak size arz ediyoru m , yoksa, isterseniz,, sabaha kadar oturalım; ama, ne
kadar konuşsanız konuşsanız, bu işi devlet yapmış, bu işin içe risin de MİT var;
bu kadar işte daha bir şey yok.
Sayın Tevfik Bey çok somut şeyler söylüyor, onu arkadaşlarla
müzakereye gerek yoktur; o somut şeyleri konuştuğum uzda kendimiz
de ğ e rle n d ire lim . Tevfik Bey'in söylediği şeyler hakikaten doğruysa, daha ne
uğraşıyoruz; getirin adamları...
BAŞKAN - Şimdi, müsaade ederseniz, tabiî, haklısınız; ancak bugün
d in le d iğ im iz arkadaşlarım ız, tabiî, siyaset adamı oldukları için, mikrofonu
alınca, biraz tab iî çok k onuşuyorlar ve genel konulara gid iy o rla r; ama,
elim izd en g e ld iğ i kadar m üdahale etmeye çalıştık.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama çok başındayız, daha o la y la r yeni,
nesela, bazısı tekrar olacağı için ben söylem eye çalıştım buna vakıf Komisyon
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diye, vakıf Komisyon diye; ama, bunu. Başkan, başka şeylerde ikaz eder de,
belki, ilk baş için bu zaman kaybı diye düşündüğüm üz şeyde yarar var.
O ö n e rin iz e de kesin katılıyorum; mesela, Tevfik Bey'in söylediği
konusunda hemen bir karar alıp, emniyetten mi yardım isteyeceğiz,
istih barattan mı yardım isteyeceksek...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bir kere, tele vizyon sa h ip le rin in adresi belli;
hemen acilen yazılır, tele vizyon bantının ge tirilm e si istenir, ö b ürle ri de
öğren ilir.
Bir de şunu tamamlayayım . Refik Bey haklı olarak söylüyor da, bence,
en iyi tanım la m ayı başta Mehmet Elkatmış yaptı. Mehmet Elkatmış şöyle bir söz
söyledi; yani “bizim araştırm a kom isyonları olarak, ö z e llik le bu tür konularda
yapmaya çalıştığımız, bir define arayıcısı gibidir. Define arayıcısı, iğ neyle kuyu
kazar gibi çalışır, kazar, kazar hafriyatı yapar hiçbir şey çıkmaz; ama, sonunda
belki ufacık bir sikke çıkar, o bir işe yarar, yahut bir uygarlığı a y d ınla ta bilece k
bir demir parçası çıkar" dedi. Tabiî, nihayet, haklı olarak Sayın Başkanızım da
burada ifade vermeye gelen insana da ya, orayı kes, kısa kes falan demek
durum unda d e ğiliz; orada, kendine göre anlatıyor; konunun dışına da çıkıldı
bazen ama, nihayet biz de sabırla, herhalde, yapmamız gereken, yine de
çağırdığımız adamı kırmadan dinleyeceğiz.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Bir şey söylemek istiyorum. Dikkat
ettiniz mi. Sadık Bey'in ifad eleriyle Mustafa Bey'in ifadeleri tamamen bana zıt
gibi geliyor.
BAŞKAN - Zaten, onun için davet ettik; m uhalefet şerhi yazmış.
EŞREF ERDEM (Ankara) - M uhale f şerhi farklı olduğu için
Bey'in çağırıld ı Sadık Bey'den farklı olarak.
ABDULLAH

ÖZBEY (Karaman) -

Yani,

bakışaçıları

tamamen

Mustafa
yani...

Sadık Bey giderken şunu da söyledi. Mustafa Bey sanki konuştuklarını teyit
ettirecekm iş gibi ifadeler kullandı; bunun konuşm alarından da farklı bir şey
çıktı.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Ç akışabileceği noktalar da ola b ilir; biz, onu
öyle d e ğ e rle n d ire lim . Şu olab ilir: Sadık Bey özet olarak diyelim , servisler, gizli
servisler dedi; ben öyle anlıyorum; genelde dediği o. Bir yerinde de “ belki, bu
gizli serv is ler b irile rin i taşeron diye kullanm ışlardır" dedi. Bunun d e dik leri de
aşağı yukarı, odur budur falan, o mu taşeron kullandı, bu mu kullandı, orasının
taşeron mudur, berikinin değil midir; nihayet sonuçta, bir şey çıkıyor ki,
Türkiye'd e, meşru yönetim in dışında bir şeyler oluyor; yani, nihayet ortaya

-

203

-

çıkan o işte; bizim de bulm amız gereken o.
REFİK ARAS (İstanbul) - Ve bu y etkisizlikle biz, hiç

öyle

bir şey

bulamayız.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Baştan konuştuk, çok uzun k onuşuldu; ama,
m aalesef böyle.
TEVFİK DİKER

(Manisa) -

Şimdi, hemen

ben m ü s a ad eniz le

şunları

söyleyeyim :
Murat Demir itirafçı, Murat İpek itirafçı, Necati Altıntaş eski Şırnak, sonra
D e nizli'de görevli, şu anda Trafik Daire Başkanı Emniyet, Ali Soysal Siyasî
Şube Müdürü; bunlar, tabiî Emniyet Genel M üdürlüğünde, şu anda neredeyse
gö nd erirler.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Denizli'deki şube müdürü o.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bülent Öztürk ve Cengiz Akhisar DH TV ekibi
D enizli. Bu kişileri, bu medyaya yansımış olması b ilg ile riy le ilg ili, çok önemli
ve ben teklif ediyoru m , biz şimdi bir liste yapıyoruz; ama, listeye, süratle bu
adam ları nasıl k oya biliriz, geçmişte T ürk iy e’nin yaşadığı o layla rda n bu türlü
insanların birkısmının faali meçhul cinayetlere giriyor; o ne de nle Komisyonun,
liste sırala m asında yenid en bir de ğe rlen dirm e yapmasını, bir de buna ilaveten
Talat Bagrettin Erman MİT mensubu, bunun da d inle nm e sind e, bana gelen
duyum lara göre fayda var.
AHMET PiRİŞTİNA (İzmir) - Bir şey söylemek istiyorum Sayın Başkan.
Ben, Tevfik Bey'in d e d ik lerin e

aynen

katılıyorum;

ancak,

orada

bir

ta le pleri var adamın; yani, can gü ven liğ i; yani, bu konuda bir şey yapacak
mıyız biz; yani, kalkıp. Emniyetten destek isteyecek miyiz, kalkıp, Millî
İstihbarattan

destek

isteyecek

miyiz;

yani,

bunlar,

hemen

posta

yoluyla

ad resin e ulaşılıp, g e tirile cek adam lar değil anla şılan.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Efendim, bize gelen duyum la r, bu arkadaşlar,
devle tin o iç indeki em niyet ve istih ba ra tçılarla belli işlerin içine girm işler, bir
kısmının yolları ayrılmış ve şu anda "her an ö ld ü rü le b iliriz " d iyor adam.
AHMET PiRİŞTİNA (İzmir) - Şimdi, arkadaşlarım ız bunlara

yazı

yazsınlar, pazartesi veya salı günü M eclise davet etsek, gelecek mi bu
arkadaşlar? Yani, biz, başta c id dî bir şey yapalım; yani, o DH Kanalıyla,
bunlarla o yolda bir temas kuralım, gidelim başka bir yerde toplayalım
kom isyonu, adam la ra da diyelim ki, söz verelim; biz ne em niyete haber
vere c eğ iz ne bir şey, biz, dinle yece ğiz, gideceksiniz, bizim gö rev im iz sizi
tutuklam ak değil...
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TEVFİK DİKER (Manisa) -

Şimdi, bununla ilgili, sizin d e d iğ in iz gibi,

aracılık da önem li, bunlarla ilgili, bu iki itirafçı, diğerli kolay, tele v izy o nc ular
ve devle tin adamları.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Onlar g e lir tabiî.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu iki itirafçıyla ilgili Aktüel'de bu n la rla ilgili
itirafları yazan, şu anda ismi aklımda değil. Aktüel'deki, de rgid eki sorum luya
aracılık teklif e d ile b ilir;
çalışmışlardı.

çünkü,

bana,

onların

kanalıyla

bu n la r

ulaşmaya

BAŞKAN - Son sayısında mıydı?
TEVFİK DİKER (M anisa) - Bunlar çıktı, o de rgilere bakarız. Bana ulaşma
kanalları oydu. Onun dışında başka kan allar da vardı, başka yerlere de
ulaştılar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama hangi yöntemi kullanacaksınız?
Arkadaşlar, bunlara yazı mı yazacak; yoksa Başkan görüşecek...
BAŞKAN - Yok, yazı yazmayacağız.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bize bunları temin e d e b ilir misin? Onların
istediğ i g ü ven lik konusunda nedir bir bakalım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yalnız o de vletle ilg ili m üdürleri ve DH'yı
yazıyla çağırır hemen.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Şimdi, üç isim daha ilave edelim bence
uygunsa; zabıtlara geçsin diye söylüyorum, sıralamasını d e ğ e rle n d iririz .
TEVFİK DİKER (M anisa) - O iki kişiyle, diğer o de vle t yetk ilile rin i
yazışm ayla çağırmanızda fayda var. iki itirafçıya da nası ulaşılır?
EŞREF ERDEM (Ankara) - Şimdi, bunu sormak için söylüyorum . Bugün
ortaya çıkan bir isim, bence önem li bir isim; Hüseyin Oğuz Jandarm a Assubay
olan; halen aktif olan o; bir, bunun çağırılmasını.
BAŞKAN - Müsaade eder misiniz, onun bir zabıtlarını alalım da, zaten
geldi ya bir zabıt bize.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Abdullan Çetin'in o gelen.
TEVFİK DİKER (Manisa) - O gelen Abdullah Çetin'in pek itibar
bulm ayan; ama, Eşref Bey'in üstünde durduğu Hüseyin Oğuz çok önem li.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Hüseyin Oğuz ve orada adı geçen Uğur Telik.
BAŞKAN - Mehmet Bey dedi ya, Hüseyin Oğuz Bey'in zabtını vereyim
size; zabtı inceleyelim , ondan sonra şey yapalım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sizin d e d iğ in iz Avukat Uğur Tanik, o ismi
yanlış da h a tırla yab ilir, bir başka avukat daha var; o benziyor.
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EŞREF ERDEM (Ankara) - Bu Yargıtay'a seçilm iş, sonra Yargıtay'dan
emekli olmuş.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Tevfik Bey. bu adamlar, Kadir Çelik ile

gö rüştüğüne göre, tele v iz yo nc ularla görüştüğüne göre...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Efendim, bu adam la r, Kadir Çelik'in dışında
başka y e rlerle görüştü, siyasetçilerle görüştü, genel başkanlarla da görüştü.
AHMET
PİRİŞTİNA
( İz m ir)S iyasetçilerle ,
genel
başkanlarla
görüştüğ üne göre, bizim de. Komisyon adına böyle bir girişim d e bulunmamızı
doğru b u lu yor musunuz?
TEVFİK DİKER (M anisa) - Adamların yerini bulsak tamam; adam la r şu
anda nerede, adam la rın konuştuğu Türkiye'de yerler var; ama, devlet
adam larıyla, te le v iz y o n cu la r belli, onlar, hemen çağrılır. Bu iki itirafçı, bize
bunları söyleyecek, resmi gösterecek can gü ven liğ i sağla nan
ancak böyle
aracılarla
görüşülüyor. Adam lar bir yerden

itirafçıla rla
bir
haber

gö n d e riyo rla r, bize de o konuda Aktüel'den bir arkadaş var, o yardımcı oJabilir.
BAŞKAN - Temas halinde şey yaparız.
AHMET PİRİŞTİNA (İz m ir)- Peki, bu adamların

d iğe r tale bini, bizim

böyle bir işlevim iz, fonksiyonum uz olam az değil mi; yani onların.
TEVFİK DİKER ( M a n is a )- Efendim, biz, şu anda, sadece

gazete

be yan larıyla bunların can gü ven liğ i için bir harekete geçmeyiz. Adam gelir
Kom isyona ifade verir veya yazılı ifade eder, sözlü ifade eder kasetle. Bizim
Kom isyona ifade ederse, bizim Komisyon karar alır, yazışmasını yapar; ama,
şu anda
gid iyo ru z

biz, gazete beyanatlarıyla gid iy o ru z veya benim s öylediğim le
veya bir başkasının s ö y led iğiyle gidiyoruz. Bir de, yanlış

y ön le rd irm eye de tamamen düşüyor muyuz; onu da düşünm ek zorundayız.
BAŞKAN

-

Tabiî,

Komisyon

kurulduktan

sonra,

bu

yoğunlaşm ası dikkatim i çekiyor.
Arkadaşlar,
Genel
Kurulun
kapanm asından
10
Kom isyonum uz burada tekrar toplanacaktır; ama. Genel
19.00'dan sonraya da sarkarsa, o zaman

tür

ha berlerin

dakika
sonra.
Kurul çalışması

biz, tekrar haberleşm eye

gerek

kalm adan, 19.00' da burada toplanıyoruz; h e pinize hayırlı ge celer diliyorum .
Kapanma Saati: 01.02
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19.02.1997
saat : 15.00
DİNLENENLER

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 18.15
BAŞKAN: Ersönmez YARBAY
BAŞKANVEKİLİ: Tevfik DİKER (Manisa)
KÂTİP: AHMET BİLGİÇ (Balıkesir)
SÖZCÜ: Eşref ERDEM (Ankara)
BAŞKAN - Komisyon toplantısını açıyorum.
Bugün, Uğur Mumcu Beyin avukatla rını d inle m ek için davet etmiştik;
fakat, bütün avu katla r birer mazeret beyan ettiler. Şu anda d inle yec e k hiç
kimse yok. O sebeple, bugün, Kom isyonun iç çalışması olarak devam
ettireceğiz. Tabiî, bu arada bir serzenişte bulunm ak istiyorum ; em niyet ihmal
ettiği gibi avu katla r da biraz ihmal etmiş gibi g e liyo r bana; çünkü, bu iş için
hemen koşmaları lazımdı gibi geliyor. Fakat, 4 avukatın 4'ünün de mazeret
belirtm esi

ya

çok

büyük

bir tesadüf ya

da

pek şey yapm adılar.

Yalnız

İstanbul'dan ge le cek 2 arkadaşım ız vardı; onla r, topla ntının sabah olmasını
istiyo rlar, sabah din le n ilm e k istiyorlar.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Başkan, Uğur Mumcu'nun avukatla rı
ifad esini k ullanıyorsunuz. Bunların

hepsi

Uğur Mumcu'nun

avukatla rı

mı?

Benim b ildiğim , içinde Behçet Cantürk'ün avukatı da var herhalde.
AHMET

PİRİŞTİNA

(İzmir)

-

Behçet

Cantürk'ün

avukatı

Uğur

Ala cakaptan.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Burada z annediyorum avukatı Emin Değer. •
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Uğur Alacakaptan Uğur Mumcu'nun
yakını; ama, Behçet Cantürk'ün de avukatlığını alıyor.

çok

TEVFİK DİKER (Manisa) - Ben şunu öğrenm ek istiyorum ; ölüm ünden
sonra a ilen in vekâ le tli avukatlık görevle rin i üstle nip devam e d iy o rla r mı,
sağlığında da Uğur Mumcu'nun avukatı mıydı bu gelm eyen 4 kişi?
EŞREF ERDEM (Ankara) - Emin Değer sağlığında da Uğur Mumcu'nun
avukatı, yakın arkadaşı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Diğerleri?
EŞREF ERDEM (Ankara) - Diğerleri dava v esiles iy le ge lip m üdahil
avukat gibi yakın olmak isteyen, destek vermek isteyen arkadaşlarım ızdır.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Ben şöyle açmak istiyorum; Uğur Mumcu'nun
avukatla rı, davasına sahip olmuyor, gelm iyor imajı olmasın.
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BAŞKAN
iz lem işler.

-

B unlar hukuken

de

ilg ile n m işle r,

duruşm aları

da

belki

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Aynı zam anda izleme komitesi üyele ri.
BAŞKAN - 4'ünün de m azeretin in olması dikkatim i çekti.
EŞREF ERDEM (Ankara) -

Sayın Başkan, herha lde , Atila Coşkun'la

Turgut Kazan, iş lerin den çok, gündüz din le n ilm e k is tiyorlar.
bilem iyorum , temas kuramadım.

Emin

Değer'i

BAŞKAN - Emin Değer Bey de sağlık gerekçe sini belirtti, ö n d e r Beyin
de yurtdışı bir seyahati varmış, o sebeple gele m edi.
Biz, bugün, biraz daha müsait olduğum uz için. Kom isyonum uzun bundan
sonraki toplantı s aatlerini, çalışma programını tespit edelim ; bir de acilen
d in le n ilm e s i g e rek e nle rin yazılarını çıkaralım. Bugünü de o şekilde
d e ğ e rle n d irm iş olalım diye düşünüyorum .
Evet, buyurun.
REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Başkan, ben iki şey arz etmek istiyorum:
Bir; bugün çağrılı olan 4 arkadaşımızın gelm em esinin pek tesadüfî olduğunu
sanm ıyorum . Susurluk Kom isyonunun çalışması ve toplum un b e k le n tile ri ve bu
son a ylarda ki kon uşm a lar dola yısıyla , sanıyorum
M eclisi

kom isyonlarının

çalışm alarından

ki

Türkiye

toplum un

Büyük

neredeyse

bir

Millet
şey

be kle m e d iğ i intibağı çıkıyor hale geldi; falanca şahıs ge lip bilgi verm iyor,
ötekisi c id diye alm ıyor gibi... Bizim Kom isyonum uz da daha bu üçüncü,
dördü ncü,

beşinci

toplantısında,

çağrılar

açısından,

böyle

bir

erozyona

uğram amış olsun diye temenni ediyorum ve çağıracağım ız insanları da biraz
bu süzgeçten geçirerek çağıralım. Yani, Meclis Komisyonu bir sayın kişiyi
davet etmişse, o sayın kişi, önce, gele ceğim demişse, sonra da, he rhangi bir
ne de nle gelm eyeceğim , gelm iyorum diyorsa, bu, hoş bir şey değildir.
Kom isyonum uzun
m anevî k işiliğ i açısından da zarar gö rdü ğüm ü z bir
durum dur. Bunu arz etmek istiyorum; bir.
iki; dün gece de arz etmiştim, bu gece çalışm aları, bir; davet ettiğ im iz
in sanların burada ge lip konuşm aları açısından, kendileri açısından mahzurlu
bir saat olarak tela kki e d ile b ilir, iki; bu. Ramazan n e de niy le düzen len en bir
program dı,

onun

için,

şimdi

yeni

iş saatlerine

göre,

madem

ki

çalışma

g ü n le rin d e M eclisim iz 15.00‘te çalışmaya başlıyor, o hald e bizim -eğer,
lü tfeder, uygun görürse arkadaşlarım ız- gündüz saat 10.00'da başla yıp 13.00'e
veya 14.00'e kadar uzanan bir program yapmamızın daha uygun olacağını
düşünüyorum . Çünkü, gece herkes için belli pro b le m le r taşır, b iz le r açısından
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da davet edeceğim iz in s a n la r açısından da. Bunu bugün !<arariaştırırsal<,
çağıracağım ız insanları zam anla ndırm a açısından vaktin de b e lirlenm iş olur.
T eşekkür ediyorum .
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Sayın Başkan, ben de bir şeyi ifade edeyim.
Çalışma gü n le rin i M eclisin çalışma günleri olan salı, çarşamba, perşem beye
alalım; d iğ e r gü n le r boş olursa daha uygun olur.
BAŞKAN - Geçen sefer grup toplantıları vardı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) oldu ğun u düşünüyorum .

Efendim, ben, bu konunun çok tesadüfî

REFİK ARAS (İstanbul) - Çok tem enni ediyorum .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Çünkü, zaten, Turgut Kazan'la ben de
görüştüm; ba royla ilg ili bir şeyi var. Hatta, Başkanı birkaç gün sürekli
aram ışlar, bula mam ışlar.
REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Piriştina, öyle olm asına çok sevinirim .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Zaten ö n d e r Sav, şu anda P arlam entoda
olan m illetvek ili bir arkadaşımız. Gerçekten b iliyo ruz mazereti olduğunu. Emin
Beyin bilm iyorum ne mazereti var, onu şimdi duydum.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Sağlık.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O labilir. Atila Coşkun'un da aynı şekilde
olduğunu zannediyorum . Yani, öyle bir tesadüfe bağlıyorum ben
Çalışma saatleri dü zenlenecekse, benim önerim , mesela Ahmet

bunu.
Beyin

söyled iği gibi salı, çarşamba, perşembe olm alıdır; tamam. Perşembe günü
d ile d iğ in iz saatte olsun, 10.00'da da olsun; ama, salı, çarşam ba gru p la rla
çakıştırmayalım bunu. Yani, bir haftalık bir şey değil bu, üç dört ay sürecek bir
şey. Bu kadar kopmak doğru değil diye düşünüyorum . Bilem iyorum başka var
mı; ama, grup yönetim toplantıla rı da oluyor. Mesela, bizim salı da grup
yönetim i, çarşam ba da... Bence, eğer onu öğle den sonraya kayd ıra bilirse k,
13.00-14.00 gibi başlayıp, M eclisle çakışsın. Çünkü hepim izi ilg ile n d ire n bir
şey, oylam ada gider geliriz. M eclisle salı, çarşamba çakışsın, perşembe
M eclisle de çakıştırm ayalım .
REFİK ARAS (İstanbul) - O lab ilir, 13.00'te başlatılsın m esela.
AHMET

PİRİŞTİNA

(İzmir)

-

Perşembe

de

erkene

alalım;

çünkü,

kim senin grubu yok.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bu tem poyla işim izi biraz zor bitireceğiz.
Hatırla rsanız, dün, nihayet 3 kişi dinledik; ama, 19.00'da başla dık, gece
01.00'de bitirdik. Arada beklenm edik yeni isim ler de çıkıyor. A nlaş ılıy or ki,
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on la r da d in le n ile c e k , her vesileyle yeni is im ler ortaya çıkacak. Bizim, böyle
gevşek, çok bilin m eyen bir takvim le o işi bitirm em iz biraz zor gözüküyor.
Şim di, iki şey yapm alı. Bence, hepim izin grupla rı var; ama, bu rada da
nihayet T ürkiye Büyük M illet Meclisi adına bir iş yapıyoruz. Kendi grupla rımızı
da bu konuda b ilg ile n d ire re k , bulu nm am am ızda çok fazla k ayb ed eceğ im iz bir
şey o ldu ğun u zannetm iyorum . Parlamento çalışm aları açısından da, eğer
Parlam entoda bizim katılmamızı ve kritik bir oylam ayı ge rektire cek bir çalışma
yok ise, Sayın Başkanımızdan rica edelim , o günlerin bir gün öncesinde.
Komisyon üy e le rin in adla rını yazarak, Başkanlık Divanına bir yazı göndererek,
Komisyon çalışm alarının bu hafta içerisinde çakıştığını ve dolayısıyla, bizim,
y oklam adan da muaf tutulmamız ge rektiğ ini ibraz eden bir yazı yazsın. Çok
kritik bir şey varsa gideriz; yoksa, bence, salı, çarşamba, perşem be sabah
10.00'da başla yıp, akşama kadar çalışalım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Benim

s ö y led iğim le

sizin

söyle d iğ in iz

arasında iki saat fark var.
EŞREF ERDEM (Ankara) - İki olmaz, o şöyle olur; yani, salı günü aşağı
yukarı 14.00'te başladık...
AHMET PİRİŞTİNA

(İzmir)

-

Çarşamba,

perşem be

yine

10.00'da

başlayalım . Yani, üç günün bir günü sizin d e d iğ in iz gibi olur, iki gü nünde de
ikişer saat geç başlayalım diyorum. Hemen hemen aynı kapı, çok az bir saat
farkı var.
BAŞKAN - Yusuf Bey...
YUSUF BAHADIR (Trabzon) - Benim de söylece klerim aşağı yukarı aynı.
Bizim de çarşamba gü nleri grubum uz oluyor; ama, M eclisin diğer çalışma
s aa tlerin de ç alış a biliriz . O ylam alar bize nasıl olsa gündüz haber ve rilir. Bunu
da takip ed ere k çalışm aları s ü rd ü re b iliriz kanaatindeyim .
BAŞKAN - Abd ullah Bey...
ABDULLAH ÛZBEY (Karaman) -

Salı,

çarşamba,

perşem be

günleri

çalışılm ası iyi olur. Saat 13.00 veya 13.30 gibi başla nırsa faydalı olu r diyorum.
BAŞKAN - G ruplar kaçta bitiyor?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, gru p la r ge nelde hemen hepim izin
aynı; bir saat, en fazla bir buçuk saat. 13.00'te rahatlıkla başla nır.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Sayın Başkanım, 13 .30‘da başla yalım , o
günün programı bitinceye kadar devam edelim.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Şimdi, hepim izin seçm eni var, İkincisi,
he pim izin bir kom isyonda üyeliği var; İçişleri Kom isyonudur, Plan ve Bütçe
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Kom isyonudur...

B uralarda

da

gö revle rim iz

var.

Bunun

yanında,

tabiî,

d e d iğ in iz gibi, bir de grup meselesi var. Üç tane önem li faktör var. Pazartesi
gü nleri öğ le den sonra başla nırsa saat 13.00'te 14.00'te, pazartesi gününü tam
m anasıyla de ğ e rle n d irm iş oluruz, ne grubum uz olur ne başka bir şey. Salı
günü d e d iğ in iz g i b i ' l 3.00-17.00 değil de, 13.00'ten sonuna kadar, çarşam ba
günü de öyle 13.00'ten sonuna kadar; yani, o gün program bitinceye kadar
ola b ilir.
REFİK ARAS (İstanbul) - Perşembe de 10.00'da ba ş la y a b iliriz .
FETHULLAH ERBAŞ (Van) -

Perşembe günü de büyük b ir ih tim alle

komisyon topla ntısı çıkar.
A l f MEIT P lfftŞTİNA~tİCTTtr) - Bsnlm var mesela^
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AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)- Benim var mesela; KİT Komisyonu başlayacal<, hatta
grupla öbür komisyon arasında belki bir daha seçim arasında kalacaksınız yani.
BAŞKAN- O zaman müsaade ederseniz, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe saat
13.00 ve sonuna kadar.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir)- Sayın Başkan, itiraz ediyorum; çünkü seçim bölgeme
gidiyorum, uçak yok; geçen trene bindim, 5 saat rötarlı geldim, kış günü araba ile gitmek zor.
Gidip gelme durumları da oluyor; temel atma törenleri var, çeşitli toplantılar var vesaire...
BAŞKAN- Dinleyeceğimiz kişilere haber verme açısından, 15 günlük bir zaman
ayarlaması yapsak...
^
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)- Evet, iki haftalık bir program yapalım, uymayan bir şey
varsa değiştirelim.
EŞREF ERDEM (Ankara)- Sayın Başkan, öyle anlaşılıyor ki bu işin ortalaması. Salı,
Çarşamba, Perşembe saat 13.30'dan program bitinceye kadar yapalım, öyle gidelim, bence
makulu bu.
BAŞKAN- Salı, Çarşamba, Perşembe günleri 13.30'da başlıyor ve günük proğram
bitinceye kadar devam ediyoruz, birinci kararımız bu.
ikinci kararımız, önümüzdeki hafta kimleri çağıracağımız konusunda.
TEVFİK DİKER (Manisa)- Sayın Başkan, önce şu gelenleri bir okuyalım, bilgilensinler
ondan sonra o listeyi koyarak, arka arkaya üç günlük liste yapalım; iki tane üç günlük
şeklinde, uygun mudur?
KOMİSYON RAPORTÖRÜ- Efendim, gelen yazıların hepsini toplayıp, birer dosya
haline getirdik, sizlere vereceğiz.
TEVFİK DİKER (Manisa)- tamam, verin o zaman.
Yalnız, burada benim dikkatimi çeken bir konu var; otellerle ilgili bir talebimiz vardı,
cevap gelmiş; Sharlton Oteli hariç. Sharlton Oteli emniyete yazı yazmış, ben, bunları
arşivimden kaldırdım diye bir cevap vermiş, diğerleri gelmiş.
Sharlton'ın bize böyle cevap vermesini nasıl değerlendireceğiz, diğerlerine de
bakacağız.
Şimdi şöyle bir göz attığımda. Büyük Ankara Otelinde hepinizin ilgisini çekecek bir
isim buldum; hemen şöyle açtım, o adamsa, orada kalmış, bütün Türkiye'nin aradığı adam
orada kalmış; Alaattin Çakıcı. 23.01.1997 tarihinde. Ama, o Çakıcı mı acaba?..
806 numaralı oda; o kadar ilginç ki, en son anda girilmiş bu odaya. Bakmamız lazım.
24 Ocakta yok. (Evraklar incelendi) 22 ve 23'ünde var. Bir de Serpil Çakıcı var burada,
409’da.
806 Haşmet Aysan ile, demek ki iki gün. Haşmet Aysan da bizde geçiyor.
BAŞKAN- Toplantı tarihlerimizi belirledik. Gelen yazılar dağıtıldı, okumaya gerek
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kalmadı.
önce Denizli'deki arkadaşlarla...
EŞREF ERDEM (Ankara)- Ben bugün o arkadaşlarla telefon görüşmesi yaptım. Yarın
sabah birîip gelin dedim, bantları, deşifre edilmiş hali, onlarla yapılan programın tümü var.
Yoğunluk nedeniyle Sayın Başkanı aradım, arkadaşlara da ben sizi sonra ararım, konuşuruz,
gün saptarsak sizi ararım dedim, onlar hazırlar. Salı günü uygun görürseniz, onları dinleriz.
Necati Altıntaş ve Ali Soysal var, iki de Denizli'deki arkadaşlar, dört kişi.
Necati Altıntaş, eski emniyet müdürü, şimdi Trafik Dairesi Başkanı olmuş. Ali Sosyal
oradaki terör şube müdürüydü o zaman galiba. Bir de bu DEHA'nın sahibi, ortağı olan iki
arkadaş.
TEVFİK DİKER (Manisa)- Bu jandarma astsubayı madem Ankara'da görevli...
EŞREF ERDEM (Ankara)- Gitti; bugün taspit ettim, bugün görev yerine dönmüş.
Telefonla hemen ulaşılabilecek bir kişi var; aslında onun ifadesinin tutanakları bize
gelmedi. Sayın Elkatmış getireceğim demişti, gelse, incelesek, onun dışında bir bilgiye ihtiyaç
varsa, yine de yeni şeyler söyleyebilir mi bilmiyorum, isterseniz onu da yazın; Hüseyin Oğuz
galiba.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)- Jandarma Astsubay Hüseyin Oğuz, Tabur komutanı
Mehmet Emin Yurdakul.
TEVFİK DİKER (Manisa)- Yurdakul'un ifadelerinde Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili bir
şey geçmemiş. Astsubay Hüseyin Oğuz var... 5 kişi oldu.
BAŞKAN DEHA'nın itirafçıları Murat Demir, Murat ipek.
EŞREF ERDEM (Ankara)- ikisi de DEHA'nın sahibi, ortaklar; sahibini çağırıyoruz ki,
nasıl yaptınız, ne proğramı yaptınız, getirelim burada videoda izleyelim o proğramları.
TEVFİK DİKER (Manisa)- Aktüel'in Ankara temsilcisiyle ben görüştüm; bir ipek var bir
de Demir var. İpek'in biraz yalpaladığı şeklinde ifadeler, yani İpek yalanlı konuşanh tarzıyla
değerlendiriliyor. Demir ile de İstanbul'da bir telefon irtibatı olabilecek. Ulaştıklannda, önce
bunlar ayn ayn çalışmışlar, sonra beraber olmuşlar, şirket gibi, ulaştığımızda onları o kanalla
buraya getirmeye ikna edebilir miyiz bilmiyorum.
O zaman numarayı size ulaştıracağım, siz de resmi kanalla temas yaparsınız.
BAŞKAN- Salı günü gensoru var arkadaşlar, çalışınz, oylama sırasında gideriz.
TEVFİK DİKER (Manisa)- Salı günü bu olayda çok önemli olduğunu zannettiğim Baki
Tuğ'un listeye alınmasını öneriyorum.
Nusret Demiral, Ülkü Coşkun, Baki Tuğ, onları ayrı bir liste yapalım.
BAŞKAN- Ülkü Coşkun gelmez, halen görevde...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)- Başbakanlar geliyor da efendim..
EŞREF ERDEM (Ankara)- Gelmesine engel yok; gelip bilgi verecek efendim.
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BAŞKAN- Bizzat konuyla görevli hakim olduğu için...
TEVFİK DİKER (Manisa)- Efendim, siz yargıçlık, hakimlik yaptınız, bu işi daha iyi
bilirsiniz: daha önceden bu işin savcısı olması, buraya davet edilmesinde yasal bir engel mi?
FETULLAH ERBAŞ (Van)- ihsası reyde bulunma tehlikesi var; o zaten bu olayda yok,
çağırabiliriz yani.
TEVFİK DİKER (Manisa)- Eşref Bey, Ülkü Beyden sonra bir savcı var, o öldü
zannediyorum.Tevfik Hancılar, şu anda emekli olan, ayrılan ve en son görevi devreden kişi
Bu davanın Ülkü Çoşkundan sonraki bir savcısı vefat etti tahmin ediyorum. Ondan
sonra Tevfik Hancılar aldı, o da emekli oldu.
EŞREF ERDEM (Ankara)- Taksi durağındaki şoförler, Tunus BüyükelçilğIindeki
görevli polisler... Ayhan Aydın'a yazı yazacağız.
BAŞKAN- Birinci gün, itirafçılarla, televizyoncularla, Necati Altıntaş, Ali Soysal,
DEMH'nın iki elemanı. Astsubay Hüseyin Oğuz, iki de itirafçı diye yazıyoruz ki, getirebilirsek;
Murat Demir, Murat İpek.
TEVFİK DİKER (Manisa)- Bu Murat Demir ve İpek'in o gün için gelmesi mümkün değil;
yani onlarla ilgili şu anda büyük bir şansımız yok. Bulursak..
BAŞKAN- Çarşamba günü. Baki Tuğ, Ülkü Coşkun, Nusret Demiral, Tevfik Hancılar,
Kemal Ayhan.
EŞREF ERDEM (Ankara?- Taksi şoförleri dedik ama, bu hafta istihbarat açısından
gidiyorsak...
Kemal Ayhan neden öldü diye bir soralım arkadaşlar. Ailesine ulaşabilir miyiz acaba?
EŞREF ERDEM (Ankara)- Perşembe günü, uygun görürseniz, MİT ve emniyet
bölümünü alalım çünkü biz şu anda bilgilenme aşamasındayız.
BAŞKAN- Ülkü Coşkun'un görevlendirilmesi 25 Ocakta yapılmış.
EŞREF ERDEM (Ankara)- Önce Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı gidiyor,
soruşturma başlatıyor, Nusret Demiral olay mahalline geliyor, yarım saat sonra, o savcıyı
görevden alıyor, “Bu benim işim" diyor. Onu yazdık, cevap gelmiyor; bze gelen cevap, tuhaf
bir cevap.
TEVFİK DİKER (Manisa)- Eşref Bey, bizim bürokrasiyi biliyorsunuz, çok açık
yazarsanız kaçamaz; olayın olduğu gün, olay yerine ilk giden nöbetçi savcı ve görevi DGM
savcısına teslim edin şeklinde anlatmak lazım ki, kaçamasın.
EŞREF ERDEM (Ankara)- Perşembe günü uygun görürseniz, Henefi Avcı gibi,
Mehmet Eymür gibi...
BAŞKAN- İsterseniz, o andaki Ankara Valisiyle, çünkü bunlar olay mahalline
gidiyorlar, mülkî amirdirler, plan proğram olarak ne yaptılar, çünkü bunları gazetelerde
beyanatları var.
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TEVFİK DİKER (Manisa)- Haklısınız da, valinin ve dün burada ifadesine
başvurduğumuz arkadaşımız dedi ki, bunların ifadesine niye başvurmadınız, onlar çok şey
bilmiyorlardı, hatırlıyorsunuz, eski faili meçhul komisyon üyeleri de..
BAŞKAN- iyi de, vali bilmiyorsa vay halimize.
EŞREF ERDEM (Ankara)- Ankara Valisi, dönemin emniyet müdürü, emniyet genel
müdürü, yetiştirebilirsek, dönemin İçişleri Bakanı, Sayın ismet Sezgin, bunlar iki gün üstüste
dinleyebiliriz belki.
Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar'dı..
BAŞKAN- mehmet Canseven..
TEVFİK DİKER (Manisa)- O dönemin, Esat karakol Amiri, normal bir hadise olduğu
için soruşturmayı ilk önce ona götürmüşler...
BAŞKAN- Emniyet Genel Müdürünü şu anda almayalım. Esat kakarol Amirini alalım...
TEVFİK DİKER (Manisa)- Siyasi şubeyi de koyacaksınız, cinayet şubeyi de
koyacaksınız, terörle mücadelenin ilgilendiği bir olay...
BAŞKAN- Sahibi çok olduğu için zaten katil bulunmamış.
Siyasi şube, terörle mücadele, cinayet şubesi. Peki, bunları çağıralım, ama bakın
diyecekler ki, “birbirimizden haberimiz yok; ben ilgilenmedim, ben ilgilenmedim, ben
ilgilenmedim"...
EŞREF ERDEM (Ankara)- Taksi şoförleriyle, Tunus Büyükelçiliğindeki polisler,
Ankara Hassas Bölgeler Koruma Mürdürü, o dönemin.
Ömer Çiftçi'yi de aynı gün dinleyelim.
Ayhan Aydın'la ilgili yazıyı bugün karara bağlayalım. Mehmet Ali Şeker, Ayhan Usta...
BAŞKAN- Ekrem Baytap.
EŞREF ERDEM (Ankara)- Ahmet Tilav, Tunus Büyükelçiğinde koruma memuru.
Remzi Kahraman, polis memuru, Ömer Çiftçi...
TEVFİK DİKER (Manisa)- Yunus Ertekin, o çok önemli; dediğiniz gibi, şoförlerin
geldiği gün, yani Yunus aynı apartmanda oturuyor, il başkanı ve olayları gören.
EŞREF ERDEM (Ankara)- Taksi durağının başkanı Seyfi Karahan'mış.
TEVFİK DİKER (Manisa)- 5'inde Ayhan Aydın, Mehmet Ali Şeker, Ayhan Usta, Ekrem
Baytap.
EŞREF ERDEM (Ankara)- Ahmet Köksal, dönemin İstanbul DGM Başsavcısı; Mehmet
Canseven, dönemin Ankara Emniyet Müdürü; iki taneydi dönemin Ankara Emniyet Müdürü;
biri Mehmet Cansever, biri de Orhan Taşanlar, ikisi de müdürlük yaptı.
BAŞKAN- 24'ünde birisi yapmıştır müdürlük.
Mehmet Canseven derse ki bize, benim görevim üç gün sonra sona erdi, ozaman
yeni geleni çağıralım; ama, altı ay sonra sona erdiyse, başlangıcından çalışması olan kimse...
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EŞREF ERDEM (Ankara)- Ona bakarız.
Mehmet Ali Şeker'i çağırdık değil mi, yazdık, irfan Çağırıcı, Mehmet Ali Bilici, Adil Ateş,
Mehmet Kaya, islami Haraket Örgütünün militanları var bir sürü. Bunlardan bir tek Ekrem
Baytap için yazmış oluyoruz. Bunlar nerededir?
Abdülaziz Ozatanoğlu, Mehmet Şahçınar...Zeki Deniz, Kudbettin Gök, Fahrettin
Baytap, Mehmet Sait Ekmen, Melih Akyüz, Habip Yıldız, Abdülaziz Ocakhanoğlu, Hüsnü
Yazgan, Adnan Günaydın, Serdar Altun, Sait Engin...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)- O zaman onu herhangi bir güne değil de mesela.
Perşembeye koyacaksını ki gidince bir daha dönmeyelim. Mesela şu anda da 6 Mart
Perşembedesin zaten, mesela..
EŞREF ERDEM (Ankara)- Eğer^uygun görürseniz
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EŞREF ERDEM - Eğer, uygun görürseniz, bu m ikrofona bir kere daha
okursanız,

zabıtlara

tam

sırasıyla,

günü

gününe,

ta rih iyle

geçm iş

olur;

arkadaşlarım ız da liste yapmakta, deşifre etmekte kolaylık bulurlar.
BAŞKAN - Evet.
25 .2.1997 tarih ind e; Necati Altıntaş, Ali Soysal, Deha Tele vizyon un un
iki yön eticisi, Astsubay Hüseyin Oğuz ve Murat ipek ile Murat Demir'in;
Ayrıca, Avukat ö n d e r Sav, yine Avukat Turgut Kazan, Avukat Atila
Coşkun, Avukat Emin Değer'in;
2 6.2.1997 tarih ind e: Devlet G üvenlik Mahkemesi eski savcılarından Baki
Tuğ, Ülkü Coşkun, Nusret Demiral, Tevfik Hancılar'ın;
27 .2.1997 tarih ind e: Dönemin Ankara Valisi, dönem in Ankara Emniyet
Müdürü, dönem in Ankara Emniyet Müdürlü ğü Siyasî Şube Müdürü, dönem in
Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürü, dönem in Ankara Emniyeti
Cinayetle ilg ili Şube Müdürü ve Esat Karakolu Am irinin ;
4 Mart 1997 tarih ind e: Taksi şoförleri, Tunus E lçiliğ in d e koruma görevi
yapan po lisler, Ankara Hassas Bölge Koruma Müdürü Sayın Y aşar Karaca,
Sayın Ömer Çiftçi, Sayın Yunus Ertekin, Sayın Erdoğan N e hrezo ğlu, Sayın
İbrahim ö n c ü l'ü n ;
5 Mart 1997 tarih ind e: Sayın Mehmet Ağar, Sayın İsmet Sezgin, Sayın
Hüsamettin C indoruk, Sayın Necdet Menzir, Sayın Bekir Aksoy davet ed ile cek.
6 Mart 1997 tarih ind e: Sayın Salih Güngör, Sayın Reha Muhtar, Sayın
Ertürk Yöndem,
verilm iştir.

Sayın

Ünal

Inanç'm

davet

e d ilm e sine

o yb irliğ iy le

karar

Ayhan Aydm'ı bulduğum uz an, yani adresini tespit ettiğ im iz an, biz, belki
olağanüstü toplanıp veyahut da bu top lan tıla r arasına sıkıştırıp onu d inle y elim ;
çünkü, o önem li.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu yönde karar almış olalım ve yazışmasını
hemen yapalım.
BAŞKAN - Yazışmasını hemen yapıyoruz. Çünkü, ilerid e bize Ayhan
Aydm'ı neden d inle m ed iniz , neden geçtiniz derler.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Ankara C u m huriyet Savcılığına yeniden
A dalet Bakanlığı kanalıyla isterseniz yazalım; çünkü, cum h uriye t başsavcıla rı
da Adalet Bakanlığına bağlı. Adale t Bakanlığı kanalıyla çok daha açık ve
berrak şekilde o gün ilk kez hemen olay yerine intikal eden ve görev yapm aya
başlayan cum huriyet başsavcısı.
BAŞKAN - Tabiî; çünkü, 25'ine kadar görevle nd irm e yapılmış.

-

219

-

Bir diğer konu, A dale t Bakanlığı konusu. Şu savcıları d inle m ed en, bizim
Ada le t Bakanlığındaki evrakları in cele m e imkânımız olursa savcıla rı daha
rahat d in le y e b iliriz diye düşünüyorum .
EŞREF ERDEM (Ankara) - Ona bir 5 kiş ilik komisyon yapalım .
BAŞKAN - Bu cuma fazla mesai yapalım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Haftalık programı şim diden yapalım .
BAŞKAN - Şundan dolayı Ahmet Bey. Ç arşam ba günü savcıla rı davet
ed ece ğiz, savcıları davet ettiğim iz zaman savcıların e lind eki dosyaları bilirsek
biz, biraz daha ojaya hâkim olarak.
ABDULL'AH ÖZBEY (Karaman) - M üsait olan 5 kişi katılsın.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bir şey konuştuk prensipte.

Haftalık

programı yapalım , yoğun yapalım , isted iğ iniz kadar yapalım , 7 gün çalışalım;
ama,

ben

onu

bir

hafta

önceden

bileyim ,

ona

göre

program

yapayım.

Pazartesinden itibaren is te d iğ in iz yoğunlukta koyalım. Ç arşam ba günü, cuma
dem eyelim .
BAŞKAN -

A dalet Bakanlığı konusu biraz özel bir konu oldu ğu için

pazartesi günü, saat 14.00'te. Yerini ben size bildiriyoru m .
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Sayın Başkanı, şim di. A dalet Bakanlığına
g ide ceğiz , dosyaları inceleyeceğiz: 4 kişi, 5 kişi. 11 tane klasör var, bu 11
klasörü c id dî bir şekilde gözden geçirm ek bana göre birkaç gün alır, en
azından birkaç gün alır. Hatta, bunu, birisi bir dosyayı, birisi bir dosyayı
incelem e, şöyle bir süzgeçten geçirme zaman alır. Pazartesi okuyalım da
gele lim , savcıların bilg is iyle onla rı çakıştıralım dersek, bana göre, burada
biraz faydalı bir toplantı yapmamış oluruz. Benim endişem var. Onun için, bunu
iki üç güne yaymak lazım. Pazartesi olur; hatta şu gün şun la r ge lsin , bu gün
bu n la r ge lsin diye program yaptık ya o gü nler gid ils in , mesai saatleri da hilin de
olur bu. Ç ağıracağım ız bazı kişileri erteleyelim ; bu dosyaları, orada ciddî bir
şekilde in cele yelim ; çünkü, evrakı müsbite çok önem li. Oradan alacağımız
b ilg ile r çok önem li, ifad elerin bilah ara alınması mümkün olur bana göre.
REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Başkan, pazartesi günü g id e bilen
arka d a şla r topluca gidin. Birinci adımı atın. Oradaki davranışa göre, ortaya
neler konuluyor, ne kadar bir görev ortaya çıkıyor, sonraki programı Ahmet Bey
kardeşim in
de d iğ in e göre yapın;
program laştırdınız gidin, bakın.

ama,

ilk

g ittiğ in iz

gün

bir

kere

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ahmet Beyin de d iğ in in ışığındaki yöntemi
b e lirle m e k üzere bile gitmek lazım; yani, onla rın işte fizikî mekân nasıl, hangi
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günü a y ırab ile cekler, on la ra bize ne y a p ab iliyor; ondan sonra sizin de d iğ in iz
tespiti yapıp, bir de belki sonuç
e d in ile b ile c e k bir şey var mı?..

bö lü m leri, özet bölünrıleri itib ariy le de fikir

EŞREF ERDEM (Ankara) - Bir önerim daha var. Pazartesi günü gidecek
olan

5

arkadaşım ız

saat

10.00'da

gidelim ,

14.00'te

d e ğil.

G erekiyorsa

yem eğim izi de oraya getirtiriz. Bir oda verecek A dalet Bakanlığı bize. Siz onu
konuşun, belirtin. Saat 10.00'da gidelim , oturalım; aralık verm eden akşama
kadar in celer, fotokopisi alınması gereken y erlerin , önemli, kritik bulduğum uz
şeylerin fo to k o p ile rin i alırız getiririz ve bö yle likle ilk aşam ada bir şey yaparız.
Daha d e rinlem e s ine in celem e ayrıca devam eder komisyon.
BAŞKAN - Ankara Em niyetin den gelen yaz ıla r ve d iğe r y erlerden gelen
yazılara baktığımız zaman bütün ev ra k lar b irb irin e benziyor; yani, oraya
g ittiğ im iz zaman da m uhtemelen bütün evraklar birbirine benze yecek şekilde;
çünkü, her ay mesela bir yazı yazmışlar. "Ne oldu?" Mesela Ankara Emniyeti
b ir yazı yazmış; "Bir şey olmadı." Evrakların çoğu bundan ibaret. Emniyet
Genel M üdürlüğü yazı yazmış. "Ne oldu?" Ankara Emniyeti yazı yazmış: “ Bir
şey olmadı." Yani, bir gelişm e yok diye, daha çok soru cevap şeklind e olay şey
etmiş. Veyahut devle t g ü ven lik mahkemesi her ay tekit yazısı yazmış; "Ne oldu"
diye. O nla r "Bir şey olmadı, bir gelişm e yok" diye b ilg i verm işler.
Pazartesi kim ler geliyor, isim yazalım.
REFİK ARAS (İstanbul) - Siz, Tevfik Bey, A bdullah Bey, Ahmet Bey,
Eşref Bey.
YUSUF BAHADIR (Trabzon) - Hukukçu olması lazım.
BAŞKAN - Her partiden bir kişi olsun d e d ile r de onun için dedim.
YUSUF BAHADIR (Trabzon) gerek yok.

Komisyon

bu. Her partiden

olm asına

BAŞKAN - Adalet Bakanlığı işini de hallettik.
Jandarm a Genel Kom utanlığına tekrar bir yazı yazmamız ge re k iyo r mu?
EŞREF ERDEM (Ankara) - Anladığım kadarıyla o gün genel merkeze
ja nd arm a, karakol işini esas alarak bir yazı yazmış. H albuki, biz. Jandarm a
Genel Kom utanlığı İstihbarat Dairesinin bu konuda ne derece bilgi sahib i
oldu ğun u sormuştuk. Bu üzerine, ja ndarm ayı ilg ile n d irm e z , polisi ilg ile n d irir,
bizim bö lgede olm adıdır diyem iyoruz. Türkiye çapına yayıldı olay. Çeşitli
b ö lg e le r giriyo r olayın içine. İstihbarat b irim le rine dayan arak bir yazı yazmakta
fayda var; yani. Jandarm a Genel Komutanlığı İstihbarat D a iresinde bu nunla
ilg ili bilgi var mı diye soralım bence.
YUSUF BAHADIR (Trabzon) - G ele cek olan cevap yine aynı.
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TEVFİK

DİKER

(Manisa)

-

Efendim,

ne

cevap

ge lirse

gelsin,

biz

tutan akla ra onu geçirm ek zorundayız. M illetim ize karşı. Parlam entoya karşı
s o ru m luluğ um uz var. Jandarm a astsubayı en önem li b ilgiyi veriyor. İlginizi
çekerim ,

dikk atin iz i

çekerim .

Jandarm a

astsubayı

veriyor.

O

birim den

isteyelim ; ama, ne ge lirse , biz onu tutanaklara geçirelim .
BAŞKAN - Jandarm a Genel Kom utanlığında bu istih barat! m anada bilgi,
belg e olup olmadığı.
Bir de, tabiî

.bizim,

bir

gün

-tte^û rlen dirm e to p la n tıs ı-.
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oturup

em niyetten

gele n

■ev r a k la rı-

evrakları değerlendirme toplantısı yapmamız lazım diye düşünüyorum. Elemanlan
dinlemekten çok, basında çıkan yazılar -basın kupürleri fotokopisi tamamlandı- ve sair
konusunda biz kendi aramızda, birgün, Uğur Mumcu kimdir; hangi yazılanndan dolayı hedef
alınmış olabilir; çıkan noktalar nedir, kendi aramızda bir tartışmamız gerekir diye
düşünüyorum. Yani mevcut evraklar var, bu evraklann eksik yönleri nedir, fazla yönleri nedir
diye bir ortak...
REFİK ARAS (İstanbul) - 11 Mart Salı gününü bu işe tahsis...
BAŞKAN - Şu ana kadar bizim ortak olarak bu dosyalarda olan şeyler konusunda bir
değerlendirme yapmamız gerekir diye...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Sayın Başkanım, bir yazı daha yazalım o zaman Ankara
Oteline. Ankara Otelinde bu odada kalanlarla ilgili daha aynntılı bilgi...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu gece inceleyeyim: ama, hemen şu anda, 22 ve 23 1993
tarihlerinde, 806 noda, Alaattin Çakıcı olarak yatanlann kimlik bilgilerini isteyen yazıyı derhal
yazın ve iki türlü yazın, hem emniyete yazın hem de otele yazın ve derhal çıksın, diğerlerini
inceleyeyim kimler var. Bu bir tesadüf elimize geçmiş birşey, bunu hemen yeizalım.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - önce otele yazsak, emniyete birkaç gün sonra
yazsak
TEVFİK DİKER (Manisa) - Usulünü siz koyun; ama, benim bütün üzerinde durduğum
gerçek bilgilere, doğru bilgilere ulaşmak.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Benim bir önerim daha var. Sayın Başkanım, Komisyon
Başkanı olarak yazıyı yazıp, elden Erol Bey'e teslim edelim görevli olarak Ankara Oteline
gitsin ve yazıyı versin, beklesin kimlik bilgilerini alsın, cevabını alsın gelsin bence.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Tamam, bu olur. Hatta şu anda yazı yazılabiliyorsa onu
hemen yapıp...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bu gece bile alınabilir o.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Anlaşma varsa; yani, ayrı ayrı zamanlarda
uyarmama noktasında, ben, ayn ayrı zamanlarda yazılsın diyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Çünkü, biliyorsunuz başından beri gelen bir ihbarla
hareket ettik. İhbar aynen şöyleydi o gün tutanaklara da geçirdik, bu Sususluk Olayı
nedeniyle ve Türkiye'de kamuoyunda çok bilinen gerçek adı veya takma adıyla tanınan çete
mensuplanndan dolayı önemli bildiğimiz insanlar o tarihlerde Ankara'ya geldiler, bir iki yıl
öncesinde yerleştiler ve büyük otellere girdiler, bunlar işte şu şu şu oteldir. Bu isimler sizi bir
yere götürecektir diye bir ihbar geldi, ondan sonra biz bu yollara girdik ve ilginçtir, tesadüf,
yazışmanın sonunda, şurada otururuken de listeye bakarken öyle bir ilginçlikle karşılaştık, o
nedenle...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bir adım daha atayım; eğer, müsaitse, uygun olursa, bir
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arkadaşımız kabul buyuaırsa, çok daha makul olur, Erol ile birlikte birlikte gidip, orada durup
kimliğinizle ...ederek önce milletvekili olarak ve yazının başında yazdırılmasmı sağlayarak...
Gidip orada resmen sizin milletvekili olarak orada durup Erol Bey ile gidip, yazıyı yazdırıp,
cevabını alıp gelmeniz çok daha makul olur.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu, Uğur Mumcu'nun öldürülmesi olayından bir hafta önce,
on gün, üç gün beş gün sonrasında, özellikle öncesinde, bu otellere, bu isimlerin gelip
ikamet ettiği, yattığı ihbar edildi bana ve bu ihbann sonucunda, isteyin listeleri karşıya ilginç
isimler çıkacaktır dedi ve burası sizi çok aydınlatacak, bu işin bu işlerie bağlantısı var
denilmişti. Böyle bir durum karşıya çıkıyor ki, tarihte bu zat aranıyor mu...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)- Yalnız bunun gizliliği üzerine de dikkat çekmek lazım yani
çok önemli...
TEVFİK DİKER (Manisa) Bir şey daha arz edeyim, bizim tutanaklar çıkmadı değil mi
bugün? Ama, biri bana iddia ediyor, sizin tutanaklardan bazıları diyor medyada şu anda var
diyor; hayır bizle igisi yok, bakın tutanaklar çıkmadı değil mi, yahu nasıl olur diyorum, tutanak
çıkmamış, bizim dışımızda...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Ben de bugün rahatsız oldun sabahleyin Susuriuk
Komisyonunda Hüseyin Oğuz'un ifadesi okuyunca, ayıptır adam gelmiş daha dün ifade
vermiş hemen dağıtmışlar dedim; ama, sonradan öğrendim ki, sözü edilen astsubay
arkadaşımız akşam gazetecilerle yemek yemiş, anlatmış.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bana iddia ettiler, istersen tutanağı gösterelim dediler.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, burada söz konusun olan bir şahit değil belge
olduğu için belgenin konuşacak hali yok, o konuşmayacak, o açıdan çok önemli; yani, bir
yere götürebilecek şey sizin söylediğiniz gibi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ben kimseden kuşkulanmıyorum, ben herkese güven
duyuyorum...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hayır, hayır, kuşkulanma; yani, önemsiz görüp de
söylemek anlamında söylüyorum; yani, yoksa, önemi vurgulandıktan sonra herkes...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Öbür taraflar bizim dışımızda onu demek istiyorum.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Şöyle bir şey oluyor: Buraya ifade vermeye gelen
arkadaşlar, dışarıda medya mensuplarıyla karşı karşıya kalıyor ve orada belki geçmişi
anlatıyor, bilgi alıyorlar, bir ara ben girip çıktım konuşuyorlardı televizyoncularla,
gazetecilerle; yani, bu yönde bilgi, neler söylediniz, işte bunları söyledik; ama, sizin
söylediğniz belge...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Size bir bilgi sunayım. Bir gazeteci arkadaşımız bugün
gündüz beni aradı, dedi ki komisyon toplantısı sırasında Sadık Avundukluoğlu Doğru Yol
Partisi Genel Başkanıyla ilgili, falanla ilgili bir... Ben bu konuşma olurken komisyonda yoktum
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dedim.

Şimdi, şu oluyor, gazetecilik yapan insan muhtemel söylenebilecek şeyden yola
çıkarak hiç söylenmemiş olan, biz şimdi çıksak hiçbir şey söylememiş olsak bile, bende bir
gazeteci olarak dışanya çıktığımda Abdu ah'a desem ki, yahu Sadık Avundukluoğlu; çünkü.
Sadık Avundukluoğlu'nun daha önceki ifadeleri, basına yansımaları, televizyon konuşmaları,
zaten Tansu Hanımdan bir miktar şikayetçi olduğunu cümlealem biliyor. Ben desem ki, ya
akşam Sadık Bey şikayet etmiş Doğru Yol Partisi Genel Başkanını falan, doğruluk payı var,
böyle bir bilinen bir konuda bir yerindei. tutturuyorum ve arkadaşımız, şey bulunuyorsa, evet
öyle bir konuşma oldu deyiveriyor. Deyincede yumağın ucu bulunuyor ve sonuna kadar
gidiliyor.
Şimdi, dolayısıyla, gazetecilerle bu konuda gerçekten ben kendi kanaatimi
söylüyorum, sabahta bir vesileyle konuştum, bizim yaptığımız görev çok önemli bir görev;
yani, böyle bir şov görüntüsü adı altında, medyaya çıkayım benim adında çıksın, ben de bir
laf söyleyeyim anlayışı içinde olmamak ve doğrudan doğruya; eğer, çok net değilse
gazetecilere doğrudan doğruya bu konuda konuşmak istemiyorum, konuşamayız; çünkü, biz,
bir soruşturma yapıyoruz, bunun selameti söz konusudur, başkanımız, Ali, Veli arkadaşımız
toplantı bitiminde bir açıklama yaptı, bu açıklamayla yetinmek durumundayız. Bitti...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bazı şeyler var; yani, onları söylemeleri yazmaları
komisyonun şeyini etkilemiyor.
EŞREF iRDEM (Aij<ara) - Ben onun arkasından şunu söyleyeceğim Sayın Başkana,
yapılan açıklamada, tabii, kamuoyunu bir miktar tatmin edecek bazı şeyleri...
BAŞKAN - Onu hep beraber kararlaştıralım...
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Burada müştereken bir tespit edelim, o söylensin.
Gazetecilerin, basının şöyle _-ır taktiği vardır, onu hepiniz bilirsiniz, bir oltaya yemi
takariar atariar, ya tutarsa diye, Nasrettin Hocanın hesabı, göle maya çalmış ya tutarsa... Bu
şekilde tutturarak bizlerden şey alabilirier, ağzımızı ararlar, onun için burada...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Eşref Bey, bakın, burada, illa kamuoyunu tatmin gibi bir
şey, bu Susurluk gibi değil, Susuriuk yeni bir olay ve hakikaten tatmin yönünde bir şey
bekliyor, bu eski bir cinayetin araştırılması, burada artık... Avundukluoğlu gelmiş geçen
dönemi anlatmış; yani, burada, güzel hir şey söyledi arkadaşımız; yani, bir başladın mı
nerede duracağı belli olmuyor ondan sonra; yani, bu komisyon konuşmuyor kardeşim; yani,
başkan tatmin etmek kaygi'-ıyla bile...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Geçen gün bir açıklama yaptım, basında geldi buraya.
Açıklamada ben, Ali geldi, Haşan geldi, yann öbür gün Mehmet'i, Hüseyin'i çağıracağız,
komisyonumuz olayın üzerine ciddiyetle gitmektedir, mümkünse yakalamaya çalışıyoruz...
noktayı, bu nedenle de bunun dışında bir bilgi vermemiz söz konusu değildir.
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AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, burada kamuonuyun tatmini söz konusu değildir,
aradan dört sene geçmiş kamuoyu burada...
EŞREF ERDEM (Ankara) - O bilgilendirmek.
ABDULi-AH ÖZBEY (Karaman) - Onları bu şeyden uzaklaştırmak akıl kân değil.
AHMET PİRİŞTİNA (Ankara) - Uzaklaşsınlan, neyin akıl kârı değil, ne yararı var. Biz,
burada oturur deriz ki, bunun bir biçimde kamuoyuna duyurulması lazım, komisyonun
çalışmalannın haynnadır bu iş deriz, onu açıklar, başkan duyurur.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Kamuoyunun az çok arkamızda olmasında fayda
var.
AHMET PİRİŞTİNA (Ankara) - Hiç gerek yok, dört sene önce işlenmiş bir cinayet
yani...
(Basına açıklamada bulunuldu)
Kapanma Saati; 19.50
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20.02.1997
saat : 19.00
d in l e n e n l e r

TUNCAY ÖZKAN
EVREN DEĞER
SONER YALÇIN
NEZİH TAVLAŞ

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 19 .07
BAŞKAN: Ersönmez YARBAY
BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır; toplantıyı açıyorum.
Buyurun Sayın Diker.
TEVFİK DİKER (Manisa) -

Sayın Başkan, değerli üyeler; dün akşam

aldığım ız karar gereği v erd iğiniz göreve üzerine, Erol Beyle birlikte Büyük
Ankara O teline gittik, m uhtemelen saat 20.30 sularıydı. Gittik ve otelin genel
müdürünü arattırdım, genel m üdürlerini buld urtturdum , odasını açtırdım ve
yazıyı ke n d ile rin e verdim, görevlendirm e ve ondan talep yazımızı, o yazı
Kom isyonum uzda var.
Daha önce zabıtlara geçtiği şekliyle , bu ihtiyaç, Ala attin Çakıcı isminin
22 ve 23 tarih le rin d e Büyük Ankara O telinde konakladığının çıkmasıyla
m eydana gelm işti ve oradaki diğer bilgi ve be lg ele re ulaşmak için gittik. Benim
gittiğim de ken disine bu görevi verdikten sonra, yanına otelin y e tkilis in i -adını
biraz sonra söyleyeceğim - resepsiyon şef yardımcısı Melih Başeri'yi yanına
çağırdı ve yazıdaki, bizim istediklerim izle ilgili, o ta rih lerd eki 806 numaralı
odada konaklayan Alaattin Çakıcı'ya ait odayla ilgili konaklam a be lg e le rin i
istedi. M uhtemelen 20.30 sularına gelindi, biz o kadar süre bekle dik ve
konaklam a be lg e le riy le , 22'si ve 23 ta rih lile riy le ge ld ile r. Çok ilgin çtir,
2 2 ‘sin de de 23'ünde de konaklam a be lg e le rin d e Alaattin Çakıcı'ya ait belge
yoktu. Otelde o gün yatanlarının hepsinin b e lg ele ri vardı; ama, o belg e yoktu,
bu lam adıklarını s öy led ile r ve bu arada, ben, Erol Beyin ve genel müdürün
yanında Melih Başer'e Alaattin Çakıcı'yı sordum ve bize ifadelerin de,
tavırlarında, daha önce otele g e ld iğini, daha önceleri de g e ld iğ in i Alaattin
Çakıcı'nın o Alaattin Çakıcı olduğunu ifade eden tavırlarını, davranışlarını,
hatta s ö zlerin i de ifade ettiler ve genel müdür de bunu biliyordu ve orada ben
saat 21.30 itib ariyle şimdi Komisyona takdim edeceğim ;
"Türkiye
Başkanlığı

Büyük

Millet

Meclisi

Başkanlığı

Araştırma

Komisyonu

Ankara
19.2.1997
tarih ve A . o l . 1.6 E .ÇlO /86-38 esas num aralı geçici yazımız
gereği 19.2.1997 günü saat 21.30 itibariyle yaptığımız ön araştırma sonucu,
22-23 Ocak 1993 tarih le rin d e otelim izin 806 nolu odasında konaklayan
Alaattin Çakıcı'ya ait konaklama belgesi bulu nam am ış olup, ilgi yazıdaki
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heyete teslim edilem em iştir. Daha geniş ve detaylı araştırma yapılıp elde
ed ile cek olan b e lg e le r bilahara Komisyona ile tile c e k tir.'
Turgay Eroğlu Genel Müdür imzalı ve kendi elyazısıyla bu belgeyi aldım,
bunu Komisyona takdim ediyorum.
Bu arada, yine, orada Büyük Ankara Otelinin -Atatürk Bulvarı 183
Kavaklıdere/Ankara ad re s in d e k in in - 22'si ve 23'ü tarih li b ilg is a y a r çıktı
m ühürlü , yatanla rın isim listelerine havi, bize gelen liste lere esas teşkil eden
liste lerin esasını da aldım, onları da Komisyona takdim ediyorum .
Bu arada, bunları alırken, g e tirdiklerin de o n la r bana ifad elerin de
ö ze llik le d e d ile r ki, biz, yine bunu söyleyen Melih Başer, efendim 23'ü nde
yatmadı, ben yattı dedim; o, yatmadı derken, bize yazdığınız yazıda yatıyordu
de diğim d e, 23'ü ndeki yatışı, biliyorsunuz, sonradan sanki en sona konulduğu
için, son anda olduğu için fark edem em işle r, sonradan ben gösterince tekrar
listede o n la r da kabul ettiler, bu detayı da verm ekte fayda görüyorum , listeyi
takdim ediyorum .
Şimdi, burada, yine Erol Beyin
taleplerim oldu bu durum karşısında.

yanında

genel

m üdürden

şifahî

Bir, bu odayla ilg ili fatura lar ve öd em e ler ne şekilde olm uştur?
iki, o tarih teki otel resepsiyon g ö rev lileri, kat soru m luları ve otel genel
m üdürünün kim ler olduğu, bana genel müdür hakkında o tarih te Hamdi Güvenç
ism inde kişinin genel müdür olduğunu söyledi, diğ e rle rin i de tespit edin iz, kat
g ö re vlile ri, resepsiyon g ö re v lile rin i Komisyona b ild irin iz ve bu odadan yapılan
telefon gö rü ş m e le rin i de -sizin bilgis aya r kayıtla rınızda var- onla rı da ekleyin
ve yarın Komisyona b ildirin dedim. Komisyona şu saate kadar ulaşmadı, bu
saate ka d a r ben Başkanın da bilg is i dahilin de, Erol Beyin de bilg is i da h ilin d e
iki kez aradım, Erol Bey de aradıla r. Saat 19.00 itib ariy le otele dö ne cekle ri
şeklinde tekrar bilgi geld i ve biz Komisyonda çalışmaya devam e d iyo ru z dedik
ve ge ne l m üdürden hâlâ bilgiyi bekliyorum .
Onun için, olayla rın bu şekilde cereyanı ve aldığım hava ne de niyle
Kom isyonun hemen çok ivedi, o odadan yapılan, yani, aranma ve arama
kon usu nda ki, o tarih lerd eki, 22 ve 23'ü ndeki telefon gö rü şm e le riyle ilgili
tespiti k onusunda ivedi bir karar alıp, hukuk ve mahkeme yolunu da halledip,
yine bir yetkilen dirm e yapmak suretiyle, o işin bir başka şekilde tahribatına
meydan verm eden sonuca gitm enin yolunu hemen bulm ak ve kararı almak
zorunda oldu ğum u zu inanıyorum.
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Ayrıca, tabiî, o tarih te o odaya girip çıkanların da işte kat sorum luları
tarafından ve biliyo rlar, tanıyorlar bizim aldığımız intiba; o ne denle, evvela bu
telefon konusunda yapılm asını ve yine bir yazıyla Büyük Ankara Oteli
M üd ürlü ğü nde n, o tarih teki resepsiyon g ö re v lile rin in , kat gö re v lile rin in
is im lerinin ve genel müdürünün isminin tesp itini istememizi ve onla rın da
Komisyona c elbin i ve yine o tarihte bu otel faturalarının nereye ö d en diğ inin
bazı iliş k ile ri ortaya koyacağı açısından önem li olduğuna inanıyorum, iki
yazışmayı da yapmakta fayda görüyorum.
Bunun dışında, daha önce bana yine verilen görev, itirafçı Murat ipek ve
Murat Demir ile ilgili, biraz önce yine yaptığım temas da, z annediyorum olumlu
sonuca doğru gitme ihtim alim iz var. Orada bir tek salı günü dinleyeceğiz... Şu
çıka b ilir karşımıza, o konuyu da, yani, bir yetkiyle gitmem lazım, benimle
temas ettik le rin d e 'e fen dim biz salı günü gelem iyoruz, çarşamba ge le ceğiz
veya pazartesi geleceğiz" d e n ild iğ in d e . Komisyonun burada ça lış a b ile ce ğ i üç
sayısıyla top arlanıp onla rı dinleyip, hiç olmazsa tutanaklara geçm ekle ilgili de
hareket tarzımızın faydalı olacağı kanısındayım.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Erdem.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Sayın Diker'in söy le d iğ in i biraz daha
som utlaştırm ak istiyorum; aslında son derece önem li bir iş yaptı Sayın Tevfik
Diker.
Şimdi, bence otele yazarken; çünkü, artık b iliy o rs u n u z çağdaş otellerde
o d alarda n yaptığınız telefon görüşm elerinde ken diniz arıyorsunuz ve o otelin
bilg isa y a rın a k aydediliyor. O nedenle , iki şey yapmak lazım. Büyük Ankara
O telinden, bir, 22-23 Ocak
g ö rüş m e lerin in listesini.

1997

tarih lerind e

bu

odadan

yapılan

telefon

İki, bu tarihteki genel müdürü.
Üç, bu tarih lerd ek i -iki gün- resepsiyon memurlarını.
Dört, bu tarih teki kat görevlisini.
Beş, bu otelde ödem enin nasıl yapıldığı; yani, kredi kartıyla mı, kim
tarafından yapıldığı ve buna ait muhasebe kayıtları.
Şimdi, Telekom açısından bir sıkıntı çıkabilir, bunları otelden isteyelim.
Buna ilave olarak, zannediyorum ki, dün Sayın Mehmet Elkatmış'ın da
s öyled iği şekilde, telefon kayıtlarının ve rileb ilm e si mahkeme kararına bağlı
biçim de bir anla yış söyledi. Bu akşam, biraz sonra A bdullah Özbey
arkadaşım ız avukat, gelsin, zannediyorum sulh hukuk m ah kem e lerin e bir
dilekçe v e riliy o r hemen bir mahkemeye yarın. O yazıyı bu akşam yazdıralım
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dilekçe m izi,

Komisyon

adma siz imzalayın,

sab ah leyinde

bir arkadaşım ız

elden götürsün, sulh hukuk m ahkem esinde takip etsin, kararı alsın -bu
konularda kararı mahkeme çok çabuk veriyor, ivedi veriyorlar, ivedi durumonu da hemen Telekom'a götürüp tebliğ ettirelim ve oradan da teyit ettirelim ,
çift kanaldan telefon kayıtlarını istemiş olalım. Bu konuda karar almış olalım,
bunun g e reğ ini de -yan taraftan- bu iki yazının gereğini de yaptırmış olalım.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Bu arada, yine Komisyonun bana vermiş

olduğu ote lle rle ilg ili tarama görevini dün gece yaptım, o konuda da bir iki
-tutanağa geçmesi bakımından- bilgiyi arz ediyorum .
Sheraton

Otelinin

kayıtlarının

bulu nam ayışının

üstünde

yeniden

durm am ız lazım. Bana gelen duyum la ra göre de, Sheraton Otelinin o tarihlerde
kum a rha nesinin işletilm e sinin Alaattin Çakıcı'ya ait olduğu şeklinde bir duyum
var. Sheraton O teliyle de ilgili gözle ma ve de ğ e rle n d irm e le re devam etmemiz
lazım.
Ayrıca, burada, yine Büyük Ankara Otelinde bir Çakıcı soyadlı daha var.
Tabiî, on un la ilgili herhangi bir çalışmayı yapmadık. 409 num aralı odada
Serpil Çakıcı 22.1.1993 tarihinde kalmış, m isafir konaklamış. Bu konuda bir
çalışma yapmadık, kendi liste lerinde var. Bilahara bununla ilg ili yazılan yazıda
Serpil Çakıcı ile ilgili b ilgilerin istenm esin de fayda görüyorum .
Yine,

Hilton Otelinin

liste lerinde 22'sinde, bir Çakıcı da orada

var

he rha lde ve diğer otel liste lerinde ilk anda dikkatim i çekecek, bu konularla
bağlantılı başka isim leri bulamadım; ama, çok yabancı is im ler var. Daha rahat
bir zam anda, isim lere aşina arkadaşların bütün bu otel liste leri taramasında
fayda görüyorum . 1212 numaralı odada, 28316R hesap num arasında, bir kişi
olarak Çakıcı Ali Ihsan Mr. şekliyle , Türk, İstanbullu v j 22.1.1993 tarih ind e
Ankara Kavaklıdere Tahran Caddesi 12'deki Hilton O telinde kalmış. Hilton
Otelinden de, bu Çakıcı ile ilg ili bilgi istemekte fayda görüyorum.
Benim yapmış olduğum çalışm alar sonucunde elde ettiğim bulg ula r
bunlar. D iğer detay çalışmayı da yapmayı teklif ediyorum. Bunu da Komisyona
veriyorum .
Bunun dışında, o em niyet genel müdürünün verdiği özel dosyadaki
isim lerin tekrar bir yere dökülüp, bu oteldeki listelerle de taranm asında fayda
var. B uradaki bütün geçerli isim leri bir yere dökm eliyiz -yani, bu işle ilg ili- ve
bu otel lis te le rin i taramalıyız; çünkü, bu, o kadar, bir anda
k a la b ile c e k bir sayı değil. Bu her ikisini de Komisyona veriyorum .
Benim s öy ley e bilec ek lerim bu kadar.
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hafızada

BAŞKAN Bu konuyu
Etmeyenler... Kabul edilm iştir.

oylarınıza

sunuyorum:

Kabul

edenler...

Davetim ize icabet edip burayı teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.
Beraberce gelm ek is ted iğ inizi ilettiler; onun için, bizim Kom isyonum uz
açısından bir mahzuru yok. Zaten, kitabı da beraberce kalem e a ld ığiniz için,
her konuda beraber, b irlik te liğ in iz var.
Şimdi, biz Uğ^jr Mumcu

Komisyonu olarak, sizin

bu konuda

bir de

araştırm anız olduğu için sizi dinle m eye karar verdik, sizin vereceğiniz
bilg ile rin Kom isyonum uzun önünü açacağına, ışık tutacağına inanıyoruz. O
sebeple, ilk önce özet olarak sizi dinle yelim istiyoruz; ondan sonra da,
arkadaşlarım ızın soruları varsa, soruları cevaplandırıp bu konunun biraz daha
aydınla tılm ası konusunda yardımcı olursanız memnun oluruz.
TUNCAY ÖZKAN - Efendim, bu konuda Evren arkadaşım ızın bir
çalışması var, özet bir çalışma yaptı; isterseniz önce onu dinle yelim .
EVREN DEĞER - Daha önceden de faili meçhul cin aye tleri araştırma
komisyonu vardı; onun da bir raporu, o rapor da yarım kaldı ve bazı şeyler
olmadı, ben bu tür şeylere girmek istemiyorum.
Esasında, bizim gazeteci olarak başlıca üzerinizde duracağım ız şey,
soruşturm adaki bazı aksaklıklar...
BAŞKAN - Bir dakika... Müsaade eder m isiniz; basın görüntü almak
istiyormuş, basın görüntüyü alsın; ondan sonra devam ederiz.
(Medya m ensupları görüntü aldı)
BAŞKAN - Evren Bey, buyurun.
EVREN DEĞER - Benim öze llikle üzerinde durmak istediğim , gerek
soruşturm adaki aksaklıklar, bizim tespit ed eb ild iğ im iz aksaklıklar gerekse
devle tin resmî y etkilile rinin açıkla m ala rındaki çelişkiler.
Ö ncelikli olarak patlayıcı konusu C-4 tipi patlavıcı konusu. Olaydan
hemen sonra d e nildi ki, işte, bu dönemin İçişleri Bakanı ismet Sezgin başta
olmak üzere, bütün herkesin ortak söylediği şey, işte bu C-4 tipi plastik
patlayıcı Çekoslavak malıdır. Halbuki, Emniyetin kendi genel m üdürlüğünün,
krim inal d a iresinin hazırladığı rapor var -bu raporu burada ekler şeklinde size
getirdim , bunu da takdim edeceğim - orada bu patlayıcının çok açık olarak
Amerikan malı olduğu yazılıyor; yani, devletin resmî y etkilile ri e lle rin d e böyle
bir veri olm asına rağmen, bu konuda bile ellerinde ki resmî belg eye bakma
zahm etin e katla nm ıyor gibi bir kanı oluşuyor zaten.
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Daha sonra, ikinci olarak tanıkların ifadeleri var. Kapısının önünde,
yandaki apartnfianın kapısının önünde arabasını yıkayan bir kişi İbrahim Öncü,
ke sin likle arabanın kapısının kapandığına dair ses duym adığını söylüyor.
Keza, G üld al Abla -Uğur Abinin eşi- o da arabanın kapısının kapandığına dair
bir ses duym adığını söylüyor, uzaktan kumanda ih tim ali üzerinde duruyor.
Bir başka tanık var; Vildan Akgün -yine onun ifadesi de var, onu da
takdim edece ğim - "olay yerine yaklaşık 6 metre mesafecjeydim ve Uğur Bey
ke sin lik le arabasına binm edi" diyor. Emniyet y e tkilile ri hiç bu uzaktan
kum anda ihtim ali üzerinde durm uyorlar; yalnızca, e lle rin d e k i bilgi ve belgelere
dayanarak "hayır, bindi; kış olması nedeniyle birinci vitesi takmış, el frenini
çekm em işti, boşaldığı anda patlayıcı harekete geçti" diyorla r
Daha sonra, Tunus B üyü kelçiliğ in in önünde nöbet tutan polis memurları
vardı. Bu polis mem urlarından birisi f i ^ g i KahraffiQf^'# t^
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Remzi Kahraman'dı ve İlk ifadesinde çol< ilgin ç şeyler söylüyor, olay
günü, 24 Ocak günü alm an ifadesinde, patlam adan beş dakika kadar önce
siyah bir M ercedesin g e ld iğini, 63 nolu apartmanın kapısında arabasını
yıkayan kişiyle konuştuğunu, bir beş dakika kadar konuşm adan sonra GAP
İdaresi tarafına doğru gittiğ in i arabanın söylüyor. Bu ifadenin de üzerinde hiç
durulm am ış. Yani, benim aklımda -bilm iyorum , Tuncay da paylaşır mı- uzaktan
kum anda ih tim ali birazcık güç kazanıyor, yani, olasılık kazanıyor, uzaktan
kum anda meselesi.
Daha sonra, emniyete, olayla ilgili olarak bir dizi ihbar yağıyor; ama,
em niyetin ne kadar cid dî çalıştığı konusunda kuşkula rım ız var, benim de,
Tuncay'ın da. Mesela,
daha sonradan Uğur Ağbinin katil zanlısı olarak
açıkla nan Şefik Polat Ankara'da bir evde bulunuyor; ama, daha sonra,
nedense serbest bırakılıyor, kayıtlarda bir bilgiye ulaşılam adı diye. Olaydan
yaklaşık bir ay kadar sonra, yine, 17 Şubatta z annediyorum , yine bir ihbar
g e liy o r em niyete,
17 Şubatta, işte,
Ankara'daki
Devlet
D em iryolları
M is a firhan es inde bir kişi kalıyor, bu kişiyle ilgili araştırma yapılsın diye; ama,
em niyet yetk ilile ri dört gün sonra olay yerine gidiyo rlar, 21 Şubatta ve tabiî ki,
zanlı diy e b ile c e ğ im ya da bilem iyorum , kimse bu kişi kaçmış gitm iş o gün.
Daha sonra, yine, Tuncay'la biz, bazı tutanak tah ribatları ortaya çıkardık,
İstanbul'da, olaydan sonra ortaya çıkan bir örgüt ...... Bunun için, d e nildi ki,
uykusuzluk, yorg un luk gibi ne de nle rle tutanak tahribatı yapıldı d e nildi; ama,
sanıyorum, 24 Ocak 1995 tarih li M illiyet Gazetesinde çıktı, benim yazdığım
haberde, iki ayrı tutanak; ama, bütün ifadeler aynı, yalnızca ta rih le r üzerinde
oynanmış. Mağdem, yorgun, uykusuzluk, iki aynı tutanak nasıl ortada; aynı
tutanak; ama, birisi oynanmamış hali, diğe rind e oynanm ış hali.
Daha sonra, yine. Uğur A ğbilerin apartman komşusu olan Yunus Ertekin,
DYP eski Ankara İl Başkanı, onun ifadesi, çok ilginç, olay gecesiyle ilgili
olarak. O ifadenin de üzerine de hiç gidilm iyor. Yine, aynı apartm anda oturan
Ahmet Erdoğan Nefrozoğlu adlı bir tanık var, bu kişi, olaydan sonra, üç tane
zenci bayanı sokakta gördüğünü söylüyor, bu üç zenci bayan birazcık
bağrıştıktan sonra olay yerini fotoğraflıyorlar ve gidiy o rlar. Yani, hani, gazeteci
olsa fotoğraf çeke bilir; ama, ya istih baratçıysa bunu bilem eyiz. En azından,
olayın en taze fotoğrafları bu kişilerin elinde ve bunlar, T ürkiye'de olanı biteni
bilen insanlar, bu taze fotoğ raflar emniyete de ulaşmıyor.
Mesela, İçişle ri Bakanlığı da yapan, Mehmet Ağar'ın Gülden Ablayla
ev le rin d e yaptıkları konuşma çok ilgin ç bir konuşma. Hatırla rsınız herhalde.
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A-bdullah Çatlı'dan değil. Biz, kim liği Abdullah Çatlı tarafından kullanılan kimlik
değil de, gerçek Mehmet Özbay.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, ben şöyle hatırlıyorum; gerçek Mehmet
Özbay'ın Abd ullah Çatlı'yla bir bağlantısı olab ile c e ğ i yönünde bir araştırma
yapılm am ış mıydı ondan sonra?
TUNCAY ÖZKAN - Efendim, bunların hepsi şu an bir rivayettir, Susurluk
K om isyonunda da dile getirilen pek çok şey var, b irb irle rin i tanıyorlar mı
tan ım ıyorlar mı? B irb irle riyle iliş k ileri hangi düzeydedir, net bir şekilde ortaya
çıkmış d e ğ ild ir şu an.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Pardon, arıyor, telefon bırakıyor, zırhlı araç
alım ıyla ilg ili, nereden zırhlı araç?..
TUNCAY ÖZKAN - Dışişleri Bakanlığına zırhlı araç alım ıyla ilg ili büyük
bir ih ale var, Ercan Vuralhan dönem inde.
EVREN DEĞER -

Ama, o dönem deki yazılarını da ben incele dim , o

dönem de ne zırhlı araç alım ıyla ilgili bir yazısı var Uğur A ğbinin ne de
Abd ullah Çatlı ya da Mehmet Özbay adıyla ilgili herhangi bir yazısı var. Ben,
bu da haber olarak M illiyet Gazetesinden yer aldı; ama, yine, soruşturm a
b irim le rin d e n hiçbir tepki gelm edi. Yani, bu haber çıktı, en azından beni
arayıp,

n e dir bu haber, elin iz d e ki bilgi, belg e nedir getirin,

bir

bakalım,

M ehmet Özbay, gerçekten o mu aradı, bu telefon numarası kime ait diye, hiçbir
şey yapılm aoı. Yani, soruşturma böyle bir laçka şekilde devam ediyor. Benim,
genel olarak s öy ley e bilec ek lerim bunlar.
TUNCAY ÖZKAN - Şimdi, birkaç şey de ben eklemek istiyorum.
TEYFİK DİKER (Manisa) - Acaba, siz geçmeden, hemen kaybolmadan
sorsak, sıcağı sıcağına Evren Beye, öyle değil mi, bilem iyorum . Evren Beye
soracağım ız soruyu Sayın Başkan.
1
polis

Şimdi, bir ekspertiz raporu var Ankara 29.1.1993 tarihli merkez krimalog
la boratuvarı, burada, bombanın, aracın alt kısmına konulması ve

patlam anın burada olması dola yısıyla ba hse dilecek hareketi verebilecek
aksanları ^ıralıyor, tekerlek, akslar, rotlar, debriyaj, el freni, vites kolu, araç
park h a lin de y ken, boşta ve el freni inik, burası önem li, boşta ve el freni inik
durum da kalması, yolun meyline göre uygun değildir, ö ra d a k i yolun durumuna
göre arabanın park ettiği yer uygun değildir. Soğuk havalarda el freninin çekili
konum da bırakılması, daha sonra arabanın hareket etm esini ö n le yeceğ ind en ,
m uhtem elen birinci vitese takılı olarak park edilm iştir; yani, bu rapora göre
araba, orada, birinci vitese takılı, el freni boşta tespit edilm iş vaziyette. Aracu^
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belki daha önce tanıklar da bu konuda bilgi verm işlerdir. Geliyorum , yani, bir
tuğla ç eke rsen iz bu duvar yıkılır, çekemem, yapamam, o zaman sen altında
kalırsın gibi çok ilgin ç bir konuşma, bu konunun da hiç üzerine g idilm edi ve
benim, yin e, çok ilginç bulduğum, işte. Uğur Ağbin in ölüm ünden altı ay kadar
önce, 6 Haziran 1992‘de Mehmet Özbay adında bir kişi Uğur Ağbiyi arıyor ve
telefon numarası bırakıyor 273 23 00 diye. C um huriyet G azetesinin
o
dönem deki sekreteri not alıyor ve oraya not düşüyor, zırhlı araç alım ıyla ilgili
diye.
TUNCAY ÖZKAN - Yani Şute Davası diye Uğur Ağbinin yazıla rına geçen
olay.
EVREN DEĞER - Ben, bu telefon numarasını araştırdım daha sonradan,
bu telefon numarası, şu anda Dedeman O te ller zin cirin e bağlı, g a zin ola rıyla
ilgili bir yere ait; ama, o dönem de kime ait olduğunu bula madım ; İstanbul
tele fonu olarak bırakıyor. Ben, bunu, haber haline de getirdim ; o dönemde,
gerçek Mehmet Özbay adına, Londra'dan ulaştım, ken disine sordum, böyle bir
şey var mı, siz aradınız mı? "Hayır, ben, ne Cum huriyet Gazetesi okurum, ne
Uğur Beyi tanırım, bu tür şeylerle ilgim yoktur, ben, aramam, bilmem,
C u m huriyet Gazetisi de hiç okumam" dedi.
TEYFİK DİKER (Manisa) - Evren Bey, gerçek Mehmet ö z b a y dediniz,
öyle bir kimse...
TUNCAY ÖZKAN - Bir aracı kanalıyla...
EVREN DEĞER - Londra'da yaşayan...
TEYFİK DİKER (Manisa) - O kim yani; kamuoyuna şu anda Mehmet
Özbay olup da. Abdullah Çatlı olarak geçen Mehmet Özbay'ı r.ı diyorsunuz,
onu anla yam adım .
EVREN DEĞER - Evet.
TUNCAY ÖZKAN - Hayır, hayır...
Ben düzelteyim efendim, şöyle; Mehmet Özbay k im liğ in i Abd ullah Çatlı
kullanıyor; ama, bu kim liğin bir gerçek sahibi var. Abd ullah Çatlı ayrı Mehmet
Özbay sahte k im liğiyle dolaşın kişi Abdullah Çatlı; ama, bir de gerçek Mehmet
Özbay var; Londra'da yaşadığını saptadığımız bı. kişiye. Evren arkadaşım , bir
aracı aracılığıyla ulaştı, kendisine, U ^ j r Mumcu'yu tanıyıp, tanımadığını,
iliş k ile rin i sordu, kendisinden gelen yanıt "ben tanımam, C um huriyet Gazetesi
dahi okumam, kendisini aramadım" oldu.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Halbuki sonra tanıdığı çıktı m eydana onun.
TUNCAY ÖZKAN - Hayır, gerçek Mehmet Ö zbay'dan bahsediyoruz.
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park durumu ve direksiyonun kitli olması dola yısıyla , tekerle alakası yok.
Şimdi, bu bombanın, yine burada bahsediyor, pa tlaya bilm esi için bir misinanın
bu vites koluna bağlanm ası gerektiğ i ve arabanın kapının k ilid in in açılıp,
sürücünün içeriye oturup ve ne yapacağı varsayım ından çıkarak d e n iliy o r ki,
m isinayla bağlı vites kolunu ne yaptı, çekti ve patladı. Şimdi, halbuki, aynı
mantık, aynı gerekçe, burada kendileri diyor, hava kış, soğuk şartla rında, el
freni de ç ekili değil araba, birinci vitese takılı, sürücüsünüz, arabanızı açtınız,
içine g ird in iz , oturdunuz, ilk yapacağınız iş, eğer, bu arabayı, debra jına basıp,
boşa alıp, sonra kontağa çalıştırm ak şeklinde olsa, bu mantıkta olsa, bu rapora
göre aynı şekilde olsa, o araba doğru gider. Bunu bilen sürücü, önce oraya
oturduğu zaman el frenini çeker. El freni çekilir, ondan sonra ayağını debraja
basar, sonra vitesi boşa alır, kontağı kapar; bunun yapılm ası gerekir, teknik.
Ben, kendim, aynı zamanda ulaştırma subaylığı yaptım, yani, bu işin
ö ğ re tm e n liğ in i de yaptığım için, bu konuya, bu açıdan bakıyorum. Hepin iz
araba sürd üğ ünü ze göre bu durumu yaşamanızı istiyorum. Bu durum da, o
zaman, rahm etlinin el frenini çekeceğin e göre, olay, bunların de diği gibi olsa,
el freni çekili şekilde tespit ed ilm iş olması lazım. Ç ekili tespit ed ilm e d iğ in e
göre, bu mantığın, bu gerekçenin, yani, aracın, m isinayla vites koluna bağlantı
şeklind e bu raporun g e ç e rliliğ in i ben şahsen pek uygun görm üyorum , bu
konuda araştırm anız var mı, düşünceniz nedir?
Bu çok önem li, bombanın içeri giren durumu ayrıdır, dışarıdan ayrıdır.
Üç in filak var, üç ses var, üç sesli yerde üç patlamalı yerde üç öbek olur, üç
merkez şiddeti olur, yani, şid det merkezi olur, ona göre dağılım la r olur.
EVREN DEĞER - Yalnız, G üldal Mumcu'nun da böyle bir iddia sı var, üç
ayrı patlam a duydum.
TEYFİK DİKER (Manisa) -

İşte, bu çok önem li, yani, teknik olarak

arabanın çalıştırılma, kullanm a, hazırlanm ası sürecini bu rapordaki şartlara
göre
yaparsanız
ben
böyle
olacağı
düşün cesin de yim ,
siz,
hangi
d ü ş ün cede s in iz ?
EVREN

DEĞER

-

V allahi,

burada,

benim

bu

konuda

yaptığım

bir

araştırma yok; ama, benim düşüncem in de burada pek bir önem...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Teyfik Bey, şimdi, arkadaşım ız bu konuda
uzman falan mı?
EVREN DEĞER - Hayır, öyle bir şey yok.
TEYFİK DİKER (Manisa) - Hayır, bu raporla rı in c e le d iğ i için soruyorum.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Hayır, in celem iş o la b ilir, onun görüşü şu
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veya bu şekilde o la b ilir, bunu, bence...
TEYFİK DİKER (Manisa) - Bu konuda, kendisi, in c ele m ele ri sonucunda
herhangi bir tespite gelm iş mi?
TUNCAY ÖZKAN -

Biz, Evren Değer'le birlikte çalışırken, bir görev

taksimatı yaptık, bomba inceleme m erkezindeki gö rüşm e leri ben yaptım o
dönem içe risin de, ö z e llik le , ben, eksik derken, onları tam am lam ak istiyordum,
birkaç şeyi açmak ge rekiyo r ki, size bu anlatım lar kon usu nda net bir şey
ulaşsın.
Bombanın in celem esine bakalım; bomba patlamış, bir kere olay yerinde
belg e toplam a konusunda çok büyük bir acem ilik var, nedir o acemilik;
Cum hurbaşkanı üstünden geçmiş, cum huriyet savcısı üstünden geçm iş DGM
Savcısı üstünden geçmiş, kalabalık üstünden geçmiş, hatta, bazı sokak
aralarında, bomba parçalarından ya da oradaki araç parçala rında n hatıra diye
evlerine g ö tü re n le r saptanmış. Şimdi, bir olay gü ven liğ i s ağlanam am ış bir. İki,
olay yeri in celem esi nasıl yapılmış, karlı bir hava, yoldu buz var, büyük ısı
meydana gelm iş; çünkü, yaklaşık 2,5 ilâ 3 kilogram ağ ırlığında bir C-4
/d a b lu m b a z a mıknatısla tutturulmuş, patlama meydana gelm iş, o hararetle
birlikte... Şimdi, misana var de niliyo r, bu m isina nereden bulunm uş, ben, olay
yerinde oradayım .
Bakın, Fransa'da nasıl çalışırlar, size, kla sik bir örnek vereyim,
Am erika'da nasıl çalışırla r. Bomba patladı, özel kıyafetle r vardır, kep g iyilir, kıl
düşm em esi içio, olay yerine, kıl düşmemesi için, üsten baştan bir düğme
düşm em esi için, ip lik düşmemesi için özel kıyafetler g iyilir. Bizde, bunların
hiçbirisi yoktur, bomba yeri çalı süpürg esiyle süpürülm üş, bir küreklerle,
yaklaşık bir on onbeş metrekalik alan küreklerle toplanm ış, to p la n a n la r bir
kamyona yüklenm iş, kamyondaki eşya Emniyet Genel M üd ürlü ğü nün balistik
la bora tuvarınd a nasıl çuvallanm ıştır, hangi şeyde çuvallanm ıştır, nereye
bırakılm ıştır belli d e ğildir, yukarı çıkarılmış, ısıda çözülm üş, çıkan şey üzerinde
elem e usu lü yle misina buld uk denilm iştir. Misina neyin g ö sterge sidir, yolda
daha önce mi kalmıştır, başka bir yerde mi katılmıştır bu eşyanın içerisin e,
belli d e ğ ild ir, hiçbir önlem yoktur çünkü.
Peki, bu bomba uzaktan kum andalı o la b ilir mi, olam ayacağını hiç kimse
s öyleyem ez zaten. Peki, bu rapora gü v e n ilir mi, soru. Bu rapora güvenilm ez.
Niye gü venilm ez; çünkü, zaten, olay yeri de lili toplanırken ge rekli güvenlik
önle mi alınmamıştır. Neden güvenilm ez; çünkü, bom banın türü konusunda dahi
rapor bir önceki sayfasında başka şey söylerken bir sonraki sayfasında başka
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şey söylem ektedir. Ayrıca neden güvenilm ez; şimdi,

bakın, burada çeşitli

anlatım lar var, Sayın M illetvekilim iz yakalamış o an la tım la rdan b irbirleriyle
ç e liş e n le rin i,
şimdi,
arabaya
biniyorsunuz.
Uğur
Beyin
ö z e llik lerini
bilm iyorsunuz, sormuş musunuz, ailesiyle gelm iş konuşulm uş mu? Uğur Bey
solak mıdır, arabayı nasıl kullanır, sorulmuş mu? Uğur Bey arabayı nasıl park
eder, sorulm uş mu? Uğur Bey arabayı nasıl park etmiş, sorulm uş mu? Bunların
hiçbirisi yoktur efendim. Bu araştırma ve soruşturmada en önemli delil, daha
baştan kaybedilm iştir. Ha, bunda bir kasıt vardır demek istemiyorum, bunda bir
yön le ndirm e vardır demek istemiyorum; ama, benim
söylediğim
şey,
uluslararası norm larda yapılması gereken bir şey yapılmamıştır.
Ben, bomba m erkezinde bu işlerin nasıl yapıldığını gördüm, bir de maket
kurm uşlardı, bombayı kaç saniyede takarız diye m isinayla bana da bir gösteri
yaptılar o zaman, 45 saniyede taktılar bombayı. Am^ orası, size tarif etmek
isterim, şimdi, orası değişti. Kom isyonunuz, herhalde orada gider bir inceleme
yr.parsa görecektir, altı buzlu bir araba, bir Reno'yu düşünün, altı buzlu, o
buzun üzerine park etmiş, oradan birisi giriyor ve oraya bu bombayı
y erleştiriyor. Bu bombanın m isinayla bağlanması in tihar etmek gibi bir şc#y.
Benim

şahsi

kanaatim,

bu

bombayı

daha

gü v e n ilir

bir

şekilde

oraya

yerleştirm esi gerekir, onun da, misina dışındr Dir şey olması gerekir herhalde.
Ayrıca, bu balistik şeyinin ötesinde, şimdi. Evren anlatırken önünde not
vardı, benim de oradan l .lıma geld i. Şefik Polat diye bir adam v ,r, bakın,
olayla rın nasıl çığrından çıktığının en güzel göstergesidir. Ankara Emniyet
M üd ürlüğünün Terörle Mücadele Şubesine bir telefon ihbarı geliyor. B r telefon
ihbarında deniyor ki, burada var. Evren bana yardır.,cı olursan, kitaptaki
bölü mden b u la b ilirse k onu, ben, size, hemen o tarih sayısıyla birlikte söylemek
istiyorum o şeyleri. Şimdi, bu kitapla rdan herhalde sizde vardır efendim, 238
inci sayfasında bir telefon ihbar tutanağ var, belge 29 diye koymuşuz. Aynen
size okumak istiyorum: 26.01.1993 günü saat 09.45 sırala rında şubemiz
nöbetçi a m irliğ in e ait telefonu arayan, kim liğini açıkla m ayan bir bayan, Ahmet
Refik Paşa C a dd esiyle Atış C addesin in kesiştiği köşede elektrik trafosunun
bitişiı^indeki yeşil renkli b in a n ır orta katı tek dairenin İslâmî Cihad Örgütü
tarafından tutulduğunu ve içinde kalan kişilerin durum la rının şüpheli olduğunu
ihbarda bulu nm uştur, b ilg ile rin iz e arz ederim , 26 .01.1993 Derviş Kaya,
Başkomser. Buraya ek iple r sevk edilmiş, söz konusu ek iple r gitmiş, hemen
karşı sayfasında da şeyini göreceksiniz, orada, Şefik Polat adında bir a d a n ın
misafir olarak kaldığını, evin de, Necmi Aslan adında birine ait olduğunu
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saptam ışlar, ikisi de evdeymiş, p o lislerim iz, in cele m e le rin d e bunların çok iyi
adam oldu k larına karar verm işler, evden çıkmış gitm işler. Şefik Polat, İslâmî
Hareket Ö rgütünün aranan bir m ilitanıdır, ayrıca, Batman'da, D iyarbakır'da
olaylara karışmıştır. Sıddık Tan'ın ö ld ü rü lm e siyle ilg ili hakkında DGM kararları
vardır. Şu anda, geçen sene, Alm anya'dan iltica ta le b in d e bulunm uştur ben
PKK'lıyım
diye, halen
Alm anya'da
yaşam aktadır
ve T ürkiye'ye
iade
ed ilm e m ekted ir ve o gün elden kaçırılmıştır. Türkiye C um huriyeti zam anında
başvurm adığı için, gerçi. Alm anlar, bunu sürekli yapm aktadırlar. Alm anlar, 80
sonrasında da Abdullah Çatlı'yı ve kendisine Abdi İpekçi suikasti sırasında
yardımcı olduğu iddia edilen Mehmet Şener'i Alm anya'da tutm uşlar, yine, aynı
gerekçeyle serbest bırakm ışlardır. Şimdi, bu Necmi Aslan kim dir? Necmi Aslan
bu terör örgütünün Ankara sorum lusudur. Nasıl yaka la nm ışlard ır; serbest
bırakıldıktan üç gün sonra Necmi Aslan'ın ticare th an esi basılm ıştır, orada
kendisi ele geçm iştir; ama. Şefik Polat hâlâ ele g e ç irile b ilm iş de ğ ild ir. Yani,
soruşturm a. Uğur Mumcu soruşturması, başından itibaren sanki bu iş
aydınlanm asın diye yapılm ış bir soruşturm adır, bu çok nettir. Bunda, tutanak
tah rifa tları dedi demin arkadaşım, öyle bir şey bir tanık çıkıyor, doğru ya da
yalan söylüyor; ama, b iris in i tespit ediyor; doğru ya da yalan olduğuna karar
vermek için onu araştırm ak lazım. Yüzündeki yara izine kadar bir adam
anlatıyor. Diyor ki: "O hurdaydı, arabanın altına eğ ild i, şunu yaptı, bunu
yaptı..." 90 küsur tane tanık var, hiçbirisi hakkında dava açılm ıyor, bu adam
hakkında dava açılıyor, neden dava açıyorsunuz bu adam hakkında, a d liye yî
yanlış yere sevk etti, d iğe rleri doğru yöne mi sevk etmiş, d iğ e rle ri doğru
söylem iş de bir tek bu adam mı yalan söylüyor.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bir soru s o ra b ilir miyim Sayın Başkan.
Şimdi, siz Ankara'da gö re v liy d in iz o sıralarda, şim di, gittiğ im iz d e de diniz
hem cum huriyet savcısı geldi hem DGM savcısı geldi olay yerine. Şimdi, bizim
aldığım ız b ilg ile re göre, önce, Ankara Cum huriyet Başsavcılığından bir görevli
savcı yardımcısı olay m ahalline geliyor, olaya el koyuyor. Bir süre sonra DGM
savcısı g e liy o r ve sen kenarda dur, bu benim işim dir diyor. Bu adamın ismini
hatırlıyor m usunuz, bir, kimdir o savcı? Siz, araştırm alarınızda bu in sanla
konuşma imkânı b u la b ild in iz mi? Hukukçuların anlatım ına göre, ifad elerin e
göre, yapılm ası gereken ve doğru olanı Ankara C um huriyet Başsavcılığının
bunu görev telakkî ederek dosyayı tekemmül ettirm esi, hazırlığını yapması,
olay b e lli bir netlik kazandıktan sonra DGM'nin görev alanı iç e risin e g ird iğ in e
kani olduktan sonra dosyayı DGM'ye sevk etm esidir. Oysa, reysen DGM
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Başsavcısı ge liyo r ve görevini yapmakta bir C u m huriyet Savcılığı savcı
yardım cısına sen çekil, ben yapayım eliyor. Bu konuda bir araştırm a yaptınız
mı?
TUNCAY ÖZKAN -

Olay yerine,

ben,

C um huriyet G azetesinden

ilk

ulaşan insanım. Olay yerindeki şokumu atlattığım da, şöyle bir baktığımda,
siyah fötür şapkasıyla, o günkü fo toğ raflar in ce le n d iğ in d e görülür, Nusret Beyi
hatırlıyorum , Nusret Dem iral'ı hatırlıyorum ve Sayın C um huriyet Savcısından
görevi devrald ığını hatırlıyorum . Sayın Başbakana, şu anki C um hurbaşkanı
Süleyman Dem irel'e, kendisine, olay yerinde b ilgi v e rd iğ in i hatırlıyorum . Hem
de, böyle, yakınına girerek, o e llişe r, yü2er k işilik gru pla rın bütün d e lille rin
üzerinden

geçerek,

orada

bilg i

anlattıklarını

hatırlıyorum .

Bu

iki

savcı

arasındaki görev paylaşım ı konusunda yaşanan tartışm aya tanık olmadım;
ama, daha sonra, basında çıkan habe rlerd e bunu ben de izledim efendim .
EŞREF ERDEM (Ankara) - Siz, aradınız mı, böyle bir savcıyı, bu ilk
savcıyı aram a imkânı buldunuz mu?
TUNCAY ÖZKAN - İlk savcıyla, bizim gazetem izden h e rha lde ilk anda
başka arka d a şla r temas kurdular, biz, çünkü, olaydan bir üç dört gün kadar
sürekli evd eyd ik, hem Evren hem ben evde aileye yardımcı oluyorduk. Bizim
diğe r arkadaşlarım ız koştular; ama, zaten, kendisi g ö re v s iz le n d irilm iş ti, bu
konuyla ilg ili açıklam aları da Nusret Bey yapıyordu.
Şefik Polat olayıyla ilg ili şeyleri belirttikten sonra, şim di, bomba, demin,
çok güzel bir şey, üç m erkezli olm ası lazım, üç yerde patlam a olduysa, orada
üç tane üfleme boşluğunun oluşm ası lazım. Yani, biz, bu konuları araştırırken
epey de bir karıştırdık ve C-4, onun ö z e llik le ri, nasıl patlatılırsa etki nerede
olur, nasıl olur diye de baktık. Olay yerinde bir üfleme boşluğu oluşm uş
asfaltta, oldukça derin bir boşluk, şimdi, o boşluk halen korunuyor. Güldağ
Ablanın duyduğu, kapıdan çıkarken duyduğum dediği ki, olayın en yakın görgü
tanıklarının başında ge lm ektedir kendisi. Arabasını yıkanan dem in Evren
Değer arkadaşım ın be lirttiğ i kişi dışında, üç patlama sesidir; ama, balistik
in celem esi üç müdür, tek m idir ona bile yanıt verem em ektedir. Yani, bu
incelem e, ub ekspertiz raporu, belki, oradaki m em urların iyi niyetiyle,
böyle sine dolu gibi gösterilm eye çalışılmış; ama, içi boş olan, bu olayı da daha
baştan çözüm süz kılan bir şeydir. Bu olayın üzerindeki sen aryoların kalkması
lazım. Yani, olaya, başından itibaren net ve duru olarak bakmak lazım. Bu
olaya bakacaksınız, d iyece ksiniz ki, bu bir adli sorundur, ben, şahsî görüşümü
de söyleyeyim , bu olayın, sizlere kadar gelm esi, bu olayın artık skandal boyuta
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ulaşm asından

kaynaklanm aktadır.

Yoksa,

bu

olayı

çözmek

görevi

sayın

savcılarım ızındır, onların çalışması gerekir. Siz, burada, k a tillerin peşinde
koşacak h a lin iz yok, siz, siyasî sorum lularsınız; ama, sayın savcılarım ız, bu
olayla jlg ili yeterli çalışm adılar, benim şahsî kanaatim budur.
Şimdi, olayda o kadar çok senaryo üretildi ki ve bu nlar hep böyle eksik
b ilg ile n d irm e d e n . Şimdi, bu raporu savunmaya
kalkıyorlar, bu rapor
s avunulursa, bu raporun yanlışlığı üzerine 100 tane senaryo çıkar. O zaman bu
olay çözülm ez. Oysa, ne demek ge rekiyordu, bu rapor yanlıştır, bunu kabul
ed ece ks iniz ve bunu telafi etmenin yoluna bakacaksınız. En basit şey, bu
bom banın hangi m enşeili olduğu, bu bombanın nasıl ba ğlandığı çok önemli
ipuçları verirdi bize; ama, bugün, m aalesef, biz bu ipuçla rın da n yoksunuz.
EVREN DEĞER - Benim eklem ek istediğim bir şey var, m üsaadö
ed erseniz, bu süpris tanık diye daha sonra hakkında dava açılan Ayhan Aydın.
O dönem de bir dizi kişi içeriye alındı, yalnız, Ayhan Aydın'a, yalnızca,
İstanbul'dan ge tirile n İslâm î Hareket Örgütü davası sanıkları g ö s terild i, diğer
kişiler, hiç b ir şekilde, Ayhan Aydın'a, acaba, o gün arabanın altına giren bu
muydu, şu muydu? H içbirisi gösterilm edi. Yalnızca, İslâm î Hareket Örgütü
davası sanıkları gö sterild i. Bu da benim dikkatim i çekti, niye yalnızca onlar
g ö ste rild i, yani, olayla ilg ili bir dizi zanlı var içeriye alınmış, yani, tutanaklara
bakılacak olursa, işte, bir dizi yabancı uyruklu, T ürkiye'deki ö ğ re n c ile r var,
h iç b irisi g ö sterilm iyor, sadece, İstanbul'dan g e tirile n o altı kişi mi, sekiz
kişim iydi tam anımsam ıyorum , sadece bunlar g ö sterild i,
dikkatim i çekti.

bu da benim

çok

TUNCAY ÖZKAN - Üçünü de teşhis etti.
AHMET BİLGİN (Balıkesir) - Kamuoyunu tatmin için o la b ilir.
TUNCAY ÖZKAN - Tabiî, savcılarım ızı çağırm ışsınız ga lib a, öyle
düşünüyorum , onlar, bu sorunun doğru yanıtını verecekler.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben, ö n celikle , tabiî, bu soruşturm anın
bütün e k s ik liğ in e rağmen, bombanın m enşeinin tespit e d ile m em e sine rağmen,
yine de üç patlam a gibi bir argüman var elim izde, yani, sizler de, aslında, çok
kapsam lı bir araştırma yaptığınız için, acaba bu üç patlam a nite liğ in d e
olm asının bir anlamı var mı veyahut da bize böyle bir uzm anlardan görüş alma
konusunda tavsiye niz olursa, sizin yoksa da siz bunu b u la b ilirs in iz derseniz,
biz bunu y a p a b iliriz. Yani, şeyde de var ya, polis bir gid e r bakar, ha, bu
Karadeniz işi falan der neresinden vurursa orasından veya aletin işte hedefe
alm an b içim iyle veya kullanış biçim iyle falan ilg ili... Çünkü, her ne kadar
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birçok şey yoksa elim izde, belge ve bulgu; ama, böyle de bir şey var, çünkü,
geçende de Susurluk Kom isyonunda, basına sızdığı kadarıyla öğ ren d iğ im iz
kadarıyla orada da üç patlam a duyan birisi de var, m esela, Ayhan Aydın'ın
ifadesi de üç patlam a olduğu yönünde. Yani, o bir şeyi ifade e d iyo r mu, yani,
bu Susurluk Kom isyonunda araştırma yapan arkadaş, bir tanımı bir nite liğ i
o la b ilir bu bom banın diye düşünüyorum . Sizin bu konudaki gö rüşü nüz ne ve
sizin yaptığınız araştırm aları aşıyorsa biz bu konuda bir uzman görüşü kararı
alarak biz de bu konuda bir uzman görüşü alab iliriz.
Şim di, Tuncay Beyin bir de “Gizli Servisin T arihi" diye çok kapsam lı bir
araştırm ası var, bir çalışm ası var, her iki çalışma için arkadaşlarım ızı da tab iî
yürekten kutluyoruz, çok değerli çalışm alar, öze llikle , bizim Kom isyonum uz
alanına giren kon ular itib ariyle. Şimdi, burada, sizin kitabınızda da Mumcu'ya
ilişkin , belki, direkt MİT'in olm asa da işte, özel kurulduğu tahmin edilen bazı
Mumcu üzerine araştırm alar filan da yapılıyor. Şimdi, MİT’in, dem ek ki. Mumcu
hakkında çok geniş b ilgi sahibi olması gerekiyor. Hatta, hatta, giderek, yani,
yine, kitabınızda da işte. Sayın Koman'ın zannediyorum , ö ld ü rü le b ilirs in iz
denen ifa d e le ri de var. Yani, Mumcu'nun, en azından, ö ld ü rü le b ile c e ğ in e
ilişkin MİT'te b ilg ile r olması lazım. Şimdi, iki açıdan, bir... Önce, şunu da
söyleyeyim ,
bizim
yaptığımız
çalışma
çerçevesinde,
yani,
gerek
oku duklarım ızdan, gerek d in le d ik le rim izd e n , yani, MİT'in, bu konuda hiç bilgi
sahibi olm adığından, yani, MİT'in bunu bilm em esine imkân yok diyene kadar
bir sürü b ilg i var, bunları sizde biliyo rsu n u z aslında kam uoyuna yansıyış
b içim iyle. Şimdi, böyle bir şeyden, MİT'in b ilg is in in olm am ası mümkün mü?
Yani, h e rha ngi bir olay aşam asına kadar. Olay aşam asından sonra, olayla ilgili
he rha ngi bir araştırma yapmamış olması mümkün mü? Yani, sadece, bu işi
em niyete, savcılığa bırakmış olm ası mümkün mü; çünkü, bu çok yönlü bir şey,
yani, bunu, bizim , burada, uyuşturucu, silah kaçakçılığım ızdan, bazı yerel
örg ü tle rden , uluslararası istih ba ra t örg ü tle rin e kadar, hatta, devletin de
e n g e lle d iğ i veyahut da bir kısmının be lirli insanın içinde oldu ğun a kadar çok
geniş bir şey var. Yani, sizin şu görüşünüzü öğrenm ek istiyorum . Bir, genel
olarak MİT'in bu tür olayla rda ki durumu nedir, bir de, özel olarak. Uğur Mumcu
olayıyla ilg ili herhangi bir b ilg in iz var mı.? Uğur Mumcu olayına yaklaşım ına
ilişkin herha ngi bir b ilg in iz var mı?
TUNCAY ÖZKAN - Şimdi, efendim , Teoman Koman'ın o şeyinden
ba hsederek gireyim konuya. O dönem de MİT M üsteşarıydı k e n d ile ri. Ben, bu
ö ld ü rü lü rs ü n ü z olayını ken disine sordum. Bana d e d ile r ki, ben, o yemekte
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ga ze te cile rin , bütün ga zetecilerin bulunduğu bir yemek, ben o yemel<te, hatta,
şöyle "u“ şeklind e bir masa tarif ettiler, Uğur Mumcu'yu böyle, karşı solda.
ortalarda bir yerde hatırlıyorum. Bana sordular, ne olabilir; ben de, terör örgütü, artık,
kırsal kesimdeki etkinliğini şehirlere taşımak istemektedir, bu isteğini daha güçlü bir şekilde
duyurabilmek için ünlü adlara, sansasyon yaratabilecek adlara yönelecektir dedim. Hatta,
oradan bir genç gazeteci arkadaşımız da bana dedi ki; 'Biz de var mıyız Paşam' dedi. Vallah
siz öldürüldüğünüzde büyük sansasyon doğacaksa siz de varsınız, ben de varım şeklinde,
gülerek de esprili bir yanıt verdim* dedi. Yani, oradaki sözün, direkt Uğur Mumcu'ya atfer
söylenmediğini ifade etti.
Bunun arkasından, MİT'le ilgili şey... Ben bu çalışmayı yaparken, kitabı hazırlarken
Uğur Mumcu olayıyla ilgili olarak MİT'te ne yapıldığını defaatle sordum. Bana verilen yanıt,
belirli özel gruplann oluşturulduğu, bu dosyalarla ilgili her şeyin bilgisayarlara yüklendiği, bu
bilgisayardaki adların karşılaştırmalı olarak tarandığı, olayla ilgili olarak özel çalışmaların
yapıldığı; ama, bir sonucun elde edilemediği şeklindedir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Pardon... 24 Ocak 1993'ten sonra özel çalışma yaptıklannı
söylüyorlar size...
TUNCAY ÖZKAN - Evet... Yani, bu cinayeti aydınlatabilmek için...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu cinayeti aydınlatabilmek için, Millî istihbaral
Teşkilatımız özel çalışma yapmış.
TUNCAY ÖZKAN - Evet... Ben, Emniyet Genel Müdürlüğünde...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bunu size kim ifade etti Sayın Özkan?
TUNCAY ÖZKAN - Ben bu tür konularda bilgi veremem.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hayır... Yani, genel olarak... MİT yetkilisi diyebilir miyiz?
TUNCAY ÖZKAN - MİT yetkilisi... Ama, kendisinin ismini açıklayamam.
Aynca, ben. Emniyet Genel Müdürlüğünde, bu bomba incelemeleri sırasında, yabancı
gizli servislerin de bu olayların aydınlatılması için Türkiye'ye yardım önerisi getirdiğin
biliyorum. Örneğin, işte, Scotland Yard, CIA... Belli başlı gizli servislerin hemen tamamının
Türkiye'ye, bu bombanın tanımlanmasında, bu bombanın nasıl yerleştirildiğinin ortaya
çıkarılmasında teknik yardımda bulunalım size dediklerini biliyorum. Türkiye Cumhuriyetinin
de, bunu, kendi olanaklarıyla çözebilecek kapasitede olduğunu ileterek bu yardımları
reddettiğini biliyorum o dönem içerisinde.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Size mi söylediler, siz haricen mi bilgi sahibi oldunuz?
TUNCAY ÖZKAN - örada bana söylediler, Emniyet Genel Müdürlüğünde...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Hayır... Dışarıdaki insanlar, CIA veyahut MÖSSAC
veyahut diğer...
TUNCAY ÖZKAN - ilgililer, emniyet yetkilileri direkt bana söylediler efendim.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Dışandaki emniyet yetkilileri...
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TUNCAY ÖZKAN - Hayır... Türkiye'deki... Emniyet Genel Müdürlüğünde, "yardın"
edelim" dediler, biz de kabul etmedik dediler. Biz, bu teknik, bu teknoloji bizde vardır, bu olayı
çözeriz, yardım istemiyoruz gibi bir yanıt vermişler.
Millî İstihbarat Teşkilatının, Uğur Mumcu'nun öldürüleceğinden haberdar olup
olmadığı konusunda bir bilgim yok. Yani, bir ulusal teşkilatın, Türkiye gibi bir ülkede endei
yetişen bir aydınının katledilmesine seyirci kalması, herhalde, bu cinayetten daha vahim biı
olaydır, bu suikast olayından daha vahim bir olaydır. Ben, böyle bir şeyi bir Türk vatandaşı
olarak kabul edemem. Orada Türk vatandaşı olarak görev yapan insanların da böyle bir şey
içlerine sindirebileceklerine inanmıyorum. Varsa, böyle bir şey ortaya çıkarsa, bu, Uğuı
mumcu suikastinden daha büyük sansasyon ve skandal yaratacak bir şeydir ve kabu
edilmesi çok zor bir şeydir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, tabiî, şey anlamda, direkt bir istiharatın bütün tüzeı
kişiliğini veya devleti suçlama anlamında değil; ama, yani, birileri böyle bir istihbarat edinip
yok etmiş olabilir, münferit engellemeler olabilir...
TUNCAY ÖZKAN - Şimdi, Evren Değer bir şey söyledi; burada, yabancı gizi
servislerin çalışmalarına çok dikkat etmek lazım. Benim araştırmalanm sırasında biraz c
konuda bilgi sahibi oldum. Şimdi, olay yerinde üç Amerikalıdan bahsediliyor...
EVREN DEĞER - Üç zenci bayan...
TUNCAY ÖZKAN - Zenci deyince Amerikalı aklıma geliyor da o yüzden böyle biı
yanlış tanımlamada bulundum.
Üç zenciden bahsediliyor... Olay yerinde bulunuyorlar. Şimdi, olay yerinde üç tane
zenci niye bulunuyor; bunlar niye dövünüyorlar; niye ağlıyorlar? Olayın etkisinde, şokunda
kaldılar... Peki, sonra niye fotoğraf çekiyorlar; sonra, nasıl ortadan kayboluyorlar? Bunlaı
araştıniması gereken...
Bu olayda bakın çok önemli bir şey var; bu olayla ilgili olduğu için söylemiyorum; ama
genel olarak, dünya gizli servislerinin bir çalışma sistemi var. Diyelim ki, A gizli servisi B teröı
örgütünün Türkiye'de böyle bir olay gerçekleştireceğini öğreniyor; bunu bildimniyor; ama, olay
yerine gözlemcilerini gönderiyor, olayı izliyor, gözlüyor, kaydediyor ve ortadan kayboluyor
Şimdi, bu üç kişiye o açıdan bakılmış mıdır, bakılmamış mıdır bilemiyorum; bakılmadıysa
büyük hatadır.
EVREN DEĞER - Bakılsaydı, dosyada herhangi bir şey olurdu...
TUNCAY ÖZKAN - Belki bize ulaşmayan bir bilgi olabilir. Şimdi, tabiî, biz, bütür
bilgiler elimizdedir diye görmüyoruz. Biz, dosyayla ilgili pek çok bilgi bulgu gördük; ama
Dizim görmediğimiz şeyler de vardır.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, üç zenci gözlemci olabilir.
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TUNCAY ÖZKAN - Üç zenci gözlemci olabilir. Ben, bunu, gizli servislerin çalışma
sistemlerine ilişkin bilgilerime dayanarak söylüyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, şöyle bir soru da var tabiî; yani, Millî Istlhbaral
Teşkilatinın, biz, istihbarat almakta güçlü olduğunu da varsaymakla, mesela, ne bileyim,
örneğin PKK içinde, işte, Behçet Cantürk'ler, mafya, o kısmı işin, kaçakçı falan, o kısımların,
diğerlerinin içinde, mutlaka bir bilgi edinebilirdi gibi bir varsayımla da ilgili bir görüş var. Yani,
eğer, buralardan bir şey olsa, bu bilgi gelebilirdi deniliyor; siz katılıyor musunuz bu görüşe?
Yani, Millî istihbarat Teşkilatımız o kadar güçlü mü; uzman olduğunuz alan olduğu içir
soruyorum.
TUNCAY ÖZKAN - Söyleyeyim efendim; Ben, Millî İstihbarat Teşkilatının dış istihbaral
alanında güçlü olduğuna inanmıyorum, iç istihbarat alanında da öyle çok büyük bir etkinliği
olduğunu düşünmüyorum. Millî istihbarat Teşkilatı, sonunda, 4 400 kişilik kadrosuyla, beliri
olanaklarıyla çalışan bir birim. Yani, buradaki insanları gökten zenbille indirmiyorlar
Pariamentomuzun vasatî ortalaması neyse, istihbarat teşkilatımızın da vasatî ortalaması odur
Orada böyle süpermenler falan yok. Belki, işte, üç metrelik duvariarı zıplayıp atlayabiler
insanlar yetiştirmişlerdir. Yani, Türk insanının ortalama standardı neyse, oradaki ortalama
standardın da o olduğuna inanıyorum, öyle, her şeyi bildikleri,her şeyi gözledikleri, her şeye
kadir oldukları gibi bir inancım yok. Onların çoğu zaman da, hep mağdur olduklannı
düşünüyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, sizin ağıriıklı kanaatiniz, en azından dış istihbaral
örgütlerinin, bu olayla ilgili bir bilgisi olabilmesini kuvvetli bir ihtimal olarak...
TUNCAY ÖZKAN - Aktaralım efendim... Aktaralım... Madem böyle şey konuşacağız
aktaralım... Örneğin, İran tezi o dönemde güçlü olarak ortaya atılmıştır. SAVAMA, SAVAK..
İran gizli servisinin gelişimine bakın... İstanbul'da... Sizden özür dileyerek, o kitabı alabiliı
miyim. Gizli Servis...
Şimdi, bakın, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkede, bir gizli servisin bağlantılarıyla..
Açtım, tam yeri geldi, 176 ncı sayfa, bakın... Burada, bu bir MİT rapooıdur ve İran gizli servis
veya onun desteklediği unsurlar tarafından Türkiye'de, bu kitabın yazıldığı tarihe kadai
öldürülen insanlann listesi var. Dünyanın hiçbir yerinde...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bir temizlik var yani... Bu olaydan sonra bir temizlik vai
değil mi orada?
TUNCAY ÖZKAN - Bu olayla bağıntılı mı değil mi bilemiyorum; ama. Turan Dursun
Bahriye Üçok, Muammer Aksoy...
Bakın, Muammer Aksoy olayıyla ilgili olarak benim burada gördüğüm şeyler aklımı
başımdan aldı. Diyor ki, okuyayım size lütfen; “31.1.1990'da, laiklik yanlısı Prof.Dr. Muammeı

Aksoy'un Ankara'da öldürülmesi, İran İstanbul Başkonsolosluğunda görev yapıp ayrılan
Ahmet Agıği ve Haşan Kesani iki IranlI diplomatın eylemde rol aldığı hassas bir kaynaktan
öğrenilmiştir." Gözaltında bulunan Mehmet Ali Şeker'in ifadesinde ise, Muammer Aksoy'un
kendi gruplarınca öldürüldüğü hususu yer almaktadır. Mehmet Ali Şeker'le ilgili bağlantılara
baktığınız zaman Iran çıkar.
Şimdi, Uğur Mumcu suikastinde İran var mıdır yok mudur bunu bilemem. Bu bulgulan
ortaya koyarsınız, görürsünüz; ama, dünyanın hiçbir ülkesinde, bu kadar çok adamın, biı
başka ülkenin gizli servisi tarafından katledildiğini göremezsiniz, olmaz böyle şey; ama. Iran
Türkiye'de bunu yapıyor. Ben, araştırmalarımdan biliyorum ki. Iran Türkiye'de daha başka
şeyleri yapmaya da muktedir. Onun gizli servisinin Türkiye'deki etkinliğini gösterir bu. Şimdi,
CIA Türkiye'de çok şey yapmaya muktedirdir, bugüne kadar adam öldürttüğünü bilmiyorum.
Yani, böyle bir bulguya rastlamadım; ama, CIA casusları MlT'in içinden çıkmıştır, köstebekleı
yakalanmıştır MlT'in içinde; ama, burada önemli olan şey şudur: Bunların delillerine
ulaşmaktır, delillendirebilmektir. Şimdi, gizli servis bağlantılanna baktığınız zaman, Batılı gizli
servislerin hepsine bakmanız lazım, Türkiye'deki faaliyetlerini incelemeniz lazım; ama, bu
senaryoyu bu kadar böyük boyutlara ulaştırdığınız zaman, olayın aslını kaçırıyorsunuz. Olayın
aslına dönmekte büyük fayda var. Yani, senaryolardan arındırmakta büyük fayda var. Ne
yapacaksınız; çok basit bir polisiye, adlî olay çözer gibi çözeceksiniz; ama, onun olanaklannı
ortadan kaldırmışlar. Neyle kaldırmışlar; bombayı tanımlamaz hale getirmişler, delilleri yok
etmişler. Adamlar yakalanmış... Şimdi, Evren'le birlikte olayı araştırırken çok ilginç bir şey;
Süleyman Tokmaktepe diye bir adam yakalanıyor, avucunda bir numara var, çağrı numarası
İslâmî Hareket Örgütünün çözülmesini sağlayan adam, yalayarak yok etmeye çalışıyor, biı
kısmını yok ediyor bir kısmını yok edemiyor. Bir süre sonra, avucundaki telefon numarasını
çağn cihazına geçiyorlar; böyle şey olur mu? Ülkemizde, PTT memurlarını, bu örgüt,
İstanbul'da örgütlü olan bu kişiler kandınyorlar, sizin benim telefonumu dinliyorlar, mektup
zarflarını açıyorlar, içine bakıyorlar, içine bir şey koyuyorlar. Muammer Aksoy'ur
öldürülmesinde bu kişiler görevli diyoruz. Bahriye Üçok'un öldürülmesinde görevli olan kiş
halen nerededir bilinmiyor. Nezih Beret takma adını kullanıyor. Ona edilen telefon, tehdit
telefonunun... Genel Kurmay mı. Millî Savunma mıydı Evren?
EVREN DEĞER - Bahriye Üçok'la ilgili bir telefon numarası... Yani, dinlemeye
alınıyor, 417 62 61 gibi sanıyorum, şu anda net olarak hatırlamıyorum. Telefon tespit ediliyor
daha sonra olayın üzerine hiçbir şekilde gidilmiyor. Ben kendi imkânlanmla araştırdım
Alabildiğim bilgi, dışandan aramaya kapalı, içeriden aranabilen bir telefon diye bir şey... Yani,
böyle bir telefon olup olmadığını da bilemiyorum, böyle bir sistem var mı Türkiye'de onu da
bilmiyorum.
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AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tabiî, ikinci soruya geçince o birincisi geçti. O üç patlama
bombanın niteliği hakkında bir şey midir diye...
TUNCAY ÖZKAN - Üç patlama, tabiî ki, bombanın niteliği hakkında çok önemli şeyleı
verir bize...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Verir değil mi?
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Bir şey sormak istiyorum...
BAŞKAN - Müsaade ederseniz, isterseniz Ahmet Bey, katılımı artırmak açısmdar
böyle, değişik arkadaşlarımızdan sorulannı alalım. Fethullah Bey bir sorunuz var mı?
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yok Sayın Başkan.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Ben şunu sorayım: Millî istihbarat Teşkilatından almış
olduğunuz birtakım bilgiler var. Bu bilgileri veren kişinin ismini açıklamaktan çekiniyorsunuz.
TUNCAY ÖZKAN - Hayır, çekinmiyorum. Ben kaynağımı açıklayamam.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Yani, çekinmiyorum diyorsunuz...
TUNCAY ÖZKAN - Benim mesleğimin özelliği var...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Ama, bakın şimdi, bu konuyla ilgili... Araştırmanıza
yönelik değil mi bu görüştüğünüz kişi?
TUNCAY ÖZKAN - Hayır... Ben kitap yazarken, yani şu kitabı oluştururken, 68 tane
MİT emeklisi veya halen görevde bulunan kişiyle görüştüm. Ayrıca, üst düzey MİT yetkilileriyle
görüştüm. Kitabımdan bir tane edinebilirseniz, kitabımın içerisinde MİT'e yönelttiğim sorulaı
ve yanıtlan da göreceksiniz. Bu kitapla ilgili olarak çalışmalar yaparken, her karşıma çıkar
insana sorduğum gibi. Uğur Mumcu olayıyla ilgili olarak ne biliyorsunuz, ne yapıyorsunuz
diye sordum. Aynca, Millî istihbarat Teşkilatı bu işle ilgili olarak görevlendirilmiştir. Yani, bt
olayla ilgili bilgileri bulguları bulun, çıkarın diye görevlendirilmiştir. Olayla ilgili bir şey
biliyorlarsa, bir şey buluyorlarsa, çıkarmışlarsa, ellerinde bir delil varsa, zannediyorum, bunu
kendilerine yazdığınızda size gönderirler. Siz, şunu diyorsanız bana, biz de size, bunu kinr
verdi, bu bilgiyi kim verdi, bunu açıklar mısınız diyorsanız, açıklayamam. Neden açıklayamam
bu, benim yaptığım işle ilgili bir şey. Eğer, ben onu açıklarsam, bir daha o kişiden bilg
alamam. Eğer, ben o insanlann isimlerini burada açıklarsam gazetecilik yapamam. Muhabirlil»
benim işim; ama, muhbirlik pozisyonuna düşmüş olurum, o da benim meslek performansımı,
meslek geleceğimi sıfıra indirger.
Yani, bakın şimdi, sizinle gelsem görüşsem odanızda, siz bana deseniz ki, off the
record, yazılmamak kaydıyla bir şey anlatıyorum; gelirim, burada bu bilgiyi verebilirim; ama
asla sizin adınızı vermem. Nereye kadar vermem; mezara kadar vermem, hiç merak etmeyir
efendim.
BAŞKAN - Teşekkürler.
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Buyurun...
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Ben bu üç patlamayla ilgili bir şey sormak istiyorum
Bu üç patlama sesi, üç ayn yerde telaffuz edildi; Güldal Mumcu Hanımefendi bahsetti...
TUNCAY ÖZKAN - Ayhan Aydın...
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Ayhan Aydın, bir de Susurluk Komisyonuna katilar
birisi bahsetmiş...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bir dördüncüsü de var; PKK itirafçılan da...
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Benim aklıma tabiî şu geldi, şöyle bir şey olabilir mi:
Yani, bu olayın olduğu yer yankı yapmaya müsait bir yer mi bilmiyorum. Yani, bir yankılanma
olayı olabilir mi veyahut da, otomobil havaya kalkıp yere düşerken, çarpma olayı esnasında
da çıkan bir ses olabilir mi?
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Lastik patlayabilir...
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Tabiî, lastik patlayabilir... Yani...
TUNCAY ÖZKAN - İşte, bunu yapması gereken insanlar, bu soruları ortadan
kaldırması gereken insanlar bu sorulan ortadan kaldıramamışlar efendim, sıkıntımız odur.
Yani, denebilirdi ki, bu bomba şu tiptedir, şöyle bağlanmıştır, bu bağlamanın sonunda üç kere
patlama sesi duyarsınız ya da bir kere patlama sesi duyarsınız ya da bunlar öyle alçak
adamlardır ki. Uğur Mumcu'ya karşı giriştikleri bu menfur eylemde, onun hayatta kalmaması
için bir tek bomba değil, üç bomba bağlamışlardır diyebilirsiniz; ama, bunlann hepsi, balistii<
incelemeyle ortaya çıkabilecek bir şeydi; ama, maalesef, bugün, bunları tartışmaktan öteye
geçemiyoruz.
EVREN DEĞER - Şöyle bir şey söyleyebilirim isterseniz: Olaydan yaklaşık bir yı
kadar sonra, kendisini Abdullah diye tanıtan birisi beni aradı İstanbul'dan, Uğur Mumcu
cinayetiyle olarak sizinle görüşmek istiyorum dedi. Buyur gel görüşelim dedim; yok, dedi, ber
gelemem Ankara'ya, hiçbir şekilde olmaz. O zaman, ben de gelemem, istiyorsan sen ge
dedim, pek ciddiye de almadım esasında. Daha sonra geldi bu kişi. Biraz değişik bir çocuk
Böyle, kısa traşlı, kendisine birtakım süsler vermeye, bir hava yaratmaya çalıştığını hissettim
ama, onun anlattığı, bombayla ilgili bayağı bilgili bir insandı. İsterseniz, ben onunla olar
konuşmalarımı teybe de kaydettim, deşifresini verebilirim. Bana anlattığı şöyle bir şey var:
Kendisi de "profesyonel katilim ben" dedi. Yani, bu tür işlere giriyorum, bunlan yapıyorum..
Pek ciddiye alamadım; ama, bilmiyorum, doğru mudur yanlış mıdır, o yüzden söyleyemedim
"Bizde şöyle bir sistem vardır, biz üçlü sistem kullanırız arabalarda" dedi. Kendis
Azerbaycan'da birtakım olaylara kanşmış, şuradan buradan birsürü anlatımı var. Birinci sisterr
çalışmazsa İkincisi harekete geçecek; ikinci harekete geçtikten sonra zaten üçüncü de
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harekete geçer; üçüncü, ortada kalması olası olan delilleri ortadan kaldırmak içindir" dedi
Böyle bir ifadesi var.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, o zaman, bu tanım da şeye giriyor, biraz daha güçlü
biraz daha profesyonel, biraz daha sağlamcı, olanakları geniş insanlann yapabileceği kadat
şeyler, değil mi? Böyle üç aşamalı yapabilmek bir işi...
TUNCAY ÖZKAN - Son derece profesyonel olarak hazırlanmış bir suikast.
BAŞKAN - Buyurun Tevfik Bey.
TEVFİK DİKER (Manisa) -

Şimdi, C-4 kullanılıp kullanılmadığı konusunda

araştırmalarınızın sonucunda bir değerlendirmeniz var mı? Yani, C-4 konusunda
tereddütleriniz var mı? Çünkü, C-4'ün bir özelliği var, ülke, imal menşei bakımından. Bir de, C4 kullanabilmek özel ehliyeti, özel bazı eğitimi istiyor ve hani, askerlikte veya güvenlik
güçlerinde veya Jandarmada görev yaparken veya bir şeylerde, bu eğitimi almış olmanız
gerekiyor.
TUNCAY ÖZKAN - Ya da Ortadoğu'da bu işlerin profesyonel eğitimini veren teröı
örgütlerinden birisine ait olmanız lazım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu eğitimi veren bir yerde eğitilmiş olmanız gerekiyor. Bu
konuda araştırmanızda bir sonuç var mı?
Bir de, araştırmanızda, son zamanlarda, işte, Susuriuk Komisyonundan da buraya
tabiî gönderme yapılan. Jandarma astsubayı dahil ve PKK itirafçıları dahil, bazı, kamuoyuna
medya yoluyla yansıyan değerlendirmeler geliyor. PKK itirafçılarının, çok net, işte, biz
bombayı koyanlan biliyoruz, resimleri elimizde var... Ne bileyim, öbür taraftan, jandarma
astsubayının, ben Uğur Mumcu'yu öldürenlerin yanında ve sağında solunda olanları -tarr
cümleleri hatıriayamadığım için, tutanak elimizde olmadığı için- biliyoruz gibi ifadeler var ki
bu arkadaş o bölgede terörie mücadele görevleriyle görevli. Susurluk Komisyonuyla
Türkiye'nin gündemine oturan ilişkiler zinciri... İşte, bunun en önemlisi ki, bence değeriisi, şl
anda devletin emniyet teşkilatında İstihbarat Başkan Yardımcılığı yapan Hanefi Avcı'nır
açıklamaları. Örgütsel bir şema çıkardı ortaya ve devletin içinde ve şu anda da içinde ve şt
anda da görevde. Yani, söyledikleri yanlış olsa, hakkında soruşturma açılıp işlem yapılıp
açığa alınıp savcıya teslim edilmesi gerekir. Bu yapılmadığına göre bir ilişkiler yumağı var. Bt
yumakla, araştırmalannızda ve en önemlisi, Tevfik Ağansoy'un bir açıklaması veya bir ifades
var, araştırmanızda bununla karşılaştınız mı? "Üstüme fazla gelmeyin. Uğur Mumcu
cinayetiyle ilgili olanları da söylerim" şeklinde... Bu konularda araştırmalarınızda
karşılaştığınız, bu olayla ilgili karşılaştığınız bir şey var mı acaba?
TUNCAY ÖZKAN - Son döneme kadar, biz araştırmalarımızda bunlaria karşı karşıya
gelmedik. Biz de bunları takip ediyoruz, örneğin. Milliyet Gazetesinde zannediyorum, geçer
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gün bir haber okudum, çok ilgimi çekti; Tevfik Ağansoy öldürülürken, orada Çiçek soyadlı
birisi var, o bacağından yaralanmış, ateş ederek kaçıyormuş. Diyor ki, öyle kaçan bir adamın
iki kaşının ortasından vururlar. Bunlar iki üç kişi değildi, on kişiydi diyor. İşte, belirli yerlere
atıfta bulunuyor. Şimdi, bütün bunları değerlendirebilmek için, senaryo üstüne senaryc
geliyor. Sizin söyledikleriniz çok doğru. Herkes bu işi biliyor, bir sürü adam çıkıyor, Uğuı
Mumcu'nun katilini biliyorum diyor. Acaba biliyor mu, yoksa başka bir şey mi yapmaya
çalışıyor, insanlar iyi niyetli de olabilir. Bakın, biz buraya geliyoruz; biz, 93 yılından bu yana,
sürekli, Evren'le birlikte, günümüzün bir iki saatini bu işe ayınyoruz. Yeni bilgileri bilgisayara
işliyoruz, okuyoruz, herkese bunu soruyoruz, neredeyse her karşımıza çıkana Uğur Mumcu
suikastiyle ilgili bir şey biliyor musun arkadaş diye soruyoruz; ama, bugün ikimize sorsanız,
deseniz ki, sizin kanaatiniz nedir, bu kim tarafından yapılmıştır; şahsen, biz size söyleyemeyiz,
şu yapmıştır, bu yapmıştır diye bir şey söyleyemeyiz. Yani, insanların bunlan söylerken, bu
bağlantıları dile getirirken, belgeleriyle ortaya konması lazım ve bu şeyleri söyleyen insanlann
savcılar tarafından derhal alınıp, çok sıkı soruşturmalardan geçirilmesi lazım. Bakın, bu
yapılmıyor, sıkıntı burada. Örneğin, o astsubay arkadaşımızın hemen alınıp, bu olayla ilgil
ifadesine başvurulması gerekiyor. Kim başvurdu? Ben daha sonra kendisini aradım; başka
şeyler de söylüyor, siz de çağırın size de söyler. Peki, savcılar niye çağırmıyorlar, onlar ne iş
yapıyorlar; onlar niye onun söylediği insanlan da alıp sorgulamıyorlar? Yani, bu, gazetecilerin
veya siyasîlerin, seçilmişlerin yapacağı bir şey değil. Görevi olan kişiler neden duruyorlar?
Biz, son döneme kadar, Abdullah Çatlı -ki, Evren'in defteri okumasıyla ortaya çıkmıştırSusurluk kazasında adı geçen diğer adlar, bunlarla bağlantılar konusunda çok az şeyle
karşılaştık araştırmalanmız sırasında; ama, bugün. Susurlukla birlikte yeni bir dönem başladı,
yeni şeyler çıkıyor ortaya. Belki bunların sonucunda bir netice olacak; ama, savcıianmız da
harekete geçip bu insanlara sorması lazım. Bence Komisyonumuzun da bu savcılara, siz niye
sormuyorsunuz diye sorması lazım. Yani, Parlamento madem denetim işini görmektedir,
araştırma komisyonu da bir denetim organıdır, bunu sormak lazım.
BAŞKAN - Bu, 6 metre uzakta olan tanığın ismi nşydi?
EVREN DEĞER - Vildan Akgün...
BAŞKAN - O, sizin kitapta var değil mi, Vildan Akgün'ün ifadesi?
EVREN DEĞER - İfadesini getirdim yanımda...
BAŞKAN - Kitabınızda var değil mi Vildan Hanımın ifadesi? Yani kitabınızda varsa
tekrar şey yapmamıza gerek yok...
TUNCAY ÖZKAN - Belgesi de var... Evren getirdi, size verecek efendim.
BAŞKAN - Tamam... Onu alalım...
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Şimdi, sizin kitaptan okuduğum kadanyla, anladığım kadarıyla, siz, Ayhan Aydın isimi:
tanığı çok ciddî bir tanık olarak gördüğünüz konusunda bir izlenim edindim ve o izlenirr
neticesinde de, bu olayın, İslâmî Hareket Örgütü tarafından işlenmiş olabileceği konusunda
çok hâkim bir kanaatiniz olduğu konusunda bir izlenim edindim. Yanlış mı bu izlenim?
EVREN DEĞER - Bence yanlış.
TUNCAY ÖZKAN - Bence de yanlış.
Yani, demin dediğimiz gibi... Bakın, 20 Ocakta bir operasyon başlıyor, Süleyman
Tokmaktepe diye birisi yakalanıyor ve onun üzerine sökün ediyor gidiyor... Bazı silahlı gruplaı
ortaya çıkıyor, polisle çatışmaya giriyor, polis ölüyor, o terör örgütünün elemanlan yaralanıyor.
Sonra, bunların sorguları var, bunların anlattıkları var. Bakın, bomba yapıyorlar, bomba
getiriyorlar, bomba götürüyorlar, araba çalıyorlar, Batman'da satıyorlar, Batman'da kurdukları
örgütün kimler tarafından kurulduğu belli; şûralar düzenliyorlar, İranlIlardan aldıkları paralarla
PTTcileri satın alıyorlar, onları yönlendiriyorlar, kullanıyorlar; sonra, gidiyorlar, irar
muhaliflerini öldürüyorlar. Bakın, bunların hepsi delildi tek tek ve bunların ifadeleri var v€
bunların ifadeleri çok ilginçtir. Batılı gizli servislerin bile başvurmak zorunda kaldıkları ifadeleı
haline geliyor, bilgi kaynakları haline geliyor.
BAŞKAN - Bir de, yine o kitaptan edindiğim izlenime göre, siz, olayın oluşunda orada
olduğunuzu ifade ettiniz, başından bu tarafa bulunduğunuzu ifade ettiniz. Olay olduktan sonra
yakalananlar 80 kişi dediniz...
TUNCAY ÖZKAN - Çok kişi var...
BAŞKAN - Ben görebildiğim kadanyla, sizin kitapta dikkatimi çeken, işte, 2 tane
Filistinli, 2 tane iranlı, 2 tane Iraklı, 2 tane Lübnanlı veya Mısırlı kişiler olduğu ve 8 kiş
hatırladığım kadanyla ve bunlar, tabiî, bir 7-8 gün içeride kaldıktan sonra, bunlann serbesi
bırakıldığı...
Bir dikkatimi çeken olay daha var, bunların hepsi doktor öğrencisi ve yerleşik insanlar
Üniversite öğrencisi olmalan dikkatimi çekti. Olayı başlangıçta bir uluslararası olaymış gibi
yani, bu iş de mutlaka dış güçlerin tezgâhıymış gibi bir izlenim edindim, yani, emniyetin
şeyinden, o andaki soruşturmanın şeyinden...
TUNCAY ÖZKAN - Biz, tabiî, sizin demin sorunuza yanıt verirken eksik yanıt verdil<
zannediyorum. Biz, İslâmî Hareket Örgütüdür demiyoruz; ama, o yapmamıştır da demiyonjz...
BAŞKAN - Hayır... Biz size zaten öyle bir şey demiyoruz.
TUNCAY ÖZKAN - Bunun sebebi şudur, bakın efendim: Türkiye'de öldürülen
insanlann şeyleri var. Bakın, ben size onları okuyayım. Bir şeyi, tabiî, benzerleriyle
karşılaştırmak lazım. İstanbul'da İslâmî Hareket örgütünün yerleştirdiği bomba yar,
patlamayan bomba... Bakın, o bombanın düzeneği ile Uğur Mumcu'nun arabasına konulan
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bombanın düzeneği arasında çok benzerlik var. Ehut Sadan diye birisi öldürülüyor; MOSSAC
cezalandırma eyleminde bulunuyor, İsrail Hizbullah mevzilerini bombalıyor, bunlar yaptı
diyor. Daha sonra, benim özel soruşturmamdan -herhalde, emniyete sorarsanız söylerler,
üzerindeki gizlilik kaydı nedir bilmiyorum- bakın, o bombayla ilgili araştırma sırasında,
bombaya yapıştınlan ama, patlama etkisiyle bir kısmı yanan bir kısmı yanmayan bir kâğıl
parçası var, çok önemli bir delil; orada, Farsça "palaska" yazılı. Bazı şeyleri değerlendirirken,
işte, o yüzden diyoruz ki, bir kıl her şeyi değiştirir. Bakın, bu düzeneklere bakarken buna göre
bakmak lazım. Biz müneccim değiliz, o mu yaptı bu yaptı... Ama, biz, maddî delillerden yola
çıkarak bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün, Suudî ArabistanlI diplomatlara karşı bombalı
saldırılarda bulunuldu, İsrailli diplomatlara karşı bulunuldu... Victor Mavrick'in arabasına
konulan bombaya bakın, aynı şeydir. İstanbul'da bir yaralı kurtulmuştur hatta; yine C-4; araç
kapısı açık olduğu için kurtulmuştur; çünkü, basınç... Yaralı olarak kurtulmuştur şahıs arabada
Bakın, o bombanın düzeneğine bakın, aynı bombadır.
Bunlardan yola çıktığınız zaman...
BAŞKAN - Güldal Hanım diyor ki "arabaya binmedi" diyor, "arabaya binmeden bt
patlama oldu" diyor.
) TUNCAY ÖZKAN - İşte, biz o yüzden diyoruz ki, uzaktan kumandalı olabilir.
BAŞKAN - Hayır... Şimdi, sizin söylediğinizden şöyle bir neticeye varmak istiyorum:
Arabaya binmediği için kurtulmuş ya birinci şahıs, patlamada...
TUNCAY ÖZKAN - Bakın, İstanbul'daki şahıs şöyle: Arabaya biniyor, camlar açık ve
kapı açık... Yani, bakın, bomba bu... Bu bir mıknatıs... C-4 dediğiniz şey hamur - bu, yeniliı
yutulur, yağda eritirsiniz- buna bir fünye eklediğiniz zaman, bu, dünyanın en tehlikeli alet
oluyor. Biz, bunu daha sonra araştırdıkça, Evren'le birlikte öğrendik. Bunu bir mıknatısa
bağlıyorsunuz... Olay yerinde, bu raporda yer alan mıknatıs... Çok güçlü bir şey... Alıyorsunuz,
uygun yere bağlıyorsunuz; sonra, bunun fünyesini, yani, bubi tuzağı hazırlıyorsunuz. Biı
uzaktan kumanda aletine bağlayabilirsiniz, bir hareket koluna bağlayabilirsiniz. Nedir o?.,
işte, en kolay yapması gereken şey, aslında, mesela, misina diye bakarsanız, arabanın
tekerleğine bağlar, ilk dönme hareketiyle birlikte harekete geçer. Burada götürmüş -yani,
iddia odur ki- vites koluna bağlamış; çok büyük bir risk... Ben olsam -ben bomba uzmanı
değilim; ama, şu üç yıllık araştırmaianmdan çıkanyorum- uzaktan kumandalı hale getiririm;
ama, onun için orada birisinin olması lazım. Onun için, bu olaylara çok dikkatli bakmak lazım.
•Al IMCT PinlŞTİNA (IzıntTJ^

254

-

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben, olayla ilg ili hemen bir saptam a yapmak
istiyorum ; çünkü, olayla bağlantılı islam î hareket olur mu olm az mı ile ilg ili,
bağlı bir... Burada bir şahit var, Ayhan Aydın. Şimdi, sistem i güzel öze tled iniz;
yani, islam î hareket yapm ıştır dem iyoruz, yapm am ıştır da ,dem iyoruz. Şim di, bir
şeyi

daha

konusunda

söylem iyorsunuz,
bir

şey

orada,

söylem iyorsunuz,

benim
bu

anladığım

gerçek

b ir

kadarıyla,
şahit

de

şahit

o la b ilir,

y ö n le n d irilm iş bir şahit de o la b ilir diyorsunuz, benim anladığım kadar; ama, bir
şeyi söylem iyorsunuz, ihtim al verm iyorsunuz, hiç üzerinde durm uyorsunuz, bu
para için bilm em bir ödül avcısı falan gibi bir ihtim al sıfır değil mi?
TUNCAY ÖZKAN - Ben, konuştum efendim , ken disiyle görüştüm .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O adam ya gerçek bir şahit veya hu t da
y ö n le n d irilm iş bir şahit.
TUNCAY

ÖZKAN

- ikimiz

konuştuk,

ben

Ayhan

Aydın

ile

şahsen

konuştum .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Anladım da, ben, bunu teyyit etmek istedim.
TUNCAY ÖZKAN - Yani, öyle bir şey değil; ama, çok inandırıcı
konuşuyor. Dediğim gibi önem li olan şey araştırılm ası; yani, benim adamı
sorg ula m ak yetkim yok, en ba sitinde diyorum ki "arkadaşım ben gazeteciyim .
Benim le kon uşu r musun. Konuşm uyorum " dediği an benim işim bitm iştir. Ben,
kapımı çeker çıkarım. Seninle 5 dakida konuşurum dedi, 5 dakika konuştuk.
Ondan sonra geldi, başka şeyler de konuştuk; ama, 5 dakika, 1 saat. Onun
üzerine gitm ek, a ile s in i sorguya çekm ek gibi bir şeyim iz yok bizim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sizinle konuşm asında, o durakta bulunm a
ne de niyle ilg ili kendi özel aile ilişkisi olduğuna da ir bir şey söyledi mi size?
TUNCAY ÖZKAN - Evet, bunları anlattı.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Sayın Başkanım, bir şey s o ra b ilir miyim.
Şim di, bom baların C-4 olduğunu islam î örg ütle rin de bunu kullandığını,
buradaki pa tlam a lard a. Uğur M umcu'nun arabasında patlayan bom banın da C4 o la b ile c e ğ in i ifade ettiniz. İstanbul'daki bir hadisede cam lar açık, kapı açık
olduğu için kişinin ölm ediğin i, yaralı kurtulduğunu... G üldal Mumcu'nun
ifadesine göre de arabaya girm em iş...
TUNCAY ÖZKAN - Oradaki m iktar çok düşük efendim . Bakın, o arabayla
bu arabaya konulan bomba m iktarları çok farklı.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Anladım da C-4 herhalde, bu miktar, ebat
vesaire yönünden aynı, standart b ir şeydir.
TUNCAY ÖZKAN - Hayır hayır standart değil is te d iğ in iz m iktarda
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Hayır, kiloya göre...
AHM ET BİLGİÇ (Balıkesir) - Diniamit mi yani?..
TUNCAY ÖZKAN -

Hayır değil efendim .

AHM ET PİRİŞTİNA (İzmir) - D inam itin lokumu gibi düşünün,..
TUNCAY ÖZKAN - Asıl patlayıcı arda x, ona şekil v e rd iğ in iz şey C-4
EVREN DEĞER - içine bazı m addeler koyuyorsunuz C-4, C oluyor.
TUNCAY ÖZKAN - Kitabın 102 ve 103 üncü sayfalarında on un la ilg ili
geniş b ir şey var.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Şim di, Sayın Tuncer Bey, Evren Bey; a ileyi
yakından

tanıyorsunuz.

Bu

in fila k

eden,

rahm etliyi

ölüm e

götürm ek

için

kulla n ıla n o aracı devam lı, süre kli rahm etli Uğur Mumcu mu kullan ıyordu ;
yoksa, a ile n in hepsi bu arabayı ku lla n ıy o r mu.ydu? Buradan bir yere varmak
istiyorum , şöyle; ben, örgütlerin yerine kendim i koyduğum da ö ld ü re ce k sin iz ve
ara ba yla bunu yapacaksınız, arabaya g e ld iğ in d e yapacaksınız; eğer, bu araba,
sık k u lla n ılıy o rs a başkaları tarafından -kızı tarafından eşi tarafınd an- bunu iyi
izlerim , kendisi ge ld iğ in d e

uzaktan kum anda o zaman

tercih

e d ilir. Aksi

takd irde , yaptığınız bir şeyi... Arabasını eşi alır, du ruyo r orada, yani hedefte
buluşanpaz, tek olay la bu işi bitirem ez; eğer, aile d e

bu

arabayı

kullanış

a lışka nlıkları v a rd ır ki, bu işi yapacak ö rg ü tle r de takip e d iy o r tabiî, in celiyor.
Bu konuda bir a y d ın la ta b ilir m isiniz.
EVREN DEĞER - Ş im di, efendim

benim

b ild iğ im

kadarıyla.

Uğur

A ğa binin dışında bu arabayı k ullan an kişi yok. Yalnız, U ğur A ğa binin de şöyle
bir yöntem i var, buna tanık olan o dönem de C um huriyet G azetesinde çalışan
arka da şlarım ız da vardır; arabaya, kendisi, herkesten önce biner ve ke n disiyle
ge le cek d iğ e r k iş ile ri de bir vesile y le yanından uzaklaştırır. Y ani, bir
arkadaşım ızın başına gelm iş, o anlatm ıştı. Uğur Ağabi sig ara içmez, evinde de
sigara içen kim se yok, Güldal Abla sanıyorum çok az içiyor, arkadaşım ızda
çıkıyor buradan arabaya b in e ce k le r onu da yol üze rind e bir yere bırakacak,
sen g it şuradan bana bir paket sigara al diyor. Hayır ola ağabi sen sigara
içm ezsin, sen bana bir paket sigara al diyor. Arkadaşı uzaklaştırıyor, kendisi
b iniyo r, çalıştırıyor, biraz mesefa alıyor, ondan sonra d iğ e r arkadaş biniyor.
Kendince de böyle bir önlem arayışında, çevre sine ve a ile sin e zarar
ge lm em e si için.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Yalnız G üldal M um cu’nun K om isyonum uza

verd iğ i ifa d e le rd e , ben, yanlış hatırlıyorsam düzeltin bu araba la stiğ i m eselesi,
bir çekm e m eselesi oluyo r kullan ırke n, o arabayı zannedersem çocuğunun
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birisi mi veya birisi...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Yoi<, çocuğa diyor !<i git la stikle ri kontrol et.
öz g ür'e...
TEVFİK DİKER (M anisa) - Yani, o arabayı kullannrjış mı çocuk?..
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Lastikleri tekm ele diyor.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Ama, şu ş ekilde benim anladığım
G üldal M um cu'nun ifad esinde n, çocuğuna arabayı verm ek istiyor bir yere
gitmesi için, çocuk...
TUNCAY ÖZKAN - Hayır, hayır efendim .
Bakın, o sabah olan şudur, çocuk konsere gidiyo r, Ankara'da verile n bir
konser var, onu dinlem eye g idiyo r. G iderken de U ğur Ağa binin ö z g ür'e
s ö y led iği şey oğluna s öyled iği şey, araba lastik çekiyordu, on la r da bir hasta
ziya retine g id e c e k le r o gün, yukarı çıktığında bak bakalım , lastikte falan bir
inme var mı, bir şey var mı bir kontrol et. Yani, söylenen şey bu.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Çünkü, cumadan pizzacıdan dönüşte ç ekiyor
diye....
ABDULLAH ÖZBEY (Kaıam an) - Kontrol etmiş mi acaba?
TUNCAY ÖZKAN - Etmiş.
AHM ET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hazır o m ailedeyken, ora lard ayke n... Kitapta
Ömer Çiftçi bey var kitapta bir biçim de olayla ilg ili, aslında, olayı, biz d inle dik,
okuduk da, buna ek bir izlenim sizden a la b ilir miyiz, bir yorum g e tire b ilir miyiz.
EVREN DEĞER - Yorum da kitabm içe risin de sanıyorum . Çok farklı
s ö y le y e b ile c e ğ im iz farklı bir şey yok.
TUNCAY ÖZKAN - Benim de yok.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bir m iktar Tuncay Bey cevap verdi benim
soruma ama, belki böyle bir soruyu yön le ndirm ek şey d e ğil nihayet araştırarak
kitap yazan iki arkadaşım ızın bunun sonunda çok d e lille re dayanm ayan konu
izhar etm eleri zaten doğru değil. Bunu söylem iyorum ; ama, gördüğüm
kadarıyla, başından beri söyleye ge ld ik le rim iz , olay m ahalinde d e lille rin
muhafaza ed ilip edilm em esi konusundan ba şlayarak soruşturm anın her
aşam asında ve ö z e llik le işte savcılar bu olayın üzerine gitm iyor, gitmesi
gerekiyor: asıl çözmesi gereken, bütün bu komedi ve se n orya lard an bu işi
arındırarak sade bir p o lisiye vaka gibi olaya bakmak, onu öyle çözmek, doğru
m antıklı, doğru olaydır, olayı yerli yerine oturtmak. Bütün bu araştırm alardoğru;
çünkü, sizin yaptığınız hem çok değerli bir hizm et hem çok sistem atik bir
araştırma b iliyo rsunu z, b u la b ild iğ in iz , e riş e b ild iğ in iz her d e lili de mümkün
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o ldu ğun ca kendi ö lç ü le rin iz içe risin de de ğe rlen d irm e n in iç e ris in e alıyorsunuz.
Benim, şahsî kanaatim , bütün bunlardan sizin ifad en izde n aldığım

izlenim

sonunda, o zaman, bunun, olayın belli yerlerden özel o larak saptırılm ası,
y ö n le n d irilm e s i, açıklığa, aydınlığa kavuşturulm am ası kon usunda bazı kişi ve
od aklarca özel bir gayretin sarf e d ild iğ i biçim in de bir en ge lle m e var kademe
kademe.
TUNCAY ÖZKAN - Yani, b u n la r insanın aklına ge lm iy o r değil hakikaten;
sık sık g e liy o r ve biz de düşünüyoruz.
BAŞKAN - Evet, bir de siz bu konunun araştırm acısı o ld u ğun uza göre
1991-92 ve 23 ocak, 24 ocak ta rih in e kadar olan Uğur Beyin m aka lelerin de
ismi geçen k işiler, örg ü tle r gibi bir araştırm a var mı e linizde ?
TUNCAY ÖZKAN çıkardık.
BAŞKAN -

Var efendim . O döneme

iliş k in

kayıtları

da

biz

O konuda bir araştırma varsa, onları da bize v erirseniz

memnun oluruz.
TUNCAY ÖZKAN - Bunların m etinleri de var.
BAŞKAN -

M etinleri şimdi uzun uzun... Tabiî, siz, üç dört sen ed ir

çalışıyo rsu nu z, bizim üç aylık bir sürem iz var. Üç aylık süre içe ris in d e bize
daha çok hazır b ilgi olursa yani, 1991 ve 1992 yılla rın d a 23 ocak tarihine
kadar olan zaman d ilim inde 600-700
içe risin de ismi geçen örgütler...

m akale,

bu

60 0-7 00

m akaleninin

TUNCAY ÖZKAN - O kadar çok ki... ö kadar çok insan ve o kadar çok
örgüt var ki...
BAŞKAN - Son iki senelik zaman d ilim i içe risin de,

k iş ile r ve örgütler, o

konuyla ilg ili bir doküm an var mı e linizde ; m esela, Behçet Cantürk'ün ismi 5
defa geçti, ondan sonra islam î terör örg ütle ri mesela 20 kez geçti; Iran,
m esela, 10 kez geçti; işte CIA, 5 kez geçti gibi; yani, bundan...
TUNCAY ÖZKAN - Biz böyle bir çalışma yapmadık.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın Başkan, sayıyla çok şey ifade
etm enin; yani, n ite liğ i itib ariyle Sayın M umcu'nun bugüne kadar ki yaptığı
ç a lışm a lar içe ris in d e öldürülm e nedeni olab ile c e k , çom ak soktuğu engel
olduğu kurum, kuruluş kişi gibi isterseniz öyle yaklaşalım . Oynanan oyunlar
itib a riy le dünyada...
TUNCAY ÖZKAN - Ben, size, yanıt olarak şunu veriyim . Bakın, Uğur
Mum cu'nun 31 Ocak 1991 ta rih ind e yazdığı bir yazı "D evletin görevi, bu gibi
cin a y e tle rin

kanıtlarını

bulm ak

değil

-

midir?
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Devlet

islam î

hareket

adına

uçlarına susturucu takılm ış s ila h la rla cinayet işleyen ç etelere karşı bu kadar
çare siz m idir; yoksa devlet de diğ im iz şu büyük aygıta takılan başka
sustu ru c u la r var da biz mi bu susturucuları bilem iyoruz." işte 31 Ocak 19 91‘de
Muam m er Aksoy'un öldü rü lm e s in in arkasından yazdığı bir yazı. Uğur Mumcu,
T ürkiye'nin en iyi haber alan, ola yla r üzerinde çok iyi ta h lille r yap ab ile n,
ipuçlarını çok iyi takip eden bir yazardır; Türkiye'deki tek ve en büyük
araştırm acı yazar o dönem lerde; yani, şim di, Uğur M um cu'nun yazılarına
baktığınız zaman her yazıda binlerce b ilg i görürsünüz. Öyle bir tane değil, bir
adam la ilg ili bir b ilgi verd iği zaman, telefon numarası verir, teleks num arası
verir, adres verir, babasını adını verir, anasının adını verir, banka hesap
num arasını verir, Alm anya'daki, Am erika'daki bağlantısını verir. Şimdi, buna
in d iğ in iz zaman...
BAŞKAN -

Şimdi,

benim

düşüncem e

göre

bir

insanın

ortadan

kaldırılm ası için karar verilm esi için, yine sizin kitapta var, bu Kaya ile olan
tartışm a la rın da "beni ö ld ü re cekler; çünkü, yazıdan böyle bir izlenim edindim "
diyor. Şim di, benim şey yaptığım, tabiî, biz, o konulara g ireceğ iz; ama, bizim
vaktim iz çok kısıtlı olduğu için sizin elin iz d e hazır şey varsa...
TUNCAY ÖZKAN - Yok efendim , biz, öyle bakmadık.
TUNCAY ÖZKAN - Diyorum ki m esela, bir insanın öldü rü lm e s in e karar
verilm esi için 10 sene önceki olaydan dolayı öldürülm e ihtim ali çok azdır
diyorum ; ama, son iki sen e d ir çok taze o la y la r seb eb iyle ağırlıklı olarak işlem iş
olduğu veyahut da çok püf noktaya yaklaşıp şey yaptığı konusunda...
TUNCAY ÖZKAN -

Mesela, bu zırhlı olayı çok önem li bir şey;

bir

bağlantıdır. Benim aklıma gelen PKK, uyuşturucu kaçakçıları, silah kaçakçıları
ve T ü rk iy e ’de yaratılm ak istenen terör ve ayrıca, öyle bakıldığı zaman en
önem li konu herhalde, bu A bdulah ö c a la n ile ilg ili yürüttüğü araştırm asıdır,
son araştırm a olarak baktığınızda.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Tuncay Bey, bu Eşref Bitlis olayıyla
y akın lıklarını, b e n z e rlik le rin i araştırm alarınızda tespit e d e b ild in iz mi? Eşref
Bitlis de... T ürkiye'de bu tür olayların üzerine gitm ekten bir şeyler oldu ğun a
da ir kam uoyunda öyle bir kanaat oluşm aya başladı. Yani, Irak p o litika sı, bazı
güçle rin O rtadoğu po litik a la rın a karşı olm ak, PKK, kürt gruplarının durum u,
uyuşturucu trafiği gibi... Eşref Bitlis olayıyla, son zam anlarda, rahm etlinin
üzerinde çalıştığı ve hemen hemen belki aynı noktalarda buluştuğu gibi bir
de ğe rle n d irm e ve araştırm a ve o açıdan baktınız mı hiç? •
T U N C A Y . ÖZKAN - V allahi ben. Eşref Bitlis olayıyla bu açıdan
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karşılaştırm asını yapm adım olayın; bizim öyle bir şeyim iz olm adı, Evren de şey
yapm adı he rha lde . İkisi arasında bir kıyaslam a yapm adık; b ir bağlantı da
aklıma gelm edi doğrusu.
BAŞKAN - Buyurun Refik Bey.
REFİK

ARAS

(İstanbul)

-

Sayın

Tuncay

Bey,

siz,

yılla rca

emek

v erm işsiniz, bu işle, çalışm ayla uğraşm ışsınız eser ortaya koym uşsunuz. Biz,
m illet adına, burada, konuyu yeniden araştırm akla g ö revli b ir kom isyonuz ve
arka da şlarım ız size bazı su a lle r sordular, bu kadar b ilg ile rin sahibi olan
sizlere, bu bizim sua lle rim izd e n enteresan gelen bir şey oldu mu? Bu bir. iki,
siz, bizim K om isyonum uzun tüm yetkisine sahip olsanız, sizi, tek başınıza
y etkili kılsak, buna cevap verm enizi rica ediyorum , yani şu kad ar bilgide n
sonra, şu kadar araştırm adan
ç e v irird in iz ? İki nokta söyleyiniz.

sonra,

bu

Kom isyonun

yönünü

nereye

TUNCAY ÖZKAN - Efendim, ben, sizin y e tk ile rin iz in de benden çok fazla
olduğu kanısında de ğ ilim zaten, araştırm a kom isyonu olarak...
REFİK ARAS '(İstanbul) - Çok güzel söy led iniz , yani
karşılıklı ko n u ş u lu y o r ama, iş nereye gelecek. İki şey sordum.
TUNCAY ÖZKAN -

Ben,

Parlam entonun

böyle

şim di

böyle

b ir kom isyonuna

da

kendim i Yüce Parlam ento iç e risin de vatandaş o larak çok ülvi bir yerde
görüyorum : onun için de yanıtlarım ı çok dikkatli verm ek, özenle seçerek
verm ek istiyorum . Burada bir şey belirtm ek istiyorum , T ürkiye'de araştırma
k om isyonlarını yetkisi, bir savcının veya bir po lisin yetkisiyle eş de ğ il. Şimdi,
ben, gelm eseydim , beni getirtm ek gibi bir durum unuz yoktur. Ben, Meclis
denetim

o rg an larının

ne yazık ki bu tür ö z e llik le rin d e n

dolayı denetlem e

fa a liy e tle rin i... Şimdi, kam uoyunda şöyle bir beklenti yaratılıyor. M ecliste Uğur
Mumcu s uikastin i araştırm a kom isyonu kuruldu, yarın üç ay çalışacak, üç ayın
sonunda k a tille r çantada götürülüp DGM Savcısına teslim e d ile cek, bakınız, şu
var, efendim , bu sizi de yıpratıyor. Parlam entom uzu da yıpratıyor. Sonra, siz,
bir şey yap ıyorsun uz bu çok acı veren bir şey, bakın

bir fa ili c in aye tleri

araştırm a kom isyonu raporu var, o raporda hakkında suç duyurusunda
bu lu n u la n in sa n la r var, daha sonra adları skan da lla ra karıştı, hayır h iç b ir şey
yapılm ıyor bu konuda. Bakınız, bu hem P arlam entonun saygınlığını zed eliyor,
hem bir vatandaş olarak ben in fiale kapılıyorum "ya niye yaka la y a m a d ıla r bu
k a tille ri" diyorum . Bakın, s iz le r d e de ktif d e ğ ils in iz, seçilm iş in sanlarsınız,
denetim organın yör>ü bence bu işi yapacak olan in san la ra k im d ir onlar,
savcılardır, kolluk kuvv e tle rid ir ve yürütm edir, kim dir o Başbakandır, İçişleri
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Bakanıdır, o n la ra kardeşim siz niye bunları yapm ıyorsunuz, neden bu katille rin
peşine gitm iyorsun uz diye sormak olm alıdır, onları sıkıştırm ak olm alıdır.
G erekirse onların e lind e bir yasal boşluk varsa, bunu raporuna yansıtıp burada
o yasâl dü zenlem eyi sağlam ak olm alıdır. Yani, h e p in iz in kam uoyunda beli
s ilahlı işte S herlock Holmes piposu ağzında g ö z lü k le riy le dolaşan in sa n la r
olarak gözüküyorsunuz, bu, inanın hem sizi z e d e liy o r
z ed eliyor, bunu da düzeltm ek ge rekiyo r diye düşünüyorum .

hem

bu

kurumu

REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın T uncer Bey, tam bu cevabı alm ak için
sormuştum bu s u a lle rim i zaten. Tam bana göre cevap ve rd iniz. Teşekkür
ederim .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, ben tamamen katılm ıyorum buna. Siz
bize katkılı oluyorsunuz; ama, size katkısı olsun anlam ında söylüyorum ...
TUNCAY ÖZKAN -

Efendim, katkınız olmaz mı...

Ben, şu açıdan söylüyorum , buradaki her şey, bu Kom isyonun kurulm uş
olm ası diyorum ki karşıma çıkan her insana bu olayla ilg ili ne biliy o rs u n u z diye
soruyorum ...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şunu s ö y le ye b iliriz , şu çok net, geçen
dönem fa ili m eçh uller kom isyonun yaptığı işlevin bir etkisinin bir Susurluk
trafik kazası kadar olm adığını söylem ek mümkün; ama, te s p itle r itib a riy le de
yani, e ğ er ondan yararlanm ak isteyen varsa,

ondan

yara rlan m ak

isteyen

yürütm e veya bir yargı varsa, o yasama organını denetlem e g ö revin i de ona
eş d eğ er ona yakın bir çalışma yapılmış...
TUNCAY ÖZKAN - Şimdi, kuvvetler ayrılığı pre ns ib in e göre efendim ,
ben, de vle ti üç aşam alı görüyorum , b irin c is in i pa rlam e nto olarak görüyorum ,
İk incisini ad liye olarak görüyorum , üçücüsünü de iktidar, hüküm et olarak,
b a k a n la r

kurulu

olarak

görüyorum .

Ben,

devletim e,

bu

üç

yerde

yalan

söylem em , nerede yalan söylem em ; ad liye de yalan söylem em , ister beyaz
yalan ister kara yalan ne olursa olsun, nerede yalan söylem em . Parlam entoda,
burada yalan söyleyem em , çarpılırım , üçüncüsü de B akanlar Kurulu karşısında
yalan söyleyem em ; üç aşam alı bir şey var. Şimdi, Faili Meçhul C inaye tleri
Araştırm a Kom isyonunda diyor ki bu devletin dışında d e v le tle r var;o de v le tle r
nerede işte G üneydoğu'da, Ankara'da, İs ta nb ul’da. Şim di, siz. P arlam entoda
oluş turu lan bir kom isyon olarak, bunu hatırlatıp, kuvvetler ayrılığı pre nsib in i
hatırlatıp icraat mı yapacaksınız, yoksa bir başka gücü, yani yasam anın
alan ın a girip yargılam a, takip yakalam a iş le v in i mi ü stle ne ceksin iz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hayır, en azından, yürütm e yargı iç e risin de,
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b^ı o layla rın önüne engel o luşturu ldu ğun un
katkıdır.

tespiti dahi bence önem li bir

TUNCAY ÖZKAN - işte, ben, bunu istiyorum ; yani, bence Kom isyonun
yönü oraya dönük olm alıdır ve yanlış an la ş ılm a la r da ortadan kaldırılm alı ki,
siz de yıpranm ayın, P arlam entonuz da yıpranm asın.
REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Tuncay Bey, çok özür dile rim , ilk sualim i
tekrar edeyim mi, burada, bizim sua lle rim iz d e n size enteresan gelen bir şey
oldu mu?
TUNCAY

ÖZKAN

-

Hepsi

enteresandı,

gayet

gü zeldi,

gayet

iyi

hazırlanm ış sorulardı.
REFİK ARAS (İstanbul) - T eşekkür ederim .
BAŞKAN - Son sorularım ızı soralım lütfen.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - D e ğe rli arkadaşlara şunu ifade edelim . Biz
de kom isyon toplantım ızın

başında,

ortasında

daha

önceki

kom isyonların

çalışm a ların ı ve netice alıp alam ad ıklarına baktık ve
bu
konudaki
te re d d ü tle rim iz i kendi içim izde tartıştık, yasal birtakım b o ş lu k la r var, bunların
g id e rilm e si yönünde kanaat s ah ib iyiz. Eğer, bu iş böyle ge ls e y di, sizle, hatta
diğ e r kom isyon üyesi başkan a rka şlarla bir toplantı yapalım , bize engel olan,
b ilgi akışında yardımcı olm ayan kurum ve kuruluşların da yasal birtakım
z o rlukla rı var, bu zorlukla rın kaldırılm ası yönünde çalışm a içe ris in e gireceğ iz;
ancak,

yine

de

bu

çalışm aların

mutlaka

bir faydası

olacaktır,

tem enni

ediyoruz, in ş a lla h , belki, bir neticeye doğru da götüren birtakım ipuçlarını
yakalar, g e reke ni, ilg ili yerlere b ild iririz . Bizim yapacağım ız görev budur.
TUNCAY ÖZKAN - Ben, doğrusunun da bu oldu ğun a inanıyorum .
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Bir şey yapm ıyor d e ğ iliz yani...
BAŞKAN - Buyurun.
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Sona g e ld iğ im iz için, biraz da espiri
katarak, biraz evvel "olaydan bugüne kadar, yaklaşık günde ortalam a en az 1
saatim izi Uğur Mumcu'ya dü zen len en suikaste ayırdık" de d in iz ; yani
zam anımızı ortalam a "ama, kimin yaptığını söylem e noktasında b ir fik ir beyan
edem em herkes yapmış o la b ilir" d e diniz, te le v izyo nda , malum m eşhur reklam
var bir bankam ızın, diyor ki yani "sağduyunuzun sesini d in le y in " diyor, siz
sağdu yunu zun sesini dinle m iş olsaydınız...
bu

TUNCAY ÖZKAN - Benim sağduyum da solduyum da aynı şeyi söylüyor,
konuda bir yorum yapma diyor; çünkü, bu, öyle... Şim di, ben, size

g e le b ilirim buraya, derim ki "bu işi şu yapm ıştır" Evren arkadaşım da der ki
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bizim e lim izd e d e lille r var, işte birici d e lil, işte ikinci d e lil, işte üçüncü delil...
Çünkü o kad ar saçma bir soruşturm a yürütülm üş ki, her yere ç e ke b ile c e ğ in iz
d e lille r var ortada. Biz şim di, sizin burada in a n a b ile c e ğ in iz bir sürü se n oryo lar
yazarız; bir senaryo da değil pek çok senaryoda yazarız. Bu sen aryoların size
de bize de vereceği bir şey yok, ülkem ize de katacağı bir şey yok. Önemli olan
şey, zaten 4 yıldan beri bu olayın üze rind e pek çok senaryo ü re tildi. Biz
araştırdıkça senaryo... Bakın efendim , çok ilgin ç tir. Evren arkadaşım la b irlikte
biz hemen yandaki Apart Otele gittik, olaydan birgün sonra mı iki gün sonra mı
bilem iyorum , gittik, dedik ki, çıkarın bakalım arka da şlar olayın da in fia li var
bizim üzerim izde biz buyuz çıkarın şu d e fte rinizi rica ediyo ru z ve biz defteri
aldık, kayıtla n aldık, incele dik, biz kayıtları geri gö türdüğüm üzde bize telefon
e ttile r otel y e tk ilile ri bir hafta sonraydı p o lis ancak g idiyo rdu . Bakın, evden 50
metre aşağıda Apart Otel... Şimdi, burada Hilton'u var Sheraton'ı var, Ankara
Oteli var, bir sürü otel var, kim ler kalmış, kim ler etmiş, bunların... Şim di, biz
gizli servis elem anı d e ğ iliz ki, ben ne bileyim CIA elem anı kim dir, CIA istasyon
şefi kim dir, A lm anya'nın DPA'sının istasyon şefi kim dir, Fransız istasyon şefi
kim dir, onun em rinde kim çalışır ben nereden bileyim . Kim gelm iş kim gitm iş,
buna bakm ası ge re ke n le r biran önce harekete ge çm eliy d ile r: çünkü, tutanak o
b e lg e le rin üzerinde tahrifat olur. Bakın, yarın, g id e rs in iz otelden

bir kayıt

isters in iz bulam azsınız. D e ğ iştirilm iş olarak bulursunuz. O zam anda bu işin
seyri de ğişir. Yani, elin izi attığınız şeyden bir sonuç çıkmaz. İşte bu
gecikm eler,

bu

savsa kla m a la r

Türk

insanının

genel

ö z e llik le rin d e n

de

kayn aklanıyor; ama, bakın, insanın aklına bir sürü soru işareti g e tiriyor. Niye
bu olayda hepsi birden bir araya geliyor; hadi bir tan e s in i, iki tan es in i, üç
tan esin i anladık, e lli tane birden olmaz ki. Bir dosya üzerinde silin ip , tah rifa t
olacak, şahit dışlanacak, başından sonuna kadar herşey hatalı olacak, hemen
hemen h iç b ir şeye bakılm ayacak, yakalam ak için dünya çapında bülten
çıkardığınız adam ları yakalam ışken sa lıve rece ksiniz hem de bu nlar size ihbar
sonucu gelecek. Ondan sonra da, ya bu nlar Türk insanının ataletinden
k a y n aklanıyor dem ek biraz zeka...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Ben bir soru s o ra b ilir miyim.
BAŞKAN - Buyurun.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - D eğerli arka da şlar elbette güzel bir eser
m eydana g e tirm işle r, bu hakikaten s iv ille rin bu konudaki başarısını gösteren
bir kitap, k e n d ile rin i tebrik ediyoruz. Tabiî, bu kadar çalışm adan sonra, benim
iki sorum olacak. B irincisi, bu cinayet pro fe syon elce mi işlenm iş yoksa böyle
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bir örgüt işi m idir; İkincisi, cin aye t iş le n d iğ i andan itibaren bugüne kadar,
bugün bile çıksa d e lil karartılıyor mu karartılm ıyor mu? Yani, d e lille r
karartılm ış mıdır karartılm am ış mıdır? Bundan sonra da çıkacak d e lille r ne
kadar sürede karartılır?
'
TUNCAY ÖZKAN V a llah i, ben, bundan sanrası için bir şey
söyleyem em ama, bugüne kadar o lan la ilg ili olarak Evren ile benim yorumum,
bu o layla rın önüne he p bir duvar ö rü ldü ğü dür. Yani, işte bunun da seb e p le rin i
sayıyorum , burada anlattıklarım ın hepsi onun yanıtıdır. Bana soracak olursanız
bu m ilim i m ilim in e hesaplanm ış, çok profesyonel ve örgütlü bir şey; yani, bir
kişinin cebine koyup getirip C-4'ü oraya yapıştırıp arabaya takm asıyla olacak
bir şey d e ğ ild ir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Son olarak MİT'le ba ğlantıları pek çok...
Yani, T ürkiye'de sizin çalışm anızdan başka MİT'le ilg ili he rha ngi b ir çalışma
yok d e ğil mi?
TUNCAY ÖZKAN -

Hayır, yok efendim .

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şim di, şeyde çok söylen di yazıldı, devletin
m illî is tih b a ra t kanadıyla A bdullah Çatlı'nın da bir biçim de k u llan ıldığı...
TUNCAY ÖZKAN -

Evet kullanılm ış. 1982 yılında...

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Orada kullanılm ış, o çok net çıktı...
TUNCAY

ÖZKAN

-

Tabiî,

ben,

Susurluk

kazasından

önce

kitaba

koymuştum.
AHM ET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki şeyle ilg ili kan a a tin iz nedir; mesela,
Behçet C antürk, Ala ad din Çakıcı gibi, on la rla MİT'in iliş k is i, on la rı kullanm a
boyutunda veya uyuşturucu kaçakçıları Behçet Cantürk'e herha ngi bir yumup
k ullan m a var mı veyahut da... Çünkü, şöyle,

siz,

m utlaka,

çok

yakından

iz le d in iz ; m esela b ir Ertuğrul Özkök'ün bir yazısında var, işte tele fon gelme
olayı ve orada siyasî ka ra rlar var, orada bir tanım yapılıyor, em niyet, askeri,
m illî is tih b a ra t gibi tanım lar yapılıyor, sonra Hanefi Avcı'nm ifa d e le rin d e de
biraz daha som u tlaşıyor bunlar. Orada, m esela, sayılan isim leri içe risin d e bu
saydığım dan bazıları da geçiyor, ö z e llik le , Çatlı ve Çakıcı geçiyor, onların
böyle bir m illî is tin ba ra t, devlet korum ası altında olması gibi bir iz le n im in iz var
mı?
TUNCAY ÖZKAN -

Var; ben

kitaba

da

koydum,

b ild iğ im

kadarıyla

A bd ullah Çatlı, 1982'den Fransa'da uyuşturucu işine bulaşıp içe riye girene
kadar
k u llan ılm ış,
para
verilm iş,
e kibin e
para
verilm iş ;
ASALA
op e ra s y o n la rın d a

birkaç

eylem de
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yerleri

bom balam a

işlerin de

kullan ılm ışlar. A laaddin Çakıcının da tıpkı Tarık Ümit'te olduğu g ibi, MİT için
uyuşturucu b a ğlantılarınd a bilgi veren kişi olduğunu b iliyo rum , kitabım a da
yazdım bunu zaten.
BAŞKAN - Şimdi, Evren Bey, sizden bu bantın d e ş ifresin i alalım bir
müsait zam anınızda, bize ula ş tıra b ilirs e n iz çok memnun oluruz.
EVREN DEĞER - Tabiî.
BAŞKAN - Ayrıca, bu v e rd iğ in iz b ilg ile r için de çok teşe kkür ediyoruz,
zaten kitapda elim izd e bir doküman olarak hazır.
TUNCAY ÖZKAN - V a llah i,
arkadaşım ız burada, Ankara'da.

biz,

her

zaman

açığız

efendim .

Evren

BAŞKAN - Zannediyorum , bu araştırma Kom isyonu tab iî böyle katili ve
onların soru m lularını bulma görevi m utlaka yürütm enin, savcıların, bizim
görevim iz bu olayda halkı bilg ile n d irm e k . M eclisi b ilg ile n d irm e k , bu olayda
kasıt var mı, kim lerin kastı var, ihm al var mı, kim lerin ihm ali var ve yapılm ası
gereken şeyler n e le rd ir, neden yapılm adı? Bunları sorg ula yıp, konuşup
ifad esini alıp. P arlam entoya takdim etmek ondan sonra tabiî, esas iş,
yürütm eye ve adalete düşüyor, yalnız, benim, şöyle bir şeyim var, savcılar iyi
sorgulam adı gibi bir ifade kullandı Tuncay Bey, sıkı sorg ula m ad an bahsetti,
benim b ild iğ im kadarıyla, bu konuyla ilg ili bazı sıkı s o rg u la m a la r yapıldı, yani,
işkenceye varan, hatta, onu da aşan s o rg ula m alar yapıldı, ancak, be lli ki...
TUNCAY ÖZKAN Benim, ondan kastım, in san la ra niye işkence
yapılm adı değil efendim . Biz, Evren ile çok konuşm uşuzdur bunu kendi
aram ızda, biz işkenceye karşıyız, biz ikim iz idam cezasına da karşıyız; biz.
Uğur M um cu'nun katili çıkarılır, g e tirilir, biz onun idam ed ilm e sin i de tasvip
etm iyoruz, biz işkenceye de karşıyız. Sıkı soruşturm adan kastım, ola y la ilg ili
olarak b e lg e le ri, bu lg ula rı ortaya çıkaracak, d e lille n d ire c e k çalışm a yapılm adı.
BAŞKAN - Benim şeyim şudur, aynen siz gibi düşünüyorum ; hatta
daha... A vukatları, ben, ilk önce dinle m ek istiyordum ; çünkü Uğur Beyin, kendi
yaşantısı sırasındaki iliş k ile ri konusunda, avukatları, k im ler m ahkem elikti ne
d e lild i, ama, imkân olm adı... Şeyim şudur, bir basit c in aye t olayıdır, olayı o
şekilde alıp, oradan, o karmaşık iliş k ile re doğru gitm ek; yani, şim di, Esat
Karakolu... Benim şu anda m uhatabım, Esat Karakol a m irini çağırm ak; çünkü,
olayın vukuu bulduğu yer Esat Karakolu iç e risid ir...
TUNCAY ÖZKAN - O sırada on la r uyuyorm uş efendim .
BAŞKAN - Olay o anda cereyan etm iştir. Esat Karakolu, bir normal
Mehmet ağa öldüğü zaman olaya kim el koyuyor Esat K arakolu, Esat Karakolu
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ne yaptı, şim di bu işin içe risin de bir olay vukuu buluyor... Sonra, tabiî, içişleri
Bakanı gelm iş, Başbakan "namus borcudur" demiş, MİT'i gö re v le n d irm iş le r:
ama, MİT bize yazı yazdı dedi ki “bu konuda elim izde hiç b ilgi ve belge yoktur."
TUNCAY ÖZKAN - Bulam am ışlardır.
BAŞKAN - Şim di, biz, Esat Karakolundan başlıyoruz işe; Esat Karakolu
ne yaptı; ondan sonra aşama aşama Çankaya...
TUNCAY ÖZKAN - Faili Meçhul C inaye tleri Araştırma K om isyonunun
elin d e bu konuda epeyce bir doküm an vardır.
BAŞKAN - Var, aldık.
... Çankaya Emniyet M üdürlüğü, em niyet a m irliğ i ne yaptı...
TUNCAY ÖZKAN ve hassas koru m ala r b iliyo rsu n u z bü yü ke lç ilik
olduğu için o arada şey var. Tabiî, onların hepsi g ö re v le n d irild ile r, gittiler;
ama,

onların

ifa d e le ri

falan

var,

aydınlatıcı

olur.

Bir

de

m eteo rolojiye

sorarsanız, yani 24 Ocak 1993 günü A nkara'da hava nasılm ış, s isli miymiş,
aydınlık mıymış...
BAŞKAN - Sizin kitapta var o.
T-UNC-T«rY ÖZKAtr^=Tânî7t^üiaisaıır/
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TUNCAY ÖZKAN - Yani, sorarsanız size de resmî bir yanıt versinler.
BAŞKAN - Tekrar sorulan şeyleri sormaktan bir de şöyle bir endişem var şahsen.
TUNCAY ÖZKAN - Sorun bakalım aynı yanıtlar gelecek mi efendim?
BAŞKAN - Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Bizim görev süremiz üç ay. Bu görev süremiz sırasınde elinize yeni bilgi, belge
ulaşırsa, duyum ulaşırsa, bunlan da iletirseniz memnun olurum.
EVREN DEĞER - Şöyle bir şey vardı, onu söylemeyi unuttum; o benim açımdan çok
ilginçtir. Olay olduktan yaklaşık 1-1,5 yıl kadar sonra, işte savcılıkla görüşürken bana
söylenen şöyle bir şey vardır. Bu iş için devletin en üst düzeyinden bize yazılı emir gelmesi
gerekir. Nasıl ki, 1980'den sonra Kenan Evren imzasıyla Hiram Beye bu konuda Avrupa'daki
ASALA militanlarının ortadan kaldırılması için... Bunu, suikastin aydınlatılması için de devletin
en üst düzeyinden bize yazılı emir gelirse aydınlatabiliriz.
BAŞKAN - Nusret Demiral'ın da benzer bir ifadesi var galiba değil mi?
TUNCAY ÖZKAN - Ülkü Coşkun'un böyle şeyleri olduğu...
TEVFİK DİKER (Manisa) - 12 Eylül sonraki devlet düzeninin en tepesindekinin emri
tarzıyla-emri bugünkü düzende kimden bekliyor acaba?
TUNCAY ÖZKAN - Şimdi, efendim. Sayın Cumhurbaşkanı Turgut Özal Çankaya
Köşkü içerisinde özel görevlendirmelerle, özel bir birim oluşturmuş; bu birime verdiği ilk
görev. Uğur Mumcu ile ilgili sosyal ve içtima durumun araştırılmasıdır. Uğur Mumcu'nun
metresi var mıdır? Uğur Mumcu ahlaksızlık yapar mı? Uğur Mumcu'nun hangi bankada ne
kadar parası vardır? Uğur Mumcu nasıl bir adamdır? Bunu, Uğur Mumcu nereden öğreniyor
biliyor musunuz; bunu, Uğur Mumcu kendisine soruşturma görevi verilen kişiden öğreniyor.
Kişi Uğur Mumcu'yu soruşturduktan sonra geliyor Uğur Mumcu'ya diyor ki, bana böyle bir
görev verildi, ben bunu yaptım; ama, sizin gibi bir insanın bu ülkede bulunmasından büyük
mutluluk duyuyorum diyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Tuncay Bey, özellikle. Evren Beyin söylediğiyle biraz önce
benim söylediğim zannediyorum ortadan biraz kaybolur gibi oldu. 12 Eylül arkasındaki
Türkiye'deki devlet düzeninin tepesindeki o yetkili Kenan Evren'den alınan talimat şekliyle
talep edilen bir talimatı bugün biz burada komisyon yapıyoruz, hangi makamdan bekliyor
veya hangi makama veriyorsunuz?
TUNCAY ÖZKAN - Sayın Cumhurbaşkanı verdi efendim bu konudaki şeyi. Sayın
Cumhurbaşkanı dedi ki: "Bulun" Yani, bu ülkenin tepesindeki insan bunu diyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yazılı emri diyorum; yani, bugün o örnekteki gibi kim
verecek o emri?
BAŞKAN - Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
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Hoş geldiniz efendim. Biraz beklettik kusura bakmayın; öbür arkadaşımızla uzun
sürdü, belki planlamada bir eksikliğimiz oldu; onun için kusura bakmayın.
Soner Yalçın Bey, siz bir araştırmacı gazeteci olarak buraya davet ettik.
Komisyonumuza faydalı bilgiler sunabilirsiniz diye düşündük ve tabiî, konumuz Uğur N/lumcu
ve onun cinayeti ve cinayetin ardındaki gelişmeler; bu konudaki bilgilerinizi almak için, bizi
bilgilendirmeniz için sizi buraya davet ettik; bunun için sizi dinliyoruz. Özet bir takdimden
sonra da arkadaşlarımız sizlere soruları varsa, yöneltecekler.
Şimdiden vereceğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz.
SONER YALÇIN - Rica ederim. Şöyle bir konu var yalnız. Araştırmacı gazetecilik
yaptım; bu konuda kitaplar da yazdım; ancak. Uğur Mumcu konusuyla çok fazla ilgilenmedim
ben. Yani, bu konuda, çağırdığınız için geldim; ancak, komisyonunuza verebileceğim bir
bilginin olduğunu sabahtan beri düşünüyorum, bir türlü bulamıyorum. Bir gazeteciyim, ister
istemez bilgi sahibi olsam, bunu yazarım, bunu televizyona program yaparım. Şöyle bir şey
yapmak istemiyorum; yani, buraya gelen... Daha önce ben faili meçhul cinayetler
komisyonuna da gittim, orada da ifade verdim. Cem Ersever ile ilgiliydi o. Orada bilgi verdim
kuşkusuz; çünkü, bizzat olayın, işte geldi bana anlattı vesaire gibi; fakat. Uğur Mumcu ile bir
dostluğum vardı; ama, onun ötesinde, suikastiyle ilgili, doğrusunu söylemek gerekirse, doğru
düzgün ilgilenemedim. Şunda, yani, bilgi veremem; ama, şunu da yapmak da istemiyorum.
Bunu isterseniz, onu da yaparım kuşkusuz da, herkes gelir burada yorum yapar. O da
komisyonun kafasını karıştırır. Kuşkusuz Uğur Mumcu, ben, ona provokasyon diyorum,
suikast demiyorum; ikisi çok farklı şeyler çünkü; bu konuda yorum yapıp, isterseniz yorum
yapayım; ama, verebileceğim bir bilgi...
BAŞKAN ^ Cem Ersever dediniz. Cem Ersever ile ilgili olarak biz Susurluk
Komisyonu...
SONER YALÇIN - Cem Ersever ve Behçet Cantürk olaylarıyla ilgili kitap yazdım.
BAŞKAN - Cem Ersever ve Behçet Cantürk ile Uğur Mumcu’nun ilişkileri var ve Uğur
Mumcu, ölümünden bir kaç ay önce Özgür Gündem'deki bir yazıdan dolayı hanımına diyor ki
"beni öldürecekler" Oradan bir cümle okuyor...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - “Türk Halkının dinamiği Uğur Mumcu’yu halledecek"
diyor.
BAŞKAN - Evet.
Behçet Cantürk ve ekibinden ve Özgür Gündem'den bu tehlike gelmiş olabilir mi bu
cümleden hareketle?
SONER YALÇIN - Şimdi, izin vehrseniz, daha ben ister istemez yorumumu katarak
anlatırsam belki daha iyi olur.
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Şimdi, ben, Uğur Mumcu olayının bir suikast olduğuna inanmıyorum. Suikast, kişiyi
ortadan kaldırmaya yönelik bir eylemdir. Provokasyon olduğunu düşünüyorum. Provokasyon
ise, kişiyi ortadan kaldırmaktan ziyade, kişiyi ortadan kaldırıp arkasındaki güçleri, dinamikleri
harekete geçirmek için yapılan bir şeydir ve bu nedenle, ben, olayı 1990'dan alıyorum, bunu
haber de yaptım, yazılarda ve makalelerde de yazdım. Ben, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok,
Uğur Mumcu, Gaziosmanpaşa olaylan ve Sabancı suikastlerini bir zincir olarak görüyorum
ve bu zinciri de, öldürülen kişilerin kendilerini ortadan kaldırmak değil, Türkiye'de bir
istikrarsızlık ortamı yaratmaya dönük eylem olarak görüyorum.
Şimdi, bu konuda daha fazla ayrıntılı bilgiler de, daha doğrusu yorumlar da
yapabilirim; ama, zamanınızı almak istemiyorum. Şimdi, burada ben Ersever'in Uğur Mumcu
ile bir ilişkisi olduğunu zannetmiyorum, bilmiyorum. Behçet Cantürk kitabını yazarken de,
bana bu konuda Ceyhan Mumcu ve Güvenlik ve Yargı Muhabirleri Derneği Başkanı Ünal
İnanç ile oturduk, tıpkı burada sohbet ettiğimiz gibi kendileriyle sohbet ettik ve bana bunu
söylediler ve ben, hep kendilerine, yani bunun kaynağı nedir, bilgiyse bunun bir kaynağı bir
delili olması lazım; çünkü, önemli bir şey yapıyorsunuz, bir kitap ortaya çıkanyorsunuz ki, bu
bir tanıklıktır ve tarihe tanıklıktır. Burada hata yapmamak gerekir. Peki, Behçet Cantürk ve
Kürt sorunuyla ilgili kitap yazılanndan dolayı mı Uğur Mumcu öldürülmüştür diye. Ben, biraz
önceki tezi savunduğum için, ben. Uğur Mumcu'yu yazılarından dolayı değil, etkisi ve gücü
dolayısıyla Türkiye Halkının sevdiği bir insan olduğu için, bilinçli olarak seçilmiş bir seçim
olduğu için, öyle gördüğüm için çok fazla olasılık vermedim.
İkincisi de, şimdi, bir kişiyi ortadan kaldırmak için bir aylık bir çalışma gerekir
kuşkusuz, öyle düşünüyorum. Bunca yıllık da gazeteciyim. O kadar emniyetçiyle de oturup
sohbet etmişliğim vardır. Şimdi, bir kişiyi iyi bir takip etmek gerekir; yani, bu takipte de izinizi
belli etmemek gerekir. Bu profesyonel bir çalışmayı gerektirir. İkincisi, Uğur Mumcu'nun, ya
bu kadar çok profesyonelce bir bomba yerleştirmek de iyi bir uzmanlığı gerektirir. Şimdi,
Behçet Cantürk deniyor ki, PKK ile organik bir ilişkisi vardı; organik ilişkisi de bence bağış
yapıyordu, öyle bir ilişkisi var; fakat, Behçet Cantürk'ün bu iş için kullanabileceği -bunlar
yorumdur, bilgi değildir- PKK elemanının Ankara'da gelip Uğur Mumcu'yu takip edebilecek,
Uğur Mumcu'nun arabasına bomba yerleştirebilecek kadar uzmanlaşmış bir kadrosu
olduğunu düşünmüyorum. Çünkü, bundan sonraki eylemlere de baktığınız zaman PKK
büyük şehirlerde yaptığı bombalama eylemlerini eline yüzüne bulaştırmıştır ve yaptıklarının
çoğu da yakalanmıştır. Bu ihtimalleri alt alta koyduğum zaman, zaten şey de öyledir,
istihbarat da öyledir, olguyu alırsınız, alt alta koyarsınız, entelektüel birikiminiz sonucu bunu
yorumlarsınız. Ee, bunları alt alta koyduğum zaman ben, Behçet Cantürk olayıyla bir ilgisini
bulamadım, göremedim ki, Behçet Cantürk ile ilgili yazılanları Uğur Mumcu da yazıyordu,
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başka gazeteciler de yazıyordu. Behçet Cantürk'ün de PKK'ya yardım ettiği bilinmeyen bir
şey değildi; ta, 1984’te babalar operasyonunda alınmış, o zaman yardım ettiği, vesaire
tutanaklara, mahkemelere geçmiş, bu konuda yargılanmış birisiydi; yani, Uğur Mumcu da bu
konularda yazılar yazıyordu böyle diye. Ben, Behçet Cantürk'ün...
BAŞKAN - Benirn, esas yalnız bu Susurluk Komisyonunda ifade veren bir kişi diyor
ki: "Bizi Cem Ersever eğitti, yönlendirdi. Biz Azerbaycan'a gittik; Azerbaycan'da bu C-4
patlayıcıları üzerinde eğitim gördük ve ondan sonra ben eğitmeye başladım. Daha önce
Fransa'da da paralı askerlik yapmıştım ve Uğur Mumcu olayını benim tanıdığım, eğittiğim
insanlar gerçekleştirdi." Siz Cem Ersever ile ilgili biraz bilgim var dediğiniz için ondan
soruyorum. Böyle bir Azerbaycan ilişkisi var mı Cem Ersever'in?
SONER YALÇIN - Şimdi, şöyle bir şey var. Bizim bu aynı zamanda kendimize de bir
özeleştiridir, bizim medyada, basında; eğer, bir ülkede psikopatlar, gazetecilerden
-milletvekillerini de katayım- daha iyi okursa, satır aralarını, onları yönlendirmeleri çok kolay
oluyor. Şimdi, Türkiye'de öyle bir şey ortaya çıktı, birtakım ruhsal problemi olan insanlar satır
aralarını, dergileri, kitapları çok güzel okuyorlar ve ben, bunlarla defalarca karşılaştığım için
de biliyorum ve buralardan kendilerine göre yorumlar yapıyorlar. Eğer, siz onları bilmezseniz
anlattıklarını, sentezini yapamazsanız sizi çok rahat kandırabiiiyorlar.
'
Şimdi, ben, daha önce, bundan 7-8 gün önce Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun
İnsan Hakları Mahkemesinde tanıklık yaptım Ersever ile ilgili. Şimdi, Ersever'in bizzat sadece
bana anlattıklarını nakledebilirim; yani, burada da ben biraz önce buna itina ediyorum,
kaçmaya çalışıyorum; bir bilgi vardır, bir de yorum vardır, bunun ikisini birbirinden çok iyi
ayırmamız gerekir. Eğer, yorumla analizimizi yaparsak, bizi hep yanıltır. Susurluk Komisyonu
da aynısını yapıyor. Biz, sadece bize verilen bilgilere göre değerlendirme yapmak
zorundayız. Ersever bana Azerbaycan konusunu anlatmadı, hiç anlatmadı. Azerbaycan'a gitti
mi, gitmedi mi dersem ben yorum yapmış olurum o zaman. Sizi de yani yanıltabilirim, kendimi
de yanıltabilirim; ama, yorumumu da yapayım, gittiğini sanmıyorum, yaptığını sanmıyorum
Azerbaycan'la ilgili. Ersever, Türk Silahlı Kuvvvetlerinde daha çok Kürt meselesiyle Kuzey
Irak'la vesaireyle ilgili olarak yetiştirilmiş bir subay, kendini de o konuda yetiştirmiş,
istihbaratçı ve 13 yıl o bölgede görev yapmış.
BAŞKAN - Evet. Bu C-4'ler konusunda, patlayıcılar konusunda bilgisi var mı?
SONER YALÇIN - Bir istihbaratçının Türk Silahlı Kuvvetlerinde... Tevfik Bey daha iyi
bilir o konuyu, uzmandır yani, her şeyini bilir.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Harp Okulunda mühimmat dersi alıyor zaten. Bilmesi
gerekenler; yani, biliyor mu diye sormak değil...
BAŞKAN - Yani, özel olarak bu C-4...
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu C-4 denilen, yani, yeryüzünde hiç bilinmeyen veyahut
da yeni keşfedilmiş, icat edilmiş bir tarz bir şey değil; yani, C-4'ün RDX denilen esas maddesi
var, katkılar var, işte şöyle katkı yaparsan adı C-4 oluyor, böyle katkı yaparsan C-4 oluyor.
Hammaddesi belli, ana maddesi belli, teknolojileri belli ve bunu Silahlı Kuvvetlerde güvenlik
güçlerinde görev yapanlar ve bu maksatla bir yere ulaşmak isteyenler bilir yani bunu.
EŞREŞ ERDEM (Ankara) - Bir şey sorabilir miyim olayı biraz daha genişletmek
açısından, son derece iyi bir giriş yaptınız; sağ olun.
Bir şey söylediniz Sabancı cinayetiyle ilgili ve bir zincirin halkaları gibidir ve bunlar
kişiyi öldürmeye dönük, sadece ortadan kaldırmaya yönelik bir değişken bağımlılığı değil, bir
provokasyondu ve bunların.... Şunu kastettiniz mi diye söyledim. Sabancı'nın failleri bir miktar
ortaya çıktı; yani, bunların aynı odak tarafından mı cinayetleri işlendi, yoksa farklı farklı
odaklar.... nihayet sonunda sizin sözünü ettiğiniz etki ortaya çıktı; çünkü, Sabancı'nın failleri
bir miktar ortaya çıktı. Hangi örgüte ait olduklan en azından biliniyor, birisi yakalandı. Aynı
şeyi mi kastettiniz bu zinciri oluşturan cinayetlerin arkasından, yoksa farklı odaklarda, ama
nihayet sonuç olarak mı provokasyon kanaatine varıyorsunuz?
SONER YALÇIN - Şimdi, ben hep Uğur Mumcu olayı olunca o gün ne yazdı, iki gün
önce ne yazdığına bakmam; bir ay önce ne yazdığına baktım. Sonra, çalışmalarımda o
halkayı kurunca, 1990'a indim. Muammer Aksoy olayına indim ve Muammer Aksoy'un da
hemen iki gün içinde veya bir ay içinde karar verilip öldürüldüğünü düşünmedim. Ben,
bunun bir merkez tarafından organize edildiğini düşünüyorum ve bu merkezin de Türkiye'de
destabilizasyon; yani, istikrarsızlaştırma Türkiye'yi ve bunun da 1989'larda filan karar
verildiğine inanıyorum; bunlar yorumdur; bilgi değildir ve bu 1989'da baktığım zaman -şimdi
yine yorum yapıyorum- 27 Mart seçimi var, SHP yükseliyor, DYP yükseliyor. Anavatan Partisi
ve Özal aşağıya doğru iniyor. Şimdi ve o dönemde Türkiye'nin dışpolitikası tartışılmaya
başlanıyor, bir grup diyor ki, efendim siz "yurtta sulh, cihanda sulh"ü bırakın diyor. Siz
komşular arasındaki ihtilaflara karışmama, 70 yıllık prensibinizi bırakın; artık Türkiye daha
aktif olsun Balkanlarda aktif olsun, Ortadoğu'da, Kafkaslarda da atik olsun istiyor ve 1989'da
doğu bloku çöküyor, soğuk savaş sona eriyor. Şimdi, ben, daha genel baktım, hep daha
genel baktım ve hep altını çizerek söylüyorum, bunlar benim yorumumdur. Ben, Uğur Mumcu
cinayetini işte Gaziosmanpaşa olaylarını ona katarak ben hep öyle baktım. Ben, işte polis
ateş açtı cenaze töreninde, san saçlı kıza vurdu, onunla ilgilenmek gerekir, insanlık olayıdır;
ama, ben o kahveyi tarayan isimler üzerinde daha fazla tartışılsa daha iyi olurdu diye
düşünüyorum kim taradı, niye taradı diye ve hep oradan yola çıkarak.
Şimdi, bir mekanizma bu Türkiye içi midir, Türkiye dışı mıdır, girmek istemiyorum. Bu
mekanizma örgütleri ve kişileri kullanır, dünyanın her tarafında böyle olmuştur; sağı da
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kullanır, solu da kullanır, İslamcısını da kullanır, onun karşısındakini de kullanır, bu bütün
dünyada böyledir. Onun için, A örgütüymüş, B örgütüymüş fark etmez; yani, yarın Uğur
Mumcu isim olarak çıksa İslâmî Hareket Örgütünden Ahmet yaptı bunu diye, ben Ahmet ile
ilgilenmem; İslâmî Hareket Örgütüyle de çok fazla ilgilenmem. İslâmî Hareket Örgütü diye bir
örgüt vardır, kuşkusuz var; onu kim yönlendiriyor, ona bakarım. Ha, Dev-Sol mu Mustafa diye
bir çocuk var, oradan çıkmış, ben onu irdelerim; çünkü, dünyanın istihbarat örgütleri bu tür
örgütleri kullanıyor.
Ne kadar yararlı olabiliyorum bilemiyorum; genel havayı yansıtabiliyorum.
BAŞKAN - Başka sorusu olan arkadaşımız var mı?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tabiî, Soner Beyin söylediyleriyle, aslında bizim
yaklaşımımız bir anlamda çakışıyor. Yani, çok büyük bir merkezden olsa dahi yine de bunun
bir taşeronluk uzantısı olma ihtimali sizin de göz önünde bulundurduğunuz bir şey.
SONER YALÇIN - Kullanırlar efendim, her zaman dünyanın her tarafında
kullanıyorlar bunu.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, ben sizin ayrıca da elinize sağlık çok keyifli böyle
bir solukta Cem Ersever ve Behçet Cantürk kitaplarınızı da okudum. Orada da mesela hep bir
devlet içinde ve işte bir anlamda bazen işte belirli insanların veya bazı şeylerin ortaya
çıkması yönünde bazı engellerle karşılaşılıyor. Bunlara artık çete mi dersiniz, nasıl
adlandırılırsa adlandırılsın, bu yönüyle bazı şeyleriniz var, tespitleriniz var veya
bilgilenmelerinizin olduğunu da görüyoruz. Bu anlamda da, mesela, daha çok sizin bu
uyuşturucu işiyle uğraşanların da Uğur Mumcu'nun bir anlamda doğal düşmanları diyelim,
yani, rakip... Yani, bunların taşeron olarak kullanılmış olması veya dikkatlerinin oraya
çekilmiş olması, tabiî ki, bu şeyden de tespitten de kaynaklanabilir. O anlamda, siz, mesela
bir uyuşturucu trafiğini veya Behçet Cantürk olayının münferiden Behçet Cantürk olayını
incelerken böyle bir taşeronluk rölünü oynayabileceği ihtimaliyle karşılaştınız mı bilgi olarak
veya yorum olarak; çünkü, mesela, onu taşeron, bazılarının olamayacağına ilişkin suikastin
özelliğinden dolayı bir şey var elimizde; yani, bombayı filan kullanamazlar gibi şeyler var,
küçük çetecikler veya işte... Ama başka görevler de var; hatta belki de şöyle bir şey var. Ne
kadar çok taşeron kullanılırsa, o merkeze ulaşmak iyice zorlaştırıcı faktör de olur.
Yani, bu anlamda bir yorum yapabilirseniz, taşeron merkezi, çünkü, sizin tespitiniz o
yönde, daha güçlü... O anlamda, bunların taşeron fonksiyonlan sizin incelediğiniz bilgi veya
yorum?..
SONER YALÇIN - Şimdi, Uğur Mumcu uyuşturucu konusunda o kadar da çok onları
rahatsız edebilecek bilgileri yazılarında sergiliyor muydu; onu bilemiyorum. Şimdi,
düşünüyorum da, onu ortadan kaldırırsak, bizi öğrendi, işte, ama, 1970'li yıllarda olsaydı bu
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silah kaçakçılığı, uyuşturucu, o zaman ihtimal verebilirdim; ama, şimdi, biraz ihtimal
veremiyorum. Yani, şöyle...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Devletin elinde onların işine yarayan bilgi belge olsa
dah’ bunların duyulması, bilinmesi yaygınlaştırılması da önemli bir faktör...
SONER YALÇIN - Ama, yani, şimdi Uğur Mumcu'yu kaldırınca Soner Yalçın ortaya
çıkar, anlatabiliyor muyum. Eğer, o mekanizma onu ortaya çıkaracak güç, siz, eğer A kişisi bu
işi yapıyorsa. Uğur Mumcu'ya gökten zembille inmiyor o. Uğur Mumcu'yu kaldırırsanız...
Gazeteci tekniğidir; ben veriyorsam Uğur Mumcu'ya o zaman götürürüm Fethullah Erbaş'a
gazeteci olarak ona veririm; o yazar. Burada en güzeli kuşkusuz; yani, bunu böyle
değerlendirirseniz sevinirim, bu işlere kafa yormuş, uğraşmış, biraz da yazmış bir gazeteci
olarak, gazetecileri değil de, dost ortamında her zaman geliriz, konuşuruz, her türlü bilgiyi de
verebiliriz; bundan hiçbir zaman da kaçınmayız; yani, Susurluk Komisyonunda da öyle oldu;
yani, bu işle ilgili Emniyetin ve MİT'in istihbaratçı lan var. O daire başkanlarının bulunması
gerekiyor döneme ilişkin. Size bilgiyi ancak onlar verebilir. Gazetecilerden çok fazla bilgi
alamazsınız; çünkü, yazarım ben. Çok açık ve net olarak söylüyorum. Bana biri zamanında
bir şey verseydi, ben bunu elimde hiç tutmazdım, hemen verirdim. Yani, biraz oralara...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Destabilizasyondan öte Mumcu'nun seçilmesinde bir şey
gördünüz mü; yani, Türkiye üzerine oynanan oyunlar itibariyle, tabiî ki destabilizasyonu
sağlama böyle bir ortam yaratmak... Tabiî bu anlayışın doğal şeyidir; ama, bu Muammer
Aksoy'da da. Bahriye Üçok'da da... Bunlardan Uğur Mumcu'yu farklı kılan bir şey var; yani,
başka bir şeylere daha engel olacağını düşünebilir misiniz? Yoksa, sadece kişiliğiyle
destabilizasyona hizmet etme boyutunda mıdır ilgisi, etkisi Türkiye'de; yani. Sabancı da...
SONER YALÇIN - Şimdi, diyor ki, bu kitabı yazan kişi, yani, bir ülkede istikrarsızlık
yapıp, istikrarsızlık sonucu gelen rejimi halka kabul ettirebilmen için veya o ülkenin
yönetimini kendine daha fazla bağlayabilmek için, X, o söylediğimiz merkez diyor ki, kitabını
yazmış bunun; terörü diyor önce rastgele başlatırsınız. Zabıta memurunu öldürürsünüz, polisi
öldürürsünüz, komiseri öldürürsünüz, yavaş yavaş ses getirirsiniz diyor; sonra, sevilen
insanları öldürmeye başlarsınız; bu, aynı 1970'li yıllarda yaşadığımız senaryonun aslında bir
benzeri; ben, öyle değerlendiriyorum; yani, X üniversitesinden bir profesörü öldürüyorsunuz;
onun tepkisi çok fazla olmuyor. Daha fazla tanınmış birini öldürüyorsunuz, ne bileyim
gazeteciyi öldürüyorsunuz, o tepki biraz daha artıyor.
Şimdi, Muammer Aksoy'da hep cenazelerine katılmış biri olarak biliyorum; yani, 30
bindik. Bahriye Üçok'da bu 50 bin 60 bin oldu. Parti de organize etmeye başladı, birçok
yerden SHP'nin ilçe örgütleri, vesaire gelmeye başladı. Uğur Mumcu'da had safhaya çıktık...
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AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O anlamda onların politikası itibarıyla bu doğru bir
seçimdi; ama, sadece bu istikrarsızlık politikasıyla, destabilizasyonla birebir çakışıyor bu
anlamda. Ondan öte...
SONER YALÇIN - Abdi ipekçi gibi...
Ülke olarak da elinizi kolunuzu bağlıyor; bir bu var, İkincisi de ben sıradan bir
vatandaş olarak... Şimdi, bunları teker teker öldürüyorsun, daha sonra, işte, PTT'ye bomba
koyuyorsun, vesaire... Beni rahatsız etmeye başlıyor, birey olarak, insan olarak beni rahatsız
etmeye başlıyor. İşte Sabancı'yı öldürüyorsun; iş dünyasını da rahatsız ediyorsun;
Gaziosmanpaşa olaylarını çıkanyorsun, ne oluyoruz sorusunu soruyoruz. Bir gerginlik ortamı
yaptığın zaman bana hangi rejimi getirirsen bunları sona erdirecek, o rejimin ismi ne olursa
olsun. Ben onu alkışlarım. Birey olarak söylüyorum; yani, bunu düşünen adam da, bunu
yapan adam da onu yapmış. Ben, onu alkışlarım. Aynı zamanda da yani şöyle bir saflaşma
olmuş Türkiye'de; bu çok tehlikeli bir şey; yani, f l efoh partililer olayı aljp
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Refah P a rtilile r olayı alıp başka bir şeye doğru götürüyor, Refah
P a rtilile r olayı başka bir yöne alıyor, yok la ik le r de başka bir yöne a lıyo r diyor.
Bu

da

çok

te h lik e li,

iki

taraf

için

de

te h like li.

İkisi

de;

yani,

kendi

d ü ş ü n c e le rin d e n , dünya g ö rü şle rin den arınıp, m eseleye bir ülke m eselesi
olarak bakm ak zorunda; ben öyle görüyorum . Yani, biri, aman efendim , İran'a
b ulaştıralım . Iran yaptı diye ona çabalıyor, öbürü de, aman efendim , bunu Iran
yapm adı diye... Ben, bunu bilm iyorum , T ürkiye'de istikra rsızlaştırm a k İran'ın
işine mi gelir, Suriye'nin işine mi gelir, Yunanistan'ın işine mi gelir,
A m erika'nın işine mi ge lir; onu ben bilm iyorum ; ama, ona çab alayacağız, hep
be rab er ça b alayaca ğız ve bunu bulacağız, burada ne İran m asum dur ne
suçludur; ne Am erika m asum dur ne de suçludur. Burada yapılan benim ülkeme
yapılıyor; benim ülkem in bağım sızlığına bu ha reke tler, ben onu öyle
görüyorum siyasî olarak. O ne de nle ; yani. Kom isyonun önünde en büyük görev
bu. Kom isyon, yoksa A partiyi aklayacak, B görüşü aklayacak; bundan arınmak
lazım. Bu m esele ülke m eselesidir; yani, Uğur f\/lumcu m eselesi, Kom isyonun
m eselesi T ürkiye 'n in m eselesidir. Ben, faili m eçhul cin aye tle rd e bunu
söyledim .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bir somut şey soralım mı S oner Beye?
BAŞKAN - Son olsun.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Çok kısa bir evet-hayırlık yorum.
JİTEM'in bu konudaki bilg isi ne o la b ilir? Çünkü, JİTEM

içine

çok

g ird iğ in iz bir konu. Yani, Uğur Mumcu konusuyla bir ilişki... Çünkü, şunu önce
bir açayım isterseniz; biz, araştırma kom isyonu olarak veya başkaları birile ri
bu işle ilg ile n irk e n b e lirli e n g e lle rle karşılaştığı gibi bir tespit var veya görüş
var. Yani, bu anlam da, JİTEM'in araştırma kapsam ına, is tih ba ra t kapsam ına
girer mi?
SONER YALÇIN -

Şimdi, devlet, bölgede PKK ile m ücadele ediyor,

onunla savaşıyor ve diy o rla r ki, bu daha önce de var, y ılla r ön cesinde de var.
D iyo rla r ki, ja nd arm a istihbaratını kuralım ve köylerden is tih ba ra tları belli
m erkezlerden to p laya rak bilgi sahibi olalım , ona göre hareket edelim diyorlar.
Her de vle tin yapm ası gereken bir olay. Güzel de başlıyor JİTEM'in çalışm aları.
G idiyorla r, köylerde, her köyde e lem an la r y e rle ş tiriy o rla r vesa ire, b ilg ile r
a lıyo rlar. Çok da sağlıklı işleyen bir şey var. Daha sonra, m aalesef, tıpkı
A m erika'nın başına belki Vietnam 'da g e ld iği gibi, biraz önce de s ö yled iniz
uyuşturucu tra fiğ in d e önem li bir güzergâh. Silah tic a re tle ri var, uyuşturucu
şeyleri var. PKK 'lılar var, itirafçı olm uşlar, bunları da kulla n ıy o rla r. Dünyanın
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her ülkesi de bu tür ajanları, m u h birleri kullanır; bu da do ğa l. Şim di, bunları
'kulla n m a y a başladıktan sonra, yapı yavaş yavaş değişm eye başlam ış. B unlar
kendi kafa larına göre, X adama, PKK sem patizanıdır, ona ilgi du yuyordur; ona
g itm işle r d e m iş le r ki, biz seni alırız, içeri atarız, işkence yaparız, bilm em ne
yaparız; sen bana 50 bin Mark verirsen seni alm ayız, atmayız veya sen bize
araba ver. Şim di, bunu, ilk zaman kom utanları da veya g ö re v lile ri de anlayışla
karşılam ış; yani, biz, büyük bir iş yapıyoruz, devletin ekonom ik gücü de buna
çok fazla yeterli de ğ il. Kendi kafalarına göre belki yorumu da... O X vatandaşa
da, zaten o işleri yapıyor... Burada bu örgüt dejenere olm aya başlam ış ve bu
örgüt, daha sonra kontrolden çıkmış; uyuşturucu işine de girm iş, s ilah işine de
girm iş. Ben bu nları yazdım, 1992 yılında yazdım. JİTEM, silah ve uyuşturucu
kaçırıyor dedim. Bana, birçok yerden "sen vatan haini m isin" de d ile r. Bu vatan
h a in liğ i de ğil, bu vatan kahram anlığıdır bence. Var olan bir şeyin üstüne
gitm ek zorundayız. Daha sonra, bunlar, işi o kadar çok b ü yütm üşler ki, bu
işleri y ö n e tir hale g e tirm işle r. Bunların içinde -Sayın F ethullah Erbaş çok iyi
b ilir- koru c u la r da var. Bir yapı oluşm aya başlamış burada, bu yapı devletin
kon tro lü nde n çıkmış bana göre ve m afyalaşm aya başlamış. Bu m afyalaşm a, bu
b ö lg ede başlayan m afyalaşm a m etropollere inmeye başlam ış. M e trop ollerin
ünlü

lo kan ta la rın d a n ,

işadam larından,

ba rların dan

haraç

toplanm aya

başlam ış. Bu mafya, bu parayla, uyuşturucu parasıyla... Ki daha önce buna
izin veren X g ö re v lis i, buradan yüzde 1 birim alıyorsa, kendi kafasına göre
dem iş ki, kardeşim , ben burada yüzde 1 birim alacağım a niye yüzde 100'ünü
alm ayayım .

Ondan

sonra

bu

hep

korkulan

olm uş;

yüzde

100

almaya

başlayınca ve her şey çok kolay, tereyağdan kıl çeker gibi olm aya başlayınca
devlete talip olm uş. Bütün mesele de buradan kaynaklanıyor. Bu devlete talip
olan güç, sizin d e d iğ in iz e göre, bu biraz önceki söyled iğim o m erkezlerle
iliş k is i var mı yok mu; bence vardır.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - İstikrarsızlık her ikisinin de çıkarına, bunun
da çıkarına.
SONER

YALÇIN

-

Çünkü,

adam

-tele vizyon da

gördük-

İtalya'daki

m afyanın amacı de vle ti ele geçirm ekti; bu mafyanın amacı da İtalya'yı bölm ekti
diyor. İtalya'yı kim bölüyor, kimin işine ge liyo r, dünyadaki hangi m erkezler
bunu yapıyor, hangi m erkezler küçük küçük m illiy e tle r yaratm aya çalışıyor,
yeni dünya dü ze n in in
patronu
kim dir; m ese leler biraz da buradan
kayn aklanıyor.
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TEVFİk DİKER (Manisa) -

Soner Bey, s o n u t söylem ek istediğim , bu

g e tird iğ in iz en sonda bu yapı, rahm etli Uğur Mumcu cin a ye tinde n b ilg i sahibi
o la b ilir mi? Bu cinayetten, bunun içe risin de kim ler kullanılm ış, taşe ro nluk
yapmış o la b ilirm iy e zannediyorum gelm ek istiyor. Bilgi sah ib i o la b ilirle rs e , biz
de o b ilg iye nasıl ulaşacağım ıza karar vereceğiz.
SONER YALÇIN - K ullanılm ış o la b ilir, onu bilm iyorum . Açıkçası bu. Bu
mafyanın, ben, oradaki m erkezlerle ilişkisi olduğunu düşünüyorum .
TEVFİK DİKER (M anisa) - İlişkisi olanın b ilgisi de olur.
SONER YALÇIN - Mutlaka.
AHMET BİLGİÇ (B alıkesir) - JİTEM'i ga lib a suçladınız

bu

mafya,

kaçakçılık ola y la rıy la ilg ili. Belge var mı?
SONER YALÇIN - Kitabım ortada.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Anladım , biliyorum da, b e lg e le r var, peki bu
konuda sizin hakkınızda bir tahkikat yapıldı mı?
SONER YALÇIN - Hayır. Ne daha önce yazdığım yazı ha be rlerim d en
dolayı ne de yazdığım kitabımdan dolayı...
TEVFİK DİKFR (Manisa) - Kitabı tam belge olm uş oluyor,

tahkikat

yapılm ayınca.
SONER YALÇIN - Bunu zaten devlet de anladı ki JİTEM'i kapattı.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Olaya bir tek JİTEM açısından bakılm am ası
gerekir.
SONER YALÇIN - Değil; JİTEM'i sorduğu için...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ayrı bir istih ba ra t örgütün ün, ayrıca diğer
g ü ve n lik

g ü çle rin in

içinden

de

sonradan

bozulan

bu

JİTEM

oluşum uyla

m üştere klik yapan, iş b irliğ i içe risin de o la n la r da o la b ilir mi? Yani, sadece bir
kurum un bozulm asının...
SONER YALÇIN - Hayır... Hayır...
O la b ilir mi sorusunu, ben, deje nere olduğu için bu örgüt daha sonra
kontrolden çıktığı için... O tür bir m erkezdeki, bizim dışım ızdaki, ülkem izin
dışındaki bir şeyin kontrolüne girm iş midir, girm em iş m id ir bilem iyorum .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Şöyle net soruyorum , JİTEM bozuldu;
JİTEM'in içinde ki b o zu la n la r buraya gittiler. Bir bozulan grup var, öb ür tarafta
bir p o lis teşkilatım ız var, öbür tarafta bir korucu teşkilatım ız var, öb ür tarafta
M illî İstihbarat T eşkilatım ız var. Bu bozulurken, bu nlarda n b o z u la n la r çıktı mı
-araştırm acı olarak söylüyorum - bu bo zula n la rla bu b o z u la n la r bir araya
g e ld ile r mi?
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SONER YALÇIN - Düğün fotoğrafları biraz g e ld ik le rin i de gösteriyor.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Evet, ben, zabıtlara geçm esi için söylüyorum ,
bir tek JİTEM açısından kalmaması için söylüyorum .
SONER YALÇIN - Hayır. Bu JlTEf^/l konusunu en iyi an la ta ca k kişi o
dö ne m lerd e Hanefi Avcı; D iyarba kır’da görev yaptı. Çok dürüst nam uslu bir
adam; çıktı her şeyi anlattı.
TEVFİK DİKER (M anisa)

-

Yok;

yüzde

100'ünü

anlatm adı

daha,

zan ne diyo rum yüzde 2 0 ‘sini anlattı gibi g e liy o r bana.
SONER YALÇIN - Yani, dünyanın başka bir yerinde olsa, o adam bence
kahram an olur, özel koruma verilir. Biz adamı ne yapıyoruz, Türkiye
C u m huriyet Devleti o larak hiç b ir şey yapm ıyoruz; buna akıl sır erm ez. Bu ülke
m ese lesidir.
TEVFİK DİKER (M anisa) - iki şey yapılm ası lazım; s ö y le d ik le ri yanlışsa
yargılanm ası lazım, işlem yapılm ası lazım. Eğer, görevde tu tuluyorsa o zaman
kah ram a nlık m uam elesi yapılm ası lazım. Benim kendi tesp itle rim e göre, Hanefi
Avcı da yüzde 20 civarında konuşm uştur.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bizim Kom isyonun biraz dışına çıkacak;
ama, sizin çok ilgi alanınızda. Geçen günkü itirafı Cem Ersever için şoför öld...
Orada m utabık mısınız? En azından yorum olarak, duyum olarak... Veyahut da
size mantıklı g e liy o r mu diyelim
SONER YALÇIN - Şu kadarını biliyo rum ; m ahkem esi var, ben şahidim
m ahkem esinde, tanıklık yapacağım , önceden bana telefon ediyor, ge le ceğini
söylüyor, buluşalım diyor; bu da tamam; sonra gelm iyor. Sonra gazete aranıyor
“ Ersever'i infaz ettik, sıra Soner'de" de n ilip kapatılıyor. Ben şeyi düşünüyorum ,
m ahkem eden çekiniyo r, korkuyor, herhalde bölgede de bir şeyler yaptı, ondan
da çekin iy o r, yurtdışına kaçtı; adını unutturm ak istiyor diye. Hatta, sonra, bana
nüfus cüzdanı g ö n d e riliy o r. Ben, hâlâ, orada diyorum ki, h e rha lde bunu haber
yapmamı istiyor ki, kayboldu yok oldu, gitti ve o unutulsun diye. Sonra,
ö ldü rü lm e aşaması g e ld iğ in d e ben yorum yapıyorum artık, kitapta diyorum ki,
üç kişi, ülkenin ba şkentinde, alıyorsunuz, kaçırıyorsunuz, so rg u lu y o rsu n u z ve
başkentin üç çıkış noktasına bırakıyorsunuz; demek ki sizin yaka la nm a diye bir
korkunuz yok; bu kadar korkusuzsunuz yani. Bir başkentte o kadar rahat
bunları y a p a b iliy o rs u n u z ve yaptığınız, öldü rd ü ğ ü n ü z kişi bir binb aşı. Emekli
olsa da -siz daha iyi b ilirs in iz - o hâlâ binbaşıdır. Onu öldü rm e ye cesaret
e d e b iliy o rs u n u z.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - K endini korum asını bile n , iz le n d iğ in i bilen...
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SONER YALÇIN -

Tabiî, bölg ede o kadar yıl, 13 yıl görev yapmış,

op era sy o n la ra
katılmış.
Kuzey
Irak
o p e ra syonlarına
katılmış;
birçok
y a ra rlılık la r gösterm iş. Türk S ilahlı K uvvetlerinde herkes parm akla gö steriyo r
E rsever'i. Yani, bu işe kafasını da verm iş, id e o lo jis in i de verm iş; öyle de biri.
Sonra d iy o r ki, uyuşturucuya girm iş, silah kaçakçılığına girm iş; onu bilm iyorum
ben. Girmiş o la b ilir mi olam az mı; onu bilm iyorum ; ama kitabım da yazıyorum .
K itabım da diyorum
veriyorm uş,

peki

ki, bir görevli bana
nasıl

ge çiniyorm uş

b ilm iyorum ben.
AHM ET PİRİŞTİNA (İzmir) -

dedi

diye;

ki, m aaşını

belki

onu

ima

g e tirip

karısına

ediyo rd u,

onu

Sizin izlen im in iz e göre, MHP bağlantısı

tam am en bitm iş miydi son dö ne m lerinde , s izinle görüştüğü dö ne m lerd e, yoksa
gö rün ürde hâlâ var mıydı?
SONER YALÇIN - Büyük B irlik Partisine daha fazla yakındı gibi g e liyo r
bana. Büyük B irlik P artisiyle MHP arasındaydı.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyo ru z ve rd iğ in iz b ilg ile r için.
SONER YALÇIN - Ben teşekkür ediyorum ; her zaman için de yardıma
hazırım bu konuda.
BAŞKAN - Tabiî, o tavsiye etmiş o ldu ğun uz konulara da ayrıca
g ireceğ iz. Biz, ba şlangıçta dosyaya bir hâkim olalım dü şün c e siyle , bu konuda
araştırm a yapmış, avukatlar, g a z eteciler, aile dinlem eye kara r verdik.
Çok teşekkür ediyoruz.
TEVFİK DİKER'İN BÜYÜK ANKARA OTELİ GENEL MÜDÜRÜ TURGAY
EROĞLU İLE YAPTIĞI TELEFON KONUŞMASI - ...Daha önce de konaklam ış,
1992 yılında da konaklam ış, o b e lg e le ri de buldunuz.
O kon aklam ada adres de b e lli, imzası da var.
Ş im di, şunu sorm ak istiyorum ; 1992'deki adresi b e lli, imza yok, Alaattin
Çakıcı'yla bu benim aradığım, bana ve rd iğ in iz, önce bulam adığınız, sonra
şim di b u ld uğu nu zu sö y le d iğ in iz konaklam a be lg e sin d e k i Alaattin Çakıcı aynı
Çakıcı mı?
Aynı Çakıcı; anladım .
O
odanın harcam alarını b u la b ild in iz mi? Sonra, telefon g ö rüşm e lerin i
tespit ettik.
Fatura bir yere kesilm em iş, ödem eyi cash kendi yapm ış. D öküm ler var;
yani, aram a, hem o tarafın aradığı ve aranılm a, değil mi?
Bunları bize ne zaman gö nd eriy o rs unu z yazılı? Çünkü, çok ivedi buna
ihtiyacım ız var. Şu anda çalışıyoruz.
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Bu akşam gö n d e rirs e n iz bir yazı ekinde, biz Kom isyonda be kliyoruz.
Yani, bize, o konaklam a belgesi, 1992'deki konaklam a be lg esi, ödem enin
kendisi tarafından cash yapıldığını, kat sorum lularını, resepsiyon sorum lusunu,
genel m üdür ve telefon aranan ve aram a dö küm le rin i, bunların he psini bir yazı
ekinde, bize. Kom isyona ulaştırırsanız, bütün
4>ft4in d e

-Sİ7 İ

hRkliyoruz.
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Komisyon, şu anda <ep la n tı.

toplantı ha lin de sizi bekliyoruz. Evet, biz, sizden bu b e lg e le ri be kliyo ruz
ve toplantıyı da o nedenle -şu anda saat 22.00- 2 3 .0 0 ’e kadar uzatıyoruz.
Buranın telefon numarası 420 53 87 ve 88. Ka^jıya da haber vereceğiz,
bize b ö lg e le r g e liyo r diye telefon edin; saat 23.00'e kadar bekliyoruz.
Teşekkür ediyorum .
BAŞKAN - Hoşgeldiniz.
D avetim ize icabet e ttiğ iniz için teşekkür ediyoruz.
NEZİH TAVLAŞ - Ben teşekkür ediyorum efendim.
BAŞKAN - Araştırmacı, gazeteci olarak. Uğur Mumcu olayıyla ilg ili
b ild ik le rin iz , du yduklarınız, yorum larınız konusunda, K om isyonum uz sizi de
dinle m eye karar verdi ve buraya teşrif e ttiğ inizden dolayı da teşekkür
ediyoruz.
ilk önce,

konuyu

sizden

özet

olarak

dinle dik te n

sonra,

Komisyon

ü ye le rim izin soruları varsa, sorularını y ö n elte cekle r ve bu şekilde sohbetim iz
sona erecektir.
Şimdi sizi dinliy oruz ; buyurun.
NEZİH T A V LA Ş - Ö ncelikle, ben, böyle bir kom isyon kurulduğu için ve
s izler de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum ; çünkü, gerçekten, T ürkiye'nin
önündeki aydınlığa giden yolunda
çözü le ce ğ in e olan inancım tamdır.

bir en ge ldi

bu

ve

s izlerin

sayesinde

R ahm etli U ^ur A binin ölüm üyle ilg ili olarak; yani, cinayetin yapısına
baktığım ızda, tamamıyla bir profesyonel bir cinayet izlenim i aldık. Şimdi, bunu
niye söylüyorum ; gerek bombanın yapısı gerek olayın ardından hiç fire
verilm em esi; yani, buna kesinlikle inanıyorum ki, şu ana kadar herhangi bir
ipucu ya da d e lil bırakılm ış değil. Biz, buna, kendi aram ızda ya da literatürde
temiz operasyon de niliyo r; yani, tetikç ile rin ortadan kaldırıldığına inanıyorum .
T etikçilerin ortadan kaldırılm ası, bunların zaman iç e risin de çözülm esi ya da
zaman içe ris in d e bir fire verm elerini de ya da ortalıkta bir ipucu bırakm alarını
da ö n le y e b ile c e k bir şey ve bunun -tabiî, bunlar tahm inim , bu nlar hep
d e ğ e rle n d irm e le r olarak size aktardıklarım - olayı takip eden çok kısa bir süre
içe risin de ge rçe k le ş tiğ in e inanıyorum ; yani, yapıldıktan hemen sonra.
Olayın ardından, tabiî, sizlere de diğer a rka da şlar anlatm ışlardır; bir
sürü ihbar, bir sürü duyum, biri yorum, böyle d e ğ e rle n d irm e le r oldu; fakat,
bunların ardından baktığınızda... Ben size bir belge getirdim , Şevket Kazan'a
verilen b e lg eydi o. Bilm iyorum , onun sizdeki kopyası nasıl bir kopya. Size
g e tirdiğ im belge, aslından alınmış bir fotokopi. Şimdi, burada. Sönmez
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k ö ksa l'ın imzasının üzerindeki yapıştırma çok a le n î bir ş ekilde b e lli oluyor,
İstiyorsanız siz de bakın şuna. Şimdi bunu getirm em in nedeni kitapta...
TEVFİK DİKER (M anisa) - Erol Bey, fotokopi çekip da ğıtır mısınız...
NEZİH TAVLAŞ - Onu ben size bırakayım, daha sonra sizden alırım.
Onun yanında da bu bordroyu ve rd ile r ki, hani ikna edici olsun diye. Şimdi
burada şunu anlatm aya çalışıyorum : Şimdi, burada, m esela, bu belge ortaya
çıkm asına, b e lg enin
Şevket
Kazan'a
verilm esine,
b e lg e n in
iç e riğine
baktığınızda,- küçük düşürücü bir oyun gibi bir şey bu. Bu b e lg enin ortaya
çıkması, d o la yısıyla Şevket Kazan ve tem sil ettiği grup ve d o la yısıyla belgenin
iç e riğ in d e k ile r küçük düşecekti; yani, hedef ne tarafa doğru dönm üş oluyor;
yani, İslâm î kesim ya da Iran kesimi bu olayı kapatm aya çalışıyor izlenim i
doğacak. Ben bu d e ğ e rlen dirm e m i o dönem ki İsrail B ü y ü kelçisin in kendisine
söyledim ; ya siz yaptınız ya da sizi seve nler bu belgeyi ortaya attı; çünkü, bu
be lg enin ortaya çıkmasının ardından... Şimdi bir belge ortaya koyuyorsunuz ve
in s a n la r buna baktıklarında, hemen pat diye sahte bir belge; yani, her şeyiyle
uyduruk bir şey. Bunu kim ortaya atıyor; Şevket Kazan ortaya atıyor. O zaman,
kim niye böyle bir şeyi kapatmak istesin. Şimdi, burada, tabiî, bu olayın
ardından yapılan opera syonlarda n bir tanesiydi. Şimdi, burada, tabiî, ben
kim seyi suçlam ak ya da şey yapmak değil; bu, sadece bir tespit. D iğer bir
tespitim , d e ğe rlen dirm e m de yine aynı şekilde şu: Şu yaptı ya da bu yaptı
diyem iyorum ; ama, eğer bu olayı gerçekten İran kanadı ya da böyle m arjinal
gru pla rda n biri yapmış olsaydı, Amerika bu işin peşini asla bırakm azdı; yani,
bunun ardından m utlaka g e lirle rd i. Ö rneğin, buna ilişkin birtakım çalışm alar
o la b ilird i, is tih ba ra t raporları sızdırılırdı ya da birtakım ş eyler ortaya
a tıla b ilird i; yani, bu yaptı ya da yapmadı gibi bir şey de m ed iğim i ısrarla bir kez
daha vurguluyorum , bu nlar benim tespitlerim .
Yine, aynı şekilde, bombanın yapısı, yerleştirm e tarzı ve işlem deki
pro fe s y o n e llik ; yani, Türkiye'deki ordu -istihkam subayları olsun - ve polis
içe ris in d e k i bomba uzm anlarını, herkesi hayrete düşürdü. Bundan da şuna
ge liyo rum ; yani, hiç kimse, bombanın yapısını; yani, A grubu, B sınıfı ya da C
sınıfı bomba diyem edi, günlerce çözem ediler. Şimdi buradan da şuna
geliyorum : Bunu yapan Türkiye içe risin de eğ itilm iş birisi olsaydı ya da bunu
bilen b irisi olsaydı, b irisi ona mutlaka şey diyecekti, bu bizim A tipi bom bam ız
ya da B tipi bomba. Buradan da şuna geliyorum : Bomba kesinlikle
p ro fe s y o n e lliğ in en üst aşam asında hazırlanm ış bir bom baydı ve Türkiye o
zam ana kadar böyle bir bom bayla karşılaşm adı, belki şu anda o teknoloji
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çözülm üş, benzeri yapılıyor o la b ilir; ama, o an için böyle bir şey söz konusu
d e ğ ild i ve ben, yine, olayı yabancı servislerd e ya da şun la rd a bunlarda
arıyorum.
Zaman zaman işte birtakım isim ler telaffuz e d iliyo r, zaman zaman
birtakım ta n ıklar ortaya çıkıyor ki, bunlardan birisi de Ayhan Aydın'dır. Yine
kişisel kanaatim i söylüyorum ; sam im î bulm uyorum ifa d e le rin i; çünkü, bir eylem
düşünün ki, sağcısından solcusundan, p ro fe syon elinde n am atörüne kadar
herkesi h a y retle r içe ris in e düşürüyor ve böyle bir eylem i plan laya n, organize
eden grup ya da kişiler, bu tanıkla yüz yüze da kika larca k o n u ş u y o rla r "Mistik,
bijon u aşağıya düştü, onu al, alma, işte ben orada pide yiyordum " gibi
karşılıklı kon uşu lu yo r ve bu in san lar suratlarını bu insana g ö s te riy o rla r ve bu
insan sağ bırakılıyor, ben buna in anm ıyorum ; yani, ben inanam ıyorum daha
doğrusu, böyle bir şey olam az ve bu insanın m utlaka ve m utlaka ortadan
kaldırılm ası
g e rekiyo rdu ;
çünkü,
eşgal
vere bilec e k
kadar.
suratını
tan ım layacak kadar bu in sanla yüz yüze g e lirse niz, bu insanı ortadan
kaldırm anız gerekir.
AHMET BİLGİÇ (B alıkesir) - Bu sesi duyacak kadar yakın olması...
NEZİH TAVLAŞ - Evet.
Şimdi bundan da şöyle bir şeye varıyorum: O sırala r öd ü lle rd e n falan
söz e d iliy o rd u ;

tanık,

gazetelerde ki

bunları

okuyup,

kendi

kafasında

bir

senaryo yaratm ış o la b ilir. Artı, onun TRT'ye götürülüp de k e n d in is in in TRT'ye
g ö türüldüğ ün ü b ilm e d iğ in i söylem esi. O lab ilir, m esela, kendisi DGM'ye
g ö türüyo ruz diye götürm üş; o la b ilirle r, kapıdan içeri a lırlar, götürürler,
g e tirirle r bir binanın önüne. Oranın DGM olm adığını ö ğ re n e b ilir, dönme şansı
vardır; m e rd iven le rd en aşağıya iner yine dönme şansı vardır, kam eraların
karşısına çıkar yine dönme şansı vardır; yani, bu insan kaç saat, kaça kadar
anlam ıyor ki, hâlâ, adım adım TRT'ye gö türüldüğünü. Şimdi buradan da şuna
varm aya çalışıyorum : Bazıları bu tip detayların üzerinde boğuşulm asını
ö z e llik le istedi; yani, bu nlarla oynayın, işte bu tanıkla uğraşın, bunu dinle yin ,
bunun d e d ik le rin i yapın. Mesela, ben o tanık ifad esinin içe risin d e bir şey
dikkatim i çekti: Tanığın benim nezdim de inandırıcı olm ası için, ga zetelerde
çıkmamış ya da hiç kimse tarafından telaffuz edilm em iş birtakım detayları bana
söylem esi g e rekiyo r ki, ben ikna olayım; yani, işte bakın, bu hiçb ir yerde
geçm edi; ama, bakın ben bunu gördüm gibi. Ö rneğin, orada işte giysiden söz
ediyor. O radaki tanıklardan birisi, olay tanığı. Uğur M um cu'nun g iy s is in i ya
la civert

ya

da

siyah

olduğunu
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söylüyor;

-

yani,

k a tille ri

gördüğünü

s ö yleye nle rden değil. Bu adam cağız da kahverengi çiz g ili bir şeyden

söz

ediyor. Gerçekten orada mı değil n i... İşte, onun ardından evinin önüne
g e liy o rla r, bunu takip ediyorlar, camdan bakıyor on la rla karşılaşıyor, peşini
bırakm ıyo rlar ve sonra, nedense onu bırakıyorlar k e n d ile rin i teşhis etsin le r
diye; bu, bana inandırıcı gelm edi; ama, ö z e llik le söylüyorum ki, o dönem
iç e ris in c a b irile ri bu tip şeylerle uğraşılm asını istedi, aynı Şevket Kazan'a
v erilen m ektup da olduğu gibi. Dediğim gibi, orada hedef yerine oturdu.
B irile rin in argüm anlarının saçma sapan olduğu, işte böyle g e r3 rs iz olduğu, o
zaman

onları

dinle m eyin

gibi

bir

şeydi

bu.

Bakın,

bu nların

id dia la rı,

gö rdü ğ ü n ü z gibi, uydurma b e lg ele re dayanıyor, on la r ne derse desin... Şimdi
buradan şöyle bir şey çıkarıyorum; ken d ile ri de yapmış o la b ilir, karşı grupları
da yapm ış o la b ilir; ama, bu, benim tespitim ve ih b a rla r vardı ve ben, Ceyhan
Aoiye de anlattım .
EŞREF EF.DEM (Ankara) - Ayhan Aydın ile ilg ili farklı bir şey var, bir
ayrıntı daha var: Diyor ki, işte, İstanbul'dan birçok insanı ge tird ile r, buna
gö sterdiler. Daha önceki konuşm asında,

ifadesinde

"işte, şöyle boyu var,

b irin in k i şöyle, b irinin yüzünde şark çıbanı var" dem işti. H akikaten teşhis etti
ki, aynen oydu. Sizce b ö y lt bir y önlendirm e mi var Ayhan Aydın bir
m erkezden e ğ itile n , yön etilen, bu ifade ken disine de ğişik olarak verd irilen...
"İş>e, gördüm , birinin boyu şöyleydi, biri şöyleydi, diğe rin in de yüzünde şark
çıbanı gibi iz vardı" diyordu.
NEZİH TAVLAŞ - O la b ilir efendim ; mesela, poliste ken d isin e bu b ilg ile r
v e rilm iş o la b ilir.
AHIV.ET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bir de üç patlam a var sö yle d iğ i; yani, sizin
s ö y le d iğ in iz o yayınlanm am ış, duyulmam ış şeylerin dışında birkaç tane var
NEZİH TAVLAŞ - Peki o üç patlam a başka bir yerden teyit e d iliy o r mu,
ben bilem iyorum efendim .
EŞREF ERDEM (Ankara) - Patlama tek de ğ ild i, üç patlam aydı...
NEZİH TAVLAŞ - Yani, bulunulan binanın arasında olm aktan ötürü sesin
eko yapm ası o la b ilir; yani, bilem iyorum , de ğe rlen dirm e yapma: , ben uzmanı
de ğilim işin.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Şimdi, tabiî, tah riba t tek patlam a, çukur tek;
ama, üç dört yer, üç ses diyor. Bu üç patlâm a, lastik patlam ası mı, akis mi, o
konuda tab iî bir tespit yok,
BAŞKAN - Arabanın la stik le rin in sağlam lığı veyahut da patlam ış olduğu
konusunda bir rapor var mı?
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TEVFİK DİKER (M anisa) - Şimdi, bakın, bu tahribatın
yerde yapıyor
BAŞKAN - Arabanın lastil<leri acaba sağlam mı?

en büyüğünü

TEVFİK DİKER (M anisa) - Sağlam kalması ne mümkün; yani, tahribatı
yerde yapıyor, çukur tek. Şimdi, üç bomba üç çukur açar, bu daima böyle dir
veya aynı çukurun yanındaysa bile, onun siklet m erkezleri ayrıdır, tek çukur;
fakat, alta konulan orada tahribat yaptı diyelim ; öyle ya, b ilm e d iğ im iz üst
tarafa s ile c e k le rin ora lard a bir şeyler var mıydı, on la rd a oradan o la b ilir, hep
varsayım.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Ben Nezih Bey açsın diye söylüyorum ; gerçi
uzmanı d e ğil bu işin; ama, denen şey şu: Bir ihtimal var, uzaktan kum andayla
p a tlatılaca k bir bomba ise, d e n iliy o r ki, genelde, güvence altına tam sağlam
alm ak için üç kadem eli d ü z e n le n ir bu bomba. Uzaktan kum andadaki düğm eye
basarsınız birin ci patlam az, bir daha basarsınız ikinci patlam az, bir daha
basarsınız üçüncüsü patlar. D e n iliyor ki, b irinci defa patlattığınızda birincisi
patlıyorsa, ikinci ve üçüncü kademeyi de patlatır bu birin ci. Böyle bir düzenek
varsa ve bomba yerleştirm e böyle üç aşam alı, üç kadem eli p a tlatılaca k şekilde
daha sağlam güvence altına alınacak biçim de tanzim e d ild iys e , üç patlam a da
o la b ilir d iy e n le r var diye söylüyorum .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Bütün bunları kabul ediyorum . Bu üç patlama
üç ayrı noktada ise, aynı böyle; biri burada, biri burada, biri burada, de ne d in iz
patlam adı, de n e d in iz patlam adı, patlattınız, hepsini patlattı. Bu patlam anın
m erkezi şurada toplanır, bu merkezi burada toplanır, bu burada toplanır. Ha,
bu dem ek d e ğ ild ir ki, tek de olsa uzaktan kumanda ed ilm e di; yani, bana daha
yakın gelen mantık tek o la b ilir, uzaktan kum anda e d ile b ilir; ama, üç sesle
k a rşıla şıla b ilir, patladığı zaman çukur sesi, işte lastik patlar; arka arkaya o
lastik bu lastik patlam ış o la b ilir, aks olab ilir, uzaktan kum anda o la b ilir.
NEZİH TAVLAŞ - Uzaktan kumanda durum unda da -bilm iyorum tabiî,
yine oranın çalı s ü p ürg esiyle süp ürü lm esinin g e tirdiğ i bir etm en dir- mutlaka
radyoverici veya alıcı parçanın bulunm ası gerekiyordu; yani, bir transm itter
olması ge rekiyo r ve o transm itterin anteni, güç kaynağı, pili ve bütün bunların
pa rçala rının orada; ama, tab iî olm ası gereken bu. Eğer bu süpürm e sırasında
arada kaynam ış da o la b ilir; ama, o verici alıcının parçalarının mutlaka
arabanın civarında bulunm ası gerekiyordu.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Şimdi, bütün d e d ik le rin iz d e doğruya gitm em iz
için, o süp ürm e lerin g ü ven li, o bize teslim edilen şimdi okuduğum uz raporların
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doğru te s p itle rle oluşturulm ası lazım. Şimdi, o olm ayınca, biraz önce sizin
yoklu ğ u n u z d a dedik, hava soğuk, araba hafif yokuşa doğru duruyor, öyle değil
mi, yanlışım ız varsa düzeltin, zabıtlara ge çiriliy o r.
NEZİH TAVLAŞ - Düz efendim orası, çok hafif bir meyil var.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Çok hafif bir meyil var; yani, m eyilin durumu
arabanın birin ci viteste bırakılm asını gerektiren bir m eyil, biraz ha fif aşağıya
olsa geri viteste bırakacaksınız, polis tesp itine göre söylüyorum , krim inoloji
tesp itin e göre, el freni boşta soğukta donmasın diye. Şimdi, bu durum da, bu
arabanın sürücüsü olarak, arabayı çalıştırm anız ge rek tiğ in d e -ben aynı rapora
göre söylüyorum , o rapor doğru olsa, öyle yanaşacağım , sizin şim di g e ld iğ in iz
g e ld iğ in iz gibi, hani uzaktan olmaz, şu olur, bu olur, şu bulunm adı, bu
b u lu n m a d ı d iyorsun uz; ama, bulundu diye iddia ettiği şeyden de g ittiğ in iz
zaman terse g id iyo rsun uz- evvela böyle duruyorsa, o zaman geri gidecek diye
bire taktığın arabayı çalıştırm adan önce debreja basm adan el frenini
ç eke rsiniz, elfre n i de boş vaziyette olaydan sonra. İşte bu durum da, o
tesp itle rin ya n lışlığıyla ben burada başka türlü de ğe rle n d irm e y e uğraşırken,
siz de burada başka türlü d e ğ e rlen dirm e ye çalışıyorsunuz.
NEZİH TAVLAŞ - Çok doğru.
Zaten burada sorun da, farklı insanları, farklı g ru p la n , ga ze te c ile ri, işte
p a rtile ri, p o lisi, her tarafı farklı farklı uğraştıracak d e nli örgütlü bir çalışm ayla
başbaşa oldu ğun uzu hatırlatm ak istiyorum ; yani, burada, eylem , a le la d e bir
eylem d e ğ ild i ve her yönüyle -çok yönlü bir şekilde, bakın, ih b a rla rd a n tutun
şeye kadar- çok titiz bir çalışm anın ürünü bomba y e rle ş tirilm e b içim iyle.
Yine, olayın büyüklüğü ve p ro fe sy o n e lliğ in d e n yola çıkarak, Ayhan
Aydın'ın

anlattığı

saatlerde

bombanın

yerleş tirilm e s i;

yani,

team ül,

işte

y a p ılag ele n işler ya da şeyler çerçevesinde baktığınızda, çok mantıklı değil, o
saatte, o gündüz vakti; yani. Uğur M umcu'nun kendisi de ç ık a b ilir dışarıya, bir
çocuk da g ö re b ilir, eşi de gö re b ilir, taksi d u ra ğ ın d a k ile r de g ö re b ilir.
BAŞKAN - Başkaları da g ö reb ilir.
NEZİH TAVLAŞ - T abiî ki, o yüzden, benim kanım, geceyarısı orada
olm asını açıklayam ayacaktı; o zaman, işte gündüz, mantıklı bir şekilde, pide
yem eye gitm iş, orada görm üş filan; bu in san lar o kadar am atör de ğ ille rd i
bence.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Aynı tespitte, yanında gördüm de d iğ i kişinin
elin d e cola şişe siyle çok rahat dolaştığını

ifade ediyor; yani, bu faa liye t

içe ris in d e k i bir insan cola şişesiyle nasıl dolaşacak, rahat o la b ile c e k , gördüğü
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kişi bu. Yani, sizin in celem e ve araştırm alarınızdan ve bizim de aklımıza
g e le n le ri; yani, bu bunu söylüyor, şu şunu söylüyor, varsa, ç e liş k ile ri ortaya
koymak açısından fayda gördüğüm için ve tutanaklara geçm esi açısından
söylüyorum , kusura bakmayın.
NEZİH TAVLAŞ - Şimdi, bakınız, burada, tabiî, argüm anları bir yerlerde
bırakm am ak için söylüyorum , bir adım daha ileri gidiyorum ; o zaman, bunları
niye anlattı ve bunun üzerine hiç g idilm edi; yani, bunları anlattın, ikna oldum
ya da olm adım , b e lli ki, resmî m akam lar ciddiye alm am ışlar. C iddiye alınm am a
durum unda da, yine Türk Ceza Yasasının ilg ili m addeleri devreye girer. O
zaman, ya uyuşturucu kullanıyorsun ya içtin ya aklî dengen yerinde değil ya
da bizi yanıltm ak istiyorsun. Bunlardan hangisi devreye g irdi; h içbiri devreye
girm edi.
BAŞKAN - Sonradan m ahkemeye verm işler.
NEZİH TAVLAŞ - Ama, ondan bir şey çıkmadı. Siz de takd ir edersiniz,
bunca yıllık devlet d e ne yim in iz var, işle y iş le ri biliy o rs u n u z; bir de -in sanların
yasal o larak işte soruları soruyorsunuz, işte o size ifade v eriyor- bunun
d e de ktif boyutu var; yani, o olayın

araştırılm ası için oturup bir istihbarat

çalışm ası yapılm ış mı... Ben, bunu Ceyhan Abiye de anlattım . Şimdi, burada,
Nusret Beyin; yani, Nusret Dem iral'ın, Ülkü Çoşkun'un ne deyip ne dem ediği
önem li bir şey değil, siz onları tanık olarak çağırdığınızda, bugüne kadar
a n la tm a dıkları birtakım şeyleri niye ge lip burada a n la ts ın la r ki. Onun için,
benim inancım ve tem ennim , bugüne kadar hiç b ir şekilde çıkmamış ya da
telaffuz ed ilm e m iş birtakım noktaların üzerine g id ilm e sin d e fayda var. Ne gibi;
m esela. MİT'in olayla ilg ili hazırladığı raporlar, yazışm alar, ih ba rlar, em niyete
gelen ih b a rla r; bunlardan bir bölüm üne ulaşm aya çalıştım, ö z e llik le
e m n iyetin k in e , işte, kim isini 100 tane d e diler, sonra indi o 85'e, 85'in
içe ris in d e kim isi dayısının oğlunu ihbar etti de diler, kim isi... Ama. yani, onların
bir uzm anın elinden geçm esinde fayda var; yani, o g a zetelere ge le n le rd e n
tutun MİT'in du yduklarına, işte Em niyetin du yduklarına, aynı ş ekilde Dışişleri
istihbaratının eline birtakım b ilg ile r ulaşm ıştır şüphesiz, askerî istihbaratın
eline birtakım b ilg ile r ulaşmıştır, jandarm a istih ba ra tın ın elin d e birtakım
b ilg ile r o la b ilir ve bu hususların ön c e lik le gözden g e ç irilm e s in d e fayda
old u ğ u n a inanıyorum ; çünkü, şim di, siz, olayın ardından be lli bir süre
geçtikten sonra, artı bir kulak d o lg u n lu ğ u y la olaya bakıyorsunuz, daha
a va ntajlı bir durum dasınız, olaya en azından yukarıdan bakıp, neyin nerede
olduğu ve taştığı yeri daha rahat gö reb iliy o rs u n u z . Sizin bakış açınızla, sizin
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gözden ge çirm en iz le , o zam anlarda ihmal edilm iş birtakım ih b a rla r şim di yerli
yerine

otu ra b ilir.

Ne

gibi

d e r t^ n iz ,

şunun

gibi

diyorum ;

Katilin

ismini

verm e d ikle rin d e n em inim ih ba rlard a; ama, ihbarlar, gü ve n lik g ü ç le rin in ya da
basını ya da ba şkalarını nereye yön le n d irilm e s i iste d iğ in i de gösterecektir:
yani, siz, ih ba rla rın ızla insanları birtakım yerlere ite rsiniz, o n la r oralarda
oya la na d u rsu n la r ya da işte onu yapsınlar, tem enniniz de budur.
Bir d iğe r husus, yine, ben, Kom isyonunuza aktarm akta fayda görüyorum ;
Şimdi Uğur Abi ölm eden önce, cum artesi günü biz k en disiyle telefonla
konuştuk. Ben Sabah G azetesinde çalışıyordum o sırada, Bağdat'taydım , yeni
dönm üştüm . Baki Tuğ ile ilg ili bir husus vardı. Baki Tuğ, bu A b d 'illa h Öcalan'ın
şafak

b ild iris i

n e de niyle

12

Mart

sırasında

tutuklanıp

ondan

sonra

s a lıve rilm e sin e iliş k in bir şey, onu duym uşsunuzaur. U ğur Abi bu konuda bana
bir şey söylem işti "Baki Tuğ ile konuştum , işte A bd ullan Öcalan ile ilg ili
be lg eyi verecek, işte onu araştırıyor" dedi. Bu onun saikle rin d e n biri işte, bunu
b iris iy le de paylaşm a isteği, benden başka bir iki arkadaşa da bunu aktarm ış
ve pazar günü o la y oldu. Ben hemen Baki Tuğ'u aradım. Dedim ki. Baki Bey,
işte sizle görüşm üş Uğur Abi ve sizde bir belge olduğunu söyledi. O belgeyi
ne yaptınız. O da "hatırlıyorum o belgeyi, Abdullah Öcalan ile ilg iliy d i,
bu ld uğu m da olayı çözeceğiz" dedi. Bu bandı yanımda ge tirdim , şim di size
dinle te ce ğ im zaten. Bu konuşm ayı ben banda aldım ve Baki Tuğ bu konuşmayı
daha sonra yalan lad ı ve bu konuşm ayı niye yalan lad ığ ın ı anlamadım ,
anlayam adım önce. Daha sonra, gazetenin genel yayın yönetm eni Baki Tuğ ile
görüştü ve Baki Tuğ “yalan lam a k zorunda kaldım" dedi.
BAŞKAN - Y alanlam ak zorunda kaldım dedi, öyle mi...
NEZİH TAVLAŞ - Evet.
Niye y a lan lam a k zorunda kaldı, kim ona yalanlam ak zorunda bıraktırdı
b ilm iyo rum ; yani, belg enin içe riğ in i b iliyo rsunu z: A bd ullah Öcalan için, o bizim
m ensubum uzdur, salıverin gibi yukarıdan gelen bir talim at, bir belge ve işte
orada. Baki Tuğ'un söyled iği olay da şu; Onunla mı ilg iliy d i, başkasıyla mı
ilg iliy d i onu b ilm iyo rdum , onu arıyorduk diyor. O olayla ilg ili şeye baktığınızda,
tu tuklanıp da ya da gözaltına alınıp da s a lıve rile n bir tek o. Şimdi bunu size
söylem ek benim z o ru n lu lu ğum d u, konuyla ilg ili oldu ğun a inanıyorum . Neden
ilg ili oldu ğun a inanıyorum ; çünkü. K om isyonunuzun, en azından -yani, bunu
kötü m se rlik o la ra k dü şün m eyin - Türkiye'ye g e tire b ile c e ğ i en büyük yararın,
görevi savsaklam a, ihm al etme ya da birtakım in san lara bundan sonra bunun
çok da kolay olm ayacağını hatırlatırsanız ve altını ç ize rseniz, işte tutanakta
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yorg un luk yüzünden p o lis le r bundan sonra artık tah riba t yap m azla r ya da
birtakım y e tk ilile r işte oturup da birtakım böyle dem eçler verip ondan sonra
tekrar laflarını geri alm azlar ya da daha dikkatli, daha cid dî çalışırlar.
Kom isyonunuzdan benim temennim bu, en azından, ilk etapta, in ş a lla h , daha
ileri adım lar atar, daha başka şeyler elde e d e rsin iz ve in sanların kafasmda;
çünkü, bu, Türkiye'nin ayıbı, bu ayıbı da kaldırırsınız.
Ben şim di size bandı dinletm ek istiyorum.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Banda geçm eden önce, size bir şey so ra b ilir
miyim Sayın Tavlaş.
NEZİH TAVLAŞ - Tabiî Beyefendi.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Şimdi, bu Baki Tuğ ile yapılan görüşme,
bizim de
b ilin iy o r.
çektiğim
önce de
ve bizim

b ild iğ im iz bir konu. Uğur Beyin böyle bir konu üzerinde çalıştığı zaten
Benim anlayam adığım taraf bu, daha doğrusu anlam akta sıkıntı
taraf bu. T ürkiye'ye savaş açmış bir insanın, bundan be lli bir süre
olsa, bir yargılam a sırasında ken disinin serbest bırakılm ış olm asına
m ensubum uzdur denilm iş olması, devletçe b ilin en ve devletçe veya

b e lli is tih b a ra t örg ütle rince gö revle n d irile n bir insan olduğunu ortaya koyuyor.
1984 yılından beri yükselen PKK terörüyle bu adam da dışarıdan yapm adığını
bırakmadı Türkiye için. Nasıl o luyo r da, bu, 1984 yılından beri devletçe
b ilin d iğ i halde, de vle t y e tk ilile ri böyle bir belg enin piyasaya çıkm asına engel
oluyor, çıkması oysa doğal, mantıklı olanıdır. Çıkması ve adı geçenin bir gizli
örgüt hesabına çalıştığının bilin m esi, ilan ed ilm e si, bence, adı geçen kişinin
b ilinm esi açısından, teşhiri açısından son derece önem li bir konu iken, neden
verilm iyo r bu belge?
NEZİH TAVLAŞ - B ilem iyorum efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, deşifre e d ilm e sinin o d e d iğ in iz
sakıncası varsa, bu sefer Türk Devleti acaba böyle yapm aktan dolayı da
sıkıntıya g irer mi diye karşı düşüncesi de olur. Bu Baki Tuğ konusunda daha
önce de tutanaklara geçtiği için, siz de konuyu gündem e ge tirin, benim için de
önem li ve tutanaklarda var olan bir konuyu tekrar burada gündem e
getirm em de fayda var. Aynı dönem de Parlam entoda görev yaparken, Sayın
Tuğ, bana. Uğur Mumcu ile berab er olduklarını, hafızam beni yanıltm ıyorsa.
M ecliste yemek y e d ik le rin i ve ke n disiyle karşılıklı g ö rü ş tü k le rin i ve Uğur
M um cu’yu tanıdığının ötesinde, iyi hislerle, du ygu larla d e ğ e rle n d irird i; yani,
daha eskiden tanıdığım Uğur Mumcu ile bu tem aslarım dan sonra fikirle rim kişi

-

289

-

hakkında de ğişti ş ekliyle bir karşılıklı görüşm em iz oldu Sayın Tuğ'la ve onu da
tutan a k la ra geçm esi açısından tekrar söylüyorum .
NEZİH TAVLAŞ - Benim kanaatim , değişen Uğur Mumcu d e ğil de Baki
Tuğ oldu yönünde.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hayır, siz yanlış an la dınız he rha lde . Ben Uğur
M um cu'nun d e ğ iş tiğ in i söylem edim .
NEZİH TAVLAŞ - Hayır, ben sözünüzü anladım ; ben sizi teyit eder
a n lam ında söyledim .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Baki Bey, o şekilde bir d e ğ e rle n d irm e yaptı,
bunu da söylem ek zorundayım .
ABDULLAH
ÖZBEY
(Karaman)

-

Düşünce

yaklaşım ında

Uğur

M um cu'nun sabit oldu ğun u, Baki Tuğ'un ona yaklaştığını kastediyor.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Şimdi, rahm etli olm uş bir Uğur Mumcu ile
burada

olm ayan

bir

kişinin

o konudaki

durum larını

a n la tıla nı, iş ittiğ im i söylem ek isterim.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Zabıtlara geçti...
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bilem em ;

ben,

bana

(Nezih Tavlaş'ın Baki Tuğ'ia telefon görüşmesi kaydı)
"BAKİ TUĞ - Alo.
NEZİH TAVLAŞ - Baki Bey, saygılar sunuyorum, Nezih Tavlaş ben, bilmiyorum
arkadaşlar söyledi mi, benim, Uğur Ağbiyle çok yakın ve özel bir ilişkim vardı.
BAKİ TUĞ - Söyledi, söyledi...
NEZİH TAVLAŞ - Şimdi, Baki Bey, ben, bundan yaklaşık on gün önce Uğur Ağbiyle
yaptığımız konuşmada, sizenle görüştüğünü söylemişti bana.
BAKİ TUĞ - Görüştü benimle, konuştu benimle, biz, altı aydan beri konuşuyoruz.
NEZİH TAVLAŞ - Öyleymiş, sizi de böyle çok şey olarak anlattı. Şimdi, Uğur Ağbinin
bana aktardığı bir şey vardı, ben, size de bunu bir ileteyim istedim. Şimdi, sizinle yaptığı
konuşmada, kendisinin, size, bu Apo'nun tutuklanmasıyla ilgili şeyi araştırdığını, siz de, eksik
olmayın, yardımcı olmuşsunuz kendisine. Şimdi, Apo'nun gözaltına alındıktan sonra
salıverilmesi için size bir telkinde bulunulduğunu ve yukarıdan bir şey geldiğini...
BAKİ TUĞ - Şimdi, şöyle. Nezih, ben o tür bir olay hatırlıyorum, ancak, Apo'yaia mı
ilgili başka mensupla mı ilgili, onu çözemedik zaten. Sayın Mumcu'ya da söylediğim oydu,
bana böyle bir şey gelmişti; ancak, onunla mı ilgili, değil mi, bende resmî yazı olacak dedim,
işte, ben o yazıyı ararken bu olay oldu.
NEZİH TAVLAŞ - Yani, size, bu şahsı bırakın ya da işte bu şahsa dokunmayın
gibisinden bir şey geldi mi?
BAKİ TUĞ - Bu dokunmayın mealinde değil de, bizim mensubumuzdur şeklinde...
Yalnız, o mu değil mi, onu çözemedik. Bu belgeyi arıyordum ben, aradığım belge oydu,
bulsaydım bunu verecektim.
NEZİH TAVLAŞ - Şimdi, çünkü o da bana öyle söyleyince benim aklıma ilk olarak siz
geldiniz; çünkü, bizim onunla çok yakın ilişkimiz vardı ve her tür gelişmeyi konuşurduk, yani,
size bir danışma ihtiyacı buldum.
BAKİ TUĞ - Olay bu canım, oldu, gözlerinden öpüyorum, sevgiler.
NEZİH TAVLAŞ - Çok teşekkür ederim, sağ olun, saygılar sunarım."
NEZİH TAVLAŞ - Bu konuşmanın hiçbir şekilde yapılmadığını söyledi daha sonra.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Peki, sevgili kardeşim, burada, bu konuşmada, böyle bir
konuşma yapıldı yapılmadı meselesi ayrı; ama, Apo mu bir başkası hakkında olduğunu
bilmiyorum diyor adam.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Hayır, Baki Tuğ konuşmasında diyor ki, böyle bir belge
var, mensubumuzdur diye bir yazılı belge var, hatırlıyorum; ama, bu Apo'yla mı ilgili,
başkasıyla mı ilgili, onu bilemiyorum, diyor, araştıracağım, bulacağım, bulursam vereceğim.
REFİK ARAS (İstanbul) - Yani, bu inkarı siz dile getiriyorsunuz.
NEZİH TAVLAŞ - Gazetelerde küpur olarak çıktı efendim, ben, böyle bir konuşma
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yapmadım dedi.
BAŞKAN - Nezih Bey, ilave edeceğiniz başka şeyler var mı?
NEZİH TAVLAŞ - Yani, bana soracağınız bir şey varsa, ben, onları yanıtlayayım.
BAŞKAN - Siz Uğur Beyle ne zamandan beri tanışıyorsunuz?
NEZİH TAVLAŞ - 1984 yılından beri.
BAŞKAN - Kendisi, özel bir sohbetlerinizde, kimlerden böyle bir olay bekliyordu, yani,
sohbetleriniz sırasında böyle bir şey var mıydı?
NEZİH TAVLAŞ - Herkesten beklenebilir efendim.
BAŞKAN - Hayır, özel olarak kendisinin ifade ettiği?
NEZİH TAVLAŞ - Hayır. Özellikle 1992 yılının ortalarından itibaren, bu Turgut özal'ın
Amerika ziyaretinin ardından, özellikle, bu ikinci cumhuriyetçi denilen grubun şeyiyle,
yükselen bir şekilde kendisine saldırılar başladı, medyada, panellerde ve hatta, Yaşar
Kaya'nın “Kürt halkının dinamizmi Uğur Mumcu'nun hakkından gelecektir" gibi bir lafı var,
ondan çok rahatsız olmuştu ve Behçet Cantürk'ün ilişkilerini, bu Özgür Gündem gazetesiyle
ilgili şeylerini yazdığında, aynı şekilde, ben, onlara koro diyorum, o koro, çok yükselen bir
şekilde saldınlarını artırmıştı. Aynı zamanda İlhan Selçuk da bu şeyin içindeydi, yani, ona da
Uğur Mumcu'yla beraber saldırıyorlardı. Yani, sonradan birçok yorum yapıldı, kendisinin ajan
olduğu, devletin adamı olduğu, efendim, yok şudur, budur, bir sürü hedef haline getirildi bir
sunî bir şekilde, cinayetin zamanlaması da bu yönden bence ilginçtir, yani, tam bunların pik
noktasında, en üst noktasında gerçekleştirildi cinayet, bilmiyorum, ne yapmayı planladılar ya
da nasıl bir şey yapıldı; ama, zemini ve altyapısı iyi hazırlandı cinayetin.
BAŞKAN - Esas endişelendiği konu, Yaşar Kaya'yla olan ilişkiler ve...
NEZİH TAVLAŞ - O hiçbir şeyden endişelenmezdi efendim, ben, sadece, şey olarak
söylüyorum, o konulardaki, onlann, bu konudaki pervasızlığı ve bu denli acımasız bir şekilde
eleştirmeleri ya da haksız bir şekilde saldırmalarının altını çiziyordu sadece, yoksa, endişe
edilecek anlamda söylemedim.
TEYFİK DİKER (Manisa) - Bu patlamada kullanılan patlayıcının, çok infial yarattığını,
yani, insanlar böyle bir şeyi görmediklerini, hatta, Silahlı Kuvvetlerinin yetkililerinin bile
infialine sebep olduğunu söylediniz. İnceleme ve araştırmalarınızda, bu patmalada kullanılan
patlayıcıyla ilgili raporlar, emniyetin dışında, Silahlı Kuvvetlere mensup Genelkurmayın,
kuvvetlerin, ayrı ayrı bir kuvvetlerin veya bir kuvvetin bir tespitini, bir raporunu gördünüz mü
inceleme ve araştırmada; yani, benim şimdiye kadar karşıma çıkan bir tek rapor var, bunun
dışında rapor var mı?
NEZİH TAVLAŞ - Ben de, sizin gördüğünüz raporu gördüm efendim.
TEYFİK DİKER (Manisa) - İnfiale sebep olması, yani, Türkiye'deki mevcut yapının,
bilginin. Silahlı Kuvvetlerdeki imkânların, devletin bu işle ilgili birimlerinin imkânlannın bunu
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yadırgayacak kadar olduğu tespitinde bulundunuz.
NEZİH TAVLAŞ - Efendim, ben, orada, düzeneği kast ettim.
TEYFİK DİKER (Manisa) - Bilinebileceği kanaatindeyim, o açıdan söylüyorum.
NEZİH TAVLAŞ - Ben, düzeneği söylemiştim, patlayıcının türü değil de, patlayıcının
yerleştirilme tarzı ve ona ilişkin olarak kurulan mekanizma, yoksa, bir senteks de plastik
patlayıcıdır, c-4'te, onunla da bu işlemi yapabilirsiniz: ama, önemli olan orada o düzenekti.
TEYFİK DİKER (Manisa) - Bu düzenekle de ilgili herhangi emniyetin dışında bir rapor
bugüne kadar karşınıza ilişti mi?
NEZİH TAVLAŞ - Hayır. Yani, onlarla yapılan konuşmalar ya da onları dinlemeniz,
oralarda edinilen bir şey.
TEYFİK DİKER (Manisa) - Burada çok net başka bir olaya geleceğim. Eşref Bitlis
olayındaki uçak raporu var biliyorsunuz, o rapora bir başka rapor çıktı. Nedir, A kuvvetinin
raporu, bir üniversitenin havacılık bölümünün raporu çıktı, orada, onu çürütenler var. Bu
konuda, böyle bir durum yok diyorsunuz ve ihtiyaç ve bir talep yapılmış mı aile tarafından, bu
rapora itiraz edilerek veya bir başka yerden rapor istenmiş mi?
NEZİH TAVLAŞ - Bence, istenmeliydi. Orada, askeriyenin patlayıcılar konusunda
daha fazla bilgi sahibi olduğuna inanıyorum; çünkü, bu plastik patlayıcılar, terörde de
kullanıldığı gibi aynı şekilde orduda da kullanılır, onlardan da oluşan bir uzmanlar ekibinin
incelemesinde ya da istihbaratçının incelemesinde fayda vardı, bu işi, sadece, bir fizik
mühendisi veya polis şeyi, bir bomba imha uzmanı değil, çünkü, bu, çok sofistikiye bir şey
gerektiren bir dal, artı, kullanılan patlayıcının analiz edilmesinde çok da tatmin edici bir şeye
vardıklarını zannetmiyorum.
TEYFİK DİKER (Manisa) - Yine, ifadenizde, çok rahat bir ortamda yapılamayacağı,
çok ehil kişiler tarafından yapılabileceğini söylerken, çok rahat ortamı, çok rahat ehil kişileri
Türkiye içinden bulamazlar mı, taşeronlar olarak?
NEZİH TAVLAŞ - Bulabilirler. Çok sıkı bir eğitimden geçirilmesi gerekiyor.
TEYFİK DİKER (Manisa) - Teşekkür ederim.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Peki, bu konuda uzmanlarınız var mı sizin?
NEZİH TAVLAŞ - Hayır efendim. Ben, 1986 yılından beri savunma alınında
çalışıyorum efendim, askeri konular, savunma, terör ve uyuşturucu üzerinde çalışıyorum.
BAŞKAN - Zırhlı araçlar konusu üzerinde duruyormuş Uğur Bey, ihale şeysinde, bu
zırhlı araçlar, o şirketler karanlık şirketler mi, nedir o şirketlerin durumu araştırmalarınıza
göre?
NEZİH TAVLAŞ - Efendim, o, yanılmıyorsam 1987 yılına ait, o Ercan Vuralhan
dönemindekini mi kast ediyorsunuz, o eski bir dosya. O dönemde, o şirketle ilgili dosyaları
vardı, o konuda çalıştı, onun gibi daha bir sürü konuda çalıştı yani; ama, spesifik olarak o ya
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da bu konudur ya da bundan dolayıdır diyebileceğim bir şey yok. Şimdi, ben, burada.
Komisyonunuza, onun, 1992 yılında yazdığı bir yıllık yazılann içerik analizi ve artı nerede ne
geçtiğine dair bir şey sunacağım, hangi konulara değindiğini ve hangi konuların üzerinde
şey yaptığını, cinayet tarinden uzaklaşarak şeyi göreceksiniz hangi konuların üzerinde
çalıştığını, yani, bir ay falan sürecek bu çalışma, çünkü, bütün yazılar tek tek içinden, sözcük,
sözcük, isim isim, konu konu bir analiz şeyi çıkarıyorum, onu size ileteceğim, oradan da zaten
görürsünüz ki, nereye kadar gidiyor...
BAŞKAN - Çok memnun olurum, biraz önceki arkadaşlarıma o konuyu ben özellikle
sormuştum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Siz vereceksiniz; ama, bu yaptığınız inceleme sonundaki
şeyin ağırlığını nasıl buluyorsunuz: yani. Uğur Ağbinin de Lozan Serv diye ayırdığı,
Lozan'dan yana olan ülkenin bölünmez bütünlüğü, federasyon tezlerine aykırı olan
yaklaşımın ağırlığı nedir bu araştırmanızın içinde ve ayrıca bazı yerleri...
NEZİH TAVLAŞ - Kabaca söyleyebilirim; mesela, sanıldığı gibi, İran konusu mesela
çok sık geçmiyor, İslam konusu çok sık geçmiyor, Kürt konusu bayağı sıklıkla geçiyor, artı,
dediğiniz gibi ülke bütünlüğüne ilişkin yazılarda bir ağırlık var; ama, bunlar, benim şu anda
kabaca söyleyebileceğim şey, üçyüz küsur yazı üzerinden yapılıyor bu çalışma ve o zaman
anlaşılacak ve görülecek ki, sanıldığı gibi de, o kadar da, çok da fazla İran'dan söz eden, İran
rejimine yönelik ben çok fazla yazı görmedim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Öbür, o ülke bütünlüğü konusu rahatsız etmiş olabilir mi?
Yani, bir kişisel yorum yaparsanız, binlerini rahatsız ediyorsa, öncelikleği buna mı verirsiniz,
en çok bu mu rahatsız etmiş olabilir?
NEZİH TAVLAŞ - Ülke bütünlüğü tabiî. Yani, çünkü birleştirici unsur olma ve özellikle
son üç ay, dört aylık faaliyet şeyine baktığınızda, verdiği konferanslar, işte. DİKOM'larda
sürekli olarak ülke bütünlüğüne yönelik ve dışandan oynanan oyunlara yönelik yazılar.
TEYFİK DİKER (Manisa) - Sayın Tavlaş, rejime yönelik hangi katagoride, kaçıncı
yönde değerlendirmeler o yazıda çıkıyor. Ülke bütünlüğünü öne çıkardınız, rejime yönelik
yazıların değerlendirmeleri tercih sırasına koyarsanız...
NEZİH TAVLAŞ - Rejimden kastınızı anlayamadım efendim, ben, dışarıya yönelik mi,
Türkiye'ye mi yönelik, o yüzden anlayamadım.
TEYFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, Türkiye'nin bütünlüğüne yönelik yazılarında ağırlık
vardı, Türkiye'nin cumhuriyetinin, mevcut rejiminin değiştirilmesiyle ilgili çalışmaları ve
yazıları kaçıncı katagorideydi?
NEZİH TAVLAŞ - Birinci katagorideydi, yani, ülke bütünlüğünden kastım zaten oydu.
Yani, demokratik, laik ve hukuk devletinin kurulmasına yönelik ve bunu engelleyenlere
yönelik yazılar.
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Ben, ilk değerlendirmeyi şöyle anladığım için bu soruyu
sordum. Ülke topraklarından bir kısmının ayrılarak, bir başka devlet kurulmasına yönelik
çalışma yapanlara karşı gayretleri fazlaydı, yoksa...
NEZİH TAVLAŞ - Tabiî, onlar da var, bunların hepsi bir bütün ve onunla ilintili olarak
da...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, onun tespitine göre çok ayrılmıyor, çok
hukukluluğunda getirdiği bir bölünme olacak.
NEZİH TAVLAŞ - Yani, federasyon, eğer, şeyleri kast ediyorsanız kesinlikle hayır.
BAŞKAN - Bu çalışma ne zaman biter?
NEZİH TAVLAŞ - Ben biraz hızlandıracağım, sanıyorum, 20 gün içerisinde
tamamlayacağım.
BAŞKAN - Ben şöyle düşünmüştüm, 1991 başlangıcından, 24 aralık 1993'e kadar.
NEZİH TAVLAŞ - Efendim, cinayetten geriye doğru gidildiğinde, 1992 yılının başına
almamın nedeni şu; orada da bir şey gözettik, bir yıllık süreç ancak bunu oluşturabilir diye;
çünkü, geriye gittiğimizde şeyi saptırmış oluruz, konu dağılır, içine başka şeyler girebilir.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Sayın Tavlaş, şöyle bir şey sorabilir miyim. Bence, ben.
Uğur Mumcu'yla aynı büroda çalıştım gazeteci olarak, yani, 1974 yılından beri çok yakın
arkadaşımdı. Şimdi, hayatı boyunca kendini bu konulara adamış bir arkadaşımız, şimdi,
onun, bir yıl, iki yıl gerisi değil, bence, aktif gazeteciliğe başladığı tarihten itibaren, zaten,
bütün yazıları temel olarak Türkiye'nin laik demokratik hukuk devletini korumaya dönük bir
çizgiyi gösteren bir arkadaşımız; ama, geriye inelim mi, inmeyelim mi diyor Sayın Başkan,
geriye indiğinizde bence asıl başlangıç olaylarından bir tanesi, Türkiye'deki eroin ve silah
kaçakçılığı trafiği ve bu trafiğin uluslararası ilişkileridir; büyük oranda. Nitekim, bununla ilgili
Bulgaristan'a gitmiştir, Bulgaristan'ı suçlamıştır, birtakım servisleri son bu tablolar Abdi
İpekçi'ninin ölümüyle ilgili, arkasından olaylar araştırılırken, bütün bu bağlantıların
arkasından bunların var olabileceği, İtalya'ya kadar giderek görüşmeler, mülakatlar,
Avrupa'da, Fransa'da vesairede ve Ingiltere'de konuyla ilgili uluslararası planda araştırmalar
yaparken de her katagoriye koyduğu gibi, Türkiye'nin bütünlüğüne yönelik, bunun da
aslında, sistemin çürümüşlüğü açısından önemi var. Nitekim, son Susurluk'tan sonra ortaya
çıkan tabloya baktığımızda, devlet demek belki doğru değil; ama, devletin içerisinde
yuvalandığı iddia edilen, ideolojisini şu an kenara koyuyorum, şu ideoloji, bu ideoloji
demiyorum; ama, devletin içinde yuvalanıp, ama, asıl kendi çıkar ilişkilerine bakan bir başka
katagori var ve onu da o ben hatırlıyorum 1988'lerden itibaren tespit etmiş bulmuş ve bunun
peşini de bırakmayan ve sürekli bu olayı takip eden bir arkadaşım izdi. Onun için, ben, şu
açıdan söylüyorum, bir bilgi olsun diye, yani, sadece. Uğur Mumcu'yu hedef kılan ve yakın
geçmişte ölümünün hemen bir yıl öncesinden, iki yıl öncesinden başlayarak yapacağınız

-

295

-

araştırma, önemli bir ipucudur; ama, geriye dönük daha geride yazdığı yazılar bunlarla
birleştirilmelidir. Hiç değilse, tabiî, bir önemli çalışma yapıyorsunuz, biliyorum, bunlarla da
biraz irtibatlandırılmalıdır. Yani, sadece o yazıları bir yere koyarak bir şey değil ama biraz
daha geriye inerek, bunun da biraz değerlendirilmesinde yarar görüyorum. Ben, şunu
söylerken de şunu söylemiyorum, yani, benimle ilgili yazı yazdı, mutlaka o talandır değil,
herkes için, büyük oranda, demin saydığınız bütün radikal dinci kesimlerden başlayın,
bilmem PKK'ya girin, oradan çıkın, uluslararası silah bilmem ne, uyuşturucu trafiğine girin,
her alan kendisini hedef seçebilecek gruplardır. Dolayısıyla, bence, bir bütün içerisinde
bakmakta fayda var. Haksız olan kesimlerin başında bunun geldiğini zannediyorum.
NEZİH TAVLAŞ - Düşüncelerinize katılıyorum, benim, burada kast etmek istediğim,
altını çizmek istediğim nokta şu: Sanılanın aksine, ölümüne neden olan nedenlerin
içerisinde, kendisinin Iran rejimi ya da şeye yönelik olarak yazdığı yazılar olmadığını
anlatmaya çalışıyorum. Yani, bu da bir hedef saptırmalardan biriydi. Bu olayın çok yönlü
araştırılmasını savunuyorum. Çünkü, yazılarında, sanılanın aksine; çünkü, hafızayı beşer
denilen şey, insanlar, ona takıldılar kaldılar, yazılarında, İran ya da benzeri radikal dinci
gruplara yönelik yazıların ağırlığı sanıldığı gibi çok fazla değil.
TEYFİK DİKER (Manisa) - Sayın Tavlaş, Susurluk olayından bu yana geçen süre
zarfında araştırmacı, incelemeci ve bu konuyla özel ilginizden dolayı olaylara Susurluk'tan
sonra cehpelerle oluşmuş şekliyle bakıp, hani, kamuoyunda, medyada çeteler deniyor,
bunlarla ilişkin bir ilişkileri bulabildiniz mi, böyle bir tespitleriniz var mı?
NEZİH TAVLAŞ - Şu an bu konuda bir yorum yapabilecek kadar bilgi sahibi değilim.
TEYFİK DİKER (Manisa) - Yorum istemiyoruz zaten, o günden bu yana bir bilgi, bir
ilgi bir ilişkiniz oldu mu?
NEZİH TAVLAŞ - Yani, dediğim gibi, elimde somut bir şey olmadıkça söyleyeceğim
her şey afakî kalacağı için yorum yapmak istemiyorum. Susurluk olayı daha çok taze, daha
başındayız ve belgeleri ve şeyleri henüz çıkmış değil, hep ifadelerdeyiz, ancak, ondan sonra
bir şeyler çıkacağına inanıyorum; çünkü, medyanın bir yanılsaması var, kim ne söylerse o
tarafa yöneliyor ve bu da bir şey, yine, olayları yönlendirmek isteyenlerin işine yarayan bir
şey, birisi bir şey söylediğinde peşinden gidiliyor, öbür taraf unutuluyor, somut belgelerin ve
birtakım olayların ortaya çıkması sonucu, o bulanık suyun durulacağına inanıyorum ve şu an
bir şey söyleme durumunda kontr bir pozisyona düşeceğime inanıyorum.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Şurada, Abdullah Çetin, Susurluk dosyası geldi, okudum
biraz önce baştan sona, sıfır, bana göre, yani, hiç, yani 2 saat, 3 saat adam vakit almış, başka
bir şey yok.
TEYFİK DİKER (Manisa) - O şahısla ilgili başka türlü değerlendirmeler de yapıldı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şimdi, bu yanlışlar da işte... Nezih Bey de ona dikkati
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çekiyor, ben de başından beri o kanaatteyim, yani, Ayhan Aydın illa doğrucu şahit olması şart
değil, yalancı şahit olması da önemli bir ipucu, yani, birisinin orayı yönlendirdiği gibi bir
sonucu verme açısından o da önemli. Yani, biraz takılıyorsun peşine, biraz gidiyorsun
gidiyorsun; ama, ondan da bir sonuç çıkmıyor.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Şimdi, bunların tümü dinlensin, edilsin, ondan sonra
yorumu biz kendimiz yapalım, yorum istemeyelim, bir bilgi, belge var mı elinde, bilgin belge
var mı?
BAŞKAN - Bilgi, belge, duyum.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Yani, duyum da çok önemli değil, herkes bir şeyler
duyuyor. Bana göre, bilgisi, belgesi olan arkadaşlar, bilgi, belge. Bilgi de bir yere dayanmalı,
şuradan duydum, işte, mahreci budur falan. Yoksa böyle saatlerce bu bantlar dolar, bir yere
varamayız.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Bilgi, belge, güzel söylüyorsunuz da, çok temiz bir
operasyon yapmışlar, arkada iz bırakmamışlar, yani, ne bilgi, ne belge, biz, burada duyumları
da, tabiî, bazı şeyleri değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Herkesin söylediği profesyonelce, iz
bırakmadan yapılan bir olay diyor.
BAŞKAN - Başka ilave edeceğiniz bir şey var mı?
Çok teşekkür ederim, o çalışmalarınızı bekliyorum, bize ışık tutar inancındayım ve
zahmet edip geldiğiniz için de teşekkür ederim.
NEZİH TAVLAŞ - Ben teşekkür ederim.
(Teyfik Diker'in telefon konuşması)
"Melih Başer, bekliyoruz, şimdi, otele bakan kapıdan girecek, Çankaya kapısından
girsin, bir arkadaşı oraya gönderelim."
BAŞKAN - Salı, çarşamba, perşembe günü dinleyeceğimiz kişilerle ilgili olarak
elimizde bir sürü dosyalar var, soruları, böyle hazırlıksız olarak değil de, o dosyalardan
özellikle hazırlık yaparak gelelim diye istirham ediyorum. Özellikle, bu Nusret Demiral ve
savcılar bölümünde çok hazırlıklı olmamız lazım ki, adamlar bizi biraz dikkate alsınlar, yoksa,
bunlar çocuk diye, her zaman yaptıkları gibi bizi atlatmaya kalkarlar; o konuda hazırlıklı
olunmasını istiyorum.
t
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben bir şey söylemek istiyorum. Başkanım, bu
Komisyonun yaptığı çalışmanın şu ana kadarki seyri uygulaması tam sizin ikazınıza
uygundur. Yani, orada doğru soruları sorabilmek için dinlediğimiz insanlar bunlar. Yani,
orada bir fark var, aile, avukatlar, yazarlar, işte, şimdi, o dediğinize yönelik bir uygulama yaptı
aslında Komisyon, değil mi, yani budur. Şimdi, Nusret Demiral'le ilgili, elimizde ne
söylenmesi, ne sorulması gerektiğine ilişkin şeyler oluştu. Yani, sizin hatırlatmanıza tabiî ki
isabet var, ben, moralimiz olsun diye böyle söylüyorum, biz zaten öyle gidiyoruz.
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TEYFİK DİKER (Manisa) - Sayın Başkanın söylediği, arka tarafta beş tane klasör var,
ben, bizinn onları pek okuduğumuz kanaatinde değilinfi. Nusret Demiral'in de karşısına böyle
gidilmez, fotokopi makinası olmadığı için hepinize dağıtılamıyor, bugün, Yücel Seçkiner Bey'e
özel gittik, acele bir makine aldınn diye, makine peşindeyiz. O dosyalar okunmadan nüfuz
edilmeden de ben de aynı kanaate katılıyorum.
BAŞKAN - ikinci olarak da, tabiî. Komisyona bu konuda bilgi vereyim, üç savcıya
yazıyı yazdırdım, bir tanesine yazdırmadım. Cevdet Volkan'la, Ülkü Coşkun'u yazdırmadım
yazıya. Çünkü, şundan dolayı yazdırmadım; şû Adalet Bakanlığındaki görüşmeden sonra onu
şey yapalım diye yazdırmadım. Şimdi, görüşmeden çağrırız buraya dedim, sonra, ikinci kez
görüşmede uygun görmediğimiz için, dosyayı inceleyelim, ondan sonra resmî savcıları...
Hukukî pozisyonumuzu da şey yapalım, çünkü, bunlar aynı zamanda Millî Savunmanın
elemanı oldukları için Genelkurmay Başkanına soracaklar şimdi bizim yazı gidince.
Genelkurmay Başkanı da gitmeyin diyecek bir ihtimal, bu sefer işimiz şeyde kalacak, o
bakımdan onları ayırdım, bunu da bilgilerinize arz ediyorum.
EŞREF ERDEM - Şimdi, rica edelim, eğer, bu çıkabilirse, bu bugün akşam bitecek
olan tutanakları yarın akşama kadar alabilirsek.
TEYFİK DİKER - Bu konuda bilgi vereyim, müsaade ederseniz. Tutanak
Müdürlüğüne gittim, müdür ve müdür yardımcısını çağırdım; akşamüstü gelişen olay da oyd<j»
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akşam üstü gelişen olay da oydu. Susurluk Komisyonunun bile bize vereceği... Ki,
assubayla ilgili burada bir çok soru soruyoruz, tutanağı bilmiyoruz. Hiç olmazsa bunu
yetiştirin dedim; efendim, yetiştiremediklerinden dolayı... Bu Komisyonun salı günü
yapacağı toplantıya, bütün tutanaklanmızı pazartesi öğleden sonra hiç olmazsa gönderin,
gece okuyalım dedim, kabul ettiler. İnşallah bir aksilik olmazsa...
BAŞKAN - Bir de, bugün basında gördüğünüz gibi, aşağı yukarı -tabiî, tam metin
yoktu ama- hep, burada şey yapılanlar vardı. Bu, Susurluk Komisyonu Başkanı da ifade
etmişti "biz engel olamadık*' diye... Şimdi, ben bugün epeyce endişelendim: çünkü,
insanlar, bu şeyler gazetelerde yayınlanınca, konuşmak isteyenler konuşmaktan
vazgeçerler diye epeyce endişelendim.
Bunu bir gazeteciye bugün sordum, gazeteci bana “dün akşamki konuşmanızın
tutanaklan bizde" dedi. Şimdi, Tutanak Müdürü bize diyor ki "tutanaklar çıkmadı" o gazeteci
diyor ki “haber kaynağımı söyleyemem, tutanaklar bizde..." Bu çelişki... Onun için...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Blöf olabilir...
BAŞKAN - Hayır... Blöf değil... Yazılan şeyler var.
Sayın Kaiemli'yi aradım. Sayın Kalemli Yokmuş; yerine. Haşan Korkmazcan Bey
vekâlet ediyormuş. Onu aradım, o da yemekte dediler. Yani, bu konuyu mutlaka bir şey
yapmâsı lazım. Yani, araştırma açsın. Çünkü "tutanak bende" diyor gazeteci... "Yalnız
bende değil, birkaç gazetede de var bu tutanak“ diyor...
Yalnız, şunu söyleyeyim: Ben, bizim kendi Komisyon üyelerimizden herhangi bir
şey olmadığı için de teşekkür ediyorum, en azından özel bir şey olmadığı için; ama, o
konuşmacılar, buradaki konuşan Komisyon Başkanları...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bazen, ifade veren arkadaşlar konuşuyor, bunu
engellememiz mümkün değil.
BAŞKAN - Mümkün değil... Konuşsun... O mühim değil.
(Komisyon Başkanının isteği üzerine kayıt işlemine ara verildi)
TEVFİK DİKER (Manisa) - Büyük Ankara Otelinden, şu anda, saat 23.20 itibariyle
Komisyona ulaşan ve Turgay Eroğlu Genel Müdür imzalı belge yazı eklerindeki 1 adet
konaklama belgesi, dün akşam. Büyük Ankara Otelinde, yine. Sayın Genel Müdürün ve
yanındaki yetkilinin huzurunda getirilen 22'si ve 23‘ündeki tomarların rengine uygun değil.
Aynı form tarzıyla görmüyorum.
Bu konaklama belgesinin hangi zamana ait belge olduğunun, ne olduğunun,
müdüriyetçe bilineceği durumundayım. Bu konuya Erol Bey'de -aynı şekilde yanımdaydıkatılıyorsa söylesin.
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EROL YILMAZ - Evet... Ben de aynı şekilde, size katılıyorum.
Biz, bu belgede, esasında, kimlik tespit ederken, doğum yeri, tarihi diye şey
iyorduk, hiçbiri yok...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Buyurun Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Gelen belgeler arasında;
1 adet konaklama belgesi,
1 adet fatura dökümü,
1 adet bilgisayar kayıtlannda bulunan adres,
10 adet telefon tikıtı,
1 adet, söz konusu tarihte görev yapan personel listesi
bulunmaktadır.
Bu konuda mahkemeye başvuruyor muyuz Abdullah Bey?
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Tabiî.. Tabiî... Ankara Sulh Hukuk Mahkemesine...
BAŞKAN - Bu konuda, Uğur Mumcu Araştırma Komisyonuyla ilgili olarak Sulh
Hukuk Hâkimliğine başvurup. Uğur Mumcu'nun adına kayıtlı telefonların ve önümüzdeki
günlerde Komisyonumuzun uygun göreceği telefonların konuşma dökümlerinin
Telekom'dan alınması konusunda. Komisyonumuz Üyesi Karaman Milletvekili Sayın
Abdullah Özbey'e yetki verilmesi ve yine. Komisyonumuzun sekreterya görevini sürdüren
Erol Beyin bu konuda yardımcı olması konusunda oybirliğiyle karar alınmasını ve
Komisyonumuzun 25 Şubat 1997 Salı günü saat 13.30'da toplanmasını ve toplantının bu
vesileyle kapatılmasını arz ediyorum.
Teşekkür ederim.
Kapanma Saati: 23.25
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25.02.1997
saat : 19.00
d in l e n e n l e r

TURGUT KAZAN
ATİLLA COŞKUN
h ü s e y In O ğ u z
NECATİ ALTINTAŞ
ALİ SOYSAL
BÜLENT ÖZTÜRK
CENGİZ AKHİSAR

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 13.30
BAŞKAN: Ersönmez YARBAY
BAŞKANVEKİLİ: Tevfik DİKER (Manisa)
BAŞKAN - Toplantıyı açıyorum.
Toplatıyı açıktan sonra, davetli arkadaşlarımızı davet etmeden önce, Tevfik Bey'in
söyleyecekleri var; onları dinlemek istiyoruz.
Buyurun Tevfik Bey.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Başkan, değerli üyeler; Ümit Oğuzlan isimli yazar
olan bir zatın komisyonumuzu telefonla araması, Erol Bey'le konuşması sonucunda, konunun
Sayın Başkana intikaliyle. Sayın Başkanın da Erol Bey'e "Başkanvekili Sayın Tevfik Diker bu
konuyla ilgilensin" talimatıyla, Ümit Oğuztan’la, bizzat, telefonla temas kurduk.
Ümit Oğuztan, kamuoyunda kendisinin tanıdığını, bu tarikatlar bağlantısında çalışma
yaptığı için şu anda can güvenliği bakımından sıkıntıları olduğunu; o nedenle, gelmektense,
bir başka usulle komisyonla temas etme yolunu bana sorduklannda, ben, kendilerine "ne
biliyorsanız. Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili komisyona ne anlatmak istiyorsanız yazılı olarak
yazınız, altına imzanızı atınız ve fakslayınız" dedim ve kendileri, bugün, bana, bir telefaks
geçtiler. Bu telefaks metnini de -altı sayfa- bir ön yazı ekinde "25.2.1997 tarihinde Ümit
Oğuztan isimli şahıs tarafından İstanbul'dan tarafıma faksla gönderilen altı sayfalık ihbar
mektubunu ekte sunuyorum. Bilgi ve gereğinin yapılmasını arz ederim. Tevfik Diker (Manisa
Milletvekili), Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyonu Başkanlığına" diye, şu anda, size
takdim ediyorum ve bunlar dokuz adet fotokopi olarak çoğaltıldı ve komisyon üyelerine
dağılmak üzere, Erol Bey'e takdim edildi.
Arz ederim.
BAŞKAN - Bundan çoğalttınız mı? Çoğalttınız.
Tamam, peki; arkadaşlarımıza dağıtalım.
Teşekkür ediyorum; zapta geçti.
Şimdi, bugün davetli olan Turgut Kazan Bey’i dinleyeceğiz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Başkan, Sayın Erbaş'ın iyi bir teklifi var "bu
boşluktan istifade, bunu okuyun, tutanağa geçirin" diyor; müsaadenizle okuyayım.
BAŞKAN - Turgut Bey’i dinledikten sonra geçirelim.
Turgut Bey, hoş geldiniz.
Komisyonumuz kurulduktan sonra, ilk önce Uğur Mumcu Bey'in ailesiyle ve
avukatlarıyla görüşelim, dosya hakkında genel bir bilgimiz olsun diye düşündük; avukat
olarak, sizin isminizi de bize verdiler. O sebeple, bu konuda komisyonumuza bilgi vermek
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üzere, sizi davet ettik ve arkadaşlarımızın, belki, daha sonra soruları olursa, sîzlere tevcih
edecekler.
Teşekkür ediyorum.
TURGUT KAZAN - Şimdi, bir kere. Uğur Mumcu olayının çözülebilmesi için.
Parlamentonun oybirliğiyle bir araştırma komisyonu kurması, oluşturması, gerçekten -ben,
konuşmalarımda böyle bir girişi hiç sevmem; ama- övgüye değer bir yaklaşımdır; bir kere,
bunu belirtmek istiyorum. İnşallah, olumlu sonuçlara ulaşılmasında katkınız olur. Bunun çok
çok güç olduğunu görüyorum ve biliyorum; ama, demokrasiyi ve hukuk devletini
yaşatabilmek için, bazı yerlere, bazı şeylere ulaşabilmek zorundayız. O yüzden de, diliyorum
ki, bu cinayeti çözebilme konusunda bir katkınız olur.
Davet mektubunda, tabiî "varsa, belge" deniliyor. Tabiî, bu hiçbir şekilde mümkün
değil, bende bir belge olabilmesi. Bir kere, yürütülen soruşturmaya göre -bir hukukçu
gözüyle onu izleme imkânı buldum- onlarda da bir belge olduğunu sanmıyorum. Yani, ben,
öyle sağlam belgelere ulaşılmasını, bir yerlerin, öyle fazlaca istediğini de sanmıyorum. Böyle
bir cinayetle karşı karşıya olduğumuzu ben de anladım.
Şimdi, aslında, (10/90) sayılı komisyon raporuna baktığımız zaman -ki, sizler de çok
iyi biliyorsunuz o raporu- birçok bu söylediğim şeylerin soru işaretlerini görüyorsunuz,
görüyoruz. Bir kere, o zaman, komisyona karşı, devletin içinde dirençler gösterildiği
anlaşılıyor; yani, ya İçtüzükten kaynaklanan sorunlar yaşanmış ya Anayasanın 138 inci
maddesi öne çıkarılmış; ama, sonuçta, o komisyon da, Uğur Mumcu ölümü için çaba
harcamış olmasına rağmen, bir yerlere ulaşamamış; soru işaretleri, soru işaretleri çizmek
zorunda kalmış. Tabiî, soruşturmayı yürüten Demiral'dan kaynaklanan sorunlar doğmuş,
sonraki savcı meslektaşımız Ülkü Coşkun'dan kaynaklanan sorunlar olmuş. Bu yüzden, tabiî,
ben de bir belge olması, hiçbir şekilde mümkün değil.
Şimdi, Sayın Başkan, tabiî, gerçekten, bu soruşturmada -dikkatinizi, o (10/90) sayılı
raporda da çekecektir- bu olayın soruşturmasında, böyle bir sürü soru işareti çağıran işler
yapıldı. Şimdi, biliyorsunuz, bir Ayhan Aydın olayı yaşandı. Bu, inanılmaz bir maceraydı. Bir
insan çıkıyor, böyle bir cinayetin görgü tanıdığı olduğunu söylüyor. Böyle cinayetlerde -ben
anlıyorum- deliler çıkabilir; kimisi ünlenmek için çıkabilir; ama, bunlar hiçbir şey ifade etmez.
Çıktığı zaman, soruşturmayı yürüten savcı onun ifadesini tespit eder; ne yer yerinden oynar
ne olay çıkar; fakat, burada öyle olmadı; yani, Ayhan Aydın olayında böyle olmadı. Bir yığın
-ben, 35 yıldır ceza hukukuyla ülfeti olan bir avukatım- hiç aklımın ucundan geçmeyen, hiç
örneğini görmediğim olaylar yaşandı; ben de şaşkınlıkla izlemek zorunda kaldım. Şimdi, bir
gün, işte, televizyonda gördüm Ayhan Aydın'ı; spiker soruyordu, suçluyordu. Spiker "sen
yalan söylüyorsun" diye bağırıyordu; hem de TRT'de. Başka özel televizyonlarda,
bugünlerde, bu tür programlara çok rastlayabiliriz belki; ama, TRT gibi belli kuralları titizlikle
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uygulayan bir kurumda oldu; yani, protokol dışı kimsenin haberini bile yapmayan bir
kurumda oldu. Türkiye'nin en önemli cinayetinin tanığı, anlatılanlara göre, kendi anlatımına
göre "komisyona götürülüyoruz" diye, televizyona götürüldü. Sonra, dahası, savcılık, ona
"söyledikleriniz yalan" dedi, iftiradan dava açtı. Şimdi, yalan mı, değil mi ortaya çıkması için,
önce failin bulunması gerekir. Yalan; nereden yalan; tahrifat var. Senin teşhis ettiğin adamlar
içerideydi. Sayın Başkan, Susurluk olayı ortaya çıktıktan sonra, içeride sanılan insanların ne
cinayetleri dışarıda işlediklerini; ama, kayıtlarda içeride göründüklerini biliyoruz. Yani, ben,
sakın ola yanlış anlaşılmasın, o içeridekiler bu cinayeti işlemiştir de demiyorum; çünkü, ben
bilmiyorum, kimse de bilmiyorum; ben, sadece, buradaki soru işaretine dikkatinizi çekmek
istiyorum.
Şimdi, dediler ki: "Sen yalan söylüyorsun." Niye; işte, onlar içeride. Onlar içeride diye
bir baktığınız zaman, tarihler tahrif edilmiş. Şimdi, bu kadar tesadüf bir araya geliyor.
Gerçekten, Necdet Menzir'e sordum, o zaman "vallahi insanı bir hata" dedi. Şimdi, tarihlerde
tahrifat, İnsanî hata -olabilir- Ayhan Aydın deli gibi bir şey, yalan söylüyor -o da ona denk
düşüyor- aleyhine dava... Her neyse, bu Ayhan Usta ve Mehmet Ali Şeker'in...
BAŞKAN - Şimdi, bir hukukçu olarak, savcılığın dava açma hakkı var mı yalan
tanıklıktan dolayı?
TURGUT KAZAN - Şimdi, efendim, şöyle: Önce faili bulursunuz. Bakın, diyelim, ben
bir olayın tanığıyım, geldim, söyledim -siz daha faili bilmiyorsunuz- siz de savcısınız diyelim.
Şimdi, benim yalan söylediğime ve birine attığıma karar verebilmeniz için, önce faili
bulacaksınız; yani, asıl faili bulacaksınız, o zaman diyecekseniz ki: "Sen yalan söyledin."
Daha asil fail yok; ya adam doğru söylüyorsa... Bir milyonda bir ihtimal, bunu düşünmek
zorundasınız; bir milyonda bir ihtimal, ya doğru söylüyorsa ve kayıtlar, bu tutanaklar ya tahrif
edildiyse... Biz, emniyette bunlann yapıldığını bilmiyoruz muyuz?! Uğur'un yazılarında var.
Mesela, Susurluk olayında muhakkik olarak tayin edilmesi istenilen Yazıcıoğlu, Bingöl
taraflarında nasıl MHP'li bazı katillerin cezaevindeymiş gibi gösterildiğini. Uğur, daha o
zamanlar, yazılarında -neye dayanak, hangi bilgilere dayanarak- sıkıyönetim
mahkemelerindeki sanıkların anlatımlarına dayanarak anlatıyor. O yüzden, bakın, ben
demiyorum, Ayhan Usta ve Mehmet Ali Şeker'in cezaevinde olmadıklarını söylemiyorum;
ben, sadece, soru işaretlerine dikkati çekiyorum.
Şimdi, gerçekten ifade üzerindeki, tutanaklar üzerindeki tarihler yanlış yazılmış
olabilir, sonra düzeltilmiş olabilir; ama, bütün bunlar ihtimaldir. Bütün bu ihtimalleri
düşünmek zorundasınız ve savcı olarak, o değişikliğin bir tahrifat olduğunu da, ihtimal olarak
düşünmek zorundasınız.
Bunlar düşünülmediği gibi, dahası var; şimdi, nerede tahrifat; İstanbul'da; peki, siz
niye Ankara'dan gidiyorsunuz? Siz, hiç, İstanbul'daki bir tahrifat olayının soruşturmasını
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Ankara'dan gelen bir savcının yaptığını duydunuz mu? Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi
savcısı var, Cumhuriyet Savcısı var. Talimat yazarsınız; eğer, sizi ilgilendiren bir olaysa...
Şimdi, bütün bunlar, bir sorular yumağı olarak, önümüzde duruyor. Yani, bu cinayetin her
adımında sorular yumağı yaşadık; ben, sadece bunu bilgilerinize sunmak; yani, bu soruları
ve kuşkulu durumu bilginize sunmak gereğini duyuyorum ve bilginize sunuyorum.
Şimdi, benim izlenimlerim, benim ilgim konusunda da birkaç şey söylemek isterim.
Şimdi, tabiî. Uğur benim dostumdu, çok sevgili arkadaşımdı; aynı zamanda, önemli bazı ceza
davalarında, ben, onun müdafiiydim. Şimdi, tabiî, Uğur'un ölümü -orayı geçiyorum- üzerine,
biliyorsunuz, kuvvetli açıklamalar yapıldı; işte "namus" denildi "devlet bulunacak" denildi;
hatta "derdesttir" denildi. Derdest demek, elimizde demek.
Şimdi, t>en, o sırada, iki kez, İsmet Sezgin'le görüştüm -İçişleri Bakanıydı- bir kez de
Sönmez Köksal’la görüştüm; MlT'te, MİT Müsteşanyla. Şimdi, hem Başbakan katillerin
yakalanacağı konusunda hem de Başbakan Yardımcısı Sayın İnönü çok açık altını çizerek
sözler verdi kamuoyuna; ama, inanır mısınız, ben, şahsen, birçok arkadaşımla birlikte, aile
dahil, hiç inanmadık; hiç inanmadık...
Şimdi, İsmet Sezgin'le birinci ya da ikinci görüşmemizdeydi; bu kuşkumuzu ve
kaygımızı -ya da ben kaygımı diyeyim- dile getirince, hatta biz İsmet Sezgin'le görüşürken.
Sayın Demirel -o zaman Başbakandı- şimdi, çok iyi hatırlayamayacağım; ama, belki Birleşik
Arap Emirlikleri'ndeydi, belki Suudi Arabistan'daydı; öyle bir yerdeydi; oradan telefon etti.
BAŞKAN - Başbakan?..
TURGUT KAZAN - Başbakanken...
BAŞKAN - Tabiî; Suudi Arabistan, evet.
TURGUT KAZAN - Yani, biz Sayın Sezgin'le Bakanlıkta görüşürken, Sayın Sezgin,
bana söylediği doğrultuda bilgiler verdi; yani, işte "elimizin altında, tam çıktı, yakaladık,
üzerindeyiz" gibi. İşte o sırada, ben, biraz güldüm. "Niye" dedi -yani, görüşme bitince- ben
dedim ki: "Bu kadar; yani, söylediğiniz gibi kolay bu işin sonucuna ulaşacağınıza
inanamıyorum, inşallah ulaşılır, inşallah, ben yanılırım." Sayın Sezgin dedik ki: "Yani, bana
inanmıyor musunuz?" Dedim ki: "Bakın, Sayın Sezgin, ben size inanıyorum." "Yani, ben Uğur
Mumcu'nun cinayetinin çözülmesini istemiyor muyum?" "Ha, siz Uğur Mumcu'nun cinayetinin
çözülmesini istersiniz ve bunun faillerini, İçişleri Bakanıyken yakalamış olmaktan da onur
duyarsınız; ben, bunu biliyorum; ama, sizin yerinize kendimi koyuyorum; ben, şimdi İçişleri
Bakanı olsam; ben ne biliyorum ki; bana, bilgi getiriyorlar." Yani, örneğin. Sayın Akşener'e
bilgi getirirler, "iyi de, ben, getireni tanıyor muyum; getiren kimden yana, kim kimin için; ben,
bunları bilmeyince, içişleri Bakanı olarak siz samimisiniz, ben, sizin samimiyetiniz konusunda
hiç kuşku duymuyorum; ama, ben, inanmıyorum." Niye inanmıyorum; onu da söyleyeyim.
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Kazan, altı ay sonra Türkiye'de değişen şartlarda bir
başbakan değişti; Sayın Çiller Başbakan oldu, İçişleri Bakanı değişti, Sayın Menteşe oldu ve
Başbakan Yardımcısı değişti. Bu inanmamanız, bu değişimle de devam etti mi?
TURGUT KAZAN - Tabiî.
Yani, ben "siyasal iktidara inanmıyorum" demiyorum zaten o olayda. Tabiî, bazen,
bazı durumlarda, siyasal iktidara da inanmayabilirsiniz; yani, onun samimî olmadığını
düşünebilirsiniz belli bazı bir konuda; ama, bu konuda, ben, siyasal iktidarı dışlayarak, onun
samimî olduğunu ve olacağını varsayarak, bu kuşkumu anlatıyorum onlara ve şimdi. Tabiî,
samimî olduğunu varsayıyorum. Ben, kefili de değilim; bakın, onu da belirteyim; yani, İçişleri
Bakanının kefili değilim; ama, tahmin ediyorum. Sayın ismet Sezgin, Sayın Menteşe, samimî
olarak çözmek ister; ancak, mümkün mü? Ben, onu mümkün görmüyorum. Niye?..
Sayın Sönmez Köksal'la da görüştük. Ben, Sayın Köksal'ı, Strasbourg'ta, Avrupa
Birliğini nezdinde büyükelçimizken, İstanbul Barosu Başkanı olarak Strasbourg'ta bir
toplantıya gitmiştim Avrupa Birliğinde, Avrupa Birliği Parlamentosunda; o sırada
Büyükelçiliğe davet edildim, orada tanıdım, çok sevdim; MİT başına böyle sivil bir diplomatın
getirilmiş olması da, beni, aslında, çok sevindirmişti. O yüzden, görüşme isteğinde bulundum.
Zaten, kendileri de benimle MİT'te görüşmek, MİTi görmemi önermişlerdi; ben, MİT'e gittim.
Tabiî -şimdi, kanun numarasını şuraya yazmıştım; siz, biliyorsunuzdur da- uzun bir
sohbet oldu; işte, o çatı katlı binayı da gördüm böylece. 2937 sayılı Yasanın 4 üncü
maddesi... O, sizlere de bildirilmiştir ya da bildirilecektir. Şimdi, yaklaşık olarak söylüyorum
"kesinlikle ve yasal olarak bizim, böyle bir şeyi hem bilmemiz mümkün değil hem de
bilmiyoruz" denildi; özeti bu. Yani, tabiî, ben, doğrusu çok şaşırdım; tabiî, kendilerine çok
şaşırdığımı söylemedim; çünkü, artık, bir yararı yoktu; onu söylememin özel bir yararı yoktu.
2937 sayılı Yasanın 4 üncü maddesi
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2937 sayılı Yasanın 4 üncü maddesi, ülkenin -benim ülkemin- iç ve dış güvenliği
açısından istihbarat edinmekle görevli bir kurum oluşturuyorsa, daha doğrusu 2937 bu
kurumu oluşturmuş ve 4 üncü madde de bu görevi veriyorsa, Uğur Mumcu gibi bir yazann
öldürülmesi, iç ve dış güvenlik açısından istihbarat edinme görevinin içine giriyor aslında;
çünkü, toplumu kargaşaya sürükleyebilir ya da dış istihbarat elemanlarının işlediği bir eylem
olabilir; ki, bu tür ihtimaller bile söz konusu. O yüzden sonucu, Sayın Sezgin de Sayın Kök3al
da elle tutulur bir şey olmadığı, hele Sayın Sezgin ile ikinci görüşmemiz de, elle tutulur hiç bir
yere ulaşılamadığı kendiliğinden ortaya çıktı.
Şimdi, niye inanmıyorum, sorunuzun cevabına geleyim. Şimdi, bakın, cinayetten
sonra -ben avukatım, ceza soruşturmalarıyla ülfeti olan bir insanım- böyle bir cinayet için,
aslında her cinayet için bütün ihtimaller ihtimaldir; bütün ihtimaller de, biliyorsunuz ihtimal
yüzde 1'de olsa, yine de büyük bir ihtimal sayılması gerekir; çünkü, o gerçekleşirse yüzde
100'dür. O nedenle, soruşturmada ihtimallerin hepsi ihtimaldir. "İran -denileni özetliyorumyanlısı bir şey" dediler; ihtimaldir.
Şimdi, ben, evde -İstanbul Ataköy’de- televizyon bunu verdiği zaman, bunu dehşet
içerisinde öğrendiğim zaman, tabiî, bütün telefonlar kilitlendiği için ben arabama bindim
Cumhuriyet Gazetesine geliyorum, oradan da Ankara'ya geleceğim; ihtimalleri
düşünüyorum, her ihtimali düşünüyorum; ne bileyim, ben, önce, PKK diye düşündürr sonra
İslamcı örgüt diye düşündüm, sonra uluslararası diye düşündüm, sonra devlet diye
düşündüm; yani, devlet derken tabiî, şu anda hani onlar...
BAŞKAN - Tırnak içinde...
TURGUT KAZAN - ...var ya “çete" falan anlamına söylüyorum; yani, Çatlı'lı, bilmem
neli, işte Kocadağ'lı çeteleri kastediyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Susurluk'tan önce bunu düşünebildiniz mi?
TURGUT KAZAN - Efendim, Susurluk'tan önce bunu düşünen o kadar çok
enteklektüel var...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Zabıtlara geçmesi bakımından...
TURGUT KAZAN - Evet, Susurluk'tan önce, bunu düşündük, hem düşündük, hem
demin Sezgin'e anlattıklarımın içinde bu vardı; yani, size gelen bilgi doğru mu, getiren
kiminle ilişkili? Ben bakan olsam bunu bilemeyeceğime göre nasıl güvenirim; soru işareti bu.
Niye nasıl güvenirim; Sayın... Şimdi neyse... Birden, bir ihtimal öne çıkarıldı, bütün ihtimaller
âdeta kapatıldı. Şimdi, bu, benim kuşkumu artırdı. Ne ihtimal; bir, İran yanlısı bir şey; bu bir
ihtimaldir, asla reddetmiyorum; çünkü, her ihtimal ihtimaldir, iki, İslamcı bir grup ya da iç içe
bunların bir bütünleşmesi. Ben açık söyleyeyim, o zaman ki toplantılarda, örneğin Atatürk
Kültür Merkezinde ya da başka kentlerde yapılan toplantılarda ben bunu anlattım. Madem ki,
bir ihtimal bu kadar öne çıkarılıyor ve hepsi bir kenara itiliyor, ben, bundan kuşku duyuyorum.

-

308

-

Kuşku duyuyorum derken de amacım, o, işte, demin sözünü ettiğim devlet bağlantılı bir
merkezin Uğur'u öldürtmüş olabileceği yolunda bir kuşku duyuyorum, bu kuşkularım da
artıyor. Bana göre birinci ihtimal, Susurluk'tan önce -bunu birçok yerde söyledim- benim için
birinci ihtimal, o ihtimal olmaya başlamıştı. Bu, benim -tabiî Komisyonun ne işine yararnihayet bir tahminim; ama, burada tahminin ötesinde neyi konuşacağız ki zaten. Ben, o
tahminimi de size iletmeyi görev sayarım.
Tabiî, son sıralarda, bir tanık hikâyesi çıktı; Sayın Adalet Bakanı Parlamentoda
açıkladı, sonra dışarıda açıkladı. Sonra o orada kaldı, nedenini de bilmiyorum; ama, orada da
aynı ihtimali düşünmeye başladım. Bu kez de, şu an Adalet Bakanlığında bulunan arkadaş,
başka ihtimalleri bir yana bırakmak, yani, pardon, öne çıkarılan ihtimallere karşı salt onu geri
plana ittirebilmek için, acaba, önüne gelen bir bilgiyi, gerçek bir bilgi diye ona sarılarak
açıklamaya mı çalışıyor diye bir soru işareti oluştu.
Şimdi, bu sunuşa bir de ekleme yapmak istiyorum; çünkü, sizin daha önceki faili
meçhul cinayetler raporunda aklımda kaldığına göre var olan bir tartışmalı bölüm var, Ömer
Çiftçi ile ilgili bir bilgi akışı, bir şey, yani anlatılan bölümler var. O konuda da kısa bir ekleme
yapmak istiyorum. Şimdi, tartışmalar bir yere geldi. İşte, Güldal Mumcu, savcıya, Çiftçi'nin
anlatımlarından bahsetti. Bu, basına yansıdı. Bu, basına yansıyınca. Sayın Çiftçi’nin
açıklamaları oldu "ya öyle olmadı" gibi. Tesadüf -tamamen tesadüf-ben, o gece, bu
açıklamalarla çelişen -bir tanıklık sayılabilecek küçük bir parantez- bir bilgi sahibi oldum.
Eşimle hemen Ankara'ya geldik. Sanıyorum hemen bir gün sonra gece döneceğiz. Gece
uçağa bineceğiz, işte en son uçağa falan. Evin önünde yine kalabalık var, işte mumlar
yakılıyor falan. Biz, son olarak tekrar o mumların oraya gidip, bir taksiye binmek istedik ve
havaalanına gideceğiz. Bu Sayın Çiftçi orada idi, yani, o kalabalığın içerisinde, mumların
oradaydı; yani, bana "merhaba" dedi, ben de ona "merhaba" dedim. Ondan sonra "ne
yapıyorsunuz" dedi. Ben "havaalanına gidiyorum" dedim. Hatta "ben götüreyim falan" dedi;
yani, Ankara'da tabiî havaalanına götürmek öyle kolay bir iş değil; yani, benim öyle bir ilişkim
de yok, yani, beni taa havaalanına götürecek kadar. Teşekkür ettim ve bir taksiye bindim,
yani, buralar önemli değil. Şimdi, taksi şoförüne sordum, dedim ki "yahu, sence kim
öldürtdü?" Taksi, o bilinen, yani, o raporda geçen o taksi durağındaki taksi; o yüzden "sen
diyorsun falan" gibi... İşte "abi, biz göremeyiz ki, mümkün değil. Sizi.ı yanınızda duran o eski
milletvekili var ya -o taksi şoförü genç bir adam, bunu söylediği zaman ben bu olayları
bilmiyordum. Zaten daha olaylar tartışılıp kamuoyuna yansımamıştı- o, bizim bu cam işini
filan görünmez yaptırdı. O yüzden, biz, zaten o tarafı göremeyiz" dedi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Buzlu cam değil mi?
f IRGUT KAZAN - İşte, neyse, buzlu cam ya da boyalı cam.
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Tabiî, işte, o sıralar bu tartışmalar yoktu, sonradan bu tartışmaları okudum "camı ben
yaptırmadım, ben yaptırdım" diye. Şimdi, ben yaptırdım, ben yaptırmadım tartışmalarının
önemi varsa, b>en o gece, böyle bir şeye de tesadüfen tanık oldum. Yani, 28 yaşlarında bir
taksi şoförü, o sırada, o benim yanımda görüldüğü için, yani, kendisinin cinayeti işleyen
insanı asla göremeyeceği anlatabilmek bakımından -kendilerinin, yani taksi şoförlerinin
oturdukları yeri icabı bakımından- bana bu olayı anlattı. Bu tartışmalar yapıldığı için
raporlarda, bu kadar bilgiyi de ben sayın komisyona arz ediyorum.
Bir şey söyleyeyim. Abdi ipekçi cinayetinden başlayarak o cinayeti çözmezseniz,
Türkiye Cumhuriyeti olarak çözemezsek, hiçbir şeyi çözemeyiz; orada başlıyor çete... Yani, o
Maltepe Askerî Cezaevinden kaçırma olayında, bakın o konuda dosyaya dayalı bayağı
bilgim var; ayrıntıları, oradaki planlar, paralar, sağlanan, çıkışı sağlayan elbise, elbiseyi
sağlayan, dışanda pasaportlar. Çatlılar, Çelik'ler, kalınan evler, oradan Nevşehir'e gidiş,
Erzurum'a geçiş, İran'a yollayış, Erzurum'da karşılayış... Bu, ciddî bir çete ilişkisidir, o gün
başlamıştır. Abdi İpekçi, tabiî, sizin komisyonunuzun görevi değil; ama, bilginiz olsun diye
söyledim; Parlamentosunuz, parlamenter arkadaşlarımsınız; Abdi İpekçi cinayetinden
başlıyor bu çete.
Yani, sorularınızı cevaplamaya çalışabilirim; ne yazık ki, belge yok. Ne yazık ki, ben
de geniş bir bilgi sahibi değilim.
BAŞKAN - Siz ceza hukukçusu olduğunuza göre, ceza davalarıyla çok yakından
ülfetiniz olduğuna göre, burada görevli savcı kimdir; yani, olayın olduğu zaman hukuken
görevli savcı kimdir?
TURGUT KAZAN - Şimdi, bana göre, yani, bu konuda o anda e! koyacak savcı,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıdır.
BAŞKAN - Ankara Cumhuriyet Başsavcısı...
TURGUT KAZAN - Pardon, yanlış söyledim, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, yani.
Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı değildir.
BAŞKAN - Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı ne zaman devreye girer hukuki
olarak?
TURGUT KAZAN - Şimdi, suç, yani, bir cinayet 450 veya 448'e giren bir eylemdir o
anda; yani, cinayet o anda. Başka hiçbir bilgi bulunmadığına göre, bir bildiri bırakılmadığına
göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcısının görev alanı içine girer; çünkü, teorik olarak bir
cinayet işlenmiş. Şimdi, başka hiçbir şey yok, yani DGM kapsamına girdiği izlenimi verecek
en küçük bir şey yok burada. Doğalı nedir; doğalı. Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Yetkide
doğallık. Öteki, istisnaîdir. İstisnaînin olabilmesi için bir şey olması gerekir; çünkü, suç 448 ya
da 450. Bazı suçlar var doğrudan DGM’nin kapsamına girer. Şimdi, bu, ancak, DGM'nın
kapsamına giren bir amaçla işlenmişse, yani, işte, diyelim ki, İslâmî Cihad Örgütü diye bir
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örgüt var ya da diyelim ki DHKP-C falan diye bir örgüt var o işlemiştir, bunun bildirisi var
üzerinde ya da yanında ya da bir açıklama yapılmıştır, yani, bir iz doğmuştur. O zaman,
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Ankara DGM Başsavcısına gönderir bana göre.
BAŞKAN - Şimdi, orası çok önemli. Cumhuriyet savcısı bunu şifahi mi gönderir?
TURGUT KAZAN - Hayır, her şey yazıyla olur. Şimdi, normal olarak bana göre, bu
cinayette hiçbir bilgi olmadığına göre, ek bilgi olmadığına göre, salt bir cinayet olduğuna
göre -suikast veya cinayet her neyse- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı el koyar; bir izi varsa,
DGM kapsamına girdiğini gösterir bir iz varsa, o izden bahisle, yani, bir emare varsa, ondan
bahisle, görevli savcılığın, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı olduğunu söyleyerek
gönderir.
BAŞKAN - Yani, bunun yazılı olma zorunluluğu var mı?
TURGUT KAZAN - Elbette, yazısız hiçbir iş olmaz bizde; çünkü, ben, Ankara
Cumhuriyet Başsavcısı olarak olaya el koymuşsam, ki, sanıyorum koymadılar ki; Sayın
Başkan, bakın, sanıyorum diyorum, emin değilim.
BAŞKAN - Şimdi müsaade eder misiniz.
Şimdi, Devlet Güvenlik Mahkemesi -tabiî, siz hukukçu olduğunuz için bu konuyu
tartışmak istiyoruz- Savcısı, yani, bir olaya, normal cumhuriyet savcısından önce el koyabilir
mi?
TURGUT KAZAN - Hayır. Şimdi, tabiî, kendi alanına girdiği açık bir iş varsa, tabiî ki el
koyar. Yani, kendi alanına girdiği çok açık bir iş var.
BAŞKAN- ihbar, mesala, Star Televizyonuna gelen ihbar üzerine ben bu işe el
koydum...
TURGUT KAZAN - Hayır, bana göre; yani...
BAŞKAN - Burası çok önemli; yani, hukuk açısından, teknik açısından burası önemli.
Şimdi, bu olayda, cumhuriyet savcısı olay yerine geliyor, aynı anda bir müddet sonra 5-10
dakika sonra...
EŞREF ERDEM (Ankara) - 45 dakika sonra.
BAŞKAN - ...Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı geliyor, diyor ki -aralarında bir
yazışma yok, savcının bir şeyi yok- “bu işi Star Televizyonunda İBDA-C üstlenmiştir;
dolayısıyla, bu bir terör suçudur, biz el koyuyoruz." Ondan sonra, savcı çekiliyor; fakat,
savcının çekildiğine dair bir belge yok, devrettiğine dair bir belge yok.
TURGUT KAZAN - Yanlış olmuştur. Hatta, biz. bunu çok yoğun... Yani, tabiî. Devlet
Güvenlik Mahkemesi Savcısı Nusret Demiral'e düşmüşse veya düşmüşseniz, zaten, ben, hep
meslek yaşamım boyunca ayvayı yemişsinizdir, hiçbir çıkış yolunuz yoktur diye düşündüğüm
için, Nusret Demiral el koyunca, peki izleyelim dedik. Ben, sizin anlattığınız o bölümü.
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doğrusu itiraf edeyim ilk !<ez duyuyorum, bilmiyorum böyle bir şey olduğunu; yani, ben
bilmiyorum; ben İstanbul'da olduğum için buradaki arkadaşlarım...
BAŞKAN - Hayır, biz sadece görüş olarak, hukuken...
TURGUT KAZAN - Hayır, önce savcının geldiğini bilmiyordum, ben bilmiyordum, ilk
kez öğrendim; ama, belki, ben İstanbul'da olduğum için öğrenemedim, ama, arkadaşlarım
belki biliyordu; ben bilmiyorum ya da ben unutmuşum.
Hayır; sorunuzun cevabı hayır. Cumhuriyet Başsavcısı el koymalıdır. Belli bir
gerekçesi varsa, o gerekçeyi de belirterek, görevsizlikle, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi
Savcılığına göndermelidir. Eğer, böyle bir şey varsa, benim kuşkularım artıyor sizin
anlattığınız doğrultuda gelişmişse; çünkü, bana göre -burası Parlamentonun araştırma
komisyonudur- bütün içtenliğimle söyleyeyim, Nusret Demiral zaten kuşkudur, bana göre.
Yani, bu işin içine o şekilde karışmışsa, o kuşkuyu artınyor, benim kuşkumu artırıyor; çünkü,
Nusret Demiral, Demirağ olayını ya da Turgut Özal olayını nasıl çözdüyse, her olayı, ancak o
kadar çözer; görevi o.
Ha, görevi nereden?.. Biliyor musunuz ayrılırken Mehmet Ağar altın kabzalı tabanca
hediye etti. Hiç böyle bir olayı gördünüz mü siz Türkiye Cumhuriyeti uygulamasında...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Kim kime?
TURGUT KAZAN - Mehmet Ağar, Demiral'a. Kitap armağan edebilirsizin, kalem
armağan edebilirsiniz, avukatlığı yapacağını düşünerek bir Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Külliyatı armağan edebilirsiniz...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu silah devletin silahı mı, yoksa...
TURGUT KAZAN - Onu ben bilmiyorum; önemli değil. Şimdi, o, ayrıca önemli de...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, bu silahın nerenin silahı olduğunu bilmiyorsunuz?
TURGUT KAZAN - Hayır, nereden bileyim; yani, biz bir televizyon programı; Ja bir
törenin içinde gördük.
BAŞKAN - Şimdi, bu iki savcılık arasındaki bu yazışmanın mutlaka yazılı olması
gerekir. Bu, yazılı olmadığı takdirde bunun suç unsuru nedir?
TURGUT KAZAN - Tabiî, bundan bir suç çıkarılamaz. Şöyle düşünülebilir: Ankara
DGM Savcılığı, olayı. Uğur Mumcu'nun durumunu, kimliğini. Uğur Mumcu'ya gelebilecek bir
saldınnın nereden gelebileceğini bir değerlendirmeden geçirerek, kendisini ilgilendirdiğini
düşünmüştür diye. Yani, ilk el koyma suç sayılmaz, yani, ilk el koyma; çünkü, siz,
tartışabilirsiniz -teorik olarak söylüyorum- nitekim, tartıştı Ceyhan Mumcu hatırlayabildiğim
kadanyla "sizin görevinizi girmez, bu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının görevine girer" diye
tartıştı. Yani, DGM'nin ilk el koyan olması, çok büyük bir aykırılık sayılmaz; ama, insan olarak
kuşkumu artırır, o başka bir şey.
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BAŞKAN - Tabiî, burada, o zaman yetki kargaşası ortaya çıkar. Biz, yetki
kargaşasından, yani, bir görevli savcının yerine bir başkası geçtiği zaman ve bunun da bir
yazışma bir prosedür...
TURGUT KAZAN - Ama, bu bir takdir. Hayır, dediğiniz gibi, o, Ankara Cumhuriyet
Başsavcısı için bir soruşturma konusu olabilir; yani, kendisi niye bu yazıp... Eğer, öyleyse,
niye bu işi bir belgeye ve yazıya dayandırmadan Ankara DGM Başsavcılığına teslim etmiştir
o. Yoksa, bir başsavcılık takdir hakkını yanlış kullanmış olabilir, yani, teorik olarak
söylüyorum, Nusret Demiral yanlış kullanmıştır demiyorum. Teorik olarak bir savcı takdir
hakkını yanlış kullanmış olabilir, yani, ben, benim görevim içine girdiğini düşünerek el
koymuş olabilirim, sonuçta, düzelir; çünkü...
BAŞKAN - Takdir hakkını yanlış kullanmanın bir, müeyyidesi var mı?
TURGUT KAZAN - Hayır, olmaz; yani, o. düzelir, yani, prosedürü içerisinde düzeltilir.
Siz, müdahil olarak itiraz edersiniz, talep de bulunursunuz, mücadele edersiniz yani. O
vüzden, o, tek başına ve başlı başına bir sonuç sayılmaz bence.
BAŞKAN - Tabiî, sizce sayılmayan hiçbiri yok.
Şimdi, olay şöyle: Bir olay var, olayın başından itibaren yapılan hata, kasıt, ihmal gibi
şeyleri, tabiî, biz dikkate almak zorundayız olayın çözümlenmesi açısından.
TURGUT KAZAN - Hayır; ama, bu işaret ettiğiniz şey, soruşturma konusu olması şart
değil; önemli bir soru işareti yaratır. Soru işaretlerinin birincisi orada başlamıştır. Ha, biz,
orada başladığı kanaatimizi bakın söylüyoruz. Biz, DGM Başsavcısı Nusret Demiral'ın olaya
el koymasını zaten soru işareti ile karşıladık; ama, Sayın Demiral, tabiî, öyle pişkin hareket
etti ki, yani, güya bizim tepkilerimizi yatıştırmak için ya da bizim tepkilerimizi kamuoyunda
geçersiz saydırmak için "Uğur benim arkadaşımdı" demeye kadar gitti. Oysa, Uğur, Muammer
Aksoy soruşturmasının Nusret Demiral'da olmasına karşı yazılar yazdı. Biz, o kadar
güvensizlik duyuyorduk ki, Muammer Aksoy'dan başlayarak Demiral'la soruşturmaya
inanmıyoruz dedik. Biz, Kartal Demirağ soruşturmasına inanmadık ki. Uğur da inanmadı, biz
de inanmadık, kimse de inanmadı. Niye; bunun içinde örtme kapatma var kuşkusuz.
BAŞKAN - Peki, siz bir hukukçu olarak ve Uğur Beyin avukatı olarak, vekâletli avukatı
mısınız bilmiyorum ama...
TURGUT KAZAN-Tabiî.
BAŞKAN - Vekâletli bir avukatı olarak ve daha öncede Nusret Demiral'le aralarındaki
bu ilişki sebebiyle, yani, karşılıklı yazışma, makaleleri şeyleri sebebiyle itirazda bulundunuz
mu? Resmî itirazda bulundunuz mu? Yani, bu iş hukuken mümkün değildir; siz, burada,
ihsası reyde bulundunuz gibi; yani, soruşturma açma sırasında resmî bir başvurunuz oldu
mu?
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TURGUT KAZAN - Şimdi, size bir itirafda bulunacağım: Hayır bulunmadık. Nedenini
anlatacağım. Biraz önce nedenini çok kısa anlatmaya çalıştım; ama, şimdi, biz, bunu aile ile
birlikte değerlendirdik. Dedik ki, Nusret Demiral, bu işin içinde bizim için bir handikap,
soruşturma için bir handikap: ne yapmalıyız? Bir görüş çıkmıştı. Bu görüş -yani ihtiyatla
söylüyorum, belki Emin Değer'in görüşüydü- "karşı çıkalım, dilekçe hazırlayalım, karşı
çıkalım." Sizin sorduğunuz soru. Ben ve Oralçı Kaptan "hayır" dedik, itiraf ediyorum, sorunuza
cevap. Nedenlerini açıkladım. Dedim ki, bakın, şimdi, bu soruşturmayı Nusret Demiral'm
elinden almamız, aldırmamız hiçbir itirazla mümkün değil, mümkün olmayacak. Yani,
soruşturmayı tam yaparken güçlük çıkarıyormuşuz gibi kamuoyunda görünmek söz konusu;
bırakın, izleyelim dedik. Sonuçta, soruşturmayı -devlet madem bu kadar sahip çıkıyorgüvenlik birimleri yapacağına göre, eğer, devlet bu kadar sahip çıkıyorsa, güvenlik birimleri
de bunu yapacaksa, biz, Nusret Demiral'ı kuşatırız dedik; çünkü, savcı, nihayet, gerçekten,
Türkiye Cumhuriyetinde savcı -Nusret Demiral hariç- ne yazık ki, hiçbir şey değildir; hele bu
tür cinayetlerde -Nusret Demiral hariç- Güvenlik birimlerine hâkim bir tek savcı gelip
geçmiştir Türkiye'de, Nusret Demiral; onun dışında hiçbir savcı. Yani, biz dedik ki, şimdi hani
yüzde 1 ihtimalde bizim isteğimiz kabul edilir de, ya cumhuriyet savcılığına gönderilir veya
DGM'de başka bir savcıya verilirse, dedi ki, yahu soruşturma yürütülmezse, güvenlik
birimlerince yani doğru yürütülmezse, savcı ne yapabilir? Böylece, bizim isteğimiz kabul
edilmiş olur; yine sonuçsuzluğa kilitleniriz ve bizim, bir çeşit isteğimiz tatmin edilmiş olur;
ama, sonuca da ulaşılmamış olur. O yüzden dedik ki biz, madem ki devlet soruşturmayı iyi
yaptıracağını söylüyor, onu izleyelim, Nusret Demiral'ı kıskıvrak yakalarız; ama, zaten, devlet
soruşturmayı yapmadı; bu nedenle karşı çıkmadık. Ben, hatta, bir gazetede ya da bir gazete
açıklamasında -yani, basına yansıdı- bunu itiraf ettim, size şimdi itiraf ettiğim gibi "orada
yanlış yapmışız, ben yanlış yapmışım" dedim. Hatta, Ceyhan Mumcu da böyle bir yazı
yazdırttı "Kazan yanlışını itiraf etti" diye; çünkü, Ceyhan Mumcu da karşı. Yani, belki, Ceyhan
Mumcu, en çok karşı çıkılmasını isteyenlerdendi. Sorunuzun cevabını böyle veriyorum ve
suçumu itiraf ediyorum.
BAŞKAN - Hayır, tabiî, bu...
TURGUT KAZAN - Hayır, ben, artık kendimi o açıdan.suçlu sayıyorum.
BAŞKAN - Uğur Mumcu'nun avukatlığını, daha önceki duruşmalarda avukatlığını
yaptığını söylediniz, çok davası olduğunu söylediniz. Hangi tür davalar?
TURGUT KAZAN - Basın davası; yani, işte Ercan Vurulhan'a hakaret, bilmem falanca
suç. yani, ifade özgürlüğünün Türkiye'deki sınırından kaynaklanan davalar; ceza davaları.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, Güldal'm da Ülkü Coşkun için, yani, öyle bir intiba
veriliyordu ki ha çıktı ha çıkacak; eğer, biz müdahale eder de değiştirirsek, sanki, çıkacak bir
faili engellemişiz gibi bir izlenim...
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TURGUT KAZAN - Biz Güldal'ı da böyle ikna ettik zaten; yani, zamana yaymış oluruz,
hem isteğimiz kabul edilmiş gibi görünür, biz bir çeşit tatmin edilmiş gibi görünürüz hem de
zamana yayılır, sonra geçiştirmekten de sorumlu sayılırız gibi gerekçelerle, bu işi
yapmayalım dedik; hata etmişiz.
BAŞKAN - Bir savcı -siz ceza davalarına girip çıktığınız için, baro başkanlığı
yaptığınız için- elindeki bir dosyaya bir sene içerisinde hiçbir işlem yapmazsa, o savcı
hakkında ne yapılır?
TURGUT KAZAN - Şimdi, şöyle: Bakın, Nusret Demiral için söylemiyorum, Ülkü
Coşkun için söylemiyorum, onlar isterse; onlar, benim tanıdığım, Türkiye'de -az önce
söylediğim gibi- güvenlik birimlerine hâkim tek savcıdır; başlarına buyruk, dedikleri dedik tek
cumhuriyet savcılığı görevini yapmış insanlardır onlar; ama, onun dışında Sayın Başkan,
şimdi, Türkiye'de savcı şu dosyayı alır. Bu soruşturma -diyelim ki siz, diyelim ki ben- savcı
olarak bize geldi, aldık. Ne yaptınız? Emniyete, faillerin bulunması için yazı yazacağız. Ayda
bir tekit ederiz. Biz başka ne yapabiliriz. Emniyet benim -savcı isem ben- disiplin amiri ben
değilim ki. Şimdi, yani, ben ona bir şey diyemem ki. Şimdi, ne yapsın yani... İstanbul Devlet
Güvenlik Mahkemesi adamı tutukluyor, öteki kol kola gidiyor. Şimdi, savcı ya da yargıç orada
ne yapabilir ki? Şimdi, İbrahim Şahin'e karşı savcı ne yapabilir ki? Savcı önce yazı yazıyor,
sonra yakalama çıkarıyor, sonra gıyabi tutuklama... Şimdi, bunu, bütün olaylar için
düşündüğümüzde -böyle önemli olayları bir yana bırakırsanız- savcı, sadece yazı yazıyordur,
o yazının gereği yerine gelene kadar savcının bir sorumluluğu söz konusu değildir. Burada
soruşturmayla ilgili bütün sorumluluk, devletin soruşturma kurumlarmdadır. Yani, Ankara
Emniyet Müdürlüğü, falan falan gibi yerlerdedir. Onlar bu soruşturmayı, bir soruşturmayı iyi
yürütürlerse, sonuca ulaşma azmi içerisinde giderlerse, savcıya getirirler, savcı da dava açar;
ama, burada, benim kuşkularım diye derken ifade ettiğim, devlet kaynaklı ve bağlantılı bir iş
olacağı, o bağlantıların içindeki, bir savcılık birimiyse -el eledir o zaten- oradan hiçbir şey
çıkmaz; ama, savcı, siz ya da ben olsam, Ankara DGM'de Uğur Mumcu dosyasında, bilesiniz
ki, hiçbir şey yapamayız.
BAŞKAN - Peki, benim son sorum, sonra arkadaşlara şey yapacağım. Bu Devlet
Güvenlik Mahkemesi Savcısı üç defa seçilmiş, 4 senesi dolmuş, tekrar seçilmiş, 4 senesi
dolmuş tekrar seçilmiş; iki defa seçilmiş. Bu seçimi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
yapıyor; bu arada siyasî iktidarlar da değişmiş ve değişik siyasî iktidarlar aynı savcıyı seçmiş.
Neden kaynaklanıyor acaba?
TURGUT KAZAN - Şimdi, tabiî, bu, çok zor bir soru, bilemem.
BAŞKAN - Çünkü, siz, baro başkanı da olduğunuz için...

-

315

-

BAŞKAN - Çünkü, siz, Baro Başkanı oldu ğun uz için...
TURGUT KAZAN - Çok zor bir soru. Hayır, tabiî, şim di, bütün kamuoyu
bu soruyu hep sordu, ben de hep sordum.
Şim di, tabiî, çok kuvvetli bir adamdı.

Onun

yaptığını

hiçkim se

yapamazdı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Kuvvetini nereden alıyo r Sayın Kazan?
TURGUT KAZAN - Şimdi, bakın, bizim Avrupa İnsan Hakları Divanında
yargıcımız var. Sayın G ölcüklü . Onun için “savcı de ğil, kabadayı" dem iştir.
Gerçekten, savcı değil, kabadayı tanımı içine giren bir inşadır. Kuvveti, bana
göre, de vle ti çok çok hepim izden nasıl oluyorsa hepim izden çok seven, nerede
oturduğu bilin m eyen m erkezler vardır ve o n la r çok gü ç lü d ü rle r. Kuvveti oraya
d a yanıyordu, başka türlü nasıl durursunuz? Ben, tabiî, öyle in anıyorum ki, o,
sözüne ettiğ iniz gü nlerde ki siyasal iktidarın ad alet bakanı aynı benim gibi
düşün üyord u o Nüsret Demirai hakkında, tahmin ediyorum diyorum . Ben
olsaydım ne olurdu bilm iyorum ; sonuçta aynı olurdu sanıyorum . O yerlere
dayanıyorduk!, bu kadar gözü kara, başına buyruk hareket ed iyo rd u. İşte, o
yerler, de onu kuvvetle tutuyordu. Başka hiçbir savcı İstanbul'da da -ki, en
büyük

kentim iz

İstanbul

ise-

onun

yaptıklarını

yapam az,

yapmamıştır.

O

yüzden; yani, şim di... Orayı tarif etmem çok güç, görem iyorum , bilm iyorum
MİT'midir; işte, daha başka kuvvetli yerler midir; onu bilm iyorum ; ama, böyle
bir kuvveti vardı.
BAŞKAN - Evet.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın Kazan, ben Güldal Hanımın bir ifadesi
var. Daha önce de kamuoyuna da söylem işti. Ülkü Coşkun ile görüşm esinden
sonra, Ülkü Coşkun'un kendisine "bu işi devlet yapmıştır, siyasî iktid a r isterse
çözer" gibi bir tanım lam ası var; yani, ben hem bu beyanı s ö y le n d iğ in i kabul
ederek bu konudaki yorum unuzu isteyeceğim hem de G üld al Hanımın bu
beyanı size aktarışında, ailen in de yakını oldu ğun uz için; yani, kam uoyuna ve
kom isyona söylem eden önce sizin bu beyana vakıf olm anız ne zaman oldu, o
konudaki dü şün cenizi alacaktım?
TURGUT KAZAN - Güldal, bunu, belki bugüne kadar bin kez, o
sö yle n d iğ i günden ba şla yarak bana da, basına yansıyacak biçim de herkese de
tekrar etm iştir ve ben bunun söylen d iğ in d e n zerre kadar şüphe etmiyorum;
çünkü, hem Güldal asla ve kesinlikle yalan söylemez, bu işte yalan söylem esi
için anlam ve çıkar da yok; yani, niye... Yani, devletin, bu kadar cenazesine
sahip çıktığı bir insan Uğur. Bunu söylem ek için, durup dururken söylemek;
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yani, uydurm amız için pardon, durup dururken uydurmamız için aklımız-ı peynir
ekm ekle yemiş olmamız gerekir; ama, biz, bu kuşkuyu zaten duyuyorduk;
G üldal'da bu kuşkuyu duyuyor. Size bir şey söyleyeyim mi, yine bu
Kom isyonun dışında Sibel ipekçi ve Nüket İpekçi de, ken dileri için kendi
babaları ve eşleri için, aynen
merkez, Abdi

Ip e k ç i'y i

bu kuşkuyu du yuyo r "Devlet, bağlantılı bir

öldürm üştür." Güldal niye duymasın ki?.. Ha, o yüzden

ben tanığım; yani, şu anlam da tanığım: G üldal'dan bin kere d inle dim ve
G üldal, onu, o görüşme öyle geçm iştir diyorsa, öyle geçmiştir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hemen bu nu nla bağlantılı devam etmek
istiyorum . Bu işi devletin çeteleri veya devlet çete leriy le bağlantılı; çünkü,
bu nlarla bağlantılı, devlette fiilen görev almayan bazı şeyler de çıktı Susurluk
o layınd an, Çatlı gibi Çakıcı gibi falan...
TURGUT KAZAN - Onlar ama özel işler. Şimdi, bakın o özel

işler.

Paraya dönük özel işler. Uğur'da paraya dönük ne özel iş olacak ki?..

Bu

genel iş, asıl iş de nilece k iş. Yani, Abdi ipekçi işi gibi. Ha, o yüzden öyle
kendine dönük olsa çözülür; çünkü, çetenin öteki tarafından b irile ri söyler.
B iliyorsu nu z,

zaten,

öb ürle ri

de

söylüyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)

oradan
-

çözülüyor;

Efedim,

bu

öbür

taraftan

birile ri

uzantıların

sadece

paraya

yön e lik olm ayan devlet tarafından da kullan ıldığına ilişkin de kuşku la r var.
B iliyorsu nu z yok Asalada kullanıldı, şurada kullanıldı burada kullan ıldı gibi;
yani, bu nlar para boyutu olmayan bir işte kullan ılm az diye bir şey yok. Ben
şuraya gelm ek istiyorum: Bu devlet içindeki bir çetenin işlenm iş o la b ile c e ğ in in
kuşkusunu çürüten bir karşı tez dem eyeyim de, bunu zayıfla tan bir görüş var.
O da şu: Yani, bu cinayet o kadar profesyonelce, o kadar ustaca ve bir uzman
tarafından işlend i ki, aslında, bizim devletin içindeki ç etelerin ve onlara
taşeron olarak iş yap ab ilm e yle suçlanan in sanların boyunu aşar gibi. Ben
şunu sormak istiyorum: Bir, bu işte sizin iz le d iğ in iz şeyde herhangi bir dış
is tih ba ra t ö rg ütle riyle

bir

kuşku,

bir bağlantıya

g ird in iz

mi;

yoksa,

aynı

zam anda bir de bu da gerçekten söylen diğ i gibi bu kadar uzm anlık isteyen bir
şey m idir bu, yoksa evvel Allah bizim katille rim izin de artık uzm anlık şeyi
böyle cin aye tleri işleyecek noktada mıdır sizin tesp itiniz e göre? illa şaşırıp da
dışarıda mı arayalım , yoksa m evcutlar da evvel Allah o kadar yetişti mi?
TURGUT KAZAN - V allahi tabiî, dış istih ba ra t örg ütle ri midir, sorusunu
ya da bu konudaki bir izlenim im olup olmadığı sorusunu c e va play ab ilm e m çok
güç. O, bizim istihbarat örgütünün işidir; ama, ben burada nasıl bakıyorum:
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M ademki çö ze m iyorlar o kuşkum o yüzden artıyor. Bakın, 1 Mayısı çözm ediler.
Niye; 12 Eylü lden sonra herşeyi çözdüler; 1 Mayıs 77'yi niye çözm ediler;
çünkü, için d e y d ile r. Bana göre yani, ben öyle düşünüyorum , hiç çözm ediler.
Sular İdaresinin üzerindeki bilm em neler, bilm em neler o kadar yazıldı, çizildi,
s ila h la r ateşler, Shereton O telinin, bilmem... Hiç kimse sormadı bile. 12 Eylül
oldu k a tille r çıktı, yani bir kısmı çıktı; o nedenle bulunm ayınca, o yoldaki
kuşkum artıyor. Bakın hep Kennedy örn eğ ini verirler; ama, orada da Kennedy
ö ldü rü ld ü çıkmadı. O da öyle bir cinayetti, o yüzden çıkmadı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu şey konusunu bir daha ben altını çizmek
istiyorum ; yani, çünkü, bizim m illî istihbarat, sizin de z a n ne diyo rum bugüne
kadar ki iz lediği seyir size bizzat müsteşarın söyled iği be yan lara p a re lle llik
arz e d iyo r bizim de bugüne kadar bilgilen m em iz; yani, MİT'in böyle bir şeyden
haberi olm adığı yönünde bilg ile n iy o ru z. Oysa, bir; sizin de b e lirttiğ in iz gibi,
kapsam ına giriyor Mumcu olayı, yani gerek vurulm adan önce koruma
anlam ında

da kapsamına g iriy o r gerek olaydan sonraki katili fa ili

bulma

an lam ında MİT'in kapsamına girmesi ge rekir diye ben düşünüyorum ve...
TURGUT KAZAN - 2937'nin 4 ‘ünden öyle anlıyorum .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sizin ifadenizden benim çıkardığım

bir

sonuç yine burada görev kapsamına giren bir işte ya gö revin i yapmamıştır
veyahut da biz bu anlam da eksik b ilg ile n d iriliy o ru z . Bu görev yapılm ıştır, bu
b ilg ile r vardır; ama, o b ilg ile r ed in ile m iyor. Her ikisi de m üm kündür sizin
ifadenize göre.
TURGUT

KAZAN

-B an a

sayın

müsteşarın

söyled iği,

MİT'in

kanunî

gö revle ri içine girm ediği ve zaten kendileri bunu böyle dediğim gibi samimi
uzun bir görüşme, bir öğle yem eğini de kapsayan uzun bir görüşm ede
s öyled iği bu ben size onu aktarıyorum. Ü zerinde bir yorum yapmak
istem iyorum yani. Yalnız g ü ven lik konusunda şunu söyleyeyim ; tabiî. Sayın
Sezgin bana bir kaç kere söyledi İsmet Sezgin yani onu da bilm en izde yarar
var. Ya bizden gü v en lik istememiş dedi. Gerçekten, bizim yön etm eliğim iz
güzel bir yön etm elik değil kabul ediyorum; yani, diyorki bizim yön etm eliğim ize
göre istem esi gerekir, istenm ediği için verm edik. Ya, şim di, Uğur Mumcu öyle
bir in sanki işte bir; bazı uluslararası silah ve benzer kuru lu şla rla m ücadele
ediyor; iki, mafyayla m ücadele veriyor; üç, bazı silahlı örg ütle rle m ücadele
veriyor bu yüzden böyle bir ortala bir yurttaş. Uğur Mumcu'yu seven ya da
sevm eyen ortalam a yurttaşın gözünde Uğur Mumcu zaten o sırala r namlunun
ucundaki insan; ama, ne garipse hem MİT, uluslararası diyorsun uz ya siz onu
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d ü şün erek bir 4 üncü maddeye göre ulusiarası is tih ba ra t alm ak gibi bir şey
sayıyor hem de içişleri Bakanı bana böyle dedi, istem em iş dedi biz de
verm e dik

dedi.

G üvenlik

durumu

ne

yazık

ki

buydu

bunu

da

b ilg in iz e

sunuyorum .
EŞREF ERDEM (Ankara) - Sayın Kazan, ho şge ldiniz. Biraz gecikm eli
geldim : ama, tahmin ediyorum aşağı yukarı ne s ö y le d iğ in iz i. T abiî çok soru var
sorulacak

aslında

dosyanın

içine

girdikçe

........... ne

yazıkki

çok

fazla

ayıram ıyoruz; ama, avukat olarak baştan sona davayı iz le d iğ in iz e göre,,,
koruma istem edi deniyor. Güldal Mumcu, korumanın iste n d iğ in i, Mehmet
Ağar'ın bu vesile yle eve ge ld iğ in i. Hassas K orum alar Bölge Müdürüne
b a ş vuru ldu ğun u. Hassas Korum alar Bölge M üdürünün çok yakın m esafelerde
koruma yön etm eliğe göre v erilem e yece ğin i, Tunus Büyükelçi veya rezidansı
yakın olduğu için oradaki po lislerin aynı zaman U ğur Mumcu'nun konutunda
gözaltına

bu lu ndu rula c ak la rı

biçim inde

bir görev

v e rild iğ in i

ifade

ediyor.

B iliyorsu nu z, olaya el k on ulur konulmaz, ifadesi a lın an lard an 4-5 tane polis
var

orada.

Orada

görevli

polisler.

Bir

kere

p o lisle rin

ifa d e le rin d e

çok

enteresandır. Bence davaya bakan bir savcının bir hâkim in dikkatin i çekecek
ö lç ü le r içe risin d e benzer sözcükler benzer bir form at kullan ılıyor, herkes aynı
şeyi söylüyor, hatta yani, hadi biri bilm eye bilir, ikisi birden b ilm e y e b ilir de 5'i
birden diyor ki Uğur Mumcu diye bir adam da duymadık; yani, adını da
duymadık. Burada bir adam oturuyor diye ha be rim iz de yok. Biri, he rha ngi bir
am irim izde

bize,

siz

burada

gö rev lisiniz

hem

buna

bakacaksızın,

Tunus

rezidansına hem de Uğur Mumcu'nun evine öyle bir şey de söylem edi diyor.
Mahkeme safahatı içerisinde bunlar gündeme g e tirild i mi, tartışıldı mı?..
TURGUT KAZAN - ö y le bir mahkeme olmadı ki.
EŞREF ERDEM (Ankara) - En azından bir başvuru.
TURGUT KAZAN - Ben sadece içişleri Bakanı Sayın Sezgin'in bana
sö y le d iğ in i aktardım. G üvenlik istemedi ama Sayın Kazan dedi. Hem de yani
böyle bir olayda diyelim ki istem edi; yani, Türkiye C um huriyeti Devleti onu
düşünm em eli miydi dedim o kadar yani.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Ben bir şey s o ra b ilir miyim?
BAŞKAN - Evet, buyurun.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Sayın Kazan ho şge ldiniz.
çete

Şim di, burada devleti apaçık itham ed eb iliy o rsu n u z; diyors un uz ki, bu
iş id ir ve devlet vardır, bu id dia la rın ızı basında te le v iz y o n la rd a da
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duyuyoruz. Devlet bu id dia la rd an sonra sizin hakkınızda dava açtı mı? Yani,
bizi itham

altında bırakıyorsunuz, böyle

bir şeyi nereden çıkarıyorsunuz?

Direkt olm asa da en dire kt şekilde söylediniz.
TURGUT KAZAN - Ben, tab iî basına

biraz

yansıdı

dedim,

bazı

top la n tıla rd a söyledim . Hayır, böyle bir dava söz konusu olm adı. Sorunuzun
cevabı; hayır, böyle bir dava söz konusu olm adı; ama, şu son sıralarda
Susurluk'tan sonra bu artık o kadar çok söy le n iyo r ki, yani söyles e niz ne olur
söylem ese niz

ne

olur,

gö rün üyor

zaten.

Yeşil

p a sap ortlar,

susturucular,

silahların içinde Emniyete verilm iş kurşunlar... E, ne peki bu?.. Yani, Mehmet
Ali Ağca nereden kaçırıldı? Pasaportu kim verdi? Nasıl verdi? Mehmet Ağar'ın
im zaları yok mu? D evlet değil de başka ne olur? Bizim zaten kastettiğim iz de
budur. Yani, devlet bağlantılı örg ü tle n m e le r oluştuğu, bu ö rg ü tle n m e le r şu
amaçla bu am açla oluştu bilm iyorum . Ha, Uğur işte, bunları en iyi bilen
insandı. Eğer ben devlet bağlantılı bir örgütlenm eyi yapacaksam , yapmışsam,
daha da yeni işler yapacaksam , mesela Uğur önem li bir en g e ld ir; çünkü,
bakın,

93 'lerd e,

9 2 ’lerde,

91'lerd e

Susurluk'un

hepsi

yazılm ıştır

Uğur'un

yazılarında. Bakın, Çatlı, Çelik...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Kırcı, Çakıcı...
TURGUT KAZAN - ... Kırcı, Çakıcı. Şim di, o n la r bunu görm üş o la b ilir
örn eğ in,

daha

ileri

dü şün cesiyle örneğin

aşam alarında

daha

te h like li

te sp itle r

ya p a b ile c e ğ i

diyorum yani, bu birinci he d e ftir bundan

kurturalım

demiş o la b ilirim bu bir ta h m in d ir zaten, ben başka ne b ile b ile b ilir ki; ama,
d e vle t bana göre bu çete o layla rın da n sonra bu işi de o ba ğlantılı, devlet
ba ğlantılı

ö rg ü tle n iş le rin

ya

da

çetelerin

bu

işi

de

yapmış

o la b ile c e ğ i

yolun daki kuşkum artmıştır diyorum.
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Değerli Başkan, de ğ e rli

üyeler; oturumun

başında özet vereyim , önce Kom isyona sonra Başkanın talim atıyla bana intikal
eden Ümit Oğuztan'ın tele faksla bugün
tu tan akla ra geçirtm ek üzere okuyurum;

tarafıma

g ö nd erilen

id diasını

Türkiye Büyük M illet M eclisi Uğur Mumcu Suikasti Araştırma Komisyonu
Başkanlığına
AiiKara
ÖZ; Uğur Mumcu, Eşref Bitlis, Ahmet Cem Ersever cin a ye tle ri hakkında.
A şağıda b ilg ile rin iz e sunduğum olayların so n ucu nda gazeteci, yazar
Uğur Mumcu, Jandarm a Genel Komutanı O rgeneral
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Eşref

Bitlis

ve Jitem

Komutanı

Ahmet

Cem

Ersever

suikast

ö ld ü rü lm ü ş le rd ir. Her üçünün de öldü rü lm e

o rg an izasyo nla rı

sonucunda

ne de nle ri, tek bir olayın gün

ışığına çıkmasının önlenm esi esasından başkaca h iç b ir şey d e ğ ild ir. Yaptığım
ara ştırm alar sonucunda elde ettiğim b ilg ile rin d e ğ e rle n d irilm e s i anlam ında da
ilg is iz lik ve caydırıcılıkla karşılaştım ki, bu benim için üzerinde çok
dü şünülm esi

gereken

ayrı

bir

konu

aydınlatılm alı görüşünü savunan medya

olm uştur.

Faili

m eçhul

cin a ye tle r

kuruluşlarının bile konuya duyarsız

kaldıklarını görmek, bazı gazeteci ve yazarları suikastin aydınlatılm ası adına
yanlış yolda, yönde saptırma giriş im le ri içinde oldu klarını tesp it etmiş olm ak
ve tanık olm ak ta lih s iz liğ iy le karşılaşm ak b e nd enizde anlatım ında aciz
kaldığım üzüntü yaratmıştır. Bu nedenle doğru bilg iy e u laşa bilm e nin ulaşılan
en küçük b ilg in in bile sağlıklı biçim de d e ğ e rle n d irile b ilm e s in in önem ini işaret
etmeden geçem iyorum .
Sayın

Komisyon

üyeleri,

ülkem izde

yaşanan

ve

g e liş e n le r

geri

bıraktırılm ış başka ülkele rde de yaşanmıştır, yaşanm aktadır. Ç özüm lenm esi
Ülkemizin ge le ce ğ i açısından büyük önem ifade eden bu cin aye t ve suikastle r
z in c irle rin in ulaştığı nokta ise ihanetten başka bir şey de ğ ild ir. İhanet edenler,
gerekçe ne olursa olsun şerefli k a tille r olam azlar. O nlar için vatansever
d e ne bilm es i de olası d e ğ ild ir. Bu ne de nle elde e d e b ild iğ im bulgu ve olayın
tanıklarının dikkate alınması, ciddî biçim de d e ğ e rle n d irilm e s i

sorum luluğu

ta rih id ir. Bu tarih i sorum luluktan kaçınam ayacağınıza olan inancım ise tamdır.
Sayın Komisyon Başkanlığınızın ve Komisyon üy e le rinin gerçeğ in gün
ışığına çıkarılab ilm e si adına giriş im le ri ve çabaları için m innettarlığım ı ifade
ed eb ilm e yi çok isterim.
Saygılarım la Ümit Oğuztan.

I

Olay:
Tarih: Ocak 1991
Yer: MKE (Makine Kimya Endüstrisi)
MKE ye tk ilile rin in eline geçen mesaj oldukça ilg in çtir; çünkü, 100 bin
adet silahın üzerinden seri num aralarının çok gizli yürü tü le cek bir işlem le
silinm e si isteniyordu. A lışılagelm iş bir em ir olm adığından, MKE y e tk ilile ri emir
tekrarı

is te d ile r

gelen

ikinci

emrin

ardından

faaliyete

geçen

yetk ilile r,

fab rikad a ç a lışa n la r içinden g ü v e n ilir 9 kişi seçip biz bu sila h la rı bir kuzey
ülkesi için fason ürettik; ama, dam galanm am ası ve num aralanm am ası
ge re k tiğ in i unuttuk diye y ö n le n d irip 4 gece süren bir çalışm a sonucunda
silahları hazırlattılar. Birkaç gün sonra MKE'ne 11 kamyon e ş liğ in d e ge len üst
-
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rütbeli bir subay, ben JİTEM Komutanıyım, silahları ve size gelen yazılı emri
almaya geldim dedi. MKE yetkilisi s ilahların hazır oldu ğun u; ancak, yazılı emri
vere b ilm e s in in mümkün olmadığını söyleyince ke n d isin i JİTEM Komutanı
olarak tanıtan subay, elindeki dosyadan bir başka yazılı emir çıkarıp gösterdi
ve daha

önce gelen

yazılı emri geri alıp, silahları

MKE'den ayrıldı.
Ocak ayının 16'ncı günü gecesi:

11

kamyona yükletip

Irak sınırında bir h a re k e tlilik göze

çarptı. Askerî araçların motor gü rültüleri, Türkçe ve Kürtçe konuşmaları
p e rde liyo rdu. Yaklaşık 3 saat kadar süren bir çalışma sonucunda sınırda
g ü rü ltü le r

kesildi,

güneş

doğduğunda

yalnızca

teke rlek

izleri

ve

sigara

izm aritleri göze çarpıyordu.
Tarih: 15 Ocak 1991
Yer : Irak Sınırı
Tanık: JİTEM, Adana, Urfa ve G aziantep illeri sorum lusu Albay Coşkun
Kıvrak.
Ocak ayının 15'inci günü Irak sınırında 700 kadar PKK militanı jandarm a
Alb ay Coşkun (Durmuş Kıvrak) kom utasındaki kuvvetlerce sarılm ışlar. Kaçacak
küçük bir de lik dahi bırakılmamıştır. Albay Durmuş Coşkun Kıvrak, son darbeyi
vurmak üzere harekete geçecekti ki, Ankara bağlantılı bir telsiz emri geri
ç e k ilm e le rin i deklare etti. Beyninden vurulm uşa dönen Jandarm a Komutanı
Durmuş Coşkun Kıvrak hayatında belki de ilk kez bir emre itiraz ediyordu;
ancak, telsiz emri geri çekilin diyordu ve öyle de yapıldı.
Tarih: 16 Ocak 1991
Yer : Irak sınırı
Tanık: Jandarm a Albay Durmuş Coşkun Kıvrak.
JİTEM Komutanı, Adana, Urfa ve Gaziantep ille ri sorum lusu Jandarma
Albay Durmuş Coşkun Kıvrak'a gece gelen gizli bir emir, bir gün önce geri
çekilin em rinin ne de nle rini kavram asına yol açtı. Sınırdan k am yonlarla silah
sevkiyatı yapılıyordu. Sevkiyatının sağlıklı biçim de ge rçekle şm esini sağlayan
yazılı em irlerin olduğu dosyayı in cele diğin de şaşkına dönm üştü. Söz konusu
dosya daha önce MKE ye tkilile rin i giden yazılı em irler dosyasıydı. O gece
orada olup bitenleri bilen çok az sayıda asker vardı; içlerin den birisi bu
dosyanın fotoka pisini çekti ve gazetece Uğur Mumcu'ya gönderdi.
U ğur Mumcu'nun hatası: Deneyimli gazeteci Uğur Mumcu eline geçen
dosya içinde geçen bilg ile ri onaylatm ak amacıyla bazı yerlere te le fo n la r
etmeye başladı ve

hayatmın

hatasını
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yaptığını

hiç

düşünem edi.

Dosyayı

ken disine ulaştıran kaynak bu ge lişim den h a b e rdar oldu ve Uğur Mumcu'yu
tele fo n la arayarak ne yaptın sen, bu işin ucu pis, ölüm üne mi susadın diye
ikazda bu lu ndu ve dosyayı unutmasını söyledi; ancak, JİTEM Komutanı
Jandarm a Albay Durmuş Coşkun Kıvrak da geç kalmıştı; çünkü, bugün çete
olarak a n ıla n la r kararlarını verm işlerdi.
T arih;23 Ocak 1993
Tanık : Albay Durmuş Coşkun Kıvrak.
23 Ocak 1993 tarih ind e Albay Durmuş Coşkun Kıvrak ısrarla

Uğur

Mumcu'yu arıyor; ama, birtürlü ulaşamıyor. Gazeteye ve sekreterine no tlar
bırakıyor. Hayatî bir konu, onu mutlaka benim le g ö rü ştü rm e lisin iz diyor, ne
yazık ki görüşm e gerçekleşem iyor.
TEVFİK DİKER (M anisa) Ben, ilg ili Ümit Beye burada s orduğum da
kendi adında

mı albay isim bırakmış dediğim de o tele sekre te rlere , ilg ilile re

“hayır, başka isim le"dedi parantez içinde onu da belirtiyorum .
Tarih ; 24 Ocak 1993
Yer : Ankara.
24 Ocak 1993 sabahı Uğur Mumcu oto m o b ilin in marşına basıyor ve
bilin en bom ba ve suikast gerçekleşm iş oluyor. Askerî yetkili tarafından
g ö nd e rile n dosyanın ve fotoko pilerin tek bir sayfası bu lu nam ıyor ne olay
yerinde ne de Mumcu'nun eşyaları arasında. Bir süre sonra bir spe külasyon
yapılıyor yapılır gibi oldu. Celal Talabani'ye PKK'yı vurması için 100 bin adet
silah g ö n d e rild i diye söylenti fısıldaşmanın ötesine geçmeyen bu söylem
unutulup
Komutanı

gitti.

O gü nlerde

Orgeneral

Eşref

kendisine
Bitlis

sorular yön eltilen

“konuşulacak

şeyler

Jandarm a
zamanı

Genel

g e ld iğ in d e

konuşulur" demişti.
Tarih; 17 Şubat 21993
B ilin d iğ i üzere Jandarm a Genel Komutanı Eşref Bitlis Paşa, hiç
be k le nilm e y en bir uçak kazasında b e ra b e rin d e kile rle birlikte yaşamını yitird i.
Tarih : Kasım 1993
Jitem Komutanı Ahmet Cem Ersever'in ölüsü bulundu.
ö ze t:
1100 bin adet silahın num araları ve dam gaları s ilin e re k g iz lice Irak
sınırından g e ç irilip T alabani'ye mi yoksa PKK m ilitanlarına mı gitti teslim
ed ild i?
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2- Cesedi başının

üzerinden tek kurşunla vurulnnuş olarak bulunan

T unce li'd e alay komutanı olarak görev yapmış Albay

Kazım

Ç illio ğ lu 'n u n

in tiha r ettiği neden hemen kab u lle n ild i?
3- T unceli bölge sorum lusu T uğgeneral İsmail Kuru, neden Ç illio ğ lu
h a d ise sin in kapatılm asını istedi?
4- Tuğg en eral İsmail Kuru'nun yakın akrabası

MalatyalI

işadamının

yurtiçi kargo şirketi ile eski G enelkurm ay Başkanı Doğan Güreş ve oğlu Serdar
Güreş arasında ne gibi iliş k ile r vardı? Bu işadamı üzerine ruhsat kaydı olan
Peugeot

otom obil

neden

Serdar Güreş'in

kullanım ındaydı

işadamı Serd ar Güreş'e her gün cep harçlığı olarak neden

ve

adı

geçen

5 m ilyon

lira

veriyordu?
5- PKK'ya karşı T alabani g ü çle rind en yararlanm ak, onları silahlan dırm ak
kimin fik riyd i? Eşref Bitlis Paşanın olum suz raporuna karşın 100 bin adet silah
bedava ola ra k neden verildi?
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"Olumsuz" raporuna karşın 100 bin adet silah "bedava" olarak neden
verildi? Gerçekten de bu silahlar T alabani'nin adam larına mı teslim ed ild i?
SONUÇ:
Y ukarıda özetle ifadeye çalıştığım bulguların tanığı ve yazılı be lg ele rin
de u la ş ıla b ile ce ğ i "Tek Tanık" vardır. Bu "Tek Tanık" emekli olm uştur ve aile
b ire y le riy le

birlikte

bir zam anlar

doğduğu

köye

geri

dönüp

yerleşm iştir.

Albaylıktan em ekli olan ve yetişkin çocukları (bir oğul ve bir kız) olan Durmuş
Kıvrak, yaşamını sürdürm ek için neden doğduğu köye yerleşm iştir? Kendisine
ulaşılm ıştır; ancak, konuşmamakta

"ısrarlıdır" neden?

dosyanın

için

kamuya

Kıvrak, birden
Güreş,

ulaştırılabilm esi

bire neden

k e n disind en

önceki

girişim de

susmuştur?

Eski

G enelkurm ay

Görevi

bulunan

G enelkurm ay
Başkanları

gibi

sırasında

Dursun
Başkanı
bir

bir

Coşkun
Doğan

ho ld ing in

danışm anlığını üstlenm eyip neden siyasete soyunm uştur?.. Olup bitenlerden
haberi var mıdır? Olmaması olası mıdır?..
Ö ldürülen Binbaşı JİTEM Komutanı Ahmet Cem Ersever'dir. Ve gerek
Uğur

Mumcu'nun

evrakları

arasında

gerek

Ersever'in

eşyaları

arasında

bulunam ayan "Dosya" Durmuş Coşkun Kıvrak'tadır. Bu dosyanın ken disind en
a lın ab ilm e si için güvence verilm esi gereği vardır. Ayrıca Ersever gibi yine bir
JİTEM mensubu olan Alb ay Kıvrak'tan bugüne değin karanlıkta kalmış tüm
b ilg ile ri en "sağlıklı" anlam da elde etmek mümkündür. Ne yazık ki, her türden
girişim im sonuçsuz kalmıştır. Çünkü, Emekli Albay Dursun

Coşkun

Kıvrak

kendi canından daha çok aile bireyle rinin can g ü v e n liğ in d e n endişe içindedir.
K en disinin telefon numarası (0374) 621 70 81'dir. Yaşamını, Akçakoca'nın
Çayağzı Köyünde sürdürm ektedir. Ancak, tele fonlarına yanıt verm em ektedir.
Bu konuda Albay Durmuş Coşkun Kıvrak'ın anlattıklarının bir tanığı da,
yine em ekli bir asker olan Assubay Muharrem Tunç'tur. O da bir silah arkadaşı
olarak. Kıvrak Albay'dan b ilg ile ri vermesi ricasında bulunm uş ise de "bunlar
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devlet sırrıdır; sen deli misin" yanıtını alm aktadır. Muharrem Tunç, bir şirkette
pazarlam acı olarak çalışm aktadır ve işyerinin telefon numarası (0212) 267 17
34

nolu

telefondur.

Emekli

g id ild iğ in d e , jandarm a

Albay

Durmuş

karakoluna yapılan

Coşkun

Kıvrak'ın

köyüne

ihbar sonucunda b ö lg eye

bazı

s iv ille r de ulaşm aktadır ve g e le n le r ile gö rüştürülm em ektedir.
Yaşamımın
olm am dan,

şu

yoğun

giriş im lerim ,

sonuç

gü n le rin d e
teh ditle r

"tarikatlar"

almakta

a la b ild iğ im

gerçeğini

olduğum dan

çalışma

metodlarımı

ortaya

ötürü

çıkartmış

bu

konudaki

uygulam aya

elverişli

olm adığından Albay Durmuş Coşkun Kıvrak'a ulaşmam ve konuşup elindeki
be lg e le ri

verm esini sağlamam

mümkün olm amıştır ki;

bu

beni

girişim leri

be lg ele re

anlatılm az

acılara sürüklem ektedir.
Ancak,

kom isyonunuzun

sonucunda

ve

“Tek

Tanığa" ulaşılm ası hiç de güç de ğildir.
İMZA"
Bundan

sonra

kendisiyle

tekrar,

alındığında

yapılan

telefon

gö rüşm e sind e şu telefona, notu verdi. Bu geçen s ilahların, bir eroin karşılığı
takas işiyle h a lle d ild iğ i ve bu konularda Eşref Bitlis .... ş iddetle karşı olduğunu
söyledi ve Cem Ersever olayıyla, bu konularda çıkan o kayıp otan evrak veya
çanta veya zarf veya bilgi, belge daha önce işte Hanefi Avcı olayıyla, Mustafa
Deniz olayıyla, benim Susurluk Kom isyonuna vermiş olduğum b ilg ile rd e de
vardır, bu itirafçı, öldü rü le n Mustafa Deniz'in Manisa'da, yine, benim kanımca,
ağabeyi olur, b irile riy le , ölüm ünden önce bu kayıp evrak konusundaki bilgileri,
.... o n la r tarafından da belirtilm işti. O telefonda gelişen olayları da komisyonun
b ilg is in e sundum.
Arz ederim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Takas derken, takasın nite liğ i hakkında bir
bilgi var mı?
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TEVFİK DİKER (Manisa) -

Bir eroinden dolayı bir para olayı varmış.

Yani, bir yere eroin sevkiyatı yapılmış. İşte, orada bir para m eselesi var; bunun
karşılığında da, o paranın karşılığında da bu silah v erilm iş şekliyle s öy led ile r.
Ben ken dis ine şu soruyu yönelttim . Peki, PKK mı taraf, T alabani mi taraf? Yani,
bu silah ile eroin işine. Orada, henüz elim izde net bir bilgi yok. İşte o kayıp
olan evra klar bununla ilg ili diye söyledi.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Türkiye'de 100 bin silah ü re tiliyo r ve bu
kuzey ü lkele rind en

birisin e,

PKK'ya gittiği s ö ylen iyor veyahut T âla ba ni'ye

gittiği iddia ed iliyor. İşte, eroin var d e niliyo r. Bunu...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - 100 bin silahın karşılığında eroin olmaz,
mümkün değil...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Yani, böyle bir şey var mı, yok mu, iddia
mıdır, gerçek midir?
TEVFİK DİKER

(Manisa) -

Zaten, başında tutan akla ra geçerken

bir

iddiayı söyledik, iddia olarak söyledik. Ama, yarın, bunları zapta geçirm ezsek,
ben, bu konuda şu bilgiyi de tele fonla Sayın Tevfik Diker'e vermiştim diyecek.
Ben, herşeyi, çıplaklığıyla tutanaklara geçmesi için...
BAŞKAN - Sağ ol, teşekkür ederim ; iyi oldu.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Doğrusu, eğrisi...
BAŞKAN - Onu araştıracağız artık, onu, daha sonra de ğe rle n d irirke n ...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Tabiî, bu arada, m üsaadenizle, burada adı
geçen ge ne ral, albay, assubayları da kom isyonun din le m e siyle ilg ili karar
alm asını ben teklif ediyorum .
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Bir de ben şunu söylem ek istiyorum ; Bu
okunan mektup ya da ih barla ilg ili söylemek istiyorum. Burada 100 bin silah
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de n iliyo r. 9 kişi,

4 gecede

bunu

silip

num aralarını

ve

m üh ürle rini

sildi

şeklind e. Bunun da teknik olarak mümkün olduğunu sanmıyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Burada, sanki daha önceden silinm iş gibi
geçiyor, ben yanlış anla madıysam.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Evet, okudum. Silinm iş, num ara konmak
üzere fabrikaya ge tirilm iş.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - 4 günlük bir çalışm adan bahsediyor.
BAŞKAN - Müsaade ederseniz, onu, tab iî daha sonra...
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Sayın Başkan, şeye geçm eden önce
ben de bir şey söylem ek istiyorum geçen topla ntıdan.
BAŞKAN tutanağını

Şimdi,

dağıttık

değil

çok önerrıli
mi,

bütün

bir

şeyim iz

arkadaşlara

var;

Hüseyin

verm iştik

Oğuz.

Bu,

tutanağını?

Bu

Hüseyin Oğuz, bizzat bu olayı biliyor; yani, fala nca biliy o r diyen, Susurluk
K om isyonunda d inle ne n bir tanığımız var. Epeyden beri de bekliyor. Emekli
assubay. Bir de bir avukat arkadaşımız var. İsterseniz, avukat arkadışımızı bir
özet ola ra k hemen din le y ip ondan sonra...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şeyi sonraya mı bırakalım. Şu tele fonlarla
ilg ili falan şeyi ben söyleyecektim . Onu da 1 dakika görüşsek.
BAŞKAN - Onları... İsterseniz şu ge le n le ri bekletm eyelim diyorum .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sonraya mı bırakalım.
BAŞKAN - Sonraya bırakalım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tamam, tamam.
TEVFİK DİKER (M anisa) - ..... ilg ili yazışmaları yapıldı, m ahkem e kararı
alındı, en son şu anda tele fo n la r idaresine verildi. M ahkem eden telefon cevap
alır a l m a z .....bütün işlem leri bitti.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Dün alınmamıştı,

Ondan sonra, öğ le den sonra...
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ben uğradığım da

da.

BAŞKAN - D e ğerlendirm e şeyini sonra yapalım; çünkü, davet ettiğim iz
insanları bir saat vererek davet ettik, ilk önce avukat arkadaşım ızı alalım.
H o ş g e ld in iz Atilla bey.
ATİLLA COŞKUN - Hoşgeldik. Kolay gelsin size de.
BAŞKAN - Sağ olun, teşekkür ediyorum.
Bu davetim ize icabet ettiğ iniz için teşekkür ed iyo ru z ve Uğur Mumcu
olayıyla

ilg ili

olarak

Kom isyonumuza

ışık

tutması

yönünden,

b ild iğ in iz ,

d u y du ğun uz konuları bir öze tlerse niz memnun oluruz. Ayrıca, konuşm anızın
sonunda

arkadaşlarım ızın

soruları

olursa,

onları

da

ceva pland ırıp

bu

toplantının sizin bölüm ünüzü bitirm iş olacağız.
ATİLLA COŞKUN - Tabiî, bu davete icabet etmeyi ben bir görev telakki
ediyorum . M eclisin araştırm a yapması, bu konuda, çok önem li...
BAŞKAN - Tutanaklara geçmesi açısından kendinizi takdim etseniz...
ATİLLA COŞKUN - Ona giriyordum tam şu anda...
Cum huriyet Gazetesi yönetim

kurulu

ba şkan vekiliyim , aynı zamanda

avukatım. Rahm etli Uğur Mumcu'yla da zaten birlikte bir mesai arkadaşlığım ız
vardı. Uğur Mumcu'nun ö ldü rü lm e sind en sonra da Cum huriyet G azetesinden
benim da hil olduğum ; ama, çeşitli hukukçuların da dahil olduğu

bir Uğur

Mumcu soruşturm asını izleme kurulu oluşturm uştuk. O vesileyle de, ben de bir
Uğur Mumcu C inayeti adlı bir kitap yayınladım . Sondan başlam ak istiyorum,
zaten bu kitapda, kendi kitabımda daha çok...
BAŞKAN - O kitap bize ulaşmadı ga lib a değil mi?
ATİLLA COŞKUN - Ben takdim edeceğim efendim kom isyonunuza.
Daha çok Uğur Mumcu soruşturmasının ne şekilde yapıldığı üzerinde
durdum. C iddî bir soruşturm a yapılıyor muydu, hukuka uygun bir şekilde mi
yapılıyordu?
gizliy d i.

Bunları in celem eye çalıştım. Elbette,

Ancak,

kitaptada

vurguladığım
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gibi

hazırlık

Ankara

aşam asındaydı,
Devlet

G üvenlik

M ahkemesi

savcılığı

çerçe vesin de ki

bu

hemen

g iz lilik

her

kuralına

doküman

uymuyordu

basına

ve

yansıtılıyordu.

soruşturma
Mahkemenin,

savcılığın daha doğrusu bu konuda titiz davranm adığı ve/veya böyle uygun
g ö rüld üğ ü diye bir yoruma vardık biz tabiî. Hemen her şey, dosyada ne varsa,
hemen

her

şey

basına

yansıdı,

kam uoyuna

yansıdı.

D olayısıyla

gizlilik

kalmadı. İşte, o nedenle de dosyayı incele yeb ilm e k dışarıdan mümkün olab ild i.
Kanımca,

vardığım

sonuç

-kitapta

ayrıntılı

olarak

anlatılıyor-

gerek

m ahkem enin görev ve yetkisi itib ariyle gerekse usule göre yaptığı soruşturma
itib ariyle utanılası ölçüde bir gayri ciddî soruşturm adır. Utanılası ölçüde gayri
ciddî

bir

soruşturm adır

ve

sanki

Uğur

Mumcu

cin aye tinin

soruşturması

yapılm am ak isteniyorm uş gibi bir intiba yaratıyordu. Aslında, tabiî, savcılığın
orada gö revli olup olmaması da tartışmalıydı ve Devlet G üvenlik Mahkemesi
savcısı da sürekli açıklam alarda bulunuyordu. O açıklam alar da var burada.
Hatta, en ilgin ci de, Uğur Mumcu'nun öldü rü lm e sind en en fazla yarım saat
sonra kam uoyuna yaptığı açıklam aydı. Cinayetin Ortadoğu ülke le rin d e k i veya
İslâmî ö rg ü tle r tem elind eki bir kadro tarafından işlenm iş o la b ile c e ğ in i bildirdi.
Gerçekten, Uğur Mumcu cin aye tinde uygulanan yöntem IBTA-C, İslâmî Hareket
Örgütü

gibi kuruluşların

Bomba

M erkezinin

de

bugüne kadar hep
raporlarında

-burada

uyguladıkları
var-

bu

yöntem dir.
çok

açık

Millî

olarak

görünm ektedir. Yani, böyle bir yöntem le öldürülm üştür. C-4 adı verilen bomba,
sadece Uğur Mumcu olayında uygulanmamıştır, Ortadoğu d e v le tle riyle ilgili, o
diplo m atik suikast giriş im le rin in hemen hepsinde ve bu güçlerin imza attıkları
cin aye tlerde bu yöntem uygulanm ıştır ve bu bomba kullanılm ıştır ve aynı
şekilde kullanılm ıştır. Tabiî, bu böyle bir intiba yaratıyordu. Birinci olarak,
soruşturm ayla ilg ili ilk göze çarpan şeyler olarak bunları vurguluyorum .
İkincisi, gerek Uğur Mumcu soruşturmasını izleme kurulu olarak pek çok
meslektaşım

da

vardı

bu

kurulda.
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A dalet

Bakanıyla,

Devlet

Güvenlik

M ahkem esiyle,

Emniyet M üdürleriyle,

Emniyet Genel

Müdürü,

İçişleri

İstanbul Emniyet Müdürü,

Bakanı

olmak

üzere

hemen

Ankara'da

hepsiyle

de

görüşm e ler yaptık. M illî İstihbarat Teşkilatının m üsteşarıyla da görüşüldü bu
arada. C inayetin olduğu gün veya bir gün sonra belki, gazetem izin o gü nlerde
genel

yayın

müdürü

Özgen

Acar'dı.

M illî

İstihbarat

Teşkilatı

müsteşarı

ke n d isiyle görüştü. Onun da görüşü, bize açıkladığı bilgi, cinayetin Ortadoğu
ü lk e le riy le ilg ili olan, İran'la ilg ili olan bir İslâmî örgüt tarafından yapıldığı
şeklind eyd i; ama, geçenlerde, basında Millî İstihbarat Teşkilatı “e lim izde bilgi
yok" diye bir açıklama yapmış Komisyona diye duydum. İşte, bu son bilgide n
sonra da düşünm eye başladık.

Acaba, o zam anlar

bizi

yön le ndirm ek

mi

istediler; yoksa, şimdi mi yön le n d irilm e yapılıyor? Yani, belli ki, burada bir
karışıklık var. Bunun üzerine gitmek lazım; çünkü. M illî İstihbarat teşkilatının
b ilg is in in olmam asını ben asla mümkün görmüyorum.
Aynı olay, Susurluk olayı için de söz konusu oldu. Aranan bir insanın
kullanıldığı gerçeği komisyon çalışm aları sırasında ortaya çıktı; ama, resmen
sorulduğu takdirde, bilgim iz yoktu diyece klerd i ve öyle denm işti zaten ve zaten
gö revle ri de MİT Yasasında da çok net olarak böyledir, aldığı istihbaratı İlgili
icra org an larına , em niyet m üdürlüğüne bildirm ek zorundadır. Aranan bir kişiyi
istihbar ettiği takdirde.
olayında olduğu

gibi.

Bunu

yapmamış,

O nedenle, ben,

-basına yansıdığı şekliyle

tam tersine
MİT'in

kullanmış,

buraya

Susurluk

gö n d e rd iğ i

biliyorum - pek ciddî bir doküman

yazının

o la b ile c e ğ in i

saymıyorum.
Aynı

görüşü,

ken dis iy le yaptığım

Necdet

Menzir

görüşmede

İstanbul

bana

ilind e

söyledi.

Emniyet

İslâm î bir

M üdürüyken

örgüt

tarafından

yapılm ıştır, iz liyoruz, Antep'te şu örgüt filan vesair bir sürü şey anlatmıştı o
zaman. Bir m eslektaşım la beraber gitm iştik görüşm eye. O gü nlerde ki hava
itib ariyle,

gerek

bizim

izleme

kuruluna
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gerekse

kam uoyuna

yapılan

açıkla m a la r bu şekilde ydi. Sanıyorum ki, yani, büyük bir olasılıkla, yüzde 100'e
yakın bir olasılıkla -zaten kitabımda da bunu belirtm iştim , üçüncü cümlesi
budur- M illî İstihbarat Teşkilatı, yani, bu devlet ve kuruluşları istiyorsa, bu
cinayeti ve fa ille rin i, a zm e ttire nlerin i b u la b ilirle r diye düşünüyorum .
İlk aklıma gelen şeyler, s ö yleye bileceğ im şeyler bunlarda n ibaret.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Bu Uğur Mumcu izleme kom itesi kim lerden oluşuyordu?
ATİLLA COŞKUN - Sayın Ogat Halit Çelenk'in ba şkanlığında, Turgut
Kazan vardı, ben vardım, Emin Değer vardı. Muzaffer ö zd oğ an...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sonradan aile katılıyor, Ceyhan Mumcu...
ATİLLA COŞKUN - O başta var. Şu anda hatırlam ıyorum hepsini...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Abla sonradan katılıyor, Beyhan hanım...
ATİLLA COŞKUN - Ablası en son katıldı. Kardeşi, Uğur Mumcu'nun
ağabeyi baştan beri vardı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ceyhan Mumcu ile G üldal hanım baştan beri
vardı.
ATİLLA COŞKUN -

C u m huriyet Halk Partisinden eski İçişleri Bakanı

Haşan Fehmi Güneş bey vardı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, on la r pek katılm am ışlardır...
ATİLLA COŞKUN - Başta birkaç toplantı g e ld ile r kendileri...
BAŞKAN - Halit Çelenk, Turgut Kazan, Emin Değer, siz ve Haşan Fehmi
Güneş...
ATİLLA

COŞKUN

-

On

küsur

kişiydi

orası

aslında.

Şu

anda

hatırlam ıyorum ; ama, listeyi, ben size bilah ara ileteb ilirim .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Yok, ben hemen okuyacağım; şimdi, siz

is terse niz devam edin.
BAŞKAN - Soru soran arkadaş?..
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Buyurun Tevfik bey.
TEVFİK

DİKER

(Manisa)

-

Yanlış

anımsamıyorsam,

ifa d e le rin izd e

IVlİT'ten yaptığınız tem aslarda, bazılarıyla tem aslar yaptınız, aldığınız b ilg ile r
vardı. Bizim kom isyonum uza resmî gelen yazıyla b u nlar farklı... MİT'te kim lerle,
isim h a tırla y a b iliyo r musunuz?
ATİLLA COŞKUN - Biraz önce söyledim .
TEVFİK DİKER (Manisa) - İsim?..
ATİLLA COŞKUN - Söyledim , Cum huriyet G azetesinin genel yazı işleri
müdürü, genel yayın müdürü, özg en Acar bey.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ben, MİT diyorum, MİT...
ATİLLA COŞKUN - MİT, müsteşar. Evet, bizzat kendisi.
TEVFİK

DİKER

(Manisa)

-

Müsteşar...

M illî

İstihbarat

Teşkilatı

m üsteşarıyla?..
ATİLLA COŞKUN - Evet, evet...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Size şifahi verd ikle ri b ilg ile rle , yazılı bizim
kom isyonum uza verilen b ilg ile rin farklı olduğunu söylediniz.
ATİLLA COŞKUN - Evet...
TEVFİK DİKER (M anisa) -

MİT’ten

hangi

kişiyle,

kadem eyle

temas

ettiniz?
ATİLLA COŞKUN - Söylüyorum... Müsteşar...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sönmez Koksal, müsteşar...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Müsteşar beyle?..
ATİLLA COŞKUN - Bizzat ken disiyle görüşüldü, o kadar...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Daire Başkanı seviyesinde?..
ATİLLA COŞKUN - Hayır, niçin konuşulsun ki yani?..
TEVFİK DİKER (M anisa) - D iğer bir konu. Yine, ifad e le rin iz d e , yanlış
hatırlam ıyorsam , C-4 bom balı ve Uğur Mumcu cin aye tinde k i cin aye t şekliyle
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işlenen olayların IBDA-C ve İslâmî Hareket Ö rgütlerinin işlem iş olduğu diğer
c in ay e tlerde olduğu... Bunun dışında, yaptığınız araştırm alarda, terör örgütleri,
cinayet şebekeleri veya kişile r bu tür geçm işteki olayları in c e le d iğ in iz d e , bu
tür o la y la r veya C-4'de yapmamış mı olayı? Yani, sadece bu iki örgütle mi
kalmış?
ATİLLA COŞKUN - Hayır, kitapta var dökümü...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Tutanağa geçmesi için soruyorum.
ATİLLA COŞKUN - Geçecek zaten, kitabı verdiğim e göre onu zaten derç
etmek zorundayız.
Şimdi, tab iî anımsamıyorum bir bir; ama, 15-20 cinayet, 15-20 arası
cinayet bu yöntem le işlenm iş. Bomba M illî M erkezinin, adı öyle galiba. Millî
Bomba

Merkezi

rap orla rın da

mi, öyle

bir adı var içişleri

bu çok net olarak

gö rün üyor

Bakanlığı

ve zaten

bu

bünyesinde,
kanıya

onun

varılıyor.

K am uoyunda bu, o gü nlerde çok net olarak telaffuz e d ild i, yazıldı bunlar.
Yöntem budur. Uygula nan yöntem, yani, İslâmî örg ütle rden , ş iddet yanlısı
İslâmî örgütlerden birisi mi yaptı, taşeron olarak mı kullandı, yoksa, birileri o
intibaı vermek için, o bombayı, o yöntemi mi uyguladı, onu tab iî bilem e yiz biz.
Yani, o. bizim b ilg im iz ve ilgim iz dışında bir şey. Bunu Millî İstihbarat Teşkilatı
bilir, bilm esi gerekir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Muzaffer Özbayrak ve Veli D e vecioğlu'da
var?..
ATİLLA COŞKUN - Muzaffer Özbayrak em niyet m üdürüdür, eski emniyet
m üdürüdür, aynı zamanda da avukattır...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ve diğe r isimler...
ATİLLA COŞKUN - Veli Devecioğlu da zaten bü rokra side n gelm edir.
Adalet Bakanlığı C e zaevleri Genel M üdürüdür ve avukattır.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Başkan da Halit Çelenk...
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ATİLLA COŞKUN - Evet...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Ben bir şey s o ra b ilir miyim?
Rahm etli Uğur Mumcu'nun mesai arkadaşıydınız, yakınında id iniz. Peki,
bu cinayetten önce hiç tehdit aldı mı veya ihbar aldı mı?
İkincisi,

bir

gün

önce

telefona,

sekretere

not

bırakıld ı

mı?

Sizin

hakkınızda cinayet işleneceği konusunda veyahut canınızla, şu önem li, bir
görüşme yapmam gereken diyen bir telefon geldi mi? Böyle bir mesaj geldi
mi? Bu mesajı aldınız mı? İlg ile n d in iz mi, ilg ile n m e d in iz mi?
ATİLLA COŞKUN - Şimdi, şöyle bir bilgi vereyim. Uğur Mumcu'yla aynı
yönetim kurulundaydık. Ben genel sekreteriydim C um huriyet Vakfı'nm, Uğur
Mumcu

da

yönetim

kurulu

üyesiydi.

Dolayısıyla,

yönetim

kurulu

top lan tıla rım ızda zaten bir araya g e lird ik. Onun dışında, ben Ankara'ya geliş
gidişte büroda Uğur beyi görürdüm . Zaman zaman evine gittiğim de olurdu.
Uğur Mumcu, zaten kendisine pek çok teh ditle rin g e ld iğ in i her zaman söylerdi.
Yalnız, şu anda anımsıyorum, önem li b ilgilere ulaştığını, e lind e bazı listeler
bu lu ndu ğu nu
söyled iği

filan

laflardı

söylem işti.
bunlar.

Bunu

çeşitli

Dolayısıyla,

kişilere

Uğur

söyledi.

Mumcu'nun

Yani,
ilgi

ortada

alanında

dü şünürseniz, daha çok kara para aklanması, mafya iliş k ile ri, siyaset, devlet,
ticaret iliş k ile ri gibi çerçevede, onun, tabiî düşmanı çoktu. Yani, Uğur Mumcu,
bu ne de nle zaten silah da taşıyordu; yani, bir tehdit altındaydı sürekli.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Bir gün önce, bir tele fon g e ld iğ i bize bir
haber olarak geldi. Bir gün önce telefon gelm iş. Can g ü v e n liğ in iz le ilg ili çok
önem li

bir görüşm e

yapmam

g e rekiyo r diye

not bırakılm ış

telesekretere,

sekretere... Böyle bir b ilg in iz var mı?
ATİLLA

COŞKUN

-

Çok

somut olarak

yok;

ama,

böyle

bir

şeyler

sonradan... Bu soruşturma izleme kurulu çerçevesindeki çalışm a lar sırasında
duydum. Hatta, şöyle bir şey var, bu çok önem li. Sanıyorum , ge çen lerd e
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burada iki kişinin verd iği ifade de basına yansıdı, bizim gazetede de çıktı. Üçlü
bir patlam a ha linden söz ed iliyor. Bir süre önce, Sayın G üld al Mumcu da bunu
çok iyi b ilirle r, patlam anın üç kadem eli oldu ğun da n ba hse diliyor. Belgelerde,
burada, PKK itirafçısı olarak geçen iki kişinin, yanılm ıyorsam burada ifade
verdi veya Susurluk'ta verdi, bu iki kişi,

üç kadem eli

bomba

uygulaması

yap ıldığından ba hse diyo rlard ı. Bu bilgi haricen yansımamıştı, biz biliyorduk.
Yani, G üldal Mumcu kanalıyla biliyo rduk, ilk defa Susurluk K om isyonunda
yansıdı bu. O anlam da bir örtüşme vardı, bunun üstünde durm ak gerekir.
TEVFİK
Susurluk

DİKER

(M anisa)

K om isyonunda

D e n iz li'd e k i

bir

da

televizyona,

- Düzeltelim ,

çıkmadı

olay.

ajansa....

yanlış
O

girm esin

olay,

Susurluk

iki

tutanaklara.

PKK

K om isyonuna

itirafçısının
da,

bizim

1997

günü

kom isyona da o kararla geldi. Tutanaklara yanlış girm em esi için...
ATİLLA COŞKUN -

Doğru, haklısınız.

Zaten,

19

Şubat

C u m huriyet G azetesinde, "Mumcu'yu öld ü re n le r MİT'ten" diye bir haber var.
Burada sanıyorum, evet, PKK itirafçısı Tekin Gencer... Onu ben size takdim
edeyim kitapla beraber.
Bu ön em lidir; çünkü, ilk kez açıkla nıyor.

Burada, sanıyorum

bir de,

h e rha lde , bizim Uğur Mumcu soruşturmasını izleme kurulunu daha sonra biz
Türkiye Barolar B irliğine intikal ettirdik. O kurul, çalışmasını B arolar Birliği
çatısı altında sürdürdü. Sayın ö n d e r Sav kurulun başkanıydı. Bu bağlamda
Sayın

Sav'ın

da

çalışm aları

oldu,

bilgisi

olduğunu

sanıyorum.

Onun

da

ge tire ce ğ i atılım lar o la b ilir diye düşünüyorum .
BAŞKAN - Bir de bu olay olduktan sonra, siz C um huriyet Gazetesinin
yön eticisi

o ldu ğun uza

göre.

Cum huriyet

G azetesinde

çalışan

sekreterler,

çaycı, y ö n e tic ile rin falan em niyet tarafından ifad eleri alındı mı?
ATİLLA COŞKUN - Cum huriyet Gazetesi Türkiye'nin 5-6 yerinde bürosu
olan, m erkezi İstanbul olan, 45 0-500 çalışanı...
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BAŞKAN - Hayır, Ankara bürosu olarak?.. Şunun için, biraz önce...
ATİLLA COŞKUN - Bilmiyorum , emin olun bilm iyorum...
BAŞKAN - Biraz önceki arkadaşımızın sorusuyla ba ğlantılı olarak bunu
soruyorum; çünkü, işte, bir gün önceden Cum huriyet G azetesine böyle bir şey
geldi, ih bar geldi diye bize bir şeyler ulaştı. Şim di, onun için soruyorum; yani,
em niyet bu soruşturmayı yaparken. C um huriyet G azetesinde çalışan,

işte,

çaycısı, sekreteri, santralın başında duran sekreter, yakın mesai a rka da şlarıyla
ilg ili bir ifade aldı mı acaba?..
ATİLLA COŞKUN - Sayın Başkanım, b u nlar basına yansıdı. Soruşturm a
kapsam ında

basm a

yansıyan

b ilg ile r

içe risin de.

C um huriyet

Gazetesi

sekreterine böyle bir telefon geldi, bir gün önce g e ld iğ i şeklinde bir bilgi
çıkmıştı. Ben, basından biliyorum bunu ve yanılm ıyorsam da devlet gü ven lik
mahkem esi

savcılığı

sanıyorum

ifade

aldı,

yanılm ıyorsam .

Emniyet

m üd ürlü ğü nde n veya savcılıktan sorarak bunu aydınlatm ak mümkün tab iî ki...
TEVFİK DİKER (Manisa) -

T elesekreteri var mıydı konutunda

Sayın

rahmetli Mumcu'nun?..
ATİLLA COŞKUN - Yani, bir faksı ve kayıt cihazı var... Sürekli olarak
kullanm azdı tabiî, yani gerektiği anda banda alırdı.
TEVFİK

DİKER

(Manisa)

-

Hayır,

dışarıdan

ara yan ların,

olm adığı

zaman?..
ATİLLA COŞKUN - Hayır, bu arama, ba hsettiğim iz. Sayın Başkanın da
sözünü ettiği, biraz önce de ğerli arkadaşımızın da söy led iği, gazeteye y önelik
bir telefon olayıydı.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hayır, iddiada eve de yön elik var; yani, her
imkânı denenm iş, ken disine ulaşabilm ek için.
ATİLLA COŞKUN - Onu bilm iyorum ...
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Evini, gazeteyi, bütün im kânlarını denem iş ve
ayın 2 3 'ü nd e Sayın Mumcu'ya ulaşamamış.
ATİLLA COŞKUN - Bilem iyorum . Böyle bir şeyi bu ayrıntıda bilm iyorum .
TEVFİK DİKER (Manisa) - Onun için sordum, tele sekre te r var mıydı?
I

ATILLA COŞKUN - Sanmıyorum. Bu ayrıntıda bir bilgi bizim elim izde
yok; ama, yani. Uğur Mumcu'ya ulaşmak, Uğur Mumcu'nun bizatihi kendisiyle
görüşm eyi gerektirm iyor tabiî, o ciddî bir şeyse, bilgiyse; yani, gazetede
yönetim le,

genel

yayın

m üdürüyle,

Ankara

Arcayürek'ti o zaman Ankara tem silcim iz,

tem silcisiyle.

g ö rü ş ü le b ilin ird i.

Sayın

Cüneyt

Bilm iyorum,

o

nereden çıktı bu bilgi bilemiyorum .
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Sayın Uğur Mumcu, Ankara bürosunda
çalışıyordu

C um huriyet

G azetesinin.

Öldükten

sonra,

bu

büroda

çalışan

person eld en a yrıla nla r oldu mu?
ATİLLA COŞKUN - Ölüm nedeniyle filan mı?..
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Yok, yani, öldükten 15 gün, 20 gün, bir
ay, birbuçuk ay içinde, diyelim ki, bir senedir, iki senedir bu büroda çalışıp da,
onun ölüm üyle bürodan ayrıla nla r oldu mu?
ATİLLA COŞKUN -

Bilmiyorum, ona bakmak lazım bizim bordrolara.

Yani, çünkü. Uğur Mumcu Ankara büroda çalışıyordu ve büroyada gelm ezdi
Uğur Mumcu. Yani ge n e llikle evinde çalışırdı. Yani, yazısını, b ilg isa ya r modem
sistemi

içe risin de

Ankara'ya

zaman

İstanbul'a
zaman

bir

gazeteye

geçerdi,

randevüsü

varsa;

Ankara'ya
yani,

da

geçmezdi.

evinde

görüşmeyi

gerektirm eyecek nitelikte, sadece gazetede görüşm esini gerektirecek nitelikte
bir randevüsü varsa filan giderdi. Çok, öyle sabah 9, akşam 5 gibi mesai
yapan bir çalışma tarzı içerisinde değildi Uğur Mumcu. Daha çok, kendisi,
araştırması çerçevesinde ya bir yerlerde gider görüşme yapar veyahut da
evinde yazısını yazar, randevüsüne gider; o şekilde bir çalışma tarzı vardı,

- 338 -

AHMET

PİRİŞTİNA

(İzmir)

-

Sayın

Coşkun,

gazetenin

içerisinde,

cumartesi günü Hikmet Çetinkaya'nm bir yazısı vardı "Şişko T ekin'le konuştum"
diye, o konuda hiç bir tesadüfen bir gö rüşm e niz oldu mu?
ATİLLA COŞKUN - Hayır, Hikmet beyle görüşm edim .
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Bir de şunu öğrenm ek istiyorum : Biraz
evvel anla tırken, uygulanan bomba yöntemi dediniz. IB D A -C ve İslâmî Hareket
Ö rgütlerinin her zaman, bugüne kadar uyguladıkları bir y ön tem dir de diniz. Bu
olay da aynı yöntem uygulanm ıştır dediniz. Yani, Türkiye'de bir tane örnek
v e re b ilir m isiniz Uğur Mumcu olayı haricinde?
ATİLLA COŞKUN - 16 tane... Kitapta var. Bu, benim bilgim değil.
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Bu, İçişleri Bakanlığı bünye sind eki bir kuruluşun D evlet Güvenlik
M ahkem esi Savcılığına gö nd erdiği bir rapordur; o raporda yer alıyor bu bilgi.
Yani, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel M üdürlüğüne bağlı, onun bü nyesinde
bir yapı var. ‘ Bu bomba daha ne rele rde kullanılm ıştır" diye D evlet G üvenlik
Mahkem esi Savcılığı bu yapıya soruyor. Bunun üzerine -orada vardır- o n la r bir
yanıt gö n d e riyo rla r. Budur bu olay ve pek çok olayda kullanılm ış, isterseniz
ben hemen burada g ö stereb ilirim , zapta gire b ilir.
Bakın; “ içe riğ in d e CDX olan C-4 plastik türü bom baların Türkiye'de de
çeşitli eylem le rde kullanıldığı bilin m ekted ir. Bomba M illi Merkezi, toplanan
b ilg ile re göre son 10 yıl içerisinde bu tür bombanın kullan ıldığı eylem le r
şunlardır: 21 Aralık 1983 günü Ankara İli M ebusevleri Ören Sokakta bulunan
34 T 5269 plakalı otoya bomba koyma eylem i. 19 Aralık 1983 günü İzmir İli
Alsa nca k İkinci Kordon Fransız Kültür Merkeziyle Am erikan Kulübü arasında
park h a lin d e bu lu nan 34 T 7594 plakalı otoya koyma eylem i* diye burada 6
tane eylem sayılıyor. Ayrıca;
"2 Nisan 1989 günü Ankara l l f « i i Çankaya İlçesi Ziya G ökalp Caddesi
Ada kale Sokak 27 nolu yerde bulunan T ürk-Ingiliz Kültür D erneğ in e ait oto
ga ra jın d a k i bomba patlaması olayı,
26 Ekim 1989 günü Ankara İli Çankaya İlçesi Sedat Sim avi Sokakta part
etmiş

olan

Suudi

Arabistan

B üyü k e lç iliğ in d e

gö revli

Askeri

Ataşe

A bdurrahm an Ahmet Ahs -bir yabancı isim- makam otosuna bomba koyma
eylem i" diye, burada da 6-7 tane şey sayıyoruz ve iç e riğ in d e de, bunların
soru ştu rm ala rıyla ilg ili, hangi örg ütle rin olduğuna da ir b ilg ile r var. Yani,
kitabın 50 nci sayfasından sonraki bölüm ünde bu konuda kısmi bir bilgi var.
B A Ş K A N -K om isyo n üyelerim izden başka sorusu olan var mı?
AHMET PİRİŞTİNA (İz m ir)- Ben Sayın C oşkun'dan, bir de, acaba, şey
anlam da, bütün seyrini çok ayrıntılı biçim de takip ettiği, sonunda da ortaya
eser d e n e b ile c e k bir yapıt çıkardığı olayda, bir yorum da y a p a b ilirse ; yani.
Uğur Mumcu kim lere teh dit oluşturuyordu? Uğur Mumcu bir d e stabiliza syon
po litika sının

sonucu mu öldü rü lm ü ş o la b ilir?

Yoksa,

bundan

öteye.

Uğur

Mumcu de vle t içinde kendi çıkarları için örgütlenen çete ler için de ciddi bir
teh like o luşturu yor muydu? Bunlar hakkında be lirli b ilg ile r ed in m iş olduğuna
da ir sizin b ilg in iz var mı? Yani, bu anlam da he rha ngi bir b ilg ile rin in ,
te c rü b e sin in ışığında, kısa bir yorum yap a b ilirs e memnun olurum .
ATİLLA
COŞKUNUğur
sö yleye bilm e m in ... Keşke elim de

-

Mumcu'yu
kimin
ö ld ü rd ü ğ ü n ü
benim
delil olsa -ben hukukçuyum , senelerce
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avukatlık yaptım- elim de ciddi somut b ilg ile r olsa, bir dakika durmam; bu
konuda b ilg i veririm . Gerçekten
böyle bir bilgi olm am akla
birlikte,
arkadaşım ızın sorusu, tabiî önem li; yani, bir çalışm anın

ürünü

bir havayı

h is s e d e b iliy o rsu n u z. Benim tüm çalışm alara rağmen, çalışm alarım ın sonucu
olarak u la ş a b ild iğ im şey, kitabımının da 3 üncü sayfasında çok net olarak
söyled iğim , bu devlet isterse Uğur Mumcu cin aye tinin
fa ille rin i ve
az m e ttire nlerin i bu la bilir. Yani, bu devletin bilgis i dışında, T ürkiye'de, A nadolu
top ra kla rın d a bir iş ya p ıla b ile ce ğ in e ben inanmıyorum, h iç b ir konuda. Onun
için,

devletin

gücü

yüksektir,

istihbaratı

geniştir,

istih b a ra t

teşkilatları

m uhteliftir. Kaldı ki, tab iî devle tin bunu açıklam ası da zor. Çünkü, bazı devlet
m em urlarının,
Susurluk
olayındaki
soruşturma
komisyonu
ve
diğe r
soru ştu rm ala rda gördüğüm üz gibi, bazı devlet m em urlarının bu işlere bulaştığı
anlaşılıyor. O ne denle, burada da ne oldu bilem iyoruz. O bu la şm a la r var mı
bilem iyoruz. Varsa da çok zor çıkar. Ancak, işte bu son olayda olduğu gibi,
böyle ara ların da bir kapışma olursa b irile rin in , o n la r ortaya çık a b ilir. Size
ba şarıla r diliyo rum , çok zor bir iş yapıyorsunuz gerçekten. Keşke bir sonuç
a la b ilse n iz. Ö zellikle, sonucun Meclis bünyesinden çıkmış olması, Türkiye
dem okrasisi açısından çok önemli bir şeydir; ama, zor bir olay.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz, zahmet ettiniz ge ld in iz, bilgi verdiniz;
teşekkür ederiz.
Şim di, Hüseyin

Oğuz'u

d inle yece ğiz.

Hüseyin

Oğuz,

geçen

sefer

Susurluk K om isyonunda ifade veren, konuşan ve Susurluk Kom isyonu Başkanı
Mehmet Elkatmış'ın da bize faydalı o la b ile c e ğ in i dü şündüğü bir arkadaşım ız. O
sebeple, çok önem li diye görüyorum ben şim dilik, bakalım verd iği b ilg ile r
b irb iriy le uyum sağlarsa önemli bir tanık diye düşünüyoruz.
Hüseyin Bey, ho şge ldiniz.
K om isyonum uzun davetine
H o şge ldiniz.
Ken dinizi

tanıtarak

icabet

başlayın.

ettiğ iniz

Biz, sizi

için

şunun

teşekkür

için

çağırdık

ediyo ru z.
buraya;

Susurluk Kom isyonuna vermiş oldu ğun uz ifadede, Uğur Mumcu cin a y e tiyle
ilg ili ola ra k birtakım sözlerin iz var. Bizim Kom isyonum uz U ğur Mumcu
cin aye tiyle ilg ili, Susurluk Komisyonu gibi çok geniş bir alanı in cele m iyoru z;
sadece Uğur Mumcu'yu in cele diği için, kişi ve olay... Siz, birtakım s ö z le rin iz in
arasında, bukonuyla ilg ili b ilg ile r v e rd iğ in iz için. K om isyonum uz sizi
dinle m eye karar verdi, siz de ge ld iniz, çok memnun olduk. Bu olayın
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aydınlatılm ası

konusunda

yapacağınız

katkılar

için

şim diden

teşekkür

ediyoruz.
Buyurun.
HÜSEYİN OĞUZ - Ben, Edirne İli İpsala İlçesi Koyuntepe Köyü nüfusuna
kayıtlıyım. Ancak, uzun müddet terörle m ücadelede çalıştığım için, İzmir İli,
Karaburun Merkez nüfusuna, nüfusumu aldırdım ve şu anda oranın nüfusuna
kayıtlı geçiyorum . Mehmet oğlu, 1959 doğum luyum . Şu anda Elazığ İl
Jandarm a il Merkez Personel İşlem Assubayı olarak halen Jandarm a Genel
Kom utanlığı Jandarm a Assubayı olarak görev yapıyorum. Evliyim, 2 çocuğum
var, eşim hemşire, sağlıkocağı lo jm anında -İzmir Karaburun'da- oturuyor.
Ben

bu olayla

ilg ili

ge lişe ni

şu

şekilde

arz

edeceğim

Komisyona;

Malatya İli Pötürge Tosunlu Köyünden bir şahsı takip e d iyo rd uk biz; ismi
Doğan Erşahin. Doğan Erşahin'i takip ederken, iki ekip oluşm uştuk, Malatya İl
Janda rm ada gö revliydim , 1993-1996 yılla rın da M alatya'da görev yaptığım sıra
içe risin de. O zaman. Doğan Erşahin'in arkadaşı oldu ğu Tekin Coşkuner,
ga zetelerde çıkan "Şişko Tekin" bahsi geçen kişi, bende onun te le fonları da
var, g e liş tiğ i şekilde arz edeceğim , takdiri Komisyona bırakacağım . Kendisiyle
hiç tanışm ıyordum ben, Ali Öztürk İstanbul'dan

geldi.

Doğan

E rşah in gilin

düşmanı olduğu, düşmanı, aynı zamanda yakalanm ası için -aşiret çocuğu olan
varsa b ilir- karşı tarafla beraber, tanıyan

olduğu için, onların düşm anıydı bu

şahıs, Doğan Erşahin. G eldiğinde, biz bir arkadaşın; İbrahim Uçar... Kendisi
de zaten konuşm alara tanık, bu kom isyona da teşrif e d ec e ğin i söyledi bana. O,
telefon num araları, merkezde oturuyor, İbrahim Uçar D o ğ a n şe h ir Çığlık
Köyünden, 323 00 92 ve 325 51 96 telefon num araları, o arkadaşım tanık,
yanımda, aynı zam anda beraber, 1993'ten beri tanıştığım bir arkadaşım .
Yalnız, bu vatandaş. Onun ard iyesind en Tekin'e telefon etmiştik, bu Doğan
E rşahin'le ilg ili. Kendisi beni hiç tanım ıyor, "ben ja nd arm a istihbaratm dayım ,
assubayım " dedim, ismimi verdim Hüseyin Oğuz olarak.
Bir gün sonra bana bir randevu verdi... Yani, ben konuyu baştan
anlatırsam , T ekin'le olan bağlantıya aydınlık getirm esi açısından... Bana bir
randevu yeri verdi, B il-D ir diye bir yer verdi. Ramazan ism inde bir şahıs
çalıştırıyor. Ben kendim gittim oraya. G ittiğim de, tabiî, bu şekilde değildim ;
üzerim de bir kötü mont vardı. Çünkü, konumum öyle ge rekiyo rdu . 3 polis
m em uruyla

geldi.

G eldiğinde

"ben

Hüseyin

p o lis le r de vardı. Ben bir vatandaşla

assubayım"

dedim.

Yanında

görüşeceğim i z a n ne diyo rdum ; ama,

p o lis le r olunca birden bir değişik düşünce hasıl oldu; neden p o lis le rle geldi
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diye. Dedim ki o zaman, bu p o lisle rle herhalde iş b irliğ i içe risin d e , düşüncem .
Daha sonra, Mustafa assubay var, soyadı şu anda hatırımda de ğil; o, şu anda
Urfa il Janda rm ada görevli. Oradan ayrıldık, ayrılınca. Aydın Öztürk'ü, Pötürge
Tosunlu Köyünden 565 50 66 ve 67^eFefonları var. Ben uzun müddet sorguda
çalıştığım için, pek fazla not almam. Çünkü, zekam onu ge rek tiriyo r. M eşhur
olm ak için filan da bunları anlatm ak istemiyorum , o de ğil; b ilg ile rim i
anlatırsam rahat olurum diyorum. Çünkü, herkesin anlatm ası ge rekir. Bunu
borç olarak anlatıyorum . Aydın g e ld i. Aydın ge ld iğ i zaman Tekin'i ken d isin e
sordum ben;

dedi ki “ağabey. Tekin çok te h lik e li bir adam, T ekin'le nasıl..."

dedi. Yalnız, Doğan E rşahin'le ilişki... Ben size Doğan E rşahin'in k iş iliğ in d e n
b ahsedeyim ki, aydınlanm ış olsun. Doğan Erşahin şu anda ceza e v in d e yatan...
Yalnız, anla tım larım Kom isyondan dışarı çıkıyor, Susurluk'ta da öyle oldu; çok
zor durum da kalıyorum. G ülbahar Ateş var, şu anda ceza evinde yatıyor,

Is raill i

bir kadın, bu İsrail ajan ıd ır aynı zam anda. İstanbul p o lis ind e Mehmet Ç a ğ la r'la
arası iyidir,
Malatya

il

Mehmet Ç ağlar'la
Jandarm asında.

ben telefonla

Neden

görüştüm,

G ülbahar

Ateş'i

kayıtlar

m evcuttur

söylüyorum ;

Doğan

Erşahin'in s u ç ortağı olduğu uyuşturucudan şu anda H o lla n d a 'd a onların
büyük bir parası var, uyuşturucu parası var, ge tirem iyo rlar, ben onu da arz
ed eceğim . Bu, Celal Ateş'in karısıdır. Celal Ateş'in oğlu var, Mehmet Ateş.
Doğan Erşahin, tabiî gazetelerde yanlış yazdı; Gebze'de Mehmet Ateş'le
beraber kaçırılm a olayı var, kaçmaları var, ja nd arm an ın elin d e n kaçm aları var.
Takip ondan başlamıştı bizim. Daha sonra. Aydın geldi, orada kalmıştım. Ben
D oğan'la olan konuya aydınlık getirm ek için anlatm ıştım . Aydın g e ld iğ in d e
dedi ki "biz G erger'de araştırdık. Doğan Erşahin yok. Yalnız, UrfaSiverek'teym iş" dedi. Siverek'te deyince Sedat Bucak'a da yanıyordu ve ben
çok zorlanacağım ıza kanaat getirdim .
izin verirseniz, o assubay arkadaşın ism ini verm eyeyim ; çünkü. Uğur
Mumcu

olayı

ile

alakası

yok.

Yine

benim

görevim de

olan

bir

assubay

arkadaşım la telefon irtibatı kurduk. Aydın g e ld iğ in d e dedi ki -aynen söyled iği
şey- "bunun yaptığı çok büyük şeyler var; ama, ben..." o zaman zanne derse m
DYP-SHP Hükümeti vardı, İnönü'nün konumlu bir yerde old u ğ u n u hatırlıyorum ;
"eğer Erdal İnönü bana bir garanti verirse, ben Mumcu olayını -bunun nasıl
yaptığını- anlatacağım " dedi. Ben hiç atlamadım; neden atla m adım , onlar
an la tsın la r diye üstüne gitm edim .
AHM ET PİRİŞTİNA(izmir)- Size bunu söyleyen kim?
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HÜSEYİN OĞUZ- Aydın ö z tü rk . Şu anda sağ. Ben Elazığ İl Jandarm adan
-H a kkarid en tayin olun ca- ken disine telefon ettim, dedim ki "bak, ben çıktım
ge rç e kle ri anlattım. Hani senin

bir sözün vardı, an la ta c ak mısın?".

Bana

‘ konuşalım " dedi. Ondan sonra, bu olay oldu ğun da n sonra, tab iî U ğur Mumcu
k a tle d ild ik te n sonra, 3 gün sonra, Ali ö z tü rk. Tekin Coşkun'er'i... Orada, Tekin
C o şkun er'in tele fonlarını vermiştim , cep telefonu ve çağrı cih azı var Tekin'in;
ceb im de var onlar. Ben şunu istiyorum; o cep te le fo n u yla çağrı şeyleri
araştırılırsa, onun hareket tarzı ortaya çıkar diye diyorum . Çağrı 261 30 45 ve
Tekin 'in ö z e lliğ in d e n şey yapacağım . 0542 231 02 90 cep telefonu numarası,
halen o cep telefonu var mı bilm iyorum . Ben geçen gün takipteydim , onu sonra
arz edeyim , ben olayı, gelişen b ilg ile ri arz edeyim. Ali öz tü rk'e , duvardan, şişe
iç e ris in d e C-4'ü çıkarttırır, gösterir. Tabiî bu anla tım ları hep Ali

bana da

anla tm ıştı; ama, bu saatte a n la ta b ilir mi bilem iyorum . Bu a n la tım la ra İbrahim
Uçar da tanıktır ve buraya ge le cek; ama, bir şey olmasın dedi bana, g e liş e n le ri
ben g e lir anlatırım dedi. Neden bunu gösterm işti; Doğan E rşahin'le bu nlar
düşm an oldu kları için. Doğan Erşahin'in ağabeyi de m uhtardı; İbrahim Erşahin
ve bu adam öld ü rü ld ü , Tekin'in sayesinde öfdürüldü. Tekin bize 10 m ilyar teklif
etm işti. Şöyle olmuştu -ben oradan getireceğim işi şim d i- demişti ki "ben
Doğan E rş a h in ’i vereceğim ; ama, 10 milyarımı isterim" Aydın vardı yanımda,
te le fo n la görüştüğüm de; "tamam, olur" dedim. Olur; ama, 10 m ilyar... Biz
gö revim iz i yapıyoruz, para için görevim izi yapmıyoruz. Daha sonra Mustafa
arkadaşa dedim "sen bunu bir başka kanaldan araştır, n e d ir' Oral Çelik'in
arkadaşı olduğu netleşti, net yani, onun artık şeyi... Ben, Kom isyonu yanıltmış
gibi olm asın, yanlış olmasın benim anlatım larım ; ben b ilg ile rim i anlatıyorum .
Ben bir gö revim i yapıyorum , ben Susurluk Kom isyonunda, çetede kanıtladım,
görevim i yaptım, ben b ilg ile rim i arz edeyim, görevim i yapayım; çünkü, ülke
bizim . Y an lışlık la ra meydan verilm esin. Ben de aynı konum da o la b ilirim , benim
de fa ille rim in araştırılm ası lazım.
C -4 ‘il gö sterince, "biz İbrahim Erşahin'in traktörüne koyarız, hiç silahla
filan uğraşılm az" Ali öztü rk 'e onu diyor. Daha sonra, işte, 10 m ilyar olayı
ge lin ce, 10 m ilyarda, görüşelim dedim ben, Tekin'e b ir randevu verdim ben.
M alatya merkezde D iyarbakır Kadayıfçısı var, birkaç
tane var; ama, bu
O rdue vin in altında, soldaki kadayıfçıda Aydın, ben görüştük. Aydın o esnada
İstanbul'dan 4 m ily ar para getirtm işti. 7 milyarını peşin istiyordu. Dedim ki ben
Tekin'e "kardeşim , sen Doğan'ı vereceksin; ama, para emanet, benim. Bak,
-A ydın'da para var- benim m alvarlığım şu, m alvarlığım yok. Yalnız, benim
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kayın ped erim in arsaları var, istersen, ben tapuyu alacağım , sana vereyim ;
yalnız sen sözünde dur" dedim. Bu önce "olmaz" filan dedi, daha sonra düştü,
4 m ilyara düştü. Aydın parayı verecek oldu, ben dedim "olm az; yani, şim di,
para için yapmıyoruz. Bu bize işi versin" Aydın'la biz 36 gün bir odada kaldık;
yani, benim çalışma odamda. Aydın hiç dışarı çıkmamak şartıyla kaldık. Ondan
sonra dedi ki "Doğan Siverek'te, Sedat Bucak'ın yanında" Biz Mustafa'nın 06
LN son rakamını hatırla yamıyorum ; bir Temprası vardı kırmızı, o, T ekin 'in 2
arabası... Tekin'in bir arabası yok, Tekin şu anda hiçb ir iş güç yapmıyor, çeksenet işi; Alaattin Çakıcı ile de direkt irtibatta olan bir in san bu. H iç b ir iş
yapm ıyor, halen bir iş yapmıyor. En son araba, bu, C o rolla, bilg isiya rlıym ış ,
artık benim arabam olmadığı için hiç bilm iyorum ; 34, sonu da 44, geçen gün
takip ettiğim için plakayı aldım ben. 2 arabalı. O nunla biz Urfa'ya gittik, kot adı
Mahmut ola ra k arayacaktı. Burada da zaten bende küçük notlarım var. Orada,
yan ım d akini biz aradık. Yalnız, daha sonra ben silahı g e tird iğ in i öğ ren dim , bizi
atlattığı yönünden "de... Hakkari'deyken beni aradı "ağabey..." dedi, şim di
Tekin benim bunları b ild iğ im i biliyo r. Artı, d iğe r arkadaşların da b ild iğ in i
b ild iğ i için, birisi bana telefon etti, dedi ki "hani, o silah kaçakçılığı vardı ya;
sana da bana da para verm edi, ben ayrıldım yanından, biz o parayı
h a lle d e lim " dedi.
Bu arada, Hakkari'den Elazığ'a gelince, g e liş m e le r yine oldu; g e liş m e le r
şöyle: Ben Aydm'ı -demin de arz ettiğim gibi- tele fonla aradığım da, önce bana
"anlatacağım , yalnız, görüşelim " dedi, çünkü çok korkuyor. Ruhsatlı silahı var;
ama, F ethullah Bey bilir, Şark çocuğu, o olayları çok iyi b ilir. Bir de, aşiret
çocu ğu nda bu tür şeyleri isp iyon culuk olarak d e ğ e rle n d irirle r.
TEVFİK D İK E R (M a n is a )- Aydın Öztürk... Kim d ir bu?
HÜSEYİN O Ğ U Z- Aydın ö ztü rk, şu anda Pötürge'de, demin...
TEVFİK D lK E R (D e v a m la )- Sivil mi...
HÜSEYİN OĞUZ -

Vatandaş bu. Yalnız, devlete yakın bir vatandaş,

ja n d a rn m a ya çok yakın bir vatandaş, o bölgede terör örgütünü sokm ayan bir
in sandır.
TEVFİK DİKER(Devam la) - Yani, Uğur Mumcu ile ilg ili esas b ilg i Aydın
ö z tü rk'te.
HÜSEYİN O Ğ U Z - Aydın... Ali C-4'ü gören ve olayd an 3 gün sonra
eşyasını yükleyip gö tü re n le r bunlar, M alatya'dan götüren ler. O laydan sonra
M alatya p o lis i bunu gözaltına alıyor. Onu kurtaran da U ğur Tonik, Yargıtay
O nursal Üyesi olarak bana tanıttığı kişi. Ben ken disini gördüm ve konuştuk;
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yani, benim yanıma getirdi onu, konuştuk. İşte, o zaman ben onlara viski
verdim k e n d ile rin e . Yani, bir odada oturduk, konuştuk. İHatta, dedi ki "işte
kom ünist birisi öldü..." falan, öyle bir laf geçti, fazla bir şey geçm edi; ama, ben
bir tepki gösterm edim , gösterm em em gerekiyordu. Çünkü, örgütün içine kadar
da girdim ; tepki gösterirsen deşifre olursun. Takip devam ediyordu; yani, bu
a n la tım la r devam ediyordu. Bir ara^ Aydın konuşacak oldu, ben alay
kom utanına söyleyecek oldum, gelişm eyince söylem edim . Bu esnada,
ko n uşm a lar vardı, zannedersem Aydın'da o kaset o la b ilir; ama, çıkarır mı
bilm iyorum . Yani,.küçük bir kasette vardı bu konuşm alar. Bu şekilde olm uştu.
AHMET PİRlŞTlN A(lzm ir) - Soyadı ne A li'nin?
HÜSEYİN O Ğ U Z- Öztürk.
AHMET P İR lŞ T İN A (D e vam la )- Ali?..
HÜSEYİN OĞUZ- Evet, o da Öztürk.
AHMET P lR İŞ T İN A (D e vam la )- Tesadüfen mi öztürk...
HÜSEYİN OĞUZ - Hayır; amca çocukları onlar. Ali Öztürk'ün de kardeşi
Erol ö z tü rk . Doğan Erşahin tarafından öldü rü lm ü ştü İstanbul'da. Istanbul'daS
kişi öldü rü lm ü ştü , hatırlar mısınız bilm iyorum ... Sülükler, tele vizyo nda
çıkmıştı... Aynı olay. Yani, bu, bir eroin parasının pa ylaşılm asından dolayı
çıkan olay.
TEVFİK D İK E R (M a n is a )- Ali'nin C-4'ü gördüğünü ve b ild iğ in i, bu C4'ün...
HÜSEYİN OĞUZ- İbrahim
diyor...
TEVFİK

D İK E R (D e va m la )-

Erşahin 'in
İbrahim

arabasına konacağını, "koyarız"
Erşahin

değil.

Uğur

Mumcu'nun

arabasına kim koydu? Uğur Mumcu cinayetiyle ilg ili, bu saydığınız isim lerin
h a ng isin in...
HÜSEYİN O Ğ U Z- Tekin'in, Tekin Coşkuner'in...
TEVFİK D İK E R (D evam la)-O rada ki rolü nedir?
HÜSEYİN O Ğ U Z- Tekin Coşkuner... Şimdi şöyle; kendisi eski ülkücü,
aynı zam anda çek-senet işi yapıyor. Ben size ö z e lliğ in i söyleyeyim . Bir iş
yapm az. Sedat Bucak'la direkt irtibatta olan bir insan.
TEVFİK D İK E R (D e va m la )- Hayır, Uğur Mumcu c in aye tinde ki direkt ilgisi
nedir? Yani, iddia ettiğiniz... Nereden bağlantı g e liy o r ve bu konudaki
b ilg ile rin iz , b e lg ele riniz?..
HÜSEYİN O Ğ U Z- Uğur Mumcu cinayetinde, şöyle; işte. Uğur Mumcu'nun
C-4 ile öldü rü ld ü ğ ü n ü , onda da aynı C -4'lerden olduğunu ve İbrahim
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Erşahin'in de bu şekilde Uğur Mumcu'yu ö ldü rd üğ ü gibi, ’ o C -4 'lerle işini
b itire b ile c e ğ im " demesi...
TEVFİK D İK E R (D e v a m la )- Yani, T ürkiye'de C-4 sadece bu kişide mi
var?
HÜSEYİN OĞUZ- Ben o konuyu açacağım zaten, bilgi vereceğim .
Hayır efendim ; C-4...
TEVFİK D İK E R (D e va m la )- Bir dakika m üsaade ed er m isiniz... C-4'ü
burada gördü nüz ve burada bir kişiyi oraya g ö nd eriyo rsunu z; ama, o noktada
kesiyorsunuz, dikkat ediyorum . C-4 başkaları tarafından da k u lla n ıla b ilir.
HÜSEYİN O Ğ U Z- Başkaları tarafından k ullan ılam a z, işte orada eksik
b iliyo rsunu z. Neden eksik...
TEVFİK D İK E R (D e va m la )- Yani, T ürkiye’de C-4'ü

-sizin

b ilg ile r in iz e

göre, b e lg e le rin iz e göre- bir tek bu kişi mi k u lla n a b ilir?
HÜSEYİN OĞUZ- Hayır efendim, C-4 şu anda normal, m ücadele eden
veyahut da normal vatandaşta bulu naca k bir patlayacı m adde d e ğ ild ir; C-4
ordu malıdır. Yani, ben bunu bilerek söylüyorum; kom ando kursu gördüm, ben
bu maddeyi çok iyi tanıyan, bilen bir insanım, kendim kom ando kursunda
kullandım da.
TEVFİK D İK E R (D e va m la )- Hayır, niçin bu arkadaş ordu malı C-4'ü almış,
b ilg ili

ve

yetenekli?..

Bir

başkası

yok

mu?

Onun

dışında

bir

isim

söylem iyo rsun uz. Bu arkadaşın direkt Uğur Mumcu cin a y e tin d e k i rolünü ben
merak ediyorum.
HÜSEYİN OĞUZ- Ben o şekilde biliyorum . Yalnız, C-4'ü k im lerden, ne
şekilde aldığını bilem iyorum .
AHMET PİR İŞ TİN A (lzm ir)- Siz, Tekin Coşkuner'le gö rüşü rken, bir para
istiyor sizden. Bu, Doğan Erşahin 'in cezaevinden, Koca eli'nde n kaçtığı, onun
yakalanm ası için mi?..
HÜSEYİN OĞUZ- Ben yakalatacağım , bana bu kadar para verin dem işti.
Para için her şeyi yapabilen birisi.
AHMET P lR İŞ T İN A (D e vam la )-

Siz

gö re vin iz

icabı

Doğan

E rşah in 'i

yakalama...
HÜSEYİN OĞUZ- Görevim zaten benim. Bir trafik kazası geçirdim , ben
Ramazan Sülük diye birisin in silahını yakalamıştım o zam anlar, o takip
sırasında. O da kayıtlarda var, Y eşilyurt a d liye sin de var.
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TEVFİK D lK E R (D e v a m la )- Sayın Oğuz, C-4'ü
C o şkuner'e gelm ek istiyorum; bizim Komisyonum uzun

kullan an ve Tekin
görevi U ğur Mumcu

kom isyonu. Diğer, d e d iğ in iz o la yla r tabiî...
Benim

sizden

net

istediğim .

Tekin

C o şkuner'in

Uğur

Mumcu

c in a ye tin d e ki rolü nerede? Onu detayıyla bize anlatır mısınız?
HÜSEYİN OĞUZ- Uğur Mumcu olayından sonra, M alatya'dan bu eşyaları
yük le n iyo r, Ali ö z tü rk g il yüklüyo rlar, kaçıyor bu.

Daha

sonra

polis

bunu

gözaltına alıyor, gözaltına aldığında Uğur Tonik devreye g iriyo r ve serbest
kalıyor.
TEVFİK D İK E R (D e v a m la )- Burada, U ğur Mumcu neresin de bu işin?..
Sadece bir ölümü var, ölüm ünden sonra, yargılanan, aranan bir kişi, b irile rin in
yardım ıyla çıktı diyorsunuz. Ben hâlâ -sizin anlattığınıza göre- U ğur Mumcu
cin a y e tiyle direkt bir bağlantıyı görem edim .
HÜSEYİN

OĞUZ-

Ben

de

b ilg ile rim i

anlatıyorum

size.

Ben

şöyle

diyorum; ben diyorum ki, o olay tarih ind e burada oldu ğun u kanıtlıyamıyorum
ben. Ancak, arka d a şla rla konuştuğum uzda, Ankara'da o ldu ğun u, 3 gün sonra
evinin

eşyasını

Ali

ö z tü rk g ilin

yükleyip

g ö türdü klerini...

Bunu

ken dileri

sö yle d ile r.
AHMET PİRlŞTİNA(lzm ir)- İbrahim Erşahin ve Ali Öztürk...
HÜSEYİN OĞUZ- Aydın ve Ali Öztürk. İkisi de amca çocukları.
TEVFİK D İK E R (D e va m la )- Tekin C oşkuner'in

ilişkid e olduğu

isim leri

teker teke r sayar mısınız?
HÜSEYİN OĞUZ- Onun şu anda bir ekibi var; ama...
TEVFİK

D İK E R (D e v a m la )-

Hayır,

Uğur

Mumcu

cin aye tinin

olduğu

tarihten önce, o tarihte ve sonrası b ile b ild iğ in iz . Tekin C o şkuner'in iliş k ili olan,
Türkiye'de medyaya yansımamış...
HÜSEYİN O Ğ U Z - Ahmet Ö zal'la direkt irtibatlı olan bir kişi bu.
TEVFİK D İK E R (D e v a m la )- Bunların hepsini sayınız.
HÜSEYİN OĞUZ- Ben söylüyorum işte. Ben korkarak çıkmadım piyasaya,
ben ge rçe kle ri konuşm aya, b ild ik le rim i konuşmaya geldim . Ben b ile t almak
için rezerve yaptırm ak için b irile rin i koyuyorum devreye; bu şahıs direkt
-rezerve yaptırm adan- uçağa binen b ir insan, Ahmet Ö zal'la İstanbul'da
görüşen bir insan, bu böyle bir insan; az bir insan değil bu.
AHMET PİRlŞTİNA(lzm ir) - Şöyle diyelim ; siz Tekin Coşkuner'i -ben not
aldım da

Sayın

Diker- şimdi diyorsunuz ki "çek-senet mafyası yapar, bu

ülkücüdür, bu adam Ahmet Özal'la görüşür"
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HÜSEYİN O Ğ U Z- A lalattin Çakıcı ile arkadaş, Oral Ç e lik'in arkadaşı
diyorum .
,
AHMET P İR İŞ TİN A (D evam la)- Sedat Bucak'ın arkadaşı...
HÜSEYİN OĞUZ- Sedat Bucak’ın yanına g id e r ge lir diyorum , ben gittim
diyorum .
AHMET P İR lŞ T İN A (D e vam la )- Bunlar ne tip işler? Yani, bu iş b irliğ in in
son ucu nda

ne yapılıyordu? Yapılan

bu iş b irliğ in in

Uğur Mumcu

ile

ilgisi

neydi?..
HÜSEYİN

O Ğ U Z-

Ben

size

şöyle

s öyleyeceğim ,

b ild ik le rim i

söyleye ceğim ; ben Sedat Bucak'ı tanım am; ama, Sedat Bucak'ın yaptığı işleri,
kendi arkadaşlarım ın kanalından, uyuşturucu olayından b iliyo rum . Alaattin
Ç akıcı’nm da polis kontrolünde -İstanbul'da- çek-senet işi yaptığını... Tekin de
bu işi yapıyor. Artı,burada Uğur Mumcu'nun son kitabı vardı Kürt Sorunu diye,
ben

okudum

evve liya tın da

kitabı.
da

Okuduğum

de ğiniyo rdu,

için

dem iyorum

Ağca'da

da

ve

burada

de ğiniyo rdu.

de ğin iyo rd u ,

B un la r

Ağca'nın

arkadaşları. Tekin C o şkuner Ağca'nın arkadaşı; yetm iyor mu daha söyled iğim .
Yani, Tekin'in konumu bu diyorum ben.
AHMET P İR İŞ TİN A (D evam la)- Bakın, şöyle bir fark var; sizin çok vakıf
oldu ğun uz, yılla rd ır yaşadığınız bir olay, biz Kom isyonda daha çok yeni
duyuyoruz. Hatta, isim leri bile ancak...
HÜSEYİN OĞUZ- Mesela, özel bir avukatı var; Oğuz... Onun bütün
işle rin i ya p a b ile n o şahıs var, şu anda da yanında.
AHMET P lR İŞ T İN A (D e vam ia )- Oğuz Tekin?..
HÜSEYİN OĞUZ- Soyadını bilm iyorum ; ama, Oğuz Tekin o la b ilir. Oğuz
diye bir avukatı var.
AHMET P İR İŞ TİN A (D evam la)-

Aydın

Öztürk

şöyle

bir

beyanda

bu lu nuyo r; bana Erdal İnönü destek versin...
HÜSEYİN OĞUZ- "Beni korusunlar, ben bu olayı anlatacağım " dedi.
AHMET PİR İŞ TİN A (D eva m la)- Ama, sizin açınızdan da. Aydın Öztürk Ali
Öztürk'le b e rab er C-4'ü gören konumunda mı?
HÜSEYİN O Ğ U Z-A li Öztürk gören konum unda. Duvardan...
AHMET

P İR İŞ TİN A (D evam la)-

Ali

Öztürk de bilgi sahibi;
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Öztürk

gören

konum unda.

Aydın

ama, sizce, bu C-4'ü Uğur Mumcu suikastında kullanm ış veya
kullan ılm ak üzere b irile rin e vermiş olan insan İbrahim Erşahin mi?
HÜSEYİN OĞUZ - Hayır. İbrahim Erşahin öldü zaten. O adam muhtardı...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ağabeyi şeyin...
HÜSEYİN OĞUZ - Doğan Erşahin 'in ağabeyi. Onu öld ü re ce kle rd i.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, kim... Yani, b u nlar bilgi sahib i mi?
V e rd ik le rin i mi söyleye cekle r Erdal İnönü'ye: yoksa, kimin verd iğ in i mi
söyleyecekler?
HÜSEYİN OĞUZ - Olayı Tekin'in ne şekilde g e rç e kle ştird iğ in i, kim lerle
olduğunu.
AHMET

PİRİŞTİNA

(İzmir)

-

Tekin'in

kim lerle

ge rçe k le ş tird iğ in i

sö ylece klerd i; nasıl verd iğ in i söyleyeceklerdi.
Tamam, teşekkür ederim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Cem Ersever'i tanır mıydınız; Uğur Mumcu
cin ay e tiyle ilgisi var mıydı?
Eşref Bitlis olayının bağlantısı var mıydı Uğur Mumcu olayıyla?
"Dursun Coşkun Kıvrak" diye birisini tanıyor musunuz?
HÜSEYİN OĞUZ - Onu tanımam. D iğerleri hakkında k on uş a bilirim .
TEVFİK
çalıştınız mı?

DİKER

(Manisa)

-

Jandarm ada

gö revli

böyle

bir

albayla

HÜSEYİN OĞUZ - Çalışmadım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Böyle bir albayı tanım ıyorsunuz.
"Muharrem Tunç" diye bir assubayı tanıyor m usunuz?
HÜSEYİN OĞUZ - Tanımıyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Albay Kâzım Ç illio ğ lu 'n u tanıyor musunuz?
HÜSEYİN OĞUZ - Tanıyorum. Dürüst bir insandı, in tiha r etli.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Tunceli'de görev yaptı.
HÜSEYİN OĞUZ - Evet tanıyorum, çok dürüst bir insandı.

İzmir

Alayından oraya gitti ve terör olaylarında bazı m enfaat çeteleri oldu ğun da n
dolayı adam cağız yedirem edi, benim gibi çıkıp konuşam adı, in tiha r e^tti.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Tuğgeneral İsmail Kuru'yu tanıyor musunuz?
HÜSEYİN OĞUZ - Tanıyorum; Malatya Pütürge'li.
TEVFİK DİKER (Manisa) - MalatyalI işadamı yakın akrabası var mıdır;
kimdir?
HÜSEYİN

OĞUZ -

M alatya’da

değil

oldu ğun u; yani...
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de,

İstanbul'da

Ö z'lerle

ilişkili

TEVFİK DİKER (Manisa) -"Ö z 'le rle " derken, hangi Öz?
HÜSEYİN OĞUZ - Fevzi Öz...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Fevzi Öz ne iş yapar?
HÜSEYİN OĞUZ - Fevzi Öz'ü bilmeyen insan yok...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Efendim, ben tutan akla ra geçm esi için
söylüyorum . Tutanaklar bilm ez, söylem eniz gerekir.
HÜSEYİN OĞUZ - Ben anlatayım size. Fevzi Öz'ün, M alatya'daki
uyuşturucu trafiğine yön veren bir insan olduğunu

biliyorum

ve şu anda

gayrim en kulü çok Malatya'da. Fevzi ö z Doğanyol'a g e ld iğ i zaman, Semra
Özal'ın kızı da oraya gelm işti ve özel kayıklarıyla beraber gezdi. B elge leri var;
yani, ben bilgi olarak söylüyorum. O zaman ben gö revliydim orada.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Tekin Gencer...
HÜSEYİN OĞUZ - T ekin'le ilişkisi var; tanır.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Murat Demir, Murat ipek...
HÜSEYİN OĞUZ - O itirafçıları tanımıyorum ben.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yeşil, Alaattin Kanat...
HÜSEYİN OĞUZ - Yeşil'i bilirim , Alaattin Kanat'ı bilirim ismen. D iğer
itirafçıları bilm em, medyadan biliyorum şu anda da; yalnız...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Çakıcı'yı ve Çatlı'yı tanıyor m usunuz?
HÜSEYİN OĞUZ - Çakıcı'yı ismen bilirim , Çatlı'yı hiç tanım azdım ben.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu saydığım isim lerin Uğur Mumcu cin a ye tiy le
direkt ba ğlantıları var mıdır; bu konuda...
HÜSEYİN OĞUZ - Anladım ben sizin sorunuzu, onu şöyle gündem e
getireceğim .
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bir dakika...
HÜSEYİN OĞUZ - Ben sorunuzu çok güzel anladım , siyasî po le m iğe
girm eden yanıt vereceğim .
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sizinle ilgili bir cüm leyi daha okuyacağım ve
ben...
HÜSEYİN OĞUZ - Hayır, ben dedim zaten; ben. Eşref Bitlis olayınd an
girm iştim kom isyonda. Şimdi, ortada bir gerçek vardı, terör olayı Türkiye 'n in
gü nd em in de ve bu sorunun çözülm esi için Eşref Bitlis Paşamızın hazırladığı
çok güzel bir dosya vardı. Bu dosyayla Diyarbakır'a gidecekti o zam a n la r ve
konuyu gündem e getirecekti. Yani, Eşref Bitlis Paşamız şid de te karşı olan bir
insandı. Bu şekildeki m ücadelesine karşı olan kişile r vardı. M esela, Cem
Ersever,
bence, karşı olan
bir insandı ve
Eşref
Bitlis
Paşamızın
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öld ü rü lm e s in d e , bilem iyorum ; ama, kesinlikle onun bir ilgisi vardı, ki, Eşref
Bitlis Paşa olayına ke s in lik le suikast diyorum ben, isterse beni Yüce Divanda
yargılasınlar. Neden suikast diyorum; oradaki er, yani, uçağa bir saat önce bir
pilotun g ird iğ in i ve bir şeyler koyduğunu, erin ifadesinin alınm adığını, daha
sonra da... Onu orada söylem edim , burada söylüyorum ben, şoförü bu konuda
aydınlık getirecek bir insan. Şoförü de assubaylıktan atılma. Eşref Bitlis
Paşamızın şoförlüğünü yapıyordu. Tekrardan Eşref Bitlis Paşamız onu alıyor,
yani, assubay olup, atılan, daha sonra da

işçi olarak

Genel

Komutanlık

b ü nye sine giren bir kişi.
Cem Ersever'e ge lin ce, Cem Ersever önceden dürüst o la b ilir; ama, daha
sonra Y e şil'le tanışınca. Yeşil önce polisin adamı, daha sonra işte JİTEM
de d ikle ri, öyle bir şey yok yani. Herkes diyor ki, JİTEM var; ama, öyle be lirli
birim le re konmuş, b irile ri ken d ile ri iyi menfaat temin etmesi için 'ben JİTEM"
diyor, vatandaş da bunu bir şey zannediyor; menfaattir, başka bir şey değil
yani. Cem Ersever'le, o zam anlar, o Yeşil'le Suriye'ye gidip gelen bir insan,
hatta, Suriye gizli servisinde de, ben id dia ediyorum, irtibata geçen bir insan.
Oradan kaçak altın, eroin getiren insanlar. Daha sonra rant büyüyünce
a ra ların da çekişm ezlik başlamıştır. Yeşil olsun, d iğe r konudaki in san larla
olsun. Yeşil şu anda Türkiye'de geziyor ve hiç yakalanm az Yeşil, ben her
zaman söylüyorum , nerede yakalayacaklar. Yeşil MIT'in adamı şu anda.
K om isyonda da söyledim , kim olursa olsun, yine söylüyorum , yakalam azlar;
çünkü. Yeşil çıkarsa her şeyi anla tırsa çok güzel olur, ülke te m iz le n ir diyorum
ben.
TEVFİK DİKER (M anisa) - iç harp de çıkar mı?
HÜSEYİN OĞUZ - Geçen gün aynı soruyla karşılaştım; çünkü, bana göre
yani, ya n lış lıkla r çıktığı zaman herkes b irbirine düşücek kim senin kimseye
güvenci kalm ayacak. Ben jandarm a assubayı olarak kendim e güvenem iyorum
şimdi.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Son olarak, sizin, biraz önce Komisyona “çok
ön em li" d e d iğ in iz, hatta, "Komisyona gelip, konuşacak, ifade verecek"
d e d iğ in iz İbrahim Uçar'ın, avukat Ceyhan Mumcu ve size, Hüseyin Oğuz'a,
a n la ttıklarını bugüne kadar gü ven lik gü çle rine anlatıp, anla tm adığı konusunda
b ilg in iz var mı? Bu b ilg ile ri, gü ven lik gü çle rine , bugüne kadar anlatm adı mı?
HÜSEYİN OĞUZ - Anlatmadı. Neden anlatm adı derseniz; ben, şimdi,
g ündem e kendim i getirm ek istemiyorum, medyalık da olm ak istemiyorum . Yani,
yanlış
anlam ayın,
neden
anla tmadığımı
diyeceğim
ben
size,
onu
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kanıtlayacağım . Bu işte önem li olan güven olayı; çünkü, b irile ri bu olayı
kapatm ak istey e bilirdi, ben de ondan anla tmadım , gü ven em ed iğim için
anla tmadım .
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Ceyhan

Mumcu'ya.

size

anlatıyor;

ama,

g ü ve n lik gü çle rine , devlete anlatmıyor; çünkü...
HÜSEYİN OĞUZ - Ceyhan Mumcu'ya anla tm adı hiç.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bizde anlattığına d a ir du yum la r var.
HÜSEYİN OĞUZ - Hayır, sadece CHP il başkanm a anlattık biz.
TEVFİK DİKER (M anisa) - CHP il başkanı, hatta, başkalarının da içinde
olduğu...
HÜSEYİN OĞUZ - Sadece CHP il başkanm a an la tıld ığ ın ı biliyorum ben.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Yani, İbrahim Uçar'ı çok ö n e m s e d iğ in iz için
söylüyorum ...
HÜSEYİN OĞUZ - Evet, çok önem li diyorum ben.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Sizin ve Ceyhan Mumcu'nun

ve CHP il

başkanının dışında...
HÜSEYİN OĞUZ - H içbir yere anla tılm adı...
TEVFİK DİKER (M anisa) -...U ğ u r Mumcu cin a y e tiyle ilg ili

b ild ik le rin i

hiçbir yere anlatm adı.
HÜSEYİN OĞUZ - Hayır, anlatm adı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Benim sorularım bu kadar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O sırada Malatya'da görev yapıyorsunuz.
Şimdi, bir kenera bırakalım Tekin Ç oşkuner'in e lin d e ki bom bayı, Ali Öztürk'ün
gördüğü bombayı. Onlar görm emiş olsa dahi, Malatya'da Uğur Mumcu
cin a y e tin d e
k u lla n ıla b ile c e k
nitelikte
bir
bom banın
var
oldu ğun u
sö ylüyo rsu nu z değil

mi?

Yani,

böyle

bir bomba,

C-4

bom bası

o tarihte

T ürkiye'nin bir başka yerinde olab ile ce ğ i gibi Malatya'da da vardı...
HÜSEYİN OĞUZ - Diyorum ben.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Vardı diyorsunuz.
Yani, bu, hani, bazen d iyorla r ya bomba dışarıdan gelm iş, yok...
HÜSEYİN OĞUZ - C-4'ü anlatm adım ben size.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Aşağı yukarı biliyoruz.
HÜSEYİN OĞUZ - Plastik patlayıcı efendim. Yani, kırtasiyeden alırız ya
çocuklara böyle hamur gibi bir şey, boz yap, onun gibi bir şey bu. Onu
bozuyorsun, naylon torbaya koy, yürü; içine fünyeyi koymadıktan sonra bomba
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öz,elliği olmaz; ama, fünyeyi koydun mu, şuraya yapıştırsan, bilem iyorum ; ama,
güçlü bir patlayıcı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tekin Çoşkuner veya o bombayı ele geçiren,
bunu nereden temin e d e b iliyo rla r, nasıl temin e d e b iliy o rla r?
HÜSEYİN OĞUZ - İşte, o kanat çok önemli olan. Ben istiyorum ki, şöyle
istiyorum; o gün soruşturmasını yapan polis teşkilatının, uzmanların bu raporu
bu şekilde yazmaları ge rekird i diyorum, ben yapsaydım şahsen, ben derdim ki,
bu bir bom balam a olayıdır, bir suikasttır ve burada k ullanılanın C-4 veya C-3
o la b ile c e ğ i olasılığını ortaya atardım; çünkü, burada norm alde terör
örg ü tle rin in yaptığı bir bomba olayı yok, bir el bombasına hazırlanm ış yok, bir
m olotof olayından ge rekli bir şey değil, yalnız bu bir C-4'tür diyorum ben, ki,
gerçekten bom balam a olayıdır ve C-4'tür diyorum, ısrarla onu diyorum ben ve
C-4.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tekin Coşkuner böyle bir C-4'ün sahibi
oluyor; yani, onun kontrolunda bir C-4 bombası olduğunu b iliyo rsu n u z ve bunu
da Ali Öztürk görüyor bizzat ve size söylüyor.
HÜSEYİN OĞUZ - Duvardan çıkardığım şişe içe risin de gösteriyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, sizin tah m inin ize göre, iki şeyle, bir,
bunu bizim şişko Tekin, Tekin Coşkuner, bizzat kendisi taşıyıp, kullanm ası mı
gerekir, yoksa, sadece, bir para karşılığı...
HÜSEYİN OĞUZ - Büyük para alır, para karşığı, zaten, herkes yapmasını
bilm ez onu. Yani, o işi yapacak kişinin bizzat uzman olması lazım. Neden
uzman olması lazım; arabanın tonajı ne kadardır; 860-900 diyelim . Ona ne
kadar gider; 2-2,5 kilo gider. O şekilde değe rlen dirm e si lazım. Bilim sel olarak
konuşm ak lazım. Yani, Uğur Mumcu'nun k a tle dilm esin de kullan ılan C-4 iki
ikibuçuk kilodur, üç kilo diyem ezsin.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, böyle bir bomba, sizin tah m inin ize
göre kaça alınır satılır?
HÜSEYİN OĞUZ - Piyasada satılmaz o.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, büyük bir menfaat mı sağlar?
HÜSEYİN OĞUZ - Çok büyük menfaat sağlar.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Cem Ersever'den ele ge çirilm iş o la b ilir mi bu
C-4?
HÜSEYİN OĞUZ - Evet. Ben diyorum ki...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, Tekin
Ersever...

-

354

-

C oşkuner

tarafından

Cem

HÜSEYİN OĞUZ - Tanıyor onu. “Tanımıyorum" diyecek; yalnız, tanıdığını
ben biliyorum ; çünkü, bahsetm işti Cem Ersever'in...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Efendim, tanımadığını sorm uyorum . Oradan
ele ge çirilm iş mi diyorum ; b ilg in iz var mı?
HÜSEYİN OĞUZ - Geçirilm iş o la b ilir diyorum ben.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, bu, böyle d e d iğ in iz gibi, pek şeyde
satılan bir meta olmadığı için; yani, böyle gazete ilanıyla "bende C-4 var"
deyip, b irile ri gelm eyeceği için. Tekin Coşkuner, kuvvetle m uhtem el, sizin
de diğin iz , bu çek-senet mafyası veya demin, az önce saydığınız iliş kid e
olduğu isim lerden birine falan sa ta b ilir bunu değil mi?
HÜSEYİN OĞUZ - Alabilir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Nasıl alabilir?
HÜSEYİN OĞUZ - Alabilir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Alacak. O zaman "a la b ilir" d iyorsan ız, son
olarak ken disinin ihtiyacı olması lazım kullanm ak için; ama, bir de
boyutu yok mu?
HÜSEYİN OĞUZ -

satma

Yok. Ben şöyle söyleyeyim ; yani, C-4 Am erikan

yapımı bir şeydir, ordunun haricin de bir yerde olmaz. Orada net cevap
v e re b iliy o r muyum, bilm iyorum . Yani, şöyle söyleyeyim ...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, o b a hse ttiğ iniz iliş kid e olduğu in s a n la r
orduda değil ki, aldığı in sanlardan alacak ve bir yere satacak.
HÜSEYİN OĞUZ - Onun nereden aldığını bilm iyorum ben; yalnız askerî
kanattan almıştır.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hayır, biraz önce Cem E rseve r’den o la b ilir
dediniz.
HÜSEYİN OĞUZ - Samimî diyorum ben işte. Sizin sorunuza...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Almak satmak arasında bir

kavram

kargaşasına geldi. Kafamda netleştirm ek açısından şunu soracağım: Yani,
Tekin C o ş ku n e r’in tek başına gidip Uğur Mumcu'yu öldürm eyi h e d e fle d iğ i ve
bir bomba tedarik ettiğini düşünm em iz lazım ki, bir yerden aldı ve kullandı
olsun. H albuki, bir ihtim al daha var. O bir yerden bir bomba tedarik e d iyo r ve
b irile rin e satıyor olab ilm e gibi bir rol oynamış o la b ilird e n hareketle ben bunu
söylüyor diye deminki sorumu sordum. Yani, sonuç olarak, Tekin C oşkuner, bu
işten para kazanmak için birisine satmış değil mi sizce?
HÜSEYİN OĞUZ - O lab ilir de, onu bilm iyorum . Ben yalnız...
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AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yoksa, cebinden parasını verecei<, alacal<
ve k endisi bir olayda kullanacak veya...
HÜSEYİN OĞUZ - Kendi kanaatim benim, mafyaya çok de ğiniyordu...
T ürkiye'de, mesela şu anda öyle hedef o la n la r var; onları benim şu anda
anla tm am a gerek yok, o tür kişile r var.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Komisyondan da var mı öyle hedef olanlar?
HÜSEYİN OĞUZ - Mesela, Fethullah Erbaş var. Ben yakınen izliyorum,
kon uşu lan şeyleri söylüyorum ben.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bakın, Ahmet Bey, Hüseyin Bey diyor ki, Tekin
C o şkun er Cem Ersever'le tanışıyor, b irb irle rin i tanıyorlar. Bu C-4 olsa olsa
Silahlı Kuvvetlerde olur, başka yerde olmaz.
HÜSEYİN OĞUZ - Olmaz diyorum ben.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Cem de askerdir. Bu, buradan bu ilişk ileri
kan alıyla g e ç e b ilir d iyo r ve Tekin Coşkuner bunu satmak için de ğil, b irile rin in
ke n d is in i yö n le n d irm e siyle Uğur Mumcu'yu...
HÜSEYİN OĞUZ - Büyük para karşığında...
TEVFİK DİKER (M anisa) - ...para karşığında öldürm esi için, bu ele
g e ç tiğ in i kullan dı diyorsunuz.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) -

Zaten

kardeşini

öldürm e

durumu

var

adamın. Coşkuner'in kardeşi yok muydu muhtar?
HÜSEYİN OĞUZ - Yok. Doğan Erşahin 'in kardeşi var. İşte, büyük para,
on m ilyara onu öldüttürecekti.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Benim anlattığım sizin anla ttıklarınızın özeti
mi?
HÜSEYİN OĞUZ - Özeti.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, şimdi şu k ro n o lo jiyi bir çizelim mi?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Müsaade eder m isiniz, bakın, şu veya bu
şekilde, Tevfik Beyin söyled iği şekilde bir bomba tedarik e d iliyor. Ben diyorum
ki. Tekin Coşkuner, bunu, işi daha paket olarak alır, bir bombayı da alır ve o
bombayı kendisi de bizzat ku lla n a b ilir, paket program b e lirli bir para karşığı
da o la b ilir.
HÜSEYİN OĞUZ - O da ola b ilir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bir de diyorum ki, acaba şu o la b ilir mi:
Demin sizin adını saydığınız, onun çek-senetten dolayı ve birçok ne de nle rle
ilişki içinde olduğu birtakım in san lar söylediniz. Sadece, Tekin C o şkuner bu
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bombanın kullanılm ası değil, alınıp bir başka üçüncü şahısa d e vred il nesi gibi
bir rol oynam ış olabilir...
HÜSEYİN OĞUZ - O da olab ilir. Ben, demin dedim ya yanında onun
koruma gibi çek-senet işi yaparken adamları da var. Mesela, yanında
am eliyatlı bir çocuk var, -ismini bilm iyorum - onun her şeyini biliyor. Yani,
m esela o çocuğa da verip koyd ura bilir; o da var. Tekin çok kurnaz birisi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Tekin bunu kimin adına yapar?
HÜSEYİN OĞUZ - Tekin bunu ülkücü mafya adına yapar; Alaattin
Çakıcı'nın adına yapar.
TEVFİK DİKER (Manisa) -

isim ler biliy o r m usunuz bu konuda? Yani,

Uğur Mumcu cin aye tine Alaattin Çakıcı adına Tekin taraf oluyo r ve bunu
yapıyor.
HÜSEYİN OĞUZ - Ahmet ö z a i'la görüştüyse bilem em . Yalnız, Ahmet
Ö zal'la her zaman görüştüğünü biliyorum ,
Malatya'ya
g e ld iğ in d e
de
görüştüğünü biliyo rum . Biliyorum diyorum ben, İstanbul'a g ittiğ in d e de
görüşüyordu. M addî yönden zor durumda oldu ğun da "Ahmet a ğ ab ey maddî
yönden zor durum dayım " kelim elerin i de konuştu, ben o kadarını biliyorum .
İstanbul'a g ittiğ in de görüşüyordu.
TEVFİK DİKER (Manisa) -

Uğur

bağlantısını koya biliyo r musunuz?
HÜSEYİN OĞUZ Mümkün
söylüyorum ben.
TEVFİK DİKER

(Manisa)

-

Mumcu

değil.
Bakın,

cin aye tiyle

Yalnız,
bizim

onun la

komisyon

Ahmet

konuştuğunu
Uğur

Cinaye tini Araştırma Komisyonu...
HÜSEYİN OĞUZ - Anladım efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ö zellikle oraya ge lirs e n iz, bizi
aydınlatırsınız ve Türkiye'ye daha iyi görev yaparsınız.
HÜSEYİN OĞUZ - İşte, ben görev yapmak için

Özal'm

Mumcu

daha

iyi

hep şey yapıyorum

efendim .
BAŞKAN - Müsaade ederseniz birkaç soru da ben sorayım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Başkanım, bununla bağlantılı o ldu ğu İçin,
izin v erirseniz, çok kısa olarak soracağım.
Tekin Coşkuner'in kişiliği bu tür bir eylemde; yani, biz fizik ola ra k falan
da tanım adığım ız için...
HÜSEYİN OĞUZ - Iriyarı, şişman biri.
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AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Şunu sormak istiyorum:

Fiilen

arabanın

altına girip, bombayı koya bilece k falan...
HÜSEYİN OĞUZ - Siz arabanın altına kondu diye mi dü şünüyorsunuz?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, uzaktan kum anda kulla n a b ile ce k
bir...
HÜSEYİN OĞUZ sorm adınız,

ben

onu

Bendeki bilgi kumanda kullanıldığını... Siz bana

anla tacağım.

Şimdi,

Tekin

Coşkuner...

Yani,

Uğur

Mumcu'nun arabasına birisi götürüp yerleştirm e olayı de ğil ki, uzaktan
kum andayla altına götürdüler; benim duyduğum , bildiğim bu kadar; yani,
istih ba ra t birim le rin d e konuşulan uzaktan kum andayla 2,5 kilo C-4'ün
arabasına y e rle ş tirild iğ i ve bir saat sonra patladığı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bir dakika Sayın Oğuz, ben de askerim...
HÜSEYİN OĞUZ - Ben sizin asker olduğunuzu biliyorum .
TEVFİK DİKER (Manisa) - Uzaktan kum andayla h iç b ir yere patlayıcı
yerleştirilm ez, patlayıcı yerle ş tirilir, o patlayıcıya uzaktan kum andayla
kumanda edilir.
HÜSEYİN

OĞUZ

-

Hayır,

hayır.

Şöyle

yani,

oyuncak

arabayla

y e rle ş tirild iğ in i, istihbarat birim le rind e konuşulduğunu ben şöyle şey yaptım.
Yani, küçük bir arabayla... Uzaktan kumandalı ara b a la r var ya, arabalar
diyorum bakın, benim bild iğ im i size arz etmek istiyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Siz Uğur Mumcu'nun aracına nasıl
y e rle ş tirild iğ in i C-4'ün izah eder m isiniz; neresine, nasıl?
HÜSEYİN OĞUZ - Ben görmedim , bilgi olarak, b ildiğim kadarıyla size
söyleyeyim . Oyuncak arabayla yüklenip, 2,5 kilo C-4'ün uzaktan kum andalı
oyuncak arabayla götürüp y e rle ş tirild iğ i benim bildiğim ; yani, başka
bilm iyorum .
TEVFİK DİKER (Manisa) - Çok yeni bir iddia.
HÜSEYİN OĞUZ - Hayır, ben öyle biliyorum diyorum . Bakın, şöyle
s öyleyeceğim : Ben olay yerini görmedim diyorum. Yani, bana nasip olsaydı...
BAŞKAN - Gösterelim olay yerini.
HÜSEYİN OĞUZ - Bakın, ben şunu söyleyeceğim : Olayı gören tek bir
kapıcı var, başka tanık yok. Yani, o saatte onun şeyini gören bir kapıcı var.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - İşte, bu şişko Tekin'in mizacı nasıldır; bu
arabayı kum anda edecek falan tip midir; yoksa çekilip kenara, adam larına
yaptıracak bir...
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HÜSEYİN OĞUZ - Tabiî, yaptırabilecek... İnsan kullanm asını çok seven
bir kişi, beyin, beyin...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Peki, b a hse ttiğ iniz bir kişi var burada,

Alaattin Çakıcı diyorsunuz, biz hep gazetelerde yurtdışında falan o ldu ğun u
okuyoruz...
HÜSEYİN OĞUZ - Yurtdışında değil, Sedat Bucak'ın y a n ında dır o, ne
yurtdışındası. Niye arıyoruz yurtdışında.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - G azetelerde öyle yazıyor da...
HÜSEYİN OĞUZ - Ben ortaya meşhur olm ak için çıkmadım, b irile rin d e n
de büyük m enfaat için çıkmadım. G itsinler Sedat Bucak'ın birsürü şeyi var,
a ra sın la r alsınlar. Sedat Bucak ken disini ne zannediyor, ülke içinde bir ordu
de ğil ki, sadece, benim bildiğim Silahlı Kuvvetler ordudur.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Çakıcı şu anda nerede b iliy o r m usunuz,
b ilg in iz var mı?
HÜSEYİN OĞUZ - Sedat Bucak'ın yanındadır, nerede olacak.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Şu anda.
HÜSEYİN OĞUZ - Tabiî.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Yine, Uğur Mumcu cin aye tinde ki...
HÜSEYİN

OĞUZ

-

Özür

dilerim

Kom isyondan,

ben

size

bir

isim

verm eyeceğim , yalnız bilgi vereceğim ; çünkü, çok büyük riskteyim , em niyette
hissetm iyorum kendimi. Bir kere, askerî kanattan aldığını söyley e ceğim ; ama,
isim verm eyeceğim .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bombanın...
HÜSEYİN OĞUZ - C-4'ün askerî kanattan alındığını ve Cem Ersever'in
ekibi tarafından alındığı... Yeter mi bu kadar?
TEVFİK DİKER (M anisa) - Araca yerleştirm e de, yine o askerî kanattaki
kişi mi, aynı kişi mi?
HÜSEYİN OĞUZ - Aynı kişi de ğil, başka bir ekip.
TEVFİK DİKER (M anisa) - O hangi ekip?
HÜSEYİN OĞUZ - işte, o da Cem Ersever'in yanında T ekin'le irtibatlı
olan bir ekip.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Peki,

uzaktan

kum andayı

kum anda eden

hangi ekip? Mustafa Deniz'in bu işlerle ilgisi var mı?
HÜSEYİN OĞUZ - O labilir; ama, ben tanımıyorum. Ben tanım adığım için
yanıltmayım. Bakın, ben size ısrarla söylüyorum , şöyle diyorum . Her
kom isyondan sonra benim bilgilerim dışarı çıkıyor, geçen de orada çıktı, ben
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bîr kurm ay albaya yüklendim , gerçekten de kanıtladım. Şimdi, burada da ben
ısrarla şey yapıyorum ve avukatımla görüştüm, söylersem dedim ben hiçbir
yere gidemem ; yani, buradan dışarı çıkamam ondan sonra. Askerî kanattan
alındığını söylüyorum , araştırılsın diyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Biraz bilgi

verin

araştıralım,

isim

verin

çağıralım Komisyona.
HÜSEYİN OĞUZ - Efendim ben diyorum... Ama, o zaman benden olduğu
çıkacak.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, Sayın Oğuz, siz ülkeniz adına görev
yapıyorsunuz.
HÜSEYİN OĞUZ - Hayır, benim hiç korumam yok diyorum .
FETHULLAH
adamın.

ERBAŞ

(Van) -

Siz

b iliy o rsu n u z

yani,

koruması

yok

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Siz şu anda görevde m isiniz?
HÜSEYİN OĞUZ - Ben görevdeyim de, benim hiç korumam, bir şeyim
yok yani.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Yarın gö revin ize geri mi dönüyorsun uz

yani?
HÜSEYİN OĞUZ - Evet gidiyorum , giderken takip yiyorum ben. İzin verin
de ben vermeyim onu; yani, ben istiyorum çıkmasını. Vermeyin diyorum .
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hiç olm azsa, Türk S ilahlı K uvvetlerinin
tümünü kapsayan de ğil, bir kuvvete bir birim e in dirin bu işi.
HÜSEYİN OĞUZ - Ben şerefli bir insanım. Ben size şu kadar bilgi
vereceğim efendim . Bu işin uzmanı olan kaç kişi vardır; bu işte öğretm enlik
yapan, uzman olan kişi diyorum, daha ne istiyorsunuz, yetm iyor mu bu kadar,
zora sokmayın; çünkü, benim hiçb ir güvencem yok. Ben on urlu , şerefli
yaşadım, 25 senelik askerim ve öyle ölmek istiyorum. Ben, bilm iyorum değil,
b iliyo rum : ama, çıksın on la r söylesinler. Polis çıksın desin ki, bu bir C-4'le
öldü rü lm ü ş tü r; ortaya çıksın. Eğer, askerî kanadı suçluysa, o adamı alsınlar
sorg u la sın la r. Halen yaşıyor o adam.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yaşıyor...
HÜSEYİN OĞUZ - Evet, yaşıyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu ba hse ttiğ iniz bombayı yapan, öğretm eni,
uzmanı olan kişi de ğil mi?
HÜSEYİN OĞUZ - Evet.
BAŞKAN - Şimdi, arkadaşımızın da can g ü v en liğ ine ...

-

360

-

HÜSEYİN OĞUZ - Hiç can g ü ven liğ im yol<. İzin verin, benim h iç b ir şeyim
yok. Ben m eşhur olm ak için de çıkmadım, bir şey pe şin de de d e ğ ilim . Ben
d ü rü s tlü k savaşı veriyorum .
BAŞKAN - M üsaade

ederseniz,

şim di,

siz

S usu rlu k

K om isyonunda

konuştuktan sonra basına da yansıdı bir bölüm ü, siz te h d it a ld ın ız mı veyahut
da sizin hakkınızda soruşturm a başladı mı?
HÜSEYİN OĞUZ - Alıyorum , her zaman alıyorum . Buradan sonra G enel
Kom utanlığa giderim ve orada tekrar, ne konuştuğum u, ifade veriyorum ben.
BAŞKAN - Yani, buradan sonra.
HÜSEYİN OĞUZ - Evet. Ben zor durum da kalıyorum .
BAŞKAN - Tabiî, G enel Kom utanlık, h e rha lde bu ifa d e n iz i alırke n, yani,
on la rd a bu kon uların açıklığa kavuşm asını isterler.
HÜSEYİN OĞUZ - İstesinler; ama, çıka rs ın la r istiyorum

ben. Geçen

kom isyonda ben dedim ki. G enel...
BAŞKAN - O zam an, m esela, biz kom isyon o larak şunu y a p a b ilir m iyiz;
m esela, bize anla ta m azsınız da G enel Kom utanlığa...
HÜSEYİN OĞUZ - Ben sizden şunu isteyeceğim : Em niyet is tih b a ra t ve
Jandarm a G enel Kom utanlığı is tih b a ra t b ü n y e le rin d e bu tür o la y la rla

ilg ili

in tika l eden b ilg ile r ve a ra ştırm alar istem iş olsan ız daha güzel olur.
BAŞKAN - Tamam.
Soru şu: İbrahim Uçar'ı bir ta rif e d e b ilir m isiniz?
HÜSEYİN OĞUZ - İbrahim U ça r’ı ta rif edeyim ben size. İbrahim Uçar
a rd iy e c ilik yapıyordu. Ben şöyle tanıştığım ı söyleyeyim ...
BAŞKAN - Hayır, boyu, kilosu, işte, ondan sonra...
HÜSEYİN OĞUZ - İbrahim Uçar 1.60 b o yla rın da, işte, 1953 do ğum lu,
42-43 ya şlarınd a falan, Malatya D o ğa nşeh ir Ç ığlık K öyünden. Ben o n un la
1993'te tanışm ıştım , g ö z a ltıla r olm uştu

yeni gittiğ im d e , orada g ö z a ltıla rd a

Adıyam an m ille tv e k ili vardı o zam anlar, Abuzer Bey vardı, -soyadını
b ilm iyo ru m - o bir sansasyon yaratm ıştı. İşte, "g özaltına a lın a n la ra A le v ilik
S ü n n ilik olayı soru luyo rm uş" diye; benim çok zorum a gitm işti bu. Öyle bir şey
yok dem iştim ben ki, k iş ile r kim lik tesp iti yapılıp bırakılıyo r, orada tanım ıştım
ben onu. K en disi gerçekten ülkeyi çok seven...
BAŞKAN - G özaltına a lın a n la rd a n mıydı?
HÜSEYİN OĞUZ - Hayır, onun şu anda kırsalda PKK'da k a y ın b ira d e ri
var; fakat, d e v le ti çok seven bir insan bu kişi. Yani, in s a n la r -kim olursa olsun -
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ölm esin, ayrıcalık olm asın; öyle bir düşünceye sahip olan bir insan ve benim
sam im î b ir arkadaşım , ben ailece görüşüyorum .
BAŞKAN - Tekin Coşkun mu bu. Tekin C oşkuner mi?
HÜSEYİN OĞUZ - Tekin C oşkuner. B attalgazi'd e oturuyor.
BAŞKAN - S usurluk Kom isyonunda “Coşkun" de m iş s in iz de onun için
soruyurum .
HÜSEYİN OĞUZ -

"Şişko Tekin" dedim

ben orada, iyi hatırlıyorum ,

unutm uyorum konuştuklarım ı.
BAŞKAN - Şim di, Tekin C oşkuner ile kon uşm alarınız kasete alındı mı;
alındıysa kaset ne oldu?
HÜSEYİN OĞUZ - Alınm adı. Sadece...
BAŞKAN - İfa d e le rin izd e n anladığım kadarıyla, bir teşe bbü sün üz var
kasete alınm ası konusunda.
HÜSEYİN OĞUZ - Alınm ıştı. Bu sefer gittiğ im d e ben o kaseti bulam adım .
İbrahim 'de idi kaset; çünkü, ben işyerim de de bırakm ıyorum , çok önem li bir
konu olduğu için, ona verm iştim . Çünkü, bazı b ilg ile ri ben m esela yanıma
alm ıyorum ...
BAŞKAN - Eğer, müm künse, bu kaseti bu la bilm e im kânınız olursa çok
memnun oluruz.
HÜSEYİN OĞUZ - Aydın Ö ztürk'te bir başka konuyla ilg ili, on unla ilg ili
bir konuda küçük bir kaset var. Ama, çıkarır mı bilm iyorum .
Bakın, ben size şunu söyleyeyim : Ben size her zaman ışık tutacağım ;
ama, benim h iç b ir güvencem yok.
BAŞKAN - Güvence için bizden ne istiyorsunuz?
HÜSEYİN OĞUZ - Koruma ta le binde bulundum . Ben ülkem in in sanlarını
hiç ayırm adım . Uzun müddet doğuda, güneydoğuda çalıştım , in sa n la ra hiç
insan p is liğ i, hayvan p is liğ i yedirm edim ; ben karşıyım. O tür in san lar, ırzına
geçen in sa n la r koruma a lıyo rlar. Ben dürüstçe m ücadele ediyorum ve
m üracaat ediyorum , "oluşm am ış" diyorla r.
BAŞKAN - Koruma tale bi konusunda biz de bir yazı yazalım Em niyete.
HÜSEYİN OĞUZ - Zaten olm ayacağını biliyo rum ben,
BAŞKAN - Siz Em niyetten mi koruma istediniz?
HÜSEYİN OĞUZ - Hayır, ben kendi kurum um a m üracaat ettim , bana
olum suz cevap verd ile r...
BAŞKAN - Jandarm a.
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HÜSEYİN OĞUZ - Evet. Ben de ondan sonra hiç yatakta falan bir yerde
yatm adım , çalışm a odam da, koltuğun üzerinde o şekild e idam e ediyorum .
BAŞKAN - O zaman, biz, koruma için Em niyete yazı yazalım mı; is tiy o r
m usunuz?
HÜSEYİN OĞUZ - İstiyorum tabiî. Ben, şu anda hiç em n iyette de ğ ilim ,
ta k s iyle ge lip gidiyorum .
BAŞKAN - Kaset konusunda yardım cı olursanız...
HÜSEYİN OĞUZ - Ona ben net bir şey diyem eye ceğ im . Eğer, Aydın
konuşursa bu olayı net çözecek; ama...
BAŞKAN - İkinci olarak, Malatya po lisi Tekin C o şkun er'i niçin gö zaltına
aldı?
HÜSEYİN OĞUZ - Bu Uğur Mumcu olayından sonra gö za ltın a alıyo r ve
bırakıyor.
BAŞKAN - Yani, Uğur Mumcu id dia sıyla ilg ili mi gö zaltına alıyor?
HÜSEYİN OĞUZ - Evet, 3,5 sene önce gö zaltına alıyo r, bırakıyor.
Kendisi de zaten...
BAŞKAN - T arih ini ha tırlıyo r m usunuz?
HÜSEYİN OĞUZ - Hatırlam ıyorum . Bakın, şöyle söyleye ceğim ...
BAŞKAN - Uğur Mumcu olayı 24 Ocak 1993'te oldu.
HÜSEYİN OĞUZ - Ben olayın ta rih in i biliyo rum da, onu

ne zaman

g ö zaltına ald ıkla rın ı bilm iyorum .
BAŞKAN - Yani, 1993'te mi gö zaltına alındı?
HÜSEYİN OĞUZ - Bilm iyorum . Yalnız, şöyle;

P oliste

çok

sağlam

adam ları var; yani, polis onu yakalam az.
BAŞKAN - Hayır, benim şey ettiğim şu: Tekin C oşkuner bu Uğur Mumcu
c in a y e tiy le ilg ili gözaltına alındığı zam an...
HÜSEYİN OĞUZ - Alınm ış...
BAŞKAN - Alındı. Bunun ifadesi alındı. Bu ifad en in. D e vlet G üvenlik
M ahkem esi, burası sürdürüyor ya soruşturm ayı...
HÜSEYİN OĞUZ - Evet.
BAŞKAN - O ifadeden buraya...
HÜSEYİN OĞUZ - Bilm iyorum . Yalnız, çok b a sit bir ifade alınm ıştır;
çünkü. Uğur Tonik devreye g iriy o r ve bıraktırıyor.
BAŞKAN - Yani, Uğur M umcu'yla ilg ili gö zaltına alındı.
HÜSEYİN OĞUZ - Evet, olayla ilg ili...
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BAŞKAN

-

Tekin

C oşkuner ile

tab iî,

nerede,

nasıl

çalıştınız,

onu

an la ttın ız zaten.
HÜSEYİN OĞUZ - Anlattım ben, ö z e llik le anlattım .
BAŞKAN - Bir de. Tekin C o şkuner'in evine gitm iş s in iz .
HÜSEYİN OĞUZ - Gittim .
BAŞKAN - Evde bu soh b e tle rin iz...
HÜSEYİN OĞUZ - Eve gittim ben, çok m uhterem bir eşi var, nam uslu bir
eşi var; yani, böyle nam azında niyazında, dürüst bir eşi var. Eşinin
zannetm iyorum b ilg i sahibi olaca ğını. Eşi, onu, Ş ile pazarında b ir kayısı
tüccarı o larak b iliy o r. Evine gittim diyorum ben. işte, bu şekilde b iliy o r eşi. Eşi
de nam az kılıyor...
BAŞKAN - Kaç defa g ittin iz?
HÜSEYİN OĞUZ - Bir sefer gittim ; yalnız, çok görüştüm .
BAŞKAN - Evine hangi tarih te gittin iz ?
HÜSEYİN OĞUZ - Evine, geçen sene, 1996 yılınd a gittim ; şubat, mart
ayı o la b ilir, tam hatırlam ıyorum .
BAŞKAN - İbrahim Uçar çek-senet iş le riy le uğraşır mı?
HÜSEYİN OĞUZ - İbrahim Uçar çek-senet iş le riy le uğraşm az; yalnız,
şöyle söyleye ceğim : S osyaldem okrat kanatta güçlü bir insan. Eğer ki, böyle bir
ya n lışlık olduğu zam an, m esela, çek-senet işinde u ğ ra şa ca kla r o lursa, direkt
posta koyan bir insan. Şim di, orada bir ülkücü mafya olayı var, bir de, o ülkücü
m afyaya karşı koyma olayı var.
BAŞKAN - Yani, bu da karşı m afyadan mı?
HÜSEYİN OĞUZ - Karşı olan bir insan. Gözünü kırpm adan ç e ke bilen bir
insan; çeker yani öyle bir insan.
BAŞKAN - Ne iş yapıyor; neyle g e ç in iy o r bu adam ?
HÜSEYİN OĞUZ - Şu anda, e n iştesi var Haşan Uçar, İstanbul Teknik
Ü n iv e rs ite sin d e n ayrılm a, üç veya dördüncü sınıftan olm ası lazım. Yüksek trafo
olayı var onla rın . K öylere yüksek gerilim trafola rı y ap arla r. Büyük para tabiî...
BAŞKAN - ihale...
HÜSEYİN OĞUZ - Tabiî. O işi çok iyi be ceriyo r, ele k trik işini falan çok
iyi beceriyo r.
BAŞKAN - Bunun dışında başka iş yapıyor mu?
HÜSEYİN OĞUZ - B ahçesi var, tarla sı var ke n d is in in . Ç iftç ilik yapıyor,
çok büyük boş be sih ane si var şu anda, yapam ıyor onu; çünkü, yetişem iyor.
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Y uridışında

ka rd e şle ri

sıkıntısı yok.
BAŞKAN

-

Tekin

var,

zaman

zaman

C oşkuner'in

para

telefon

ve

g ö n d e rirle r:
çağrı

yani,

m addî

nu m ara larını

zaten

ve rd in iz.
HÜSEYİN OĞUZ - D iğ e rle rin i de verdim .
BAŞKAN - İbrahim Uçar hangi dosyanın üzerine gitm ek istedi ve siz
kim den korkarak bırak d e diniz?
HÜSEYİN OĞUZ - Anlam adım .
BAŞKAN - S usurluk K om isyonundaki

ifadenizden

şey

yapıyorum .

İbrahim Uçar dem iş ki; bu dosyanın üze rine g ide lim , bu işin üzerine gid e lim ...
HÜSEYİN OĞUZ - Uğur Mumcu olayına gide lim dedi de...
BAŞKAN - Siz de m iş sin iz ki: "Bırak, o iş..."
HÜSEYİN OĞUZ - Ben dedim ki: "İbo, bak, M alatya'nın yapısını, oradaki
konum u biliyo rum . Burada bizi yaşatm azlar. Onun için, sen onu kapat."
BAŞKAN - Uğur Mumcu olayını kapat de diniz.
HÜSEYİN OĞUZ - Kapat dediğim şöyle: "Onu kim seye sakın söylem e,
buradan çıkam ayız" dedim . Yani, "çok riskli bir olay, bizi burada yok ederler,
çıkam ayız" dedim .
BAŞKAN - O zam an. Uğur Mumcu olayını yapan güçlü bir grup mu?
HÜSEYİN OĞUZ -T a b iî, güçlü bir grup.
BAŞKAN - M alatya m erkezli bir grup rou?
HÜSEYİN OĞUZ - M alatya'yla b a ğlantılı tabiî.
BAŞKAN - Yani, ya p a n la r M alatya m erkezinde mi?
HÜSEYİN OĞUZ - Onu net bilem iyorum : ama, Tekin'in çok büyük kanadı
var. Tekin, beni, Elazığ'a giderken de takip etm işti, iki arabası var, ikisi de
Toyota.
BAŞKAN - Doğan Erşahin geçiyor.
HÜSEYİN OĞUZ - Firar.
BAŞKAN - Firar şu anda.
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HÜSEYİN OĞUZ - Firar.
BAŞKAN - Firar şu anda.
Ne iş yapar şu anda bu adam?
HÜSEYİN OĞUZ - Doğan Erşahin, tam onu açayım size.
İzzet Avni Öztürk'le düşman, kendisi Celal Ateş'le Hollanda'ya eroin götüren bir adam.
Büyük eroin yalnız, az değil. Şu onda anlann Hollanda’da Türkiye'ye gelecek paralan var.
Onu, Aydın Öztürk'e de sorabilirsiniz. Hatta, bana demişti ki Aydın Öztürk, "ya, böyle böyle bir
para var; nasıl getiririz?"
BAŞKAN - Bu Doğan Erşahin'le siz tanışmıyorsunuz...
HÜSEYİN OĞUZ - Hiç tanımıyorum, resimden biliyorum. Şu anda firar.
BAŞKAN - Firarda. Şu anda uyuşturucu işinden dolayı firarda.
Jandarma mı arıyor bu adamı, polis mi anyor?
HÜSEYİN OĞUZ - Jandarma ve polis de araması lazım; çünkü, İstanbul'da adam
öldürmesi de var.
BAŞKAN - Bu adamın tahsili nedir?
HÜSEYİN OĞUZ - Bu ilk zamanlar Pötürge'de DSP değil de, DSP ilçe başkanlığı bir
ara görüntü yapmış. Daha sonra uyuşturucu işine girince, firar, iki sefer jandarmadan kaçan
bir adam.
BAŞKAN - Siz, onu, takip için Malatya'da görevliydiniz?
HÜSEYİN OĞUZ - Tabiî... Tabiî...
Özel iki ekip...
BAŞKAN - Asıl göreviniz Doğan Erşahin'i takip içindi; fakat, netice alamadınız.
HÜSEYİN OĞUZ - Doğan Erşahin'i takip ederken kimlerle tanışmış olduk; Gülbahar
Ateş'le tanışmış oldum.
BAŞKAN -Bir dakika...
Doğan Erşahin'in takibinden bir şey çıkmadı o zaman.
HÜSEYİN OĞUZ - Hayır, çıkmadı.
BAŞKAN - Tamam.
HÜSEYİN OĞUZ - Tabiî, Tekin, bu arada. Aydın Güzel diye bir şahıs...
BAŞKAN - Pekâlâ, bu Aydın Öztürk, Doğan Erşahin'e neden düşman?
HÜSEYİN OĞUZ - Aydın Öztürk'ün amcası İzzet Avni öztürk var. izzet Avni öztürk'le
de Celal Ateş uyuşturucu yüzünden, eroin yüzünden anlaşmazlıktan birbirlerine düşerler.
Olayı ben aydınlatayım.
izzet Avni Öztürk, bu uyuşturucudan anlaşmazlık yüzünden, İstanbul'da öldürülür.
Daha sonra, Öztürk grubu. Celal Ateş'i Hollanda'da öldürür. Bunlann belgeleri var tabiî.

-

366

-

Oradan başlar düşmanlık. Uyuşturucudan yani. Büyük payın paylaşımından, ûztürklerin şu
anda büyük mal varlığı var şeyde; Ateşlerin de var İstanbul'da hanlan var.
BAŞKAN - Gülbahar Ateş?..
HÜSEYİN OĞUZ - Gülbahar Ateş İsrailli bir kadındır. Celal Ateş'in kansı. Esas İsrailli.
BAŞKAN - Musevi mi kendisi?
HÜSEYİN OĞUZ - Musevi kendisi.
Konuştum ben kendisiyle telefonla.
BAŞKAN - Hangi cezaevinde?
HÜSEYİN OĞUZ - Bayrampaşa Cezaevinde.
BAŞKAN - Şu anda Bayrampaşa Cezaevinde?
HÜSEYİN OĞUZ-Evet.
BAŞKAN - Bu da mı uyuşturucu konusunda?
HÜSEYİN OĞUZ - Türkiye'nin anası derler ona.
BAŞKAN - Efendim?..
HÜSEYİN OĞUZ - Türkiye'nin anası.
BAŞKAN - Uyuşturucu konusunda Gülbahar Ateş.
HÜSEYİN OĞUZ - Ben telefonla görüşmüştüm.
BAŞKAN - Biraz önce bahsettiğiniz Ateş'le bunun ilişkisi ne?
HÜSEYİN OĞUZ - Celal Ateş'in karısı. Nikahlı olabilir mi, bilmiyorum; kansı.
BAŞKAN - Ateş ikisi de, onun için diyoaım.
HÜSEYİN OĞUZ-Tamam, işte, karısı diyorum.
Celal Ateş öldü uyuşturucudan dolayı. Yurtdışı bağlantılarını Gülbahar Ateş organize
eder.
BAŞKAN - Şu anda Gülbahar Ateş'in yargılaması devam mı ediyor; yoksa, cezalı mı?
HÜSEYİN OĞUZ-Tutuklu.
BAŞKAN - Siz demişsiniz ki, "gözün aydın, Gülbahar Ateş cezaevinde."
HÜSEYİN OĞUZ - Kime?
BAŞKAN - Aydın Öztürk'e.
HÜSEYİN OĞUZ - Hayır. Ben yakalandığı zaman Aydın Öztürk'e dedim ki, "ya Aydın,
gözün aydın" Doğan Erşahin yakalandığı zaman; ondan sonra, Elazığ'dan telefon ettim.
“Gülbahar cezaevinde, gözün aydın'' dedim.
BAŞKAN - Gülbahar cezaevinde dedin.
HÜSEYİN OĞUZ - Doğan Erşahin'le beraber çünkü onlar.
BAŞKAN - "Beni bu olayın içine karıştınna" dediği olay nedir?
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HÜSEYİN OĞUZ - Uğur Mumcu şeyinden korktuğu için Aydın ûztürk, "ya, kanştımna
falan" dedi. Şimdi, zaten gelirse, senaryo falan çizeceğini biliyorum. Görüştüm de; "beni
koruşacak; kanştımia. Senin zaten bitti işin" dedi bana.
BAŞKAN - "Uğur Mumcu'yu öldüren bomba uzmanını tanıyoruz, biz de fotoğrafı var.
Onlar MlT'e bağlı çalışırdı" diyen f^urat İpek ve Murat Demir adlı itirafçılann bu sözleriyle ilgili
ne düşünüyorsunuz?
HÜSEYİN OĞUZ - Doğrudur diyonjm ben.
Şimdi, ben söyleyeyim: Uğur Mumcu, bir Eşref Bitlis neden öldürüldü onu tartışalım;
yani, siyasî bir atmosfer yaratmak değil de. Bu insanlar ülkenin kurtuluşu için mücadele
edenler. Yani, şiddete karşı oldukları için öldürüldü. Eğer ki bunlar öldürülmemiş olsaydı,
menfaat çeteleri sürecek miydi; bitiyordu menfaat çeteleri. Onun için öldürüldü. Kimin işine
gelmiyor bunlar; bazı menfaatçıların işine gelmiyor. Ee, MlT’le ilişkisi olan adamlar da var
bunun içinde. Tabiî, bundan öldürüldü bu adamlar.
Fethullar Erbaş neden öldürülocek yann birgün? Kendisine söylüyorum. Burada.
Aynen öldürülecek. Ki, bir adım attı. Gerçekten, değerlendirmeyi söylüyorum. Bir adım attı, bir
çığır attı. Bunun için, kırsala gidenler azaldı. Çok büyük sevaba girdi. Kırsala gitme azaldı ve
neyin ne olduğunu anladılar.
Mesela, Uğur Mumcu'yu bir vatan haini olarak; hayır. Eşref Bitlis vatan haini olmaz ki,
mümkün değil. Anlatıyorlar; yani...
BAŞKAN - Biraz önce bir şey söylemiştiniz de, bir yere gelmiştiniz.
"Uğur Mumcu'yu öldüren bomba uzmanını tanıyoruz" dedi. "Bizde fotoğrafı var"
diyorlar. Siz de biraz önce dediniz ki, ben o isme...
HÜSEYİN OĞUZ - Kalsın diyorum. Ben de kalsın izin verirseniz... Yalnız ben bir
arkadaşıma ismini verdim; çok şey olursa, o verecek.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Korkut Eken mi?
HÜSEYİN OĞUZ - Değil... Sormayın. Ben diyorum, bakın, askerî kanat. Korkut
Eken'in emekli bir asker olduğunu biliyorsunuz; daha, artık, netleşmeye gerek van mı...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, şimdi, MİT'te, emniyette, istihbaratta ve bu bomba
uzmanlığında Korkut Eken'in, son zamanlarda, kamuoyunda etkili ve yetkili, bilgili olduğu
söyleniyor da, siz de asker deyince, acaba Korkut Eken mi diye aklıma geldi; onun için
sordum.
HÜSEYİN OĞUZ -

Bilemiyorum. Ben oraya bir yanıt vermiş olmayayım.

Değerlendirme size ait.
BAŞKAN - Bu çocukların dediği; yani, "Uğur Mumcu'yu öldüren bomba uzmanını
tanıyoruz; bizde fotoğrafı var" doğrudur, onu bilir diyorsunuz yani?
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HÜSEYİN OĞUZ - Bilebilir. Şöyle: İtirafçılar arasında kimi yargısız olarak öldürdüğü
konuşulur. Çok bilen infaz edilir itirafçılarda. Onun pislikleri bir başkasına anlatılmasın diye,
öyle konuşulur yani.
Anlatabildim mi ne demek istediğimi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Itirafçılan hiç tanımadım diyordu. Şimdi, olabilir diyor.
HÜSEYİN OĞUZ - Ben tanımıyorum.
BAŞKAN - Olay olabilir diyor.
HÜSEYİN OĞUZ - Olay doğrudur; ama, tanımıyorum ben. Yalnız onunla ben direkt
görüştürdüm. Bu mücadeleye girdiğimde, direkt bir şahıs gönderdim. Ben gönderdim bizzat.
Bütün masraflarını çektim. Git, görüş dedim. Şerefsiz namussuz evladıyım gönderdim ve polis
kontrolünde şu anda. Hanifi Avcı'nın kontrolündedir o şahıslar.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Kim?
HÜSEYİN OĞUZ - Hanifi Avcı'nın kontrolünde onlar.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu itirafçılar.
HÜSEYİN OĞUZ - Evet. Yani, birileri bir yerleri karalamanın hiçbir anlamı yok.
Getirsin adlî yargıya teslim etsinler, bu olay bitsin. Neden; bu komisyonlar hiç oluşmasın.
Başka işlere bakın siz de ülkemizin menfaati için. Bize yararlı işlere çalışın. Şimdi, ortada bir
olay var, o kadar yorulmanın anlamı yok. Çıksın desin ki...
BAŞKAN - Şimdi, siz sözlerinizin arasında “polis, bunu C4'le bu cinayet
işlenmiştirdesin” dediniz.
HÜSEYİN OĞUZ-Tabiî.
BAŞKAN - Polis bunu söylüyor. Polisin hazırladığı raporda, C4 patlayıcılan hakkında,
"bu bomba, arabadan patlayan bomba CAtür* diyor.
HÜSEYİN OĞUZ - Tamam.
BAŞKAN - Polis söylüyor bunu. Raporunda düzenlemiş.
HÜSEYİN OĞUZ - Ben de diyorum ki, polis o C4 hakkında bir de rapor hazırlasın. C4
nedir; nerede bulunur; ne şekilde sızmıştır; kimlerden sızmıştır diyorum ben. Ona girilsin.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hanefi Avcı bilir mi nereden sızdığını?
HÜSEYİN OĞUZ - Bilmez mi, bilir tabiî.
Madem istihbaratçıysa, bilir. Ben jandarma assubayım. Ben il jandarmanın
istihbaratında çalıştım; ama, o İstihbarat Daire Başkanlığında çalışmış bir insan; bilmez mi?
Desin ki, bu bu şahıslardan alınmıştır. Yakalamıştır o bir ipucunu yalnız. Ben öyle tahmin
ediyorum, bilir.
TEVFİK DİKER (Manisa) - O zaman, Emniyet Genel Müdürü Sayın Ağar bilir mi?
HÜSEYİN OĞUZ - Bilir tabiî; niye bilmesin.
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BAŞKAN - Bak, ne diyor burada polis raporunda; C4 patlayıcı tarafında bildiklerinizle
Uğur Mumcu'nun otomobilinin uçurulması uyuşuyor mu? Siz C4 diyorsunuz, Susurluk
Komisyonunda ben C4'ün uzmanıyım diyorsunuz.
HÜSEYİN OĞUZ - Ben komando kursu gördüm, ondan biliyorum.
BAŞKAN - Pekâlâ, bu C4 patlayıcıları hakkında bildikleriniz Uğur Mumcu’nun
otomobilinin uçurulmasıyla uyuşuyor mu?
HÜSEYİN OĞUZ - Uyuşuyor tabiî.
BAŞKAN - Yani, C4'le. C4 konusunda bir şüphe var mı?
HÜSEYİN OĞUZ - Hiç şüphem yok. Vicdanen rahatım. Şer atmıyorum hiç kimseye.
BAŞKAN - Pekâlâ, yani, C4 kullanılmıştır. Bomba uzmanları da gelse bomba raporu
veremeyeceğini söylüyorsunuz.
HÜSEYİN OĞUZ - Bombanın patlatılmadığı raporu verir.
Geldiği zaman diyecek ki, ya burada bir bomba falan yok. C4 bir şey bırakmaz, onu
demek istiyorum.
BAŞKAN - Hayır, bize verilen polis raporunda, C4; yani, araç üzerinde yapılan
incelemede, C4'ün buluntulan var diyor.
HÜSEYİN OĞUZ - Yani, ben şunu kanıtlamak isterim: Yani, el yapımı bir bombayla
değil demek istedim. C4'le yapıldı. El yapımı bombada mesela bir parça kalır, bir şeyler kalır,
bir emare kalır yani. Onu demek istedim ben; ama, C4'te öyle değil.
BAŞKAN - C4'te ne kaldı diyor burada?
HÜSEYİN OĞUZ - Çok uzman olacak C4'ü bilmesi için.
BAŞKAN - Ne kaldı diyor? fy/lesela, arabanın altına mıknatısı yapıştınimıştır diyor.
Mıknatıs parçalan var ortada.
HÜSEYİN OĞUZ - Tamam. O net. Yani, benim demin dediğim gibi, bir oyuncak
arabayla götürüldü diyorum ya; bu, bir bilgi; yani, istihbarat kaynaklannda bir bilgi. O şekilde
yerleştirildiği bilgisi var diyorum ben ve doğru.
BAŞKAN - Oyuncak araba, uzaktan kumandalı oyuncak arabaydı?
HÜSEYİN OĞUZ - Yani, birisi götürüp yerleştirmedi onu. Orada bir net olalım.
Oyuncak arabayla yerleştirildi diyorum ben.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Infilaki de uzaktan kumandayla mı yapılır?
HÜSEYİN OĞUZ - Evet. Uzaktan kumandaya basar, infilak eder. Bindiği zaman
basar.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu olayda oyuncak arabayla, uzaktan kumanda edilerek,
C4'ün mıknatıslı kısmının arabanın alt kısmına yerleştirildiğini ve uzaktan kumandayla
patlatıldığını iddia ediyorsunuz ve bu arabanın olduğu ve rahmetli Uğur Mumcu'nun evinin
olduğunun çevresinde de uzaktan kumandayla bu işin takip edileceği karşı evlerde; yani.
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mutlaka ki binlerinin de görmesi lazım. Mesela, Behçet Cantürk'ün avukatına ait bir ev olduğu
gibi bir bilgi çıktı. Bu konuda bir duyumun var mı?
HÜSEYİN OĞUZ - Yok; hiçbir duyumum yok. Sadece, ben orada bir kapıcının
ayariandığını bilgim var. Kapıcı ayarlandığını biliyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Kapıcı mı uzaktan kumandayı...
HÜSEYİN OĞUZ - Hayır. Kapıcı istihbaratını verdiğini biliyorum; yani, Uğur
Mumcu'nun 24 saatlik yaşantısının istihbaratını kapıcının verdiğini...
TEVFİK DİKER (Manisa) - O istihbarat veriyordu; ama, Uğur Mumcu'nun arabasına
bu dediğiniz büyük iddianın yerleştirilmesiyle ilgifi herhangi bir ipucu var mı sizde?
HÜSEYİN OĞUZ - Yok... Yok... istihbarat birimlerinde konuşulan konu o.
BAŞKAN - Son olarak da, C4 parça bırakmaz derken, bomba parçası mı bırakmaz
demek istiyorsun?
HÜSEYİN OĞUZ - Tabiî, bomba parçası bırakmaz. Bir tek fünye var zaten onda fazla
malzeme, başka bir şey yok.
BAŞKAN - Ama, bu yapılan incelemede diyor, bu şeyin üzerinde C4 izlerine
rastlanmıştır diyor. Patlama yapılan araçtaki inlemeler üzerinde yapılan incelemede C4...
HÜSEYİN OĞUZ - Leke bırakıyor. O bomba ayrı bir parça bırakmaz. Yani, bu masada
bir leke bırakır. Yani, çok iyi bir uzman bilir. Onun ben kursunu gördüm; ama, ben yerleştirip
patlatmasını biliyorum; inceleme kursunu bilen insan bilir demek istiyorum.
BAŞKAN - C4'ün ithalatını Türkiye'de serbest mi?
HÜSEYİN OĞUZ - Hayır, serbest değil. Millî Savunma Bakanının haricinde hiç kimse
getiremez onu.
BAŞKAN - İthalatı yasak maddelerden mi?
HÜSEYİN OĞUZ - Yasak tabiî...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, üç sefer batlamış olabilir mi C4 uzmanı olduğunuz
için soruyorum, yoksa tek seferde mi?
HÜSEYİN OĞUZ - Bir seferde patlatıriar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Üç ses çıkarabilir mi?
HÜSEYİN OĞUZ - Çıkarabilir. Üç tane fünye koyarsa üç tane ses çıkarttırır.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Tek tahribat meri<ezi mi oluşturur aşağıda, üç tane olunca
üç ayrı tahribat merkezi mi oluşturur?
HÜSEYİN OĞUZ - Tek merkez oluşturur. Üç fünye dahi olsa tek oluşturur. Yani, bir
yerden güm diye patlar.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, şöyle söyleyeyim: Bir bomba olunca içinde üç
fünye, tek tahribat merkezi, yerde çukur açar...
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HÜSEYİN OĞUZ - O fünyelerin irtibatları eğer tek uzaktan kumandaysa üç birden
patlar. Bakın, ayn ayrı uçlarsa farklı, bilhassa ayn ayn patlar. Hepsi eşit şekilde olursa aynı
anda patlar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ayrı ayn olmasının bombayı sağlama alma açısından bir
yararı var mı? Birine bastı patlamazsa, İkinciyi patlatmak, üçüncüyü patlatmak için üçünü ayn
bağlamak gibi bir teknik var mıdır bu işte?
HÜSEYİN OĞUZ - Yapılırken önemli olan. Yani, onu hazırlarken, şimdi, diyelim ki,
dikdörtgen şeklinde C4'ü, bu uçlarından iki tane fünye yerleştirildiğini düşünelim, bunlar
pararelden gelir, şurada birleşirler, tekrardan tek bir fitile, fitilde uzaktan kumandaya gelir. O
şekilde.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O tek seferde patlar. Ama tek çekmezse kabloyu
birleştirmez, münferit çekerse, herbirini başka bir kumandaya bağlarsa, birine basıp...
HÜSEYİN OĞUZ - Ayrı ayrı patlayabilir, tabiî, o da olabilir. Fünyeleri biraz farklı
mesafede olursa, o da olabilir. Çok az, anlık, kısa bir süredir o yalnız. Fazla bir zaman almaz.
Tıktık, öyle.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hatta, ikinci için belki kumandaya basmaya bile gerek
yok, otomatik olarak...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Anladığım kadarıyla, üç fünyeye bağlantı fünye
kablolannın boylan eşit olursa aynı anda patlar. Farklı boy olursa, bir kumandayla çok kısa
aralıklarla batlayabilir; bir.
HÜSEYİN OĞUZ-Evet.
EŞREF ERDEM (Ankara) - İki, bunu patlatma mekanizması uzaktan komutayla,
aletinin büyüklüğü ne kadardır? Teknoloji bunu ne noktaya getirdi, bir cep telefonu gibi daha
ufak çapta bir şey midir?
HÜSEYİN OĞUZ - Ben son şeyi bilemiyorum. Ben komando kursunu gördüm ve
şöyle söyleyeceğim: Terör örgütlerinden de biliyorum; artı, bu işte kendim kurs gördüm, o
şekilde; yani, ben fazla şey konuşamıyorum.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Elle, uzaktan basarak patlatacağınız olan alet ne
kadardır?
HÜSEYİN OĞUZ - Bilemiyorum. O radyoya da ayarlanır, zor bir şey değil. Saat 7'de
mesela radyo açılacak, açtığı zaman, tık gider. O elektronik bir iş; ben onu bilemiyorum.
BAŞKAN - Elektronik parçalar bulunmadı yalnız bu işin.
HÜSEYİN OĞUZ - Uzaktan kumanda da bulunmaz ki. Uzaktan kumanda bir başka
yerde tahrip bir başka yerde.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şimdi, Hüseyin Bey, aslında Başkanın sorduğuyla biraz
paralellik arz edecek; ama, eksik bulduğum bir kısmı.
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Bu Tekin Coşkuner 92 yılında tutuklanmış ve cezaevinde kalmış.
HÜSEYİN OĞUZ - Bilemiyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ondan sonra da, kendi ifadesiyle söylüyorum, "beni daha
sonralan tehdit etmeye başladı ajan olarak kullanmak istedi, benim Uğur Mumcu ile ilgili
olarak ifadem, bundan üçbuçuk yıl önce Malatya'da alındı ve serbest bırakıldım. Benim
Mumcu suikastiyle ilişkim yok." Şimdi, siz bu adamla tanışıyorsunuz.
HÜSEYİN OĞUZ-Evet.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, bu süreç içinde, Başkan da buna biraz değindi,
üçbuçuk yıl önce tarihi hatırlamayabiliriz ama, en azında Mumcu olayıyla mı ilgili alındı...
HÜSEYİN OĞUZ - Mumcu olayından.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bir arada da siz bunla görüşüyorsunuz. İhtilaf yok
aranızda. Ya şunu sordular, şöyle oldu böyle oldu...
HÜSEYİN OĞUZ - O konuya hiç girmedik; çünkü, şöyle girmedik: O Doğan Erşahin’in
yakalatıp, büyük para olayı vardı. Çok az bir çatlak verdi, orada kapattı. Uğur Tonik'in yanında
az bir konuşma geçti. Orada da. Uğur Tonik cin gibi adam zaten. Yaşlı, ama...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şimdi, geleceğim ona da.
Peki, hemen ona gelelim. Bu Uğur Tonik, bu işi örttü diyorsunuz?
HÜSEYİN OĞUZ - Yargıtayda onursal üye olduğunu tanıttırdı bana. Doğru veya
yanlış, bilmem ben. Yargıtayda onursal üye olduğunu ve bir şey geldiği zaman başına, "bu
Uğur Abi beni kurtarıyor" dedi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bunu söyledi size. Beni Uğur Abi kurtanr...

/

Peki, bu olayla direkt ilgili değil; ama, sizin konuştuklarınızdan bir şey anlamak
istiyorum. Şimdi, siz bu Doğar Erşahin'i takip ediyorsunuz göreviniz bu, yapmanız gereken
görev bu. Bizim çalışma sistemimizde mesela o adamı yakalamak için, yakalatmak için birisi
sizden para isterse, bunu, işte devletin vermesi gibi bir şey var mı; yoksa, mesela, 10 milyar
bir para isteniyor, 7 deniyor, 4 deniyor, yanınızda Aydın Öztürk mü var o sırada; ben veririm
diyen.
HÜSEYİN OĞUZ - Hayır şöyle: Aydın'ın düşmanıydı ya. Aşiret şeyi bunlar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sadece o düşmanlığından gelen.
HÜSEYİN OĞUZ - Devletle alakası yok bunun. Şimdi, bunu, alay komutanı falan
bilmez. Benim yanımda Mustafa assubay bilir, ben bilirim. Aydın bilir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sizin de işinize geliyor devlet adına onu yakalamak.
HÜSEYİN OĞUZ - Parayı alacaktı Tekin, belki yakalatacaktı, bilmiyorum; ama, ben
muhalif oldum. Dedim ki, ya kardeşim biz para için yapmıyoruz. Benim telefon kayıtlarım
falan var. Ondan sonra para verilmedi zaten. Yoksa, Aydın konuyu bana açmamış olsaydı,
haberimin dışında bu para gidecekti. Aydın bana konuyu açınca, ben dedim ki, olmaz, dur.
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Ondan para geçmedi, yoksa Tekin'e geçecekti. Tekin parayı alırdı; daha önceden almış
bunlardan.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şimdi, Tekin Coşkun'un avukatı Oğuz Tekin şunu
söylüyor: "Assubay Hüseyin Oğuz, Uğur Mumcu suikastını saptırmak istiyor. Assubay
hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulanacağız." Sizin için
söylüyor.
HÜSEYİN OĞUZ - Bulunsun. Hiç önemli değil benim için.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bana sorarsanız da, doğru mu anladım onun altını
çizmek istiyorum, Hüseyin Oğuz, -burada suikastı saptırmak istiyor kısmı onun yorumu, ona
girmiyorum da- hakkında isimleri vermiyor diyor. Sizin söylediğinize göre, siz veriyorsunuz.
HÜSEYİN OĞUZ - Veriyorum ben.
O ismi alacak, gidecek onlara diyecek ki, ya böyle böyle, sakın ha cevap vermeyin
diyecek. Onun için o isimleri vermiyor diyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Siz söylüyorsunuz, mesela...
HÜSEYİN OĞUZ - Ben o isimleri vermiş olsaydım, gidecekti, Aydın öztürk'ü bulacaktı
o. Tehdit edeceklerdi, güçlü onlar. Ondan sonra, böyle ifade... Nitekim, İbrahim Uçar’a
gitmişler. Özellikle onu söylüyorum. İbrahim Uçar'a demişler ki, böyle böyle konuş, senin
samimî arkadaşın... Onu söylemiyor orada, gazetede çıktığını duydum ben onun, okumadım
da, duydum. İbrahim Uçar'a gidiyorlar bunlar, iki de polis var yanlannda giderken. Diyorlar ki,
"böyle böyle konuşuyor. Sedat Abi onun hesabını görecek emekli olduğu zaman." Sedat
Bucak için. İbrahim Uçar bana telefon etti, dedi ki, böyle böyle. Hiç önemli değil dedim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hayır, şunu söylüyor: Assubay Tekin Çoşkuner’in evinde
C4 tipi plastik patlayıcının saklandığını öne sürüyor diyor. Siz bunu söylüyorsunuz. Tekin
Coşkuner'in evinde.
HÜSEYİN OĞUZ - Söylemiştim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Devam ediyor. Diyor ki, "ancak Mumcu'ya suikast
düzenleyenleri niçin açıklamıyor?" Ben de diyorum ki, siz bu ifadelerinizde, az önce
konuştuklannızda, aslında bunu açıklıyorsunuz, diyorsunuz ki, bunu Alaattin Çakıcı adına
Tekin yapmıştır diyorsunuz.
HÜSEYİN OĞUZ - Ama, ben o komisyonda açıklamadım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Açıklamadığınız için bunu söylüyor. Şimdi, siz bunu böyle
söylüyorsunuz.
Bir de, bunun tedariki konusunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıktığını ve Türk Silahlı
Kuvvetlerinden çıkaran kişinin de bu işin öğretmeni, uzmanı olan kişi olduğunu
söylüyorsunuz.
HÜSEYİN OĞUZ - Olabilir diyorum.
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AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, bunu bulun diyorsunuz, bana söyletmeyin
diyorsunuz.
Şimdi, şöyle bir mantık var bu tür olaylarda; Sizin can güvenliğiniz olmadığını
söylüyorsunuz.
HÜSEYİN OĞUZ - Hiç can güvenliğim yok. Burada can güvenliğim var da, burdan
sonra hiç yok.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu işin uzmanlan da şunu söylüyor: "Can güvenliğini
riske sokan şey, hâlâ bilgi bırakmaktır" deniyor. Yani, siz bir de bunu söylemiş olsanız, siz de
hiç bir bilgi kalmamış olsa, belki sizin can güvenliğiniz sağlanmış olacak.
HÜSEYİN OĞUZ - Ben de. Korkut Eken'e asıl madem o zaman.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Biraz önce, benim de sorduğum oydu.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hatta, bunu biz zabıtlara Korkut Eken’dir diye de
geçirebiliriz zannediyorum.
HÜSEYİN OĞUZ - Hayır, ben; yani, kaynak odur diyorum. Sakladığım falan da yok.
Yani, ben hep konuştum. Ülke menfaatına konuşuyorum, bir şey de beklemiyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Alaattin Çakıcı, Tekin Coşkuner, Korkut Eken üçlü
bağlantısı var.
HÜSEYİN OĞUZ-Evet.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Daha üst bağlantılar var mı?
HÜSEYİN OĞUZ - Daha üst bağlantılan, Ahmet Özal var. Korkmadan rahat rahat
konuşabilirim. Ahmet Özal Malatya'ya geliyordu, Tekin'le görüşüyorlardı.
BAŞKAN - Fevzi Öz'ün buradaki şeyi nedir?
HÜSEYİN OĞUZ - Fevzi Öz, büyük menfaat peşinde olan... Fevzi öz'ün bu olayla
alakası olacağını zannetmiyorum.
BAŞKAN - Bu olaylara gimrıez.
HÜSEYİN OĞUZ - Afakî konuşmam. Mesela, ben şeyi tanıyorum öldürülen Topal'ı
biliyorum. Doğanşehrin Polat Kasabasından. Kardeşlerini tanıyorum. Ben niye
konuşmuyorum onunla ilgili; bilgim yok ki, bilmiyorum; çünkü, orada cami yaptınrken, o adam
o zamanlar bir milyar para gönderdi. Ben tanığım. Köyde çok fakir fukaraya para gönderiyor.
Doğanşehir'de köylerin yollarının yaptırılmasında katkısı olan bir adamdı. Ben onun
kötülüğünü görmedim ki.
BAŞKAN - Ömer Lütfü Topal MalatyalI mı?
HÜSEYİN OĞUZ - Tabiî, Doğanşehir Polat Kasabası.
BAŞKAN - Fevzi Öz?..
HÜSEYİN OĞUZ - Fevzi Öz de MalatyalI.
BAŞKAN - Alaattin Çakıcı?..

-

375

-

HÜSEYİN OĞUZ - Trabzonlu.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hüseyin Bey, bu Uğur Mumcu ile ilgili bilgilerde
karşılaştıktan sonra bu bilgileri komutanlannıza aktardınız mı?
HÜSEYİN OĞUZ - Hayır aktarmadım. Şöyle aktarmadım; şimdi, bir şeyin net olması
İ£izım. Aydın bana söz verdi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şu anda Komisyona aktardığınız bilgiler net mi?
HÜSEYİN OĞUZ-Yok.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Komisyona aktanyorsunuz?
HÜSEYİN OĞUZ - Ben, şöyle, artık, şu anda, Hakkâri'den sonra hiçbir güvencem
kalmadı. Yani, ben açıkça söyleyeyim, yok olacağımı biliyorum; ama, bu meyanda da her
şeyi anlatayım diyorum artık. Genel Komutanın bir suçu varsa da, ben yüzlerine
konuşuyorum. Sizin de bir şeyiniz varsa konuşur duruma geldim, konuşurum dedim. Gizli bir
şey kalmasın dedim. Devletin yararına diyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Anlıyorum. Susurluk Komisyonundan sonra Jandarma
Genel Komutanlığına gittiniz. Komisyonda ne ifade verdiğinizi anlattınız.
HÜSEYİN OĞUZ-Evet.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu, iki türlü gelişir. Askerlikten, ya yaptığınız bir görevdir,
görev sonucu komutanlannızı bilgilerdirmek için bu işi yaparsınız ya da bu konuda size bir
emir verilir onun için yaparsınız.
Şimdi, geçen, Komisyonda sonra gittiğinizde buraya da sıçrayacağını Susurluk'tan
sonra bu işin. Uğur Mumcu Komisyonu kunjimuş, belli. Siz bu bilgileri komutanlannıza, daha
önce değil artık, şimdi, geçen gittiğinizde verdiniz mi?
HÜSEYİN OĞUZ - Verdim. Anlattım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, komutanlannıza bunlan anlattınız...
HÜSEYİN OĞUZ - Hayır, Genel Komutanımıza değil de, sevdiğim, isim vermeyeyim,
çok sevdiğim ve bana yardımcı olan bir komutanım var, ona anlattım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, ben, işin resmî tarafına gelmek istiyorum, sevgi
tamam... Siz buradan gittiniz. Genel Komutanlıkta emir komuta zinciri içerisinde vermeniz
gereken konumtanlarınıza bu bilgileri, hem Susurluk'ta hem de buraya verebileceğiniz,
kendinizde olan bilgileri verdiniz mi?
HÜSEYİN OĞUZ - Verdim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Verdiniz.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Şimdi gidip verecek.
HÜSEYİN OĞUZ - Şimdi yine vereceğim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ben şunu söylüyorum: Genel Komutanlıkta bir işlem
yapılıyor mu? Şu anda bir yazışma başladı mı?
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HÜSEYİN OĞUZ - Yapılıyor, yapılıyor.
Eğer ki, çıkmasını istememiş olsalar, ben buralara kadar gelennezdim. Genel
Komutanım, bu konuda gerçekten temizlemek, hem içimizi hem de bu tür şeylerin üzerine
gidiyor.
BAŞKAN - Çünkü, biz, Genel Komutanlık aracılığıyla size ulaştık.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Tutanaklara geçmesi için şunu söylüyorum: Biz Genel
Komutanlıktan ve devletin bazı birimlerinden yazılı olarak komisyondan bilgiler istedik. Şimdi,
gelen yazıyı Komisyon üyeleri bildiği için, bunun tutanaklara geçmesi açısından söyledim.
REFİK ARAS (İstanbul) - Siz, acaba bilgileri önce komutanlara aktarıp sonra mı
buraya gelip bilgi veriyorsunuz; yoksa, buradaki bilgileri gidip komutana mı veriyorsunuz?
HÜSEYİN OĞUZ - Ben şöyle söyleyeceğim size: Susurluk Komisyonuna gelmeden
önce, zaten belgelemiştim ve ısrar etmiştim, beşbuçuk ayda, saklanan o şebekenin -çete
diyor herkes çete değil- kendinin açığa çıkmaması için sakladığı beşbuçuk sayfa!ık ifadeyi,
kendi gücüm bir iki arkadaşımızla beraber illegal olarak elde ettik ve çetede halen faaliyet
yürüten, tetik çekenin nüfus kâğıdını nüfustan çaldırdık. Ha, komuta katına benim anlattıklarım
belki bir assubay olarak değerlendirmede eksik görüldü, değerlendirmesi tam alınamamıştı;
ama, olaya gidiliyordu. Komisyondan sonra daha net teşekkür edildi. Genel Komutanlanm
bana teşekkür ediyor. Ancak, neden anlatamadım, dediğiniz soruya.
Şimdi, ben, bakıyorum başımdaki komutanın tutum ve davranışına. Ben bunu
anlattığım zaman, ya ne uyduracağım veyahut da ben örgütün içine de girdim. Ta ki, son
zamanında söyledim. 23 Ekim 1993'te, 22' sinde söyledim akşam; cuma günüydü o gün,
cuma akşama söyledim. Dedim, komutanım ben örgütle buluşacağım yarın 12.00'de
Malatya'da Site Otelinde. O zaman söyledim. Yani, oluşmayınca söylemedim hiç. Net
oluşacak, kanıtlanacak şekilde olursa hep konuştum. Yani, böyle, istihbaratta çok bilgi gelir
ama, net olması lazım. Net olmayınca hiç konuşmadım, bilgi vemnedim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bomba konusunu biraz daha somutlayalım Hüseyin Bey.
Şu C4'ü mesela siz gördünüz mü, komando eğitiminizin dışında, Malatya'daki fünyesiyle?
HÜSEYİN OĞUZ - Yok gömıedim. Ali görmüş sadece.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ali Öztürk?
HÜSEYİN OĞUZ - Görmüş. Tekin ona demiş ki, C4.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, bu C4 bir başka yerlerde de kullanıldı mı o
tarihlerde?
HÜSEYİN OĞUZ - Bilmiyomm.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Malatya'da.
HÜSEYİN OĞUZ-Yok.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, bir tane 04 geldi geçti Malatya'dan.
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HÜSEYİN OĞUZ - Kullanılmadı; çünkü, ben oradaydım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yol uzun değil mi, mesela, Malatya'ya çıkması açısından
uzun değil mi?
HÜSEYİN OĞUZ - Yok, onlar hatırşinas insanlar. Tekin Coşkun'u yolda kim
arayacak?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Silahlı Kuvvetlerin Malatya'ya yakın bir yerinde mi
bulunuyordu bu C4 ki, o ordan geldi? Mesala Ankara'da bulunan bir C4'ün Malatya'ya gelip
tekrar Ankara'ya gelmesinin mantığı yok.
HÜSEYİN OĞUZ - Şimdi, suç delili yer değiştirir. Suçun işlendiği yere yakın bir yerde
suç delili olmaz. Anlatabildim mi demek istediğimi? Şimdi bir adam, adam öldürür, silahı
Ankara'da bırakmaz, silahı buradan götürür Eskişehir'e bırakır.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - işledikten sonra.
HÜSEYİN OĞUZ - Evet.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben işlenmeden öncesini soruyorum.
HÜSEYİN OĞUZ - İşlenmeden önce de öyledir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Malatya'da olmasının mantığı da budur diyorsunuz; yani,
işlenecek yerden uzak tutmak.
HÜSEYİN OĞUZ - Kesin böyledir.
Yani, Ankara'da bir suç işlenecekse, suçlu buraya ne zaman gelir; ta icraatından gelir.
Ondan önce gelmez deşifre olmamak için.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, siz o yıllarda Malatya'da Tekin'i. Bu, o arada, hiç
Korkut Eken'in ziyareti oluyor mu, gelmesi veya onun ona gitmesi.
HÜSEYİN OĞUZ - Onu bilmiyorum. Sedat Bucak'la görüştüğünü biliyorum yalnız.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sedat Bucak'la görüşüyor; ama...
HÜSEYİN OĞUZ - Gidip geliyordu. Siverek'ten kaçak silah da getirdiğini biliyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Siverek'ten kaçak silah alıp Malatya'ya getirdiğini
biliyorsunuz.
Peki, Alaattin Çakıcı hiç geldi gitti mi oralara?
HÜSEYİN OĞUZ - Yok gelmedi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tekin gider miydi Sedat Bacak'ın dışında Korkut Eken'e
bir çay içmeye?
HÜSEYİN OĞUZ - İstanbul'da görüştüğünü biliyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Kimle görüşüyor?
HÜSEYİN OĞUZ - Alaattin Çakıcı ile.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Korkut Eken'le bilmiyorsunuz. Sadece, Sedat Bucak ve
şeyle biliyorsunuz.
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HÜSEYİN OĞUZ-Evet...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Çatlı ile Oral Çelik?
HÜSEYİN OĞUZ - Ben Çatlı'yı hiç tanımıyordum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tekin görüşür müydü, öyle bir duyumunuz var mı?
'

HÜSEYİN OĞUZ - Yok. Ben duymadığım şeyi...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sadece, Sedat Bucak ve...
HÜSEYİN OĞUZ - "Sedat Abi" diyordu. Halen, "Sedat Abi" diyor ve diyor ki, ben

emekli olduktan sonra "Sedat Abi onun işini bitirecek." Benim için.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sizin için.
REFİK ARAS (İstanbul) - Komutanlık size izin vermeseydi yine konuşur muydunuz?
HÜSEYİN OĞUZ - Gelirdim.
REFİK ARAS (İstanbul) - Yoksa, komutanlık size özenle izin verdiği için mi gelip
konuşuyorsunuz?
HÜSEYİN OĞUZ - Hayır. İlk ifade verdiğimde dedim ki, adlî müşavire oniki sayfa
ifade verdim. 20 Ekim tarihinde bir ifade verdim dedim ki, komutanım, benim de dahil olmak
üzere mal varlığımı ve bu şebekenin ortaya çıkması gerekir, gerekirse bakın ben tehdit olarak
kabul etmeyin -ifadem de var- çıkacağım televizyon kanallarına, isterlerse manyak desinler,
ben bunları anlatacağım, konuşacağım dedim. Benim önümü açmayın dedim, ifademde var
benim. Müşavir albay aldı ifademi. Ben bunu konuştum söyledim. Onun için şey yok.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hüseyin Bey, Uğur Mumcu cinayetinin olduğu 24 Ocak
tarihinden önceki günler, bir haftası içerisinde. Tekin Coşkuner’in Ankara'da olduğuna dair...
HÜSEYİN OĞUZ - Ben o zamanlar Uşak'ta idim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - O tarihlerde Tekin Coşkuner'in Ankara'da olduğuna dair
bir bilginiz var mı?
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HÜSEYİN

OĞUZ-

İbrahim

Gül

ile

konuştuğum uzda

Ankara'daym ış,

olayd an üç gün sonra M alatya'ya g e ld iğ in i söylüyo rlar.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Peki, o ta rih le rd e A nkara'da m uhtem elen

nerede k a la b ilir? A la a d d in Çakıcı ile beraber oldu ğun a d a i/ b ilg in iz var mı?
HÜSEYİN O Ğ U Z- Yok, h iç b ir bilgim yok.
TEVFİK DİKER (M anisa) - O telde mi kalırdı, evde mi kalırdı?
HÜSEYİN O Ğ U Z - O telde kalırdı, lüks otelde kalırdı.
TEVFİK DİKER (M anisa) - K alırken, kendi adına mı kalırdı, yoksa takma
isim k u lla n ır mıydı?
HÜSEYİN O Ğ U Z- Kendi adına kayıt yaptırm az.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hangi takma ad çık a b ilir?
HÜSEYİN O Ğ U Z-O nu bilm iyorum da, k e s in lik le

kendi adına

kalm az,

İsta nb ul'da lüks o te lle rd e kalır, A ksaray'da bir ote lde kalıyor.
TEVFİK DİKER (M anisa) - A nkara'da Büyük Ankara O teli o la b ilir mi?
HÜSEYİN O Ğ U Z - B ilem iyorum , yalnız, kendi adına ke s in lik le kalmaz.
İsta nb ul'da A ksaray'da b ir otelde kalırdı, ama, otelin ism ini şu anda unuttum,
çünkü, çok yoruldum .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Yani, Tekin C o şkun er'in başka bir takma adı
var mıydı?
HÜSEYİN O Ğ U Z - Onu bilem iyorum .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Sahte bir hü viye ti o la b ilir mi?
HÜSEYİN O Ğ U Z- O la b ilir.
TEVFİK DİKER (M anisa) - D evletin e lin e verd iği sahte bir hüviyet, ne
o la b ilir ism i?
HÜSEYİN O Ğ U Z - Hiç bilm iyorum . Onu yalnız, bir de şöyle b ir şey var, o
çağrı cih azını kendi taşım azdı...
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TEVFİK DİKER (M anisa) -K im in üzerine?..
HÜSEYİN O Ğ U Z- M urat diye bir arl<adaşı var, onu unuttum bak, Elazığlı
M urat, benim yanım da te le fo n la konuştu, sadece Elazığlı M urat diye biliyo rum .
TEVFİK

DİKER

(M anisa) -

Tekin

C oşkuner,

M urat adına

hü viye tle

d o la ş a b ilir mi?
HÜSEYİN

O Ğ U Z-

Bilm iyorum ,

Elazığlı

M urat

diye

çok

sam im i

bir

arka da şı var. O ne yapıyor; mafya işi yapıyor dem işti bana. M urat onun çok
önem li bir arkadaşı; ama, M urat gerçek adı mı, kod adı mı bilm iyo rum .
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum . Yalnız, sizin için bir yazı yazalım o
zam an, madem ki...
HÜSEYİN O Ğ U Z- V alla isterseniz... Şöyle, ben h içb ir şey beklem eden
m ücadele

istiyorum ,

bir

şey

de

beklem iyorum ,

h içb ir

şeyden

bir

şey

be klem iyorum .
BAŞKAN - Hayır, biz sana zarar ge lsin istem eyiz.
HÜSEYİN

O Ğ U Z-

Bakın

şöyle

söyleyeyim ;

ge le cek

a rka d a şla rd a n

m esela, önce Ibrahin Uçar'ı çağırın, ondan sonra A li'y i çağırın, en son Aydın
g e lir konuşur. Aydın ile F etullah Bey daha rahat k o n u ş a b ilir, çünkü, a şiret
ço cu ğu sunu z siz, aşiretin şeyini b iliyo rsu n u z ve çok rahat konuşur. Aydın
konuşursa T ü rk iy e ’deki mafya da biter.
BAŞKAN - Kom isyonun d in le m e s in i is te d iğ in iz başka isim var mı?
HÜSEYİN O Ğ U Z- Yok.
BAŞKAN - Korkurt Eke'yi m utlaka dinle m em iz g e rik ir mi?
HÜSEYİN O Ğ U Z- Bir şey söylem ez, kapatm aya ç a lış ıy o rla r çünkü. Ona
şunu

soracaksınız,

C-4

hakkındaki

b ilg iy i

soracaksınız,

o

kadar.

C evap

verm eyecek ki, ben bilm iyorum diyecek, de vle t sırrı diye c e k le r, in s a n la r ölece k
yine, yine ce p le r dolacak.
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BAŞKAN -

Can g ü v e n liğ in iz le

ilg ili yazıyı biz, hem Em niyet Genel

M üd ürlü ğü ne, hem de Jandarm a G enel K om utanlığına yazalım .
HÜSEYİN O Ğ U Z- Uygun olur, o ge le cek a rk a d a ş la r için de sağlam ış
olsan ız iyi olur, yani, buraya ge lecek a rka da şlar için de iyi olur.
BAŞKAN - T eşekkür ederiz.
D e ğe rli arkadaşlarım , toplantım ıza 15 dakika ara veriyorum .
Kapanma Saati: 17.05
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 17.30

BAŞKAN ; Ersönm ez YA R BA Y(Ankara)
BAŞKANVEKİLİ : Tevfik DİKER (M anisa)

BAŞKAN - T oplanıyı açıyorum .
Şim di, Necati A ltıntaş'ı din le ye ce ğ iz.
Buyurun Sayın Altıntaş.
Sayın
T ele vizyon u

Altıntaş,

sizi

bu

top lan tıya

DHA'da iki itirafçı 'b iz

davet e d işim iz in

Uğur Mumcu'yu

seb eb i,

D e n izli

ö ld ü re n le ri tanıyoruz,

bom bacısının elim izd e fotoğrafı var" d iyo rla r ve sizin ism inizi de ku lla n m ış la r
ve d e m iş le r ki, "biz, A ltıntaş'a bağlı o larak şu eyle m le ri g e rç e k le ş tird ik "
Sizin ism iniz de olayın içinde geçtiği için bu itira fç ıla rla ilg ili b ilg in iz
ne dir, bunların s ö y le d ik le ri ne derece doğru o la b ilir. Bu ko n u la rd a b ilg in iz e
başvurm a ih tiyacı hissettik.
NECATİ ALTINTAŞ ifade

verm ek,

sizle rle

Şerefle geldim ben de, sayg ıdeğ er M e c lis in iz e

beraber

olm ak

ve

b ild ik le rim i

söylem ekten

hiç

çekinm eden saygı duyarak geldim . Çünkü, bu Kuruma büyük saygım vardır,
olm aya

da devam ed ece ktir. 30 yıllık devlet m em uruyum . 30 s e n e d ir bu

Kurumu herşeyin üstünde tuttuğum u arz ediyorum .
Şim di, bu itira fç ıla r benim çalıştığım yerde, b ir ta n e sin i tanıyorum ben
onla rın , d iğ e rin i tanım ıyorum . Şırnak Em niyet M üdürlüğü g ö re vin i yaparken...
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Sayın Altıntaş, önce
kaytıla ra geçm esi açısından iyi olur.
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k e n d in izi tanıtırsanız,

NECATİ ALTINTAŞ -B e n , Necati Altıntaş, eski D e n iz li Em niyet M üdürü,
şim di, Em niyet G enel M üdürülüğü Trafik Eğitim ve Araştırm a Daire Başkanıyım .
Bu gö reve yeni atandım .
1992 yılının 21 Mart Nevruz olayla rı hepim izce m alum dur. O dönem de
A dana'daydım , 21

Mart ola yla rın d a n

bir gün sonra 22

Mart günü, oranın

e m niyet m üdürü, "Şırnak elden gitti" gibi la fla r etm esi üzerine beni Şırnak'a
tayin e ttile r, 23 Mart sabahı saat 09'da ben Şırnak Em niyet M üdürü oldum,
Şırnak'a vardım . Yani, tam çatışm ala r devam ederken, silah s e s le rin in içinde
Ş ırnak'a vardım .
O radaki çalışm a şartları he pinizce m alum , o günkü T ürkiye 'n in gündem i
Şırnak olayı idi, 16 po lis im iz şehit olm uş, bir gün evvel bir p o lis im iz linç
ed ilm iş idi, ilk işim iz onların k a tille rin i bulm aktı. İşi uzatm adan söyleye yim , bu
Murat İpek denen bir itirafçı var, ben onu Şırnak'ta tanıdım , yani, Şırnak'ta
görev yaptığım zaman oradaydı. 10 ay falan Ş ırnak'ta görev yaptım , 10 ay
sonra Ağrı İlin e tayinim

çıktı. Yine, terör ortamı olan

Ağrı T end ire k

ve

d a ğ la rın d a o la y la r devam ediyo rd u, Ağrı İli de yine aynı şekilde sıkıntılıydı.
Ben,

Ağrı'da

üç

yıla

yakın

görev

yaptım,

üç

yıl

yine

o

adam

Şırnak'taym ış, M urat İpek denen itirafçı. Ondan sonra D e n izli'ye tayin oldum,
1.5 yıl D e n iz li'd e görev yaptım , son çıkan kara rna m e yle Gene M üdürlüğe
atandım .
O adam yine bu iş le rle uğraşıyorm uş; fakat, bu son o la y la rın etkisind e
kalarak b ir sürü itira fç ıla r çıkıyor b iliyo rs u n u z , bir sürü la fla r e d iy o r, ben de
şaşırıyorum ,

yani,

de vle tin

b ir em niyet m üdürü

o larak,

3 ilin d e

em niyet

m üd ürlü ğü yapm ış ve 30 yıl hizm eti olan bir insan o la ra k b u nlara ben de
şaşırıyorum , yani, Allahım diyorum , ben ne biçim insanm ışım ki, böyle bir şey...
Yani, aklım ı pe ynir ekm ekle yemem lazım... Necati Beye bağlıyım diyor, bana
ne ba ğlı olaca k itira fç ı, itirafın kanunu var,
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nizam ı var. D e n izli'ye beni çağırdı

diyor, ben D e n izli'ye niye çağırayım , benim bir sürü p o lisim var. Y a n i, gel
D e nizli

T ele vizyon un u

tara,

efendim e

söyleyeyim ,

şun la rı

şun la rı

öldür,

dem işim . Ş im di, çıkıp te le vizyo nda n konuşuyor. Bunu demem için benim aklım ı
pe y n ir ekm ekle yeyem lazım. Bu iş le ri eşkareden böyle... velevki b ö y le bir
düşüncem olsa, yani, bunu gizli çağırırım , ne şube m üdürüm b ilir, ne m üdür
yardım cılarım b ilir, ne p o lisle rim b ilir, ne bilm em ne b ilir, yap git de nir. Yani,
böyle b ir şey o lu r mu? Aklım ın ucundan bile geçm ez.
Onun

için

bu

ediyorum , alakam

o la y la rla ,

yok.

Bu

yakından

itira fla rı

da

uzaktan
ben

de

b ilg ile n d irm e k
sizin

gib i

için

arz

te le v izy o n d a k i

konuşm asının ta p e s in i bana g ö n d e rd ille r okudum , h a y re tle r iç e ris in d e kaldım .
Kaldı ki, şu kom isyona ben çalışm a ların da b a ş a rıla r diliyo ru m , benim elim den
ne lazım sa yapm a konusunda, yardım etm ekte canla başla var oldu ğum u arz
ed iyorum ; ama, keşke e lim de böyle b ir şey olsa da yardım cı olm sam . Zira,
Uğur Mumcu T ürkiye 'n in sevdiği bir yazardı, A llah rahm et e y le s in , ben de çok
saygı duyuyordum . Uzun süre, 19 sene İsta nb ul'da çalıştığım dönem zarfında
k e n d is iy le haşır n e şir ve konuşm uşluğum uz vardır. Ç ünkü, Em inönü Ennniyet
A m irliğ i yaptım , kendisi de sevdiğim bir insandı. C u m huriyet G azetesi de
E m in ön ü'nde ydi.
Yani, bu adam ların lafına da, haddim olm ayarak arz ed iyorum , ben itibar
etm iyorum , zatı a lin iz in

takd irin e bırakıyorum . M eşhur olm ak için ve para ile

konuşan insan bunlar. T e s p itlid ir, R adikal G azetesinden 2 m ilyar a ld ığ ın ı ben
öğ ren m iş

bu lunuyorum ,

ille g a l

olarak.

D iğ e rle rin d e n

n e le r

a ld ık la rın ı

da

bilem iyorum .
BAŞKAN - Peki, bir gazete 2 m ilyarı neden versin?
NECATİ ALTINTAŞ pa rayla

konuşuyor.

Şim di,

Ben bilem em , duydum . Y ani, net ola ra k, b u n la r
bu

itarafçı

dışlanm ış,

o la y la r

bitm iş,

ta b iî

ki

k u lla n ılm ıyo r, ku lla n ıld ı mı, ben kullanm adım bu adam ı. D aha n e le r, bu ne ki...
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Ben n e le r söylem işim ,

efendim , şu adamı al, şunu öldü r, mümkün mü yani,

böyle b ir şeyi, d e vle tin em niyet m üdürünün bunu yapm am ası lazım . Bir bekçi
bile yapam az bunu. Kaldı ki, ben em niyet müdürü

o larak böyle b ir uzun

se n e le r 19 yılını İstanbul'da geçirm iş, İstanbul halkına hizm et etm iş bir devlet
memuru olarak, şun an 30 yıllık de vle t memuru o larak böyle b ir em ri verm ek
mümkün d e ğ il. Kaldı ki, işte Uğur Mumcu olayıyla a la k a lı d e ğil, benim dediğim
başka o la y la rla , suç atıyor bana.
BAŞKAN -

M urat Ipek'in sizin le ilg ili sö yle d iğ i şe y le r bizi pek fazla

ilg ile n d irm iy o r, yani, Kom isyon o larak görev alanım ıza g irm iyo r, o ayrı konu.
Bizim esas burada üzerinde durduğum uz, Murat İpek -ki tanıyorum d e d in iz - bu
adam d iyo r ki, ben Uğur M umcu'nun bom bacısını tanıyorum , fotoğrafı bende.
Biz de tabiî, siz...
NECATİ ALTINTAŞ - Hayır, h içbir şekilde uzaktan yakından alakası yok
be n im le .Y a n i, o adamın bomba, resim, gibi la flarını, ancak, ben de sizin gibi
te le v izy o n d a n duydum , tap esin i okudum yani.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Necati Bey, benim sorularım k e s in lik le sizin
şah sınızla ilg ili d e ğil. Murat ipek ile ilg ili ben de son gü n le rd e m edyanın
de ğ işik

ke sim le rin d e n

kısmını teyid

aldığım

eder şekilde

duyum lar

ge liyo r,

çok

Necati

Beyin

zig zag arla

s ö y le d ik le rin in

çok

de ğ işik

bir

ş e k ille rle

konuştuğu ş e k liy le , ö z e llik le bu Murat İpek konusunda benim de dikkatim i
ç e k tile r,

m edyanın

içinden

bazı

gru pla r,

ben

m enfaat

konusuna

veya

g a z e te le rin d iğ e r şeyini duym am dım , ama, bu konuda ç ektiler.
Şim di, S usurluk Kom isyonunda ortaya çıkan bir gerçek var, bizim de
b ild iğ im iz ,

kam uoyunun da b ild iğ i bir gerçek var,

şahsınıza

d e ğil

benim

sö yle d iğ im , de vle tin içinde görev yapan bazı g ö re v lile r, y e tk ilile r, em niyet
m ü d ü rle rin in

görevde

oldu kları

süresince

PKK

itira fçıla rın ın

e lin e

belge

v e rd ik le ri, al bu silahı, işte, bu belge, yaka landığın zaman bunu göster, bu
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silah

yanında

dursun,

v e rd ik le ri ve silah

önce

kendini

koru

ve rd ik le ri, b e lg e le rle

ge re kç e s in e

d a yan arak

çıktı, ki, S usurluk

belge

K om isyonunda

Hanefi Avcı k e n d ile ri g e ld iğ in d e de bunu re d d e tm e d ile r ve v e rd iğ in i ve hatta
bunun çok daha v e rild iğ in i, PKK itira fç ıla rın d a n lo jm a n la rd a da yata nla rın
oldu ğun u söyledi.
Şim di,

bu

PKK

itira fçıla rı

bu

kadar

net

itira f

ed erke n

de vle tin

iç in d e k ile rin de reddetm em esi gerçeği ortada varken, b e lg e le r ortada varken
ve ö z e llik le bu iki itirafçının Uğur Mumcu'yu ö ldü re n bom ba uzam anını da
tanıyoruz, bizde fotoğrafı var. Uğur Mumcu cin a ye tin i araştıran kom isyonun
olayın üze rine gitm esi lazım, burada sizin ism iniz ge çiyo r, ama, sizin dışınızda
bu

itira fç ıla rın

iliş k id e

olduğu

E m niyet

T eşkilatın da ,

M illi

İstihb arat

T eşkilatın da , de vle tin diğ e r b irim le rin d e bir ba şkaları var mıdır, böyle

bir

duyum unuz var mı?
NECATİ ALTINTAŞ -

Duyumum yok, duyum um yok da sizin dışınızda

diyorsun uz, bu adam bana bağlı olarak bir şey d e ğil yani, ben, ta k d ir e d e rs in iz
ilin em n iyet müdürü bu n la rla uğraşm ası, ben uğraşm adım , b e lki uğraşır, ama
ben uğraşm adım , çünkü ben, savaştaydık biz orada can d e rd in d e y d ik , bütün
halkın canını koruduk.
M üsaade
du yulm u yor-

e d erse niz

orada

bir

arz

hafta

edeyim ,
gece

bir

gündüz

yapyoruz. Hatta bir po lis m em urunun

gün

Şırnak

s ila h la rın

kızı "babam

o la y la rı
altın da

-buradan
biz

görev

vu ru ld u " diyor, ciğerim

yanıyor, devam eden ola yla rd a de vle tin ba kan ları, b a şba kanları, h iy e ra rşik
kadem eyi aşarak bizi ara y a b ile c e k durum daydı, s iz le r de b iliyo rsu n u z.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Ben geldim oraya.
NECATİ ALTINTAŞ - Tabiî...
Şırnak yerle bir olm uş, Şırnak'ta canlı va rlık kalm am ış, derken,
Şırnak'ta

o

dönem de

Em niyet

M üdürüyüm ,

387

-

Ş ırn a k lıla ra

iy ilik

ben

etmek.

Ş trn a k lıla ra yardım etm ek için c an sip eran e her şeyim izi ortaya koyarak ateşin
altm d a yardım ed ere k sab ah leyin kaç kişi ölü var d e n d iğ in d e A nkara'dan bize
d iy o rla r ki, kaç bin kişi öldü? Ben de diyorum ki, kaç bin kişi ölm edi, şükü rler
olsun,

buradan

üç p o lis

şehid

oldu,

beş

asker

şehid

oldu,

8

vata nda şta n öldü. Yani, hayret olam az, siz ö lü le ri saklıyo rsun uz.

kişi

de

Buyurun

nüfus sayım ı yapın.
TEVFİK
g ü ç le rin in ,

DİKER

(M anisa)

ja nd arm an ın ,

Türk

-

Necati

S ilahlı

Bey,

sizin

K uvve tle rin in ,

şahsınızın.

Em niyet

k oru cula rın,

devletin

iç in d e k i h e rkesin , mem urun bu konuda yaptığını ta k d irle karşılıyoru z. Şimdi,
on la r bizim ta k d ir ed e ce ğ im iz ko n u la r ve m ille tin takd ir e d e c e ğ ii kon ular.
Ş im di, burada bizim kom isyonum uzu ilg ile n d ire n çok cid d i b ir iddia
o lduğu için ve ö z e llik le Em niyet T eşkilatı iç e risin d e şu anda is tih b a ra t daire
başkan lığı yardım cılığı g ö revin de olan, yani s ö y le d ik le ri doğruysa o doğru
k iş ile rle

ilg ili

işlem

yapılm ası

lazım,

de ğ ils e

o

a rka da ş

hakkında

işlem

yapılm ası gereken b ir arkadaşın reddetm edi, itirafçı ve em niyetçi iliş k is i ortada
iken bö y le bir yön le n d irm e y le ilg ili d in le y e c e ğ iz ve sizin em niyetçi ola ra k Uğur
Mumcu c in a y e tiy le ilg ili olarak duyum unuz var mı?
NECATİ ALTINTAŞ -

Hiç yok efendim . Ben aksine bir babam

öldü

üzüldüm , A llah rahm et eyle sin . Uğur Mumcu ö ld ü ğ ü n d e de aynı duyguları
yaşadığım ı arz ediyorum efendim . Bu olayla ilg ili yakından uzaktan bilgim yok.
Ş ırna k'taki o la y la rı anlatın deyin anlatayım , A ğrı'daki T endürek d a ğlarında ki
o layla rı an la tın deyin anlatayım .
BAŞKAN - Bizim konum uz sadece Uğur Mumcu cin a y e ti.
NECATİ ALTINTAŞ - Benim bu adam la ne böyle b ir bağlantım var, ne
ilin tim var, ne o d e d iğ i kon uları b ilirim , ne de bilm em

ne. Y ani,

yakından alakam yok.
BAŞKAN - Yasal başvuru hakkınızı k u lla n a c a k s ın ız he rha lde ...
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uzaktan

NECATİ ALTINTAŞ p sikopat...

Gayet tabiî. Zaten gereken yap ılıyor, ken disinin

Şırnak'tan ayrıla lı beş sene oldu,

do la ndırm ış,

s ah tekarlıkla

para

alm ış,

pul

orada
alm ış,

n e le r

yapm ış,

a s k e rle ri

m ille ti

dolandırnnış,

D iy a rb a kır’da onu bunu dolandırm ış, sahtekarın biri oldu ğu söylen iyor.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

O nla rla ke n d in izi yorm aya hiç gerek yok.

Burası sadece Uğur Mumcu cin a y e tiy le ilg ili.
NECATİ ALTINTAŞ - Yani, bu adam a C u m huriyet G azetesinden de itib a r
etm em işler. D e n iz li'd e k i C um huriyet G azetesinden biri bana de d i ki, ağ ab ey
-aynı zatı a lin iz in de d iğ i g ib i- sen b iliy o r musun, ben bilm iyorum Ömer dedim .
C u m huriyet G azetesine b ild irm iş le r, bu ta p e le ri g ö n d e rm iş le r, hatta siz in le
g e lip program yapayım dem iş. C u m huriyet G azetesi, bu itib a r e d ilm e yece k deli
saçm ası la fla rd ır, bunu d inle m eye lim dem iş.
BAŞKAN - Bu M urat İpek ile tanışm anız nasıl oldu?
NECATİ ALTINTAŞ - Efendim , ben Ş ırna k’a 1992'nin 23 Mart sabahı
g ittiğ im d e M urat İpek orada imiş veya de ğ ilm iş b ilem iyorum . D iyarba kır'da n
itirafçı o larak Şırnak'a gelm iş. Şırnak'ta var b ir adam , varm ış, ondan sonra
bakın bu adam kim dedim , itarafçı d e d ile r, ne yap ıyorsun uz bunu, dil m eselesi
var orada

m alum aliniz, sorguya alınan

adam lara

tercüm a nlık yapıyor,

bu

adam a silah verm ek, bu adam a hü viyet verm ek benim anlayışım a ters; ama, bir
istih b a ra tçı d e ğ ilim , yanlış anlam ayım , po lisim ; ama, bunu ben çalıştırayım ,
elem an tem in edeyim , bilm em ne, b u nlar benim dışım da, yani bilem em

o

arkadaşın d e d iğ in i.
BAŞKAN -

Yani, siz Şırnak E m niyetine vard ığ ınızda bu arkadaşım ız

orada.
NECATİ ALTINTAŞ - Bu adam orada, ben ayrıldım , 3 sene Ağrı'da, 1.5
sene D e n iz li'd e görev yaptım , o yine orada.
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Bu adam bir gün D e n iz li'y e g e ld i; beni çağırdı diyor, resmen yalan
s öylüyo r efendim , ben bu saatten sonra şu huzurda niye, hâkim d e ğ ils in iz , ben
niye yalan söyleyeyim , hâkim e de yalan söylem em , adetim d e ğ ild ir. Ben o
tepeyi okudum , D e n izli'ye çağırdı diyor, ben D e n iz li'y e

M urat

İpek'i

niye

çağırayım , D e n iz li'y e gelm iş, g a rajd a diyor ki, ben D e n iz li'y e geldim , ağabey
ben M urat ipek. Murat İpek kim kardeşim , aradan 4 sene geçm iş, Şırnak'taki
itirafçı M urat ipek. Haa itarafçı Murat ipek mi, evet, o zaman gel bakayım , o
zaman tanıdım . Ben çağırm adım . Git de diyem em , neden diyem em , itirafçıdır,
yasası var, kanunu

var,

korunm ası

lazım

gelen

ku ra lla rı

var,

bunu

alın

p o lis e vin d e m isa fir edin, yesin içsin.
Ben orada a sk e rle rle çalışıyorum , Tugayda, as k e rle r bana izin verdi,
dinle nm e k için izin verdi, ağabey evlendim

dedi. Şırnak'tayım

dedi.

Peki,

dedik, iyi d in le n . D evlet bunlara sahip oluyor, madem biz de burada devletin
D e nizli

Em niyet Müdürü o larak sahip olayım , birkaç gün d in le n s in , polis

korusun, korum ak da m ecburiyeti var bunun. O ş ekilde yani, tanışıklığım
budur. O radan ayrıldı adam, Allahım , Yarabbim neler döktürüyor. Beni, D enizli
halkına da bir sorun, D enizli m ille tv e k ille rin e de bir sorun. D e n izli'd e k i tutum
ve davran ışlarım ızı, halka yaklaşım ım ızı, her partiye ama, bir partiye d e ğ il, her
p a rtinin m ille tv e k ille riy le iliş k ile rim iz e , her pa rtinin seçm e n le riy le iliş k ile rim iz e
bir sorun, ondan sonra, yani, burada kendim i anlatm am a gerek yok.
Arz ediyorum , bu ola yla benim h iç b ir şeyim yok.
EŞREF ERDEM (Ankara) -

Uğur Mumcu ile hiç yüzyüze g e ld in iz mi,

kon uştun uz mu?
NECATİ ALTINTAŞ - Efendim , Uğur Mumcu'yu tanım az mıyım efendim ,
biraz evvel dedim , Em inönü İlçesi Em niyet A m iriydim , 1980 ih tila lin d e n birkaç
ay sonra o da bütün g a ze te le r bizim b ö lg em izd eydi o zaman biliy o rsu n u z ,
İsta nb ul'da 19 yıl çalışm ışım ben şeref ve ha ysiyetle, şükür, kazasız belasız,
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h e psini

tanırım ,

şu

an

köşe

yazarı

b ü y ü kle rim iz in ,

kü ç ü kle rim izin ,

p o lis

m u h a b irliğ in d e n tanırım k e n d ile rin i ve çoğu da dostum uzdur, a ğ a b e y im iz d ir,
bizden yaşça büyük o lan lar.
BAŞKAN - Yani, bu arkadaşım ız M urat İpek itira fçı olduğu için p o lis
korum ası altında idi ve Şırnak E m niyetinde sizin gö rev yap tığ ın ız dönem de
orada id i, dil pro b le m in i çözme konusunda yardım cı oluyo rd u.
NECATİ ALTINTAŞ - Evet, o kadar, başka h iç b ir şey yok.
TEVFİK DİKER (M anisa) - M urat ipek, Şırnak T ugayında görev yaptığını
söyled i öyle mi?
NECATİ ALTINTAŞ - Evet, öyle söyled i; ama, ben bilm iyo rum .
ABDULKADİR ÖZBEY (Karam an) - Bir de bu M urat İpek'in size isnat
ettiğ i bu bir sürü şey var, bu nunla ilg ili siz ve Em niyet T eşkilatı her hangi bir
m üfettiş...
NECATİ ALTINTAŞ - Gayet tabiî, m üfettişle r a ra ştırıyor ve ben tabiî,
konuyu hem Sayın Bakana, hem Sayın Genel M üdüre arz ettim , dedim ki, ben
de vle t

m em uruyum ,

bu

yüksek

kurulun

huzuru

h a ric in d e

d iğ e re le rin d e

konuşm am ız de vle t m em urları kanuna göre sakıncalı, suç, ama savunm asız da
ben kalm ak istem iyorum , konuyla ilg ili hakkımı hukukum u savunm ak istiyorum ,
d e d ile r ki, m üfettiş tayin ettik, hiç m erak etme biz senin hukukunu, hakkını
savunuyoruz, de vle t memuru yasasının ha ricin d e de bir ha rekette bulunm a,
sen

30

yıllık

devlet

m em urusun

ne

yapacağını

da

b ilirs in ,

ona

göre

ta lim a tla rın ı verm işlerd ir.
ABDULKADİR ÖZBEY (Karam an) - Bir de sizin şu an K om isyonum uza
bir

id d ia d a

bulu ndu nu z,

bu

kişiyi

R adikal

ism inde

b ir

ga z e te n in

y ö n le n d ird iğ in i...
NECATİ ALTINTAŞ - R a dika l'de çıkınca, MET TV'de de çıkm ışım ben.
Em niyet Müdürü Necati Atıntaş, ben g e liyo r, tabiî, e m n iyet m üdürüne, kim
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nerede ne d e nd i diye, R a d ilo i'd e benim ... R a d ik a l'i de ben tanım am etmem
yani. A lla h , A llah... Ondan sonra R adikal'e para ile konuştu d e d ile r. Onu
tanıyan b ir sürü insan var, askeri var, p o lisi var, benden daha fazla ta n ıya n la r
var, ben az tanıyorum bu adamı, para ile konuşuyor, bu para, adam para
ve rilse ki, g a ze te le r itib a r etm edi buna, etse, Sabah'a da gitti, C um huriyete
bilh a s sa g e ld i, ben Uğur Mumcu ile ilg ili açıklam a yapacağım dem iş, Ömer
diye b ir m u h a b ir var D e n iz li'd e , ondan sonra biz ara ştırd ık bu sözüne itib a r
ed ilm e yen sapık fik irli, geri zekalı bir adam, veyahutta p sikop at tip li bir adam
d e m işle r, a ffe d e rs in iz . O nede nle , onu söylüyorum , yoksa b ir idda etm iyorum
yani, du yum larım ı söylüyorum .
REFİS ARAS (İsta nb ul) - Benim b ild iğ im kadarıyla. R a dika l para vererek
adam konuşturm az. C u m huriyetin

aldığı istih b a ra tı R atikal de. M illiy e t de

H ü rriyet de alm ıştır, hiç yanılm azlar.
NECATİ ALTINTAŞ - Evet, do ğru dur yani.
REFİS ARAS (İstanbul) -

Yazıp yazm am akta gazete

kendi ira desini

g ö sterm iştir.
NECATİ ALTINTAŞ - Gayet tabiî... Y alnız bu adam para ile konuşm ak
is te d iğ in i tesp it etm iş, bilhassa C um huriyet G azetesi.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Necati Bey, M urat Ipek'i benden çok daha iyi
ta n ıy a n la r o lu r d e d in iz. Çünkü, biz, Murat İpek hakkında b ilg i alm ak, onun
iliş k ile rin i ordaya koym ak, çünkü, orada net id d ia ettiğ in e göre...
NECATİ ALTINTAŞ - Şırnak b ilir efendim , ben Ş ırnak'ta 10 ay çalıştım
sayın m ille tv e k ilim .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Çok iyi bile n bize isim v e re b ilir m isiniz? Şu
iyi b ilir d iy e b ilir m isiniz?
NECATİ

ALTINTAŞ -

Sayın

m ille ve kilim ,

çok

iyi

b ilir

derken,

ben

Şırnak'ta dokuzb uçuk veya on ay çalıştım , tam hesap etm edim , dokuzbuçuk
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aylık dönem zarfında bu kadar şeyler söylüyo r adam , ben a y rıla lı beş sene
oldu , Şırnak'ta daha fazla çalışan in s a n la r var, b u n la r bu şek ild e ta n ıy a b ilir.
Yani, benden datja iyi tanıyan de diğim , benden

daha fazla

görev yapan

in s a n la r'o la ra k arz ediyorum .
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz, çok sağolun efendim .
NECATİ ALTINTAŞ D a iresi

Başkanı

oldum ,

Sağolun efedim , e m irle rin iz i bekliyo rum . Trafik
trafikle

ilg ili

kon ularda

Necati

Altıntaş

bütün

va ta nda şlarım a iyi hizm et etmek üzere olduğu gibi, zatı a lile rin iz in de bir em ri
olursa başüstüne beklerim .
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
EŞREF ERDEM (A nkara) ge çm esin i

istiyorum ;

G azetesi,

benim

Sayın

görev

M üsaade e d erse niz bir şeyin tuta n a kla ra

A ltıntaş'a

yaptığım

ö z e llik le

Em inönü

de

sordum ,

Em niyet

C u m huriyet

A m irliğ i

sınırları

"iç e ris in d e y d i dedi, do la yısıyla yüzyüze gö rüştünüz mü dedim , görüştüm dedi.
Uğur Mumcu İstanbul'da çalışm adı, 1980'den itib aren A nkara'da çalıştı.
BAŞKAN - Şim di, Ali Soysal'ı d in le ye lim .
Sayın Soysal, da vetim ize icap ed ip g e ld iğ in iz için teşe kkür ediyoruz.
Uğur Mumcu Kom isyonu olarak sizin b ilg in iz e başvurm a ihtiyacı hasıl
oldu.
Şu sebeple hasıl oldu; D e n iz li'd e
de m işle r ki, U ğur Mumcu'nun

iki

itira fçı te le v iz yo n a çıkm ışlar,

k a tilin i biliy o ru z , bom bacısının

fotoğrafı var

bizde, o n la r MİT'e bağlı çalışırdı, biz de Necati Altıntaş ve T erörle M ücadele
Şube

Müdürü

Ali

S oysal'a

bağlı

o larak

birtakım

ça lışm a la rd a

b u lu ndu k

d iy o rla r. Bizi ilg ile n d ire n bölüm ü Uğur Mumcu bölüm ü. O konuda b ilg in iz e
başvurm ak için sizi davet ettik, siz de g e ld in iz , teşe kkür ed iyo ru z.
ALİ SOYSAL - Efendim , ö iki şahıstan bir ta n e sin i tanıyorum ben, M urat
ipek, d iğ e rin i, tele vizyo nda gördüm . M urat İpek'i de yazın Em niyet M üdürüm üz
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Necati A ltıntaş'ın daha önce Şırnak'ta çalıştığı dönem de tanıdığı b ir kişi olarak
yanına g e lm iş ti, kısa bir süre kaldı gitti. Böyle bir konu geçm edi, ben de
basında izledim , öyle bir konuya da vakıf olm adım .
TEVFİK DİKER (M anisa) - M urat İpek, D e n iz li'd e kaç gün kaldı?
ALİ SOYSAL - Tam olarak bilm iyorum , bir ay c iva rın da o la b ilir. G eldiği
ta rih i bilem iyorum .
TEVFİK

DİKER

(M anisa)

-

Nerede

yattı.

Em niyette

mi

yattı,

m isa firh a n e d e mi yattı, nerede yattı?
ALİ SOYSAL - P olisevind e kaldı. Em niyet M üdürüm üzün m isa firi olarak
kaldı.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Uğur Mumcu'yu öldü re n

bomba

uzmanını

tanıyoruz, bizde fotoğrafı var dedi. Bu b ir ay süre zarfında M urat İpek ile
kon uşm a larınızda , so h b e tle rin iz d e hiç böyle bir konu gündem e g e ld i mi?
ALİ SOYSAL - Hayır, k e s in lik le öyle bir konu gündem e g e lm ed i. Ben
basında

izle d iğ im

kadarıyla

diğe ri

söylüyo r

he rha lde ,

M urat

D em ir'in

s ö y le d iğ in i sanıyorum ben, DHA Televizyonu görüntü alm ış.
T€VFİK

DİKER

(M anisa)

-

Murat

İpek

ve

M urat

Dem ir,

"biz.

Batı

A na do lud a İl Em niyet M üdürünün çağırm aları sonucu ç e ş itli e y le m le r yaptık.
JİTEM, MİT ve Em niyet ile b irlik te çalışıyorduk. Uğur M umcu'yu öldü re n bomba
uzm anını da tanıyoruz. Bizde fotoğrafı var. O nlar MİT'e bağlı çalışırdı" de diler.
Ve b ila h a ra

Em niyet Müdürü

Necati Altıntaş ve Siyasi

Şube

Müdürü

Ali

Soysai'a bağlı ç alışm a lar ve e ylem le r yaptıklarını söyleyen M urat İpek diye
devam ediyor.
ALİ SOYSAL - Ben tam am en basında izledim , öyle bir konu hiç geçm edi,
mevzuu olm adı. Zaten m isafir olarak g e ld i, böyle bir konuyu bize anlatm ış olsa
g e re ğ in i yapardık.
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AHMET PİRİŞTİNA (İzm ir) - Necati Bey ile yakınlığı ne boyuttaydı M urat
ipek'in?
ALİ SOYSAL -

Efendim , o Şırnak Em niyet Müdürü iken orada de vle t

yanlısı o la ra k istih b a ri konuda faydalanılm ış.
BAŞKAN -

Ne yaptınız bunun

hakkında? Y ani, bu adam

böyle

bir

id d ia d a bulunm uş, bunun hakkında ne gibi işle m le r yaptınız? Ç ünkü, bu sizi
töhm et altın da bırakıyor.
ALİ

SOYSAL

-

D enizli

C u m huriyet

Başsavcılığı

konuyu

şu

anda

yürütüyor, tah kikat açıldı, ihbar kabul e d ild i o be yan lar, gıyabı tevkif kararı
çıktı.
BAŞKAN - Sizin ba şvuru nuz üzerine mi?
ALİ SOYSAL -D H A T elevizyonu başvurdu, ayrıca basının ihbarı üzerine
ih ba r kabul e d ild i.
BAŞKAN -

Bu ih ba rcıla rın korunm ası Em niyet M ü d ü rlü ğ ü n d e epeyce

zor, nasıl, yani T ürkiye 'd e kaç tane itirafçı varsa?...
ALİ SOYSAL - Onun kaç

tane oldu ğun u bilem iyorum . Zaten Batıdan

ziyade o n la r Doğuda old u kla rın ı sanıyorum . K orunm asıyla ilg ili de kanun var.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Kanunda bunların Em niyet m isa firh a n e le rin d e
devlete ait ye rle rd e yatırılm ası ge çiyo r mu yön etm elikte? Yoksa, bu arkadaşın
po lis te ş k ila tıy la

ilg ili bir görevi varda

mı, g ö revli olduğu

için

mi

orada

yatırılıyor? Yoksa, niye bir ote lde yatırılm adı?
ALİ SOYSAL - Efendim , itirafçı s an ıklar g e ne lde ,
ih an et

etm iş

olduğu

kiş ile rce

hedef

ha lin d e ,

her

terör ö rg ü tle rin e göre
an

g ö rü ld ü ğ ü

yerde

ö ld ü rü le b ilir ki, daha önce de D e n iz li'd e böyle bir öldü rm e olayı da m eydana
g e ld i.

Bu

bakım dan

terörle

m ücadele

korunm asıyla ilg ili kanun mevcut.
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şube

m üd ürlü ğü

bünye sind e

TEVFİK DİKER (M anisa) - Yani, K öyh izm e tlerin de yatırılm a veyahutta bir
D evlet Su iş le rin d e yatırılm a, diyelim ki, Em niyetin m is a firh a n e si olm asaydı
orada p o lis e v in iz olm asaydı?..
ALİ SOYSAL -

Y a tırıla b ilir ama, yine de korunm asıyla ilg ili ted birin

alınm ası ge re kir, en emin yer de orası.
BAŞKAN - Yani, bu Uğur Mumcu ile ilg ili bu k iş iy le ilg ili daha önceden
bir şey yok yani...
ALİ SOYSAL -

Hayır, D e n izli ile ilg ili yok zaten, böyle b ir konuya

çağ rıldığım ıza biz de şaşırdık yLni, Uğur Mumcu mevzusu hiç yok orada.
BAŞKAN - Burada Uğur Mumcu ismi ge çtiğ i için, yani, te le viz y o n d a ki
kon uşm a larınd a hem Uğur Mumcu'yu tanıyoruz, hem de biz Ali Beye bağlı
olarak...
ALİ SOYSAL - Şim di, efendim , bu ş ah ıslar bu işi ticari o la ra k yapıyor
benim anladığım kadırıyla. Net olm am akla be rab er R a dika l G azetesinden 2
m ilyar, DHA T e le vizyon un dan 1.5 m ilyar, yani hayal ü rü n le riy le m addî çıkar
sağ lıy o rla r.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Bu konunda b e lg e n iz var mı?
ALİ SOYSAL - S öylenti şeklind e.
AHMET PİRİŞTİNA (İzm ir) -

Peki, bir başka biçim d e para sağlam ış

o la m a zla r mı? Yani, g a zetelerde n, DHA'dan, R a dika l'de n para alm am ak da bir
başka yerden para a larak bu rala ra bilg i verm e gibi bir şey gel m iyor mu hiç
aklınıza? Yani, U ğur Mumcu c in a y e tin i saptırm ak için...
ALİ SOYSAL - Uğur Mumcu cin aye ti büyük bir olay, dikkat çekici bir olay
olm ası lazım a la b ilm e s i lazım, rastgele bir ola yla para ala ca ğ ın ı sanm ıyor tab iî
ki.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu işi b irile ri işletm iş, böyle bir cin a ye t var,
bö yle b ir vakıa var ve bunu b irisi yapmış. B irile ri bunu saptırm ak için işte bu
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a d am lara

para

verip

bu

M urat

İpek'e

böyle

b ir

yalan

beyanda

bu lu n d u rta m a zla r mı?
ALİ SOYSAL - B u lu n d u ra b ilir, belki arka ların da b irile ri var, ne b ir şey
olm ayınca bir şey söyleyem eyeceğim .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, sizin s ö y le d iğ in iz d ire k t sanki b u n la r
direkt bu olayı söylem ekle para alm ak dem ek biraz daha şeyi d a ra ltıyo r o
zam an...
ALİ SOYSAL - Şöyle bir olay var, m esela, D e n iz li'd e M urat Aydın diye
b ir itirafçı sanık ö ld ü rü ld ü 1992 yılında. Bu tele vizyo n g ö rü şm e le rin d e bu şahsı
da ö ld ü re n i b iliy o ru z şeklind e beyanda bu lu ndu . Bu olay hukuken aydınla ndı,
ö ld ü re n yaka la ndı ceza evinde yatıyor, öldüren silah da ya ka la ndı, bunu dahi
üstlenm eye çalışıyor. Bundan dolayı böyle bir kanaat yü rü te b iliy o ru m . Demek
ki, d iğ e rle ri de böyle.
AHMET PİRİŞTİNA (İzm ir) - Yani, aslında fa ili yaka la nm ış b iris in i ben
öldürdüm diyor.
ALİ SOYSAL - ö ld ü re n i b iliyo rum diyor, falan öldü rd ü diyor, h a lb uki
öldü re n c e za evinde şu anda, olay hukuken çözü ld e, silah da elde.
BAŞKAN

- Peki,

b a şvu rd u kla rı zaman biz

ipek

gibi

buraya

itira fçıla r

ge ld ik,

bir

d o la şm a la rı

em niyet

m üdürünün

serb est mi

bunların

T ürkiye 'yi? Çünkü, em niyete b ir külfet yü klü yo rla r, çünkü m isa fir ed ece ksin,
ko lla ya ca ksın ...
ALİ SOYSAL -

Efendim , m isa fir etmek zorunda da d e ğ il; bu, orada

tanıdığı için İnsanî görev olarak, gelm iş, o da m isafir etm iş; ben bilm iyo rum , ilk
defa

orada

gördüm ,

orada

tanıdım ;

em niyet

m üdürüm üz

tanıştırdı,

ben

tanım ıyorum . Burada kaldığı m üddetçe belki bir şey o la b ilir, göz kulak olun
şe klin d e bunu bana b ild ird i em niyet m üdürüm üz, bu kadarını biliyo rum .
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TEVFİK DİKER (M a n is a )- itira fç ıla r hem p o lis le hem de ja nd arm ayla
an la şılan görev iliş k ile rin e g irm işle r; biz, kom isyona ifad e veren bir jandarm a
assubayına da bu cü m le le ri sorduğum uz zaman, o la b ilir dedi. Yani, İpek'in,
D em ir'in id d ia e ttiğ i, işte ta n ıy a b ilirle r mi. Uğur M um cu'nun bom bayı aracına
y e rle ş tire n i tanıyoruz, bu nlar ta n ıy a b ilir mi dediğim zam an, evet ta n ıy a b ilir
dedi, iliş k ile r gereği ta n ıy a b ilir diye bize ifade verdi; siz po lis o larak katılıyor
m usunuz?
ALİ SOYSAL - Efendim , o konuda ben bir kanaat yürütem eyeceğim ; tanır
da tanıyam az da...
ABDULLAH ÖZEBY (Karam an) - Ben de bir şey sorm ak istiyorum ...
Biraz evvel Necati Bey psikop at dedi bu Murat İpek için; ama, D e nizli'ye
ge liyo r, p o lis e v in d e m isafir ediyor, ondan sonra
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Denizli'ye geliyor, polisevinde misafir ediyor; ondan sonra, anladığım kadarıyla, bu
kişiye, gerekli itimam ve özen gösteriliyor. Yani, bir psikopat kişinin, oranın, bir ilin emniyet
müdürü olarak bir sıkıntı doğuracağını tahmin etmiyor mu acaba?
ALİ SOYSAL - Şimdi, efendim, Necati Müdürümüz bu konuda uzman değil, doktor da
değil; yani, psikopat mı, değil mi, tam olarak burada teşhis koymak mümkün değil.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Ama, psikopat olarak burada niteledi Murat İpek'i
psikopat olarak niteledi. Bir psikopat kişi, Denizli'de, gördüğümüz kadar, güzel bir şekilde
muhafaza edilmiş, karnı doyurulmuş, yatırılmış, ağırlanmış; oraya gelmiş bir misafir gibi
gereken yapılmış. Yani, bu, bana göre tezat.
ALİ SOYSAL - Şimdi, yani, Necati Müdürümüz daha yakınen tanıyor; yani, ben, kısa
süre tanıdım.
BAŞKAN - Ne kadar görev yaptınız Denizli'de?
ALİ SOYSAL - Dörtbuçuk yıl oluyor Denizli'de görevliyim; hâlâ görevliyim.
BAŞKAN - Şu an Denizli'de misiniz hâlâ?
ALİ SOYSAL - Evet.
' BAŞKAN - Yani, siz, Denizli'den buraya kadar zahmet ettiniz.
ALİ SOYSAL-Evet.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
Tabiî, sizi uzak yerden getirdik; ama, kusura bakmayın; fakat, bir olayı, tabiî, Murat
İpek'le ilgili olay... Şimdi, böyle itirafçılar, eğer, takip edilmezse, herkes hakkını aramazsa, bu
itirafçılar, daha çok şey söylerler. Onun için, şimdi, Cumhuriyet Savcılığının bu konudaki
soruşturmasının neticesini

bize de iletirseniz -artık, davaya mı intikal edecek, nasıl

yapacaksa- bir nüsha bize de gönderirlerse, iyi olur; hiç olmazsa, dosyamıza koymuş oluruz.
ALİ SOYSAL-Tabiî efendim; ben Başsavcımıza ileteyim konuyu.
BAŞKAN - Tabiî; yani, sizinle ilgili, direkt ağır suçlamalarda bulunuyor; yani, işte
"onlara bağlı olarak işi işledik, televizyon taradık" diyor; dolayısıyla, ağır bir itham var. Onun
için, mademki başvurdunuz, bu konudaki savcılığa biz de yazı yazalım ayrıca; yani, bunun
neticesini isteyelim.
Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun.
ALİ SOYSAL - Ben teşekkür ederim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Emniyetçi olarak çok şeyi daraltıyor; yani, hiç
yönlendirilmiş insanlar şeyini hiç kullanmıyor. Bir 2 milyar almış Radikal'den...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Nihayet tanık arkadaşlarımız; tabiî, konuşmaya
zorlayacak bir halimiz yok; ama, bir ay kalıyor burada. Herkes bunun itirafçı olduğunu biliyor;
itirafçıda çok bilgi var. Adam da böyle uluorta anlattığına göre, yani, bununla otururken de,
binbir türlü şeyi anlatmış olması lazım doğal olarak; yani, bir ay Denizli Polisevinde kalmış,
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yediriyorsunuz, içiriyorsun, güvenliğini sağlıyorsunuz; ama, yani -ben, hiç konuşmadım, bu
konulara hiç girmedik- çok şey değil gibi geliyor bana.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Zaten, tutarsız; ikisinin konuşmalarında tutarsızlık var.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Necati ne dedi? Ben, biraz geç geldim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Necati'nin dediği "ben tanımam, bilmem..."
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Şimdi, ben, Necati'yi iki yerden de biliyorum; hem
Şımak'ta biliyorum hem Ağrı'da biliyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Necati diyor ki: "Ben, Şırnak'ta, Ağrı'da..."
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - En son Ağrı; benim bildiğim Ağrı'da...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Ağrı'dan sonra Denizli'ye gelmiş işte.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Oradan sonrasını bilmiyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Siz nasıl tanıyorsunuz?
EŞREF ERDEM (Ankara) - Şırnak Emniyet Müdürüyken...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Diyor ki: "Benim gittiğimde orada gördüm..."
BAŞKAN - "Emniyetteydi, görevliydi" diyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - "...oradaki tugayla da ilişkisi vardı, emniyet de vardı. Dil
önemli olduğu için, biz, bu adamları kullandık" diyor. "Ben, ne belge verdim eline, ne silah
verdim" diyor. "Bu konuda da kendisine hiçbir görev yaptırmadım. Denizli'ye geldiğinde, bir
İnsanî görevle ona sahip çıktım; bir şey de yaptırmadım" diyor özetle.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Ama "psikopat" diyor bir de.
BAŞKAN - "Kanunen korumamız gerekiyor" diyor; fakat, t>enim şey ettiğim şu; tabiî...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Tamam, itirafçıları Emniyet koruyor; kanunen değil de...
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - "Kanunen korumamız lazım" diyor; bir de diyor ki:
“Korumak mecburiyetinde de değiliz" diyor; yani, ikisini de söyledi.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Yani "misafir etmek zorunda değiliz; ama, korumak
durumundayız" dedi; yani, misafir etmeyi de, biraz...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Kanunen koruma şeyleri var da, yalnız, bu itirafçılar,
yani, ilişkileri çok derinlerdedir; öyle, dediği kadar sathi değil.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Şimdi, aslında, tekrar, o bant deşifresi sırasında, bence,
görmemiz lazım; ben, yani, Necati Bey'e özel olarak sordum; çünkü "19 yıl İstanbul Eminönü
Emniyet Amirliği yaptığım. Cumhuriyet de bizim sınırlar içerisindeydi; 1980'den sonra, ben.
Uğur Mumcu'yu şöyle tanırım, böyle tanırım..." Ben "yüz yüze görüştünüz mü" dedim
"görüştüm dedi. Uğur Mumcu, hiç İstanbul'a gitmemiştir; Uğur Mumcu'nun bütün gazetecilik
hayatı burada geçmiştir, Ankara'da geçmiştir.
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ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Ahmet Bey, bilmiyorum da, ben, o Uğur Mumcu'yla
ilgili sorunu şöyle anladım: "Ben, İstanbul Eminönü Emniyet Amirliği yaptım; tabiî, Cumhuriyet
Gazetesi Cağaloğlu'nda olduğu için...
REFİK ARAS (İstanbul) - Bütün basın kuruluşlan orada.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - ...oradan dolayı, Cumhuriyetten dolayı meşhur bir
kişiydi, tanıyorum" dedi. Tanıyorum dediği, o şekilde...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - "Yazılarından da tanıyorum" dedi.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Yani, benim hissettiğim, meşhur...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Hayır, ben sordum "yüz yüze görüştünüz mü" dedim
"evet" dedi. Ben, özel olarak sordum o soruyu; yani "yüz yüze görüştünüz mü" dedim “evet,
görüştük" dedi.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Hayır şeye bakarız da, benim, sanki kastı
mahsusunun o şekilde olduğu.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - "Bir babamın öldüğünde çok üzüldüm, bir de Mumcu'da"
dedi.
BAŞKAN - O DH'dan gelen arkadaşları alalım; ikisi beraber gelsinler.
Hayır, şeyden değil; yalnız, bir ay misafir etme olayı; bir şeyler var yani burada.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Başta -zaten o senin aslî görevin- işte "ben, 30 yıllık
devlet memuruyum; bey şöyle şey ettim." Hemen, psikolojik bir savunma...
BAŞKAN - Buyurun.
Hoş geldiniz.
Değerli arkadaşlarım, sizi, bu, Denizli’de yapmış olduğunuz bir televizyon programı
sebebiyle buraya davet ettik. Yapmış olduğunuz programda, işte, iki itirafçı "efendim, bjz,
Uğur Mumcu'nun bombacısını tanıyoruz, fotoğrafı var" demişler. Tabiî, siz de bu programı
yaptınızı için, belki, kendilerinde daha geniş bilgi, belge olabilir düşüncesiyle sizi davet ettik.
Şimdi, ilk önce kendinizi tanıtır mısınız ve tanıttıktan sonra da, artık, sırasıyla mı
konuşursunuz, yoksa, biriniz mi sözcü olursunuz; o konuda, siz, kendi aranızda karar verin.
Bir olayı anlatın baştan sona, ondan sonra da, arkadaşlarımızın sorulan olursa, onları
cevaplandırırsınız.
CENGİZ AKHİSAR - Müsaade ederseniz, bu konuda, Bülent Öztürk sözcüm olarak
konuşabilir.
Ben, Cengiz Akhisar;

1949 Denizli doğumluyum.

DHTV'de Genel Müdür

Yardımcısıyım ve aynı zamanda da, DH-20 Gazetesinde imtiyaz sahibiyim.
Diğer açıklamaları, Bülent Öztürk, sorularınız şeyinde cevap verecektir.
BÜLENT ÖZTÜRK - Efendim, ben, 1962 Ardahan doğumluyum. DHTVnin ortağı ve
Genel Müdürüyüm.

- 401 -

Ben, hemen konuya geçmek istiyorum.
BAŞKAN - Evet, buyurun.
BÜLENT ÖZTÜRK - Yaklaşık; daha doğrusu 1996 yılının Haziranının 29'unda, DHTV
uzun menzilli silahlarla kurşunlandı.
O gün, yetkiler geldiler, gerekli incelemeleri yaptılar, keşfi yaptılar, işte, balistik için
her türlü malzeme alındı, gidildi; fakat, biz, bu kurşunlanma için hiçbir gerekçe bulamadık;
çünkü, DHTV, demokrat, çağdaş bir televizyon; hiçbir zaman, insanlara savunma hakkı
vermeden de yayıncılık yapan bir televizyon değil. Hiçbir neden bulamadık ve gerçekten de,
polise de, hiçbir şekilde, şüphelendiğimiz bir şahıs veya kurum ismi veremedik.
Aradan geçen süre içerisinde, geçtiğimiz 15-20 gün önce, bir telefon geldi.
Telefondaki ses "sizin orayı ben kurşunladım; eğer, inanmazsanız, ses bantımı -daha önce
olayı üstlenmişti; olaydan hemen bir gün sonra, Milliyetçi Türk Cephesi adı altında bir
üstlenme oldu- o sesle karşılaştırın ve anlarsınız" denildi. Gerçekten, biz o sesle
karşılaştırdık; olaydan hemen sonra, olayı üstlenen sesin, şimdi arayan sesle aynı olduğunu
gördük.
Arkasından da, bizimle görüşmek istediğini ve olayı kimlerin ve nasıl yaptırdığını
anlatmak istediğini söyledi. Biz, tabiî, ilk etapta biraz çekindik. Yönetim Kurulu olarak
toplandık, riskimizi aza indirmek için çaba gösterdik; neden çağırsın bizi kurşunlayan bir
insan düşüncesi üzerinde tartıştık.
• Hemen arkasından. Kadir Çelik'in Objektif Programında bu insan devreye girdi.
Gerçekten -sesi, tekrar, biz, o programın başından sonuna kadar kaydettik- aynı ses
olduğunu gördük ve aynı programda da, zaten, sadece doğuda iş yapmadığını, batıdan da
çağrılması durumunda gelebildiklerini ve çeşitli eylemler yapabildiklerini; bunlara da örnek
olarak, bizim Denizli -Haber Alma olarak söylüyor kendisi; ama- Haber Ajansının
kurşunlanması olayını da üstlendiğini ve o zamanki Emniyet Müdürü Necati Altıntaş
tarafından çağrılarak bu işi yaptığını söyledi.
Arkasından da. Radikal Gazetesinde iki günlük, üç günlük bir dizi röportaj yayımlandı.
Bunun üzerine, biz rahatladık; demek ki, bu insanlar ortaya çıktılar, konuşuyorlar; o zaman
bizim de gidip bu insanlarla konuşmamızın hiçbir sakıncası yok dedik ve Cengiz Bey'le
birlikte, biz, bu insanlarla, İstanbul'da, belirli bir noktada buluştuk. Ondan sonra, ilk önce
Murat İpek isimli şahıs olduğunu öğrendik tabiî; fakat, Murat İpek değil, Murat Demir
aracımıza geldi -cep telefonumuzla bağlantı kurdular- epey bir dolaştırdıktan sonra bizi ve
bizim çekim yapacağımız yeri göstermemizden sonra, belirli bir güven de telkin ettikten
sonra, daha sonra Murat ipek de aynı noktadan alındı ve bir stüdyoya giderek, üç dört
kamerayla birlikte çekim yaptık ve ben, röportajı gerçekleştirdim kendileriyle.
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Bu röportajdan önce, daha yayına geçmeden önce, kameralar çalışmadan önce, işte,
ünlü bir gazetecinin öldürülmesiyle ilgili de bazı bilgileri olduğunu söylediler. Ben, o
aşamada ne kadar ısrarcı olduysam da, kesinlikle, hangi gazetecidir, kim, nedir, hiçbir şey
alamadım.
Daha sonra, tabiî, bizi asıl ilgilendiren yanı, DH'yla ilgili detaydı. Ben, röportajı
başlattım. Röportajda, Murat İpek ve Murat Demir'le, ikisiyle birlikte görüştüm. Murat İpek, bizi
kurşunlayan şahıstı ve neden kurşunladığını sordum. Bu da anlattı; kendisinin -burada
sizlere sunacağım iki kasette de ve çözülmüş metinde de var- Denizli Emniyet Müdürü Necati
Altıntaş tarafından İstanbul'daki bir emniyet müdürüne haber gönderildiğini, kendisini
çağırdığını söyledi. Kendisiyle, zaten, Necati Bey Şırnak'ta Emniyet Müdürlüğü yaparken, bu
da itirafçı olarak ilk teslim olduğu zaman, ilk sorgusunu yapan insanmış Necati Bey ve orada
uzun süre birlikte olmuşlar.
Tabiî, bunun çağırması sonucu geldiğini, Denizli'den Siyasî Şubenin aracıyla
alındığını, polisevine götürüldüğünü ve orada ikâmet etmeye başladığını anlattı; hatta, çok
rahatlıkla ispat edilebileceğini söyledi. Üç tane imza attı, bu üç imzadan bir tanesinin
kesinlikle orada bulunabileceğini söyledi. Nitekim, zaten, şu aşamada, İçişleri Bakanlığından
iki tane müfettiş, pazartesi günü itibariyle, soruşturmayı başlattılar; Başsavcılık soruşturmayı
başlattı ve yeniden keşif yaptı. Yeniden keşif yapılınca, yeni çekirdekler bulundu ve keşifte
bazı eksiklikler tespit edildi ve ilk defa da -bu insanlar uzun zamandan beri konuşuyorlarresmî olarak, gıyabî tutuklama kararı, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Murat İpek
hakkında çıkarıldı.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Affedersiniz, araya giriyorum; ama, yeni çekirdekler
nerede bulundu?
BÜLENT ÖZTÜRK - Efendim, binanın duvarından.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Duvarlarından?..
BÜLENT ÖZTÜRK - Evet, oradan bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı, jandarmadan
-polisten değil- bir uzman aldı, kriminoloji uzmanı; o binbaşı ve arkadaşımız, yeni keşfi o
yaptı.
BAŞKAN - Asker yaptı yani?..
BÜLENT ÖZTÜRK - Evet, asker yaptı; polisten kesinlikle alınmamasını istedi ve
askere yaptırdı.
İşte, Denizli'de polisevinde kaldığını, DH'nın kurşunlanması emrini, ben de dahil
olmak üzere HADEP eski il başkanı ve bir de özgün sanatçısı bir arkadaşın öldürülmesi
emrini dahi Necati Bey'in verdiğini söyledi. Planı Siyasî Şube Müdürü Ali Sosyal'la birlikte
yaptığını, silahı da kendisinden aldığını, işte, gece 03.00 sularında binanın karşısına
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geldiğini... Zaten, anlattığı yerler, nokta olarak, ağacından evine kadar, hepsi, olduğu gibi
görülüyor. Yani, bize çok samimî geldi; çünkü, detayları oldukça fazla.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Yani, İstanbul'da sizinle röportaj yaparken anlattıklarıyla,
Denizli'ye geldiğinizde gördüğünüzdeki aynı noktalar çakışıyor.
BÜLENT ÖZTÜRK - Tabiî, tabiî; yani, ağacına kadar, ağacın altına, küçük eve kadar;
yani, anlattığı her şey. Ben, 18 yıldan beri Denizli'deyim, gazetecilik yapıyorum; ne Siyasî
Şube Müdürünün şoförünün ismini bilirim ne başka şey; yani, çok fazla detay var; zaten,
kasetlerden de izleyeceksiniz.
Orada, kalaşnikofu kendisinin kullandığını, polisevinden bir yastık kılıfı aldığını, onun
namlusundan geçirip altından kapattığını söyledi ve “dikkat ederseniz, hiçbir tane kalaşnikof
boş kovanı düşmedi" dedi. Gerçekten de bulunamadı; fakat "iki adet 7,65 kovan düştü"
denildi ve gerçekten de iki adet 7,65 kovanın düştüğünü söylüyor; yani, balistik raporlarına
da bu geçti ve bunu da kasıtlı olarak bıraktıklarını, ileride bir şekilde başka birinin üzerine
suçu yıkmak amacıyla o kovanların kasıtlı olarak bırakıldığını söyledi ve eylemden sonra da,
Denizli'de, Esentepe Mahallesinde Mehmet Özay -isimler de aynen tutuyor zaten, "hemen
pazarın karşısında" diyor- silahı -daha önce bombalamayı düşünüyorlarmış- bazı TNT
kalıplarınım; onları da, yine, Siyasî Şubeden almış-, -silah dediğim, sadece 7,65 tabanca,
diğerini değil, onu teslim etmiş- ona teslim ettiğini...
Ona teslim ediş nedeni şu: Bizim orayı kurşunlamadan önce, bu, üst düzey bir PKK
görevlisi olarak o bölgede dolaşmış; doğu kökenli vatandaşlarımızın bulunduğu bir semt
orası. Orada, sempatizan durumundaymış kahveci Mehmet Özay. Güven sağlamış ve
götürmüş "ben şehir dışına çıkacağım, bu silah ve diğerleri biraz kalıversin" şeklinde.
Tabiî, olaydan sonra da -yine kendi deyimiyle- bu kahveci alınıyor ve silah ve diğer
malzemeler, bir cep defteri ve bazı giysileriyle birlikte alınıyor, daha sonra, ertesi günü
serbest bırakılıyor. Onunla ilgili bize gelen bazı ihbarlarda da...
Biz -efendim, bu, çok önemli bir detay- olay olduktan beş gün sonra bir telefon ihbarı
aldık. Bu telefon ihbannda "hiç boşuna uğraşmayın, bu işin arkasında emniyet var, ne kadar
uğraşırsanız uğraşın, hiç bir şey çıkaramazsınız..." Biz o ihban ilk etapta pek ciddiye almadık.
Sonra, emniyete gidip gelmeye başladık; yani, ne oluyor, ne bitiyor filan... Tabiî, o ihbarı
aldıktan sonra da, fazla emniyete yüklenmemeye başladık bir medya kuruluşu olarak.
Biz, şimdi, şunu düşünüyoruz -bu, tamamen benim kanaatim- eğer, yüklenmiş
olsaydık, gazetemizde, televizyonumuzda, radyomuzda yüklenmiş olsaydık, otomatik olarak,
bir suçlu, oradan gidilecekti, yakalanacaktı, bulunacaktı; kovanlar, işte silah, PKK denilip, işin
içinden rahatlıkla çıkılacaktı; ama, biz, o ihbar nedeniyle gitmedik; ama, o zamanki Emniyet
Müdürümüzün yanına gittiğimde "ne oluyor, bizim soruşturmayla ilgili bir gelişme var mı" diye
sorduğumda da, şu cevabı aldım...
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EŞREF ERDEM (Ankara) - Kimdi o?
BÜLENT ÖZTÜRK - Necati Altıntaş.
AHMET PİRjŞTİNA (İzmir) - O ana kadar, o tarihlerde bir sürtüşmeniz var mı Bülent
Bey emniyetle; yani, bir yayın olarak, bir gerekçe olabilecek bir şey?
BÜLENT ÖZTÜRK - Hayır efendim. Ben, şunu söyleyebilirim çok rahat: Kesinlikle, ne
Necati Altıntaş'la ne Siyasî Şube Müdürü Ali Soysal'la. Aynı masada oturduğumuz, içki
içtiğimiz, konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz, giderken de kendi ellerimizle uğurladığımız bir
insan Necati Altıntaş. Yani, ben şöyle inanıyorum: Kişisel açıdan, bizimle, kesinlikle, hiçbir
problemleri yok, kurum olarak da yok; yani, Emniyet Teşkilatıyla DH arasında da yok ve eğer
yapmışlarsa -ona, kanunlar ve araştırmalar karar verecek- gerçekten kıramayacakları
birilerinin isteğini yerine getirrnek, gelecekte kendisini bir yerlerden alıp bir yerlere
götürebilecek güçte bazı insanların emriyle, onların da kullanılmış olabileceğini
düşünüyorum ben kesinlikle: yoksa, kişisel anlamda, ne Emniyet Teşkilatıyla ne de o
şahıslarla hiçbir sıkıntımız yok; eski dönemde de yoktu.
TEVFİK DİKER (Manisa) - O olması muhtemel güçler ve kişilerle ilgili isim verebilir
misiniz?
BÜLENT ÖZTÜRK - Efendim, veremem; çünkü, böyle bir şey olup olmadığından
emin değilim ben.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Söylediniz de, onun için söylüyorum.
BÜLENT ÖZTÜRK - Hayır, yani, bir emniyet müdürü veya tanıdığımız, yakından
bildiğimiz, hiçbir sorunu yaşamadığımız bir insanın bizi kurşunlaması için bir neden yoksa, o
zaman, otomatik olarak, bizim aklımıza, bu insanın kıramayacağı siyasî veya ekonomik bazı
iş çevreleri tarafından bir yönlendirme olabilir diyorum; yani, kullanılmış olabilir. Yapmışlarsa
eğer; yapmamışlarsa, diyecek bir şeyimiz yok.
Sonuçta, bugün, savcılık, o kahveciyi, üç dört defa, polis korkusu yüzünden... Çünkü,
söylenen şu: Kahveciyi almışlar o olaydan sonra, zaten biz de üstlerine gitmediğimiz için,
otomatik olarak "bizimle birlikte ortak çalışırsanız" şeklinde. Siyasî Şube tarafından serbest
bırakıldığı ileri sürülüyor, iddia ediliyor. Bugün o kahveci, üç dört kez. Başsavcılık tarafından
alındı, işte, bir güven telkin edildi. Önceki gün Başsavcı çağırdı, bellirli bir aşamaya
gelindiğini söyledi.
Tabiî, bütün bu olaylan, biz, aldıktan sonra, yayınladık. Yayınlamadan önce de, ben,
Ali Soysal'la ve Sayın Necati Müdürümüzle bir telefon görüşmesi yaptım ve orada, kendisine,
bu insanı, Murat İpek adlı şahsı tanıyıp tanımadığını sordum. Şu cevabı verdi; bunu, Denizli
Halkı da duydu "ben, doğuda bir sürü böyle pezevengi bilirim" filan dedi. "Efendim, siz
tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz" dedim, "tanıyor olabilirim de, olmayabilirim de"
şeklinde bir cevap verdi; fakat, aynı gece. Cumhuriyet Gazetesinin büro şefi tarafından, bizim
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bu çözdüğümüz metin kendisine fakslandı. Ertesi gün, demeç birden bire değişti "sadece
iS/lurat Ipek’i değil, Murat Demir'i de çok iyi tanıdığını, o bölgede, kendilerine emniyet güçleri
olarak hizmet ettiklerini, işte, Murat İpek'in de Denizli'ye geldiğinde, aç, susuz, sefil, sefalet
içerisinde olduğunu, bunun için de polisevinde kalmasına izin verdiğini kabul etti o
aşamadan sonra.
Ben, Uğur Mumcu'yla ilgili bölüm geleceğim. Şu anda, o şekilde soruşturma
yürütülüyor: zaten, bu kasetlerde de, siz oraya inceleyeceksiniz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, Cumhuriyet Gazetesi Şefi...
BÜLENT ÖZTÜRK - Ömer Yürtseven.
TEVFİK DİKER (Manisa) - ...Necati Altıntaş'a...
BÜLENT ÖZTÜRK - Altıntaş'a bizim bu itiraf metnini fakslıyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - ...fakslıyor.
Peki, bir şey söyleyebilir miyim; Necati Altıntaş bize dedi ki: Cumhuriyet Gazetesi
Şefinin, bu kişilere; yani, Denizli'deki o sizin söylediğiniz kişi... Ömer mi ismi?
BÜLENT ÖZTÜRK - Evet, Ömer Yürtseven.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ömer'in itibar etmediğini...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Yani, itirafçılar gelmişler, Ömer'e başvurmuşlar; para
istememişler de "biz gelelim. Uğur Mumcu'yla ilgili açıklama yapalım" demişler; o da, ona
itibar etmemiş.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Buna ilgi ve itibar göstermediğini söyledi.
BÜLENT ÖZTÜRK - Efendim, tabiî, Ömer Bey'i de rahatlıkla dinleyebilirsiniz; çünkü.
Cumhuriyet Gazetesi, bizim bu olayı İstanbul'dan çekip gelip de medyaya servis yaptığımız
an, Ömer Bey de çok ciddî bir şekilde yönlendirdiler, görevlendirdiler. İşte, aynı gün, özellikle
daha basın toplantısı yapmadan, itiraf metnini aldı ve Necati Bey'e gönderdi.
Ha, şu da yaşandı; onu da özellikle belirtmekte fayda görüyorum. Necati Bey'le
görüşmeden önce, ben, serzenişte bulundum; Ali Sosyal'la bir telefon görüşmesi yaptım,
orada, Necati Bey'in Cumhuriyet Gazetesinden Ömer Bey'i ve Milliyet Gazetesinden Sedat
Bey'i arayıp, işte, Denizli'den... Biz, öbjektifte bu program yayınlandıktan sonra, oradan
aldığımız kayıtlarla, bir ilk haber yaptık; yani, gerçek mi, değil mi şeklinde. Bu arada, Necati
Bey tarafından o insanların arandığını... Ben de kendisine serzenişte bulundum; yani "bizleri
de siz düşman ayırmadınız; haberi yapan medya kuruluşu da biziz, kurşunlanan da biziz; o
zaman, neden bizi aramayıp da, bir hava koklarmışçasına başka bir medya kuruluşunu
arıyorsunuz. Bizimle bir düşmanlığınız yok; arayın ve bizimle ne haber yaptıysak, size
geçelim" dedik; yani, hiç problem değil. O aşamadan sonra da, Ömer Bey faksladı; yani,
bizden aldı ve kendisi de faksladığını, bizzat bize bildirdi. Ertesi gün -yine kendisine verilen
bir demeçtir; o demeci de aldık biz, değerlendirdik- bunu belirtti; yani, tanıdığını söyledi.
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EŞREF ERDEM (Ankara) -

Şimdi tekrar soralım -kusura bakmayın, arada

unutulmasın, geçsin diye tam sağlam olarak- yani Necati Altıntaş, hem Murat İpek'i hem
Murat Demir'i tanıdığını söyledi.
BÜLENT Ö ZTÜRK- Bir gün sonra. Ben, önce, sordum telefonla...
EŞREF ERDEM (Ankara) - "Tanımıyorum" dedi...
BÜLENT ÖZTÜRK - Yani "tanıyor olabilirim de, tanımıyor olabilirim de“ dedi.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bir gün sonra da...
BÜLENT ÖZTÜRK - Ama, bir gün sonra fakslandı ve fakslandıktan sonra, yine o
fakslayan arkadaşa demeç verdi "her ikisini de tanıyorum" dedi. Biz, sadece birini sormuştuk
"her ikisini de tanıyorum" dedi ve polisevinde kalması için izin verdiğini söyledi; o da, yine,
medyaya yansıdı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - DH'nın yayın politikasında böyle herhangi bir çizgidedir
diye tanımlayabileceğimiz bir şey var mı; yani, şöyledir; yani, herhangi bir şey, sağ, sol,
demokrat, liberal...
BÜLENT ÖZTÜRK - Efendim, DH, daha yedi ay öncesine kadar, dört ortakla
yönetildi; iki ortak buradayız, iki arkadaşımız daha var. Şunu açıkça söyleyeyim; içimizde,
CHP'lisi de var, solcusu da var. Refahlısı var, ANAP'lısı da var; fakat, asıl özünde, biz
gazeteciyiz. Ben, 18 yıldan beri profesyonel gazeteciyim, 10 yıl Hürriyet'in büro şefliğini
yaptım Denizli'de; işte, Denizli'nin ilk ofset gazetesini kurduk; yani, DH'nın ortakları
gazeteciler, görüşleri ve düşünceleri ne olsun -her düşünceden insan var- tamamen
profesyonel anlamda, meslek ilkelerini göz önüne alan insanlar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Objektif, nesnel gazetecilik yapıyorsunuz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Uğur Mumcu'ya geliyorum dediniz; onu bir dinlesek mi
acaba; esas, bizim komisyon, onu bir alsa,
BÜLENT ÖZTÜRK - Evet, biraz önce bahsettiğim gibi. Uğur Mumcu olayıyla ilgili
hiçbir şey yoktu; biz, sadece, bizi kurşunlayan adamla görüşmeye gitmiştik; Murat Demir
denilen şahıs hiç devrede değildi; fakat, ikisi birlikte benim karşıma stüdyoda oturdular ve
ben, daha çok, Murat İpek'le konuştum. Dediğim gibi, çekime geçmeden önce de, işte bu
Murat Demir denilen şahıs, işte çok önemli bir gazetecinin öldürülmesiyle ilgili bazı bilgiler...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Denizli'de mi gerçekleştirdiniz bu röportajı?
BÜLENT ÖZTÜRK - İstanbul'da efendim.
...çok önemli bir gazeteciyle ilgili bir şeyler bildiğini söyledi; fakat, ben ne kadar
üstelediysem, hiçbir şey söylemedi. Çekime geçtikten sonra, bizimle ilgili bölümü bitirdik ve
en son, ben, şu soruyu sordum ve "bir gazetecinin öldürülmesiyle ilgili çok önemli bilgiler
olduğunu söylemiştiniz. Bu gazetecinin nasıl öldürüldüğünü, kimler tarafından
öldürüldüğünü, tamam, söylemeyin bana; ama, bunun kim olduğunu söyler misiniz" dedim.
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Bunun üzerine, hemen -zaten, görüntülerden de izleyeceksiniz- Murat İpek -çünkü, ben, fazla
bilgi sahibi olmadığını düşünüyorum- Murat Demir'e döndü ve ona, kafasının dönüşüyle söz
verdi. Murat Demir lafa girdi; işte “ünlü bir gazeteci, medyanın gündemindeki bir insan;
kısacası, Uğur Mumcu" dedi. Ben, bu cümleyi alınca, üstelemeye başladım; yani "Uğur
Mumcu'yu öldüren insanları tanıyor musunuz", "tanıyoruz"... "Uğur Mumcu'yu öldüren insanı
tanıyor musunuz" diye hep tekil konuştum ben orada; orada farklı bir detay daha çıktı. "Peki,
ismini filan biliyor musunuz", "biliyoruz"; işte, fotoğraflar motoğraflar gibi bir laf etti o arada
Murat İpek; ben, oradan kaptım "fotoğraflar filan da var mı", "var" denildi. "Peki, ispat edebilir
misiniz", "edebiliriz". "Peki, bu insanlar yakalandığı zaman, bir şeyler ortaya çıkar mı"dedim,
"sistemli bir sorguda kesinlikle çıkar" denildi.
Bu arada, Murat Demir -bu muhabbet, ikisi birden ara'ara girerek sürüyor- özel olarak
da şunu söyledi: "Biz, üç alanda faaliyet yürütürüz; yani, şimdiye kadar hep öyledir; işte, bir
JİTEM, bir MİT, bir de polise yönelik faaliyet yürüten ekipler." Yani, kendilerini, öyle, çete
olarak nitelendiriyorlar.
Fakat, burada. Uğur Mumcu'yu öldüren şahısların daha çok MİT ağırlıklı çalıştığını
söylediler; bu kadarını ancak alabildim. Konuşma bittikten sonra, bana bir fotoğraf gösterildi.
Bu fotoğraf, bir ranza -yani, cezaevi ranzası gibi bir ranza- gömlekli, iri yarı, hafif kirli sakalı
olan bir şahıstı, "bunlardan birisi bu" denildi. Her ne kadar, ben, onun görüntüsünü filan
alalım... Kesinlikle izin vermediler "zamanı geldiğinde bunları ortaya dökeceğiz ve
açıklayacağız" denildi.
Yine kayda geçmeyen; fakat. Cengiz Bey'in de şahit olduğu bir olay; üç aşamalı bir
bombanın yerleştirildiğini, bunlardan birinin sileceğine, birinin kontağa, diğerinin de yine bir
şey söyledi; ama...
CENGİZ AKHİSAR - Debriyaja bağlandığını...
BÜLENT ÖZTÜRK - ...birinden kurtulsa öbürüyle, öbüründen kurtulsa diğeriyle
kesinlikle sonuca ulaşılacağını ve orada, ben, hep "kim bu bombacı" filan diye sorduğumda;
yani, tekil olarak konuştuğumda "bombacılar" dedi; yani, bir kişi değil, iki kişi tarafından bu
işin gerçekleştirildiğini ileri sürdü. O anlamda da, bizim bilgimiz o. Bazı kayıtlar da burada
var.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Sizin aldığınız izlenim burada; yani, bombanın debriyaja
basılması, cam sileceği çalıştıniması, kontağın çevrilmesi şeklindeki bir şeyin sonucunda mı
olmuş, yoksa, bir başka şekilde mi patlama olmuş?
BÜLENT ÖZTÜRK - O detaya giremedik; yani, sadece üç aşamalı bir bomba
yerleştirildiğini ve işte, o bölümleri açıkladı.
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AHMET PRİŞTİNA (İzmir) - Ben de, o izlenim konusunda bir izleniminizi soracağım.
Şimdi, bunlar, sizin şeyinize göre -şu açıdan soruyorum; yönlendirilmiş insanlar mı açısından
soruyorum- geldiklerinde. Uğur Mumcu olayını size vermek üzere mi geldiler haber olarak...
BÜLENT ÖZTÜRK - Hayır.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - ...yoksa, sizin demin ifade ettiğiniz gibi, sizin deşmeniz
üzerine mi çıktı?
BÜLENT ÖZTÜRK - Tabiî...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, mesela, arada da bir “bir gazeteci” diye bir yem
atıyor. O belli ki, sizin ilginizi çekecek; siz gazetecisiniz, bir gazetecinin öldürülüşü... Yan:,
oradaki izleniminizi almak istiyorum; bunlar, sizin deşmeniz sonucu mu Uğur Mumcu
hakkında konuştular, yoksa, niyetleri, laf aralarında sizi de Uğur Mumcu'ya götürmek gibi bir
amaçlan var mıydı?
BÜLENT ÖZTÜRK - Efendim, başlangıçta, yaklaşık altı yedi saat, biz, bu insanla
birlikte, bir araç içerisinde dolaştık; sürekli bir karşılıklı güven ortamı oldu; yani, biz onlardan
korkuyoruz, onlar bizden korkuyor. Bu süre içerisinde de, birçok konuda, ben, bir şeyler
almak için çaba gösterdim. O araba içi sohbette bu oluştu; yani, bir gazetecinin öldürülmesi
olayıyla ilgili bilgisi olduğu. "Kim" filan deyince de, kesinlikle hiçbir şey söylemedi. Ondan
sonra, işte, tam konuşmanın sonuna doğru, ben onu tekrar sorma ihtiyacı duydum; açıkçası,
pek de umutlu değildim. Bu arada, hatta "bir tüyo vereyim" dedi "işte, tanınmış bir gazeteci,
gündemdeki bir gazeteci" filan dedi. Arkasından -orada, tabiî, psikolojik olarak siz daha iyi
tahlil edebileceksiniz- "Uğur Mumcu kısacası" dedi; yani, orada, o şekilde bir çıkış yaptı.
Ondan sonra, ben, diğer sorularımı yönelttim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Fotoğraf bomcacı, değil mi?
BÜLENT ÖZTÜRK - Bir tanesini gösterdi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ve bombacıdan başka da bir bilgi vermiyorlar...
EŞREF ERDEM (Ankara) - “Bombacılar" diyor.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Bir şey sorabilir miyim; o gördüğünüz fotoğraf, hiç,
medyada gördüğünüz bir tip miydi?
BÜLENT ÖZTÜRK - Hiç rastlamadım beyefendi; yani, gazetelerin hepsini her gün
takip ediyorum, hiç rastlamadım; fakat, ellerinde birçok fotoğraf var tabiî.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, fotoğrafa geleceğim. Fotoğraf ranzalı idi.
BÜLENT ÖZTÜRK - Evet, ranza gibi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, ranza, Türkiye'de, otellerde yok; genelde, kışlada
var, cezaevinde var, öğrenci yurtlarında var; zannediyorum, karakollarda olabilir; yani, bu tür
yerlerde. Birincisi; o tür bir yere mi benziyordu?
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İkincisi; bu gördüğünüz kişiyi başka resimlerde görseniz tanır mısınız, yüz yüze
gelseniz tanır mısınız o resimden sonra?
BÜLENT ÖZTÜRK - Efendim, çok zor; yani, şöyle, çünkü, çok kısa süreli bir şekilde,
şöyle bir gösterdi.
çok kısa süreli bir şekilde, şöyle bir gösterdi. İlk bakışta, 2-3 saniye en fazla, yani, bir
duraklama ve hemen ondan sonra çekti aldı. Böyle çok inceleme şansım olmadı; ama,
hemen bir ranza, gömlek...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bülent Bey, kaç yaşlarında gözüküyordu, yani ilk
izleniminiz.
BÜLENT ÖZTÜRK - Efendim, iri kalıplı olduğu için yaş konusunda tam bir şey
söyleyemeyeceğim; fakat, yine, en az 25-30 yaşlarında vardı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Kamuoyunda bazı isimler geçiyor, kod adları, sakallı
deniyor, türlü şeyler...
BÜLENT ÖZTÜRK - Yani, iri, tombul yanaklı, hafif -dediğim gibi- kirli sakalı olan bir
insan.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bir de, bizdeki metinde, sizinle gizli koşullarda görüşme
yapılmış ve bir para laflan var ortalıkta. Siz, bu kişilere 1,5 milyar verdiniz mi?
BÜLENT ÖZTÜRK - Hayır efendim, isterseniz onu Cengiz Bey de şey yapabilir.
Şöyle, biz, en son konuştuk, bir noktaya geldik, bu insanları bırakma noktasına geldik. Bu
arada, kendi aralarında. Cengiz Beyin yanında arka koltukta oturuyorlardı.
Cengiz Bey, isterseniz siz orasını anlatın.
CENGİZ AKHİSAR - Müsaade ederseniz, efendim, ben orada kameraman olarak
görev yapıyordum. Bütün çekimlerimiz bittikten sonra, kendimizi birbirimize karşı tanışmış
olduk, yani, biraz da samimiyet kurduk. Onlar, kendi aralarında, yani bizim duymayacağımız
şekilde şöyle konuşuyorlardı: "Ya, bende 15 milyon lira para kaldı, yetecek mi yetmeyecek
mi?" Bu arada ben de Bülent'e dedim ki “Bülent, bunların herhalde paralan az." Bizim
yanımızda da o an için 20 milyon lira para vardı. Çıkardık, 10 milyon lirasını yemek için biz
bunlara verdik. Bunlar, bizden hiç para talep etmediler ve artı, şunu da söyleyebilirim: Ben,
Denizli'den çıkmadan önce bu kişiyle telefonda ilk defa ben görüşmüştüm. "Eğer, bunlarla
görüşme imkânı olursa Bülent, ben bu kişilerden kırılan cam paralarını tahsil edeceğim"
dedim ve o zaman güldülerdi bana. Neticede görüştük. Murat ipek'e dedim ki "lütfen ayağa
kalkar mısın." Kalktı. "Cebinde ne kadar paran var" dedim. "Ne yapacaksın" dedi. “Sen çıkar
bakalım, kaç paran var" dedim. Cebinden çıkardı parasını, 1 tane 1 milyon lira, 1 tane 250 bin
lira, 1 tane de 100 bin lira vardı. Ben içinden 100 bin lirasını aldım. "Bu parayı senden
alıyorum, bize zarar verdiğiniz cam parası olarak alıyorum" dedim ve o parayı halen yanımda
saklıyorum; yani, öyle bir espri yaptım.
BÜLENT ÖZTÜRK - Görüntülerde, Betacam görüntülerde başka bir arkadaş çektiği
için var.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Özellikle, Demir'in, Uğur Mumcu konusunda bilgi sahibi
olduğunu söylediniz, ipek ile Demir aynı ekipte miydi ve özellikle, biraz önce komisyona
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aldığımız Sayın Altıntaş "ipek'i tanıyorum, Demir'i tanıyorum" dedi. Yani, Mumcu Komisyonu
ile ilgili, Mumcu cinayeti ile ilgili esas bilgi sahibi olan Demir'i tanımadığın söyledi; ama, İpek
ile Şırnak'tan tanıştığını söyledi.
BÜLENT ÖZTÜRK - Efendim, o konuyla ilgili geçti demeci, .yani, Murat İpek'i de Murat
Demir'i de tanıdığı. Orada, yerel anlamda biz bunu yayınladık ve kendisi, Cumhuriyet
Gazetesinin muhabirine geçti ve birçok gazetede bunu yayınladı; yani, tanıdığını, bizzat
Cumhuriyet Gazetesinin muhabiri Ömer Yurtsan'a verdiği demeçte, onu göreceğiz; her ikisini
de tanıdığını iddia ediyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Murat ipek ve Murat Demir’de, siz beraber olduğunuz
sürece, başka isimler, belgeler, şu son zaman Susurluk olayından sonra kamuoyunda gezen
şekliyle bazı belgeler gördünüz mü, gösterdiler mi?
BÜLENT ÖZTÜRK - Efendim, belge yok, sadece bir tomar fotoğraf çıkardılar, o bir
tomar fotoğrafın içerisinden de o şahsın fotoğrafını gördük. Daha sonra, çekim bittikten sonra
Murat ipek'in elinde silahlarla diğer gazetelerde çıkan fotoğrafların aynısından biz de görüntü
olarak aldık.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şu anda irtibatı nasıl? Sizi, bu konularda tekrar arıyorlar
mı, yoksa kayboldular mı?
BÜLENT ÖZTÜRK - Efendim, iki günde üç günde bir arıyorlar.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Komisyona getirir misiniz?
BÜLENT ÖZTÜRK - Efendim, şöyle bir olay var. Gıyabi tutuklama kararı çıktığında
ben kendisine -önceki gün aradı- şunu söyledim: "Gel, kaçma, teslim ol." Teslim olmayı da
düşünüyorlar; fakat, burada, bu insanların amacı, bir de konuşmalarının yansımayan bir
yanını konuşma gerekçelerini, size aktarmak istiyorum: Bize, ilk etapta vicdan denildi, şu,
bu... Onun da etkisi var, artık belirli bir şekilde temizlenmek istediklerini söylüyorlar. Hatta
hatta, biraz daha detay şuna girdiler: Biz, itirafçı olduktan sonra, devlete çalıştığımızı sandık
-gerçekten, o sürede devlete çalışmışlar, faydalan da olmuş, yer göstermişler filan- ama, bir
süre sonra baktık ki, gerçek devlete değil -özellikle Susurluk olayından sonra olay değişmişdevletin üst düzeyinde, devletin üst düzeyinde yetkisini kullanan bazı insanlara çalıştıklarını
anlamışlar. O insanlann da esrar, silah kaçakçılığı bağlantısını, gazino rantı paylaşımında çok
büyük paralar götürdüğünü...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu konuda size bir şey söylüyorlar mı devlete değil de
devletin içindeki başka kişilere derken, o sohbetler sırasında şunlar şunlar diye kimleri
söylüyorlar.
BÜLENT ÖZTÜRK - Hayır, isim vermediler. Yani "bir baktık ki asıl gerçek devlete
değil, bu insanlara çalışıyormuşuz." Daha sonra asıl konuşma nedenlerinden birini de Murat
İpek şöyle ifade etti: Zannediyorum, bunlar 5 kişilik bir timmiş. Yine, her zaman emir aldığı
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yerden bu 5 kişiye, Murat İpek'in de içinde bulunduğu time emir geliyor ve gelen emir Murat
Demir'in öldürülmesi yönünde. Bu sefer bunların kafasında dank ediyor. Murat İpek gidiyor
Murat Demir'i buluyor; çünkü, yani, onu öldüren, yarın bir başkasını tutar beni öldürür
düşüncesiyle, asıl belki de konuşma nedenlerinin altında bu yatıyor. Yani, bir ölüm emri
çıktığına dair Murat Demir'e yönelik ve bunun da kendisine geldiğini söylüyor Murat İpek. Bu
nedenle de ikisi bir araya gelip, arkadan da konuşacak olan 5-6 kişinin olduğunu iddia
ediyor.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Her ikisiyle de mi ilgili gıyabi tutuklama kararı var?
BÜLENT ÖZTÜRK - Hayır, sadece bizim olayla ilgili.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Murat Demir'in mi var, Murat ipek'in mi var?
BÜLENT ÖZTÜRK - Murat İpek'in var.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Murat İpek'in DH işiyle ilgili olarak gıyabi tutuklama kararı
Denizli'den mi...
BÜLENT ÖZTÜRK - Hayır efendim.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Neyle ilgili.
BÜLENT ÖZTÜRK - Murat İpek'in DH ile ilgili tutuklama kararı var.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Anladım, DH ile ilgili o olaydan ötürü gıyabi tutuklama
kararı var şu anda.
BÜLENT ÖZTÜRK - Murat Demir'in hiçbir şeyi yok.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Dün aramış Murat Demir. Beni 17.00'ye doğru
arayacağını söylemiş; fakat, ben bekledim; 18.00'e kadar 19.00'a kadar bir ses gelmedi.
Yani, aranm demiş.
BÜLENT ÖZTÜRK - Telefon almışsa, arayabilir efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şu an Ankara’da sizinle temasları var mı? Sizin burada
olduğunuzu biliyorlar mı?
BÜLENT ÖZTÜRK - Efendim, en son İstanbul'da idiler. Ankara'ya geleceklerini ve
bazı yerlerle görüşeceklerini söylediler. İşte, en son görüştüğümde de Can Dündar ile
görüştüklerini...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Can Dündar, İstanbul'a bunlarla görüşmeye mi gitti biz
komisyona beklerken?
BÜLENT ÖZTÜRK - Bilemiyorum; ama, görüşmüşler; yani, çok geniş çapta görüşme
yapılmış. Can Dündar'ın iki üç gün önce bu insanlarla ilgili köşe yazısı vardı, ben onu da
kestim buraya getirdim. Bunların beklentisi şu; istiyorlarki, biz tamam bunları yaptık, .biz
canavarız, biz şuyuz, biz buyuz; ama, biz istiyoruz ki, biz, koğuşun sağında yatarken, onlar da
solunda yatsınlar, yani, bizi azmettirenler kimse, bunlar hakkında da hukukî açıdan gereken
yasal işlem neyse, bu yapıtsın, bunu istiyoruz diyorlar.
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Tekrar soruyorum, siz bu arkadaşları komisyona
getirmekle ilgili kendinizi görevli kabul edip, bize getirecek misiniz?
BÜLENT ÖZTÜRK - Efendim, bu konuda üzerime ne düşüyorsa ben yardımcı olurum;
çünkü, arıyorlar beni; ama, işte, burada önemli olan, dinlendikten sonra o güvence ne
verebilirim; yani, o ne, onu ben bilemem. Sizin dinlemek istediğinizi ve konuşmak istiyorsa
da çok rahatlıkla alıp getirebileceğimi kendisine ifade edebilirim; ama, kendilerine göre
çekiniyorlar; çünkü, Murat Demir denilen insan şu anda öldürülme korkusuyla yaşıyor, yani,
bizzat bir emir uygulanacakmış; uygulanmamış, şu anda o şekilde kurtulmuş.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Size verdikleri bilgi, yalnız sadece Mumcu'yu
öldürenlerin MİT ağırlıklı olduğu, bir de bombacılardan bir tanesinin fotoğrafı idi. Yani, başka
azmettirenler falan yatsınlar diyorlar; ama...
BÜLENT ÖZTÜRK - Yani, isim yok. Uğur Mumcu cinayeti ile ilgili sadece verilen
bunlar. Hiç isim, belge falan verilmedi, ben bu kadar aldığıma şükrediyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - MİT ağırlıklı ve bir de bir fotoğraf var bombacının.
BÜLENT ÖZTÜRK - MİT ağırlıklı çalışan şahıslar.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Mafya, güvenlik güçleri içerisi veya başka türlü uzantılarla
ilişkilendirdi mi? Sadece MİT mi dedi?
BÜLENT ÖZTÜRK - Biz, mesela polis ve JİTEM ağırlıklı çalışıyorduk dedi; ama, o
vatandaşların bulunduğu grup, MİT ağırlıkla çalışıyordu dedi; ama, o anlamda nasıl bir
faaliyet yürüttükleri konusunda tam bir bilgisi yok herhalde.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Malatya ile bir bağlantısı var mı bunların?
BÜLENT ÖZTÜRK - Murat Demir Van'lı. Murat İpek, Diyarbakır'lı olduğunu söyledi.
BAŞKAN - İlave edeceğiniz bir şey var mı?
BÜLENT ÖZTÜRK - Bu kasetleri ve gazete haberlerini teslim edecektik.

Bir de

Beyhan Aslan'ın selamları var.
BAŞKAN - Teşekker ederiz.
İlave edeceğiniz başka bir husus yok. Bu konudaki şeyler. Cumhuriyet Gazetesinde
haber olarak çıktı dediniz.
BÜLENT ÖZTÜRK - Haber olarak değil. Cumhuriyet Gazetesinde haber görmedim;
sadece, Hikmet Çetinkaya bu şahıslara köşesinde yer verdi; ama, haber olarak çıkmadı.
BAŞKAN - Bir de radikal gazetesinde, üç gün.
BÜLENT ÖZTÜRK - Zaten, bu konuyla ilgili çıkan bütün haberleri getirdim,
fotokopileri var.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Gazete Ege'de de var.
BÜLENT ÖZTÜRK - Gazete Ege'de de çıktı. Yeni Asır'da da çıktı.
BAŞKAN - Radikal bunlara para verdi diye bir iddia var; doğru mu acaba?
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BÜLENT ÖZTÜRK - Efendim, onu bilemiyoruz biz; ama, şunu söyleyeyim.
BAŞKAN - Yani, bu insanlar para karşılığı konuşan insanlar mıdır diyorum acaba?
BÜLENT ÖZTÜRK - Şahsen biz öyle bir hava yaşamadık.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sizler için 1,5 milyar para vermişsiniz deniyor bu
şahıslara.
CENGİZ AKHİSAR - Dilin kemiği yok efendim.
BÜLENT ÖZTÜRK - Hayır efendim ve gerekirse yemine de hazırım.
BAŞKAN - Bunun haricinde başka bilgi, belge, duyum elinize ulaşırsa, onları not alıp
bize ulaştırırsanız...
BÜLENT ÖZTÜRK - Sîzlerden hemen biriyle irtibat kuracağım bir telefon numarası
alabilirsem eğer, özellikle cep telefonu, hemen irtibat kurarım.
(Tevfik Diker, telefon numarasını verdi.)
BAŞKAN - Bu arkadaşlarımızın can güvenliği konusunda bir endişeleri varsa, o
konuda emniyete ve jandarmaya yazılı şey yaparak, en azından bu işi kamuoyuna mal
ederek devlet güvenlik koruması altına alabileceğimiz konusunda kendilerine bu şeyi
iletelim.
BÜLENT ÖZTÜRK - Bir de efendim, bu olay ve bizi kurşunlama olayını çok iyi
irdelerseniz, çok seviniriz; çünkü, yine orada, eski ekip, emniyet müdürü Şırnak'tan geliyor ve
bu insan merkeze alındığı diye düşünülürken, daire başkanı yapılıyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Başkan, arkadaşların ifadelerini biz de Susurluk
Komisyonuna gönderelim.
BÜLENT ÖZTÜRK - Efendim, biz, oraya da bir kaset verdik.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz. Zahmet ettiniz geldiniz.
BÜLENT ÖZTÜRK - Biz de teşekkür ediyoruz.
BAŞKAN - Denizli TV'den gelen 2 adet kaset, band çözümü ve gazete haberlerini de
teslim aldık. Bunları da tutanaklara geçirelim.
Arkadaşlar, yarın 13.30'da toplanmak üzere toplantıyı kapatıyorum.
Kapanma Saati: 18.50
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26.02.1997
saat : 13.30
d in l e n e n l e r

BAKI TUĞ

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati; 13.30
BAŞKAN: Esönmez YARBAY
-------- O-------BAŞKAN - Komisyon toplantımızı açıyorum.
Bugün, Komisyonumuza, Devlet Güvenlik Mahkemesi eski Başsavcısı Nusret
Demiral, yine, Ankara eski milletvekili Baki Tuğ ve Devlet Güvenlik Mahkemesi eski savcısı
Tevfik Hancılar'ı davet etmiştik. Baki Tuğ'dan henüz bir haber gelmedi. Ulaşabildik mi
kendisine?
RAPORTÖR - Telefonla arkadaşımız konuştuğunda, kendisinin bu konuda fazla bir
şey bilmediğini söylemişti; ama, tereddütlü sanki, gelecek gibi de bir havası vardı.
BAŞKAN - Ama şu ana kadar gelmedi. Baki Tuğ'un şu ana kadar gelmediği görüldü,
ayrıca, kendisine ulaşıldığı halde gelmediği görüldü. Ayrıca, Devlet Güvenlik Mahkemesi
emekli Nusret Demiral kişiye gizli, kişiye özel bir yazı göndermiş, mecburen bunu okumak
durumundayız.
"Komisyon Başkanı Sayın Ersönmez Yarbay imzalı ve ifadeli, ilgi:20/2/97 gün sayılı
davet yazımız.
Gazeteci yazar Uğur Mumcu cinayeti dolayısıyla Komisyonunuzun aldığı ve konu
hakkında bilgime başvurma ihtiyacını içeren 19 Şubat 1997 tarihindeki karan gereğince.
Komisyonunuzu bilgilendirmem için 26 Şubat 1997 gün saat 13.45 Anabina, PTT
karşısındaki 172 Nolu odada bulunmam istenmiştir. Halen olay Ankara Devlet Güvenlik
Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığınca İncelenmekte ve soruşturulmakta olup, olayın
incelenmesi ve araştıniması yargı merciine intikal etmiş bulunmaktadır.
Komisyonunuzda anılan olay hakkında istenilen bilgilerin verilmesi soruşturmanın
gizliliği açısından sakıncalı olduğu kadar, yasal engeli bulunduğu da aşikardır. Devlet
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığım görevim sırasında ve diğer görevli
cumhuriyet savcılığıyla birlikte soruşturmayı sürdürdüğüm tarafınızdan bilinmektedir. Meclis
araştırması Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 98/3 sayılı ve Mecli içtüzüğünün 105/3 madde
ve fıkrası içinde belli bir konuda bilgi edinmek için yapılacak bir incelemedir. Ayrıca, bu
inceleme, henüz yargıya intikal etmemiş konularda yapılacak inceleme şeklinde tecelli eder.
Bu durumda. Komisyonunuzun, Anayasanın 10, 11, 98/3 ve 138 ve Meclis İçtüzüğünün
105/3-5 madde ve fıkraları içerisinde yargısal bir görev üstlenilmesi de düşünülemez.
Devlet idaremizde kuvvetler aynlığı kaidesi içinde yasama, yürütme, yargı erkleri
işlevini Anayasamız "Cumhuriyetin Temel Organları" başlıklı üçüncü kısmında ayrıntılı
biçimde belirlemiştir. Görevdeyken daha önce kurulmuş olan ve aynı olayı araştırmak için
kurulan bir başka Meclis araştırma komisyonuna yukarıda sayılan gerekçelerle istenilen
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bilgiyi verememiştik. Şimdi, sözle de olsa, aynı olayla ilgili tahkikat hakkında yeniden bilgi
vermeye mezun bulunmadığmı saygıyla arz ederim. Nusret Demiral, Onursal Cumhuriyet
Başsavcısı" Bilgi için Adalet, İçişleri Bakanlığıyla, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuştur diyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Tevfik Hancılar'ın da yazılı gelen beyanını zabıtlara
geçmesi için okursanız.
AHMET PİRjŞTİNA (İzmir) - Siz onu okuyana kadar tutanaklara geçmesini istediğim
bir şey var, Beyhan Hanımla, Uğur Mumcu'nun ablasıyla bir telefon görüşmesi oldu, onu bir
arz etmek istiyorum Sayın Başkan, izin verir misiniz?
Beyhan Hanım şunu söyledi, Sayın Hancılar, şu anda emekli olan savcı, kendisiyle bir
özel görüşmede, dava dosyasının 10 klasörden oluştuğunu söylemiş kendisine, hatta, Sayın
Şevket Kazan'ın açıklamasından sonra, bu, 11 de olabiJir ihtimali üzerinde duruyor. Biz de,
hatırlayacaksınız. Adalet Bakanlığına yazdığımız yazıda, bize, ancak gidince orada
görebileceğimizi bu dava dosyaları söylenmişti, ben, bunu, bir bilgi notu olarak söylüyorum.
Yani, orada, gittiğimizde, karşılaştığımızda, bu hacimden, bu kapsamdan, daha az bir şeyle
karşılaşmamamız gerekir diye bir altını çizmek istiyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bakanlığın yazmış olduğu yazıda 11 dosya mı var diyor?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sözlü olarak 11 klasör deniyordu.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Demek ki, herhangi bir dosya kaybı, eksilmesi söz konusu
değil.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, ben, aileden, ilk başta da dinlediğimiz insanlar
olduğu için, o gün de, bunu söylemeyi unuttum, bunu, lütfen Komisyona iletin diye bir ricaları
oldu, onun için söylüyorum.
BAŞKAN - İkinci davetlimiz. Devlet Güvenlik Mahkemesi emekli savcısı Tevfik
Hancılar'dan gönderilen yazıyı Komisyona arz ediyorum.
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Uğur Mumcu Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı/
Ankara
Uğur Mumcu Olayını Araştırma Komisyonunun Dikkatine
Gazeteci yazar Uğur Mumcunun öldürülmesi olayını araştırmakla görevli Türkiye
Büyük Millet Meclisi Komisyonu tarafından 26 Şubat 1997 günü saat 16.30'da dinlenmek
üzere sekreteri aracılığıyla davet almış bulunuyorum. Halen, Ankara Devlet Güvenlik
Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığında bulunan soruşturma dosyasındaki bilgilerin dışında,
yeni veya farklı bir bilgiye sahip olmadığım gibi, olmam da düşünülemez. Şöyle ki, 1996
yılında Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevinden emekli oldum. Olayı
soruşturan savcı olmadığım gibi, dosya, şu anda da bende değildir. Olayın başında
soruşturma görevi verilen ve uzun bir süre soruşturmayı yürüten o zamanki cumhuriyet
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savcısı binbaşı Ülkü Coşkun'un hâkimliğe geçmesinden sonra, evrek, dosya, savcı Kemal
Ayhan'a verilmiş, onun ölümü üzerine Başsavcılık makamı tarafından soruşturmanın kaldığı
yerden soruşturulması için tarafıma tevdi edilmiş ve emekli oluncaya kadar da evrak,
tahminen bir yıl süreyle bende kalmıştır.
14, 15 klasörlük bir hacimde olan bu soruşturma dosyasıda bulunan ekspertiz
raporları, bilirkişi beyanları, tanık ifadeleri, arama ve yüzleştirme zabıtları, yer göstermeler,
çeşitli iddialar, ihbar ve şikâyet yazılan, bunlarla ilgili yapılan işlemler vesaire, Komisyona
nakletmek için evrakın elde olması gerekir. Kaldı ki, emekli olmadan önceki izin kullandığım
dönemlerle, emeklilikten bu yana soruşturmay sürdüren meslektaşımın çalışmaları hakkında
da, bugün için hiçbir malûmatım yoktur.
Uğur Mumcu'nun öldürülmesinden bu yana Devlet Güvenlik Mahkemesine ne gibi
ihbarlar gelmiştir, Cumhuriyet Savcılığında neler yapılmıştır, ne gibi deliller toplanmıştır,
soruşturma bugün hangi aşamadadır, bunlar, Komisyonca bilinmeden. Komisyon bana ne
soracak, benden ne cevap alacaktır? Elimde doküman olmadan, Komisyona sağlıklı nasıl
bilgi verebilirim. İsmim, Komisyona kimler tarafından önerilmiştir, bilmiyorum; ancak', bu
şartlar altında benden alınacak bilgi sağlıksız olacaktır.
Keyfiyeti, takdirlerinize saygıyla sunuyorum. Teyfik Hancılar, Devlet Güvenlik
Mahkemesi emekli Cumhuriyet Savcısı."
Cevap bu.
Yalnız, biz Baki Tuğ için 15.00 demiştik, biraz beklememiz gerekebilir.
TEVFİK DİKER - Sayın Başkan, Ülkü Coşkun konusunda ben bir şey söylemek
istiyorum. Şimdi, olaya girdiğimizden bu yana, özellikle, olayın taraf olan ailede Ülkü
Coşkun'un tutum ve davranışlarıyla ilgili güvensizlik söz konusu. Eğer biz o resmî kisve
altındadır, çağırmayalım düşüncesinden gidersek, ileride tarihe ışık tutacak bu tutanaklarda
bir eksiklik ortaya çıkar. Biz, Komisyon olarak kararımızı alır çağırırız, yasalara göre veya bir
başka nedenle buraya gelemediğini kendileri yazılı beyan etsinler, bu, tutanaklara girsin, biz
çağıralım, yazalım; ama, yasaya göre gelemediğini, İçtüzüğe göre gelemediğini veya
gelmediğini kendisi bize beyan etsin, yazılı veya sözlü girsin; tarihe ışık tutulması açısından
bunun yapılmasında fayda görüyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben de katılıyorum; çünkü, ailenin, savsaklama olduğu
yönünde bir iddiası var.
BAŞKAN - Tabiî, zaten. Komisyon olarak karar aldık; bu Komisyon kararını inisiyatif
kullanarak biraz geciktirmem var, onu kabul edeyim; ama, bu geciktirme şundan dolayı
kaynaklanıyor. Şimdi, biz. Komisyon olarak, zaten, emeklisi bile bu şekilde yazı gönderdiğine
göre, daha önce Komisyondan da bilgimiz var, gelmezler. Ben, hani, başlangıçta hiç olmazsa
oradaki ilişkilerimizi en azından. Adalet Bakanlığındaki görüşme sırasındaki ilişkilerimiz bir
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sertleşme şeysine girmesin, devlet kuruluşları karşılıklı birbirine yardımcı olsunlar şeklinde
olsun diye bu yazıyı göndermedik; ama, mutlaka onu davet edeceğiz zaten. Fakat, şu Adalet
Bakanlığındaki görüşme. Komisyonun oradaki bilgi ve belgeler için görüşmesi sırasında bir
şey çıkmasın istiyorum. Şimdi, şu yolu kapatmak istemiyorum, yani, biz yazı yazarız, onlar da
gelmezler, sonra derler ki... Şimdi, Adalet Bakanlığı da bizi burada şey yapıyor, üç beş
gündür gün vermiyor, Adalet Bakanlığı bu sözünden vazgeçerse, bu sefer, bizim, o evrakları
hiç inceleme imkânımız kalmaz, onun için, bir sabır bekliyorum, biraz, üç beş günlük şeyler
devam etsin, ondan bir netice alamazsak, artık, mecburen, biz, zaten yazıyoruz ve yazdığımız
şeye de zaten alacağımız cevabı biliyoruz. Yani, şu anda, Nusret Demiral'in, bunu. Ülkü
Coşkundan habersiz yazdığını zannetmiyorum, bunlar, kendi aralannda, zannediyorum, bu
olayı tartışmıştır.
Diğer arkadaşlarımız burada yok, ben. bugün. Cumhuriyet Gazetesini okudum.
Cumhuriyet Gazetesindeki olay, yani, bu Alaattin Çakıcı vesaire olayı, olduğu gibi gazetede
yazılmasından son derece rahatsız oldum. Komisyon çalışmalarına bundan sonra, gelecek
olan insanlar da, Komisyona olan güvenlerini tabî, büyük ölçüde yitirdiler ve şimdi, o isimler
geçince de, zannediyorum, bundan sonraki ifadeler, ya onları kurtarmak veya onları şey
yapmak: çünkü, onların bir sürü düşmanları da var. Bunu, şimdi, ne yapmamız gerekiyor?
Uygun görürseniz şöyle düşündüm; Meclis Başkanlığına resmî bir yazı yazalım
diyorum, bu. Komisyon zabıt tanaklarının basında bulunduğundan bahisle, bu konuda bir
soruşturma açılması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda. Bir de, kendimiz, Komisyon
üyelerimiz tam olduğumuz zaman burada bir söz verelim hiçbir gazeteciyle, basınla
konuşmayacağız diye, bir de o konuyu görüşelim.
Stenograf arkadaşlar, gerçi, siz yeminlisiniz değil mi?
STENOGRAF YUNUS ÖZDEMİR - Yeminliyiz.
BAŞKAN - Tekrar yeminiar almaya gere!-:...
STENOGRAF YUNUS ÖZDEMİR - Yok efendim.
BAŞKAN - Yani, tekrar yemininizi almaya gerek varsa, sizin de tekrar yeminlerinizi
alalım, ona göre...
Biz istiyoruz ki, bu konuda; çünkü, basına yansıdığı zaman, bizim çalışmalarımız
aksıyor. Şimdi, birçok şey, dün akşam bir gazeteci telefon ediyor diyor ki, bugün Cumhuriyet
Gazetesinde var "Tansu Çiller'la Alaattin Çakıcı yemek yemiş.' Şimdi, bizi olay başbaşka
yönlere götürüyor. Şu anda, bizim, Tansu Çiller'le Alaattin Çakıcı’nın yemek yemesi bizi
ilgilendirmiyor. Bizim konumuz başka.
,
AHMET PİRİŞTİNA - Tersine, olayı hafifletiyor; ha, o zaman bunun da altında bir şey
yok gibi bir sonuç da çıkanlabilir bundan. Halbuki, bizim, münferit olarak gittiğimiz hadise
başka.

-

420

-

BAŞKAN - O bakımdan, şimdi, Komisyon olarak bir karar alalım diyorum.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Benim iki önerim var; birincisi, yazı yazalım, ben
tutanaklardan çıkıyor mu, çıkmıyor mu tam bilemiyorum; ama, arkadaşlarımızın iyi niyetle
ağızlarından bazı şeyleri kaçırdaklarından şüpheleniyorum, bunu da huzurlarınızda
söylüyorum. Yani, gazeteci açıyor "Ali falan böyle dedi mi" diyor, evet dedinmi onun arkası
gelir. Şunu da söyledi mi, evet, dediydi dedin mi, o yolu açmışınız demektir.
Mesela, Mehmet Korkmaz diye bir çocuk var Ege TV'de, geldi, tutanağı istiyorum dedi,
ne hakla istiyorsun dedim, Susurluk Komisyonunda, Susurluk Komisyonundan iste, bizim
Komisyonumuzda öyle bir şey yok dedim. Efendim, size de vermişler. Biz dışarıya bilgi
vermiyoruz, dışarıya tutanak vermiyoruz, dışarıya, gazeteciye konuşmuyoruz, bu konuda da
bir ilke kararı aldık, dışarıya bir şey vermiyoruz. Şimdi, önce bütün arkadaşlarımızın
huzurunda bunu bir kere daha rica etmek lazım. Hiçbir koşul altında, kalbi kırılsa dahi,
gazeteci arkadaşımıza bir tek söz söylemek lazım, hayır, biz konuşmuyoruz, ilke kararı aldık,
konuşmuyoruz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, bunu kabul ettirirsek, sonra, kimsenin kalbi
kınimaz ve gelip sormazlar da, ben, onun için diyorum ki, bu Komisyon böyle çalışıyor gibi bir
intiba bırakırsak, bir imaj yaratırsak arkadaşlarda, zaten, kimse gelip bize sormaz.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bunun ikinci aşaması da şudur; bu bir kollektif çalışmadır,
basını bilgilendirmektir. Komisyonun bundan kaçmaya hakkı da yoktur, doğru da değildir.
Basın ve kamuoyu belli konularda bilgi sahibidir. Onun için oturulur konuşulur, şu şu noktalar
kapalı kalacak, bunun dışında açıklama yapılması lazım. Ondan sonra deriz ki, açıklama
yapıldı, bitti, yapılacak, söyleyecek bir şey yok, bizim açıklayacağımız, işte, Başkanımız,
sözcümüz, Ali, Veli, açıklama yaptı, bunun dışında bir açıklama yok demek durumundayız. İyi
gidiyorduk bu konuda şimdiye kadar; ama, son birkaç gündür biraz böyle gazetelerde
umulmadık ölçüde, ben, bir kısmını da söyleyeyim, bir kısmı arkadaşların kendilerinden de
sızıyor, o da meselenin başka boyutu. Ben, sabahleyin konuştum arkadaşlarla. Radyo
Televizyon Üst Kurulundan bir randevu almaya gelmişlerdi, kendilerine söyledim, kendileri,
burada Saffet Korkmaz'la ve ...muhabiriyle buraya girmeden önce konuşmuşlar.
TEVFİK DİKER (Manisa) - O bizim irademiz dışında, ona yapacak bir şey yok.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Ama, yazan adam da şöyle yazıyor. Komisyona girdi.
Komisyonda şöyle deyince, sanki Komisyondan biri söylemiş, kendisi de bana söyledi ki, biz
konuştuk. Ben de kendisine dedi ki...
STENOGRAF YUNUS ÖZDEMİR - Biz, daha zabıtlan yazmadan, ertesi günü tamamı
gazetede yer alıyordu. Bu tutanakla falan alakalı bir şey değil; zaten, böyle şey söz konusu
olmaz, artı, biz, daha yazmadan, çekmecemizde kilitli olduğu halde ertesi günü zabıtlar
gazetede yer alıyor.
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AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bence, burada en sıkı olan Tutunak, en gevşek unsur,
Eşref Beyin dediği kendilerinin söylemesi. İkincisi, Susurluk'taki arkadaşlarım bu konuda çok
atak, gece televizyonlarda, gündüz basınla çok fazla temas etmeleri ve en zayıf şey verdiğim
de, hemen hemen hiç ihtimal vermediğim de Tutanaklardan çıkması, Susurluk'taki arkadaşlar
o konuda biraz fazla şey davrandı.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Şimdi, şunu engellememiz mümkün değil, yani, buraya
gelen adam, biz gizli tutuyoruz bunu, bazı kritik noktalar var, onun basına yansımasını
istemiyoruz dediğimiz noktada, onlar da, tabiî, haklı olarak, kendilehnin, yapılan saldırının
kamuoyu tarafından paylaşılmasını istiyoruz, kamuoyu tarafından bilinmesini ve arkamıza
kamuoyu desteği almak istiyoruz, onunla ilgili de bir, Deniz'lide soruşturma başladı, bilinsin
istiyoruz çerçevesinde bir açıklama yaptıklarını ifade ettiler. Tabiî, gelen adama, dışarı çıkınca
bir şey söyleme çok fazla denemiyor; ama, bizim kendi aramızda, bunu, esasa bağlamamız
lazım ve açıklamayı kim yapacaksa, Başkan yapacaksa Başkan, ben yapacaksam ben, kim
yapacaksa geriye kalanların tümünün, o noktada gazetecilere diyeceği, açıklama yapılmıştır,
ekleyecek hiçbir şey yoktur, söyleyecek başka bir şey yoktur.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yarın, televizyon kanallarından çağırdıkları zaman,
çıkacağız mı çıkmayacağız mı, sözcü mü çıkacak, içimizden kimi göndereceğiz, bunlar karara
bağlansın. Yani, bir de şu var, hiçbirisi burada eli ağzı kapalı insan olamaz, bir gazeteci bir
şey soracak, bir televizyoncu soracak. Bugün, beni İstanbul'dan bir adam aradı, yani, aynen
söylediğimi söylüyorum, her gelen içeride bir şeyi yönlendirmeye çalışıyor, kendine göre,
iddialı ve haklı olabilir, biz de, sağduyuyla dinliyoruz, daha olayın başındayız. Bir şeyler
söyleyeceksin adama.
BAŞKAN - Bu cevap güzel.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Eşref Beyin dediği doğru. Eşref Beyin dediğine hak
veriyorsak, onu doğru varsayıyorsak, uygulamada bunu yapmamamız lazım. Ne diyordu
mesela, hepimiz de katıldık, bir evet dememiz bile yolu açıyor. Bir televizyona çıktınız, canlı
yayında sorduğunuzda susamazsınız ki ya evet, hayır bir şey söyleyeceksiniz ve zincir
başlayacak o zaman.
BAŞKAN - Şimdi, bunlarda haklısınız da, şimdi şöyle bir olay var, bizim, bu Uğur
Mumcu Komisyonu olarak, o hafta somut bir olay var ve bize somut bir adam var.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Somut adamı kimse bize sormuyor zaten.
BAŞKAN - Neyse, saat 15.00'te bütün arkadaşlar burada olduğunda daha ayrıntılı
tartışalım ve şimdi, 15.00'te toplanmak üzere kapatıyorum.
Kapanma Saati: 14.00
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.05
BAŞKAN : Ersönmez YARBAY
...... O.......
BAŞKAN - Toplantıyı açıyorum.
Baki Bey hoşgeld iniz.
BAKİ TUĞ - Hoşbulduk, sağ olun.
BAŞKAN - Davetim ize icabet ettiğ in iz için teşekkür ediyoruz.
BAKİ TUĞ - Bizim görevim iz Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Siz, tabiî, bu görev anlayışı içeris in de o ld u ğ u n u z için de
teşekkür ediyoruz. Bazıları da, tabiî, bize birtakım yazıla r gönd eriyo rlar,
d iyorla r ki, biz, işte, şu şu sebeple gele m eyiz yahut da açıklama yapamayız
gibi... Onun için, bu anla yışınızdan dolayı da teşekkür ediyoruz.
Komisyonumuzun görevi. Uğur Mumcu olayı.
Bu konuda
Uğur
Mumcu'nun vefatından önce sîzlerle bir görüşmesi varmış. Siz de
tecrübeli bir savcı oldu ğun uz için daha önceden, bu konuda bize
yardımcı

o la b ilirsin iz?

Olay

hakkında

görüşle rin iz,

d ü şün cele riniz?..

eski,
nasıl
Bu

konuda sizi dinle m ek için Komisyonumuz karar aldı, siz de icabet ettiniz,
teşekkür ediyoruz.
Buyurun, söz sizde.
BAKİ TUĞ - Sayın Başkanım, ben, Komisyonunuza, bir yanlış olmaması
nede niyle icabet etmiş bulunuyorum. Bu benim görevim di, bu görevin ge reğ in i
yerine getiriyorum.
Sayın Mumcu hakkında görgüye, bilgiye dayalı he rhangi bir malumatım
yoktur. Yani, malumatım yoktur derken, suikastla ilgili olarak görgü ve bilgim
yoktur. Esasen, zaten o tür bir bilgim, görgüm olsaydı, o bilgiyi, görgüyü,
devle tin ilgili makamlarına. Devlet Güvenlik savcılığına gide r kendim
aktarırdım. O tür bir bilgim olmadığı için de gitmedim. Ancak, Sayın Mumcu'ya
yapılan suikastten 10 gün önce Sayın Mumcu benim yanımdaydı. Millî
Savunma Komisyonuna ge lm işti. Kendisiyle sohbet ettik. Benden, Abdullah
Öcala n'la ilgili bilgileri sordu. Ben, Sayın Mumcu'yu öğle vakti bırakmadım.
Bayburt İl Başkanı olan Ali Bilen ve bir de, Hacettepe'den bir doçent arkadaş
yanımdaydı. Yemeğe aldım. Sohbetimiz yemekte devam etti. Yemekten sonra
tekrar komisyona geldik. Benden sorduğu konular hakkında, arşivim i tetkik
etmeden, kendisine sıhhatli bilgi verme imkânımın olmadığını bildirdim . Rica
ettiler. Kendi arşivin izi bir tarayın, Abdullah Öcala n'la ilgili b ilg ile r varsa,
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onları rica edeyim dedi. Ben de kabul ettim. Gerçekten,

benim

güzel bir

arşivim var; 1968'i takiben bugüne kadar gele n çok güzel bir arşivim var.
Gittim, 1968'den sonraki b ilgileri, belg ele ri araştırdım. A bdulla h Öcalan'ın
ifadesini. A bdulla h Öcalan hakkındaki mahkeme kararını ve iddia nam eyi
buldum, onla rd an fotokopi yaptırdım, Uğur Mumcu'ya takdim ettirdim. Olay
hakkındaki bilgim, görgüm, sohbetim bundan ibarettir. Geçmişe doğru
uzanmıyorum. Çünkü, biz. Sayın Mumcu'yla -Allah rahmet etsin- uzun süre
karşılıklı o la ra k birbirim izle tartıştık. Uğur Mumcu'nun bana gelişi de,
ken disiyle belli bir noktada bir araya gelm emizle oldu. Hatta, bir gün Sayın
C indoruk, ikimizi aynı masada ağırlamıştı. "Ben sizinle barışmak istiyorum"
dedi. Dedim, biz zaten barışığız, kavgalı değiliz, dövüşüm üz de yoktur, savaş
halin de de değiliz; ancak, sizinle , geçmişten gelen düşünce bazında bir
m üca de lem iz var. Benim sizinle dost, ahbap olabilm em için, sizin şimdiye
kadar hakkımda yazmış oldu ğun uz yazıların tamamını tekzip etm eniz gerekir.
O yazıları tekzip etm ed iğ iniz müddetçe siz inle dost olma imkânımız yoktur;
ama, bir medenî insan olarak ben size saygı duyarım, sizin g a ze te ciliğ in ize
saygı duyarım, hizmetinize saygı duyarım şeklinde b irbirim izle bir sohbetim iz
oldu ve Sayın Mumcu, M illiyet Gazetesindeki sütununda "Sayın Tuğ'a Övgü"
diye özür dile m e m ahiyetin de bir yazı yazdı ve ondan sonra dost olduk. O
d o stlu ğum uz da vefatına kadar devam etti. Benim gönlüm arzu ederdi ki, Sayın
Mumcu'ya o suikast yapılmasın; çünkü, çok güzel hizm etle ri vardı son
z am anla rında. Yani, olay hakkındaki bilgim , duygum, görgüm bundan ibarettir.
BAŞKAN - Tabiî, sizden istemiş olduğu o belg eyle ilgili olarak şöyle bir
senaryo var diyeyim artık. Diyorla r ki, işte, Uğur Mumcu, Abdullah Öcala n'la
Millî istih ba ra t Teşkilatının ilişkile rin i in celiyordu. Dolayısıyla , o ilişkileri
in cele rken bu olay vuku buldu. Eline çok önem li bilgi ve b e lg ele r geçmişti
de niliyo r. Dolayısıyla, olay, bu sebeple işlenmiş o la b ilir diye dü şü n e n le r var.
Siz böyle bir olaya ihtimal veriyor musunuz? Yani, PKK bu konuda böyle bir
şeye teşebbüs etmiş o la b ilir mi?
BAKİ TUĞ - Sayın Başkanım arz edeyim. Sayın Mumcu'nun bizden
istediğ i bilgi, belge, Abdulla h Öcalan'ın, Millî İstihbarat Teşkilatıyla irtibatı var
mı, yok mu şeklin deki bir araştırmasıydı. Ben onu araştırdım. Bizdeki evrakla r
içe risin deki, bizdeki arşivde öyle bir şey yoktu ve ken disine de zaten bunu
ifade ettim. Yalnız, gerçekten, Abdullah Öcalan ve gü neydoğu olayları
kon usu nda ki araştırm aları geniş çaplı idi ve güzel araştırm alar da olduğu
kan aatindeyim . Nitekim, 7-8 tane kitabı çıkmıştır, o kitapla rın bir bölümü
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g ü ne ydoğ uyla ilgilidir. Zaten kitapla r okunduğu zaman, nasıl bir çalışma, nasıl
bir gayret içeris in de olduğu anlaşılıyor. Fakat, biz, o tür bir irtibatı tespit
edemedik, o konuda Sayın Mumcu'ya da yardımcı olamadık.
BAŞKAN - PKK'nın böyle bir olayı işleme ihtim ali?..
dü şün cenizi soruyorum.
bütün

Yani,

sadece

BAKİ TUĞ - Sayın Başkanım, şunu ifade etmek isterim. Devletin elin de
im kânla r vardır, devle t bütün imkânlarını kullanmıştır. Gerek Millî

İstihbarat Teşkilatı gerek Emniyet Genel Müdürlüğü istih ba ra t teşkilatı gerekse
Devlet G üvenlik Mahkemesi savcıları bu konuda seferber olm uştur. O
arkadaşlarımın hizmetleri, çalışmaları, vardıkları sonucu bilm ed iğim için bu
konuda bir şey söylersem yanlış yaparım. Ben meslek kural ve k aide lerin e
bağlı bir insanım; onun için, arkadaşlarımın en güzel şeyleri yaptığı
kanaatindeyim . O konudaki kanaatim, düşüncem budur, fazla bir şey de
söyleme şansım yoktur.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, bu. Sayın Mumcu'nun sizden
is tediğ i Apo-MİT bağlantısına ilişkin sizin şöyle bir ifad en iz var: "Böyle bir olay
olmuştur, bir şey hatırlıyorum; ama, Apo muydu, bir başkası mıydı onu
hatKİayamıyorum, ona bir bakacağım biçim in de bir ifad en iz var. Yani, siz buna
baktığımızda, Apo-MİT ilişkisi yok gibi bir sonuca mı vardınız? Bir başkasıyla
vardı da, onunla mı yoktu; yoksa, hiç bir kimsenin bir şeyi yoktu da, siz böyle
bir şey varmış gibi bir hatırladığınız, o anda Sayın Mumcu'ya -BAKİ TUĞ - Sayın Milletvekilim, Sayın Mumcu'nun bizden istediğ i,
bizim le irtibat kurduğu belg e o idi, bir. O tür bir irtib at var mı, yok mu onu
bile m iyorum , iki. Üçüncüsü, devlet güçle ri, devle tin istih barat birim le ri
herkesten yararlanm a,
soru m luluğ u ve vebali

herkesten
altındadır.

faydala nm a, herkesten bilg i toplama
Çok mühim o layla r varsa, gerek Millî

İstihbarat Teşkilatı g'erek diğe r istih barat birim le ri, herkesi kullan m ak suretiyle
o konuda bilg i edin irler. Ben, 12 Mart 1971'i takib en, Ankara sıkıyönetimde
savcılık yaptım. Elbette ki, Millî istihbaratın istih barat teşkilatla rın dan da,
Emniyetin
istih bara t
teşkilatla rından
da.
G enelkurmayın
istih barat
teşkilatla rın dan da istifade ettik, faydala ndık; ancak, onların elem an la rın ın da
ismini, hiçbir zaman için alıp dosyalarımıza koymadık. Yani, irtibatı var mıdır,
yok mudur, onu ben bilemem.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben, soru, Apo-MİT iliş kis i olunca, sizin bu
cevabınızdan, Apo'yla da MİT'in bir bağlantısı o la b ilir gibi bir sonuca da...
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BAKİ TUĞ - Ola bilir, olamaz; o benim bileceğim bir konu d e ğildir, o,
devle tin bile ceği bir l<onudur. Benim o konu hakkında bir kanaat yürütmem,
takdir hakkını kullanmam, hâkim olarak, savcı olarak, o mümkün değil.
AHMET

PİRİŞTİNA

(İzmir)

-

Efendim,

sizin,

Sayın

Mumcu'ya

v a a d e ttiğ in iz araştırmayı, böyle bir olay vardı, bu, acaba o muydu, bir başkası
mıydı biçim in deki araştırmayı yaptınız mı?
BAKİ TUĞ -

Ben biraz önce size arz ettim, dedim

ki, Emniyet ve

istih barat teşkilatı bu tür insanları alırlar, onla rdan faydala nırla r. Ben, o yönde
Sayın Mumcu'ya da aynı şeyleri söyledim. Arşivimi araştırdım, benim arşivimde
o tür bir belg enin olmadığın ı gördüm, ken dilerin e de aynen ilettim.
Arkadaşlarımın soruları varsa, o soru ları da şey yap ab ilirim . Hatta, o
konularla ilgili olarak basında çıkan yazıla n; bir de, Abdullah Öcalan ve
a rka da şlarıyla ilgili gerekçeli karar yanımdadır. Fotokopi yaptırmadım, yalnız,
bilgi babında müsaade ederseniz üç beş kelime söylemek isterim.
1972'yi
takib en
1973'ün
belli
bir
gününde.
Siyasal
B ilgiler
F akültesin den 44 tane öğrenci, sıkıyönetim yasakla rına aykırı hareket, devletin
manevî şahsiy etini tahkir ve tezyif, komünizmi övme suçlarından, 43'ü öğrenci,
sıkıyönetime getirilm iş. Ben nöbetçi savcıydım. Gittim, bütün öğrencile rin
ifad elerin i tespit ettim. 26 öğrenci boykota katılmıştı, şafak bildirisin i
dağıtmıştı. Diğer öğren cile rin bir bağı yoktu, o öğren cile ri serbest bıraktık, 26
ö ğ renciy i de, şafak b ild irisin i dağıtmaktan, devle tin manevî şahsiy etini tahkir
ve tezyiften, komünizmi övme suçlarından hakla rında iddia name tanzim etmek
suretiyle sıkıyönetim mahkemesine gönderdik, 3 no'lu askerî mahkemeye.
Bunların içeris in de Abdullah Öcalan da vardır. Bu çoçukla rdan 26'sı,
sıkıyönetim yasakla rına aykırı hareketten üç ay süreyle mahkûm olmuş,
cezaları askerî yargıtayca onaylanmış, ceza infaz edilm iş, ondan sonra da
bu nlar serbest bırakılmıştır. Dinle nen 18 şahitin beyanıyla, diğe r iki suçun
oluşmamış ne denin e binaen de, hakla rında beraat kararı verilm iştir. Abdullah
Öcalan da bunların içe ris in dedir. Değerli basınımız bu konuyla ilgili durmadan
yazıp çiziyor. Yine, bir hafta önce Günaydın Gazetesinde "Apo'yu serbest
bırakan savcı kim?" İkinci gün "Baki Tuğ". O konulara cevap olmak üzere beni
bir kitap yazdırmak zorunda bıraktılar. Kitabı yazdım. Sayın Başkanım,
g a zetelerin hakkımda yazdıkları, benim cevaplarım burada vardır. Eğer gerek
görüyorsanız, Komisyonunuza ve size bırakıyorum kitabı.
BAŞKAN - Çok teşekkür ederiz, sağ olun.
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BAKİ TUĞ - Z annediyorum , bu kitap, bütün o tür yazıla ra cevap
nite liğ in d e d ir. Arkadaşlarım okurlar, incelerlej'se, orada bütün bilg iyi, be lg ele ri
gö recekle rdir.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bir şey s o ra b ilir miyim Sayın Tuğ?
BAKİ TUĞ - Buyurun.
EŞREF

ERDEM

(Ankara)

-

Bu

şeyi

merak

ediyorum;

26

öğrenci

gözaltına alındı, tutuklandı, yargılama başladı. Yargılama sonuçlanıncaya
kadar ve karar kesinle şin ceye kadar bu 26 kişi içeride mi kaldı?..
BAKİ TUĞ - Tutuklu kaldılar.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Abdullah Öcalan da bu nlarla beraber sonuna
kadar tutuklu kaldı mı?
BAKİ TUĞ - Sonuna kadar. Yani, Abdulla h Öcalan'la... Zaten bize
yapılan itham orada. Bunla r diyorla r ki, savcı, A bdullah Öcalan MİT elemanı
olduğu için serbest bıraktı. Hayır efendim, öyle bir şey sözkonusu değil. 26
öğrenci mahkûm olmuş, hepsi beraber cezaevinde yatmış, ceza infaz edilm iş,
bırakılmış.
Benim, arkadaşlarıma arz
varsa, yine cevapland ıra bilirim .

edeceğim

bunlar.

Arkadaşlarımın

sorusu

AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Sayın Tuğ, Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Abdi
İpekçi... Böyle bir silsile gibi devam eden menfur cin ayetler, Türkiye'de
olag elm iş ve devlet güvenlik m ahkem ele rin in , savcıların, bu konulardaki
açıklığa kavuşturduğu cinayet yok. Bu nasıl bir iştir?..
BAKİ TUĞ - O zaman, müsaade ederseniz, ben olayın ge ne lin e girerim.
Sadece Sayın Emeç, Uğur Mumcu, Sayın Aksoy'la ilgili olarak bırakmam.
T ürkiye'de faili meçhul kalan cinayet, sadece bu arkadaşımızın cin ayeti değil,
böyle binle rce cinayet vardır. Onun için, diğer cinayetleri bu tarafa bırakıp, bu
üç arkadaşınki neden bulu nm uyor demenin de bir manası olduğu kanaatinde
değilim , bir. İki, gönül arzu ederdi ki, bunların hepsinin failleri bulu nsunla r.
Gönül onu arzu ederdi; faili meçhul hiçbir cinayet kalmasın ki, Türkiye'de
dem okratik sistem var, demokratik sistem oturmuştur, dem okratik sistemin
işlevi tamamdır diyeb ile lim . Maalesef şu anda bunu deme şansımız yoktur.
Yani, üzüntümüz de, ıstırabımız da odur. Onun için, diğe r arkadaşların
cin aye tleri neyse, ben bu arkadaşlarımın cinayetine de o gözle bakıyorum.
Evet, bu arkadaşlarımız toplumda belli seviyeye gelm iş, toplum un bir
bölümü, bir kesimi veya tamamı tarafından gönlüne basılmış in sanlar. O
insan lar olduğu için bunların üzerinde bu kadar durulu yor; ama, bu ülkenin
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evladı olup da, hâlâ faili meçhul yatan binle rce insanımız var. Benim gönlüm
sadece bu üç arka da şım m kin in bulunmasını istemiyor, bütün faili meçhul
cin aye tlerin üzerine aynı ölçüle rde gidilsin, he psinin ki berab er ortaya
getirilsin ve hepsinin ki beraber çıkarılsın. Ben ayırım yapmıyorum, yapmayı da
düşünmüyorum.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Sayın Tuğ, burada bunları ifade etmemin
sebebi şu; Bunlar, toplumda sevilm iş ve belli bir kesimin sözcülü ğünü yapan
yaza rlar olarak bulu nuyor. Bunlara yönelik bu cin ayetlerin arkasında bir başka
devle t gücü mü o lab ilir. Yani, Türkiye'de, la ik le ri, işte, diğer kesim le ri karşı
karşıya getirmek için işlenmiş siyasî cinayetler midir; yoksa, diğe r cin aye tlerin
de tümü -tabiî- menfur hadisele r, açığa çıkarılması gereken ha disele r. Ancak,
Türkiye'd e rejimi değiştirm ek isteyenler mi acaba bunu pla nla m ıştır yoksa dış
kaynaklı mıdır, iç kaynaklı mıdır; yani, sizin büyük devle t tecrüb en iz var. Bu
k on ularda ki genel görüşü nüz nedir?
BAKİ TUĞ - Sayın M ille tvekilim , *ben sözlerim e başla rken bir şey arz
ettim. Devlet olayın üzerin dedir, her türlü imkânını kullanmıştır, kulla nacaktır
ve erli geçli bunlar da bulu nacaktır. Bu bir. İki, olaya devle tin bütün birim le ri ei
koymuştur. Devlet gü venlik mahkemesi savcılığı her türlü soruşturmayı
yapmıştır. Şimdi, ben burada bir kanaat belirtmeye kalkışırsam yanlış yaparım;
onun Ç i n belirtmiyorum .
AHMET
olarak?..

BİLGİÇ

(Balıkesir)

-

Savcı

olarak

değil,

şahsî

kanaatiniz

BAKİ TUĞ - Şahsî kanaatimi de burada resmen Komisyonda söylemek
istemem. Özel sohbetime lütfederseniz, hem kahve içiririm hem de o olayı
tartışırım; ama, devlete saygım nedeniy le o şeye girmem.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, izin verirseniz, bu s ö yle d iğ in iz
görüş kapsamına g irm ediğin e inandığım uzmanlık görüşünüzü rica edeceğim
bu anla mda. Ben zannediyorum ki, bu d e d iğ in iz kapsama girm iy or bu. Olaya
ilk m üd ah ele aşamasında, Ankara Cum huriyet Savcılığının m üd ah ele si yerine
Devlet G üve nlik Mahkemesi Savcılığının m üd ah ele sin i, olayın nite liğ i itib ariyle
doğru mu bulu yorsunuz; yoksa, öncelikle cum huriyet savcılığı m üdahele
etm eyliy di, bila hara, eğer bu devle t güvenlik mahkemesi kapsamına giriyorsa,
bir yazıyla bunu devle t güvenlik mahkem esine mi b ildirm eliydi?
BAKİ TUĞ - Biliyorsunuz, burada iki konu var: Birinci konu, devlet
gü ve n lik m ahkem esinin yetki ve kapsamı. İkincisi, cum huriyet savcılarının yetki
ve kapsamı. O günlerde bu tür suçlar devlet gü ven lik mahkem esin in yetki ve
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kapsamı içerisin de olduğu için devlet gü ven lik mahkemesi savcıları el
koymuştur. Olay olmuştur. Olayın görevli savcıları varker), d iğ e r savcıların el
koyup bu olayı soruşturması biraz be nim senir bir olay olmazdı kanaatindeyim .
Çünkü, devle t gü ven lik mahkemesi, aynı zamanda ih tisas nite likli bir
mahkeme, ihtisas nitelikli savcı arkadaşlarımız orada görev yapıyorla r. O
nede nle , devle t gü venlik mahkemesi savcılarının olaya el koyması doğald ır,
y e rin d e d ir ve gerekeni bu arkadaşlarımız yapmışlardır.
BAŞKAN - Başka sorusu olan?..
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tabiî, şey akla geliyo r da, Sayın Tuğ onu
özel sohbetlere bırakıyor. Yani, savsaklama gibi
izle n im le r var. Hatta...

bir iddia, in ce le n d iğ in d e

BAKİ TUĞ - Sayın M illetvekilim , ben şunu ifade etmek isterim. Bu olay
çözülü rdü. Eğer Türk basını olayın üzerine bu şekild e değil de, sessiz kalm ak
suretiyle gitmiş olsaydı olay çözülü rdü, aydınla nırdı, zannediy orum fa ille ri de
ortaya çıkardı; ama, siz, basınınıza bakıyorsunuz, her sabah bir sanık
gündem e getirmiş, o sanığı savcı olarak yargılamış, hâkim olarak mahkûm
etmiş,

infaz

savcısı

olarak

da

olayı

infaz

etm işlerdir.

Savcıları

şaşkına

çevirm işle rdir. Savcılar istediğ i şekilde gö revle rin i yerine getirem e m işlerd ir.
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g ö revle rin i yerine ge tirm em iş lerdir. Değerli basınımız, bu konuda
birazcık sabırlı olsaydı, eğer manşet manşet olayı verm esele rdi, ben, bu olayın
o g ü nlerde çözü le ceği inancında, çözüle ceği kanaatindeydim; ama her gün bir
sanık, her gün bir çete reisi, her gün bir çete başı ortaya koydular, savcıla r ne
yapacağını şaşırdılar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, izin verirseniz, burada, şunu
söylem ek istiyorum; belki haklısınız, orada da basın be lirli hatala r işlemiş
o lab ilir; ancak, bakın bir tane tanık çıkıyor, bu tanığı, geçen dönem faili
meçhul komisyonu buraya davet etmiş olmasına rağmen, polis ne zaretinde bir
tele vizyo n kamerasına çıkılıyor. Siz, bunca yıllık tecrüb eli bir hukukçusunuz,
yani, bir polis nezaretinde bir tanık daha dinle nm e den yalancı mıdır doğrucu
mudur diye bilm eden vatandaşla rın huzuru önünde, TRT gibi bir devle t kanalı
önünde, yalancı şahit nitele ndirm esi sonucuna varılm asında basının mı rolü
var yoksa basının da bir unsuru olan devle t tele viz yonu kanalıyla, emniyetin
katkısıyla bir tanığın, aleni sizin de şikâyet ettiğ in iz biçim de, belki bir başka
rolde basının başka türlü yaptığı hatayı, bizzat devle tin yapması mı var; yani,
bu tür ha tala r da yapılmış ve daha olayın faili bu lunm adan bir tanık yalancı
tanık diye n ite le n d iriliy o r; yani, olayın faili bu lunm adan bir tanığın yalancı
old uğu nasıl tespit edilm iş ve bunlarda da mesela basının değil de, özellikle ,
devle t kurumlarının rolü vardır. Siz, yılların hukukçu susun uz ve çok büyük bir
d e n e yim in iz var.
BAKİ TUĞ - Hemen arz edeyim müsaade ederseniz , o olay da yanlıştır.
Savcının

d in le m e d iğ i

bir

kişiyi,

siz,

tele vizyo na

çıkaramazsınız,

kon uşturam azsınız. ö n c e lik le , o gider savcıya ifadesini verir, savcı elindeki
soruşturmayı tamamladıktan sonra, siz, onu ancak, tele vizyo na veya basın
karşısına çıkarırsınız; olay yanlıştır.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Olay yanlıştır; ama, devamı da var efendim;
ondan sonra da tanığın teşhiş ettiği o aşamada ceza evinde olan in sa n la r var.
Burada bir çelişki old uğu söyleniyor, bunu teşhis edemez; çünkü, bu insanla r
o tarih te cezaevinde... Fakat, bir bakıyorsunuz, evra klard a bir tahrifat var ve
bu tahrifatı İstanbul'daki savcılık incele m iy or, Ankara'dan
incele m eye; yani, bu da mesela sizin tecrübeniz e göre...

savcı

gidiyor

BAKİ TUĞ - Ben, onu da arz edeyim; her dava, hangi savcıya verilm işse
o savcının nam usudur. O savcı namusunu nasıl koruyorsa, elind eki dosyasını
da o şekilde korumak zorundadır. Onun için İstanbul'daki bir olaya A n k a ra ’da
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elin de bu dava dosyası varken, başka bir savcıyı gö re vle n d irirse yanlış olur,
onu kendisi sormalıdır, kendisi tetkik etmelidir, kendisi sonuca gitm e lid ir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Buradaki uygulama do ğru dur diyorsunuz.
BAKİ TUĞ - Evet.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yanlış da olsa buradaki doğrudur.
BAKİ TUĞ - D o ğrudur efendim, buradaki doğrudur. Ne diyorum, bir
dosya o savcının namusudur. Biz, meslek hayatımızda onu öyle görürüz,
tersin i düşünm em iz mümkün de ğild ir. Savcı dosyayı önüne aldığı zaman, kendi
kişisel

düşün cesin in

tüm ünden

sıyrılır eğer savcıysa.

O dosyayı

sonuca

götürmek, onun hem haysiyet meselesi hem de namus m esele sidir. O nedenle ,
bir savcı, eğ er o şekilde bir hassasiyet göstermiş, Istanbuld aki bir evrakı
in cele m ek için oraya gitmişse ben kendisini şahsen kutlarım.
AHMET

PİRİŞTİNA

(İzmir)

-

Peki

efendim,

bir

başka

hatırla yacaksınız olay günü, belki de sizin de dikkatin iz i çeken

nokta,

bir olay,

d e lille rin topla nm a biçimi ve yöntemi... Yani, bakın, bizde bir fotoğraf var
burada, şimdiki Sayın Cum hurbaşkanımız da o anda orada ve süp ürgeyle
yerlerden d e lille r toplanıyor. Mesela, bu da bir hata değil midir. Bir hatala r
zin cirin i ortaya koyuyoruz.
BAKİ TUĞ - Şimdi, tabiî, de lilleri toplarken neye bakmak ge rekir, hangi
o layla r delil nite liğ in d e d ir, ha ngileri değild ir, onun üzerinde durulu rsa parmak
izi var mıdır yok mudur, çıkan parçala r elde mid ir değil midir, ne nitelikte
parçala rdır, bunlar iyr gözetle nip , toplanmışsa süp ürgeyle de to p la y a b ilirs in iz
elin izle de to p la ya b ilirsin iz,
toplanm asıdır.

her

şekilde

to p la ya b ilirsin iz;

mühim

olan

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, bunu ben size arz edeyim. Şu tam
olay anı Sayın Demirel'in ziyaret saati, bu d e diğin iz gibi yani bütün d e lille rin
toplanm ası gibi bir vaktin yeteceği saat değil, şurada süp ürg eli arkadaşları
gö rüyor musunuz efendim , bakın fotoğrafta nasıl süp ürüyorla r. Sayın
D em irel'in ziyaretini tam saat olarak hatırlamıyorum ama, olay gü nünün birkaç
saat sonrası.
BAKİ TUĞ - Şimdi, tabiî sizin söyled iğinizi ben anlıyorum ; ancak atılan
bir

bombadır.

Patlayan

bir

bombadır.

Aracın

parçala rı

vardır,

bombanın

parçala rı vardır. Bu bomba parçalarını üzerinde, parmak izini tespit etme
imkânı söz konusu de ğild ir. Sadece, bombaların parçası varsa bu parçala rı siz
süp ürgeyle de toplarsınız, elin izle de toplarsınız, neyle topla rsanız topla rsınız

- 431 -

mühim olan toplamaktır; toplanmıştır ve
e d ilm iştir sonuç nedir bilem iyorum .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

bu

pa rçala r

in cele nm iştir,

tetkik

Benim ulaşmak istediğ im nokta şu efendim,

yani...
BAKİ TUĞ - Yani, burada bir ihmal var mı?..
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben, sizin bir tesp itinize katılıyorum, belki
basın olayın ortaya çıkması konusunda belirli hatala r işlemiştir; ama, siz tabiî
ted birli olm ak istersiniz; ama, bu arada devle tin bu soruşturm a aşamasında
em n iyetiyle veya bütün kurum la rıyla da aynı hassasiyeti gö sterm ediğ i gibi bir
kanaate de ulaştıracak, demin de bazılarını örn ekle diğim gibi bir çok argüman
var elim izd e.
BAKİ TUĞ - Şimdi, tabiî devle tin ihmali var mıdır yok mudur, onu devlete
değil de orada görev yapan savcı arkadaşımızın...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) olayın

içinde

devle t

bir

Özür dile rim , tabiî, oradaki

boyutunda

var

derken

orada

an la şıldığı için...
BAKİ TUĞ - Devletten işte efendim... Savcılık görevi

ne

kastım, biz
söyled iğim iz

yapıyorsam orada

devle tten devle tin organları, devle tin kendisid ir, devle tin tem silcisid ir. Olayı
takib en.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tabiî, bizim bu kom isyonda kullandığımız
te rm in o lo ji için de devletten kastımız devle t içinde belirli yerler yoksa... O
an la şılıyo r diye bu şekilde geçtim oradaki amacımız odur. Devletin içeris in de
belirli insanla rı kastederek...
BAKİ TUĞ - Tabiî, savcı devle tin tem silcisid ir, devle ti temsil eder; onun
için de vle t olarak gözükür zaten görülü r.
BAŞKAN - Evet, başka soru soran.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Şimdi, bir soru daha soru mu olur yoksa
artık ifade tarzı mı... Devlet, savcıları, mahkem ele ri, bu konuları araştırıyor,
binle rce cin ayet, geçen lerd e bir gazetede okudum 6 800 mü, 8 600 mü ne
Türkiye'de

faili

meçhul

cin ayet

olduğu

iddia

ediliyor.

Şimdi,

bu

kadar

araştırmaya rağmen, bu faillerin bulu nam am ası, bu araştırma yön te m le rin d e mi
sakatlık var, yoksa bu işleri açığa çıkarmak istemeyen bir güç mü var gibi
herkesin kafasında Türkiye'de bir istifham var. Sayın Savcı, devle t çalışıyor;
doğru, çalışıyor, ama, neticeye varamıyor, neticeye varam adıktan sonra,
çalışmanın bir kıymeti kalmıyor ve halkın kafasında soru işa retle ri ya bu
cin aye tler, bu 6 800 veya 8 600 cinayet oluyor, bu nasıl iştir, çözü le m iyor, bir
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yerlerde n ipin ucu yakala nıp da Türkiye artık bunları konuşmaz, failleri, kimse
bu nların yakala nıp cezasını çeker duruma gelir, bir ülke be kle ntis i içeris in de,
endişe içerisin de. Bu konuda devle t çalışıyor; ama, başarıya ulaşamıyorsa,
devle tin birim le ri, savcıları, hâkim le ri, burada ne yapm ak lazım, sizin
düşünceniz?..
BAKİ TUĞ - Sayın M ille tvekilim ,

müsaade

ed erse niz

arz

edeyim

o

konudaki görüşümü. Bu tür olayla r, sadece Türkiye'ye mahsus ve Türkiye'ye
münhasır o la yla r d e ğildir. Bu tür olayla r dünyanın her türlü ülkesin de vardır,
ö z e llik le olağanüstü bir dönemde geçen T ürkiye'd e daha fazla ysa bunun
hastalığı n e re s in d e d ir ona
zorundayız. Aynı

cin ayetler,

bakmak gerekir.
bundan

10 yıl

Biz,
önce,

Türkiye'de,

ona

bakmak

İtalya'da,

aynı

şekilde

işlenm iştir.
Hem de
savcılar,
hâ kim le r,
ara ba larıyla
uçurulm uşla rdır;
a r a b a la r ı y la sadece, öyle sıradan ölüm le r d e ğ ild ir. Ne yapılmış, İtalya ne
yapmıştır? İtalya yargıyı bağımsız hale getirm iştir. Gönül arzu ed e r ki, biz de
T ürkiye'de yargıyı bağımsız hale getirelim. Ben, Türkiye'de, yargının bağımsız
oldu ğ u n a in anmıyorum; o mesleğin mensubu bir insan olarak in anmıyorum.
T ürkiye'de yargı bağımsız olm alıdır; ancak, yargı bağımsızlığı demek de yargı
sorum suzlu ğu demek de ğildir. Yani, ben, hâkim im ben de isted iğ im i yaparım,
hayır. Hâkim le r, savcılar, seçilirken de ya İng iltere'd eki sistemi uygularsınız
veyahut de ğişik bir sistem getirip onu uygularsınız. İngiltere'd e bir hâkimi,
savcıyı m esleğe almak için, önce on yıl avukatlık yapacak, on yıl avukatlıktan
sonra n ite likle ri ortaya çıkacak, ondan sonra da bir im tih ana tabi tutacaklar, o
zaman, siz Ingiltere'd e hâkim veya savcı olacaksınız. O nede nle , sistemde
d e ğ iş ik liğ e gerek vardır. Aksi takdirde, bu olayla rı, bu şartla rda, bu şekilde
çözm enin çok zor olacağı kanaatindeyim .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Sayın Tuğ, İtalya örn eğ ind e v e rd iğ in iz gibi,

o cin aye tlerde n sonra, yargının bağımsızlığının sağla nm asıyla birlikte "gladio"
diye bir şey çıktı ortaya ve ba şba kanlar hapse girdi, yani, biz bu yargıyı
bağımsız hale getirip, değerli arkadaşımın sorduğu soru gibi bir sonuç
atamıyorsak, en azm dan ih tim aller içeris in de öyle bir gladio , de vle t içinde bir
çeteyi veyahut da bundan bir çok üst düzey siy asetçin in sorumlu old uğunu
baştan ret edemeyiz, tam tersin e, bu örnek bize ve de yaşadığım ız Susurluk
kazaları fala n tam tersin e bizde de eğ er yargıyı bağımsız hale g e tire b ilirse k
buna b e nze r suç örgütle ri çıkacağı gibi, bir kanaat oluşturuyor. Katılır mısınız
bu görüşe?.
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BAKİ TUĞ - Ben, biraz önce arz ettim, bu işin çözüm noktasınm yüzde
5 0 ‘si yarg m tn bağımsız olmasıdır.
AHMET

PİRİŞTİNA

(İz m ir)-

Efemdi,

aynı

olayı,

tab iî

bizim

K om isyonum uzun esas itib ariyle konusu Uğur Mumcu old uğu için, yani, aynı
yargının bağımsız olmam asından dolayı da Uğur Mumcu cin aye tinde n
sonuç alamam azı gibi bir şey oluşuyor...

bir

BAKİ TUĞ - Hayır, bakın, onu o şekilde y o ru m la y a b ilirs in iz ; ama, o
şekild e yorum la m ak için de hiçbir sebep görmüyorum. Şunun için görmüyorum;
O konuda, öze llikle Mumcu konusunda, devle t bütün im kânla rını, ilg ili görevli
b irim le r de bütün im kânla rın ı kullanmışlardır; ancak, sonuca gide m e m işle rdir.
Bu

de m ektir

ki,

yani

sonuca

gide m e yece kler

demek

d e ğildir.

Bu

aydınla nacaktır, yani bunun, ila nihaiye bu şekilde devamı mümkün de ğild ir.
Ancak, yargı bağımsız olsaydı bu iş daha rahat, daha kolay y a p ıla b ilird i. Bir
savcı, eğer, bir yerd en bir delil topla yacaksa bir şahit g e tirte bilece kse, sadece
yazıyla ge tirte b iliyo rsa o savcılık yapmak çok zordur. Savcı, eğer, bir delile
anında ihtiyacı varsa, ona anında el koyup onu d in le m e lid ir, ondaki bilg i ve
görgüyü olm alıdır. Maalesef, bu ,Türkiye'de, bugün için mevcut de ğild ir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Efendim, bazı ih ba rlar var, o ih ba rlara 4-5

gün sonra gereği yapılıyor ve g id ild iğ in d e de ihbar edilen s uçlula r yerinde
ayrılmış oluyor, yani, bunları alt alta koyduğunuz zaman, işte bu yargının
bağımsız olm am asından

dolayı bu olayın soruşturmasında

belirli

ih m aller

savsa kla m a la r veyahut da başka aşamala rda başka kad em ele rdeki güçle rin
etkisiyle sanki olay meydana çıkmasın gibi, bir gayret olma yönünde şu ana
kadar e d in d iğ im iz b ilg ile rd e n bir kanaat oluşuyor...
BAKİ TUĞ - Sayın m ille tvekilim , bu kanaatine katılma imkânım yoktur.
Şunun için yoktur; ben, Türkiye'd eki savcılara, hâkim le re inanan bir insanım.
Ne zam ana kadar; bir yanlışı ortaya çıkana kadar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Bu benim söyled ikle rim ,

bu de diğin izin

altına imza atmama gibi bir sonuç ortaya çıkarmasın; aynısına ben de imza
atarım...
BAKİ TUĞ - Bu bir. Bakın ikinci olay, İtalya'daki olayla rı takiben,
İtalya'da bir hâ kim le r birliği kurulm uştur, savcıla r birliği kurulm uştur, hâkim le r,
savcıla r bir araya gelm iştir, bunu namus meselesi kabul ed ip , devle tle de
devle tin kendi gücüne karşı da mücaadele etmiştir ve neticede, sonuca
gitm iştir; ama, o savcı veya o hâkim le r her şeyi göze almıştır. Neden göze
almıştır;

devle t bize Türkiye'de her imkânı tanımıştır, bizi bağımsız yapmıştır,
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öyleyse, bundan sonraki sorum lu luğun, vebalin tümü bizim sırtımıza aittir
deyip bu işe girm iştir. Onla rla bizde kile r arasın daki fark buradadır. Bizde de
belki hâkim arkadaşlarım ız o kadar bağımsız ,o kadar özgür o la b ils e le rd i,
daha de ğişik yöntem le ri uyg u la ya b ilirle rd i. Biz de bunu yapma imkânı yoktur.
Şimdi, başka konulara girmek ge rekiyo r girmek istem iyorum; on la r
şim d ilik dursun.
BAŞKAN - Efendim, son soruları soralım; çünkü, biz, kom isyonum uzun
dışına çıktık.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Tamam. Siz, Mecliste bu lu ndu nu z. Mecliste
bu lu n d u ğ u n u z zaman, bu konuda, yani, savcıların

hâ kim le rin

bağımsızlığı

konusunda bir öneri, teklif, tasarı hazırladın ız mı?
BAKİ TUĞ - Evet. Bulunduğum 4 yıllık zaman süreci içe risin de iki tane
hedefim vardı. Bu hedeflerden birisi avukat arkadaşlarım, İkincisi savcı ve
hâ kim le rdi.

Avukat

arkadaşlarımızla

ilgili

çalışmaları

tamamlamıştık,

sıra

hâkim le re gelm işti, bizim çalışma ömrümüz yeterli gelm edi ve o şekilde yarıda
kesildi kaldı; yoksa o çalışmalarımız vardı.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Şimdi, o zaman, bunu devarn ettirirseniz...
BAKİ TUĞ - Ben devam ettim, elimde hazır olarak mevcut.
AHMET

BİLGİÇ

(Balıkesir)

-

Bu

konu

Türkiye'n in

konusu.

Millet

M eclis in in gündem in e bunu kısa zamanda ele alınması yönünde gayret ederiz.
BAKİ TUĞ - Ben, onda fayda mülahaza ediyorum.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Peki efendim. Teşekkür ederim.
EŞREF

ERDEM

(Ankara)

-

Sayın

Tuğ,

pardon

yani

lütfen

yanlış

anla mayın; şimdi, bu olay konuşulurken, rahmetli Sayın Mumcu ile işte böyle
bir be lg enin var olup olmadığı tartışılırken Uğur Mumcu da böyle bir araştırma
yapmaktayken bir gazeteci arkadaşımız sizinle bir görüşme yapıyor ve banda
da

kaydediyor.

Şimdi,

siz,

ona

şöyle

diyorsunuz:

“ Ben

otur

bir

olayı

hatırlıyorum; ancak, Apo ile mi ilgili başka mensupla mı ilgili onu çözemedik.
Sayın Mumcu'ya söylediğ im oydu. Bana böyle bir şey gelm işti; ancak,

on unla

ilgili mi değil mi bende resmi yazı olacak dedim, ben bu yazıyı ararken o olay
oldu" diyorsunuz; yani, cinayete kurban gitti. Şimdi, burada şöyle bir soru
sormak istiyorum, bir an varsayalım ki, sanıklardan bir tanesi mensup siz yok
de diniz , doğru kabul ediyorum, böyle bir şey belg e yoktu irtib at sağla yam adım
de diniz . Buradan şu çıkar ki, devlet zaman zaman bu tür grup sanıklarının
içerisin de bir görevliyi de bu lu n d u ra b iliyo r, öyle bir anlam çık a ra b ilir miyiz
birin ci soru bu. İkincisi, sizin Yalçın Pekcan'a yazdığınız cevapta, demin, ben
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tam kavrayamadım, o diyor ki "Apo MİT m en sub udu r falan filandır.

Bunu

isteyen Baki Tuğ oldu, o MİT mensubu old uğu için de Baki Tuğ onu serbest
bıraktırdı.” Çıkan

sonuç

bu.

Siz,

düzeltm e

tale bi

yazınızda

yani,

Basın

Kanunun 19 uncu m addesine göre şunu açıklayın diyorsunuz, cevap hakkımı
kulla n ıyorum diyorsunuz. Apo'nun tarafımdan aklanması değil cezala ndırılm ası
istenmiş ve cezala ndırılm ıştır diyorsunuz; halb uki, demin, sizin cevabınızı
aldığım, 26 kişiden 24'ü üç aya mahkûm oldu ama, Abdullah Öcalan da dahil
iki kişi çıktı; yani, sonunda beraat etti gibi bir şey.
BAKİ TUĞ - Öyle bir şey yoktur, 26'sı da mahkûm oldu, karar burada.
26'sınm cezası da infaz edildi, hepsi berab er çıktılar.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Ben, yanlış anlamışım o zaman.
BAKİ TUĞ - Evet. Onun dışında diğe r şeyinize de cevap veriyorum,
zaten

başla ngıçta

da

ona cevap

verdim,

devle tin

asli

görevi

istih barat

teşkila tla rın d a n istifade etmektir, hertürlü anarşik olayın içinde elbette ki
devle tin ele m anı vardır, yokluğunu söylemek mümkün müdür?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - A bdullah Ö calan'm cezası da zannediy orum ,
burs alm asına engel olacak bir limitin altında.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Üç aya galib a mahkûm olmuş.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Değil. Üç aya diğe r 24 kişi de onla rın ki 15
g ü nlük bir süre var zannediyorum ...
BAKİ TUĞ - Hepsi beraber efendim 42 kişinin 26 dışında kalan yani 16
kişi hakkında takip sizlik kararı vermişiz 26 kişiyi m ahkemeye sevk etmişiz,
A bd ullah Öcalan da bunlardan biris id ir, üç aya mahkûm olmuş, cezası infaz
edilm iş, ondan sonra da serbest bırakılmıştır, yazıla nların ç iz ile n le rin hepsi
yanlıştır, hepsi yalandır hepsi iftiradır. Bu sözü söylem ek istem iyordum ; ama,
söylem ek zorudayım , çünkü yazdıklarının içerisin de doğru yok. Bir gün önce,
"Apo'yu serb erst bırakmak isteyen savcı kim?" Günaydın Gazetesi baş manşet,
yani, insan Allah'tan korkar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O iki tane suç oluşmamış beraat edenler...
A bd ullah Öcalan o iki kişiden biri değil mi efendim ?
BAKİ TUĞ - Hayır hayır, onla rd an birisi Doğan Fırtına, diğeri Bosla diye
bir çocuk. Hatta Doğan Fırtına, b ild irin in dağıtımını ö rg ütle diğ i, ö n d e rlik yaptığı
için iki seneye mahkûm olmuştur. Ötekiler sadece bild irim .
BAŞKAN
verdin iz.

- Çok

teşekkür

ediyoruz;
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zahmet

ettin iz

ge ld iniz,

bilgi

BAKİ TUĞ - Ben, teşekkür ederim. Inşahhah bu olayı siz gözersin iz Türk
Toplumu da b izle r de hepimiz mutlu oluruz.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Hâkim ve savcıla r bağımsız değille r;
yani, bir adli kollu kları yok. Sistemleri olmadığı için, istedi fala n şahsı bulun
getirin dedi, adli kolluğu da ola bilir...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sorun şu; Sayın Tuğ ne diyor, İtalya'da yargı
bağımsız oldu, ondan sonra sonuç alındı diyor. Alınan sonuç nedir; gladio diye
bir örgüt çıkıyor b a şba kanlar hapse giriyor. Böyle bir sonuç çıkıyor. Bizim kine
ge liyo rsu n u z

soruyorsunuz,

Uğur

Mumcu

olayında

bu

alan da

yargının

bağımsızlığını herhangi bir engel var mı? Bu olaya m ünferiten ya bunda yok,
bunda devle t gerekeni yapmıştır...
BAŞKAN - Çelişki...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Yargı bağımsızlığı önem li bir hedeftir.
Elbette, bugün A dale t Bakanlığının müsteşarlığının olduğu bir kurulu n sicil
amiri olduğu tayin le rinin yapıldığı bir kuruldan çok bağımsızdır diye söz etmek
mümkün de ğil. Bu vakaa; ama, bu şuna engel değil, buraya g e lip ifade verip
sonra gazatelerde yazısı çıkıyor falan fala nla Mala tya'da görüld ü, fala n falanı
Bursada görüdü fila nı öldürd ük, tem izledik d iyen lerin karşısında savcının bunu
çağırtıp

ifade

almasını

en ge lle yecek

bir şey var mı?

Yargı

bağımsızlığı

kon usu nda bunu engelle yen bir husus var mı? G örüyoruz ki piyasa da bu tür
şeyleri

söyleye nle rin

hiç

biri

çağınlıp

doğru

mu

söylüyo rsu n,

yanlış

mı

söylüyorsun...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Biz öyle bir şeye rastladık, görevin i tam
yapm ak isteye nler hemen birgün sonra tayin i çıkıyor emekli...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Efendim o yargı bağım sızlığıyla ilg ili bir şey
değil ama, o başka bir şey. Eğer varsa, o varsayım doğruysa o iddia doğru
olacaksa onun odakları başka yerler...
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) -

Şimdi, Eşref Bey yani hiç hâkime

savcıya de vle t karışmamış olsa bile, bu hâkim ve savcıla r yalnız başına bir şey
yap am a zlar. Devletin diğe r zabıta kuvvetle rin in destek vermesi gerekir.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Efendim, adli zabıta kurup, ad li zabıtayı da
savcıya ba ğlam ak gerekiyor. Adli zabıta savcının e lind e olaca k sicil am ir o
olacak, s ic ilin in notunu verei. o olacak, tayin iyle o uğraşacak, saycıya bağlı bir
adli zabıta, elbette, olayla rın üzerine gitmekte, sanığı bulm akta, d e lile çabuk
ulaşm akta bir faktördür.
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ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) -

Bu son olay biliyo rsunu z, emniyet

m üd ü rle rin d e n birisi savcı bir tutuklama kararı çıkarıyor, yakala nmıyor.
BAŞKAN -

Evet, de ğerli arkadaşlar, biraz önce biz toplandık. Bazı

arkadaşla rım ız o sırada yoktu. Saat 13.30'da toplandık; o toplantımızda, bugün
üç kişi davet etmiştik. Nusret Demiral, Tevhit H ancıla r ve Baki Tuğ. Baki Tuğ
söz verdiğ i gibi saat 15.00'te teşrif etti. Kendisin i biraz önce dinle dik. D iğer iki
arkadaşım ız yazıyla buraya ge le m e yece klerini ifade ettiler, yazıyı da sizlere
dağıttık.
Şimdi,

gerekçele ri

konusunda

bir

tartırma

açalım

mı,

bunların

g e re kçe le rin i bir de ğ e rle n d ire lim mi yoksa... iyi olur.
Şimdi, is terseniz ilk önce Nusret Demiral'm g e rekçe lerini okudunuz mu?
Biz, biraz önce bunu okuduk, zabıtlara geçirdik. Fakat, bu konuda, karşı fikir
veya bu konuya katılan arkadaşlarımız var mı yok mu de ğe rle n d irm e yapmak
isteyen arkadaşla rım ız varsa bir de ğe rlen dirm e alalım.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Müsaade ed erseniz ben konuşmak istiyorum.
Şimdi

a rk a d a ş la r

okudu

mu

bilm iyorum .

Ö zellikle ,

tabiî

Abdullah

Bey

buradaydı ga lib a; ama Sayın Fethullah Erbaş hukukçu bir arkadaşım ız o
z a n ne diyo rum biz yazıyı okurken burada yoktu. Şimdi, eski savcı arkadaşım ız
bir kaç noktada top luyo r m azeretle rini; bir tanesi g iz lilik diyor. Bu geçen
oturu m la rd an birin de de söylemiştim , yani bu şu anla ma gelir, biz emekli de
olsak

C u m huriyet

Savcıları

olarak

hertü rlü

g iz liliğ e

riayet

ederiz,

ama

Parlam ento ira desiyle oluşmuş bir komisyondan şüphem vardır, bu b ilg ile r
sağa sola gid e r ben böyle bir şeye bu gerekçeyle bilgi alınm asına karşıyım.
İki, olayın çapını küçülten bir başka yorum var burada. Diyor ki sayın savcı,
Meclis araştırması dediğin şey son derece basit bir olay. Anayasanın 98/3
üncü fıkrası ve Türkiye Büyük M ille t Meclisi İçtü züğünün 105 inci maddesin in
üçüncü fıkrası gereğ ince yani belli bir konuda bilgi alm aktan ibaret bir iştir. Bu
böyle önemli bir şey de ğildir; o kadar da cid diy e alm ayın diyor. Asıl bence
ön em lisi de, Anayasanın ilgili maddesin de galiba 138 inci madde bir yerde
ge çiyo r yanlış hatırla mıyorsam yoksa Tevfik Hancıla r da mı var; orada var
Gerekçe de Anayasanın 138 inci maddesi gerekçe gö ste rile re k yargıya intikal
etmiş

bir

konuda,

bu

tür

kom isyonlar

devreye

girem ez

deniyor.

Oysa,

A nayasanın 138'inci maddesi yargıya bu konuda bir telkind e bulu nulam az, bir
tavsiy ede bulu nulam az, baskı yapılamaz, yargı y ö n le n d irile m e z... 138 inci
m addenin içe riği budur. Biz, buraya çağırdığımız herha ngi bir kamu
g ö re v lis in e bir yönle ndirm e, onu belli bir yöne kanaliz e etme, ona bir telkinde
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bulu nm a, ona şunu yap deme durumunda bir komisyon değiliz. Aksin e, Türkiye
Büyük M ille t Meclisi tarafm dan bize verile n görevin yapılm asına ve sonuca
ulaşılm asına on la rd an , bilgi sahib i olan

in sanla rdan

katkıda bulu nuyoruz.

Tabiî, burada, bir e ksiklik dönüp dolaşıp oraya geliyoruz. Ne yazık ki, Türkiye
Büyük M illet M eclis in in İçtüzüğünün 105 inci maddesin i ilgili fıkrasında bir
miktar tadat var, yani, bazı in sa n la r kamu kuruluşu b a n ka la r falan filan yargı
falan bazı yerler, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi yerlerde sırala nm amış ya orada
onu ön üm üzdeki dönemde, eğer bu raporu hazırladığım ızda somut bir şey
koyacaksak, burada doğrudan doğruya herkesten, her kişiden her kuruluştan
bilgi a la b ilir ve hatta, herkese bilgi vermek zorundadır demek halin e getirmek
lazım. O sırala m ala rda n

kurtarmak lazım. Çünkü, o sırala m ala r, hesabına

gelen adam o sırala manın altında ve burada isim geçmiyor, benim mensup
o lduğum kurumu da yok burada yani demek ki beni saymamışlar, benden bilgi
alınm asına gerek yok deniyor. Şimdi, her iki savcı da emekli olmuş. Emekli
olan insanla rın bir miktar hale n görevde olan in san lar olsa belki onu anlarım
ama, işin başında işin üzerin de gidiyor, istiyor yeni d e lille r geliyor, bunlarla
ilg ile n iy o r, yani, belki bu aşamada söylemem eyi uygun gö rüyo r diye
d e ğ e rle n d ire b iliriz ; ama, her iki arkadaşım ız da Tevfik Hancıla r da Nusret
Dem iral'd a emekli olmuş arkadaşlarımız. Bu Komisyona, iyi niyetle , eğer bu
a rkadaşla rım ız bu olayla sonuca ulaşılmasını istiyorla rsa, bence, hertürlü
pla tform da ve hele böyle Meclis iradesiyle kurulm uş bir yere gelip, b ild ikle rin i
an la tm asında bir sakınca yoktur, olmamalıd ır; aksine, buna, katkıda
b u lu n m a lıla r diye düşünüyorum . O nedenle benim kanaatim, yani, gerekiyorsa
bunu tekrar yazalım. A dale t Bakanlığın a mı yazarız gerçi emekli

oldular,

bakanlığın yapacağı bir şey yoktur ama, bir konu da bu Anayasa konusunda
uzman bir iki kişiyi çağırıp üzerinde bu maddenin yorumunu isteriz niye
ge lm iyo r diye. Tabiî, zorlayarak, kolundan tutup getirecek halim iz yok; ama, bu
Komisyonun bu konudaki hertürlü gayreti gösterdiğin i de tescil etmeli ve
tutanağa ge çirm eliy iz .
Demin arkadaşla rın bir kısmı yoktu, bir daha söz almam ak için bir onu
da ba ğlam ak istiyorum. Şimdi, Komisyondan dışarıya bilgi gidiy or. Bunu
kimseyi suçlam ak için söylemiyorum. Komisyon üyesi mi değil mi bir şey
dem iyorum

bu

konuda,

şura dadır,

buradadır;

ama,

herhangi

bir

şekilde

Kom isyonda. Gitmemesi doğrudur; hele hele, gizli kalması gereken noktala rda
gitm emesi çok daha doğrudur. Şimdi, bunun birinci yolu onun için tedbir
olarak bir, yani, biz, kendi aramızda bir mutabakata varmalıyız, ama, bir
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bölü m ü

kam uoyunu

b ilg ile n d irm e d iğ in iz

b ilg ile n d irm e k
zaman

belli

ö lçü le r

gerekir.

Kam uoyuna,

içerisin de,

o

gece,

gazeteciyi
Ahmet

beyi

evind en b u lu r Yusuf beyi bulu r, beni bulur, arar sorar der ki Yusuf bey bana
böyle dedi, Eşref bey bana onu dedi, bu doğru mudur, diye teyyit eder. Bundan
kurtulm an m yolu, bence, bu topla ntıla rım ızm iki önemi var
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bence, bu toplantılarımızın iki önenrıi var: Birincisi, kamuoyu açısından, Uğur Mumcu
komisyonunun çalışmış olduğunu göstermek açısından görüntü vermemizde fayda var. Belli
çerçevede gizli kalması gerekenler dışında, belli bir çerçevede basını bilgilendirmelidir. Her
arkadışımız da, basın kendisine geldiğinde, telefon ettiğinde, başvurduğunda demeli ki
"gerekli açıklamalar yapılıyor, yapılacak, yapılmıştır; bunun dışında, bizim, komisyon üyesi
olarak söyleyecek hiçbir şeyimiz yoktur" noktasına gelmeliyiz ki, bu konuda, en azından, biz,
vicdanen müsterih olalım ve sonuca doğru gittiğimiz de de olumlu veya olumsuz biz
üzerimize düşeni yaptık, gerekli önlemleri aldık, komisyon olarak ciddî çalıştık, göuvimizi
yaptık; ama, şöyle bir sonuca vardık diyebilelim. Bu konuda da çok önemli bir tespiti, tekrar,
arkadaşlarımızın değerlendirmeye almasını rica ediyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın Erdem'in söylediklerinin tamamına katılıyorum.
Birinci bölümde söylediklerine de, ikinci bölümde de. İkinci bölümde bir istisna koyacağım
söylediklerine; yani, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla da kısmen de olsa bir şeyler
söyleme yönündekine. Biz, basındaki arkadaşlanmızı, bu komisyon, çalışmalannı ciddî
tutacak ve çalışma süresince bir şey açıklamayacak biçimine alıştırırsak, zannediyorum,
onlann da. Sayın Erdem'in söylediği baskıyı üzerimizden kaldıracaklan inancındayım. Biz,
buna alıştıralım arkadaşlanmızı. Bunun hiçbir mahzuru yoktur. Kamuoyunun böyle bir olayda
bilgilenme ihtiyacının olduğunu zannetmiyorum ben. Bu olay, çok karmaşık. Yıllardır
çözülememiş bir olaydır. Kamuoyunun burada daha iki ay gibi, zaman açısından söylüyorum,
bir gün gelir bunu yapmak gerekir. Tahammülü olabileceğini zannediyorum.
Susurlukla da paralellik kurmayalım. Susurluk daha başka bir olaydır. Uğur Mumcu
daha başka bir olay. Susurluk'taki merak daha taze; her an bir beklenti var. Oysa, buradaki
esas talep, sonuç alınması talebidir. Sonuç alınmasının da en önemli koşulu buradaki
ketumiyet, gizliliktir. Sayın başkan, çok güzel bir şey söyledi. Döndü arkadaşlara "sizler
yeminlisiniz değil mi" dedi; yeminliler. Bizim için de belki bir yemin şekli söz konusu olmaz;
ama, burada alacağımız bir karar, söz, bence geçerlidir. Bu söz verilmelidir ve bu söze
uyulmalıdır diye düşünüyorum.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Basına açıklama yapmaktan kastım, basının doğrudan
doğruya tek tek üyelerle temasını ve üyeler üzerindeki baskıyı azaltması gerekir. O çok
önemli bir iştir. Nihayet orada bir gazetecilik yapıyor. İster herşeyi. Uğur Mumcu'ya yarar mı
yaramaz mı diye bakmaz. Gazeteci olarak diğerini atlatabilir miyim. Eşref Erdem'in, Abdullah
Özbey'in ağzından bir laf alabilir miyim ve öbüründen farklı olarak gazeteme ne alabilirim
diye bakıyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Biz de bu olaya böyle bakmamalarını rica edebiliriz.
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EŞREF ERDEM (Ankara) - Şunu söylemekte hiçbir sakınca yok. Geldi bugün, Baki
Tuğ ve Haşan .... kabul ettik. Arkadaşlanmızın gerekli değerlendirmelerini aldık. Bugün
Haşan, Hüseyin, Mehmet çağırdığımız halde gelmediler. Bunu söylemekte bir sakınca yok.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Kapının önünde Baki Tuğ'u görüyorlar ve Baki Tuğ,
isterse istediğini onlara söylüyor zaten.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Söylerse o beni ilgilendirmez. Ben, komisyon olarak,
komisyon başkanı olarak, komisyonun tüzel kişiliği olarak, dönüp, gazetecileri buraya
çağınp, bir mekâna çağınp "evet bugün üç kişiyi beş kişiyi dinledik, böyle bir çalışma yaptık
-isim isim söylemeden- değerlendirmeleri aldık, ifadelerini aldık, komisyon çalışmaların,! iyi
niyetle sürdürmektedir; gerekli çalışmalan yapıyoruz; teşekkür ederim" deyip kapatünak
gerekir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu benim vazgeçilmez itirazım değil de, böyle de olsa iyi
olur biçiminde söyledim. Öbürü çok temelden.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Anayasanın 138 nci maddesini öne sürüyor. Bu olay,
yargıya intikal etmiştir. Bundan sonra bir başka kurumun bu işe el atması hele Meclis
araştırması konusunda önemli bir şey değildir diye bir kanaati var. Elbette, tabiî, yargıya
intikal eden bir konuda yargıyı etkileyecek -sonuçlanmadığına göre bu dava- herhangi bir
sonuç çıkarsa burada o bile etkiler yargıyı. Bunda bir haklılık payı var yani, yok değil. Fakat,
tabiî, o zaman. Meclis araştırması komisyonunun da kuruluş amacı kalmıyor ortada. Bu iki
madde birbirine nakşediyorsa, hangisi hangisine nakşediyor bunun tartışmaya açılması
lazım. Nusret Beyin haklı olduğu yön, bu tartışmaya açılmamış, böylelikle geçiştiriyor. İkincisi,
ben, emekli oldum ve şu anda da emekliyim. O açıdan da size verecek bilgim yok gibi, yani,
yargıdaki gizlilik prensibini ortaya koyuyor. 105 inci maddeyi diyor. Bilgi verilmemesi
konusundaki gizliliği ortaya koyuyor. Onda da haksız; çünkü. Meclis soruşturma
komisyonlanna verilen bilgilerin gizlilikle ilgisi yoktur; çünkü, bir neticeye varmak isteyen bir
komisyondur. Dolayısıyla, biz, bu iki maddede de -birincisi önemli zaten, 138 önemli- müttefik
kalırsak bunu bir görüş olarak dahi Anayasa Mahkemesinden veya bizim Anayasa
Komisyonundan istersek problemi yüzde yüze yakın çözmüş oluruz. Bundan sonraki
şeylerde de, bu tip, 138'e sığınanlara açık kapı bırakmamış oluruz. 138'i bu şekilde
halletmemiz lazım. Ondan sonrakiler pek önemli değil; önemli bir mazeret değil.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Fethullah Beye ben de katılıyorum. 138 inci
maddenin bir görüş almamız lazım. Şayet, burada Nusret Demiral Beyin gönderdiği yazı
şeklinde 138 inci madde tecelli ediyorsa, zaten, bu komisyon da Anayasaya aykın bir şekle
geliyor; çünkü, bu, mahkemeye intikal edildi. Olay, 1993'te vuku bulmuş. Yaklaşık dört sene
önce olay mahkemeye intikal etmiş. O zaman, bu komisyonun kuruluşu da Anayasaya aykın
bir konum arz ediyor. Burada bizim acilen şey almamız gerek. Ama, bu, doğru mu; bu olay
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kanaat olarak doğru değil; ama, hukuk bağlayıcıdır. Burada, Nusret Beyin kamuoyuna
topluma mal olmuş bir insanın akıbetinin araştınimasında, en azından, insanlık sağduyusu
açısından yardımcı olması gerekirdi. Emekli olmuş. Biz, hiçbir zaman, devletin sırnnı ifşa
edecek, açıklayacak değiliz. Neticede, milletin seçtiği, burada Yüce Meclisin birer üyesiyiz. O
noktada, buradaki açıklayacağı şeyler de Parlamentonun bu hususta görevlendirdiği
kişilereydi. Neticede, açıklanmayacak bir şey varsa, kimse zorlanmıyor; gelirdi, burada işin
nezaketi noktasında açıklaması gerekirdi. Bu şekilde yapması bende şöyle bir intiba bıraktı,
kişisel bir intiba bıraktı. Sanki, burada, cıs noktasında bu işin üzerine fazla gitmeyin, biz de
vermeyiz ve Parlamentoyu da küçük düşürücü bir ifade var gönderdiği yazıda. Şuna da
şaşırdım. "Onursal Cumhuriyet Başsavcısı" şeyini... Nusret Demiral daha emekli olmamış;
böyle bir makam var mı? Bunu nasıl kullanabiliyor? Cumhurbaşkanları bile emekli olduktan
sonra eski cumhurbaşkanı veya yaptığı dönemin 7 nci cumhurbaşkanı, 5 inci cumhurbaşkanı
olarak anılıyor. Burada, onursal cumhuriyet başsavcısı diyerek de, artı, geçmiş emekli
cumhuriyet başsavcısı diyebilir. Kendine de bir sıfat yakıştırmış.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Yakıştımnış mı; yoksa, böyle bir sıfat var galiba.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Sembolik olarak, yasalarda yeri olmayan, ama, sembolik
olarak, kendisine bir törenle emeklilik töreni yapılırken onursal başsavcı diye bir şey verilmiş.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Sembolik ama, resmî yazışmada böyle bir şeyin
kullanılmaması gerekir.
BAŞKAN - Adalet Bakanlığına bir soru soralım, yazı yazalım, diyelim ki "hukuk
sistemimiz içerisinde bir onursal başsavcılık müessesi var mıdır?"
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bence çok önemli değil, onu sormaya gerek yok.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bizim şu anda sorabileceğimiz; Anayasa Komisyonuna
havale edelim, Meclis Başkanılğına bir yazı yazalım. Anayasa Komisyonundan bir görüş
isteyelim. Eğer, oradan gelecek görüşe göre de hareket edelim. Anayasanın 138 inci
maddesi, bizim şu anda yaptığımız işin hukukîliğini tartışsın en azından.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şunu söyleyelim: Bizce, gelip sakınca gördüğü şeyleri
söylememekle sorunun çözüleceği kanaatindeyiz, siz ne diyorsunuz diye soralım, isterse
gelir, sakıncalı kısmını söylemez.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Biz, burada, yeminli ifade almıyoruz. Bildiklerinizi söyler
misiniz şeklinde istirhamda bulunuyoruz. Emreder vaziyette bir şey de söylemiyoruz.
BAŞKAN - Anayasa Komisyonuna başvurmak konusunda benim şeyim şudur:
Anayasada ve Meclis İçtüzüğünde araştırma komisyonun yetkileri bellidir ve Genel Kurul
böyle bir komisyon kurmuştur. Şimdi, diyelim ki. Anayasa Komisyonu, siz, bu konuda
yetkisizsiniz dese, gönderse bize. Genel Kurulun kararından öne alınabilir mi?
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ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Sırf bu hususta değil, bundan sonrakilere emsal
teşkil eder.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O, bizim sorunumuz, bizim açımızdan böyle bir
kapsamımız olup olmadığı; yani, aslında, bize sayın savcının vereceği cevap kendi açısından
vermeli. Onun açısından ne gibi engeller var gelmesinde. Bizim bunun kapsamına girip
girmediği, bizim böyle bir işlevimiz olup olmadığı bizim bileceğimiz iş. Biz çağırıyorsak böyle
olabileceğini düşünmüşüz.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Gerekçe olarak öne sürdüğü şey var.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Anayasanın maddesine göre atıf var; yani, sizin
göreviniz, bu konularda araştırmak, bilgi edinmektir diyor.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Anayasanın 10, 11, 98/3, 138 inci maddesi. 10, 11 belli.
Yargı yürütme bağımsızdır. Tamam, o, kuvvetlerin aynhğı ilkesi. Hiç kimsenin bir şey dediği
yok. 98/3 bizim Meclis araştırma komisyonlarının yapacağı incelemeden ibaret olan iştir.
Bunu kastediyor. Asıl, genelde sığınılan konu yargıya intikal etmiş bir konu ve bir olayla ilgili
olarak yargıya müdahale edilemez, telkin edilemez, tavsiye eder. Bizim yaptığımız iş, ben
diyorum ki, telkin, tavsiye, yönlendimie filan değildir. Biz, bu olayın içinde, başında bulunmuş
bir cumhuriyet başsavcısı veya DGM savcısından bilgi istiyoruz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sizin dediğiniz doğrudur. Ona katılıyorum. Bir de
hukukçu arkadaşımız ona ilave yapıyor. Zaten, gelip, istediğini söyleyip söylememekte de
serbesttir.
BAŞKAN - Bakın, Anayasanın 138 inci maddesi ne diyor: "Görülmekte olan bir dava
hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme
yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz."
EŞREF ERDEM (Ankara) - O, Genel Kurulu ilgilendirir.
BAŞKAN - Görülmekte olan bir dava yok. Benim esas itirazım orada. Dava açılmamış
ki.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Dava yok; mahkemeye intikal etmemiş; savcı hazırlık
tahkikatı yapmakta şu anda. Bu da davanın bir parçası sayılabilir. Bu maddeye göre, Genel
Kurulda, ben, çıkıp, Adalate Bakanlığına, bu ne oldu diye soramam. Sen çıkıp bu konuyla
ilgili gündemdışı konuşamazsın diyor. Bir bakan, milletvekili beyanda bulunamaz diyor. Bu,
ayn şey. Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesiyle kurulan bir komisyonum. Türkiye Büyük
Millet Meclisi adına bir görev ifa ediyorum. Görev alanım belli. Görev alanıma giren
insanlarla ilişkisi olanlarla, bilgisi olanlardan da bilgi alıyor, almak istiyorum. Yazıyorum,
getirme müeyyidem yok. Gelmediği zaman yapacağım bir işlem yok. Ama, ben, diyorum ki,
burada, ben gelmiyorum, bildiğim bir şey yoktur. Bir tavırdır, yurttaşlık bilinci içerisinde
değerlendirilebilecek bir iştir. 138 inci maddeye sığınılabilir mi sığınılamaz mı? İleriye dönük
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başka bir konuda herhangi bir olayla ilgili olarak 138 inci madde her dava vesilesiyle
mahkemeye intikal ettiği takdirde, o zaman, hiçbir Meclis araştırması komisyonu bu konuda
bir inceleme, araştırma yapamaz hükmü çıkar burada. Meclis Başkanlığına bir yazı yazalım.
Onun aracılığıyla biz de istediğimizi arkadaşlarımız kaleme alsınlar. 138 inci maddenin
yorumuyla; yani, 138 inci madde Meclis araştırması komisyonunun ilişkisi açısından bizim
Anayasa Komisyonumuzun bunu nasıl gördüğünü, değerlendirdiğini soralım.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Hem Meclis Başkanlığına içtüzük noktasında...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Meclis Başkanı havale eder Anayasa Komisyonuna.
Şunu diyelim: Meclis araştırması komisyonlan ve 138 inci madde ilişkisi açısından bakacak,
değerlendirecek Anayasa Komisyonu. O çerçevede görüşünü yazabiliyorsa,
yorumlayabiliyorsa bize göndersin, biz de bakalım. Bence, bunun da ötesinde, bugün. Sayın
Nusret Demiral'a, bir kez daha, resmen, bu yazıya cevap olacak bir yazı kaleme alınmaldır ve
biz bu komisyonda demeliyiz ki, Anyasanın sözünü ettiğimiz 10, 11, 98/3 maddesi, bir
yurttaşın Meclis iradesiyle kurulmuş bir komisyona belli bir konuda bilgi vermesine engel
değildir. Gizlilik meselesini biraz açalım. Gizlilik, sadece, Türkiye'de yargıçlann, savcılann
veya belli kesimlerle ilgili değildir. Seçilmiş insanlar da, Parlamentonun oluşturduğu,
Parlamento adına görev yapan insanlar da en az o insanlar kadar bu gizliliğe riayet ederler.
Böyle bir yazı yazalım, bu çerçevede bir kez daha çağıralım; gelir gelmez onu bilemem.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Bir de şöyle bir cevap verirse: Gizliliğe riayet ederler,
etmeleri gerekir; ancak, gizli kalması gereken ifadelerin basına sızdığını görüyoruz. Adam
çıkar böyle bir şey derse ne diyeceğiz? Yani, bunu önleyemiyoruz.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bunlar bizden önce daha hazırlık sorumuzu sorarken de
çıkan şeyler. Bunlar ilk defa yazılmıyor. Bu ifadelerin çoğu, henüz hazırlık tahkikatı DGM'ce
sürdürülmekteyken dahi basına intikal edeh konular, raporlar, bomba raporları, uzmanlar,
şahitler, polisler, kapıcılar, komşular... Bunlar zaten yazılan çizilen şeyler; ama, bir yanlışın
yapılıyor olması, ki, biz bunu bura<^a yanlış bile saysak -sizin dediğiniz iddiayı söylüyorumburadan sızıyor olduğunu bir an kabul etsek dahi, bu, öbür olayı etkilemez. Yurttaş olarak
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurduğu bir komisyona gelip bilgi vermesini talep ediyoruz.
Buna engel değildir bence.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Vermesi gereken bilgileri vem.ekte çekimser kalıyorsa
adam, bu noktaya da dayandınyorsa “benim vereceğim bilgiler gizli kalması gerekir, ben,
bundan dolayı vermiyorum..."
EŞREF ERDEM (Ankara) - Gelir burada onu der. Sayın Tuğ da geldi, “benim bu
komisyonla. Uğur Mumcu işiyle ama, madem ki komisyonunuz beni davet etmiş, komisyona
ve Parlamentoya saygım gereği geldim, oturdum, buyurun anlatayım" dedi. Biz, buraya
gelecek insanlara, Fethullah Beyin dediği gibi, her şeyi doğru söyleyeceğine yemin et gibi bir
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şey söylemiyoruz ki. Bildil<lerinizi anlatınız. "Benim bildiğim bu kadardır" diyor. "Hayır, sen
bunu da biliyorsun, söyle bakalım" tavrında değiliz.
BAŞKAN - Anayasa komisyonundan bir görüş isteyelim diyen bir görüş var. Bu
görüşe karşı çıkan bir görüş var mı? Yok. O zaman, birinci karar olarak, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığı aracılığıyla Meclis Anayasa Komisyonundan 138 inci maddeyle ilgili
olarak, komisyonumuzun bu konuda bilgi alıp alamayacağı konusunun açıklığa
kavuşturulması.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Meclis araştırması komisyonunun görevleri açısından 138
inci maddenin yorumlanması diyelim.
BAŞKAN - Böyle bir yazı yazalım.
Yarın saat 13.30'da toplanmak üzere toplantıyı kapatıyorum.
Kapanma Saati: 16.20
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27.02.1997
saat : 13.30
d in l e n e n l e r

UYSAL ALTINTUĞ
ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU
BURHAN TANSU
ABDURRAHMAN TOYGAR
OSMAN ÖZTÜRK

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 13.35
BAŞKAN: Ersönmez YARBAY
BAŞKANVEKİLİ: Tevfik DİKER (Manisa)
BAŞKAN
açıyorum.
Müsaade

-

Değerli
ederseniz

arkadaşlarım,
-basın

çoğunlu ğum uz

dışarıda

bekliyor-

vardır;
basını

toplantıyı
çağıralım,

çalışmalarımız hakkında bilgi verelim. Ondan sonra, k en dilerin de n de sorumlu
yayıncılık konusunda birazcık gayret isteyelim.
Şöyle bir olay var: Gazeteci olarak bu yayınlar bu işi kolayla ştırmıyor ki,
yayınla r işi kolaylaştırsa... Konuşan in san lar konuşm uyorla r bu sefer, basına
çıkıyoruz diye.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Sayın Başkanım, bunları söylüyorsunuz;

ama, bu yönde bir gayret göstermek lazım, bu yönde bazı ted birle r almak
lazım.

Gerekiyorsa,

g id ilir

genel

yayın

yön etm enle riyle

konuşulur.

"Biraz

üzerimize fazla d ü şm ese niz’ türünde bir ricada bu lu n u la b ilir. Ben bunu yüksek
sesle düşünüyorum; yani, kesin mutlak bir önlem olarak düşünmüyorum veya
başka şeyler düşünelim. Tutanakla ra bizim buradaki b e lg ele r gitmiyor; yani,
bunun tutanakla rla bir alakası yok; görevli arkadaşlarımız da y em inlidirler. Siz
not alırsınız, buradan her çıkana, "bakın, siz de konuşmayın dışarıda; yani, şu
anla m da konuşmayın. Belki, siz, kendiniz açısından bir sakınca görm ezsin iz;
ama, siz konuşunca öbürü de konuşuyor, diğeri de konuşuyor, b u nlar da bizim
Komisyon çalışmalarımıza zarar verir" şeklinde bir ricada b u lu n u la b ilir. Yani,
bunların bir ilkeye bağlanması lazım Başkanım.
BAŞKAN - Tamam, yazalım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bugün beni Sayın Tuğ aradı -tutanakla ra da
geçsin - "Sayın Diker benimle ve aile m le ne hesaplaşman var" dedi. Ben de
"hiçbir şey anla yamadım " dedim. Dün Sayın Tuğ burada d in le n d i -ki, ben
Grupdaydım, buraya da gele medim- hiçbir anlam veremedim.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Daha önceki şeylerle mi ilgili acaba?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hayır o söylediğ im izde de pek farklı bir şey
yok.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Yani, ne geçmişteki top lan tıla rda ne bu

toplantıda ne sizin Tuğ'a ilişkin bir şey...
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TEVFİK

DİKER

(Manisa)

-

Geçmişte,

ben,

Sayın

Tuğ'un,

rahmetli

Mumcu'yla ügüi bana söyled iğini, tutanal<lara geçmesi açısından, "ben Sayın
Mumcu'yu yanlış tanımışım Tevfik, işte, temasımda gerçekten iyi bir insan
oldu ğun u gördüm " d e diğin i söylememin dışında bir şey söylemedim ; ama,
bugün, ben tele fonda bizzat Sayın Tuğ'dan bu telefonu aldım. Önemli değil
tabiî.
BAŞKAN - P ren sip le r olarak:
1 - D in le d iğ im iz kişilerden rica edelim.
2 - ...

TEVFİK DİKER (Manisa) -

Komisyon toplantı başla ngıcında, mutlaka.

Başkanlık eden kişi tarafından basına bir açıklama yapılsın, görüntü verilsin.
BAŞKAN - Bir de, önüm üzdeki hafta, biz, daha önce şu konuların
g ö rüşü lm esine karar vermişiz; fakat, ben bir de ğişiklik yapalım istiyorum.
4 Martta taksi şoförleri, Tunus B üyükelçiliğ i korumala rı, Ömer Çiftçi,
Yunus Ertekin, Yaşar Karaca, Erdoğan Nefruzoğlu, İbrahim Öncü ile -kalabalık
bir grup- Mehmet Canseven gele cek; yani, aşağı yukarı sekiz kişi oluyor.
5 Marta

Mehmet Ağar, İsmet Sezgin,

Hüsamettin

C indoruk,

Necdet

Menzir, Bekir Aksoy'u koymuşuz. Mehmet Ağar ve İsmet Sezgin'i ileri bir tarihe
erteleyelim diyorum, eğer müsaade ederseniz. Çünkü, bunlar çok medyatik
oldukla rı için çok ileri bir tarihe erteleyelim. Bunun yerine^ geçen sefer verilen
listele r var ya, İbrahim Uçar, Hanefi Avcı, Aydın Öztürk; o isimleri koyalım.
6 Marta da tele viz yoncuları koymuşuz. Halbuki, biz bantları din le m edik.
Onun için, ayın 6'sına da bant dinle m e işini koyalım. Bantları falan dinle dikten
sonra bu insanla rı çağıralım diyorum. Veyahut da şöyle yap ab iliriz: Bant
d inle m eyi "salı" gününe koyabiliriz. Bu taksi şoförlerin i ayın 6'sına koyarız.
Mehmet Ağar ile ismet Sezgin'i de bütün bu altyapıdaki d inle m ele ri yaptıktan
sonra davet edelim diyorum.
REFİK ARAS (İstanbul)

-

Sayın

Başkanım,

Mehmet

Ağar'larm

çağırıla cağı günün tamamını; yani, ayın 5'inin tamamını bant dinle m eye tahsis
ederseniz , progra m, sadece o gün için tamamen değişmiş olur, o kadar.
BAŞKAN - 4'üne bant dinle meyi koyalım, 5'ine taksi şofö rlerin i koyalım,
6'sına da, bu M alatya'dan ge le cekle ri için, İbrahim Uçar vesaire var ya onları
koyalım diyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - O assubayla r var, albay var. Bir de...
REFİK ARAS (İstanbul) - Peki, yapın programı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Siz yapın, siz yetkili olun.
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BAŞKAN - Tamam.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu sadece gele cek haftaya yönelik, gelecek
hafta da bir sonraki haftayı yapacağız.
BAŞKAN - isterseniz, onu da...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Salı günü yapabiliriz.
(Basın açıkla masıyla ilgili değe rlen dirm e yapıldı)
Kapanma Saati: 14.00
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.10
BAŞKAN : Ersönmez YARBAY
BAŞKANVEKİLİ : Tevfik DİKER (M anisa)

________ O________
BAŞKAN - Toplantıyı açıyorum.
Hoş geld iniz, buyurun.
Uysal Altuntuğ dönemin Esat'daki Polis Karakolu Amiri.
Şimdi, isterseniz şöyle yapalım: İlk önce, kendinizi tanıtın, sonra da,
Komisyonumuz, tabiî, o dönemde oranın sorumlusu siz o ldu ğun uz için,
b ilg in iz e başvurmaya karar verdi. Şimdi, siz önce, kendinizi tanıtın ve
karakolun bu olaydaki, yani, bir cinayet işlendiği zaman, bölgesinde bir
cinayet meydana geldiği zaman, görevi nerede başlar, görevi nerede biter;
bunu bir anlatırsanız memnun olurum.
UYSAL ALTUNTUĞ - 66 1992 sicil sayılı dördüncü sınıf emniyet müdürü
Uysal Altuntuğ; halen, polis akadem isinde görev yapmaktayım. Belirtilen
tarihte,

Çankaya

İlçe

Müdürlüğüne

bağlı

olarak

Esat

Karakol

Amirliği

görevinde bulu nuyordum. Olayın tam meydana geldiği günlerde, yıllık izinde
bulunduğum için, olaya ilk müdahale şekille rini şu anda bilm iyorum, nasıl
yapıldığını, on günlük senelik izinde bulunuyordum; fakat, genel batlarıyla
karakolun o zamanki çalışması, bu tip büyük olayla rda, ilk olarak, olay ihbarı
geldiği andan itibaren, kısa bir süre olaya ilk gidişte belki çok kısa bir güvenlik
tedbiri alınırsa karakol tarafından alınıyor; çünkü, bu tip büyük olaylarda,
özellikle, yaralamalı, ölümlü vakalarda mutlaka ilgili şubenin ekiple ri gelir, el
koyar ve C um huriyet savcısıyla beraber ortak soruşturma yaparlar. O arada
bize, çok küçük görevler düşerse veya en sonunda tu tanaklardan, yapılan
tutanaklardan birer suret de karakola bırakılır; nitekim, senelik izin dönüşümde
g e ldiğim de, olayla ilgili dosyaya o zaman baktığımda yapılan tutanaklardan
birer suret, Terörle Mücadele Şubesi, DGM savcısıyla beraber yapılanlardan
birer suret karakola bırakıldığını gördüm; yani, bu tip büyük olaylarda, o
zamanki polisin çalışma şekli itibariyle karakolların bir etkisi olmuyordu.
BAŞKAN - Şimdi, on gün izinliydim dediniz; izin tarih iniz ne zaman
başlıyordu ha tırlayabiliyor musunuz?
UYSAL ALTUNTUĞ - Belirteyim efendim; yıllık iznim in başlayışı 15 Ocak
1993, bitiş 25 Ocak 1993.
BAŞKAN - Olaydan iki gün sonra göreve başladınız.
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UYSAL ALTUNTUĞ - Evet, iki gün sonra başladınn efendim .
BAŞKAN - Şimdi, bu şeyde, yani, bei<çiier, gece bekçile ri size bağlı
değil mi?
UYSAL ALTUNTUĞ - Evet efendim.
BAŞKAN - Pekala, bu sokakta. Uğur Mumcu'nun bulu ndu ğu sokakta bir
gece bekçisi uygulam anız var mıydı?
UYSAL ALTUNTUĞ - Bildiğ im kadarıyla, çok net hatırla mıyorum. Uğur
Mumcu'nun

sokağı,

gece

meydana ge lm iş old uğu

be kçilerim iz in
yerden

güzergâhı

yaklaşık olarak

fakat,

olayın

100 metre ilerid e

de ğildi;

GAP'ın

çalışma binası vardı ve GAP'ın çalışma binasın da sabit be kçile rim iz vardı
karakola bağlı olarak.
BAŞKAN - Yani,
do la şıyo r ya geceleri.

şu

b ild iğ im iz

manada

gece

bekçileri,

sokakla rda

UYSAL ALTUNTUĞ - Evet efendim, Esat Karakolunun mıntıkası, karakol
olarak mıntıkamız çok büyük; yani, G aziosmanpaşa'd an taa İncesu'ya kadar
büyük bir bö lg eyi içine alan bir yer, nüfus olarak çok fazla. Bu nedenle , sokak
sokak g ö re vle nd irm em ize imkân yok; ancak, çok kritik noktala ra, o zaman
b e lirlene n yerlerde çıkıyor ve çok az sayıda çıkıyordu. Bu nedenle , vermenin
imkânı yok zaten, yalnız, öze llikle orada, GAP'ın sabit nokta g ö revlileri olduğu
için ve aklım da kaldığı kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam, Ali Sarıca isminde
bekçi olması lazım o gün için ve kendisiy le görüştüğüm de de, o patlamadan
sonra, hemen dışarıya çıktığını, karakola ve diğe r birim le re de kendisin in olayı
b ild ird iğ in i söylem işti bana.
Ayrıca, bir daha, tekrar bekçi vermemize -ta h m in im c e v e r m e d ik - yani,
sabit bekçi olduğu için yakın civarda, ayrıca g ö re vle n d irile n bekçi yoktu.
BAŞKAN - Şimdi, yani, bir cinayet olayı, tabiî Uğur Mumcu olayı büyük
bir olay; ama, şimdi, bunu biz, basit bir vatandaşın ölümü olarak bir an için
düşünelim . Basit bir vatandaş ölümü ihbarı aldı karakol, ne yapıyor o ihbarı
aldıktan sonra görev olarak, nerede başlıyor; yani, nerede bitiyor görevi?
UYSAL ALTUNTUĞ - Ş im d i, efendim, normal bir cin aye t olayında, ihbar
g e ld iğ i anda, bu, tele fonla o la b ilir ki, ge n e llikle tele fonla yapılıyor ih barlar
veya h a be r merkezine yapılıyorsa, haber merkezi vasıtasıyla telsizle
b ild irild iğ in d e , en yakın ekibim izi sevk ed iyoruz. En yakın giden ekip, olayla
ilg ili bilg i verir, yani, öldürm enin olup olmadığını veya ne tür bir durum
oldu ğun u ve onunla ilg ili olarak, yani, basit bir öldürm eyse, asayiş şubenin
cin ayet ekiple ri, bu tip patlama ola yla rında,
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mutlaka Terörle

M ücadele nin

ekiple ri

olay

yerine

gider.

Zaten,

bizim

telsiz

anonsum uzla

beraber,

o

bölg ede ki asayiş şubeye bağlı ekipler, Çankaya İlçe M üd ürlü ğüne ait ekiple r
de hareket eder, yani, sadece karakol ekibi bir anda gitmez; o bö lg ede ki tüm
birim le re ait, ilgili birim le re ait ekiple rin hepsi beraber gidiyo r olay yerine ve o
anda alın a b ile ce k bir tedbir varsa, olay yeriyle ilgili tedbir alınıp, ilgili ekibin
gelm esi be kle niliyor. İlgili ekip geld ikten sonra, bu arada Cumhuriyet
savcısına haber veriliyo r ki, bu olayda, aynı şey yapıldı tahminimce.
C u m huriyet

savcısının

bizzat

soruşturması

gereken

bunlar.

Ceza

Muhakem ele ri Usulü Kanunu gereğin ce de, ölümlü olayla rda. Cum huriyet
savcılarının resen soruşturmayı bizzat ken dilerin in yürütm esi gerekiyor. Onlara
intikal edildik ten sonra da. Cum huriyet savcısının vermiş olduğu emirler
d o ğrultusundâ, olay yerindeki varsa d e lille rin tespiti, uzman ekibin incelemesi
gerekiy orsa, uzman ekiple rin görevle nd irilm e si, tutanak gibi iş lem le r yapılır.
En sonunda, karakol olarak bize, daha çok, işte, cenazenin kaldırılması, morga
intikal ettirilm esi, bu, daha çok adi ola yla rda, bunun gibi, m üh ürle necek ev
varsa,

evin

m ühürle nm esi,

işte, evrakların

C um huriyet

savcılığına

intikal

ettirilm esi gibi iş ler de g e n e llikle karakol tarafından yapılıyor; fakat, esas
soruşturma, dediğim gibi, ilgili şubenin uzman ekiple rince yapılıyor.
BAŞKAN - Karakola, bu olaydan önce. Uğur Mumcu ile ilg ili herhangi bir
şey intikal etti mi; yani, bir istihbaratı bilgi, tehlikede oldu ğu, şüpheli
şahısların dola ştığı gibi, korunması, vesaire gibi konularda?
UYSAL ALTUNTUĞ -K a ra k o lu n , biraz önce de belirttiğim gibi, mıntıka
çok büyük ve önem li diye tela kki ettiğ im iz şahısların yoğun olarak oturduğu bir
bölge.

Bu nedenle ,

geneld e,

bütün

karakollarda

yapılan

önem li

kişilerin

oturduğu listele r vardır; her kara kold a yapılır bu, bizim karakolu m uzda da var;
fakat, önem li kişilerin yoğun oturduğu bölg e olduğu için, şu anda bir şey
diyem eyeceğim . Fakat, özellikle. Uğur Mumcu'nun...
BAŞKAN - O zaman, ben şu soruyu sorayım: O dönem de Uğur Mumcu
önemli kişiler arasında mıydı, karakolu nuzun önemli kiş ile ri içinde miydi; yani,
o listenin içinde var mıydı?
UYSAL ALTUNTUĞ - Şu anda onu bile m eyeceğim efendim; o zamanki
planı...
BAŞKAN - Onu nereden alab iliriz?
UYSAL ALTUNTUĞ - Karakolla rda mevcut olan o andaki dosyalardan
bakmak ge rekiyo r ona; var mıydı şu anda bile m iyeceğim , hatırla yamıyorum.
Esat K arakolundan sorulursa, cevap verebilirle r.

-

455

BAŞKAN - ö n e m li kişile r içerisin de var mıydı yok muydu, yani, konmuş
muydu ona bir bakmak lazım.
UYSAL ALTUNTUĞ Bunla rla ilg ili do syalar karakollarda var,
bilm iyorum , o anda dosyaya bakmak lazım; fakat, hatırla dığım kadarıyla,
herha ngi bir yazışma yapılmadı, onu hatırlamıyorum, bir yazışmanın yapıldığını
hatırla mıyorum ki, bu tip, korunacak kişiler, öze llikle, daha üst birim le re,
em niyet m üd ü rlü kle rin e veya en azından ilçe em niyet m ü d ü rlü kle rin e müracaat
olunur, o n la r vasıtasıyla bize gelir, işte, belli yerlerde kritik old uğunu,
de vriye le rin sık sık kontrol etmesi gerektiğ ine dair yazılı em irle r gelir. Onunla
ilgili o la ra k da, biz kendi görevlilerim izi ve ekiple rim izi uyarırız sık sık kontrol
edin diye; fakat, hatırlamıyorum, yani, o konuda herha ngi bir yazının geld iğini
hatırla m ıyorum.
BAŞKAN - O bölg ede bir bekçi tahsisi yoktu; yani...
UYSAL ALTUNTUĞ - Evet, şahısla ilgili tahsisli bir bekçi yoktu, sadece,
yakın bina da koruma gö revlim iz vardı.
BAŞKAN - Şimdi, bu olaydan sonra, hasarlı o to m o bille rin, orada, birkaç
hasarlı

oto m o bil

olmuş,

o

oto m o bille rin

tarafından tutulmuş gördüğüm

tutanakla rı,

hep

karakol

kadarıyla. Oradaki, o binada

hasar

olan

kişilerin

ifad elerin alınması, vesaire konusunda karakola bir görev düşüyo r mu?
UYSAL ALTUNTUĞ -E fe n d im , bilmiyorum, dediğim gibi olay meydana
ge ld iğ i anda görevli olmadığım için.
BAŞKAN - Görevli kimdi o zaman?
UYSAL ALTUNTUĞ - Latif G önültaş isminde, o anda karakol amir
yardımcısı görevin de bulu nan kom iser arkadaşım ızdı; şu anda kendisi,
B a h ç e lie v le r Karakol Amiri.
BAŞKAN -

Yani, o arkadaşım ızdan. Latif Bey'den

mutlaka

siz bilgi

alm ışsınızdır tab iî böyle önemli bir olay olduğu için b ö lg enizde; yani, Latif Bey,
size, acaba, bu konuda, o bombanın yerleştirilm esi sırasında, vesair
kon usu nda bir bilg i, istihbarı manada bir bilgi gelip ge lm ed iğ i konusunda bir
şey söyledi mi?
UYSAL ALTUNTUĞ - Olay sonrasında mı efendim?
BAŞKAN - Olay sonrasında, öncesinde...
UYSAL ALTUNTUĞ - Zaten, olayın üzerin den dört yıl gibi bir süre geçti;
yani, şu anda çok teferruatlı, sadece, olayın önem in den dolayı bazı b ilg ile ri
ha tırla ya b iliyo ru m ; yarii, çok teferruatlı bilemiyorum ; fakat, konuştuğum uzda,
şu anda aklım da kalacak şekilde bir bilgi, aklımda bir bilg i yok. Geld iyse
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zaten, bu tip ih barlard a, öze!iil<le, bu tip bir olayda, mutlaka, bir üst birime
anında geçiş yapılır ih barlar veya ilgili şubeye gö türülür veya bu konuda
tutanak yapılır; ama, tutunak olm adığına göre, herhald e karakola intikal eden
bilgi yoktu.
BAŞKAN - Bu önemli kişilerin olduğu liste de diniz ya, bu listenin tam
ismi ne oluyor; biz, onu isterken...
UYSAL ALTUNTUĞ - Karakolların, kendi mıntıkalarıyla ilg ili bir dosya
olacak. Bu dosyanın içinde, önemli, umuma açık yerler, önemli kişiler, kişinin
ikametgâhı, korunan yerlerle ilgili, ayrı ayrı klasör içinde d o syalar var, bu
dosyaların birin de olacak.
BAŞKAN - Yani, bizim, esas sizi buraya davet etmemizin sebebi, tabiî,
olayın ilk anında, en yakın siz olduğunuz için, belki, daha önceden, işte gece
bekçile ri vasıtasıyla veyahut da başka kan alla rla , size belki, ufak bile olsa;
çünkü, burada, ayrıntı bile önemli.
UYSAL ALTUNTUĞ - Doğrudur efendim. Dediğim gibi; fakat, işte, bu
bekçi, o GAP bin asın da bula nan bekçiyi kontrol etmek için zaman zaman
e kiple r uğruyordu, özellikle geceleri veya gündüzle ri bekçileri kontrol etmek
için, oradaki bekçiyi kontrol etmek için uğruyorlardı. Bu nede nle , sokak,
karakolca bilinen bir sokaktı; ama, Uğur Mumcu'dan dolayı değil, bekçiyi sık
sık kontrol ettiğ im iz için veya görevde bulunduğum zam anla r karakol amiri
olarak ben de geceleri çıkıtığımda, kendi görevlimi kontrol etmek için sık sık
ge çtiğim iz bir sokak; ama, şahıstan dolayı değil, kendi görevlim izde n dolayı
sık sık geçtiğ im iz bir yer.
BAŞKAN - Sorusu olan arkadaşımız var mı?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Mıntıkanız içerisin de olan yer, rahmetli Uğur
Mumcu'nun evi mıntıkanız içerisin de, olayın old uğu yer de mıntıkanız
içeris in de. Rahmetli, kendisi, ölmeden önce ve aile si, size, yazılı veya sözlü
herhangi bir şüphe, herhangi bir bilgi veya beni koruyun gibi bir tale ple, biraz
dikkatli olun diye bir uyarıları, ikazları, talepleri oldu mu?
UYSAL ALTUNTUĞ - Hayır efendim, kesinlikle olmadı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Başka sorusu olan?.. Yok.
Yani, şimdi, bu olay diyorsunuz, ölüm olayı olduğu için savcı tarafından
el konulur, ondan sonra, savcının talimatı do ğrultusunda em niy et güçleri
f a a liye tle rin i sürdürür.
UYSAL ALTUNTUĞ - T a b i î efendim, bu ve buna benzer tüm olayla rda;
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yani, hayati tehlikeyi gerektirecek bir yaralama, bir bıçaklama veya silahla bir
vurma olayı dahi olsa, mutlaka, ilgili şube, siyasî yönü yoksa Asayiş Şubesi,
siyasî yönü varsa Terörle M ücadele Şubesi ve savcı vasıtasıyla yürütülür.
Karakol, dediğim gibi, alt ve yan hizm etle rinde b u lu n d u ru lu r veya bu konuda
savcının veya şubenin vermiş olduğu talim atlar doğru ltusun da olur. Sonra, bu
gibi önemli olayda, mutlaka, ilçe müdürü olay yerine gelir, asayiş şube müdürü
ki - li s te d e gördüğüm kadarıyla onları da çağ ırm ışsınız- bunlar, mutlaka olay
yerine gelir; onlar, bizzat kendile ri, talimat da verirler. Karakol, burada, en alt
birim olduğu için, sadece verilen em irleri yapan bir birim olarak kalıyor.
BAŞKAN - Yani, cinayet olayında karakol kim senin ifadesini almıyor,
ondan sonra, bir şey yapmıyor.
UYSAL ALTUNTUĞ -

Genelde ilgili şube tarafından

alınır; ama, bir

talimat verilm iş se veya o anda savcı tarafından talimat verilm işse; yani, şunun
ifadesini alın, bana gö nderin diye bir talimat vermişse, alırız; yani, almamızda
hukuken bir şey yok; fakat, fiiliyatta, özellikle o andaki uygulam ada, benim
görevli bulu ndu ğu m süredeki uygulam ada, ge n e llikle , ilgili şube tarafından
alm ıyordu; fakat, verilm iş bir emir varsa, biz de alırız.
BAŞKAN - Oldu, çok teşekkür ederiz.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Uysal Bey, bir şey sormak istiyorum:
Siz, bu yıllık iznin ize on gü nlüğü ne mi çıkmıştınız?
UYSAL

ALTUNTUĞ

-

On

günlüğü ne

çıktım

efendim .

Hatırladığım

kadarıyla , herhald e, sömestr tatiline denk geliyor; yani, okulların tatilde olması
nede niyle, on günlük senelik izne ayrıldım ve olayı da yıllık izinde bulu nduğum
bir zamanda tele viz yondan duydum haber olarak.
BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyoruz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Latif Gönültaş'ı, onun yerine bakan arkadaşı
tespit ed ip , bila hara çağırmakta fayda var.
BAŞKAN - Evet, Sayın Valim iz buyursun.
Hoş ge ld in iz efendim.
Şimdi, Sayın Valim, Komisyonumuz çalışmaya başladı. Tabiî, siz, olay
anında, Ankara'nın en büyük mülkî amiri olarak bu lu n d u ğ u n u z için, bir de sizin
bilg in ize başvuralım dedik. Bu konudaki b ilg ile rin iz nele rdir, ne de ğildir, tabiî,
dört sene oldu olay olalı, uzun bir zaman geçti; ama, dört sen ed ir de, olay
tabiî, sizin de sorum luluğ unu z altında. Bu konudaki g e lişm e le r ne oldu;
Komisyonumuz, sizi dinle m eye karar verdi, siz de teşrif e ttiğ iniz için teşekkür
ederiz.
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ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Şimdi, ben bildiğim kadarıyla
Kom isyonunuza bilgi sunayım. 24 Ocak 1993 gün saat 13.00 sıralarında,
merhum Uğur Mumcu'nun öldürüld üğü, arabasında öldü rü ld üğü haberin i telsiz
anon slarınd an aldım ve onun üzerine, evdeydim o saatlerde, evden olay
m ah alline

hareket ettim. Gittiğimde, olay m ahallin de,

em niyet teşkilatımız

orada vaziyet almıştı, em niyet müdürümüz oradaydı Mehmet Canseven ve
cenaze kaldırılmıştı. Emniyet ekiple rim iz, delil topla m akla meşgul idi.
A kabin de efendim . Devlet Güvenlik Savcımız geldi Nusret Demiral Beyefendi
ve em niy etle birlikte müştereken çalışmaya başla dılar. Merhumun eşi
oradaydı, kapıdaydı, kendisin e başsağlığı diledim . Bilahara, Başbakan
Süleyman Demirel Beyefendi ve İnönü Beyefendi teşrif ettiler, ondan sonra, o
mahald en ayrıldım ve arka da şlar DGM Savcısının emir ve kom utasında olayı
sürdürdüle r. Benim arkadaşla rdan isteğim ve ricam, o zam anki emniyet
m üdüründen de ve onu takip eden emniyet m üdürle rin den de ricam, bu olayı.
Devlet G üvenlik Savcısının gözetim ve de netim in de dosyayı kapatm adan takip
etm eleri
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ve olayı devamlı olarak ird ele m ele ri şeklinde olmuştur. Onun dışındaki
bütün şeyler, dosyanın tamamlanması ve takibat,
tarafından yürütülm üştür.

Devlet G üvenlik savcısı

BAŞKAN - Ankara'da, bu olaydan başka faili meçhul var mı şu anda?
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Bu olaydan başka, tahminim
var tabiî. Biz gelm eden evvel de vardı, biz geld ikten sonra kırsal alanla rda
oldu.
BAŞKAN - Bu, şey olarak. Bahriye Üçok'unku bulu ndu değil mi.
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - O tabiî benden çok evvel.
BAŞKAN - Çözüld ü yani galiba. Bahriye Üçok çözüldü mü?
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Hayır, zannedersem Saffet
Bey o zaman görevliydi, hocamızın vardı rahmetli...
BAŞKAN - Şimdi, burada, bir. Uğur Mumcu koruma istedi; ama, koruma
v erilm edi gibi bir şey var. Bu koruma verme olayı nasıl işliyor?
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Efendim,

şimdi,

kendisi

bizden koruma tale p etmedi hatta ben...
BAŞKAN - Yani bir tale bi yok.
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Hayır, ne resmî ne de şifahî
bizden bir tale bi yok. Hatta, şu anda eşinin hatırlaması mümkün değil, kapıda
ben başsağlığı diledim , siyah bir etek ve kazağı vardı üzerinde, çok mütimm
bir hanım fendiy di, o zaman çok takdir ettim, öyle ortalığı rahatsız edecek bir
durumu yoktu; bütün acısını içine gömmüş, metin bir hal böğrüm deydi ve niçin
koruma istemedin iz, korumanız var mıydı, niçin koruma istem e din iz diye
söyled iğim d e; daha evvel koruma alan lar ne oldu vali bey diye cevap verdi.
Ancak, bizden, ne yazılı ne de şifahî bir koruma tale bi yok.
BAŞKAN - Bu önemli kişile r listesi içerisin de var mıydı?..
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU Efendim

şimdi

onu

b ile m iyorum tabiî, terörle mücadele yön etm eliğ ine göre korunacak kişinin
bizden yazılı tale pte bulu nması lazım. Önemli kişiler listesini, öyle bir listenin
tutulduğunu da tahmin etmiyorum, ilk defa böyle bir şey duyuyorum.
BAŞKAN - Belki yanlış söylemiş olabilirim .
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - E stağfirullah, hayır. Öyle bir
tale bi olmadı bizden yani. Yalnız şunu arz edeyim; son, bu koruma konacak
kişilerle ilgili yönetm elik de ğ işikliğ in d e , kişinin tale bi veya istih barat
ö rg ütle rinin, kişinin korunmaya alınması hususunda isteği olması gerekir. O da
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son bir yönetm elik d e ğ işikliğ in d e oldu. O konuda da yani istih barat örgütleri
v a liliğ im iz e böyle bir konu intikal ettirmedi.
BAŞKAN - Olaydan sonra, Uğur Mumcu olayıyla ilgili olarak özel bir
birim oluştu mu?
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Oluşturulm ası hususunda
emir verdim ve tamamen savcının gözetim in de: zaten...
BAŞKAN - Savcıya bağlı olarak...
ANKARA
m alum la rınız,

VALİSİ
Ceza

ERDOĞAN

ŞAHİNOĞLU

Muhakemele ri

Usulü

-

Tabiî.

Kanununun

Zaten,

154

efendim

ve

157

nci

m addele ri, olay anında polisi ve jandarm ayı tamamen savcının emrine
vermiştir. Yani, bizde adlî zabıta vardır ve bu Ceza M uhakem ele ri Usulü
Kanununa

göre

de

ağır

cezayı

talib

eden

hususları

bizatih i

savcıların

yürütm esin i am irdir ve zabıta da, savcı ve hakimin istediğ i her hususu yerine
getirm ekle mükelleftir.
BAŞKAN -

O dönemde İçişleri Bakanının -tabiî, zannediy orum

sizin

b ilg in iz da h ilin d e veya siz bilgi aktardınız öyle tahmin ediyorum yani, işleyiş
olarak nasıldır- bir beyanatı var. Başbakanın, İçişleri Bakanının,
elim izde, yaklaştık gibi...
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU -

O beyan atlar

işte katil
tabiî beni

bağlamaz. Tabiî o zamanla r büyük bir tepki içe ris in deyd i. Şu anda da o
tepkime devam ediyor haklı olarak; çünkü, öyle bir kişinin rahmetli olması Türk
basının açısından bir kayıp, bunda hepimiz hemfikiriz. Kamuoyunu tatmin
bakımından söylenmiş sözler olab ilir; ama, o söz kendine aittir.
BAŞKAN - Valilik, emniyet, olay olduktan sonra, savcılığa intikal ettikten
sonra devreden...
ANKARA

VALİSİ

ERDOĞAN

ŞAHİNOĞLU

-

Ben

devreden

çıkarım.

Emniyet tamamiyle savcının emrine girer. İl İdaresi Kanununa göre benim
görevim, ilimin içerisin de, ekonomik, sosyal ve toplumun huzur ve gü ven liğ ini
sağlayıcı, önle yici tedbirle ri almaktır. Olay olduğu andan itib aren, biraz evvel
de bahsettiğ im gibi. Ceza Muhakemele ri Usulü Kanunu 154, 156 ve 157 nci
m ad de lerinde n itibaren tamamen haddî görev başla r polisin ve savcının.
AHMET

PİRİŞTİNA

(İzmir)

-

Sayın

Valim,

şimdi

o

anda

görevi

de vrettiğiniz ana kadar, yani, emniyet müdürlü ğü savcılığın emrine gireceği
aşamaya kadar Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısının olaya el koyması
veyahut da cum huriyet savcısının el koyması aşamasında sizin kapsamınızda
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ve ilgi alanınızda kalıyor olay. O aşamada niye Devlet G üvenlik Mahkemesi
savcısı olaya el koydu biçim in deki m üzakerele r nasıl gelişti de...
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Anında, oradaydı zaten.
Kendisi benden bir iki dakika sonra geldi savcı bey olay m ahallin e. Zaten
böyle olayda bir devir olmaz yani, olayı al size devrettim şeklind e bir gelişme
olmaz.
AHMET PİRİŞTİNA
kapsamına mı girer sizin...

(İzmir)

-

Direkt

Devlet

ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU Mahkemesi
bulu ndu.

savcısı

oradaydı,

on la r

kendi

G üvenlik

O anda

arala rında

Mahkemesi

Devlet Güvenlik

görev

taksim atında

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Kendi arala rında bu görev taksim ine ilişkin
herhangi bir müzakere, herhangi bir şey oldu mu efendim?
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Efendim ben onla rı nereden
bileyim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hayır, o anda siz oradasınız...
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Ben arazid eyim efendim . Ben
nereden şey yapayım, ben orada bulunuyorum . Devlet G üvenlik Mahkemesi
savcısı geld i, bizim em niy et teşkilatıyla birlikte çalışmaya başladı. Yani benim
y ap ab ile ceğim bir şey yok.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) vardı da...

Hayır efendim, sizin yapacağınız bir şey

ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Hayır yani onu söylemek, arz
etmek istedim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sizin yapacağınız bir şey, yani sizce doğal
mıdır?..
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Doğaldır efendim .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Uğur Mumcu gibi bir kişinin ölümü. Devlet
Güvenlik Mahkemesi kapsamına mı alır bu cinayeti?
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Valla hi alır mı, onu adlî
görev, yetki adliyede. Yetki sahalarının tespiti, yetki uyuşm azlıkla rının tespiti
Ceza M uhakem ele ri Usulü Kanununda be lirtilm iş tir. Eğer bu görev içerisin e
girm emiş olsaydı, savcı dosyayı ilgili yere gönderird i, ilgili yer bunu almıyorsa,
üst mahkem e var, onu, görevli mahkemeyi tespit ederdi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - İşte efendim ben de onu söylüyorum. Yani
ge lir savcılık el koyar ve ilgili mahkemeye gö nderirdi. Gelirdi cumhuriyet
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savcısı bakardı ve ilgili mahkeme olarak Devlet Güvenlik M ahkemesini görür
ve onla ra verirdi; ama, öyle olmamış, direkt Devlet Güvenlik Mahkemesi el
koymuş.
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Bu adlî bir konu efendim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani herhangi bir şey...
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Hayır efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) Sayın valim, başkanlığınızda veya
y e tkile n d ird iğ in iz bir vali muavini başkanlığında günlük, haftalık, aylık hangi
periyotta yapıyorsunuz tab iî bilemiyorum, yapmış oldu ğ u n u z güvenlik
top la ntıla rında,

bu

toplantıya

iştirak

eden

il

emniyet

tem silcin iz,

askerî

tem silciniz veya istih barat tem silcile rind en , Uğur M um cu’yla ilgili- hiç
top lan tıla rda gündem e gelen bir olay hatırlıyor musunuz veya böyle bir olay
olmuş mu. Uğur Mumcu'ya yönelik bir şeylerin yap ıla bileceği?..
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Hayır. Yani ben biraz evvel
arz

ettim;

Uğur

Mumcu'nun

Ankara'da

old uğunu

dahi

o

günkü

olayda

öğrendim . Herkesin nerede oturduğunu bilmem mümkün değil.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hayır oturma açısından değil...
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Hayır, öyle bir şey olmadı.
TEVFİK DİKER (Manisa)
birim le rin in bir bilg i ve duyum...

-

Yani

istih barat

b irim le rin in ,

emniyet

ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Hayır.
TEVFİK DİKER (Manisa) - işte Uğur Mumcu'yla ilgili...
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Hayır öyle bir şey olmadı.
sonra

TEVFİK DİKER (Manisa) - Efendim bir de, olay yerine olay olduktan
gittiğ in izde ki, devle t tecrübeniz bu işte bu lu nd u ğ u n u zd a n dolayı

soruyorum, öze llikle aile nin bu konuda bizim Komisyona verdiğ i ifadelerde,
olay olduğu andan itibaren devletin en yukarısından en altına kadar
ge ld iğ in d e n itibaren bir dağınıklık hatta yani yeterli ted birle rin alınmadığı,
d e lille rin kayb olabilece k bir tutum ve davranış, kasıt olarak değil, mesela çalı
süpürg esiyle süp ürülm elerin olduğu gibi, bu tür g ö rün tü leri, bu tür olayları
bizzat gittiğ in izd e g ö re b ild in iz mi?
ANKARA VALİSİ

ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU -

Benim

gittiğ im de

bomba

uzmanla rı orada bomba parçala rını aramakla m eşgullerdi; ama, ondan sonra
oranın tem izlenm esi, o ceset kalıntılarının tem izlenm esi süp ürg eyle filan
olmuş olur, bunlar tamamen teknik konular. Haddizatında d e lille rin toplanması
ve muhafazası da savcının ne zaretinde olması gerekir.
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BAŞKAN - Yani, o günkü em niyet olayla rıyla ilgili olarak ola ğanüstü bir
durum yoktu, yani, böyle bir bilgi, olağanüstü ted birle r alınmasını gerektiren...
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - O çevrede ted birle r alınmıştı
efendim . Orası, olay m ahalli kırmızı bir bantla çevrilm iş, oraya yalnız uzmanla r
tarafından giriliyordu , halk kaldırım taşı kenarına alınmıştı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın Cum hurbaşkanı ne kadar sonra geldi
efendim?
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Tahmin ediyoru m 5-6 dakika
sonra geld i.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Olaydan?..
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Evet.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben sizi aydınlatm ak açısından size şeyi
göstermek

istiyorum;

savcılığın

aldığı

ted birle r

çerçe vesin de

Sayın

Cum hurbaşkanının ge ld iği dakik a lard a elin de süp ürgeyle d e lille ri süpürüld üğü
bir fotoğraf var. Tabiî, bu, şahısta,
y önünde bir kanaat oluşturuyor.

sanki

gerekli

titizliğin

gösterilm ediği

BAŞKAN - Yalnız, bir de şunu şey yapayım; yani, 4 sen ed ir bu olay sizin
tah m inin iz ce neden ne tic elenm edi, burada içgüçle r mi var, dış gü çle r mi var?..
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN

ŞAHİNOĞLU -

Yani sayın m ille tvekilim ,

biliyo rsunu z, Türkiye C u m huriyetin de bir kuvvetler ayrımı var ve ben...
BAŞKAN - Tabiî, raporumuzda bahsedelim bunlardan tamamen.
ANKARA VALİSİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU - Hayır ben bir fikrimi arz
etmek istiyorum. Bir kuvvetler ayrımı var ve bu kuvvetle r ayrımı b irb irin e denk
ve kendi hiyerarşik bünyesi içerisin de görev ve s oru m lulukla r vermiştir. Şimdi
adlî bir konuya idarenin karışması, İdarî bir konuya ad liye nin karışması görev
karmaşasını m eydana ge tirir ki, bu, hizmeti tamamen aksatır ve memlekette
k uru luşlar ve şahıslar arasında kırgınlıkla r olur. Hatırlarsınız, ge n çliğ in izd e
daha e skile r söylerle r, tabiî ben o çağla ra yetiştim, ad liye idare çekişmesi,
öze llikle ilçele rde. Adliye-ida re -aske riye çekişmesi bu nlar hep birbirinin
içeris in e m üdahale etmek, sen istiyorsun ben istiyorum, bu bizle re yakışmaz
ve T ürkiy e'd eki

bürokrat

kadronun

terbiyesin e

de

yakışmaz.

Onun

için,

herkesin , görev sahasında kalması ve görev esnasında ona yardımcı ve saygı
göstermesi lazım. Bir şey isterse biz hizmete yardımcı olmaya amade oluruz,
benim gö revd eki prensib im bu.
BAŞKAN - Efendim çok teşekkür ediyoruz.
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Burada, vali bey çıkınca, bir konu hakikaten dikkatim i daha önce de
çekiyordu; ama, daha önemli olarak dikkatimi çekti, hakikaten emniyet olsun
valilik olsun, bu olayla r olduktan sonra, olay savcılığa intikal ediyor, bütün iş
yani soruşturmanın bütün safahatı şeyli devam ediyor. Savcıya geçiyor, savcı
da ge lip bize bilgi verm ediğ i müddetçe, yani biz olay oluncaya kadar olan
bölü mde belki işte bize saygı gösteriyorlar, gelip d inliyoruz; ama, olay
olduktan sonraki, esas olayın araştırımı noktasında, bir şey var mı yok mu
şimdi, yani, vali beyin ifadelerin den -tabiî doğru da ifade etti- olay olduktan
sonra, olay tamamen savcıya intikal ediyor, emniyet güçleri de savcının emrine
giriyor. Dolayısıyla , bütün araştırma, soruşturma görevi savcının oluyor. Şimdi
savcı da buraya gelm eyince iş tamamen bir şeye geliyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Başkan, olayla rı önle mek, olayın daha
öncesi bilgi almak, ben orada sayın valiye sordum, ben kendim görevde
çalıştım. V a lile r güvenlik toplantıla rı yaparlar, oraya istih baratın, MİT'in
tem silcisi kendi bö lg esin den , emniyetin temsilcisi, askeriyenin temsilcisi bütün
bunlar katılır, yapılır, is tih baratla r d e ğ e rle n d irilir, b ilg ile r alınır. Bütün bu
d e ğ e rle n d irm e le rin ışığında o gün nerede ne tedbir alacaksın yapılır. Şimdi
sizin d e d iğ in iz olayın olduğundan sonra; olay oluncaya kadar bizim önümüze
sayın vali, emniyet, devlet, istih barat bir şey koyamıyor bakın.
REFİK ARAS (İstanbul) - Karar alınmamış zaten.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - İl güvenlik toplantıla rı var...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hayır onu sordum. İl gü ven lik koordin asyon
top lantıla rında bu konuyla ilgili bir şey çıkmamış. Yok; yoksa, benim elim
kolum bağlı, sizinki bağlı. Ben dün ilk defa oranın -hukukçu de ğilim - savcıyı
reddetme hakkımız yokmuş öyle mi. Hakimi ret, yani ne d iyo rla r ona... Yani
ben bu savcı taraflıdır, benimle geçmişte bir meselesi vardır bunu alın, başka
tarafsız verin deme hakkımız yokmuş da, hakime varmış.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - O, devleti temsil ettiği için...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Sayın Başkan, arkadaşlarımızın bir
teretdütü vardı; dün Sayın Baki Tuğ bunu giderm eye çalıştı. Bu bomba
patladıktan sonra d e lille rin toplanmasına yönelik birtakım en dişele r, şüphele r
var. Yani, bu öyle bir halde yapıldı ki, sanki, d e lille r ortadan kalksın gibi bir
düşünce hakim, Ahmet Bey de biraz önce işaret etti, Baki Tuğ Beyin ifadesi de
şu; bomba patladığı zaman, bombadan arta kalan bir şey yok. Yani orada
bombayı yerleştirdikten sonra bomba patlıyor, orada...
BAŞKAN - Şarapnel parçaları...
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AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - İz parçası vesaire yani...
EŞREF ERDEM (Ankara) -

C4 m addesinin

izi orada

kalıyor.

Onun

ötesinde bombanın, o C4 m addesinin üstüne ye rle ştirild iğ i disk parçala nıyor,
onun parçala rı bulu nuyor. O diskten fünyeyle mi patlatıldığı, uzaktan mı
patlatıldığı, yerinde mi patlatıldığı anlaşılıyor. Onun için diyor yani.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Hani parmak izi veya diğe r d e lille rin yok
olup olm ayacağı konusunda, bunların yok olduğunu, bundan dolayı bu
bombanın hangi tür bomba olduğunu tespit etmek, gayesi odur diyor emniyet
güçle rinin , ad lî makamların bu d e lille ri toplamada...
EŞREF ERDEM (Ankara) -

Sade o şey değil ama.

Diyor ki adam;

arabanın altına yattığında bombayı bağladıysa, saçından da bir kıl düştüyse
oraya, o kılı da bu ld uğunda o kıl da bir delildir.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Tamam; yalnız bu Avrupa'da, Amerika'da
film lerde filan görüyoruz veyahut haricen ha berle rde görüyoruz. Türkiye'de
böyle bir bulg ula m a var mı acaba? Hiç yapılmış mı, yani böyle bir teknik var
mı, böyle bir alışkanlık var mı, böyle bir eğitilm iş po lisim iz veya adlî
m ensuplarımız var mı?
REFİK ARAS (İstanbul) - İstihbaratçıya soralım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Eğer bana sorarsanız, ben bugüne kadar
devle t yaşantısında, yani devlette görev yaparken de veyahut da başka yerde,
hiç, Ahmet Beyin dediği kadar gelişm iş bir bilgi, teknik ve teknolo ji alet ve
aygıtla olay sonuna, yani olaya el konduğunu görmedim. Hiç görmedim, ben
karşılaşmadım ve bu olayda da normalin altında kalmış olay. Normalin altında,
dikkati çekin o, yani, ya burada bir panik var herkes çok önemli bir kişinin,
sevdiğ i bir kişinin ölümüyle şoka girmiş, kimse bunları düşünem emiş,
düşünmesi g e reke nle r dahi düşünememiş, onlar da şoka girm işle r. İşte incelik
bu radadır. G örevlen dirilen kişi, isterse o gün, Allah gösterm esin, Atatürk sağ
olsa, Atatürk yaşasa, Atatürk suikaste uğrasa bile, o karakol g ö revlisinin o
şokun içine girm eyecek eğitim li adam olması gerekir.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - T a b iî, işte benim demek istediğ im o. Böyle
bir eğitilmiş... Parmak izi vesaire mesela bir hırsızlık olayı oluyor araçta veya
evde; bayağı bir ilçe karakollarında da artık ekiple r var, ge liyo r parmak izlerin i
alıyor vesaire. Birtakım b ilg ile r topluyor; ama, burada belki öyle bir şey
akıllarına ge lm iyor.
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TEVFİK DİKER (Manisa) - O seviyede var; bir de Türkiye'de genelde
sonuca giden olayla ra baktığımızda, ihbar sistemi çalışmıştır. Yani ihbar
sistemi güçlü çalışıyorsa, içinde çelişkiler kavgalar başlamışsa, sonuca...
BAŞKAN -

Şimdi,

Burhan Tansu'yu

davet ediyorum.

Burhan

Tansu,

dönemin Terörle Mücadele Şube Müdürü.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Haddizatında istih barat birimi bu olayın
ön cesinde mutlaka bir hareke tliliğ in olduğunu yüzde yüz tespit eder. Yani bu
kadar profesyonelc e bir iş yapacaksınız ki, yaptıktan sonra iz bırakmama ve
önceki hareke tlilikte n haberin olmayacak, mümkün değil. Vatandaşı öldürm ek
için karar alınmışsa, bunu bir kişi benim işime ge lm iy o r diye böyle bir olay
işleyemez.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bana bugün bir istih barat geld i bölge
m illetvekili olarak, bir örgüt Manisa'ya İstanbul'dan iki eleman göndermiş.
Milletvekili olarak, bir yerden geldi, bir organizasyon içine g ireceklerd i, bana
bu g e liyo r da, Millî İstihbarata nasıl gelmiyor. Yani dikkatin iz e sunarım, lütfen,
istirham ediyorum; ama, y ön le ndirilm iş istih bara t da o lab ilir. Ne olursa olsun.
Karşı istih barat da olab ilir, dedi ki, senin iline isimleri şu olan, şu örgütün
üyesi iki kişi Manisa'ya geld iler, şu gün kaldıla r ve şu organiz asyonu
yapacakla r. M ille tvekili olarak bil, bu ilerid e yarın mal ve can gü ve n liğ in e
gidecek dedi. Şimdi bana ulaşan bu bilgi veya bir duyum, istihbarat; nasıl olur
da Manisa'nın istih barat birim le rin e ulaşmaz.
BAŞKAN - Fethullah Bey, hiç soru sormadın vali beye.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Biz Diyarbakır'da be raberdik 12 Eylülden
önce, 79'da biz de oradaydık, beraberdik, tanırım ben vali beyi, kib ar bir insan.
REFİK AİRAS (İstanbul) - Türkiye'de, devle tle ilgili her konuda zaten
g ö re v lile r olayın dışında, ana prensip budur. Bu olay olmuş, kim olmuş, ne
olmuş, niye olmuş ilgi duyan yok mu, yok. O izinde, ötekisi sonradan geld iği
için bilg i sahibi değil, ötekisi bilm iyor; böyle şey olur mu kardeşim. Hani görev
bilinci, hani görev mesuliyeti, hani çerçeve görev anlayışı; yok. Onun için de
halim iz bu, Türkçesi bu...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) -

Bu olay önemli olduğu için, valileri de

aşmış ba kanla r seviyesin e, cumhurbaşkanı seviyesin de ele alınmış.
BAŞKAN - Burhan Bey buyurun, hoş geld in iz, davetim ize icabet ettiğ in iz
için teşekkür ediyoruz.
Uğur Mumcu cinayeti olduğu zaman siz Ankara'da Terörle Mücadele
Şube M üdürüymüşsünüz.
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BURHAN TANSU - Evet efendim.
BAŞKAN - Dolayısıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak, olay bir
terör olayı gibi gözüküyor, bilmiyorum sizin kanaatiniz nedir, o an, daha sonra
değişti

mi,

değişmedi

mi,

bu

konudaki

b ilg ile rin iz

nele rd ir,

soruşturma

sırasında ne gibi proble m le rle karşılaştınız veya var mı problem, yok mu?
Kom isyonumuzu aydınla tm anız için sizi davet ettik, siz de ge ld in iz tekrar
teşekkür ediyoruz.
BURHAN TANSU - Sağ olun.
Efendim, olayın geçtiği tarihte

Ankara

Terörle

Mücadele

Şube

Müdürüydüm . Yaptığımız çalışm alarda, bayağı efor sarfederek, çok güçlü,
detaylı bir araştırma yaptık Uğur Mumcu'nun katille rin i,
eğer varsa
ark a da sın dakileri

çıkartabilm ek

için.

Mahumualiniz,

Devlet

Güvenlik

Mahkem esine, savcılığına niyabeten bu görevi yapıyorduk ve bütün
de rle d ğ im iz b ilg ile ri oraya arz ediyord uk. Demin de arz ettiğim gibi, çok
teferruatlı bir araştırma yapılmıştır; ama, m aale sef üzüle rek söylüyorum ki, o
tarihte

bunu

çıkarmak

mümkün

olmadı.

Her

türlü

şeyi

denedik,

meslekî

hayatımızdaki bütün yolla rı o tarihte denedik; ama, benim kanaatim, eminim bu
çıkacaktır, o zaman tabiî polisin üstünde de bayağı baskıla r vardı, sanki polis
yaptı veyahut da, işte devlet güçle ri, karanlıkta kalmasından dolayı bayağı
baskılar oldu ve biz daha çok gayret sarfederek bunu aydınla tm ak istedik.
Keşke ayd ın la ta b ilse yd ik de...
BAŞKAN - Töhmetten...
BURHAN TANSU - Gerek töhmetten gerekse Türk polisi için hem de
ülkemiz için bir şey karanlıkta kalmasaydı. Ama, ben inanıyorum birgün bu
çıkacaktır. Ya gerek o soruşturma kapsamjn da veyahut da, başka bir şekilde
bir soruşturm ala r yapılırken oradan herhalde bir sanığın yaka la nm asıyla bir
şey olacaktır veya birile ri bir şey söyleyecektir.
BAŞKAN - Uğur Mumcu teröre hedef olan kişiler liste sind e var mıydı,
sizin liste nizd e var mıydı?
BURHAN TANSU -

Efendim

Uğur

Mumcu,

sizlerin

de

bildiği

gibi,

ülkemizde bir köşe yazarıydı. Diğer, benim esas uğraştığım konular, teröre
hedef insanla rdı. Yani, gerek bizim diğer şub elerim iz korumala rını yaptığı
işlerdi ve tab iî benim de bulunduğum konum itib ariyle de, bu terör
fa a liy e tle rin e karşı biz tedbir alıyorduk, ön le yic i zabıta görevi oluyordu veya
sonra bir olay olduysa, onu yakala mak için gayret gösteriy orduk. O tarihte
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Uğur Mumcu da basında da çıkmıştı o zamanlar, işte koruma vardı yoktu, hatta
o karlı sokakta işte şu görüld ü falan diye...
Sayın Başkanım bir daha sorar mısınız o soruyu: yani, koruma
kapsam ında derken...
BAŞKAN - Hayır, koruma kapsamında demedim. Yani, siz Terörle Şube
M üdürüsünüz...
BURHAN TANSU - Evet.
BAŞKAN - Uğur Mumcu teröre he de f olan isim le r arasında mı; yani, bir
isim listeniz varsa, yani Ankara'da diyelim ki, işte falan falan falan kiş ile r
teröre hedeftir gibi, böyle bir isim tespit listeniz var mıydı, bu tespit listesinin
içerisin de Uğur Mumcu'nun ismi var mıydı?
BURHAN TANSU - Şimdi efendim, öyle değil de, bazı örg ütle rin zaman
zaman çıkardığı listeler oluyor, işte şunla r yaptığı ve bu lu ndu kları konum
itib ariyle hedef liste lerine alınıyorlar, işte en kısa zamanda öldürüle cek.
Bunla r yüksek rütbeli subaylarımız, komutanlarımız o la b iliy o r veyahut da işte
örgütün bulu nduğu veyahut da dü şüncele rin in aksine hareket eden, mesela bir
Dev-Sol'un, sanayicile r olabiliyo r, işadamları oluyor, ticaret adamları
olab iliyo r. Onlar içerisin de Uğur Mumcu'yu ben tahmin etmiyorum. Yani şu
anda pek bilemiyorum, öyle bir, yani bunlar bu listede vardı, Uğur Mumcu da
var mı yok mu bilemiyorum; ama, kalemi itib ariyle, yazdığı için bazılarının
üzerine gidiy o rdu , oradan da hedef duruma... Hedeflik bence öyle tanım lanırsa
daha iyi olur diye düşünüyorum.
BAŞKAN - Başka ilave edeceğin iz?..
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bu konuda sizde bir liste olur mu? Yani,
teröre hedef olan kişile r veya korunması gerekli kişiler diye bir listeniz var mı,
böyle bir dosyanız var mı? Mesela karakollarda böyle bir liste var...
BURHAN TANSU - Evet.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - ...ama, terörle m ücadele şubesinde de
böyle bir liste var mı yok mu onu öğrenmek istiyorum Sayın Başkan.
BURHAN TANSU - Şimdi efendim o tarihte var mıydı, olayın üzerinden
zaman geçti; ama, bazı şeylerini...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, şu anda var mıdır?
BURHAN TANSU - ...büyüklerimiz...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yok, o anı demiyorum .
M ücadele

Şubesinde

böyle bir, yani
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m uhatap

olacak

Yani,

Terörle

kişiler

veya

korunması gerekli kişiler, terörden korunması gerekli kişile r dosyası var mı,
klasörü var mı?
BURHAN TANSU - Buna benzer böyle resmiyet kazanmasa da bir dosya
vardır.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) -

Buna benzer bir dosya var mı?

BURHAN TANSU - Vardır; şöyle vardır tahmin ediyorum; şimdi ben o tür
görevle rde bulu nm uyorum da onun için. İl Emniyet Komisyonları var, İl Emniyet
Kom isyonları biliyo rsunu z, bütün gayretle rle toplanıyor ve korunacak kişile r
ortaya çıkıyor. Onun da korumasını Devlet Büyükle rin i Koruma Şube
M üd ürlü k le rim iz koruyorla r. Nasıl ki, Başbakanımızın, diğe r bü yüklerim iz in
korunduğu gibi. Şimdi, il emniyet koruma komisyonu nasıl işliyor; orada bir
şahıs diyelim ki, A şahıs olsun, kendisiyle ilgili, bi-r örgüt tarafından yazılmış
veyahut da bir operasyon sırasında bir belge çıkıyor, o belg e üzerine koruma
talep ediyor. O şahıslar korunuyor ve bir listeye alınıyor. H e rhalde bunu arz
e d eb ilirim bu konuyla ilgili.
BAŞKAN - Uğur Mumcu'yla ilgili böyle bir ih bar veyahut böyle bir örgüt
aram ala rın da ortaya çıkan, tehdit e d ile n le r arasında falan ismi...
BURHAN TANSU Efendim
yanlış söylemiş olmayayım; ama,
h a tırla yab ild iğim kadarıyla yok diyeb ile ceğim bu konuda. Yani çok spesifik bir
şey yok yani aklımda kalan.
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, biraz önce ifadenizde, o tarihte bunu
çıkarmak mümkün olmadı dediniz. Bu tarihte, yani, bugüne g e ld iğ im izd e bunu
çıkarmak mümkün mü? Ayrıca, polis baskı altındaydı dediniz. Baskıyı kimler
yapıyordu? Ayrıca, devle t güçle ri ve polisin

üzerine

gö nd e rm e le r

yapıldı

de diniz . Hangi devlet gü çle rinin üzerine gö nd erm eler yapıldı?

Ve Terörle

M ücadele

çıkan

Şube

Müdürü

olarak

görev

yaptığınızda,

basında

veya

örg ütle rde çıkan bazı yazıla rda Uğur Mumcu'nun terör kurbanı o la b ile c e ğ in e
dair bir d e ğ e rle n d irm e n iz olmadı mı, ki, bizim komisyona gele n, bugüne kadar
yaptığımız çalışm ala rda bu şekilde çok değerli ipuçları o günden var. Mesela,
bir Behçet Cantürk olayı var, bir Kaya olayı var. Yani, bazı yazıla r geçmiş. Aile
bunları komisyona ifade ettiler. Bunla rdan sîzler habe rdar de ğil
İstihbarat b ilg ile ri

bu konuda

size akmadı mı ve

şu

anda

miydiniz?

görev

yapan,

em niyette İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Sayın Hanefi Avcı'nın çizdiğ i bir
org aniz asyon var. Medya yoluyla da bunu is im len dird iği. Korkut Eken, bazı
oluşu m lar ve çete oluşumu diye Susurluk'tan sonra kam uoyuna yansımış bir
olay var. Bu, devle t gü çle rinden polis baskısından derken bunları mı ifade
etmek istedin iz?
BURHAN TANSU - Evet, ben şunu söyleyeyim : Öyle bir şeye atıf yapmak
istemedim;

yani,

oluşu m larıyla

böyle

ilgili,

o

oluşum,
şekild e

bu gü nle rde
demedim.

medyada

Yani,

biz

geçen

çete

çıkartamadık.

çok

Niye

çıkartamadık? Çok uğraştık, çıkartamadık. Yani, ipucu, bütün her şeyi denedik;
fakat, bir ipucu yakala yamadık. Yani, bizi
rastla yamadık. Onun için çıkartamadık.

neticeye götürecek

bir ipucuna

'

Baskı m esele sine gelince, o sırada, tab iî herkes, kim şey yapıyor; Devlet
G üvenlik Mahkemesi ve bununla uğraşan Ankara Emniyet M üdürlü ğü, terörle
mücadele... Çıkmıyor, bugün üç gün geçti, beş gün geçti, bize o şekild e bir
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' baskı vardı. Daha çok baskı derken

yanlış anlatm ış olmayayım, öyle

bir

sıkıntımız vardır.
TEVFİK

DİKER

(Manisa)

-

Hiç

mi

istih bara t

yoktu

elin izde ?

Bu,

ga zetelerde çıkan yazılara göre, terör odağının he definde de ğil miydi? Böyle
bir b ilg in iz var mıydı? ö n le m alm adınız mı?
BURHAN
çalışmanın

TANSU -

içerisin de

Var efendim, var.

bunu

da

sayayım.

Onun

Mesela,

Alm anya'da, Uğur Mumcu Almanya'ya gitmiş, orada

için,
en

demin

son

bir

yaptığımız
şey

vardı.

PKK ile ilgili çalışma

yapıyormuş ve en son görüştüğü kiş ile r kim lerdir diye burada diğe r gazeteci
arka da şlarıyla görüştüğüm üzde araştırdık, orada Alman B üyü ke lçiliğ im izle de
görüşmüş.

Yani,

oradaki

bir

bü yükelç im iz ,

şimdi

herha lde

Dışişleri

Bakanlığım ızda sözcü olan Onun Öymen bey galib a, onunla bile görüştük
tele fonla. N edir yani, sizin b ilg in iz nedir, nasıl şey yap ab iliriz?.. İşte, buraya
ge ld iğ in d e birlikte yemek yedik gibi anlattı o zaman. Biz, her türlü, yani,
yüzlerce, b in le rce kişi din le d ik bu yüzden; onu arz etmek istiyorum.
Başka şeyler çıktı, mesela, ipucu diye, o sırada aile ye gelip, ailesine
gelip, hanım efendi burada yoktu, kardeşi Mumcu, avukat olan bey buradaydı,
Ceyhan Mumcu ve kız kardeşi olan hanım efendi buradaydıla r. Öyle birileri çıktı
ki, mesela, g e ld ile r, aile ye tehdit ederek veyahut da biz, işte bunun katilini
biliyoruz, bize şey verin, maddî veya manevî bir şeyler b e k le d ile r ve biz,
bunları günlerce pe şle rind en gitmek suretiyle, kimi Adana'da bir taksi şoförünü
aldık getirdik, İstanbul'da bir bağlantısı vardı. Çocuğu, aklen dengesi yerinde
olm ayan, onla rı dahi buld uk, d e ğe rlen dird ik, he psini din le d ik ve mahkemeye
sevk ettik. Yani, her türlü şeyi d e ğe rlen dird ik. Nereden ne duyduysak hep
üstüne gittik; onu söylemek istiyorum.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Terörle M ücadele

Şube

M üdürüsünüz ve

Ankara çok önem li bir yer, başkent. Teröre karışmış örgüt üyele ri, m ilitanlan,
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sempatizanla rının

bazı bilg ile ri

elin izde,

yön etic ile ri

veya

Türkiye'de

işte

mafyada yer almış bazı isimler, yabancı, yerli bazı isimleri biliyorsunuz. Bunlar
giriy orlar, çıkıyorlar; istih bara tla beraber çalışıyorsunuz. Bu olay öncesi, bu
türlü, kam uoyunda çok önemli bilinen veya sizin b ild iğ in iz isim le r Ankara'ya
girip çıktı mı? Devlet tesislerin de, otellerde yattı mı veya e lin izd e

böyle

bilg ile r, tespitle r var mı, ih barlar var mıydı?
BURHAN TANSU - Hayır; ama, o şekild e hiçbir bilgim yok yani. Devletin
yani şeyinde yattıklarıyla ilgili öyle hiçbir...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hayır, otel de o lab ilir, Ankara'da olab ilir, bir
evde o la b ilir; yani. Uğur Mumcu cin ayetine doğru y ö n le n e b ile ce k giriş ve
çıkışlar ilg in izi çeken bilg iler, ih barlar oldu mu?
BURHAN TANSU - Hayır, onu hiç hatırlayamadım yani. O şekilde bir
ihbar olmadı. Sadece, bu, demin arz ettiğim aile ye karşı, daha sonra, bir on
onbeş gün sonraydı, evine geld iler. Uğur Mumcu'nun Karlı Sokaktaki evine
ge ldiler, ondan sonra bir otelde kaldıklarını ifade ettiler. Ertesi gün tekrar
g e le cekle rini söylem iş lerdi. Onlar Ankara'yı terk ettikten sonra
geldi, çeşitli kaynaklardan, işte Başbakan
Emniyet Genel

M uuürlü ğüm üzden, onun

Yardımcılığından,
üzerine gittik; fakat,

bize

haber

Başbakandan,
daha

sonra

yaka la yabildik, ki, olay hakikaten öyle bir şey değil. Bundan menfaat bekley-^n
in sanlarmış. İki kişi tasarlamış, o şekilde yani. Ben, hiç duymadım d e diğin iz
gibi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - İsimlerini h a tırla yab iliyor musun?
BURHAN TANSU - Hatırlayamıyorum efendim. İki kiş iydiler, biri taksi
şoförüydü, Adana'da taksi şoförü, o zaman Devlet Güvenlik Mahkem esin e .=ovk
ettik. Dosyanın içerisin de onun da olması lazım.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Konu biraz dağıldı tabiî. Sizden çok Merli
toplu

bir

gelişm e

izleyemedik;

ama,
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şimdi,

-

siz

terörle

m ücadele

şube

m üdürüsünüz o tarih lerd e ve bununla ilgili aşağı yukarı istih baratın tümünün
de o b irim le rde
Cinayetten

aşağı

M üdürlü ğüne
duyulduğu,
burada

m erke zile ştirilm iş olması gerekiyor anla dığım ız kadarıyla.
yukarı

oradaki

ün

Bu

sonra,

26

Ocak

günü

ifade

Ankara'da,

Ankara

Emniyet

Bir adres ve riliyo r ve bu adresten

isimler ifade ed ile rek muhtemel

b u lu n a b ile c e ğ i

adresin de...

üç

bir ihbar geliyor.

ediliyor.
Uğur

Ahmet

Mumcu

bir cinayet

Refik

sokakta.

Paşa,
Şimdi,

kuşku

sanığının

bilmem
oraya,

ne
sizin

şubeniz den dört görevli memur arkadaşım ız gidiyor, orada Şefik Polat isminde
bir arkadaşım ız da var. Ev sahibi Necmi Aslan var; fakat, eve gidiyorlar,
bakıyorla r, dönüp ge liy orla r, diyorla r ki,

bu

Necmi

Aslan'ın

İrfan

Baştuğ

C a dd esin de bir işyeri var, galeri m aleriy le uğraşıyor; belli ki adam da cid dî bir
adam, evine de çok gelen giden oluyor ve misafiri de var Şefik Polat; ama,
şüpheyi gerektirecek bir husus yoktur deyip dönülü yor, bir işlem yapmadan.
Dört gün sonra, söz konusu ev sahib i işyerinden gözaltına alınıyor ve farkına
varılıyor ki, bununla ilgili olarak da. Şefik P olat’la ilgili olarak da arama var,
Emniyet Genel Müdürlü ğünün bu kişiyi aradığına dair not var. Bu bilgi dört gün
önce niye

Emniyet

Genel

istih bara t b irim le rind e

M üdürlü ğüne

veya

yok da, 26'sından

Ankara

sonra,

dört

Emniyet
gün

Müdürhığü

sonra

işyerine

g id ild iğ in d e , bu Necmi Aslan'ın aranan bir kişi olduğu, evind e misafir ettiyı o
akşam po lisle rin gidip burada bir şey yok dediği Şefik Polat da ara nanla r
hanesin de.

Nitekim,

sonradan

an la şılıyor

ki,

bu

Şefik

Polat

anladığım

kadarıyla, arkadaşlarımızın da ifade ettiği, yurtdışına kaçmış, bu olay sırasında
nasıl kaçtığı bilin m iyor. Şimdi, sizden isteğim şu; Yani, böyle bir eve baskın
yapılırken, bu nunla ilgili önceden, bu isim le rle ilgili herhangi bir araştırma,
bilgi

ya

da

doküman,

bilgisaya rlard a,

kayıtlarda

bir

araştırma

yaparak

g id ilm iyo r mu oraya? Ve nasıl oldu da böyle, ben, bu söz konusu insanın suçlu
olduğu açısından da söylemiyorum; ama, nihayet bir sanıktır, muhtemel bir
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sanıktır. Niye o gün farkına varılmamış da, 26'sında, dört gün sonra farkına
varılmış bu işin?
BURHAN TANSU - Şimdi, efendim, şurada... Arz e d e b ilir miyim?
EŞREF ERDEM (Ankara ) - Rica ederim, gayet tabiî...
BURHAN TANSU - Şimdi, o tarihte biz Şefik Polat'ı, yanılm ıyorsam , o
zaman çok flu tabiî, aşağı yukarı dört yıl geçti. Şefik Polat'ın kim olduğunu
bilm iyo ruz ve bizde bu şekilde bir bilgi yok. Biz, sadece, Uğur Mumcu'nun katil
zanlıla rını

arıyoruz;

ama.

Şefik

Polat varsa

ve

bu

Necmi

Asla n'la

aynı

evdelerse, bizde aranan şahıs Necmi Aslan. Bizim, o tarihte bu operasyonu
yaparken

İstanbul'da bir operasyon

y a k a la n a n la r var;

İslâmî Hareket

oluyor

örgütü.

malumu
Ondan

âliniz,

sonra

o

bize

sırada
intikal

bazı
eden

bilgiler, işte, Necmi Aslan'ın Van'la bağlantılı olarak araba hırsızlık şebekesi
vasıtasıyla arabala rın le ga lle ştirilm esi ve satılarak örg ütle rine m addî destek
sağla mak; ama, biz tarihte, yanılmıyorsam, bir böyle olab ilir.

Şefik Polat'ı

bilm iyo ruz veyahut da gittiklerin i ben hatırlamıyorum yani, evdeym iş de sonra
kaçmış, onu bilem iyorum. Yani, orası bende flu. Necmi Aslan'a da gidip, !şte,
irfan Baştuğ Ca dd esin deki Renoult Mais ga le risind en alınıyor ve operasyon
onun üzerine kurulu yor ve onun detayı geliyor. Tam bir yere kadar geliyoruz,
İstanbullu ortak hareket e d iliyo r bu örgüte karşı, bayağı bir şey çıkıyor, ondan
sonra

belli

bir

yere

kadar

geliyo r ve

bir yere

kadar

g e liyo r

yapılan

o

operasyon.
Yani, demin de, başta onu arz ettim.

Uğur

Mumcu

katillerine

v.'.ya

zanlıla rına karşı çok şümullü bir şey yapıldı. Yani, herkes buna koşturdu,
çıksın, şey çıksın diye, Türkiye'd eki in fiali çok büyüktür sizin de b ild iğ in iz ^ıbi.
Biz de hakikaten çok asıldık bunun üstüne basarak söylüyorum; yani, hepimiz
istedik. Yani, aile de belki bizi o zamanla r şey yaptı, bulm uyorla r, etmiyorlar
gibi. Sadece benim şeyim değil, herkese biz ama defeatle anlattık, işte, ^iz
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arıyoruz, nasıl, T ürkiye'de diğer katiller veyahut da o layla r üzerin e gidiyorsak,
bunun da gidiyo ruz diye her zaman söylem işizdir kendilerin e de.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Siz olay yerine kaçta intikal ettiniz, şiıbe
müdürü

olarak?

Patlamanın

ne

kadar

sonrasında

oraya

intikal

ettiniz

tahminen?
BURHAN TANSU - Çok kısa bir zaman dilim i içerisin de, 10 dakika kadar
zaman içeris in de, 10-12 dakika içerisin de yani, tam olarak şey yapamıyorum,
oradaydık.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Siz g ittiğ in izde olayı soruşturm akla gör-r'/lı
kim vardı savcılık olarak?
BURHAN TANSU -

Savcılık olarak değil de, biz oraya

g ittiğ im ':rie

sadece benim ekiple rim , böyle bir olay geld i haber m erkezim ize ve b^na
intikal ettirdiler ve ben de hemen atladık oraya gittim.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Yahut vardınız, ama, nihayet bir süre S'

'•'i

yardım sırala rında bir savcı geldi tabiî olaya el koymak üzere ve e m n . ^ t
gü çle rin e o konuda bir şey söyledi. Kim geldi?
BURHAN TANSU - Evet, oraya gelen o gün nöbetçi savcımız. D f i- t
G üvenlik

M ahkemesini

bilemiyorum;

ama, aşağı yukarı

bütün

savcıianmız

g e ld ile r yani. Mete Yüksel bey Başkan olarak, Talat .... bey, Yüksel bey, onMan
sonra

diğer

bir

savcımız

vardı;

yani,

aynı

Devlet

Güvenlik

Mahkem-'sı

içe ris in den, o da geld i. Hep oradaydık ve ana baba gününe döndü on : ın
sonra. Biz, orada dağıla n parçaları toplamaya başladık.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Peki, mutad olan şu mudur: Yani, herhangi
bir yerde. Uğur Mumcu'yu bir an bir yere koyalım. Bir vatandaşın arabası
patladı yolda, herha ngi bir sokakta, öldü, öldü rü ld ü. Size haber geliyor, intikal
ettiği

andan

itib aren

siz nereye

bilgi

veriyorsunuz.
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veriyorsunuz,

hangi

savcılığa

bilgi

BURHAN TANSU - Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığına...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Nereden belli Devlet G üvenlik Mahkemesi
savcılığının görev alanına girdiğ i de Cum huriyet Başsavcılığına b ildirilm iyor?
BURHAN TANSU - Efendim, bu terörsel bir olay olduğu için, artı...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Hayır, nereden biliyo rsunu z ama?
BURHAN TANSU - Patlamanın cin sin den belli efendim. Yani, bu olayda
bir trafik kazası değil.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Hayır, henüz terörün cin sini tespit etmemişiz.
Bir patlam a oldu, size anons geld i, siz şimdi, Ankara Emniyet Müdürlüğü
olarak bir patlama olmuş, bir bilmem çarpışma olm uş ölmüş, siz doğrudan
doğruya bunun terör ola b ile ce ğ in i, Ankara Emniyet Müdürlü ğü veya Emniyet
M üdürlü ğü elem anla rı kendisi, resen karar verip DGM'yi nıi h a be rdar ediyor.
Yoksa, hayır canım, önce bir Cumhuriyet Başsavcılığı vardır, yani, ona bir
verelim de, eğer, bu DGM'lik bir şey derse onu oraya gönderelim mi denir?
Efendim, usulü ve prosedürü açısından soruyorum.
BURHAN TANSU kadarıyla ,

bu

tür

Tabiî, meslekî tecrüb elerim izd en

pa tla m ala r

terörsel

patlama.

Yani,

de e d in diğ im iz

patlamanın

cinsi,

büyüklüğü, yapılan insan, bir gazeteciye karşı olması, köşe yazarı olması o
bizi hemen o yöne sevk etti ve tabiî onla ra da arz edin ce, kalabalıkla şınca,
T ürkiye'd eki

olan

infiali

de

gözönünde

bulu ndurarak,

oradan

o

sonucu

çıkararak devlet gü ven lik mahkesine...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Teşekkür ederim.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Ben de bir şeyler sormak istiyorum.
Şimdi,

Burhan

bey, Terörle

Mücadele

Şubesinin

gö revle ri

nelerdir;

kısaca, ana ba şlıkla rla bir izah e d e b ilir misiniz?
BURHAN TANSU - Efendim, ülkemizde, gerek iç gerek dış mih rakla rın,
örg ütle rin, Türkiye C u m huriyetin i, içerisin de yuvala nan ille gal örg ütle re karşı
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koruyup,

kollamaktır.

Bunun

için

de,

her

türlü

op erasyonu,

savcıların

talim atlarıyla yapan bir şubedir.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Yani, bu görevi savcıların talim atıyla mı
yapıyor; olay savcıya intikal etmeden kendi in isiya tifiyle bir hareket kabiliyeti
var mı?
BURHAN

TANSU

-

Tabiî,

kendi

hareket kab iliyetim izd e

var.

Yani,

önle yic i zabıta olarak da savcıları bekle yecek halim iz yok. El koyup, hemen
arz etmek şeklin d e de o la b iliyo r efendim.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) -

Şimdi, ben, buradan hareketle işte,

devle tin birliğ in e , bü tünlüğü ne veyahut da bu gibi olayla rla ilgili

istihbarı

b ilg ile ri alıp, bunun üzerine gitmek dediniz. Bu olayla ilgili, olaydan önce,
he rhangi bir istihbarı bilg i size ulaşmadı mı?
BURHAN TANSU - Böyle bir olay olacak diye mi?
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Evet.
BURHAN TANSU - Hatırladığım kadarıyla, kesinlikle ulaşmadı.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Yani, herhangi bir ha re ke tlilik de?..
BURHAN TANSU - Hayır, kesinlikle olmadı.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Duymadınız?..^
BURHAN TANSU - Evet, duymadım.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Bir de, bir şeyi öğrenm ek istiyorum.
Konuşmanızın başında, şöyle bir şey söyledin iz: bu olayın karanlıkta kalması
İçin baskıla r oldu de diniz .

^

BURHAN TANSU - Hayır, onu, daha sonra arz ettim.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Sehven söyleyip , s ö yle m e d iğ in izi de
bilm iy orum ; ama, tabiî, tutanakla ra geçti, yani, karanlıkta kalması için niye
baskı olur. Yani, aydınla nm ası için baskı o la b ilir ama?..
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BURHAN TANSU - Karanlıkta kalsın diye - o n u dü zeltiyorum - karanlıkta
kalsın diye bir baskı olmadı, kesinlikle de olmadı. Sadece, biz, onu, bu işi
açıklığa kavuşturabilm ek için herkesin baskısını üzerim izde hissettik. Öyle, o
şekilde düzeltm ek istiyorum.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Anlaşıldı.
Bir de şunu söylemek istiyorum: Siz, biraz evvel d e diniz ki, 10-12 dakika
içe risin de olay yerine

intikal ettim dediniz.

Bunu,

kimden

duydunuz

şey

olarak?
Bir de, ilk duydu ğun uzd a mağdurun kim liğini b iliyo r muydunuz?
BURHAN TANSU - Efendim, şunu çok açıkça söyleyeyim

isterseniz.

Niye 12 dakika diye soruyorsunuz herhalde. Ben, Ankara'ya atandığım dan beri
ilk defa

bir pazar günü

m atin esin e

gitmiştim

ve

çocukla rımla
"Evde

berab er

Tek

Başına"

sin em aya
film iydi

gitm iştim.
bu.

12.00

Kavaklıdere

S inem asındaydı. Şoförüme de dedim ki, ben şu sırada oturuyorum, hemen bir
şey olursa ha berim iz olsun ve bana geldi, beni aradı, efendim dedi bir patlama
oldu. Onun için.atla yıp gittim ' yakınlığımda ondan dolayı; yani, sinemadaydım ,
onu söylemek istiyorum.
ABDULLAH

ÖZBEY

(Karaman)

-

Hayır,

yani,

bir

de

bu

patlama...

M ağdurun kim liğini ne zaman öğrendin iz?
BURHAN

TANSU -

Bir patlama oldu

dedi, dışarı çıktım.

Nedir,

ne

patlam ası dedim, ondan sonra öğrendim. Hemen ha ber merkezin e sordum,
ondan sonra öğre ndim .
ABDULLAH ÖZBEY (K araman) -

Yani, mağdurun kim liğ i, yani, şunu

öğrenm ek istiyorum, burada ne kadar bir süre zarfında, yani, bu 12 dakika
içe risin de mağdurun kimliği de öğ renildi mi, daha kısa zamanda mT, daha?..
N eticede,

bir

arabada

bir

bomba

patlamış.

parçala nm ış, o an...
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Ceset,

tabiî,

bilm iyorum

BURHAN TANSU - Efendim, oraya gidene !<adar da, kimmiş, nedir diye
soruşturma yaptım. Nasıl, nerede olduğu, Karlı Sokak, nereden gideceğiz,
kim dir falan deyin ce, gazeteciym iş efendim, işte Uğur bey diye birisiymiş,
ondan sonra da arkasından Uğur Mumcu çıktı.
BAŞKAN - Buyurun Ahmet bey.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın müdürüm, ben tabiî, size, önce bir ön
iki tane soru sormam lazım. O ön iki sorunun cevabını alırsam diğe r sorularımı
sorabilm em lazım.
İslâmî Hareket Örgütü bir terör örgütü müdür?
BURHAN TANSU - İslâmî Hareket Örgütü, evet, terör örgütüdür.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - İslâmî Hareket Örgütü sizin görev yaptığınız
dönemde, Ankara'da sizin izleme kapsamınızda ve sizin o örgütle ilgili bilg in iz
var mı?
BURHAN TANSU - Evet, bu İstanbul'da çıktı tabiî ilk defa, orada ipucu
ele geçirildi. Ankara'ya da sarkınca, burada da o şekilde,

İslâmî Hareket

Ö rgütüne karşı o p e ra syo n la r yapıldı.
AHMET

PİRİŞTİNA

(İzmir)

-

İslâmî

Hareket

Örgütü

buraya

araba

getiriy or, ev kiralıyor, araba satıyor; yani, bu süre içeris in de siz onları iz lediniz
mi? Ayrıca da, şeyde bu lu ndu nu z mu, Ayhan Aydın diye bir şahit çıkıyor ve bu
Ayhan

Aydın

adlı şahit iki kişiyi teşhit ediyor ve bu teşhis ettiği

kişiler

İstanbul'dan g e tiriliy o r ve Ankara'da teşhis ediliyor. Siz, bu teşhis aşamasında
veya Ayhan Aydınla ilgili süreç içeris in de görevin iz itib ariy le görev yaptınız
mı?
BURHAN TANSU - Ayhan Aydın, yanılm ıyorsam, burada, olayı gördüm
deyip gele n birisi vardı, o muydu?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Evet, o kişi.
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BURHAN TANSU - Ayhan Aydın, tahmin ediyorum ki, tam kesin olarak
teşhis

edem em işti.

Buna

benziyor gibi

geçm işti,

yani,

tutan akla rın

nasıl

oldu ğun u bilem iyorum o zaman ama...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - İşte, sırt yarasını ta rif ediyor, ondan sonra
da, teşhis etme, g ö ste rilin ce de evet budur biçim inde...
BURHAN TANSU - Yani, o Ayhan Aydın'la bende çok net şeyi yok,
h a tırla y a b ild iğ im bir şey yok. Öyle olsa size size söylerdim ; ama, o dosyanın
içe ris in d e her şeyin dört dörtlük olması lazım Ayhan Aydın'la ilg ili.
Bir kaç tane var Ayhan Aydın gibi, öyle in san lar vardı. Mesela, bir inşaat
işçisi çıktı, ben dedi, patlam a anında, burada gördüğüm birisi koşuyordu dedi;
acaba o şahıs mıydı bilem iyorum . Tam o Karlı Sokak'ın köşe sin de ve hatta
buradan pide aldı dedi. İşte araştırdık...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - iş te , Ayhan Aydın o.
BURHAN TANSU -

O çocuğu çok araştırdık. O şekilde, onun b ilg isi

olm adığını sonradan tespit ettik. O çocuk gö sterild i. O sırada da yanılm ıvor
g ö ste rild i; fakat, tam teşhis edem edi. O şey değil efendim . O, sadece, ona
be nziyordu falan gibi dedi yanılm ıyorsam . O nunla, Ayhan Aydın'la ilg ili bulün
herşey, dört dörtlük şeyde olm ası lazım efendim . Dosyanın içe risin de.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Yani, Ayhan Aydın'm , siz yalancı ş.ımt

olduğu gibi bir kanıya vardınız.
BURHAN TANSU - Evet, evet, kesinlikle.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, bir olay var; o olayın

faili

ö ıha

bu lunm adan, o olayı gördüğünü iddia eden insanın yalancı oldu ğun a kanaat
getirm ek, ancak bir izlenim olarak vardır sizde değil mi?
BURHAN TANSU - Evet, dört dörtlük bir şey yapam ıyordu.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Ayhan Aydın bir hafta sonra çıktı değü mi
piyasaya? Yani, Ayhan Aydın olaydan bir hafta sonra çıkıyor değil mi?
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AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - 31'i gecesi...
BURHAN TANSU - Şöyle çıkıyor, bütün g a zeteler en ince teferruatına
kadar yazmış, hangi dakikada patladı, nasıl patladı, nasıl oldu... B irinci gün,
ikinci gün, üçüncü gün, on lardan kendisi bir senaryo üretm iş diye düşündük, o
şekilde evrak tam am landı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, siz, anladığım kad arıyla , pek İsıamî
Hareket Ö rgütünün Ankara'ya ilişkin iz le d iğ in iz fa a liy e tle ri üzerind e bir şey
söylem ek istem iyorsunuz.
BURHAN TANSU - Hayır, söylüyorum efendim . İslâm î H areket Örgütü...
AHMET

PİRİŞTİNA

(İzmir)

-

Yani,

şim di,

siz,

burada

bir

şube

m üd ürüsünüz ve o gün burada görev yapıyorsunuz. Şu s ö y le d iğ in iz kapsam da,
benim

daha

fazla

bilgim

var sizden.

Yani,

bilem iyorum ,

ben

konuşsam

arka d a şla r zannediyorum benim an la ttıklarım dan daha çok enform e olurla r;
ama, bu da sizin ta k d irin iz d ir, belki...
BURHAN TANSU - Hayır, hayır, kesinlikle...
Şimdi, Ayhan Aydın'a o sırada gözaltından İs ta n b u l’dan gelen iki şahıs
da g ö ste rild i diye tahmin ediyorum ; yani, bu n la r yakalanm ıştı diye. Sırf onun
yalan cılığ ın ı...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ayhan usta ve Mehmet Ali Şeker...
BURHAN TANSU - Şimdi, efendim ...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

İslâmî Hareket Örgütü

üyesi, Ankara'ya

g e liyo rla r, araba satıyorlar, ev kira lıyorla r, burada yaşıyorlar. Siz, terörle şube
m üdürüsünüz...
BURHAN TANSU - Ve bunları biz çıkardık ortaya; yani, bunları butarja
biz yakaladık. Biz, E skişe hir yolunda...
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AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Ortaya çıkartm ış o ld u ğ u n u z konusunda,

sizin g ö re vin izi yapm adığınız gibi bir endişem yok, bize an la tm a dınız gibi bir
endişem var.
BURHAN TANSU - Hayır, siz bana o tür anlatın de m e d in iz ama... Yani,
bana anlatın d e sen iz ben bunu anlatırım . Bakın efendim , şim di, dem in onu arz
ettim. Bu, a ra ba ların çalınarak Türkiye'nin her bir ilind en , işte, Balıkesir'den
yanılm ıyorsam , Bursa'dan, daha sonra bunların Bursa'da da bazı örgütsel
b a ğ la n tıla rı çıktı, ki, daha sonra Ekrem Baytap firardayken hanımı burada
yaka landı.

Bu,

bizim

yaptığımız

op era syonların

içe ris in d e

yakalandı.

E skişehir'de...
TEVFİK
aydınla tın;

DİKER

çünkü,

(M anisa)

Ekrem

-

Ekrem

Baytap'ı

Baytap'ın

bu lu rsa nız

bu

işi

üzerind e

biraz

ç ö ze rs in iz

diye

oizi
bu

kom isyona bir ifade verildi. Kim dir Ekrem Baytap, ne yapıyor?
BURHAN TANSU - Efendim, Ekrem Baytap, İslâm î H areket Örgütünün
lid e ri po zisyo nun da biris iyd i ve o zaman firar durum undaydı. Tabiî, bizim daha
önceki te crü b e le rim iz e göre de en başındaki adam yakala nırsa, örgüt daha
çabuk diye çözü lü r diye... Bir piram idi düşünürsek, o zih niye tte n söylem niş
o la b ilir.

Tabiî,

o

sırada

B iliyorsu nu z, on la rca

yakalam ak

mümkün

olm adı,

çok

operasyon yapıldı İstanbul'da, burada.

araştım dı.

B eyefenoınin

de diği gibi, E skişe hir yolun daki evi ortaya çıkarıldı, bütün b a ğ la n tıla r, Van'dan
ara b a la r g e tirild i, Van'a satılm ış, onların bağlantıları, hepsi d in le n d i. En -nce
teferruatına kadar işlend i. Yani, İslâmî Hareket Ö rgütünün her türlü buı via
o la b ile c e k uzantılarının hepsi çıkarıldı.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Kom isyonda, bu konuda daha önce çalışmış,
faili m eçhul cin a ye tle rd e çalışm ış bir arkadaş bu kom isyonda de di ki, Ekrom
Baytap, iki noktaya bizim dikkatim izi çekti. Bir, Ekrem Baytap'ı bu lu rsa n ız bu ış
çözü lü r,

onunla

ilg ili

b ilg ile ri...

Bir

-

de,
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son

g ü nlerde ,

işte

çete

olarak

kam uoyuna konulan iki noktada, yani, büyük em e kler vermiş, çalışm ış daha
önceki dönem ve bu işle ilg ili de çalışıyor hâlâ, bir arkadaş, bu kom isyonda
ifa d e sin d e de söyledi. Terörle m ücadele şube m üdürü

olarak,

bu

Ekrem

Baytap ve o arkadışın kom isyona verm iş olduğu çete b a ğlantısıyla olaylara
nasıl bakıyorsunuz, nedir?
BURHAN TANSU - Şimdi, efendim , bu, bizde, b iliy o rs u n u z , o sırada
Ankara'da üç dört tane daha cinayet oldu. Sadece Uğur Mumcu de ğil, Victor
Marvick, Ehud Sadan aynı şekilde, ara ba lara ye rle ş tirilm iş C-4 tipi bom ba larla
ö ld ü rü ld ü le r. Tabiî, biz bu şeyleri yaparken, araştırm aları yaparken, hep o
sırada

da

ortaya

çıkan

bir

örgüt

var,

işte

İslâm î

H areket

Örgütü,

o

d e rin le ş tirils in diye uğraşıldı, nerede ne uzantıları varsa. Bu sırada,^ bazı
İstanbul'da buna benzer o la yla r olm uştu. Onun için, konular, o şekilde , İslâmî
H areketin üzerine gide re k d e rin le ş tirild i ve Ekrem Baytap da en tepedeki
adam oldu ğu için, bizim b ile b ild iğ im iz kadarıyla, onun için o yaka lanırsa diye
o arkadaşım ız öyle söylem iş o la b ilir, onu arz etmek istiyorum .
TEVFİK DİKER (f^an isa ) - O gün de ğil, bugün söylen iyor. O gün için
dem iyorum , şimdi söylen iyor.
BAŞKAN - Ekrem Baytap yakalandı.
BURHAN

TANSU

-

Ekrem

Baytap

yakalandı,

şu

anda

İstanbul'da

cezaevinde .
EŞREF ERDEM (Ankara) - Efendim, kısa bir şey, demin ki soruya devam
gibi bir şey soruyorum ; yani, burada bir kasıt aram ıyorum ; ama, be lli ki, bir
ihm al gö rü n ü yo r burada. Şimdi, 17 Şubatta bir ihbar geliyo r. D evlet Demir
Y o lla r m is a firh a n e sin d e Mehmet Tevfik G ünaydın diye b irin in kaldığı ve bunun
İslâm î H areket Ö rgütünün kuryesi olduğu söylen iyor. Doğal olarak da, normal
olarak da 155 nolu tele fona yapılıyor bu ihbar. Doğal olarak, aynı anda
g ü v e n lik g ü ç le rim iz in , istih b a ra t b irim le rim iz in , terörle
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şube m üd ürlü ğü nün

olay yerine intikal etmesi söz konusu, D evlet Demir Y olları m isa firh a n e sin e
intikal etmesi ge re k tiğ i halde, dört gün sonra g id ild iğ i ve g id ild iğ in d e

de

Mehmet Tevfik Günaydın diye birinin bulunm adığı b içim in de bir iddia var. Bu
konuda ha tırlıyorm usunuz, atladığım bir şey var mı? Kim gitti, kim ler gitti, ne
türlü zabıt?..
BURHAN TANSU -

Efendim, o Devlet Demir Y o lla rıy la

ilg ili, demin

hatırlayam adım ; ama, şim di, öyle bir şey oldu. Bir ih ba r ne ticesi g id ip orada
araştırm a yapıldı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, dört gün sonra gidilm iş.
EŞREF

ERDEM

(Ankara)

-

Dört

gün

sonra

g id ilm iş ,

17'sinde

g id ile c e ğ in e 2 1 ’inde gidilm iş.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Burada bir dört gün sonra olma ö z e lliğ i var.
BURHAN TANSU -

Onu bilem iyorum efendim . Biz, bütün o ihba rları

anında d e ğ e rle n d ird ik ; yani, hassas olmamız...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın m üdürüm, bize bir şey söylüyorsunuz,
d iyo rs u n u z ki, merak etmeyin, de vlet ve em niyet gü çle ri bu işin pe şindeydi,
çok büyük fe d ekârlıkla çok şey yapıldı; ama, bizim ara ştırm alırım ızda, sanki,
bazen, ö z e llik le ben arkadaşlarım ın adına konuşm ak istemem, tabiî, on lar
isterlerse bunu beyan e d e rle r ama, bir savsaklam a, bir bilg i akışında eksiklek,
hatta

şu kom isyonun çalışm asında

bile

bir

biigi

akışı

e k s ik liğ i

var.

3ız,

dönem in terörle m ücadele şube m üdürüsünüz, arkadaşım çok net bir '.oru
sordu. Zaten, devam edeb ilse ydim onu ben soracaktım. Çok net bir soru var;
yani, dört gün sonra g id ild i diyor veyahut da İslâm î H areket Örgütü denen sizin
direkt kapsam ınıza giren bir şey var. Şunları, g e ld iğ in iz d e , bize doyurucu
oturup şöyle, İslâm î Hareket Örgütü şudur, bu olayla ilg ili şöyle bir bağlantı
düşündük, aslında bu şahit yalancı çıktı veya hayır bu şahit doğru söylüyordu,
k a n a a tin izi veya olayla rın akışını, yani, şöyle, bizim de yüre ğim izi do ld uraca k
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şekilde söylem iyo rsun uz. Ama, bir ta le b in iz var bizden, inanın ki, her şey
yapılm ıştır

diyorsunuz.

Yani,

biz

de

zaten

ona

inanm ak

istiyoruz: ’ ama,

bilem iyorum a rka d a ş la r da söylesin fikrin i. Var mı öyle bir kanaat oluşuyor
mu?
BURHAN TANSU - Yalnız, ben, şimdi, bakın bir şey arz etm ek istiyorum.
Sayın Başkanım ız, bana, buraya oturun derken, kendisi d e d ile r ki, şu sorulara
cevap verin de d ile r. Yoksa, bana baştan siz, bu nasıl oldu. Uğur Mumcu nasıl
oldu

dem ed iniz.

Eğer

öyle

söylese ydin iz,

b ile b ild iğ im ,

h a tırla ya b ild ig .m

kad arıyla h e psini anlatırdım .
AHMET BİLGİÇ (B alıkesir) - Bir de soruyu sorarken, İslâm î Örgüt nedir,
hangi fa a liy e tle rd e bu lu nm uştur gibi açık ve net soru sorm adık ga lib a.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Sayın Başkan, Genel Kurula zan ne diyo rum bir
g id ip gelm em iz gerekiyo r; bir ara versek. Arkadaş, biz h içbir şey söylem eden,
o

başlasa

biz

hep

d inle sek.

Bitti

dedikten

sonra

soruya

geçsek.

Teklif

ediyorum .
BAŞKAN - Olur. Size bir çay falan ikram edelim .
Şimdi,

yoklam a

varmış

Genel

Kurulda

da,

biz

ç ocu kla r

yoklam aya iştirak ed elim . 15-20 dakika sonra tekrar gelin.
15-20 dakika sonra toplanm ak üzere kapatıyorum .
Kapanma Saati: 1 5.30
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gibi

İ3ir

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma S a a t i. l6.25
BAŞKAN: Ersönm ez YARBAY
_____

O______

BAŞKAN - Toplantıyı açıyorum.
D iğer arkadaşlarım ız daha henüz teşrif etm ediler; ama, biz bu kadar
sayıyla da toplantım ıza devam ed e b iliriz . Sizi daha fazla bekletm eyelim , ilave
etmek is te d iğ in iz başka hususlar varsa... Bu kitabı da verdim, biraz önce
m ille tv e k ili arkadaşlarım ız bu kitaptan size birkaç sual yön elttiler.
BURHAN TANSU - Sayın Başkanım, şöyle bir baktım da, o kitapta birkaç
tane gazeteci, medya m ensubunun orada kendi fik irle ri var. Biz, her şeyi
hüsnühülasa olarak arz etmek istiyorum ki, her şeyi detayına kadar araştırdık
ve bundan alnımız açık. Bütün arka daşlarım la beraber, en ince ayrıntısına
kadra bu işi araştırdık ve to p la y a b ild iğ im iz her şeyi yaptık ve D evlet Güvenlik
M ahkem esine gönderdik. Her şey o dosyada açıklıkla vardır. Bunun haricinde
soracak bir şeyiniz varsa, her zaman cevaplam aya hazırım.
BAŞKAN - Bu kitapta, gazetecilerin görüşü olarak... ihbar g e ld iğ i halde
dört gün sonra araştırma yapıldı, yok Şevik Polat yakalanm ası gerekirken
serbest bırakıldı gibi birtakım iddialar...
BURHAN TANSU - K esinlikle olm az efendim öyle şey, olur mu. Biz.
ortaya çıksın diye araştıran, o kadar insanları ortaya çıkarmış ve dosyaya
bakıldığında

görülecek.

Devlet

G üvenlik

Mahkemesi

savcılarım ızla,

hâ kim le rim izle de gö rüşü ldü ğün de ortaya çıkacaktır, her şey var o şeyde.
BAŞKAN - Sizin Ankara'daki gö revin izin başlangıç ve bitiş tarihi?
BURHAN TANSU geldim ,

bundan

6

ay

Ben

1991

öncesine

yılında Ankara
kadar

Emniyet M üdürlüğüne

fa s ıla la rla

M üdürlüğündeydim . Yurtdışı Bosna'da Türk Polis Gücü
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Ankara

Emniyet

Kom utanlığı yaptım

yedi

ay

kadar,

m ü lte c ile rin

e vlerin e

d ö nd ürülm esi

e ylem in in

başında

bulundum . Şu anda da İzm ir'deyim .
BAŞKAN - 1991-96 arasında görev yaptmız.
İlave edecek bir şey?..
REFİK ARAS (İsta nb ul) - Ben şöyle bir şey sormak istiyorum

Sayın

Başkan.
Siz dönem in Ankara Terörle Şube M üdürüsünüz, bu işlerin içinde çok
b u lu ndu nu z, m esai sarf ettin iz. N ihayeten, yani, kafanızda b illu rla ş m ış bir iki
y ö n le n d irm e yapam azsınız, g ö re v in iz bu; yani, ben sade bir vatandaş olarak
bana

siz

sorsanız

ki,

bu

cinayetin

nasıl,

en

çok

hangi

m ihrakla rdan

ş ü p h e le n iyo rs u n u z diye bana sorsanız ben cevaplayam am ; ama, sizin

hiç

d e ğ ilse bu kadar uğraşıdan sonra, ben bunun iç ya da dış ya da islam ça, hiç
d e ğ ilse iki başlık veya üç başlık söylem eniz mümkün mü diye rica ediyorum ;
çünkü, g ö re vin iz in in c e liğ i size bu imkânı verm iş o lm alıdır diye düşünüyorum .
Teşekkür ederim .
BURHAN TANSU - Olay, gerek in fa liyle gerekse yapılış şe kliyle çok
büyük bir olay. T ürkiye'de ender y a p ıla b ile c e k bir olay; yani, o da sadece
böyle daha

başka

g ru p la r

gördüğüm üz

gibi

ufak

bir

olay

de ğil,

bayağı

kapsam lı ve bu la b o ra tu v a r b u lg ula rın dan da, DGM dosyasınd aki şeyinde de
var zaten, bayağı geniş bir olay. Onu söylem ek istiyorum . Bir gün çıkar diye
ümit ed iyo ru m , in şa lla h da çıksın, o zaman. Ben şimdi içtir, dıştır dersem yaniş
o lu r diye söylem ek istiyorum .
REFİK ARAS (İsta nb ul) - Ama, böylece siz de, benim de m inki m isalim de
sade vata nda ş gibi, v a lla h i ben bu işte h iç b ir kanaata varamadım
oluyo rs u n u z.
g ö re v in iz

Oysa

ge reği,

ki,

size

kafanızda

şu

kanaate

b illu rla şa n

vardınız
bazı

diye

m ih rakla rı

sorm uyorum ;
bize

işaret

demiş
ama,
etmiş

olm anız için soruyorum sualim i. Hiç de ğilse, bize üç tane m irengi noktası
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gösterin kardeşim , g ö re vin iz bu çünkü. Bu sizin kesin k a n a a tin iz anlam ınds da
sorm uyorum ; yani, böyle düşün ebiliyo rum başlığı altında bile söylem iş olm antz
b ir hizm ettir. Çok hizm etiniz geçmiş: ama, burada da kom isyon olarak bir
görev yapıyoruz; yani, siz böyle bir görevde bulunan bir insan olarak düşünce
ş e k lin iz i bile billu rlaşm a kta n çekinirse niz, biz sonucu nereden tem in edeceğiz.
Sizin g ö re v in izin ehem m iyeti var.
BURHAN

TANSU

-

Ben

de

diyorum

ki,

efendim ,

in şa lla h ,

zaman

iç e ris in d e elde ed ile ce k yeni b u lg u la rla ortaya ç ık a rıla b ilir. Size örnek vermek
istiyorum , b iliy o rs u n u z Alm anya'da, H itler zam anında yakılan

in sa n la r elli

sene, yirm i sene, otuz sene sonra A rja ntin 'd e yaka la ndıla r, Klaus B arb ile r
falan; yani, bunun geniş bir olay olduğunu size demin de söyledim ; yani, hop
diye de çıkm ayab ilir, ç ık a b ilir de; ama, bunun ben ne zaman çıka b ile c e ğ in i...
Onun için, şim diden bir şey söylemem olur diye onu arz etmek istiyorum ; yani,
yanlış yön le ndirm e yapmayım, şöyledir, bö yledir, bu n la r o la b ilir...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, o dönem le benzetm e yapm anız, olayın
hangi n ite lik le ri itib a riy le be nze diğ i açısından o benzetm eyi yapıyorsunuz?
BURHAN TANSU - Sanıkların yakalanm ası açısından söylüyorum . Uzun
zaman a la b ilir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Orada devletin iş le d iğ i bir cin a ye tle r dizisi
vardı, nazi A lm anyasında ve o iktidar iktidardan gittikten sonra, ta b iî ki benriı
bir süre sonra çıktı; yani, burada da böyle bir köklü?..
BURHAN TANSU - Hayır, ben öyle bir şey kastetm edim . Mutlaka r;uç
o d aklarının, suçluların bir gün y a k a la n a b ile c e ğ in i; ama, bu n la r sene de alsa,
ki,

nitekim

üç-dört

sene

geçti

üzerinden

bu

olayın,

m utlaka

bir

^:nn

yaka la naca ğını, şu veya bu sebeple. Onun için de, be lki zam ana da ihtiyaç
o la b ilir.
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AHMET PİRİŞTİNA

(İzmir) -

Hayır,

Refik

Beyin

sorusundan

benim

anladığım , lie rh a n g i bir örgüt ismi, he rhangi bir şey,

bir tanım, mesela bu tür

e ylem le r

uzm anısınız-

bom banın

n ite liğ in d e n

dolayı

-bir

terör

işte

kökü

dışarıda ö rg ü tle rd ir, bu tan ım la r içinde kökü içe ride de o la b ilir; yani, yoksa (A)
örgütü, (B) örgütü, (C) örgütü gibi bir şey zaten siz bilm iş olsanız, g ö revin iz
ge reğ i tesp it eder ve açıklardınız; ama, bu anlam da değil mi efendim , ben öyle
anlıyorum ?
REFİK ARAS (İstanbul) - Tabiî, eğilim olarak, tahm inen. Benim tahm inen
şu üç noktada kafam b illu rla ş tı demek bir görev icabıdır. Ben h iç b irisin d e n
şüphelen m iyoru m ...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O da bir şeydir...
REFİK ARAS (İstanbul) - H içbir şey d e ğ ild ir o. O görev sınırının dışına
çıkar, h iç b ir şey bilm iyorum ne demek, beyefendi terörle şube m üdürü. Ben bu
o layla rın iç e risin d e şu kadar zaman bulundum ve nihayeten kafamda şöyle bir
ufuk tahmin ediyorum , ben size budur dem iyorum diye sormuştum .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, siyasî yönü ağ ırlıklıdır...
k

REFİK ARAS (İstanbul) - Burhan Bey, tabiî, cevap verip verm em ekte
serbestsin iz; ama, ben sam im iyetle, konuya bu kadar da emek verm işsiniz, hiç
de ğ ils e , bizim bundan sonraki m esaim iz açısından bize biraz daha yardımcı
o la b ilirs in iz um uduyla bu sua lim i üçüncü defa tekrarlam ış oluyorum .
BURHAN TANSU -

Efendim, ben de size arz etmek istiyorum ki. ou

profesyonel bir olay, öyle basit, d iğe r bizim ufak tefek bir yerli örgütl -lin
yap am ayacağını

söylem ek

istiyorum ;

yani,

profe syon el

kapsam lı bir olay.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O da bir şey, onu söyleyin.
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bir

olay,

geniş

BURHAN TANSU - Daha önce de söyledim efendim , dedim ki, burada
A nkara'da bir sürü c in a ye tle r oldu, Am erika'lı Victor M arvick havaya uçtu, îvnı
şekilde .... oldu, o cin a y e tle r var, onu söyledim ben dem in de.
BAŞKAN - Onların fa ille ri bulundu mu?
BURHAN TANSU - H içbiri bulunm adı efendim .
AHMET

PİRİŞTİNA

(İzmir) -

Yani,

dış

kaynaklı

bir bağlantısı

cima

ih tim a lin i yüksek mi görüyorsunuz?
BURHAN TANSU - Şimdi, var desem, yine bana soru soracaksınız, /ok
desem

yine;

yani,

bunu

bir

şey

saklam ak

için

söylem iyorum ,

içten likle

söylüyorum .
AHMET PİRİŞTİNA (İz m ir)- Ama, ben size bir soru sormak istiyorum , jiz
buraya Araştırm a Kom isyonunun daveti üzerine ge ld in iz . Siz buraya g e lir- -n,
devletin herhangi bir kadem esinden, a m irle rin izd e n . Kom isyonun karşısında
suskun kalm anız, bizle ri tatmin edici bilgi verm em eniz yönünde he rha ng' '^ir
baskı altında kaldınız mı?
BURHAN TANSU - K e s in lik le kalmadım ve direkt buraya geldim zaten.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Teşekkür ederim .
EŞREF ERDEM (Ankara) - Son olarak bir şey s o ra b ilir miyim?
BAŞKAN - Son olarak, buyurun.
EŞREF ERDEM

(Ankara) -

Şimdi,

şöyle

bir

şey

soruyorum :

T ıo iî.,

nihayet bir yorum dur, bir kanaattir, arka da şlar da bu noktada y o ğ u n la ş ı/n r.
doğal olarak, başta da sö y le d iğ in iz gibi, devletin gü ve n lik g ü çle ri, ilgün or
olayın üze rine c id d iye tle g id iyo rla r, olay son derece pro fe syon elce iş le n m ş .
arkasından mümkün oldu ğun ca büyük iz bırakm ayan, d e lil bırakm am aya r '- n
gö ste rilm iş, be lli ki önem li bir organizasyon tarafından g e rç e k le ş tirilm iş bi'
Zaten d e d iğ in iz gibi, basit bir olay olsa, birçok cin ayetin aydınla tıld ığ ı gibi
da çoktan aydınlatılm ış olurdu.
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Şunu çok sam im î soruyorum; bugün Susurluk'tan sonra ortaya çıkan
tablo iç e ris in d e de d e v le t dem iyorum tabiî, de v le t büyük bir org anizasyon,
hepim izin içinde yer aldığı bir başka organizasyo n; ama, tırnak içinde devlet
dersen iz, devletin içe risin d e şu veya bu ş ekilde bu çete lerle , bu grupla rla bu
g ru p ç u kla rla iş b irliğ i içe risin e girm iş -zaman zaman ortaya da çıkıyor bunlarteması olan ve b e lirli düzeylerde de siyasal veya yönetsel bir ağırlığı olan
in san ların bu soruşturm anın selam eti açısından zaman zaman savsaklam aya,
yö n le ndirm eye, bazı b ilg ile ri korum aya dönük bir kan aa tiniz var mı, yok mu?
BURHAN

TANSU

-

Yok

efendim ,

ke s in lik le

benim

zam anımda

olm am ıştır.
AHMET PİRİŞTİNA (İz m ir ) -T e rö r le şube müdürü, o dönem de, d ö rt'g ü n
sonra g id ile n yeri, orada sorulan şeyleri zaten bilm ez. Zaten, olayın üzerine
c id d iy e tle g id ilm e d iğ i gibi izlenim var. Belli ki, o anlam da bir eksik çalışma
yapılm ış gibi bir kanaat oluşuyor.
BAŞKAN - Fethullah Bey, buyurun.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Efendim, siz İslâm î Hareket Ö rgütüyle ilg ili
birtakım şeyler s öyled iniz.Ö yle bir örgütün varlığından ha be rdarsınız, vardır
böyle bir örgüt dediniz. Başlarında da m uhtem elen Ekrem Baytap diye bir
şahıs var de diniz. Şim diye kadar, Ekrem Baytap'ın dışında b u ld u ğ u n u z bu
örgüt m ensubu k işile r var mıydı?
BURHAN TANSU - Bu örgüt b iliyo rsu n u z İstanbul'da ilk defa ortaya çıktı
ve uzantıları d iğe r ille rim iz d e

olduğu gibi,

Ankara'da

da

bazı

uzantıları,

tuttukları evler, a ra b a la r ele g e ç irild i. İstanbul'da yapılan bazı örgüt şemaları
ortaya çıkarılda .

Kaçırılan, ö ldü rü le n

istiyorum . İslâm î Hareketle...
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in san lar ortaya çıktı.

Onu

söylem ek

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ekrem Baytap de ğil, başkan İrfan Çağrıcı
olm ası lazım orada değil mi? Ekrem Baytap da önem li bir adam ama, irfan
Ç ağrıcı olsa gerek.
BURHAN TANSU - Evet, onlar tabiî, İstanbul'da yaka la n d ık la rı için

/e

İstanbul D evlet G üvenlik Mahkemesi kapsam ında...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) -

Yani, Uğur Mumcu cin a ye tin d e n

dol îyı

bu nla rd a n birisi tutuklanıp halen içeride m idir?
BURHAN TANSU - Onu bilem iyorum efendim , ben 1993 A ralığına kndar
Terörle M ücadele Şube M üdürlüğünde kaldım, sonra...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sizin d ö ne m inizde yani, tutukland ı mı?
BURHAN TANSU -

H atırlayam ıyorum

efendim

şimdi;

yani,

öyle

le

desem , böyle de desem yanlış olur.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hangi tarihe kadar kaldım dediniz?
BURHAN TANSU - 1993 Aralığına kadar...
BAŞKAN - Ocakta olm uştu olay...
TEVFİK

DİKER

(M a n is a )-

Yani,

siz,

olayın

olduğu

tarih te

T e r 'r le

M ücadale Şube M üdürlüğünde...
BURHAN TANSU - Efendim, 24 Ocak 1993 ta rih in d e olay oldu. Ben

12

Aralığa kadar, 1993'ün sonuna kadar orada kaldım.
BAŞKAN - Şim di, D evlet G üvenlik M ahkem esinde, soruşturm ayı

onlar

yü rü tü yorlar. D evlet G üvenlik Mahkemesi bu soruşturm ayı yürütürken, siZ';--n
her ay; yani, nasıl takip ediyor, ek bilgi belge mi alıyor, yoksa, nasıl t ik ip
ediyor?
BURHAN TANSU - Bize talim atla en son ele ne geçti, ilerle m e var

n.

n e d ir diye o şekilde , biz araştırm alarım ızı peyde rpey arz ediyo rd uk.
BAŞKAN - Yani, D evlet G üvenlik M ahkem esinin dışında Em niyetin iıir
araştırm ası o luyo r mu ayrıcı; yani, şimdi soruşturm a dosyası D evlet G üvenlik
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M ahkem esinde. Mesela, Devlet G üvenlik M ahkem esinin dışında da Emniy-riin
çalışm ası var mı?
BURHAN
M üdürlüğü

TANSU

D evlet

-

Demin

G üvenlik

de

arz

ettiğim

M ahkem esinin

gibi,

em riyle,

b irlik te ,
ona

Emniyet

n iy a b e tin ,

savcılarım ıza niyabeten görev yapıyorlar, b ilg i, belge to p lu yo rla r, oraya

ırz

e d iyo rlar.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Sayın Müdürüm, yine Kom isyona daha önce
çağırdığım ız ve şu anda görev yapan bir astsubay bir arkadaş, görevde kendisi
ve Jandarm a Genel Kom utanlığının istih ba ra t b irim le rin d e görev yapmış, çok
net bir şe kild e bu Kom isyonda Tekin C oşkuner, A laattin Çakıcı ve Korkut Ekon
iliş k ile rin in bu cin aye ti iş le d iğ in i ve Tekin C o şkuner'in C-4'ü gösteren, bulan,
koyan kişi oldu ğun u söyledi. Jandarm a istihbaratı bunu b ile b iliy o r, bu kn :ar
duyum a la b iliy o r ve bu kadar kesin iddia ediyorsa, acaba Terörle Mücac le
Şube M üdürü olarak siz hiç böyle bir duyum alm adınız mı? Çok net ve k = sın
ifade ed iyo r Jandarm a istihbaratı, ki, olay Jandarm a istih b a ra t sahasından
ziyade

Em niyet

istih ba ra tın ın .

M illî

İstihbarat

T eşkilatının

ve

îi.:ın

a la n la rın ız d a . Bu konuda bana bir şey sö y le y e b ilir m isiniz?
BURHAN TANSU - Efendim ben ilk defa duyuyorum Tekin Beyin isnum.
B ilem iyorum , ilk defa duydum.
TEVFİK DİKER (M anisa) - G azetelerde de çok yazıldı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Alaattin Çakıcı'yı du ydunuz mu?
BURHAN TANSU - Alaattin Çakıcı'yı duymuştum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O günkü

araştırm a

kapsam ınızda,

n z in

gözün üzde şüp he li h içbir şey...
BURHAN TANSU - H içb ir tarafı olmadı.
AHMET

PİRİŞTİNA

(İzmir)

-

Şüpheli

Ç akıcı'nın?..
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h içb ir

şeyi

yoktur

Alaattin

BURHAN TANSU - Şüpheli dem iyorum , ba ğlantılı bir şey...
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Yani, tekrar sorumu yen iliyorum . Jan da im a
İstihbaratı, ki, sizin istihbaratınıza göre bu konularda biraz ge ride kalması
gereken

bir

istih ba ra t elemanı

ve

şu

anda

aktif olm adığını

istihbaratta,

pe rson el gö revin de bulu ndu ğu nu söyleyen kişi bu Kom isyonda kişi isim '?ri
vererek,

iliş k ile ri ve C-4'ü gösteren adamı da

söyleyerek,

C -4 'ü

şişr-nin

içe risin d e ... g ö rd ü k le rin i iddia edecek kadar net bir şekilde söyledi. Onlar bu
şekilde bilg i sahibi o la b ild iğ i... Ben doğrudur, eğridir, onu söylem iyorum , bir
yön le ndirm e de o la b ilir.T a b iî ki, biz hem ona hem size inanm ak durum undayız,
bir kanaatin sahibi olarak söylem iyorum , burada ifade e d ild i.

Bu ifad eler

karşısında. T erörle M ücadele Şube Müdürü olarak siz bu b ilg ile rd e n hiç almış
m ıydınız?
BURHAN TANSU - Hiç alm adık efendim , öyle bir duyum ge lm ed i bize:
ama, benden sonra hizm et yapmış, şu anda görev yapan arkada şlarım ız belki
b iliy o rd u r; ama, ben k e sin likle öyle bir şey duymadım.
BAŞKAN

-

Çok

teşekkür

ediyorum ,

çok

sağ

olun,

geld iniz.

Kom isyonum uza bilg i verdiniz.
Teşekkür ederiz.
T abiî İzmir'e döne ceksin iz, hayırlı y o lc u lu k la r diliy o ru z.
A bdurrahm an Toygar Bey, şu anda Ankara Em niyet M üdür Yardımcılığı
g ö revin de

bu lu nuyo rsunu z.

İstihb arat Şube

Müdürü

1993

olarak

yılında,

Uğur

Mumcu

görev yapıyordunuz.

Kom isyonu olduğu için, siz de o dönem de

Em niyetin

cin aye ti

Burası

konusunda

b ild ik le rin iz i

Kom isyonum uza

oluruz.

-

495

-

Uğur

Mumcu

İstihb arat Ş ub e-m e

baktığınız için hem olayın ön cesinde ki istih ba ra t hem olayın
g e liş m e le r

sırasında

s o n ra s ım a k ı

akta rırsa nız

memnun

ABDURRAHM AN TOYGAR - Şim di, efendim , 24 Ocak 1993 tarih ind e
olay m eydana geldi. Bu olay olm azdan önce, istih ba ra t olarak bize intikal
eden Uğur Mumcu'ya yön elik he rhangi bir saldırı, eylem olacağı konusunda
h e rha ngi

bir

bilg i

in tika l

etmedi.

İntikal

etseydi

zaten

ge rekli

te d b irle ri

aldırırd ık, alırdık. O gün o ta lih s iz olay oldu ve olayd an sonra o çevrede
ya p ıla b ile c e k

çalışm aları

terörcü

arka daşlarım ız

yaptılar,

d in le n e b ile c e k

k iş ile ri d in le d ile r, ih b a rla r d e ğ e rle n d irild i, onların ifa d e le rin e ba şvuruldu ve
DGM savcısı zaten

olay yerine ge le re k el koyduktan

sonra onun

verdiği

ta lim a tla r do ğ ru ltu s u n d a da çalışm a lar s ürd ürü ldü . B ilaha ra da bize istihbarat
olarak detaylı, yaptığım ız opera syonlarda da bu olayın

ortaya çıkarılm ası

konusunda he rha ngi bir ipucu elde edem edik.
BAŞKAN - İstihb arat Şube M üdürlüğüne ne zaman başladınız, ne zaman
sona erdi?
ABDURRAHMAN TOYGAR -

1992'de başladım tem m uz ayında, 1996

A ğustos ayında terfim den dolayı ayrıldım.
BAŞKAN - Yani, bu dört sen elik zaman d ilim i içe ris in d e hem cin ayetin
işlenm e sind en önce veyahut cin aye t işlend ikten

sonra

istihbaratı manada

önem li bir ...
ABDURRAHM AN TOYGAR -

Bize

bilg i intikal etm edi, etseydi zaten

ü zerine g id e rd ik, m utlaka operasyona dö nü ştürürdük: fakat, diğer çalışm alar,
terörd eki arka da şlarım ız, biz de katkılarda bulunm ak sure tiyle DGM savcısının
ve rd iğ i ta lim a t d o ğru ltusun da yerine ge tird ile r.
BAŞKAN - Başka ilave e d e ce ğ in iz bir şey?
ABDURRAHM AN TOYGAR - Yok efendim , benim arz ed eceklerim
kadar.
BAŞKAN - T eşekkür ederim .
Şim di, arkadaşlarım ızın soruları varsa...
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Buyurun Tevfik Bey.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Sayın Müdürüm, bugün ga zetenin birinde,

H ü rrriyet G azetesinde bir yazı var Uğur Mumcu cin aye tiyle ilg ili. Ben onu bir
istih b a ra t olarak kabul ediyor, değe rlen diriyorum . Onu okudunuz mu, o konuda
d e ğ e rle n d irm e n iz nedir?
Bir

diğe ri

de,

sizden

önce

bu

Kom isyonda

ifadesine

ba şvurduklarım ızdan b iris i çok net bir şekilde; yani, bilg i olarak evvela sizde
olm ası gerekirke n, söyledi, iddia etti, dedi ki, isim verdi, Tekin C oşkun er C - i'ü
gö sterdi. Şu kişinin yanında gösterdi. Tekin C oşkuner şöyle bir adam dır. Tekin
C o şkuner Alaattin Çakıcı ile

be ra b e rliğ i

vardır.

Tekin

C oşkuner,

Alaattin

Çakıcı, Korkut Eken ekibi, iş b irliğ i vardır. Hatta, bir nebze de bu olayda C ?m
Ersever tarafıyla iliş k ilid ir. Oradan da bir iki kişi vardır ve bu nlar bu cinayeti
işledi dedi. Bu İkincisi.
B irincisi Hürriyet G azetesindeki iddia, İkincisi bu istihbarat, Kom isyonda
ifade e d ild i. Bir de kam uoyunda, bugüne kadar bu işte çıkmış birsürü yazı, cızi
var; yani, a ile n in burada söyled iği, Behçet Cantürk ve be lli bir siya sî partinin
t

genel

başkanı

Mumcu'yu

ve

hedef

Türkiye'de

seçtiğ in i

yaşayan

iddia

eden

insanların
ve

bu

be lli

konuda

gruplarının
da

hedef

ınr
seçilip

ka tle d ild iğ in e d a ir ... gazetelerde bu kadar yazıyor. Siz bu istih ba ra tları hio mi
alm adınız?
Bir de Susurluk Kom isyonunda ortaya çıkan

Uğur Mumcu cin ayetine

yö n e lik bazı y ö n le n d irm e le ri herhalde gazetede oku du nuz yazılı

istihbarat

gelm ed iyse bile. Bunlardan da mı bilgi yoktu ve bu b ilg ile rin size gelm ey

im

nasıl yorum luyorsunuz?
ABDURRAHMAN TOYGAR - Efendim, şunu arz edeyim ; bugün gazeteyi
okum adım ; çünkü, şu an terör, güvenlik, çevik kuvvet ve iki şubeye anna
baktığım

için,

m alum unuz

kitle

ö rg ütle rinin
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eylem le ri

o ldu ğun da n

dolayı

geldim

yerim e,

oradan

buraya

geldim ,

okuma

fırsatım

olm adı,

bugünkü

C um huriyet G azetesini okuyam adım.
TEVFİK DİKER (M anisa) - O zaman çok daha net açayım. Diyor ki bir
gazetede m esela bundan önce; Murat İpek ve Murat Demir adında iki PKK
itirafçısı D e n iz li'ye g id iyo rla r, yine Em niyet y e tk ilile riy le b e rab er o lu y o rla r ve
orada bir tele vizyo n y e tkilisin e bir fotoğraf gö steriyo rlar, işte bu adam diyorlar.
S akallı, ranzalı bir odada, bu adam, bombayı koyanlardan birisi bu diyorlar.
Bir kişi de değil d iyorla r, net ifadeyle oraya g id iy o rla r. Bunlar gazetelerde
çıktı.
ABDURRAHMAN TOYGAR -

Efendim, açıklam aya çalışayım müsaade

e d e rse n iz o konuları.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Üç tane olay soruyorum size; bir bu, bir Cem
Erseven olayı, bir Susurluk bağlantılı.
ABDURRAHMAN TOYGAR - Anladım efendim .
Şim di,

de ğişik

zam anlarda

bu

tür

o la yla r

basında

s ö y le d ik le rin iz e ilaveten, bir ara da Star T ele vizyonu
konuşm a yaptırdı, ben gördüm , ettim

çıkıyor.

Sizin

çıkardı tele vizyo nda

diye. Şahsı aldık ve onun söylerligi,

bahsettiği, k iş ile rin he psini de aldık. Hatta, Şeyda Açıkgöl ile Ardan Z ertürk’ü
de aldı terörd eki arkada şlar, s o rg u la d ıla r ve adam ların yalan söyled iği onaya
çıktı. Biraz da aklî deng esin in bozuk olduğu tahmin ed ild i ve mahkeme
tutukladı, d iğ e rle rin i serbest bıraktı.

Basında de ğ işik ta rih le rd e

'nu

bu şeyler

çıkıyor; işte ben şunu yaptım... O Tekin konusunu iyice hatırlam ıyorum ; &nıa,
öyle bir şey duydum. O da sanırım m ahkemeye çıktı, ad iiye ye intikal etti, o da
orada y arg ılan dı ve sanırım tahliye e d ild i, serbest bırakıldı.
Şimdi, bunun dışında, Cem Erseven Korkut Eken m eselesine gelince.
Ben size sam im î olarak söylüyorum , kaldığım süre içe risin de bütün olayla rna n
fazla bu iş üzerinde durduk,

başta Emniyet M üdürüm üz Mehmet Cansev^n
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olm ak üzere, ondan sonra gelen em niyet m üd ürle rim iz olm ak üzere; yani,
yapılan eylem tasvip ed ile ce k bir eylem de ğ ild i, parça parça olm uştu oradaki
insan ceseti. elim izd en gelen her şeyi yaptık; ancak, m alum unuz, bu bir örgüt
işiyse eğer ki, örgütle rde bu şeyi yakalam adıktan sonra bunu ortaya çıkarmak
çok zor. O Tekin d e d iğ in iz şahıs C-4'ü gördüğünü söylüyor, biz bugüne kadar
İstanbul ve Ankara'da, yapılan opera syonlarda C-4 m addesi, esasında

bu

konuyu biz çok d e ğ e rle n d ird ik, çok araştırdık kendi bünyem izde, C-4 bir tek
İslâm î H areket de nilen bir örgüt var, bunda bir teneke sanırım İstanbul'da çıktı,
bir de biz burada PKK'da aldık. Buraya eylem yapmak için g e lm işle rd i. Harp
Okulu

ö ğ re n cile rin e ,

ö ğ re n c ile rin e ,

Polis

servis

Akadem isi

araçlarının

ö ğ re n c ile rin e

bulunduğu

yere

ve

eylem

Polis

Koleji

yapmak

ıçm

g e lm iş le rd i, biz eylem öncesi aldık. Bunun dışında, d iğ e r örg ütle rin h iç b irin d e
bu C-4 m addesi ele geçm edi.
Şimdi, zaten. Uğur Mumcu'nun öldü rü lm e eylem inde de kulla n ıla n RDX
C-4 krim inal laboratuvarın verd iği o. Ben teknik adam de ğilim , onun verniği
b ilg iye göre konuşuyorum . Bunun dışında d iğ e r örg ütle rde bu çıkmadı. Biz o
açıdan

d e ğ e rle n d ird ik.

İslâm î

Hareket

denilen

örg ütle

ilg ili

İstanbul'da

op e ra sy o n la r yapıldı, bizim burada yapıldı, İzm ir’de yapıldı; fakat, bu Uğur
Mumcu olayıyla ilg ili bir ipucu ele geçm edi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Türk S ilahlı K uvvetlerinde var mı C-4?
ABDURRAHMAN

TOYGAR

-

Onu

bilem iyorum

efendim .

Kendi

bü nye leri olduğu için onu oradan sorarsanız ayrıntılı bilg i v e re b ilirle r,

;ç
en

bilem iyorum .
Bir de, bu C-4 m addesinin oraya monte edilm e si. Ben kendi bomba
uzmanımı da çağırdım sordum -ki, on-onbeş senelik bomba uzmanı, bu işlerle
uğraşıyor-

dedi

ki,

bana

görev

verilse,
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ben

bu

şekilde,

onu,

ornva,

patlatm adan yerleştirem em , bu bir profesyonel işi dedi. Yani, o açıdan, çok
şey bir konu.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Yani, bomba imha uzmanı mı bunu söyledi?
ABDURRAHMAN.TOYGAR - T abiî efendim .
TEVFİK DİKER

(M a n is a )-

Kendisinden

de

daha

profesyonel

birinin

olm ası lazım gelir.
ABDURRAHMAN TOYGAR - Elbette ta b iî ki efendim . Yani, şim di, onun
bir

m isina

ku llan m ışlar.

sistem i
Onu

d iyorla r,

takarken

bilm iyorum
dahi

o n la r

gevşetm esi,

kendi

şeylerin de ,

g e n iş le tilm e s in d e

onu

elind e

pa tla y a b ilir.
TEVFİK DİKER
o la b ilir?

(M anisa) -

Siz İstihbarat

uzm anından

da

Şube

pro fesyonel

Peki, böyle profe syon el

Müdürü

olarak,

k işile rin

bu

kadar,

o la b ile c e ğ i

k iş ile r
bir

kimherde

bomba

T ürkiye 'd eki,

imha

nereden

g e le b ilir? Yani, yurtdışı ba ğlantılı mı demek istiyorsunuz?
ABDURRAHMAN TOYGAR -

Efendim, bizim

uzm anlarım ızı biz kendi

im kânlarım ız, d e vle tim izin im kânları ölçüsünde ye tiştiriyo ru z: yani, bu terör
grupla rının

uygulam alarına

karşı

hazırlıklı

olm ak

açısından

yetiştiriyoruz.

Benim arkadaşım ben bunu koyamam diyor; ama, profe syon el

kim dir, kim

o la b ilir, ben kim seyi suçlayıp zan altında bırakm ak istemem.
TEVFİK DİKER

(M anisa) - Suçlayın

dem iyoruz, b ilg i olarak, istih ba rî

olarak veya yabancı kaynak mı gösterm ek istiyorsunuz?
BAŞKAN - M üsaade eder m isiniz...
Şim di Genel Kurulda oylam aya başlayacak. Onun için, toplan tıya ara
veriyorum .
Kapanma Saati;17.00

-

500

-

DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 17.57
BAŞKAN: Başkanvekili Tevfik DİKER (Manisa)
—

BAŞKAN - Evet, çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Benim üç tane sorum olacak Sayın Toygar.
1- Daha önce Komisyonumuzda patlayıcılarla birazcık ilgili olabilecek Silahlı
Kuvvetler bünyesinden de olan bazıları, C-4'ün Türkiye'de ordu dışında bulunamayacağını,
bu C-4'ün, sizin ifadenizle "PKK ve İslâmî Hareket örgütüyle iki örgütte kullanıldığını...
ABDURRAHMAN TOYGAR - Bulunduğunu, ele geçtiğini...
BAŞKAN - ...ele geçtiğini" söylüyorsunuz. Orada bulunabileceğini, bunu çok
profesyonel kişilerin kullanabileceğini söylediler. Bu konuda askerlikte bu eğitimi almış
kişilerin de işin içinde olabilme olasılığı gibi bir ifade de bulundu; birincisi bu.
ABDURRAHMAN TOYGAR - Kim bulundu efendim? Ben mi?
BAŞKAN - Hayır, siz değil; bu komisyonda sizden önce ifade verenler.
2- Profesyonel kullanıcılar kimler olabilir? Şu anda, devlette, bunların bir kısmı görev
yapıyor, devlet adamı bunlar, bu ifadeleri burada söyleyenler. Bunlar, biraz önce sizin
değerlendirdiğiniz gibi, almış olduğunuz bilgilere göre, ipuçlarına göre ifadesine
başvurduğunuz, sonradan hakikaten sağlıksız, ruhî bunalım içerisinde olan, çıkan tür
insanlar değil, devlette de görevlerine devam ediyorlar. Bu konulardaki düşüncelerinizi rica
edeceğim.
ABDURRAHMAN TOYGAR - Son bölümü anlayamadım efendim. Devlette görev
yapanlar ne? Onları mı söylüyorsunuz?
BAŞKAN - Şimdi, burada, bu komisyona davet edilip, ifadesine müracaat edilip,
ifadesine başvurup, ifadesini aldığımız, şu anda devletin içinde görev yapanların söyledikleri,
bu benim söylediklerim size, soru olarak yönelttiklerim; "C-4 Silahlı Kuvvetlerde bulunur,
bunun dışında hiç başka bir yerde bulunmaz Türkiye'de; hiçbir başka türlü ele geçirilemez"
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dedi. "Bunu kullananlar profesyonel kişilerdir, yerleştirenler veya kullananlar ve ayrıca,
bunun içinde askerlikte bu işin eğitimini almış kişilerin de olması lazım; yani, bunu yaparken
bir kişilik değil, belli bir grup olarak yapılmıştır. Onun içinde bunlar da olması gerekir" dediler.
Bu konularda ne diyorsunuz?
ABDURRAHMAN TOYGAR - Şimdi, efendim bilmiyorum. Bu arkadaşlar böyle görüş
belirtmiş olabilirler. Yalnız, ben, size demin de arz ettim, yine de arz edeyim. Türkiye'de tek
Silahlı Kuvvetlerde bulunup bulunmadığını ben bilemiyorum; çünkü, oranın yetkilisi değilim
veya orada askerlik yaptığım süre içerisinde, 24 ay askerlik yaptım Jandarma olarak,
polisliğe girmezden önce. C-4 ile filan karşılaşmadım ve bu işle uğraşan kişileri de görmedim
Jandarma Komanda Okulundaydım.
Şimdi, ancak, burada benim biraz önce arz ettiğim gibi, sadece İstanbul'da yapılan
bir operasyonda İslâmî Hareket denen örgütte bir teneke çıktı. Bir de bizim burada PKK
militanı olarak gelen ve önceden tespit ettiğimiz şahısta eylem öncesi aldığımız C-4 RDX
maddesi çıktı. Onun dışında, resmî kurumlar kullanıyorsa veya normaldir belki ihtiyaç varsa
belli bir prosedür içerisinde bunu alıp kullanabilirler; ona ben bir şey demiyorum. Ancak,
yasadışı örgütler zaten yasadışı hareket ediyorlar; illegal yollardan bunu temin edip, gelip
burada terör estirmek için bunu yapıyorlar. Bunlardan da sadece bu ikisinde bugüne kadar
benim bildiğim ele geçti; onun dışında ele geçmedi.
BAŞKAN - Başka faili meçhul cinayetlerde C-4 kullanılmadı mı?
ABDURRAHMAN TOYGAR - Şöyle efendim: Bir Amerikalı Çavuş Marvic olayı var. 28
Ekim 1991 olabilir. Bir de yine Mısır ticaret ataşesi Abdullah Salih veya Abdullah Hüseyin
olabilir, ismini yanlış söylemeyeyim. Bunlardaki de aynı gün ikisi de meydana geldi; o da
RDX, 1991 yılında, aynı gün oluyor olay değişik saatlerde. Onların da eylemde kullanılan
patlayıcısı RDX. Bu laboratuvar neticelerinden aldığım bilgileri ben size arz ediyorum. Onlar
da RDX kullanmış. Onun dışında, burada başka faili meçhul olaylarda bu
maddesine rastlanmadı.
BAŞKAN - Sorularınız var mı acaba?
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RDX

C-4

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben şeyi sormal< istiyordum. Bu bir ihbar geliyor bir
şüpheli şahıs üzerine ve dört gün sonra gidiliyor Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Devlet Demiryolları Misafirhanesinde Mehmet Emin
Günaydın gibi bir ismin İslâmî Hareket örgütünün kuryesi olduğu biçiminde 155 nolu
telefona bir ihbar geliyor. Bu ihbar aynı gün değerlendirilmiyor; yani, ihbar 17'sinde geliyor
galiba, 21'inde gidiliyor olay mahalline.
ABDURRAHMAN TOYGAR - Sebebini bilemiyorum efendim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hatırlıyor musunuz?
ABDURRAHMAN TOYGAR - Efendim, o kadar çok ihbar geliyor ki, bilemiyorum,
hatırlayamıyorum.
BAŞKAN - Başka soru var mı?
REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Başkan, şöyle bir şey sormak istiyorum. İstihbarat
Şube Müdürü olarak bu işlerin içerisine bu kadar emek vermiş bir kişisiniz. Bu çalışmalann
sonunda bir sonuç elde edilememiş. Şimdi de komisyonumuz. Meclis ve millet adına bu
görevi sürdürüyor. Sizin istihbarat Şube Müdürü olarak şu kadar zaman içerisinde kafanızda
billurlaşan bir iki nokta var mı? Yani, bu cinayetin çözümü istikametinde, ihtimal olarak. Şu
yapmıştır diyebilseniz, zaten dersiniz; ama, sizin mesleğinizin gereği olarak

da

komisyonumuza ipucu demiyorum; yani, bir tahmin olarak, benim tahminimce bu şöyle şöyle
olmuş olabilir gibi bir mütalaada bulunabilir misiniz? Daha doğrusu bulunmanızı bekliyorum.
ABDURRAHMAN TOYGAR - Şimdi efendim şöyle: Tabiî, zaten bizim görevimiz.
Burada görevde olduğumuz süre içerisinde faili meçhul olayların ortaya çıkarılması;
amacımız bu; ancak, bizim, tabiî, buradaki sıkıntımız, mesela Mehmet Topaç olayı, eski
Adalet Bakanımız Mehmet Topaç da öldürüldü. Bu olayda da bir ara şey kalındı, belirli
değildi failler; ama, yasadışı bir örgüt şeyini, takiple, bu 15 gün gibi kısa bir sürede çıkarıldı,
silahla kullanılmıştı, ilişkileri, diğer unsurlar kontrol edilmek suretiyle sonuca varıldı; ancak,
burada, işte, demin de arz ettiğim gibi, bir C-4 her yerde bulunmayan, sadece doğu bloku
ülkelerinde, Amerika'da olduğu söylenen, öyle söylüyorlar, buralarda temin edilebilen bir
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maddeymiş.

Bunlartn kullanılması, bu maddenin kullanılması, tabiî, bizi değişik

değeriendimnelere itti. Bu arada, biz, tabiî ilk etapta bunu hangi örgütler, yani, hiçbir örgüt
ayırt etmeksizin kullandı, İslâmî Hareket denen örgütte çıktı ve PKK'da çıktı. Onlarda
yakalanan militanlarla, bu konular da görüşüldü; ama, bir sonuç elde edilemedi.
Onun dışında, müspet şu yapmıştır, şu yapmış olabilir demek de yanlış olabilir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, bir istihbaratçı olarak o zaman bu İslâmî Hareketin
üzerine yanlış yönlendirildiniz, PKK üzerine yanlış yönlendirildiniz kanaatine vardınız mı?
ABDURRAHMAN TOYGAR - Hayır efendim.
Şimdi, zaten bu tür olayda tek bir hedefe yönelînmez. Değişik yöntemlerle değişik
yere yönelinir. Herkesten şüphe etmek lazım. Hatta sanık gelse ‘ ben yaptım* dese dahi ben
şüphe ederim ta sonuna kadar, neticelenene kadar. Onun için, tek bir tarafa bağlı kalmak
yanlış olur, öyle bir şeye girmedik.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, hareket noktanızdaki veriyi hep şey oluşturuyor;
yani, bu bombanın dışarıda olabileceği veyahut da içeriden iki örgüt olabileceği. Halbuki,
son zamanlardaki gelişmelerle görüyoruz ki -tabiî bazıları da iddia- bizim vatandaşlarımızın
içinde de CIA ile bağlantısı olduğu iddia edilen insanlar var. Dış istihbarat örgütleriyle
bağlantısı olduğu iddia edilen insanlar var. Yani, artık dünyanın iletişimi, ulaşımı ve maşallah,
bizim teröristimizin, bizim yasadışı insanlarımızın da çapları o kadar geniş ki, yani, onlar da
dünya listelerine girdiler.
Yani, o açıdan, sizin böyle bir ihtihbaratçı olarak burada yönlendirilmiş olmanız veya
sadece böyle bir yorum yapmış olmanız bir eksiklik değil mi acaba? Başka yerlerde de
aramak gerekmez miydi demin söylediğimiz noktadan hareketle, herkes şüphelidir: ama, dış
dediğiniz zaman, bir de içerideyse, sadece İslâmî Hareket veya PKK dediğiniz zaman bayağı
bir çevre, çerçeve daralıyor aslında.
ABDURRAHMAN TOYGAR - Şimdi, efendim, yanlış anlaşılmasın. Ben, bu örgütler
yaptı demedim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tabiî... Tabiî...
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ABDURRAHMAN TOYGAR - Yalnız, patlayıcının benzerliği açısından bu iki örgütte
böyle bir patlayıcı ele geçti. Şimdi, Türkiye'de her yerde bulunan bir madde olmadığı için,
diğer Türk sol örgütlerde, Kürt sol örgütlerde, diğer örgütlerde hiçbirinde bu çıkmadı. Ben onu
arz etmek istedim size. Yoksa, sadece bunlar yaptı da oraya sıkıştık kaldık değil. Değişik
yerlere de, ihbarları da, her şeyi de yaptık; ama, bizi hedefe götürebilecek bir istihbarata
ulaşamadık bu konuda.
Ben onu arz etmek istedim.
BAŞKAN - Şimdi, bu Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili medyaya da yansımış; yani,
istihbaratçı da olmasanız, şu anda Emniyet Müdür Yardımcısı da olmasanız, Ankara Emniyet
Müdür Yardımcısı da olmasanız, uzaktan yakından birazcık ilgili kişilerin çok net -ki, bu
komisyona da yansıdı- iddiaları var:
1- Tevfik Ağansoy'un televizyonlarda "Uğur Mumcu cinayeti dahil konuşurum" diye bir
ifadesi var. Böyle bir şey duydunuz mu televizyonlarda?
ABDURRAHMAN TOYGAR - Şimdi, efendim, basında, tabiî değişik zamanlarda
değişik şeyler her gün çıkıyor.
BAŞKAN - Devam edeceğim.
2- En yakın zamanda iki PKK itirafçısının, hatta bombayı koyanın resminin dahi
ellerinde olduğuna dair ki, isimleri Murat ipek, Murat Demir.
3- Bu, biraz önce dediğim, yine bu komisyonda ifadesine başvurduğumuz, yine bir
devlet görevlisinin -basına sızdığına göre- bir isim öneriyor ve bir ağ öneriyor. Daha önce de
o soruyu yönelttim size. Üç tane net; yani, bunlar koydu, yaptı, etti şekliyle. O tarihin istihbarat
Şube Müdürü olarak, şimdi de Ankara'nın Emniyet Müdür Yardımcısı olarak arada bir aynlık
geçti mi görevde; yani, Ankara'dan ayrıldığınız oldu mu?
ABDURRAHMAN TOYGAR - Hayır.
BAŞKAN - En son Tevfik Ağansoy'da bile, böyle bir iddia var. Ben, bununla ilgili
Emniyet Teşkilatının istihbaratlarının veya ilgili birimlerin hareket etmesi gerekir, çalışması
gerekir diye bu konularda herhangi bir çalışma yaptınız mı, bunu ihtiyaç hissettiniz mi?
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ABDURRAHMAN TOYGAR - Şimdi, efendim, Tevfik Ağansoy konusunda, ben... Bu
şahsın faaliyet alanı İstanbul. Belki bu konuda da bir çalışma basına yansıdıktan sonra;
çünkü, basına yansıyan, görsel basına yansıyan her konuda biz çalışma yaptık. Biz, özellikle
terör şubesindeki arkadaşlar, biz istihbarat olarak ayrı değerlendirdik. Onu, şu an, Tevfik
Ağansoy ile ilgili hatırlamıyorum ama mutlaka yapmışızdır. Tevfik Ağansoy'un faaliyet alanı
İstanbul. Onun için, ben biraz daha o konuda detaya giremeyeceğim. O iki tane PKK'lı
itirafçıdan bahsediyorsunuz Murat İpek...
Şimdi, bu adamlar meçhul, yok, arıyoruz onları şimdi; bulduğumuzda bu konuda
bilgisine başvuracağız konuyla ilgili; ama, bunun dışında da, Kocaeli'de de birisi çıktı, ben
"Yeşil'im" dedi, yakalandı, mahkeme serbest bıraktı.
BAŞKAN - Ama o açık yeşil, esas yeşil o değil...
ABDURRAHMAN TOYGAR - Tamam da efendim. Bu tür şeyler basma yansıyor da
ben o açıdan söylüyorum.
BAŞKAN - Yani, şunu söylüyorum. Bakın, sizin bizden çok şey daha bilmeniz lazım.
Bizim kulağımıza geliyor. Mesela o itirafçılar şu anda Ankara'daymış, bazı gazetecilerle
berabermiş.
Ankara Emniyet Müdür Muavinisiniz, sorumluluk alanınız, ta o günden bu yana,
istihbarattan da devam ediyor. Bir Tevfik Ağansoy olayını televizyonda duysanız bile, o
İstanbul'un olayı diye bakamazsınız; çünkü. Mumcu lafı geçtiğine göre, acabc. diyorum, siz bu
konuyu değerlendirip, hemen yazışmalar, çalışmalar, bir şeyler yapmadınız mı?
ABDURRAHMAN TOYGAR - Efendim, şimdi İstanbul olayı diye değerlendirmek
istemedim; o yanlış anlaşılmasın. Yani, şahsın ağırlıklı olarak faaliyet alanı İstanbul olduğu
için, o konuda, şahıs hakkında fazla bir bilgim yok.
BAŞKAN - Şahısla ilgili sormuyoruz biz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben Tevfik Beyinkini aynı paralelde geliştirmek istiyorum;
birkaç somut şey soracağım. Size efendim Genel Müdür Muavini olarak hangi şubeler bağlı?
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ABDURRAHMAN TOYGAR - Emniyet Müdür Yardımcısı olarak, Terör Şubesi,
Güvenlik Şubesi, Çevik Kuvvet, Foto Film, EKK...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama bu terör mutlaka Mumcu kapsamına giren... Bu
dosya kapandı mı, çalışmaya devam ediyor mu?
ABDURRAHMAN TOYGAR - Hayır efendim. Bu konuda DGM Savcısının talimatı
üzerine ve kendi bulduğumuz bilgileri değerlendirmek suretiyle dosyaya intikal ettiriyoruz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Arkadaşlar çalışıyor; siz de bizzat ilgilisiniz.
ABDURRAHMAN TOYGAR - Tabiî.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şimdi, ben, başka bir şey sormak istiyorum. Tevfik Bey
size bugünkü gazeteleri sormuştu bundan bir tur önceki görüşmede. "Bugün okumadım"
dediniz; haklısınız; yani, günün akışı filan hemen eksik olmayın geldiniz; ama, dün çok
önemli bir haber vardı bu konuda; yani, ben dün okudum o haberi. Alaattin Çakıcı'nın 22-23
geceleri, işte Büyük Ankara Otelinde kaldığına ilişkin, işte kuşkulu olduğu; yani, onun
oralarda kalması, telefon numaralarının tespit edildiğine ilişkin haber var. Mesela, size bu
konuda bir bilgi gelmiyor mu? Yani "bu dosya kapanmadı" diyorsunuz da; yani, baktığınız
zaman kapandı mı acaba diye bir izlenim bırakıyor.
ABDURRAHMAN TOYGAR - Efendim, o konuda ilgili, bana bağlı olan o şubenin
başında şube müdürü arkadaşlarım var. Ben, size, biraz önce de arz ettim, gazete okuma
fırsatım dahi olmadı; o kitle olaylarını takip etmekten dolayı. Arkadaşlarım harekete geçmiştir,
onun teminine çalışıyorlardır.
BAŞKAN - Efendim, geçti mi, geçmiştir mi?.,
ABDURRAHMAN TOYGAR - Geçmiştir...
BAŞKAN - Şu anda o medyada çıkan haberlerle ilgili Ahmet Beyin sorduğu konuda
Ankara Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimleri harekete geçti?..
ABDURRAHMAN TOYGAR - Ben bugün arkadaşlarla görüşmedim, geçmiştir
diyorum efendim; çünkü, niye, bu konuda savcılarımız da çok hassas, bizim arkadaşlarımız
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da devreye girmese hemen telefon açıp devreye sokuyorlar; yani, bu konuda DGM'de
arkadaşlanmızla hassas bir şekilde çalışıyorlar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben, Sayın Müdürüm, bana şu hassasiyeti... Ben
anlamak istiyorum; özür dilerim; yani, savcılarımız çok hassassa, en çok hassasiyeti bu
gazeteler sabah 8‘den itibaren yayımlanmaya başlıyor. Yani, size açıp bir telefon etmesi
gerekmez mi? Ya, bizim bu hassasiyetle çok üzerinde durduğumuz Uğur Mumcu olayıyla
ilgili şöyle gelişmeler var diye. Bizim endişelerimizi haklı görün Sayın Müdür. Niçin biliyoı
musunuz; biz, dosyanın içine girdikçe, sanki. Emniyet, Savcılık bu işi biraz ağırdan almış,
sanki bu iş olmasın diye devletin birçok kişi, kurum ve bazı kurumlarından bazı
savsaklamaya uğramış gibi bazı bilgiler ediniyoruz; yani, bu yönde soruyoruz ve onun için
üzerinde duruyorum; yani, şu aşamada da gene bu dosya sanki rafa kalkmış ve sizin
söylediğiniz gibi savcılar hassasiyetle üzerinde durmuyor gibi düşünüyorum. Ben, başka
mesleklerde faaliyet göstermiyorlar; ama, insan kendi işinde insan, kendinin gerçekten önem
verdiği bir konuda herhangi bir şey olursa hemen ilgili girişimi yapar; yani, buradaki örneği
de şudur onun. Savcının hemen telefona yapışıp, sizi araması veya yazıyla bildirmesi lazım.
Bakın şöyle bir gelişme oluyor, komisyonda şu tür bilgiler var gibi bir icraat içinde olması
lazım diye düşünüyorum.
ABDURRAHMAN TOYGAR - Şimdi, efendim, savcı bizim adlî amirimizdir. Hem yazılı
hem sözlü emirlerini biz yerine getiririz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, almamışsınız efendim.
ABDURRAHMAN TOYGAR - Hayır efendim. Ben, Emniyet Müdür Yardımcısı olarak
almamış olabilirim; çünkü, biraz önce mazeretimi anlattım. Ben, bugün Emniyet Müdürümle
de görüşemedim daha buraya gelene kadar; ama, benim o şubenin başında ilgili şube
müdürü arkadaşlanm benim yardımcım sayılır; bu işleri takip eden arkadaşlarım bunu
mutlaka almıştır. Şimdi, gittiğimde de bizzat onun alıp almadığını denetleyeceğim.
EŞREŞ ERDEM (Ankara) - Abdurrahman Bey, ben bir şey sorabilir miyim; daha
somutlaştırayım biraz.
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Genel bir kanı da böyle bir miktar kamuoyunda nedense savcılarımızın böyle olayın
üzerine yeteri kadar gitmedikleri biçiminde genel bir kanı var. Her olayla ilgili, bununla ilgili
değil; genelde; yani, çünkü, biri bir yerden çıkıyor gazeteye demeç veriyor, Ali ile Mehmet bir
araya geldiler bombayı falan yere koydular diye. Doğal olarak savcının hemen bunu çağırıp
buldurup polise, gel kardeşim, sen burada böyle bir açıklama yapmışsın; bu neyin nesidir
demesi gerekiyor. Tevfik Ağansoy İstanbul'da yakalandı ve İstanbul'da da televizyondan
açıklama yaptı; ‘ Beni çok sıkıştırmasınlar, sıkıştırırlarla Uğur Mumcu olayı dahil her şeyi
söylerim." Bunu alan savcı, DGM Savcılığı ve Ankara'da adam İstanbul'da oturuyor olsa bile,
nihayet Uğur Mumcu ile ilgili soruşturma Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığınca
yürütülüyor hazırlık soruşturması. Bu konuda bir talimat geldi mi size? Bu Tevfik Ağansoy'u
bulun, gelin, İstanbul'dan tespit edin ve ifadesini alalım biçiminde bir talimat geldi mi?
ABDURRAHMAN TOYGAR - Efendim, ben altı aydır terör şubesine bakıyorum, işte,
ağustostan sonra izin filan çıkarsak altı ay oluyor. Şimdi, o dosyayı incelemem lazım,
şubedeki dosyayı...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, özür dilerim Sayın Müdürüm; ama, araştırma
komisyonuna geliyorsunuz; yani, gelirken bunu incelemeden gelmiş olmanızı bir eksiklik
sayanm.
ABDURRAHMAN TOYGAR - Hayır efendim. Ben, buraya gazetede çıkan haberlerin
bana soru olarak tevdi edileceğini bilseydim, ben, bütün hepsini hazırlıklı gelirdim; ama...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hayır efendim, onu geçtim "dosyaya bakmam lazım"
diyorsunuz...
ABDURRAHMAN TOYGAR - Ben konunun özünü arz ediyorum. Şimdi, burada, DGM
Savcısı da benim adlî amirimdir. Ben savcının aleyhinde de şöyle olmuş, böyle olmuş deme
şeyine giremem. Çalışmalarımız... Şunu size içtenlikle söylüyorum, kesinlikle art niyet yoktur;
ben kendi ekibimi de söylüyorum. Adlî teşkilatı bizim dışımızda, her ne kadar adlî amirimizse
de ayrı bir bakanlığa bağlı; ama, ben bütün arkadaşlarımın bu işin çıkması için elinden geleni
yaptıklarına inanıyorum.
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BAŞKAN - Sayın Toygar, biz, devletin içinde bu görevde bulunanlara kesinlikle o
şekilde bir suçlamayla karşı karşıya değiliz; öyle bir şey yok; onu kendi üzerinizden atın.
Şimdi, dün buraya rahmetlinin ablası bizzat bana geldi, arkadaşınıza gelmiş; Beyhan
Gürson -tutanaklara geçmesi için- Tevfik Ağansoy'un televizyondaki o söyleminden sonra
"ben DGM Savcısına kimdir, nedir, en az beş altı defa şifahi olarak müracaatta bulundum,
bunun ifadesini alın diye; ama, ifadesi almamadan öldürüldü" diyor.
Şimdi, bu, çok büyük bir istihbarat; nasıl bir istihbarat; açık bir istihbarat. Ben de biraz
bu konulan bilirim de. Açık istihbaratı almış olan istihbaratçıların DGM'den talimat gelsin veya
gelmesin istihbaratî çalışmasını yapması lazım. Siz4n mıntıkanızın içerisinde olmuş,
istihbaratçılık yaptınız ve Emniyet Müdür Muavini olduğunuz, terörle sorumlu oluduğunuz bir
yerde çok açık istihbarat var. Beyefendi size soruyor Ahmet Bey, bu konuda DGM'den talimat
aldınız mı? Bu çok net bilinmesi, hatırlanması gereken bir şey.
ABDURRAHMAN TOYGAR - Hatırladığım kadanyla Orhan Yağar diye bir gazeteciyle
ilgili bir talimat geldi ve ilgili yere ilettik. Şahıs hasta olduğunu, bilahara geleceğini...
BAŞKAN - O başka bir olay...
ABDURRAHMAN TOYGAR - Onu hatırlıyorum; ama, öbür konuyu incelemem lazım.
BAŞKAN - Anladım.
Yani, Tevfik Ağansoy'u o ifadeleri hakkında, İstihbarat olarak. Terörle Mücadele
Şubesi olarak. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak ve DGM olarak, size talimat verilmiş, bir
çalışma yapılmış mı? Bunun tutanaklara geçmesi çok önemli; çünkü, bu cinayette net olarak
bir şeyler söyleyen. Uğur Mumcu cinayeti diye adına alınan, söyleyen kişilerin adedi zaten
çok az; bir elin parmakları kadar. Onun bir tanesi öldürülmüş. Herhalde arkadaşlarım onu
söylemek istediler.
Başka soru?.. Yok.
Teşekkür ederiz.
ABDURRAHMAN TOYGAR - Rica ederim efendim.
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BAŞKAN - Hoşgeldiniz.
ANKARA EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI OSMAN ÖZTÜRK - Hoşbulduk.
BAŞKAN - Nasılsınız; iyi misiniz?
OSMAN ÖZTÜRK - Sağ olun efendim. Sizler nasılsınız?
BAŞKAN - Biz de iyiyiz, çok sağ olun.
Şimdi, sizi buraya davet etmemizin sebebi... Osman Öztürk; şu anda Ankara Emniyet
Müdür Yardımcısı, olayın olduğu dönemde Çankaya İlçe Emniyet Müdürü. Çankaya ilçe
Emniyet Müdürlüğüne ne zaman başladınız?
OSMAN ÖZTÜRK - 1991 yılında başladım. 1993 yılı 11 inci aya kadar görev yaptım.
BAŞKAN - Şimdi, bu olayla ilgili olarak, tabiî, çok şeyler söylendi: fakat, olay sizin
ilçede vuku bulduğu için ve birinci derecede olaya siz müdahil olduğunuz için, o bakımdan
sizi dinleme ihtiyacı duyduk; siz de teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu konudaki
bilgilerinizi, düşüncelerinizi almak istiyoruz.
Buyurun efendim.
OSMAN ÖZTÜRK - Malumunuz, olay tarihinde Çankaya İlçe Emniyet Müdürü olarak
görev yapıyordum. Olay tarihi, hatırlayabildiğim kadarıyla 24.1.1993 tarihi, saat, tahminen
13.30 sıralarında Esat Bölgesi Karlı Sokak civarında bir patlama sesi olduğuna dair tölsiz
anonsları geçti. Bunun üzerine bana bağlı karakol ve asayiş ekiplerini olay yerine sevk ettim.
Bilahara, almış oludum bilgilerde bir patlama olayının olduğu anlaşıldı ve bunun üzerine
ekiplere çevre güvenliğinin alınmasıyla ilgili olarak talimat verdim ve kendim, tahminen bir 15
dakika içerisinde, trafik sıkışıklığı da dikkate alınarak olay yerine intikal ettim. Olay yerine
vardığımda patlamanın etkisiyle çevreye yayılmış, genelde cam parçaları, patlamadan
mütevellit çevreden toplanan büyük bir kalabalık vardı. Burada bize düşen, İlçe Emniyet
Müdürlüğü olarak bize düşen görev, olay yeri ve çevresinde delillerin kaybolmaması ve
muhafazası ile ilgili çevre güvenliğini almaktır ve bunun talimatını verdim bizzat başlannda
olmak kaydıyla. Olaya müteakip diğer ünitelerden de, TEM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube
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Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden

olay yeri çevresinde ve olayla ilgili

inceleme yapmak üzere ekipleri olay yerine intikal ettiler.
Burada, bizim, ilçe olarak üzerimize düşen görev, çevre güvenliğinin alınması ve
delillerin muhafazasıydı. Bunları da biz sağladık. Bilahara terörle ilgili şube olan Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri, patlayıcı madde uzmanları olay yerine intikal ettiler ve
biz, bundan sonraki aşamalarda kendilerine yardımcı olduk.
BAŞKAN - Bu kadar mı söyleyecekleriniz, ilave edeceğiniz bir şey var mı?
OSMAN ÖZTÜRK - Şu anda benim başka ilave edeceğim bir şey yok.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sorusu olan arkadaş?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Delillerin toplanmasının güvenliği mi size aitti, delilleri de
bizzat sizin ekibiniz mi topladı?
OSMAN ÖZTÜRK - Şimdi, efendim, bu bir terör olayı olması yönüyle karakol ve
asayiş ekiplerine, dolayısıyla ilçe Emniyet Müdürlüğüne ön planda düşen görev, olay yeri
çevre güvenliğinin alınması ve uzman ekiplerin olay yerine gelerek delillerle ilgili çalışma
yapılmasının sağlanmasıdır ki, biz, bunu sağladık.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sağlarken de o anda başında mıydınız bizzat?
OSMAN ÖZTÜRK-Evet.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Delillerin toplanmasında özenli bir toplanma yapıldı mı;
gözleminiz nedir?
OSMAN ÖZTÜRK - Tabiî efendim.
Yani, o günün şartlarında bütün ilgili şubeler üzerine düşen her türlü görevi yaptı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, nedir sizin üzerine düşen görev taramanız nedir?
Yani, nedir dikkatinizi çeken, özenle alıp torbalara yerleştirilmesi mi, yoksa öyle daha bir
harcı alem bir toplanma mı, yoksa, özenli bir tanımınız nedir? Çünkü, tersine, aksine iddilar
da var gerekli titizliğin gösterilmediğine dair.
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OSMAN ÖZTÜRK - Kamuoyunda birtakım iddialar var; ama, benim değerlendirmem
ve olay yerinde yapılanlar, hassasiyetle konunun üzerine gidildiği ve tüm delillerin mevcut
imkânlarla tespit edildiğidir; yani, orada herhangi bir aksaklık söz konusu olmadı.
Tabiî, olayı şu şekilde de değerlendirebiliriz. Olayın akabinde oraya binlerce insan
birikti, binlerce insan. Bu biriken insanların içerisinde protokole ait büyüklerimiz de, hepsi
olay yerine geldiler. Bunun zorluğunu da herhalde kabul edersiniz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O protokole ait insanların varlıkları engel oldu o zaman,
yoksa bizzat gelip kendileri delillerin üstüne...
OSMAN ÖZTÜRK - Hayır, hiçbir engel söz konusu olmadı. Zaten çevre güvenliğinin
alınmasında belki zorluklar ortaya çıkmıştır; ama, onlar da o günün şartlarında gayet hassas
bir şekilde alındı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın Demirel olaydan ne kadar süre sonra gelmişti
hatırlayabiliyor musunuz?
OSMAN ÖZTÜRK - Şu anda hatırlayamıyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, yani, kısa bir süre sonra gelmişti: siz orada
delillerin toplanma aşaması olması lazım.
OSMAN ÖZTÜRK - Biz oradaydık; ama, konuyla ilgili birtakım çalışmalanmız vardı,
sürekli olay yerinde olmadık, zaman zaman olay yerinden ayrıldık.

'

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bizdeki, elimizdeki belgeler, pek o titizliğin gösterilmediği
yolunda; ama, bilmiyorum arkadaşımıza gösterelim. Titizlik derken, bu da aslında benim
titizlik anlayışımın içinde midir diyecek, yoksa, bunun haricindeki olaylar, izin verirseniz
göstereyim, şöyle bir fotoğraf var. Şu, Sayın Demirel'in ziyaret ettiği saatler, hemen olaydan
sonra, şurada süpürgelerle, görüyor musunuz delillerin toplayış biçimini; yani, bu sizin titizlik
dediğiniz, ha, yani, ben böyle gördüm olayı; ama, bu titizdir, zaten bu süpürgeyle toplanır mı,
hayır, yoksa, bu hariç diğer konularda gerekli titizlik gösterildi mi?
OSMAN ÖZTÜRK - Şimdi, bu konuda ben bir değerlendirme yapamayacağım. Olay
yerindeki delillerin tespiti, bulunmasıyla ilgili uzman ekip, TEM Şube Müdürlüğü ve patlayıcı
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madde ekipleridir. Ayrıca, Asayiş Şubesi, parmal< izi ve olay yeri inceleme ekipleridir; onlar
bu konuyla ilgili çalışmalar yaptılar. Biz, daha ziyade, dikkat ederseniz bu çevreyle ilgili...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sizin görevinizi anladım da, sizin şahadetiniz o çevreyle
olduğunuz için görmüşünüzdür o delillerin toplanma biçimini diye; yani, siz nasıl gördünüz, o
anlamda soruyorum; yoksa, sizin bir görevinizi ihmal anlamında sormuyorum; biliyorum
bunun sizin göreviniz olmadığını da. Bu toplanma anında şahitlik yahut bu fotoğraftakine
benzer başka manzaralar da var mı? Bakın, Başsavcı orada. Cumhurbaşkanı orada, ona
rağmen böyle süpürgelerle yerlerden delil toplanıyor.
OSMAN ÖZTÜRK - Tabiî, orası geniş bir alandı. Geniş bir alan içerisinde bu çalışma
yapıldı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Siz görevinizi yapmışsınız. Bakın, insanları dışarıda
tutmuşsunuz yani. Sizin görevinizi eleştiriyor anlamında değil sorum. Fotoğraf sizin görevinizi
yaptığınızı çok net gösteriyor. Bakın, bütün insanları olay mahaline yaklaştırmamışsınız; ama,
maalesef, bu biçimde toplanıyor.
OSMAN ÖZTÜRK - Tabiî, oradaki o süpürgeyle çalışma yapan arkadaşımızın ne
maksatla yaptığını bilemiyorum görmediğim için. Genelde, biz, çevrede olduğumuzdan
dolayı onu göremedik.
BAŞKAN - Başka sorusu olan arkadaşımız var mı? Yok.
Benim merak ettiğim konu şu: Bu Uğur Mumcu, sizin bölgede olduğu için sabah, gerçi
biraz önce Esat Karakol Amirini dinledik. Daha önce. Uğur Mumcu sizin bölgede korunması
konusunda teröre hedef bir isim olarak düşünüldü mü? Bunların korunması konusunda size
herhangi bir talimat geldi mi? Veyahut siz talimat gelmişse bile kendiliğinizden, yani, kendi
bölgenizde olduğu için, bir tedbir aldınız mı, koruyucu tedbir olarak soruyorum. Bu bölgede,
mesela gece bekçisi veya görevli polisler gibi görevlileriniz var mıydı? Daha önce size b tt
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bu konuda bir uyarı, işte, “ Uğur Mumcu'ya saldırı o la b ilir" gibi bir b ilg ile r
falan ge ld i mi?
OSMAN ÖZTÜRK - Şim di, Sayın Başkanım, Ç ankaya bö lg esi, gerek
ikam et
eden
şah ıslarıyla,
Türkiye
Büyük
M illet
M eclisin in
olması.
Bakanlıklarım ız, bölge m üdürlü kle rim iz, d iğe r teşkilatla rım ız, tam amı gene lde
Ç ankaya b ö lg e sin d e bu lunuyor. Ayrıca, önem li, hassasiyet gösteren yerler de
Ç ankaya bö lg e sin d e bulunuyor. Bunun yanında b ü y ü k e lç ilik le rim iz , ayrıca,
ikamet eden k iş ile r açısından koruma yapılan kişile rin büyük bir çoğun luğ u da
Ç ankaya bö lg esin de. Biz, burada ilçe Em niyet M üdürlüğü o la ra k ö n c e lik le
yaya ve m otorize e kip le rim iz le ö n le yici zabıta hizmeti ifa ediyo ru z. Bu sürekli,
be lli bir plan d a h ilin d e gerek karakol b ö lg e le rin d e olsun gerekse asayiş
e k ip le rim izin hepsine soru m luluk bö lg e le ri verilm ek sure tiyle bu gö re vle r ifa
e d iliy o r. Esat bö lg e sin d e de aynı şekilde, be lli g ü z e rg â h la r verilm ek suretiyle,
e k ip le rim iz , sürekli bu ö n le yici zabıta hizm etini yapıyor. Fakat, sizin bana
sormuş o ld u ğ u n u z soruya şöyle cevap ve re b ilirim : Bu tür k işile rin , korunması
gereken kiş ile rin korunm a prosed ürle ri b e llid ir, ta le p le ri vukuunda bu nlar il
makamına d ilekçe verirler, bilah ara , il özel g ü ve n lik kom isyonlarınd a
görüşü lür, koruma ta le p le ri d e ğ e rle n d irilir. Gerçekten korunm ası gerekiyorsa,
o takd irde o karar uyarınca k e n d ile rin e koruma v e rilir. Tabiî, bu korum anın da
d e ğişik tü rle ri vardır; çağrılı, yakın koruma veya ikam et korum ası şeklinde.
Bana merhum Uğur Mumcu'yla ilg ili bir koruma tale bi in tikal etmedi;
ama, d iğ e r ü n itelere intikal etti mi; bilm iyorum ; ama, sonradan öğ rendiğim
kad arıyla böyle bir tale bi de söz konusu olmamış.
BAŞKAN - Bir de, yine bu cinayet olduktan sonra, m esela, o arabayı
g ö re b ile n apartm an kom şularının tespiti, ondan sonra, orada park eden
ara ba ların sa h ip le ri, orada bir taksi durağı var, taksi du rağ ın daki şofö rlerin
isim le rin in tespiti ve içinde kim lerin ikam et ettiği konusunda; yani, sizin görev
alan ın ız iç e risin e g iriyo r mu, girm iyor mu bu olay?
OSMAN ÖZTÜRK - Şimdi, Sayın Başkanım, bu tür önem li tah kikatla r
hangi şubeyi ilg ile n d iriy o rs a , tek elden o şube tarafından yapılır. Bu terör
suçu, olayı olm ası yönüyle de tüm olay T erörle M ücadele Ş ubesince, tabiî,
de vle t g ü ve n lik m ahkem esi savcımızın talim atı ve de vle t g ü ve n lik m ahkemesi
savcısına
yardımcı
statüsünde
Terörle
M ücadele
Şube
M üdürlüğü
g ö re v lile rin c e bu g ö revle r ifa edild i. Biz, sadece ve sadece k e n d ile rin e
yardım cı olduk, bize intikal eden olayla rı, b ilg ile ri, bu lg u la rı veya tanıkları
anında T erörle M ücadele Şube M üdürlüğüne intikal ettirdik. D olayısıyla, bir
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d e ğ e rle n d irm e yapmamız, bu tan ıklarla görüşm em iz dahi söz konusu olmadı.
Her türlü b ilg iy i anında in tikal ettirdik.
BAŞKAN - Şimdi, m esela Uğur Mumcu değil de, bir vatandaşın ölüm
h a d is e siyle , öldü rü lm e ha d ise s iyle karşılaşıldığı zaman buna hangi daire
bakıyor?
OSMAN ÖZTÜRK - Şim di, efendim , olay şöyled ir; S iya sî iç e rik li bir terör
olayıysa, o la y yerine ilk in tikal eden ekip çevre g ü v e n liğ in i alır. G e n e llikle de
bu e k ip le r asa yiş e kip le ri, m a h a llî e k ip le r olur; yani, kara kol e k ip le ri, asayiş
e k ip le ri, a sa yiş şub esinin e k ip le ri. O gelen e k ip le r çevre g ü v e n liğ in i alır; eğer,
adi bir cin a ye t olayıysa. A sayiş Şube M üdürlüğünün cin aye t bürosu e kip le ri
olaya el koya rlar, d iğe r e k ip le r sadece çevre g ü v e n liğ iy le ilg ili orada görev ifa
e d erle r, de ta yla rd a herha ngi bir yaklaşım ları olm az, sadece yardım cı o lurla r.
Ç ünkü, o la y yerinde ki d e lille r k a y b e d ile b ilir, ta n ıkla r ka y b o la b ilir, uzman ekip
olm ası yö n üyle o n la r bu çalışm anın içe risin de olur. Bu olayd a da terör suçu
olm ası yön üyle ana g ö re vle ri Terörle M ücadele Şube M üd ürlüğü yapmıştır,
onların ta le p le ri d o ğru ltusun da da b iz le r çalıştık.
BAŞKAN - Şimdi, benim dikkatim i çeken bir konu var burada. Bu konu
şu; Uğur Mumcu norm al bir insan olsaydı ve böyle terör, d e vle t gü venlik,
ondan sonra, birsürü, protokol dahil zevat, olayın böyle içine girm eseydi,
norm al bir vatandaşın ölüm ü gibi araştırılsaydı, m esela, en azından
kom şuların ifadesi... Ç ünkü, bir patlam a olm uş, patlam ada, m esela, bize
g ö n d e rile n d o syalarda , oradaki konuşulan ifa d e le rin i bulam adım ; yani, yokta
mı g ö n d e rm e d ile r; yoksa, var da mı g ö nd erm ed ile r, onu bilem iyorum . M esela,
o çevre de ki şeylerin ifa d e le ri, ondan sonra, taksi durağı var, o taksi durağının
şo fö rle r liste si... M esela, biz, şimdi, taksi durağ ın daki şofö rleri d inle yece ğiz;
ama, kim ler var, kim ler yok, bilm iyo ruz şu anda. O çevre de ki, işte, otom obil
park etmiş o la n la r; yani, o gece devriye görevi yapan e k ip le rin iz var ya,
h e rh a ld e onbeş dakika veya yarım saat arayla devriye e k ip le rin iz g e lip ge çiyor
cad deden. M esela, o devriye e kip le rin in liste le ri, çünkü, ufak bir ayrıntı bile
belki bizi ne ticeye g ö tü re b ilir diye düşünüyoruz. Zaten, sizi d in le y iş im iz in
nedeni de o, siz ta b iî olayın birinci şeyi d e ğ ils in iz; ama, ufak bir ayrıntı bizi
ne ticeye g ö tü re b ilir diye düşünüyoruz.
OSMAN ÖZTÜRK - Şim di, efendim , gayet açıklıkla sö y le y e b ilirim , olayın
m eydana g e liş in d e n bugüne kadar, tabiî, bir ha yli zaman geçm iştir; ama, olay
ta rih in d e tüm arkada şlarım ız üzerine düşen görevi gerçekten iç te n lik le
yapm ıştır. Yani, po lisin oradaki başarısı, do la yısıyla bizim ülkem izin başarısı
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olacaktır. Herkes bizim insanım ızdır, po lisin de zaten gö revi vatandaşın can ve
mal g ü v e n liğ in i sağlam aktır. Bu noktadan yaklaştığım ızda gerçekten üzerim ize
düşen her türlü g ö re vle r o dönem de yapılm ışm ıştır ve gece gü nd üz evim ize
dahi g itm e d iğ im iz zam anlar olm uştur.
BAŞKAN - Ona hiç şüphem iz yok; fakat, mesela, o gece orada dolaşan,
şim di, Doğru Yol Partisi İl Başkanının burada ifadesi var: "Gece ben oradan
evime ge ld im . Evime geld iğim zaman üç tane araba vardı, saat 2 ’de, farları
hepsi yanıyordu araba ların. Korkudan bir m üddet arabanın içe ris in d e oturduk,
ondan sonra a ra b a la r hareket ettiler" diyor. M esela, sizin e kip le r, devriye
olarak gezen seyyar ekiple r -dosyada görem ediğim için söylüyo ru m - olaya
tanık o ld u la r mı o lm a d ıla r mı, o konuda bir ifadeye rastlayam adım ; yani, öyle
bir ifade h a tırla y a b iliy o r musunuz?
OSMAN ÖZTÜRK - Şimdi, efendim , olay ta rih in d e böyle bir şeyi ben
hatırlam ıyorum . E kip lerim izin de şü p h e le n d ikle ri bir konu olayın m eydana
g e ld iğ i saa tlerd e veya o gece söz konusu de ğil. G öre vlile rim iz d e n bana intikal
eden öyle bir bilg i olm adı, olay tarih ind e veya olayın ön cesinde böyle bir bilgi
söz konusu değil.
BAŞKAN - Siz tecrüb eli bir em n iyetçisiniz. Tabiî, sizin şah sınızla ilg ili
değil; ama, m esela ilk gözaltına alın a n la ra bakıyoruz dosyadan, burada, iki
tane S u riye li, iki tane Iraklı, iki tane Iranlı ve iki F ilis tin li var, g ö re b ild iğ im
kadarıyla; yani, bize ifad eleri intikal eden onlar. M esela, o m ah alled e, o
çevrede oturan, m esela. Uğur Mumcu'nun kapıcılığını yapan, Uğur Mumcu'nun,
işte, arabasını yıkayan; çünkü, arabayı yakınen tanım am ız lazım ki, birisi bu
olay üze rind e tatbikat yapmış olsun veyahut ge liş g id iş s a a tle rin i izleyen
hiçbir şey... Dosyada eksik g ib i geliyo r; yani, bu konuda sizin düşün ceniz
nedir?
OSMAN ÖZTÜRK - Bu aşam aların biz dışındayız. O laydan sonra, olaya,
biraz önce de arz ettiğim gibi, Terörle M ücadele Şube M üdürlüğü el koyduktan
sonra biz soruşturm anın dışındayız. Ancak, bize ile tile n kon ularda biz
k e n d ile rin e yardımcı olduk. Tabiî, detayları konusunda şu anda benim bilgim
olm adığı için size he rhangi bir bilg i vermem de yanlış olur.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz.
OSMAN ÖZTÜRK - Sağ olun efendim . İyi günler diliyo rum .
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BAŞKAN - D eğe rli arkadaşlarım , bugün em niyet m en suplarını dinle dik.
Bugün davet etm iş olduğum uz bütün d a v e tlile r teşrif ettile r. Onun için, bütün
d a v e tlile rin

te şrifin i olum lu bir şey olarak d e ğ e rle n d iriy o ru z ;

ancak,

bilgi

verm ede çok kısıtlı da vran dılar. Şim di, elim ize bir te lg ra f ge ld i; okuyorum :
T ürkiye Büyük M ille t M eclisi Uğur Mumcu Kom isyonu B aşkanlığına
Ankara
Basından jand arm a

assubayı

Hüseyin

Oğuz tarafından

suçlandığını

ö ğ re n d iğ im iz m üvekkil Tekin Coşkuner, bu asılsız id d ia la rı Kom isyonunuzda
ceva plam aya hazırdır. G ereğini b ilg ile rin iz e saygıyla sunarım.
Avukat Oğuz Tekin
Adres: Cezmi Kartay C addesi
Pamuk Han No: 1 0 5 -1 0 6 /M alatya

Bundan başka, ikinci bir yazı geld i Kom isyonum uza; bunu da okuyorum :

TBMM Başkanlığı (10/86) Esas Num aralı Araştırm a Komisyonu
B aşkanlığına
ilgi: (a) TBMM (10/86) Esas N um aralı Araştırma Kom isyonu Bşk'lığının 6
Şubat 1997 gün ve Esas No: A.01.1. GEÇ. 10/86-22 sayılı yazısı.
(b)
B aşbakanlığın
18
B.02 .0 .M Ü S .1900/00225 sayılı yazısı.
1.

İlgi

(a)

yazı

ile

Şubat

G enelkurm ay

1997

Başkanlığı

gün

is tih b a ra t

ve

Sayı:

b irim le rin in

gazeteci U ğur Mumcu cin a y e tiyle ilg ili o larak yaptırdığı araştırm a ve
soruşturm a sonucunda toplanm ış olan bilg i ve b e lg e le r isten m ekted ir.
2.
Konu
G enelkurm ay
Başkanlığının
görev
ve
yetki
alanına
g irm e d iğ in d e n , söz

konusu

c in aye tle

ilg ili

olarak

G en elku rm ay

istih ba ra t

b irim le rin c e he rhangi bir araştırm a ve soruşturm a yapılm am ıştır. Bu nedenle,
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adı geçen o la y hakkında G enelkurm ay Başkanlığında toplanm ış b ilg i ve belge
bu lunm am aktadır.
Arz ederim .
GENELKURMAY BAŞKANI NAMINA
Çevik Bir
O rgeneral
II nci Başkan
Dağıtım:
G ereği;
TBMM Bşk'lığı (10/86) Esas

Bilgi:
B aşbakanlığa

Num aralı Araştırm a Komisyonu
Bşk'lığına

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bütün resmî d a ire le rin bize g ö n d e re ce k le ri
yazıla r bundan farklı de ğil, hepsi aynı...
BAŞKAN - Jandarm anın yazısı da geld i b iliyo rsunu z. Jandarm a olayı şu
şekilde takdim etti: Olay ja ndarm a b ö lg esin de cereyan etm ediği için, em niyet
b ö lg e s in d e cereyan ettiği için bizim bu konuda bir belg em iz, araştırm am ız ve
soruşturm am ız yoktur dedi. Kanunen bu şeyler doğru; fakat, bizim bu
kurum lardan
isted iğ im iz, size ilave olarak, siz araştırm a
soruşturm a
yapm ışsınız dem iyoruz, ek olarak dosyanızda bir b ilg i, belge var mı şeklind e
bir soru soruyoruz. Tabiî, böyle bir dosyalam a yap m adıkları bu yazılardan
anla şılıyo r.
Bir de, yine, Ceyhan Mumcu'dan gelen iki sayfalık bir yazı var. Bu yazı
da üyelere dağıtıldı.
REFİK ARAS (İstanbul) - Yalnız en son bölüm ünü oku rsanız, uygun olur
bence.
BAŞKAN - Son bölüm ü okuyorum;
"2937 sayılı Kuruluş Yasasının 4 üncü m addesinin açıklığı karşısında,
m ille t ve de vle t bü tünlüğü ne yön elik fa a liy e tle r arasında bulunan bu suikasta
karşı duyarsız kalm a tavrının vaham etinin takdir b u yuru lara k, g e re kli yasal ve
yönetsel ö n le m le rin bir an önce alınm asını ve ülkem izin g e le c e ğ i bakımından
bu vaham ete karşı S.O.S çağrıma bir yanıt v e rilm e s in i sayg ılarım la arz ederim .
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Av. Ceyhan Mumcu
G ereği için,
B aşka nlığ ın a, M illî

TBMM'de
İstihbarat

grubu bulunan parti başkan larına , TBMM
Teşkilatı B aşkanlığına, Başbakanlığa, M illî

G üvenlik
Kurulu Genel S ekre terliğ in e, G enelkurm ay
C u m hurb aşka nlığın a arz ed ilm iştir. 2 4 .2 .1 9 9 7 '

B aşkanlığına

Şim di, önüm üzdeki hafta 4 Martta -salı günü- ilk önce
C a nse ven'i din le ye c e ğ iz , ondan sonra gelen bantları izleyece ğiz.

ve

Mehmet

5 Mart çarşam ba günü taksi şofö rleri, Tunus B ü y ü k e lç iliğ i korum aları,
Ömer Ç iftçi, Yunus Ertekin, Yaşar Karaca, Erdoğan N efruzoğiu, İbrahim
Ö ncül'ü...
REFİK ARAS (İstanbul) - Pardon, perşem be gününe ne koyduk?
BAŞKAN - Perşem be günü de İbrahim Uçar, Aydın ö ztü rk , Ali ö z tü rk , bir
de. Tekin Coşkuner, onu bir yazalım.
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Bir de Sayın Başkanım, 5'ine İbrahim Uçar,
Aydın Öztürk, Ali ö ztü rk . Yaşar Karaca ile Hüseyin Ö zalp'i alm ıştık. D iğerleri
daha sonra diyordu k. 6'sında da em ekli alba y Dursun Coşkun Kıvrak, assubay
M uharrem Tunç.
BAŞKAN - Bir de Tekin C oşkuner... Tamam mı?
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Bir de, Ünal inanç...
REFİK ARAS (İstanbul) - Albay kim dediniz?
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - A lbay Dursun
M uharrem Tunç.

Coşkun

Kıvrak,

assubay

BAŞKAN - Kom isyonun çalışm a larıyla ilg ili söz isteye nler?.. Yok.
D eğe rli arkada şlar, 4 Mart 1997 salı günü saat 13.'30'da toplanm ak
üzere, top lan tıyı kapatıyorum .
Kapanma Saati: 1 8.50
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04.03.1997
saat : 13.30
d in l e n e n l e r

M USTAFA YILMAZ
MEHMET CANSEVEN

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 13.40
BAŞKAN: Ersönmez YARBAY
BAŞKANVEKİLİ: Tevfik DİKER (Manisa)
---------O ----------

BAŞKAN - Komisyonumuzun toplantısını açıyorum.
Bugünkü toplantımız da, eski milletvekili ve Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma
Komisyonu üyesi Mustafa Yılmaz Beyi dinleyerek başlayacağız; kendileri biraz sonra teşrif
edecekler.
Bu arada, biz, önümüzdeki haftanın çalışma saatlerini tespit edelim; bir de
dinleyeceğimiz kişiler konusunda almış olduğumuz kararlar var. Çalışma saatleri
önümüzdeki hafta yine 13.30 mu olsun?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Zaten, o şekilde yazmışsınız.
BAŞKAN - Bu, bu haftanın programı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Standardı bozmayalım.
REFİK ARAS (İstanbul) - Biraz tartışalım isterseniz. Böylece, sürekli Meclisten ayn
kalıyoruz; ben, şahsen, buna gönlüm çok razı olmuyor. Öne çekelim.
BAŞKAN - 12.30 yapsak...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Öne çekeceksek 10.30.
REFİK ARAS (İstanbul) - Mesela 11.00.
BAŞKAN - 11 .OO'de grup toplantılanmız var.
Ben diyorum ki, 12.30 çeksek, 15.OO'de bitirsek...
REFİK ARAS (İstanbul) - Bende öyle diyorum; Genel Kurulda hiç bulunmamak da
güzel değil, bugün mesela ben 15.OO'de gideceğim, özür dileyerek.
BAŞKAN - 12.30-15.00 uygun mu o zaman, 2,5 saat... Dinleyeceğimiz kişiler uzun
sürerse, tekrar 16.00-16.30'da bir toplantı yapabiliriz.
REFİK ARAS (İstanbul) - 12.00 bile olur.
BAŞKAN - 12.00-15.00 yapalım o zaman.
REFİK ARAS (İstanbul) - Uygun, önümüzdeki haftanın çalışma saatini 12.00-15.00
olarak belirledik o zaman.
BAŞKAN - Salı, çarşamba, perşembe 12.00-15.OO'de toplanacağız.
Önümüzdeki hafta için dinleyeceğimiz kişiler... Bir, Hülya Ağansoy var; iki, Hanefi
Avcı.
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Tevfik Ağansoy'un, bu konuda çok net ve somut olarak
kamuoyuna yansımış beyanı var; eşi olarak bunu biliyor mu? “Evet, benim eşim bunu
söyledi, söylemedi" birşey söyleyecek.
Biz, Millî istihbarat Teşkilatından kimseyi dinlemedik. Bize herkes dedi ki, İstihbaratın
yetkililerinden bilgi alın.
BAŞKAN - Objektif programında konuşanlar, itirafçılar Eymür'ün ismini verdiler.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sonra, bir de itirafçılarla ilgili nasıl bir yol izleyeceğiz; bunu
da belirlemek lazım.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yılmaz. Hoş geldiniz.
Komisyonumuza teşrif ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. İfadenize ilave olarak
söylemek istediğiniz hususlan dinlemek istiyoruz.
Buyurun.
MUSTAFA YILMAZ - Sayın Başkanım, ben geçtiğimiz haftalarda. Komisyonunuza
bazı açıklamalarda bulunmuş ve sözlerimin bir yerinde Uğur Mumcu olayıyla ilgili bir ipucu
var; fakat, kesin delilleri olmadığı için birşey söyleyemiyorum, sonuca ulaştığımızda ayrıca
açıklamada bulunurum demiştim.
Susurluk Komisyonunda ifade veren Astsubay Hüseyin Oğuz’un -ki, bu vatandaş,
astsubay olarak Malatya'da da görev yapmıştır- açıklamalannı dinledikten sonra, bana, bir
vatandaşın aktardığı bilgilerle, bu Hüseyin Oğuz'un açıklamalarının uyuştuğunu gördüm.
1995 Aralık seçimleri sırasında, Malatya'da Güneş TV'de faili meçhul cinayetler, Uğur
Mumcu olayı üzerine bir programa katılmıştım. Uğur Mumcu'nun abisi Ceyhan Mumcu'da
aynı programa katılmıştı; beraber konuyu tartıştık. Program bittikten sonra, bir vatandaşın
bizimle görüşmek istediği bize iletildi. Vatandaşı çağırttık, isminin İbrahim Uçar olduğunu
söyledi. Nerelisiniz diye sordum; "Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Polat
Kasabasındanım" dedim. Ne iş yapıyorsunuz dedim -hatırladığım kadarıyla- "serbest
çalışıyorum" dedi. Konu nedir dedim "ben, bu Uğur Mumcu olayıyla ilgili bilgi vermek
istiyorum" dedi.
Yerimiz müsait değildi, bir televizyon kuruluşunun bir odasındaydık, kalabalıktı,
Ceyhan Mumcu'nun kalması için temin edilen bir tesise gittik, kendisi de arabasıyla bizi takip
etti, orada, misafirhanede kendisini çağırdık, dinledik. Yaptığı açıklamada "Uğur Mumcu'yu
özal öldürttü. Öldüren, Tekin Çoşkuner isimli biri" dedi. Öldüren değil de, daha doğrusu o
Tekin Çoşkuner, bu işle bağlantılı dedi. "Evi kale gibi, kurt köpekler besliyor, kimse giremiyor;
evi patlayıcı madde dolu; bu kişi yakalanırsa, gerçek ortaya çıkar" dedi. Delillerin ne, biri kişi
veya Özal niçin öldürtsün dedik "delilim yok, bu kadar söylüyorum" dedi.
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Çevremizde bazı arkadaşlar vardı, samimî olduğum, içlerinden bir arkadaş -şu anda
ismini hatırlıyamayacağım- "ben o kişiyi tanıyorum, soruşturup, size bilgi vereyim" dedi. Tabiî,
bu aradada seçim propagandaları da bitti, seçimlerde bitti, ben rahatsızlanmıştım, fazla
kalamadım, buraya döndüm.
BAŞKAN - Bu olay size ne zaman anlatıldı?
MUSTAFA YILMAZ - 1995 Aralık seçimleri sırasında. Yani, Komisyon olarak bizim de
görevimiz bitmişti tabiî, ben, sürekli bu olayın üzerinde durdum. Komisyona bilgi verirken d©
nasıl bir bağlantı kuranz, neden böyle birşey olsun diye düşünüyordum, oradaki arkadaşlann
vasıtasıyla. Tekin Çoşkuner kimdir, bir araştırın, bir soruşturun bana net bilgi ulaştıran dedim;
ama, maalesef, bugüne kadar bilgide ulaşmadı. Ben de gittiğimde araştırdım, bu adama
ulaşamadım. Emniyete, bu adama yakalayın diyecek bilgimiz de yoktu, bugüne kadar iş
böyle sürümcemedeydi.
Ben de, Özal gibi cumhurbaşkanlığı yapmış biri suçlanıyor, rastgele beyanlara
dayanarak da, suçlama getirirsek, biz töhmet altında kalırız ve sorumlu duruma düşeriz gibi
düşüncelerle, şey yapamadım, kesin ipuçlan aramaya çalışıyordum. İşte, Astsubay Hüseyin
Oğuz'un açıklamalarıyla, bize bu açıklamayı yapan İbrahim Uçar'ın açıklamalannm
komisyonca birlikte değerlendirilmesini özellikle istirham ediyorum.
BAŞKAN - İbrahim Uçar’ı nasıl bulabiliriz?
MUSTAFA YILMAZ - Ben telefon ettim, bu İbrahim Uçar'ı, Tekin Çoşkuner’i
bulabilirseniz...
BAŞKAN - Tekin Çoşkuner'in avukatı buraya müracaat etti; Tekin Çoşkuner gelecek
buraya.
MUSTAFA YILMAZ - İbrahim Uçar, Doğanşehir Polat Kasabasından olduğunu
söylemişti bana, Belediyelik bir yerdir. Malatya'da ticaretle uğraştığını söyledi; adresini ben
temin edemedim.
BAŞKAN - Siz, bu Tekin Çoşkuner'i tanıyor musunuz?
MUSTAFA YILMAZ - Şişko Tekin denildiğine göre, ben, fotoğrafını görsem belki...
Kişi olarak tanımıyorum, tahmin ediyorum, o mu bilemiyorum; çünkü, bana 5 kişi gösterseler.
Tekin Çoşkuner hangisi deseler bilemem; ama, şişman, tıknaz, kumrala yakın bir sanşın bir
kişi vardı; hatta, geçmişte, MHP gençlik kollan il başkanlığı da yapmıştı; acaba, o mu diye
düşünüyorum. Tam, tanıyamıyorum. Tanımak için, o arkadaşlar, bu kimdir, necidir araştırını
bana bilgi verin demiştim; o arkadaşlardan da maalesef bilgi gelmedi bana.
BAŞKAN - Aydın Öztürk ile Ali Öztürk'ü tanıyor musunuz?
MUSTAFA YILMAZ - Tanımıyorum, belki görsem tanınm.
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Aydın öztürk'ün de, bugün Yeni Yüzyıl Gazetesinde Hüseyin Oğuz'un açıklamaları
var, CHP il başkanlığına gitmiş... CHP diyor; ama, belki de SHP'de olabilir; çünkü, o
dönemde CHP değil SHP Hükümette ortaktı, SHP'ye gitmiş olması gerekebilirdi; başvurmuş
"benim can güvenliğimi sağlayın, ben hertürlü açıklamayı yapayım” demiş, okuduğum
kadanyla; fakat, bize öyle bir kişi başvurmadı, İbrahim Uçar adında biri başvurdu; bunu Sayın
Ceyhan Mumcu'da biliyor, beraberdik, bize anlattılar.
BAŞKAN - Oradan hatırladığınız. Cumhurbaşkanı Özal mı; Ahmet Özal mı?
MUSTAFA YILMAZ - Valia benim hatırladığım kadanyla özal dedi. Cumhurbaşkanı
Özal veya Ahmet özal gibi net bir ismi ben hatırlamıyorum; tabiî, özal deyince, bizim ilk
aklımıza gelen Turgut Özal olabilir diye düşündük; ama, bilginin doğruluğu konusunda
tereddütlerimiz vardı. Bu adam kimdi, bizi yanıltmak mı istiyor, başka alanlara çekmek mi
istiyor gibi bir düşüncede aklımıza geldi; fakat, buna rağmen ben üzerinde durmuştum, şu
anda da. Komisyona bilgi verirkende duruyorum, oralara telefonlarda etmiştim, yurtdışına
gittiğim için gidememiştim, şimdi de biraz rahatsızdım, iki gündür yatıyordum, bugün
komisyona bilgi vermek için geldim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Mustafa Bey, İbrahim Uçar, başka bir isimden bahsetti mi?
Sadece Tekin ve sadece Özal...
MUSTAFA YILMAZ - Valla, şöyle dedi: “özal öldürttü, Tekin bulunursa..." İşte, evinin
kale duvan gibi, kurt köpeği beslediğini, patlayıcı madde dolu olduğunu söyledi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Tekin'in ilişkileri olduğu isimler verdi mi?
MUSTAFA YILMAZ - Başka isimlerden bahsetmedi. Sadece özal öldürttü. Tekin
bulunursa -ki, Malatya'da falan yerde oturuyor dedi- yakalanırsa, sorun çözülür dedi. Sayın
Ceyhan Mumcu'da bunu biliyor. Tekin deyince, ben Tekin kim dedim, soyadı yok mu. Tekin
Çoşkuner dedi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Peki, bu Tekin Çoşkuner herhangi bir dava konusu oldu
mu.
MUSTAFA YILMAZ - Bilemiyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu konulardan dolayın bir davaya taraf oldu mu veya
hüküm yedi mi?
MUSTAFA YILMAZ - Bu gibi olaylarda dava konusu olup olmadığını bilmiyorum...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bize ifadelerde yansıdığını göre, dava konusu oldum, ben
beraat ettim şeklinde birşey var.
MUSTAFA YILMAZ - Onu bilemiyorum; ama, eğer tahmin ettiğim o şişman kişiyse,
yani MHP gençlik kollan başkanlığı yapan -o olabilir diye düşünüyorum- kişiyse, bir bağlantı
var gibime geliyor, çeteyle onlar arasında bir bağlantı var gibime geliyor.
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Dikkat ederseniz, ben genelde çete üzerinde duruyorum, çeteyi oluşturan kişiler
üzerinde duruyorum. Yani, Uğur Mumcu'nun da, bunlar tarafından öldürüleceği konusunda
bir kanım var, yani nereden gidersek, İslâmî Hareketten de gitsek, bir başka alandan da
gitsek, iş orada, çete üzerinde yoğunlaşıyor; hatta, Ümit Aktın mıydı?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ümit Oğuz Tan...
MUSTAFA YILMAZ - Evet, o Tan'ın açıklamalarında da bir silah olayında
bahsediliyor, yine, bu çete konusu, özal konusu devreye giriyor. Yani, bir albaydan da söz
ediyor, yine bu konu devreye giriyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Malatya'da bu Tekin'i, o tanıdığınız ilişkilerdeki Tekin'in
astsubay bize ifadelerinde Türkiye genelinde tanıdığımız bazı kişilerle de yakın ilişkileri
olduğunu, arkadaş olduklannı, çok iyi dost olduklan söyledi de...
MUSTAFA YILMAZ - Tabiî, ben istihbaratçı olmadığımı için, o istihbaratçı, araştırmış,
soruşturmuşta, ben bana araştıralım, soruşturalım, bilgi verelim diyen arkadaşlardan bilgi
gelmedi. Defalarca telefon ettim, söyledim, hatta, ben oraya gittim, onlarla irtibat kuramadım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bizim komisyonumuza -Sayın Başkan daha iyi bilir,
açıklar- bir metin geldi, sizin, bu anlattıklannızın içinde olduğunuz, ve bilgi sahibi olduğunuza
dair. Sayın Ceyhan Mumcu'nun da olduğuna dair ben, hatta o zaman şöyle dedim, Mustafa
Bey çok gayretli, çok titiz ve temiz çalışkan bir arkadaşımız, komisyona ilk ifadesinde bunları
niye söylemedi acaba diye bir soru vardı benim de kafamda, zannediyorum, tutanaklarda
böyle bir belge var değil mi Sayın Başkan?
BAŞKAN - Evet.
MUSTAFA YILMAZ - Nasıl?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sizin bu anlattıklannla ilgili. Sayın Başkan açıklarsa daha
iyi sonuç alınz tahmin ediyorum.
BAŞKAN - Bahsettiniz zaten, 1995 yılı içerisinde Ceyhan Mumcu'nun Malatya'yı
ziyaret ettiğini, o ziyareti sırasında sizinle beraber olduğunu ve sizinle beraberken, bir
vatandaşın geldiğini...
MUSTAFA YILMAZ - Evet, İbrahim Uçar.
BAŞKAN - Bu vatandaş, Mustafa Yılmaz'ı tanıdığını ve bu anlattığınız şekilde, işte, bu
olaydan bu Şişko Tekin'in bilgisi olduğunu...
MUSTAFA YILMAZ - ilgisi vardır dedi zaten.
BAŞKAN - ilgisi olduğuna, dolayısıyla bu kişiye başvurulduğu takdirde, bu olayın
çözümlenebileceğini falan bu mektupta bahsedilmiş. Dolayısıyla böyle bir mektupta olunca...
Siz de, kendiliğinizden geldiniz, teşekkür ediyoruz.
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MUSTAFA YILMAZ - Ben komisyona açıklama yaparken bir ipucu, birşey elde
edeyim diye düşünüyordum.
BAŞKAN - Mektupta, İbrahim Uçar ile Mustafa Yılmaz tanışıyorlar diyor...
MUSTAFA YILMAZ - Kiminle tanışıyor?
BAŞKAN - İbrahim Uçar, bahsettiğiniz, hani gelip haber veren kişi. O diyor; çünkü,
geldi Mustafa Beyin yanına, Mustafa Bey “tanımadım" demedi diyor "Mustafa Yılmaz beni
tanır” dedi diyor mektupta ve Ceyhan Mumcu ile tanıştırıldı diyor, Mustafa Yılmaz da 'ben
tanımadım" demedi diyor. Belki, adam zor durumda kalmasın diye tanımadım demedi diyor.
MUSTAFA YILMAZ-
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MUSTAFA YILMAZ - Biz, bir ilin milletvekiliyiz; yani, beni çoğu kişi tanır; orada da
yıllarca avukatlık yapmışım; ama, ben herkesi tanıyamam. Ben, o insanı, bizim önümüze
gelip, bu konuda açıklamalar yapan İbrahim Uçar'ı ilk defa o zaman gördüm. Öyle, kendisi de
beni çok yakından tanıyormuş gibi bir izlenim vemnedi.
BAŞKAN - Yine, o mektupta "bu arkadaşımız sosyal demokrat görüşlü bir
arkadaşımız" diyor İbrahim Uçar için.
MUSTAFA YILMAZ - Yani, bilemiyorum... Tabiî, kim sosyal demokrattır, kim değildir;
ben, bilemem onu da.
BAŞKAN - Yalnız, ilgili mektupta şöyle bir bilgi var. Diyor ki: "Şişko Tekin çek-senet
işleriyle uğraşıyor. İbrahim Uçar'ın bir senedi, şişko Tekin'in eline geçmiş olabilir ve bu
sebeple böyle konuşmuş olabilir İbrahim Uçar" diyor.
MUSTAFA YILMAZ - Biz de, zaten, bu arkadaş böyle bilgi verince, çeşitli kuşkular
aklımıza geldi. Bir, işi başka alana saptırma, iki, onunla bir sürtüşmesinin olması, onun
üzerine olayı yıkmaya çalışması gibi çeşitli şeyler de aklımıza geldi; fakat, tabiî, seçim
atmosferi. Seçim atmosferi, dediğim gibi, bitti. Zaten, Ceyhan Mumcu Bey ve -işin gerçeğini
söyleyecek olursak- Mumcu ailesi benim tekrar Parlamentoya girebilmem için ailece destek
kararı çıkarmıştı. Beni desteklemek için, iki gün propaganda yapmaya geldi; çünkü, o zaman,
mensubu bulunduğum parti bizi dışlamıştı; yani, belki de dışlanmamızda, bu işte etkin rol
oynayanlara da katkısı vardı faili meçhul raporu gibi bir rapora imza koymamızın, çok
çalışmamızın, bazı odaklann üzerine gitmemizin, tehditler almamızın da etkisi vardı mutlaka.
Yani, Mumcu ailesi de mutlaka Parlamentoya girmesi gereken arkadaşlardan biri diye
düşünmüş, gıyabımda böyle bir karar almış. Bir gün baktık, Ceyhan Mumcu Malatya'ya geldi.
Ne o "vallahi ailece seni destekleme kararı aldık, Parlamentoya girmeni istiyoruz; sizin gibi
insanlara Parlamentonun ihtiyacı var" dedi, adam geldi, iki gün çalıştı. Öyle de bir program
düzenlendi. Bu programı duyan bu arkadaş da geldi; yani, mektupta tanıyordu falan... Yani,
ben tanımıyorum. O adam beni tanıyor olabilir. Siz, diyelim ki, Ankara Milletvekilisiniz Sayın
Başkan, birçok kişi sizi tanır; ama, siz herkesi tanıyamazsınız. Benim durumum da böyleydi.
O adamı da ilk defa orada görmüştüm. Verdiği bilgilerden de, acaba doğru mudur, yanlış
mıdır düşüncesiyle, adam ayrıldıktan sonra ben arkadaşlara dedim ki, hatta şunu da
düşündük, sanıyorum, yani, bu beli kabarıktı, çevremizde bulunan arkadaşlar biraz da
kuşkulandılar, acaba bir suikast olayı mı olacak falan diye, hemen bunu kontrol altına da
aldılar işin gerçeği. Ne o, niye böyle yapıyorsunuz dedim, kuşkulandık, o bakımdan böyle
kontrole almak istedik, hani silah çeker falan gibi" dediler. Böyle bir durum da olmuştu.
Sonradan ben arkadaşlara dedim ki, araştırın, ben seçim çalışmaları içindeyim, bunun
üzerinde duramam, zaten komisyon görevimiz de çoktan bitti; siz araştınn, gerek Tekin
Coşkuner hakkında gerek bu arkadaş hakkında bilgiler edinin, adreslerini bulun, aralannda
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sürtüşme olup olmadığını, o nedenle bilgi verip vermediğini, bilginin doğruluk derecesini
bana bildirin size zahmet dedim. Ben, ayrıldım, defalarca da aradım; gittiğimde de bir
soruşturdum, tabiî, izlerini bulamadım işin gerçeği. Hani bu gibi konularda polis yardımı,
istihbarat yardımı olmayınca zor da oluyor. O bakımdan, komisyona açıklama yaparken, bir iz
üzerindeyiz, olumlu bir sonuca ulaşırsak, ayrıca bilgi vereceğim demiştim, tesadüfen Hüseyin
Oğuz açıklama yapınca, bilgilerin uyuştuğunu gördüm. Bu konuda komisyona bilgi vereyim
diye düşündüm.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Biz teşekkür ediyoruz.
MUSTAFA YILMAZ - Zamanınızı aldım, kusura bakmayın.
BAŞKAN - Estağfurullah... Çok teşekkür ediyoruz.
MUSTAFA YILMAZ - İyi günler.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu Evren Değer ifadesinde bir telefondan bahsetmişti. Bu
Dedeman serisine ait bir şey çıktı demişti, Mehmet Özbay adına. Bu telefonu da bir takibe
aldıralım Sayın Başkanım. Telefon Mehmet Özbay adına çıkmış, Dedeman nereyle
konuşmuş.
BAŞKAN - Mahkeme kararı alalım.
Bu arada. Vali Bey gelinceye kadar şu iki konuya işaret etmek istiyorum.
Bir, Başbakanlıktan bize bir yazı geldi; "Uğur Mumcu cinayeti ile ilgili olarak
Genelkurmay istihbarat birimlerince herhangi bir araştırma ve soruşturma yapılmadığına ve
olay hakkında Genelkurmay Başkanlığında toplanmış bilgi ve belge bulunmadığına dair,
Genelkurmay Başkanlığının 26.2.1997 günlü yazısı ektedir.
Bilgilerinize saygıyla arz ederim.
Dr. O. Kadri Keskin
Müsteşar V."
Diğer bir konu da, yine, Çevik Bir imzalı bu yazıda "ilgi (a) yazı ile. Genelkurmay
Başkanlığı istihbarat birimlerinin gazeteci Uğur Mumcu cinayeti ile ilgili olarak yaptırdığı
araştırma ve soruşturma sonucunda toplanmış olan bilgi ve belgeler istenmektedir.
2.- Konu, Genelkurmay Başkanlığının görev ve yetki alanına girmediğinden, söz
konusu cinayetle ilgili olarak Genelkurmay İstihbarat birimlerince herhangi bir araştırma ve
soruşturma yapılmamıştır. Bu nedenle, adı geçen olay hakkında Genelkurmay Başkanlığında
toplanmış bilgi ve belge bulunmamaktadır.
Arz ederim.
Çevik Bir
Orgeneral
II nci Başkanı"
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diyor.
Bu yazı geldi. Bir de, ayrıca, Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğünden bir yazı geldi. Bu
yazı da, daha önce Tunus Büyükelçiliğinde koruma görevi yapan polislerin şu andaki görev
yerlerini belirtir ve bu tebligatın yapıldığına dair bir yazı.
Şimdi, o zaman, şu arayanlara devam edelim. Önümüzdeki hafta görüşmek
istediklerimizin listesini çıkaralım; Hülya Ağansoy, Hanefi Avcı demiştik.
TEVFİK DİKER (Manisa) - MİT'ten hiçbir şey almadık daha. MİT'ten kimi dinleyeceğiz;
müsteşarı dinlemeyecek miyiz? "Yok“ dedi; kabul mu edeceğiz. O tarihin daire başkanın: mı
çağıracağız?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hayır... O "belge yok" diyor "dosya yok” diyor; çağınrsan
gelmem demiyor.
BAŞKAN - MİT Başkanı Sönmez Köksal'ı çağıracağız. Şevket Kazan Beyin bir belgesi
vardı ya, o belgeyle ilgili bir bilgi alalım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Başkan, Emniyet Genel Müdürlüğüne itirafçılarla
ilgili yazı yazılması lazım. Hiç olmazsa o adımı atalım. Bizdeki bilgilere göre itirafçı olan,
DiyarbakIrlI olan, Vanlı olan, neyse...
BAŞKAN - Bu arada, bu cuma günü saat 10.00'da Adalet Bakanlığında bizi
bekliyorlar dosyalarla beraber.
REFİK ARAS (İstanbul) - Ben bulunamayabilirim Sayın Başkan. Orada ne olacak?
BAŞKAN - Orada, devlet güvenlik mahkemesi savcısı dosyalar hakkında bilgi
verecek.
Yalnız, burada, bir bilgi vermek istiyorum: Bu Barutsan Fabrikasını ziyaret ettim ben.
Barutsan, Makine Kimya'nın bu patlayacı madde imalatıyla uğarışıyorlarmış. Oradaki
uzmanlann verdiği bilgi şu: "Uğur Mumcu cinayeti kanşık bir cinayet değildir" diyorlar. Yani,
bomba çok ustalıkla yerleştirilmiş, özel bir imalat falan dedim ben de, diyorlar ki "bombayı
imal etmek zordur, bir uzmanlık gerektirir; ancak, imal edilen bombayı gidip yerleştirmek,
sadece cesaret gerektirir; ayrıca, ilave bir uzmanlığa gerek yoktur. Yani, bir çocuğa bile, eğer,
siz, 10 dakika anlatırsanız nasıl yerleştirileceğini, bunu gider rahatlıkla yerleştirebilir.
Dolayısıyla, çok profesyonel insanlann o bombayı oraya yerleştirir gibi bir kanaat yanlıştır.
Bombanın imalatı özeldir; ama, bombayı oraya götürüp yerleştirenlerin ayrıca bir ilave
uzmanlık bilgisinin olması gerekmez.”
TEVFİK DİKER (Manisa) - Uzaktan kumandalı infilak ettirilecek için o gerekçe kabul
edilebilir de; ama, yani, bir yerlere bağlantıları gerekende birazcık bir şeylerin bilinmesi
gerikir.
BAŞKAN - İşte "bir 10 dakika anlattığı zaman, sadece götüren adamın cesaretli
olması kafi" diyor.
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, sizin elinize ben bir bomba versem taşır mısınız,
bilgi sahibi olmasanız?
BAŞKAN - Şartı şu: "Cesaretli olmak kaydıyla, o 10 dakikada gider yerleştirir" diyor.
"Yani, oraya bombayı yerleştirenlerde bir uzmanlık söz konusu değil; ama, imalatında -yani,
bu bombayı imal et derlerse, bu patlayıcıyı imal et derlerse- bir uzmanlık gerekir; ama,
bombayı götürüp yerleştirmek uzmanlık gerektirmez" diyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, onlann vermiş olduğu bomba imalatıyla ilgili bilgiye
katılınm; ama, ondan sonraki... Bir cinayet şebekesi kendini ele vermemesi için profesyonel
adamla yerleştirir onu; öyle, çolukla çocukla yerleştiremez.
BAŞKAN - Tabiî, o boyutlanna tam dikkat etmek lazım; yani, dikkatimi çektikleri nokta
şu: "illa, bunu, çok uzman insanlar yerleştirmiştir gibi, bir yanlışlığa düşmeyin" diyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Doğru bir saptama... Yani, CIA gibi uluslararası istihbarat
arıyorsun ya, bunlara gerek yok yani, buradan da birisi yapabilir.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hayır... Bunu yaparken, CIA veya neyse bir başka birim
yaparken, Ahmet'e Mehmet'e yaptırıyor da, o yapacak olan Ahmet, Mehmet'in bir istihbarat
ajanı olup olmaması önemli değil de, en azından o silahı, o bombayı tanıyacak, dediğiniz
gibi, o cesareti olacak ve bunu yaptıran örgüt de o adama güven duyacak, yarın gider bir
yerde konuşur.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, yani, illa yurt dışında eğitilmiş, yurt dışından gelmiş
olması da şart değil.
BAŞKAN - Bunu not olarak, yani, oradaki sohbet anında dikkatimizi çekmek istedi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, benim buraya kadar dikkatimi çeken, rahmetli Uğur
Mumcu'nun apartmanının kapıcısı yok mu? Biz, hiçbir kapıcıyla muhatap olmadık; yani, bu
işlerde en çok bilgi sahibi olması gereken kapıcı ve yönetici... Biz kapıcıyla muhatap olmadık
hiç değil mi? Kapıcının tespitine, kapıcının dinlenmesine karar alalım. İşte, bu dediğiniz tarz
adam o olabilir; değil mi?
BAŞKAN - Bakkal...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bakkalın çırağı, o dediğiniz olabilir. Bakkal, bakkal
yanındaki evlere gidip bir şeyler dağıtan yardımcılan.
Hiç bugüne kadar ortaya çıkmadı, kapıcılan olması lazım herhalde değil mi? Gireni
çıkanı, evi en çok o bilir. Olay yerini canlandırmaya çalışıyorum. Bir apartman var, araba var,
bir aile var, gihş çıkış var; en iyi kim bilecek; işte, taksici bilecek, polis bilecek, bakkal bilecek,
muhtar bilecek, mahalle muhtarı... Hiç mi o mahalleninin muhtarına herhangi bir şey
gelmemiş, hiç mi bilgi ulaşmamış, giren çıkanlar, kayıplar...
BAŞKAN - Hoş geldiniz efendim.
EDİRNE VALİSİ MEHMET CANSEVEN - Çok teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN - Tabiî, siz uzak bir yoldan geldiniz.
MEHMET CANSEVEN - Ama, tam böyle civcivli bir zamanda geldim.
BAŞKAN - Civcivli bir zamanda geldiniz; doğru. Meclis de civcivli, tam böyle yoğun
bir zamanda teşrif ettiniz. Buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için teşekkür ediyomz.
MEHMET CANSEVEN - Estağfurullah... Rica ederim...
BAŞKAN - Şimdi, Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyonu kurulunca, tabiî, o
dönemde Ankara'da görev yapmış Emniyet Müdürümüz, Valimiz ve diğer yetkilileri
dinleyelim, onlardan bilgi alalım diye düşündük. O sebeple sizi rahatsız ettik.
MEHMET CANSEVEN - Estağfurullah... İstirham ediyorum.
BAŞKAN - Sizin Ankara'daki görev tarihleriniz?..
MEHMET CANSEVEN - Ben, 21 Temmuz 1991...
BAŞKAN - 21 Temmuz 1991...
MEHMET CANSEVEN - Pardon... Düzeltiyorum, 14 Temmuz 1991- 26 Eylül 1993'te
de Elazığ Valiliğine atandım.
BAŞKAN - Siz, cinayet olduktan sonra aşağı yukarı bir sekiz ay falan daha görevde
kaldınız.
MEHMET CANSEVEN - Tabiî, altı yedi görevde kaldım.
BAŞKAN - Biz, şimdi, sizin o konuyla ilgili düşüncelerinizi dinleyelim: ondan sonra
arkadaşlanmızın sualleri olursa, o sualleri size tevcih edelim.
MEHMET CANSEVEN - Efendim, olay tarihinde ben evde bulunuyordum. Bizim ev
de, rahmetli Uğur Mumcu'nun evine yakın olan bir yer. Böyle bir patlama vuku buldu. Yüksek
bir ses gelmişti, daha sonra da hadiseyi öğrenmiş olduk ve hemen olay mahalline de ilk
gidenlerden biriyim diğer polis ekipleriyle birlikte. Orada gerekli güvenlik tedbirleri aldık,
daha sonra da soruşturma bölümüne geçildi. Tabiî, ilk yapacağımız iş, emniyet tedbiri olarak,
olay mahallinin etrafının güvenlik çemberi içerisine alınmasıydı. Bu, basında da epey
tartışma konusu oldu. İşte, efendim, emniyet tedbiri tam sağlıklı şekilde alınamamıştır; ama,
bizim ölçülerimiz içerisinde, o günkü şartlar altında, kanımca, bunlar alındı ve olay
mahallindeki en ince teferruatını kadar bütün deliller de Emniyet Genel Müdürlüğünün
Kriminal Laboratuvar Daire Başkanı Muhittin Bey olacaktı; onunla birlikte, beraberinde
getirdiği uzman ekip ve bizim Ankara Emniyet Müdürlüğünün bomba uzman ekipleriyle
birlikte gerekli en ince doküman teşkil edebilecek yerler dahi süprüldü ve laboratuvarda
gerekli inceleme ve araştırmaya tabi tutuldu.
Olayla ilgili zanlı olarak ve ihtimal üzerinde durup, Ankara'da o arada bulunan
yabancı uyruklu öğrencileri, önce onlan bir dinlemek için, geçici bir süreyle gözaltına aldık.
Tabiî, bu saatten sonra anlattıklanm hep DGM'nin kontrolü altında hareket ediliyordu. DGM
Başsavcısı ve DGM’nin görevlendirdiği başsavcı yardımcılarıyla birlikte yürütülüyordu. Zaten^
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olayın olduğu zaman da, DGM Başsavcısı ve yanında da birkaç arkadaşı bulunmaktaydı
DGM Başsavcı yardımcılanndan. Yapılan gözaltına, tahminen, 13-14 kişi yabancı uyruklu
muhtelif ülkelerden şahıslar alınmıştı. Bunlan sorgulamanın neticesinde bir şey elde
edemedik. Bir müddet sonra da basından takip ettiniz ve bizim de o zaman takip ettiğimiz,
İstanbul'da İslâmî Harekât Örgütü diye bir örgütten bahsedildi. Ben, öyle bir örgütün
ölduğuna inanmıyorum; onu açıkça söyleyeyim. Otuz sene polislik yaptım; yani, o bir ad
bulma olayıydı, bana göre. Ama, onun adını başka türlü de değerlendirebiliriz; yani, bir
cemaat diyebiliriz, başka bir grup diyebiliriz; ama, o gün için, o örgütün ismi İslâmî Harekât
örgütü olarak konuldu ve onların basına sızan haberlerde. Uğur Mumcu hadisesini de
bunların yaptığını ileri sürdüler. Öyle birtakım aldığımız bilgiler vardı konuşmalardan,
basından takip ettiğimiz konulardan ve İstanbul Emniyetiyle müşterek olarak hareket etmeye
başladık. Tabiî, bu haberler basına sızmasaydı, kanımca, çok daha iyi neticeler alınabilirdi;
ama, mevcut ülkemizin o günkü şartlarını ve bu günkü durumiannı çok iyi biliyoruz, medyanın
durumunu da iyi biliyoruz; yani, onlar, efendim, satışlannı yüksek tutmak, tirajlannı yüksek
tutmak için, en ufak haberi bile ciddiye alıp veya onlan bir şekilde oldu gibi gösterip, bunu
yazmaları üzerine, biz de sıkıntıya düştük.
Bu arada, İstanbul'dan alınan bilgiler doğrultusunda, yakalanan ve burada hücre
operasyonuna girildi; tahmin edersem, üç dört kişi alınmış oldu. Bu üç dört kişinin yapılan
sorgulamasında, bunlann geçmişe dayalı İran ile birtakım örgütsel ve eğitsel anlamda
bağlantı kurduklarını bizzat kendim de dinledim; ama, bu bağlantıyı, buradaki İran
Büyükelçiliğinde bulunan -yani, şu anda ismini bilmiyorum; ama, dosyalarda mevcut olması
lazım- kültür ataşesi miydi, oradaki bir elçilik mensubuyla bağlantı kurup, bunların İstanbul
üzerinden İran'a gittiklerini, İran'da çeşitli eğitimler gördüklerini, bu eğitimlerin içerisinde, işte,
patlayıcı maddeler de dahil olmak üzere
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-------olmak üzere, patlayıcı maddelerin kullanılması dahil olmak üzere, birtakım eğitimsel
faaliyetler gördüklerini beyan ettiler. DGM'deki dosyaları da tetkik ettiğimizde, ifadelerinde
bunların hepsi dercedilmiş durumda. Şahsî kanaatim de, bu eğitimin yapıldığı
doğrultusundaydı; yani, benim otuz senelik tecrübemin, birikimimin neticesi olarak arz etmek
durumundayım. Yalnız, bu adamların bu eğitim karşılığında, burada yapmış oldukları işleri bir
değerlendirdiğimizde, araba çalma işleri vardı; yani, bu, bildiğimiz, Müslümanlığa, dinimize
ters düşen bir konuydu. Bunun ben izahını kendilerine de sorduğumda, Müslümanın
yapmaması gereken konular, neden bu araba çalma işlerini yapıyorsunuz; yani, kendinize
maddî kaynak sağlasanız bile, ortada bir hırsızlık olayı söz konusudur, neden mütevellit
bunları yapıyorsunuz dediğimde, maalesef, ya cevapsız bıraktılar veyahut da ona uygun
birtakım sözlerde bulundular; mantıksal konuşmalara sığmayan konulardı. Tabiî, basında
çıkan bu haberler, diğer taraftan bir örgüt evine de daha evvel basında çıktığı için evin boş
çıkmasına neden oldu, yaptığımız operasyonların. Daha sonra arkadaşlarımdan aldığım
bilgilerde, aranan şahısların, firarda olan şahısların büyük bir bölümü ele geçirildi. Polis,
bunu samimiyetle söylüyorum, üzerine düşen bütün görevi yapmıştır.
Rahmetli Uğur Mumcu, benim tanıdığım birisiydi. Bir gün, Emniyet Müdürlüğüne
geldiğinde, güvenlik şubesinde bir dernek bildirim formunu benden istemişti. Kime ait
olduğunu sorduğumda da, Abdullan Öcalan'a ait, yani Apo'ya ait dernek bildirim formunu
sormuştu ve çıkardık, o zaman, hakikaten. Siyasal Bilgilerdeki öğrenci derneğinde -ya
Siyasal ya Hukuk; şu anda kesin bir şey hatırlamıyorum- okuduğu okuldaki öğrenci derneği
bildiriminde de Abdullah Öcalan, öğrenci derneğinin kuruluş aşamasında bulunuyordu ve
ben bu arada da kendisine size koruma görevi verelim şeklinde söylemiştim. Bana, Mehmet
Bey, yani, Amerika Cumhurbaşkanını koruyamadılar, bu korumanın, yakın koruma görevinin
sağlıklı bir şekilde olamayacağını beyan ettiler ve benim zamanımda kabul etmedi.
Öbür taraftan, eviyle ilgili korumaya gelince, muhakkak diğer arkadaşlarımızı da
dinlemişsinizdir, iki tane kulübenin, gerek GAP İdaresinin gerek aşağısında bir elçilik daha
olması lazım, o elçilikteki polislerimizin kulübelerinin ortasında bulunmakta.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tunus Büyükelçiliği...
MEHMET CANSEVEN - Evet, Tunus Büyükelçiliği olacak, onların ortasında
bulunmakta; yani, bakıldığı vakit, zaten o noktadaki polis, görevlendirildiği bölümün dışında
diğer yerleri de korumak zorunda. Sadece A noktasındaki şahıs değil, öbür tarafta da bir
hadise olduğunda, oraya da bakmak zorundadır. Polisin aslî görevlerindendir. Orada
Çankaya İlçe Müdürlüğünün ve siyasî şube ekiplerimizin kanalıyla, diğer ekiplerimiz
kanalıyla sık sık da kontrol ettriyorduk; ama, yeterli mi, önlenebilir miydi, değil miydi; yani,
bence polis tarihinde önleneyemen hadiselerden biri de cinayet hadisesi. Yani, istihbaratını
tam almadıktan sonra, cinayet hadisesini önlemek biraz zor. Bu gerçeği bilmemiz lazım.
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Buna paralel olarak, çeşitli şahıslar dinlendi. Onun yanında, ailesinden birtakım
maddî menfaatlar koparmak amacıyla muhtelif kişiler kanalıyla, işte, rahmetliyi öldürenleri biz
tanıyoruz, filan kişi öldürmüştür, şu olmuştur. Hatta, bir tanesi. Ozan diye bir çocuk olması
lazım, Adana'da yakalandı. Ailesiyle gelip konuşup, biz bu olayı yapanları biliyoruz, yapan şu
şahıstı, bu şahıstı diye. Bunların hepsi toparlandı. Ben, orada, olayla ilgili bir ekip
kurdurmuştum; yani, bir arkadaşımın sorumluluğunda. Tabiî, bütün polisin görevi olmasına
rağmen, bir de, mevcut bilgileri tek elden değerlendirip bilgilerin etrafa yayılmasını sağlamak,
tek kanalda değerlendirmek amacıyla bir ekibimiz mevcuttu, başlarında da rütbeli bir
arkadaşım vardı. Elazığ Valiliğine atanana kadar, ekibimiz orada bütün bilgileri
değerlendirdiler, gelen ihbar mektupları, gazetelerde çıkan yazılar, telefonla ihbarlar; yani,
akla gelebilecek, yapılması gerekebilecek, mantık ölçüsü içerisinde bütün işlerin yapıldığını
ben vicdanen, müsterih olarak söyleyebilirim.
Ancak, yine, eski tecrübeme dayanarak söylüyorum; şimdi, değerlendirme yaptığım,
yıllardır hep kafamın içerisinde, olay tarihinden itibaren, tabiî, bu değerlendirmeyi sizler de
düşünebilirsiniz; şöyle ki. yani, 24 Ocak tarihinde Uğur Mumcu hadisesi vardı, hemen
akabinde Sivas'taki olaylar vardı; Sivas'tan 24 tane cenazenin özellikle Ankara'ya getirilip
defnedilmesini, yani, adam başka ilde olmasına rağmen, Ankara seçilip de Ankara'ya getirilip
defnedilmesi, 300-350 bin kişilik rahmetli Uğur Mumcu'nun cenaze töreninde bir kalabalık
vardı, Türkiye'nin her tarafından gelen insan vardı. Yine, o Sivas katliamından sonraki grubun
içerisinde, aynı miktarda, 300-350 bin civarında da insan topluluğu mevcuttu ve biz bu arada
bu insanları sivillerle yürüttük; yani, polislerimiz dışarıda durmadı. Polis görüldüğü takdirde
çok büyük olaylar olacaktı. Oradaki gençlere, oradaki insanlarımıza kolluk taktırarak; yani, o
zamanın parasıyla da 7 500-8 bin civarında para harcayarak o insanları görevlendirip onlara
kolluk taktırtıp onlarla yürüttük.
Arkasından, Batman'da öldürülen milletvekilinin cenazesinin Ankara'ya getirilmesi
hadisesi vardı. Bunlar, dikkat ederseniz, ocaktan sonra, 1993 yılı içerisinde cereyan eden
olaylar. Yani, o cenazenin buraya getirilişi, parti binasına götürülmek istenişi, oradan Meclise
götürülmek istenişi ve alınan bilgiler doğrultusunda, Türkiye'de yandaşlarıyla ilgili ne kadar
insan varsa, Ankara'ya geleceklerdi. Yani, orada da bir oyun oynanmak isteniyordu. Üç
büyük olayı, halk tabiriyle, biz, kazasız belasız, Allah'ın yardımıyla şey ettik, hiçbir şey
olmadan.
BAŞKAN - Mumcu olayı, Sivas olayıyla ilgili cenazeler ve Mehmet Sincar.
MEHMET CANSEVEN - Mehmet Sincar'ın buraya getirilmesi hadisesi.
BAŞKAN - Özal'ın vefatı da mı aynı yıldı?
MEHMET CANSEVEN - Cumhurbaşkanımızın vefatı da aynı yıldı; yani, benim
zamanımda oldu.
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Şimdi, şunu söylemek istiyorum: Ben, bütün açık kalpliliğimle konuşmak istiyorum.
Benim zamanımdaki Ankara Emniyet Teşkilatı, istihbarat yönünden çok kuvvetliydi. Yani,
bunu, bizim Türk örgütlerinin, radikalinden tutun Türk solunda, Kürt solunda aklınıza
gelebilecek bütün örgütleri sıralayın. Bunların içerisinden bir tanesi yapsaydı, biz bunu
bulurduk: bunu rahatlıkla bulurduk. Yani, olayın mevcut Türk örgütleri tarafından, aşırı uçlar
tarafından, hangi taraftan değerlendirirseniz değerlendirin, yapıldığı düşüncesini
taşımıyorum. Ancak, taşeron görevi yapabilirler; yani, ne yapabilirler: gelip istihbarat görevini
yapabilir. İstihbarat görevini yaptıktan sonra onu buradan uzaklaştırabilirler veya yok
edebilirler: ama, yok etmek, esasa aykırıdır; yani, muhakkak surette bir tarafa gitmiş olabilir
veyahut da onun dışında, Türkiye'de örneğin İranlIlar alıyoruz, mesela, yani, bugün
Ankara'nın içerisinde tahmin edersen, 3-4 bin civarında İranlı vatandaş var. Yani, bunların
rejim aleyhtarı da var, mevcut rejimin yanında olanlar da var; yani, bunu Türk taşeronlarına
yaptırabilecekleri gibi, kendi vatandaşlarına da yaptırabilirler, eğer İran diyorsak. Ben, bunu,
konuyla ilgili bütün arkadaşlarıma aynı şeyi dedim. Neden İran'a doğru yöneldiniz; yani,
neden İran? Bunu başka bir devletin ajanları yapamaz mı? Kendilerine göre çeşitli yorumlar
getirdiler.
»
Şimdi, burada vurgulamak istediğim, o yıl içerisinde, tabiî, bu belgeleri Devlet
Güvenlik Mahkemesinden aldığınızda, orada Emniyet Genel Müdürlüğünün kriminal
laboratuvarının olaylarla ilgili tahlil raporları var; yani, en az üç dört senelik olayların
hangilerinin hangi cinste olduğunu çok rahatlıkla ortaya çıkarıyorlar.
Şimdi, rahmetlinin dışında, İsrail Büyükelçisi güvenlik amiri, Çankaya’da, Simon
Bolivar Caddesi site numarasıyla B Blok önü 7.3.1992 günü, saat 11.45. Adam alışverişe
gitmiş, karlı bir havaydı. Olay mahallini incelediğim için söylüyorum: pazara gidiyor, arabasını
yolun kenarına koyuyor, dönüyor; rahmetli Uğur'un hadisesinde de aynı şey var.
Şimdi, benim için önemli olan, soruşturmada teknik bilgidir; yani, teknik bilgiden
esasa gitmektir. Şimdi, yine, hatırladığıma göre; yani, dakikalar ve saniyeler içerisinde
oynayabilirim, bir veya iki dakika içerisinde Uğur Mumcu'nun arabasına o patlayıcı madde
konulur; raporda mevcut bu. Bir veya iki dakika içerisinde, o sistemi oraya yerleştirebilirsiniz.
Bir misina ele geçirilmişti orada, balık tuttuğumuz misinalardan; yani, patlayıcının bağlantısını
sağlayacak ve yine bir mıknatıs vardı; yani, oradan geçerken, çok rahatlıkla mıknatısı bir yere
yapıştırıp misinayı bir yere bağladıktan sonra bu işi yürütebilirsiniz. Bir veya iki dakika
geçmez. Bölge laboratuvar başkanıyla epey konuştum ben bu konuyu. Yine, bu Ehut
Huşada, İsrail Büyükelçiliği güvenlik amiri. Bu, MOSSAD'ın ileri gelenlerinden ve istihbarat
kursu verenlerinden biri. Bu adam da aynı sistemle öldürüldü ve yine, aynı sistemle
öldürülen Victor Marvick, Amerikalı çavuş. O da, yine, aynı, mıknatısı var, aynı şekilde bomba
sistemi var, yine mevcut misinası var.
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Şimdi, örneğin, işte, İstanbul'da verilen ifadelerden, zanlılardan biri İslâmî Hareket
Örgütü diyorlar, kesinlikle inanmıyorum ben, öyle bir ad olmaz. Yani, o, bizim bir
yakıştırmamız; bu örgüte bir yakıştırmamız. Öbür tarafta, Hizbut Tahriri var, şusu var, busu var,
bir sürü şeyler var, radikal gruplar var. Oradaki zanlılardan bir tanesi, bombayı ben yaptım,
ben koymuştum şekliyle izah edince, biz de sevindik tabiî polis olarak. Aslında, gazetelerde
çıkar; yani, o söyleyen milletvekillerimiz, zamanında bakanlık yapan insanlar, hakikaten
söyledikleri söz doğru; yani, polisin onur meselesi olmuştur bu hadise. Bulunduğum süre
içerisinde konuşuyorum; ama, ondan sonraki arkadaşlarımın da hadiseye ciddî baktığını
düşünüyorum; yani, en azından DGM'si de ciddî bakmıştır; yani, bir dosya kapatılmaz, bu
yıllar sürer gider.
Efendim, bombayı ben koydum, işte, bombayı böyle koydum filan deyince, bu adamı
getirin hele dedik. DGM başsavcılığı kanalıyla tuttuk getirdik. Yanıma bomba uzmanını da
•aldım. Adamın da gözünü kapattık; adını ne koyarsanız koyun hadisenin. Anlat bakalım
dedik; yani, bu olayı nasıl yaptın, bu bombayı nasıl hazırladın oraya koydun izah eder misin.
Anlattığı palavra, hikaye. Bomba uzmanına dönüyorum, kulağına, ne söyledi sana diyorum;
yok efendim, böyle bomba konmaz, böyle bomba olmaz. Ondan sonra, gözünü açtık, niye
yalan söylüyorsun, niye doğruyu söylemiyorsun; efendim, ben yalan söyledim şeklinde
konuşmalar olmuştu.
Kanımca, yurtdışı bağlantılı bir olay. Örgütsel, yurtdışındaki kuruluşlarla bağlantılı bir
olay. Bunun çözüm noktası da, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin polisi değil. Yani, polis
üzerine düşen görevi yapıyor; ama, bunu çözecek olan ülkemizin başka kuruluşları var.
TEVFİK DİKER (Manisa) - İsmini söyleyebilir misiniz o kuruluşların?
MEHMET CANSEVEN - Yani, hepimiz biliyoruz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Tutanaklara geçmesi açısından Sayın Vali.
MEHMET CANSEVEN - Hepimiz biliyoruz efendim; yani, bu kuruluştur. Bu kuruluşun
o zamanki durumu neydi, şimdiki durumu hangi çalışma safhasındadır, onları bilemiyorum.
Ama, o zaman zayıftılar; yani, bunu söylerim bir Türk evladı olarak. Yani, bu konunun aylarca
üzerinde durduk, günterce DGM başsavcısıyla ve emniyet müdürü olarak ben yöneticiyim,
adlî bir görevim yoktur; ama, gittik bulunduk, bizim şeref ve haysiyet meselemiz. Ülkede
oynanan oyunlardan, çok ciddî hadiselerden birisiydi. Takip eden olaylar var, devam eden
olaylar, iki üç olay sıraladım size. Yani, bunun çözüm yeri, pusulaya yön verecek olan yer,
şahsî görüşüm, yanlış anlamayın lütfen...
BAŞKAN - Estağfurullah, herkes görüşünü serbestçe ifade edebilir.
MEHMET CANSEVEN - Yani, bizim bu komisyonumuzun da bu işin altından
çıkacağına ben biraz soru işareti taşıyorum sayın milletvekilleri. Yani, hadise, dış bağlantılı
bir hadise. Polisin kendi çalışma tarzı bellidir; içe yönelik bir çalışmadır. İç istihbarata yönelik
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bir çalışma yapar; yani, dışta filan casus gelmiş, filan casus gitmiş, ben bilmem bunu. Onbeş
senelik emniyet müdürlüğü yaptım her dönemde; bilemem orayı; ama, bazı insanlarımızın,
bazı kuruluşlarımın bilmesi lazım, onların görevi. Özetlersem, olayın ana hatları bu.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Diker.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Valim, İslâmî Hareket Örgütünün olmadığını, böyle
bir örgütün olamayacağını düşünüyorsunuz; ama, size bağlı, aynı tarihte burada göreve
yapan, daha önce komisyona ifade veren istihbarat şube müdürünüz de böyle ber örgüt var
dedi.
MEHMET CANSEVEN - Şimdi, efendim, bugün bir Dev-Sol diyoruz, bir SBB diyoruz,
bir TKP diyoruz, Hizbut Tahrir diyoruz, İKO diyoruz, vesaire bir sürü örgütün ismini sayıyoruz;
yani, bu adamlar kendilerini de kabul ettirmişler, ben buyum diyorlar veya İBDA-C diyoruz.
Şimdi, cumhuriyet tarihinde, bu olay olana kadar böyle bir örgüt yok; yani, şahsî görüşümü
söylüyorum. Diyorum ki, bunun adına cemaat diyebilirsiniz; efendim, cemaatin içerisinde,
kendi yönleriyle, yok bilmem ameliyat grubu kurmuş da, yok tetikçi grubu kurmuş da, yani,
hatırlamıyorum şu anda, çeşitli gruplar. Şahsî görüşüm, ona bir isim konulması gerekiyordu,
o ismi koydular; yani, bunu söylerken de, sakın sakın yanlış anlamayın, içimden geçeni
olduğu gibi söylüyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu bir yönlendirme mi olabilir?
MEHMET CANSEVEN - Yani, öyle de diyemeyiz. Çocuğa bir ad bulmak istediler
herhalde, o adı mı buldular bilemiyorum. Ben otuz sene polislik yaptım, böyle bir örgütle
karşılaşmadım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Valim, bu Tunus Büyükelçiliği ve GAP idaresindeki
polislerin. Polis Vazife ve Selahiyetieri Kanunundaki genel hükümlerinde dahi, kendilerine
oradaki olacak bir başka olayla ilgilenme görevi verdiği şeklinde bir değerlendirmenizi; yani,
bir polisin sadece o noktada değil. Şimdi, bu polis memurlarının daha önceki tutanaklara
geçmiş, faili meçhul cinayetlerdeki ve DGM'deki ifadelerinde, hepsinin aynı standart ifadeleri
var. Bu polis memurlarıyla ilgili, sonradan, doğduklarından o güne kadar herhangi bir
araştırmaya tabi tutulma gibi, emniyet müdürlüğünde dikkate değer bir durumla karşılaşıldı
mı?
MEHMET CANSEVEN - Hayır, onlar yapıldı, o polisler de yapıldı, oradaki bekçiler de
yapıldı, tahmin edersem, orada oturanların hepsinin ifadesi alındı. Oradaki taksi durağındaki
insanların ifadesi alındı; yani, bunların hepsi böyle tek tek gözden geçirildi, tetkik edildi; yani,
acaba bir görüşleri var mıydı, bağlantıları var mıydı, şunu var mıydı, bunu var mıydı?
Şimdi, efendim, yani, ben rakam olarak tam hatırlayamıyorum, kırkbeş saniye de
olabilir, bu patlayıcı maddenin takılması; ama, bildiğim kesin bir konu var, iki dakikayı
geçecek bir durumu yok; yani, bunu taktıktan sonra, yani, bugün devletimizdeki polis
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teşkilatının durumunu da biliyoruz; onların eğitim durumunu da biliyoruz. Bu polis bizim
polisimiz; ama, eğitimlerini de biliyoruz yani. Şimdi, 18 yaşını bitirmiş, askerliğini yapmamış
kişileri polis yaparsanız, neticesi bu oluyor. Adamı biz getirdik, A elçiliğinin önüne koyduk.
Ben çok yaptım onu; geldim yanına silahını da aldım elinden, adam yüzüme bakıyor. Yok^
yani, olmaması gereken şeyler yaptık.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Valim, yine, üç önemli olayı arka arkaya, oyun
oynamak isteyenler şeklinde bir değerlendirmeniz oldu.
MEHMET CANSEVEN - Hayır, ben, komisyonunuzun bu konuları da bir
değerlendirmesinde fayda gördüğüm için...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bizi biraz daha bu konuda yönlendirir misiniz; açar
mısınız?
MEHMET CANSEVEN - Efendim, benim söylemek istediğim açık ve aleniydi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Dış güç mü, iç güç mü, dış gücün iç güç bağlantısı mı?
MEHMET CANSEVEN - Yani, onu bilsem zaten, adresi de gösterirdim, kendim de
giderdim; o zaman görevliydim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Son zamanlarda, medyada, Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili
birkaç itirafçının itirafları ve o kadar net itiraf ki, hele birisi, ranzalı koğuşta çekilmiş fotoğrafı
gösteriyor, bu onlardan biri diyor.
MEHMET CANSEVEN - İnanmıyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bir diğeri, komisyonumuza gelen ihbarlar sonucunda, bazı
ilişkiler ve isimler önplana çıktı ve bunlardan yine ailenin burada ifadelerinde geçti. Özellikle
Tevfik Ağansoy'un televizyon ekranlarında Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili bildiklerimi de
konuşurum şeklinde...
MEHMET CANSEVEN - Bakın efendim, ben size söyleyeyim; onlar çıkarlar, bugün
ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu biliyoruz, hepimiz yaşıyoruz, başka devlette de
yaşamıyoruz. Yani, bürokraside ne dönüyor. Mecliste ne dönüyor hepimiz bunun içerisinde
yaşıyoruz, hepimiz biliyoruz.
Uğur Mumcu hadisesini çözebilmek için, eğer teknik yönden, mevcut kuruluşlar
içerisinde gerek teknik gerek eleman yönünden bir kuvvetlendirme olayı olmamış ise, bu
olay çözülemez. Bu olay, dış örgütlerin hadisesidir diyorum. Çok az bir mülahaza tanesi
bırakıyorum. Onun da her insanın kendi yapısında olması gerekir o mülahaza tanesinin.
Hiçbir arkadaşımıza dört dörtlük güvenemeyiz, bir açık kapı bırakıyoruz. Çok az bir açık kapı
bırakıyoruz.
Bunun yanında, belki şu şekilde çözülebilir. Aynı tip bir olay yakalanırsa, sayın
milletvekilim, suçüstü olarak yakalanırsa, ondan belki bir yere gidilir; suçüstü yakalamamız
lazım. Yani, gerçekleri konuşmamız gerekiyor. Suçüstü olarak ben bu hadiseyi ve bunu
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açıkça söylüyorum, o tarihteki bizim Türkiye'nin durumunu söylüyorum. Bugüne kadar olan
durumu geçemiyorum, söylemeyeceğim, isteyen istediği her şeyi Türkiye'de yapardı. Bir yiğit
çıksın da, yapamazdı desin bana. İsteyen istediği her şeyi yapabilirdi Türkiye'de: patlayıcıyı
da koyardı, onu da öldürürdü, bunu da öldürürdü.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Benim sorularım bitti.
BAŞKAN - Abdullah Bey, sorunuz var mı?
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Mehmet Bey, sizce, yurtdışında kim yapmış olabilir;
herkes biliyor dediniz.
MEHMET CANSEVEN - Şimdi, bakın, herkes biliyor demedim; yani, bir tarafa
çocuğun ismini koymak doğru değil. Bir yönlendirme olayı oldu İran üzerine. Kati delil elde
edilmedikten sonra, şimdi, İran'ın bizim kendi insanlarımızı, İstanbul bağlantılı olarak, Bağdat
bağlantılı olarak, ister hoşumuza gitsin ister hoşumuza gitmesin, götürüp Kum kentinde
eğitime tabi tuttuklarını, bu delillerle sabit. Zorlamadan şahısların konuştuğu bir olay bu; ama,
bunu İran mı yaptı, yoksa B devleti mi yaptı, C devleti mi yaptı, D devleti mi yaptı diyebilmek
için, işi ciddî olarak değerlerdiren bir insan tarafından ben konuşuyorum, bana göre biraz
yakışıksız olur.
Şimdi, yorum getiriyoruz, diyoruz ki, Marvick'in öldürülmesi; Marvick'in öldürülmesi
hadisesinde, o zaman İspanya tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, şimdi başladık biz başka
teşkilatların işine de girmeye, Amerika'da, İspanya'da, bir toplantı olmuş, o taplantıda İran'la
ilgili birtakım anormal konuşmalar yapmışlar, onun karşılığı olarak Marvick'i öldürdüler.
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onun

karşılığı

olarak,

Marvick'i

öld ü rd ü le r.

Peki,

öbür

İs ra illin in

ö ld ü rü lm e s in e ne d iyorsun uz diyorum ; o zaman da d iy o rla r ki, Mısır'da
H izbullah ö rg ü tü n ü n ileri g e le n le rin d e n biri ö ld ü rü ld ü , onun karşılığında da bu
olay oldu; ben bunu yaşam adım, bilm iyorum . Bunu söyleye cek kadar da
bilg iy e sahip de ğilim , benim konum değil çünkü bu.
BAŞKAN - Evet, A bdullah Bey; buyurun.
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Şimdi, şunu söylem ek istiyorum . Açık
açık sorm aktan ben neyi kasttetiğ inizi ben önce anladım da; yani, sizin
söylem en izi istem ekteki kastım şuydu: Bu olayın arkasından, işte saydınız, bir
İs ra illin in ö ld ü rü ld ü ğ ü n ü , bir Am erikalının öldü rü ld ü ğ ü n ü , arkasından da Sivas
o layla rın ın m eydana g e ld iğ in i söyled iniz.
MEHMET CANSEVEN - Hayır, o o la y la rla ba ğlantılı olarak, aynı
sistem le... Şim di, C-4 m addesi kullanılm ış, bir İs ra illin in h a d ise sin d e k i C-4'ün
yapısında d e ğ iş ik bir yapı ortaya çıkmış, kim yasal bir konu; ama, M arvick ile
rahm etli U ğur Mumcu'nun h a disesin deki C-4 sistem itib a riy le aynı. Ben,
silahım ı a te şleyip, bu silahtan çıkan yivi, seti filan, h e piniz de ateşleyin, hiç
b iris i aynısını tutmaz yani; bu, teknik bir bilg i ve bu teknik b ilg ile r de mevcut
dosyada. Yani, orada, üç tane büyük olay vardı; nedir o üç büyük olay: Uğur
M um cu'nun hadisesi, Sivas'taki o la y la r ve Batm an'daki hadisele r.
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Şimdi, şunu söylem ek istiyorum : Bir
ülke bunu yaptırdığı zam an, arkasından kendine iz o la b ile c e k ikinci, üçüncü
veyahut da dördüncü o layla rı yaptırm a g irişim in d e b u lu n a b ilir mi?
MEHMET CANSEVEN - Ne gibi?..
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Yani, arkasına, aynı istikam ette ola yla r
yapıldığı zam an, bunu yapan falan gibi diyelim , hemen bir kanaat m eydana
gelir.
MEHMET CANSEVEN - Şim di,
bunun cevabı, mercii ben değilim .

ülkele r

arası

konuşm aya

başlarsak,

ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Hayır, yok, ben şey ola ra k söylüyorum ,
ü lk e le ra ra sı d e ğ il. Yani, diyelim ki, ülke olm asın, şahıs olsun, örgüt olsun, şu
olsun, bu olsun...
MEHMET CANSEVEN - Yani, şahısta çok farklıdır,Türk ö rg ü tle rin d e çok
farklıdır.
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Yani, z ih in s e l olarak aynı yapıya sahip
şahıs da o la b ilir, örgüt de o la b ilir. Burada söylem ek isted iğ im i olay şu: Diyelim
ki, A örgütü bu olayı yaptırdı.
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MEHMET CANSEVEN - ö rg ü t değil bu iş.
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Hayır, yani, şöyle sö yle ye lim , devlet,
örgüt; yani, örneklem e açısından söylüyorum .
MEHMET
söyleyeyim .

CANSEVEN

-

Devlet

örgütü

de

d e ğ il,

onu

da

açıkça

ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Şim di, Mehmet Bey, varm ak istediğim
olay farklı. Ben, size, örgüt veya devlet...
MEHMET CANSEVEN - Başka bir olay mı örn eklem ek istiyorsunuz....
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Varm ak istediğim olay farklı. Diyelim ki
A örgütü, örgüt ben yaptım dem iyor.
MEHMET
b ild irg e le rin d e

CANSEVEN
b e lirtirle r.

-

Şimdi,

Şimdi,

gene lde

Uğur

Mumcu

bizim

örgütler,

h a d ise s in d e

sonuçta,
de,

bizim

te le vizyo n la ra , rad yola ra, gazetelere, şu şu şu örg ütle r bu işi iş le m iştir diye
çeşitli ih b a rla r oldu; de ğe rlen dirm e yaptık, değil. Yani, g e n e ld e , bizim,
Türkiye 'd eki -eğer de ğişm ediyse son birkaç sen ed ir takip etm iyorum - hangi
örgütüm üz, gerek radikal grup gerek sol grup gerek bölücü b ö lg e c i gruplar,
bu nlar iş le d ik le ri zam an, m uhakkak dünyanın bir yerinde , bir b ild irile rin d e , biz
şu

o la yla rı,

yandaşlarım ıza,

yan daşlarına

moral

verme

açısından,

kâğıt

kalem in bir bölü m ü nd e g e çerle r madde olarak.
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Şim di, söylem ek is te d iğ in iz i ben
anladım da, örgütten veya devletten kastım, yani, soyul bir olay, som ut olarak
söylem iyorum . Buradan kastım şu: Bir örgüt veya devlet, kendi yaptığı bir şeyi,
tekrar ken dine ipucu olacak şekilde, arka arkasına birkaç tane aynı rengi
verecek o layla rı niçin yapsın, o zaman ipin ucu kendine çıkmış olur;
kam uoyunda...
MEHMET CANSEVEN - Örgüt ayrı, de vle t ayrı.
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Hayır, burada söylem ek isted iğ im , örgüt
ayrı, d e vle t ayrı tamam, katılıyorum ; ama...
MEHMET CANSEVEN - Çok farklı h a d is e le rd ir bunlar.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - O örgütün rengini verecek veya hu t da o
devletin ren gin i verecek, burada söylem ek istediğim ...
MEHMET CANSEVEN - B unlar çok farklı h a d ise le rd ir. Yani, bir örgütün
yaptığı o la y la rla , devletin
kendi
iç bü nyesinden
y a p a g e le c e ğ i veya
d ü şü n e b ilin e c e k o la y la r çok farklı h a disele rdir.
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) -T am am , ben onu anlıyorum . Buradaki...
BAŞKAN - Sorusunu tam b ilirsin bakalım.
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MEHMET CANSEVEN - Ben, soruyu pek anlayam adım açıkçası.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - O lab ilir. Yani, bir kişinin , sizin
a n la ttıklarınızda n, her örgütün veyahut da her devletin ken dine göre sistem ve
yön tem le ri var diyorsunuz.
MEHMET CANSEVEN - Her devletin de ğil, de vle tle rin .
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - D e vletlerin k e n d ile rin e

göre

bir

çalışm a...
MEHMET CANSEVEN - Bazıları müşterek olur.
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) -...sis te m ve yöntem leri var diyorsunuz;
ama, bu işi yaptıktan sonra kim isi b ilin m e sin i ister, kimisi de istemez böyle bir
şey yaptığı zaman.
MEHMET CANSEVEN

-

Yani,

b irin c is in d e

ha reket

eder

Sayın

M ille tve k ilim , başarılı olam az...
BAŞKAN - B itirisin bir sorusunu, bitirsin efendim .
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Şayet, b ilin m e s in i istem iyorsa, diyelim
ki -de vlet veyahut örgüt, hayali bir olay, devlet veya örgüt olayı- bilin m e s in i
istem iyorsa, bunu yapan örgütse de devletse de, bu işin b ilin m e sin i
istem iyorsa, arka arkasına bu olaydan sonra, yani, diğe r olayla rı niçin yapsın
diyorum .
MEHMET

CANSEVEN

-

Sayın

m ille tve kilim ,

varsayım larla

konuşam ıyoruz. Benim bu konuştuklarım ın bazıları d e lille re dayanıyor; ama,
sizin böyle özel bir sohbet iste d iğ in iz konu varsa, onu...
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Yok, sohbet noktasında söylem iyorum
da; çünkü, buna dayanarak söylem ek istediğim

şöyle

bir olay daha var:

Burada, rahm etli Uğur Mumcu'nun ailesi ifade verirken, şöyle söyledi: Yaklaşık
sekiz ay kadar önce dedi, sekiz yıl önce yazdığı bir yazı, bir m evzuyia ilg ili, o
g ü nlerde

g a zetelerde

manşete

çıkıyor ve

hatta,

m anşet

noktasında

dile

g e tiriliy o r. Arkasından, tele vizyo nla r. Uğur Mumcu'ya am bargo koyduğu halde,
Uğur Mumcu'yu te le vizyo na çıkarm aya başlıyorla r, o güne kadar...H ayır yani,
burada söylem ek istediğim şeyler var. Arkasından, b e lirli in sa n la rla kamera
karşısında,
böyle m ünazaralar, tartışm alar, yerine
göre
m ünakaşalar
y a p tırıyo rla r ve arkasından bu olay meydana ge liyor. A rkasından, biraz evvel
sizin b a h s e ttiğ in iz, işte, aynı tip patlayıcıyla olan d e d iğ in iz iki tane olay artı
Sivas olayı diyorsunuz.
MEHMET CANSEVEN - Benzer iki tane olay.
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ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Tabiî, bu olayları yan yana koyduğunuz
zaman, gayet norm al, m antıklı.
MEHMET CANSEVEN olayla rın iş le n iş le ri farklı.

Şimdi, bu saydığım

ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) -

üç büyük

o layla ,

öbür

Yani, o la b ilir. D eğişik bir yöntemle

o la b ilir; ama, neticede...
MEHMET CANSEVEN - O layların sonucu önem li.
gibi

ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Şimdi, sonuç şu; neticede, İran'a çıkar
oluyor. İran, kendi tarafından yapıldığını, bunu niçin böyle alenen

açıklayıcı bir şekilde , iz bıraksın...
MEHMET CANSEVEN - Sayın m illetvekilim , siz beni d in le m e d in iz . Ben,
İran'dır dem iyorum .
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Diyelim ki, bir A ülkesi B ülkesine, fark
etmez yani veyahut da A örgütü B örgütü... Burada, söylem ek istediğim nokta
he definden de vazgeçelim ; yani, hayali bir örgüt, hayali bir de vle t diyelim .
Niye kendisi...
BAŞKAN - Peşpeşe aynı olayları işleyerek...
MEHMET CANSEVEN - Ben kuvvetliysem , benim burada
atamaz, nefes de aldırtmam. Onu biz kendim ize soralım önce.

kimse cirit

BAŞKAN - Ahmet Bey; buyurun.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben, Sayın Valim e ö n ce likle teşekkür etmek
istiyorum efendim . Çünkü, biz, bunu size söylem ekte h iç b ir sakınca
görm üyorum : ayrıca yarar görüyorum . G eçtiğim iz hafta, o dönem de size de
bağlı çalışan bazı arkadaşlarım ızı din le d ik, sizin yardım cılığınızı yapan.
G erçekten, anla şılm a z bir te d irg in lik ve sizin sö yle d iğ in iz gibi içim den gelerek
konuşuyorum de d in iz, on lar içinden ge le re k böyle konuşm adılar, çok rahat
olm adıla r; halb uki, bizim isted iğ im iz olayı tanımaktı.
MEHMET CANSEVEN - Bir saptama ya p a b ilir miyim efendim . Doğal
karşılayın, bugünkü Türkiye şartlarında doğal karşılayın.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şimdi, efendim , size şöyle bir şey
soracağım : Ö nce likle şu Islami Hareket Örgütü için, şunu net anlamak
istiyorum ; yani, bir örgüt var, bu örgüt araba çalıyor, g e liyo r, g idiyo r, C-4
ku lla n ıyo r bir yerde ki, onlarda C-4 patlayıcısı da 40 kiloya yakın bulunuyor,
İstanbul'da tutuklula rı var; ama, bu biraz zorlam ayla yaratılm ış bir örgüt
diyorsun uz. Sadece ismi zorlam ayla yaratılm ış herha lde değil mi yani, Islami
hareket kelim esi zorlam ayla dayatılmış.
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MEHMET CANSEVEN - Şimdi, ben bir örgüt çıkarıyorum , adına Ahmet
d iyeceğim : olm az öyle şey...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Anladım. Yani böyle bir örgüt vardı...
MEHMET CANSEVEN - Ben buna örgüt de diyem iyorum ; b u n la r taşeron.
Yani, İra n ’daki özel eğ itilm iş taşe ronlar. Şimdi, bunun üzerinde durm ak lazım.
Bu taşeron burada niye araba çalıyor; yani, g ü ç le n e b ilm e si için, m addî güç
sağ la yabilm esi için, bunu araba çalması mı lazım, ... bu parayı verir, niye
araba çalıyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Alt tarafı bir araba yani...
MEHMET CANSEVEN - 3 tane, 4 tane araba biz burada bulm uştuk,
benim zam anımda. İstanbul'a gitm işler, çalm ışlar, ge tirm işle r; motor şase
nu m ara larınd an bulduk, s a h ip le rin i öyle çıkardık, adam ların araba larını teslim
ettik.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, örgütün saptanm asında, işte, onların
b e lirli dini v e c ib e le rin i yerine ge tirm eleri varsa, işte, sabah kalkıyorlar, sabah
nam azına kalkıyo rlar, sonra birlikte Kur'an okuyorlar; yani, b e lirli bir şeyleri
var o yönden; ondan dolayı böyle mi yakıştırıldı isim diyorsunuz. Ama, aslında
ideali İslam olan bir örgüt değil; ama...
MEHMET CANSEVEN - Şunu arz edeyim

efendim : Tanrıya

binlerce

şükür, hepim iz Müslüm anız veya öyleyiz. Yani, İslam d in in d e hırsızlık olmaz,
kim söylüyorsa yalan söylüyor, İslam dininde hırsızlık olm az.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şimdi, efendim , biz, tab iî ki inanıyoruz
Em niyetin, sizin görevin izi yapma gayreti içinde olduğunuza: ama, bir evin de,
sizin le konuşm am ızda, g id ild i ve bulunam adı, örgüt elem anları bulunam adı
de diniz. Ancak, bu ihbardan dört gün sonra gitme gibi bir durum var.
MEHMET CANSEVEN - Onu kim söylem işse yalan söylüyor.
Şunu sö yle y e b ilirim : Poliste bir sistem dir bu; nokta tespit e d ilir, o nokta
o an için ba kılm aya bilir; ama, tespit edersin, kontrol altına alırsın, olayı
p işiriş in , üstüne gide rsin. Eğer, öyle bir şey varsa doğrudur; ama, acil
durum la rda g irilm e si gerekiyorsa, ister dolu olsun, ister boş olsun, o hücre
evine g irilir, boşsa, içeriye siz hücre atarsınız, geleni yakalam aya çalışırsınız.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, bir de, şu üstünde te re d d ü tle r olan
yalancı şahit olduğu iddia edilen bir Ayhan Aydın var. Onun da. Emniyet
tarafından tele vizyo na götürülm e olayı var; yani, bir kom isyona getirilm e de n,
tele vizyo na çıkarılm a olayı var.
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MEHMET CANSEVEN - Ne o lu r inanmayın. Yani, şim di, bundan sonra
da bir sürü ad am la r çıkar. Şimde, ben buraya gelm eden evvel, yok efendim , o
çete de yapm ıştır, Susurluk çetesi de yapmıştır. Samimî söylüyorum , Susurluk
çetesi de yapsa, bu du yulurdu, d u yulur yani, muhakkak duyulur; bir taraftan bir
tarafa bir sızıntı çıkar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, ben size uzm anlığınız açısından
soruyorum ; yani, usulden midir, bir şahit, yalancı veya doğrucu, faili
bulu nm ad ığ ın a göre, bir iddia sahibi bir insan. Daha Kom isyona gelm eden,
ge rekli yerlerde dinlenm eden televizyona çıkmış olması, TRT'ye götürülm üş
olm ası, usulden midir, doğru mudur, sizin şahit dinlem e yö n te m le rin ize , şahiti
kullanm a biçim in ize uygun mudur?
MEHMET CANSEVEN - Yani, şim di, esasını söyleyecek olursak, normal
du rum larda gitm em esi lazım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Gitmemesi lazım.
MEHMET CANSEVEN - Gitmemesi lazım. Polis almış mı ifa d e s in i, almış
mı Sayın M illetvekilim ?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, kom isyona g e tirilm e k üzere ge tirip,
kom isyona gelm eden...
BAŞKAN - Polis daha önce ifad esini almış.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Önce karakola g id iyo r kendisi zaten, ifade
veriyor karakolda.
MEHMET CANSEVEN - Şimdi, bizim po lisim izde bir korku var. Yani, bu
insanın kendi, doğal yapısıdır da; acaba, biz suçlu muyuz. Bir olay olm uştur,
hakikaten po lis gö revini yapmıştır yani. Televizyon kam erasını tutarız, po lisin
kapı gözüne dikeriz, anlat bakalım şu olayları, ne b iliyo rsu n , anlat... Zaten, bir
şey anla ta caksa onu da anlatam ıyor. Yani, bir tuhaflaştık m illetçe...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, şimdi bu, sizin s ö y le d ik le rin iz d e n
ed in diğ im bir izlenim var: Yani, bir örgüte hemen bir ad takılıyor islam i ve
sanki bir yere...
MEHMET CANSEVEN - Bir örgüte bir ad takılıyor, bu örgütle...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bir örgüte bir ad takılıyor ve oraya doğru
yö n le n iliy o r. Ama, siz de aynı zamanda, burada, hep yabancı uyrukluları
arıyorsunuz. Fakat, gazetelerde de okum uşsunuzdur; bizim kom isyonum uz
çalışm aları içinde ote llerden bir liste aldı ve m esela, acaba olayla ilgisi
o la b ile c e ğ in i varsaydığım ız insan lar burada o la b ilir miydi? Sizin bu tip
çalışm a ların ız oldu mu?

-

547

-

MEHMET CANSEVEN - Oldu, oldu...
İrfan Beyin oteli var aşağıda, hemen evin altında.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bizim bu yaptığım ız tesp iti yapm ış mıydınız
o zaman?
MEHMET CANSEVEN - Bir ilin em niyet müdürü detayına inem ez; yani,
hakikaten b ilin m e s i, dinle nm e si gereken kon ular varsa, oturursun, d inle rsin;
bu gü nlerce de sürer, saatlerce de bunu d in le rs in . Ama, yani, çevre sindeki
o te lle rd e ki şahısları, özel ekip kurdurm uş ve başına da güven diğ im birisin i
verm işim . Ayrıca, şube m üdürleri var, kısım am irleri var; yani, bu
a rka daşlarım ız, bütün bu sö y le d iğ in iz konuları d in le d ile r ve bir şey çıkmadı.
Yani, İrfan Beyin o te lin in ismini unuttum ben, hemen hemen aklım da...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, ben, daha d iğ e r ote lle rd e n söz
etmiştim yani.
MEHMET CANSEVEN - M ille tv e kille rim izd e n bir isim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Apart olan oteli diyorsun uz değil mi?..
MEHMET CANSEVEN - Şu anda m ille tve kili İrfan...
•

EŞREF ERDEM (Ankara) - irfan Köksalan.
MEHMET CANSEVEN - Evet, Sayın M illetvekilim , doğru efendim .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, bir de, tabiî, bu anladığım

kadarıyla, bu de sta b iliz a syo n a yönelik, istikrarsızlığa yö n e lik bir bağlantı
kuru yorsu nuz Mumcu, Sivas ve Mehmet Sincan ola y la rıy la . Yani, gerçekten
bizi, ülkem izi istikra rsızlığ a sürüklem ek isteyen dış güçler, Sivas'ta böyle bir
olayı provoke etm iş o la b ilirle r mi?
MEHMET CANSEVEN - O konuda ben yorum yapamam; yani, benim
olayım dışımda.
Yalnız, şunu söylem ek istiyorum , o yıl, Türkiye, 3 tane çok cid d î olay
geçirdi. G ele nlerin sayısı da 350 binden aşağıya d e ğ ild i, to p lu lu ğ u n sayısı.
Yani, bunları bizzat... Hakikaten de. Tanrı yardım etti bazı kon ularda . Bazı
konularda , biz po lis kullanm adık, oradaki insanlarım ızı... Ö zellikle Sivas
o la yla rın d a . Bir po lis otosunu görsele rdi, tarum ar e d e rle rd i, yakarlardı.
G ezdirirken ana cadde ve sokakları, ne bir po lis vardı ne bir asker vardı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın Valim, içeride canlı canlı insan lar
yanıyordu yani...
MEHMET CANSEVEN - Hayır, hayır... Olayın...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Devletin em niyet gü çle ri de, otelde b irile ri
cayır cayır yanıyorsa, onları bir biçim iyle kurtarm ası lazım ta b iî ki.
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MEHMET CANSEVEN zaman.

Onu

ayrıca

bir konuşuruz

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) b irik im in iz var, çok de ne yim in iz var.

Şimdi,

Sayın

Valim ,

yani,

is te d iğ in iz

tabiî,

çol< geniş

Şimdi, efendim , örgüt değil diyorsunuz; hatta, o arada, biz, devleti de
büyük bir organizasyo n, büyük bir örgüt gibi kurmaya rağm en, o da değil
de diniz. Yani, ben...
MEHMET CANSEVEN - Devlet deyince neyi kastettiniz?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, işte, o kullan dığım ız te rm in o lo jiy i
bir tesp it edersek, zannediyorum daha bir...
MEHMET CANSEVEN - Yani, Türkiye C um huriyeti Devleti mi?..
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hayır efendim . Örgüt deyince devlet, bütün
d e vle tle ri büyük bir organizasyon olarak d ü şü n e b iliriz . Mafya da bir örgüttür,
işte...
MEHMET CANSEVEN - Mafya, bizim şu anda konuştuğum uz anlajnda
bir örg ü t değil.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -Y a n i, o zaman şöyle diyeyim : Yani, örgütün
karşılığı

bizde

birey

gibi

d ü şü n ü le b ilir:

yani,

bireysel

bir

eylem

gibi

d ü ş ü n ü le b ilir; halbuki sizin kastınız o değil anladığım kadarıyla. Örgüt
te rm in o lo jis in d e bir fark var...
MEHMET CANSEVEN - Bireysel eylem olarak...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bireysel eylem olarak zaten söz konusu
olm adığına göre, mutlaka örgütlü bir iş.
MEHMET CANSEVEN - Bu örgütlü işi yapan da, o d e vle tle rin kullandığı
kendi p e rs o n e lid ir veya onların yardım eden taşe ro nları vardır. Ben A
de vle tiyim , benim bu olayla ilg ili B örgütüm vardır. Bu B örgütüm ün de
ku llan dığı in s a n la r vardır; işi B örgütü b itirir; ama, bu kullandığı ad am lara da
bazı işle r yaptırtır.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, yalnız bu bağlam da, şöyle bir şey
de var; yani, bunu mutlaka, öyle varsaysak bile, T ürkiye'de bir uzantısı olsa
gerekiyo r. Hatta, şöyle id d ia la r da var...
MEHMET CANSEVEN - Yani, tekrar affınıza sığınarak başına geliyorum :
O yıl arzu ed ils e yd i, T ürkiye'de bir ülke istediği eylem i yapardı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, bu ülkenin taşeron ola ra k veyahut da
herha ngi bir istihbaratçı olarak, bizde hiç mi o ülkeye, o ö rg ütle re hizm et eden
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kimse yok. Mesela, ne bileyim , şu anda dahi, Çatlı'nın CIA ile de bağlantısı
oldu ğun a d a ir kuşkular, id d ia la r da var diyeli; yani, be lg ele nm ese dahi.
MEHMET CANSEVEN - Şimdi, efendim , yani, bakın ne diyorum , İran'a
Türk çocuklarını götürüyo rlar, eğ itiy o rla r. Bunu

nerede kullan aca k,

İran'da

kulla n a c a k ha li yok, Türkiye'de kullan aca k veya Suriye'ye gö tü rü y o r ku llan ıyor
veya Mısır'a gö türüyor veya ABD'ye götürüyor veya başka yere götürüyor.
Yani, kulla n a ca ğ ı yer, taşeronu kullan aca ğı yer, kendi ü lk e s id ir bazı halle rde .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şim di, Mumcu, biliyo rsu n u z, çok yönlü bir
insandı. Uyuşturucu kaçakçılığının...
MEHMET CANSEVEN - Ben tanırım efendim , benim arkadaşım .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) Evet efendim , söylem iştin iz.
uyuşturucu kaçakçılığının üstüne de giden, silah

kaçakçılığının

Şimdi,

üstüne de

g ide n; yani, birçok alan da: hatta, ekonom ik anlam da da yo ls u zlu kla rın üzerine
giden bir çalışm a, araştırm a, yazarlık anlayışı vardı. Yani, bu anlam da,
dışarıdan dahi bir şey yapılsa, içeriden b irile rin in m enfaatıy'a çakışmaz mı bu
dışarıdaki in sanların Uğur Mumcu'nun ortadan kaldırm aya y ö n e lik niyetle ri?
MEHMET CANSEVEN - Şıkları sıra la y a b ild fğ im iz d e , on lardan bir
tan esin i sa y a b iliriz ; yani, 10 şık neden olarak sıralarsak, B şıkkı da, C şıkkı da
onu d iy e b iliriz ; siz sö y le d iğ in iz için diyorum .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu konudaki bütün dayanağım ız, eğer bu
içeriden bir şeyler olsaydı, bizim istih b a ra t güçle rim iz, bu konuda mutlaka bilgi
sah ib i olurdu ; değil mi? Sizin esas argüm anınız, dışarıya ba ğlam aktaki en
güçlü arg üm a nınız bu.
MEHMET CANSEVEN - Bakın, ben, tekrar ediyorum : Ben, o yıl, Ankara
Em niyet M üdürüydüm . Eğer, Ankara'da yaşıyorsanız, yapılan o p era syonları da
duym uştunuz. Yani, bizim bilgim iz tahtındaydı bütün h a d is e le r örg ü tle rin , Türk
ö rg ü tle rin : bölücü, bö lg eci, rad ikali, öbürsü, d iğ e ri, şuyu, buyu, aklınıza ne
g e lirse. Belki ba zılarında zayıf o la b ilird ik ; ama, genel anlam da, biz hakim dik
yani hadiseye. Zaten, devletin kuvvetli o la b ilm e si için, istih ba ra tın ın da
kuvvetli olm ası lazım, istihbarat, bir devletin be ynidir. Yani, insanı nasıl beyin
idare ed iyorsa, istihbaratının da o kadar kuvvetli olması lazım. Şimdi, bizim bu
ö rg ü tle r yapsaydı, bizim dediğim , ülkem izin sınırları içe risin d e ki çocuklar
yapsaydı, bundan, çok az mülahaza tanesi bırakıyorum ; ama, yaklaşık bir dört
yıl geçti, patlak verirdi yani o da, habe rim iz olurdu.
AHMET
PİRİŞTİNA
(İzmir)
Efendim,
nasıl
bu
kadar
emin
ko n u şa b iliy o rsu n u z?
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MEHMET CANSEVEN - Emin konuşuyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın Valim , ama, b e lirli tesa d ü fle r olmasa,
bugün, özel timin başında genel müdür düzeyinde görev yapan bir insan kaçak
durum da.
MEHMET CANSEVEN - Bugün için konuşm uyorum .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, o gün de bu

in san lar,

görevd eydi, b ild iğ im iz, bilm ed iğim iz.
MEHMET CANSEVEN - Efendim, eskiden pilavı elle

bazıları

y e rle rd i, şimdi,

kaşıkla yiyiyorla r, bazı yerlerde altın kaşıkla yiyiyorla r; yani, farklı hadiseler.
Yani, ben, o konuda, bugün için bir şey dem iyorum . Ben, kendi durum um daki
durumu de ğ e rle n d irm e k istiyorum .
Ama, esası n e dir Sayın M illetvekilim ,

sizin d e d iğ in iz g ib id ir.

Devlet

d e v le tliğ in i bilsin, kuvvetli olsun; A dönem inde neyse 24 harfteki dönem i, Z
ha rfinde de aynı olsun. Bu devletin çocuklarıyız
g id e ce ğ im iz yer. Esası sizin d e d iğ in iz gib id ir.

biz;

başka

ülkede

yok

BAŞKAN - Fethullah Bey, sorunuz var mı?
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yok.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özbey.
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Sayın Valim, biraz evvel buyurdunuz
ki, S usurluk çetesi de yapsaydı, duyulurdu ve yakalardık dediniz.
MEHMET CANSEVEN - Bizim konum uz değil; yani, yorum getirdim ben.
Yani, şim di, gazetelerde çetenin de işi d e n ild i bu.
ABDULLAH
ÖZBEY
(Karam an)
T ürkiye'den

b iris in in

bunu

yapm adığını, T ürkiye'den birisi yapmış olsa, yani, Susurluk'tan kastım ız şu...
MEHMET CANSEVEN - Bakın, dikkat edin, m ülahaza tan esin i çok açık
bırakıyorum . Siz, hiç kimseye, ben tümüyle inanıyorum d iy em ezsiniz. Ben, 52
yaşındayım , otuz sene p o lislik yaptım, onbeş yıl, kesintisiz, T ürkiye'de belki
cum h uriye t ta rih in d e Emniyet M üdürlüğü yaptım, her dönem de. Yani, onu
söylüyorum , bir m ülahaza tanesi koymak zorundasınız.
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Şimdi, tabiî bu rad aki, S usurluk çetesi
de yapsa duyulurdu dan kastım şuydu; aynı yıl, ba hse ttin iz, o yıl, Türkiye, bu
istih ba ra t ve örgüt eylem le ri açısından veya kişisel e ylem le ri açısından, o yıl
T ürkiye'de her şey y a p ıla b ilird i; yani, sanki, ben öyle bir şey hissettim ki,
ülkeden bir başıboşluk, bir şeylik olduğunu, bu ikisi b irb iriy le tezat düşüyordu.
MEHMET CANSEVEN - Tabiî, siz, beni yine d in le m e d in iz Sayın
M ille tve kilim . Ben, aynı konuyu, sizinle , aynı şekilde konuşm adık. Ben, Ankara
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için söylüyorum . Bakın, bizim Türi< örg ütle ri yapsaydı, bizim ha be rim iz olurdu;
ama, yabancı örgütler, bunu istediği zaman isted iğ ine ... Yine söylüyorum .
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Tamam, id d ia lı konuşuyorsunuz.
MEHMET CANSEVEN - B ildiğim için konuşuyorum .
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Türk ö rg ü tle ri yapmış olsa, burada da
hatta, örnek v erd iniz, S usurluk çetesi...
MEHMET CANSEVEN - Örnek, Susurluk çetesi...
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Zabıtlara da geçti.
MEHMET CANSEVEN - Zabıtlara ne geçm iş S usu rluk'la ilg ili.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Bunu Susurluk çetesi yapmış olsa
bile...
MEHMET CANSEVEN - Efendim, sızıntı olurdu diyorum.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - N eticede, sızıntı da olsa duyulurdu .
MEHMET CANSEVEN - Yani, şimdi, 24 Ocak 1993-M art 1997 el insaf...
Yani, bir taraftan bir şey çıkardı yani.
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) -

Yani, 1993 yılında, ondan önce de

Susurluk çetesi de bu ülkede varmış, şu an ki...
MEHMET CANSEVEN - Ben, S usurluk Kom isyonuna ifade verm iyorum .
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Hayır, hayır... Burada söylem ek
istediğim ...
BAŞKAN - İfade de ğ il zaten, bilgi.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) -

Bilgi noktasında ve bu olayla rda n;

yani, tek kam uoyuna açıklayan yine de rahm etli Uğur M um cu'du; Susurluk
çete sind en ha be r veren daha doğrusu ve ölm eden önce, yine, rahm etli Uğur
Mumcu'ydu. Benim, burada, yani, sizin bana göre bir tezatınız oldu; ben, onu
vurg ula m ak için söz aldım . Bir, çok iyi bir istih ba ra t şeyim iz vardı...
MEHMET CANSEVEN - Ankara için söylüyorum .
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Yurtiçi olm uş

olsaydı,

biz

bunu

yaka la rd ık, bu lu rd uk.
MEHMET CANSEVEN - Ankara için söylüyorum .
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Neticede...
MEHMET CANSEVEN - Hayır efendim , Ankara için söylüyorum .
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Olay Ankara içinde olduğu
söylüyorum ben de.
MEHMET CANSEVEN - Ama, Türkiye ayrı, Ankara ayrı.
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Olay Ankara içinde oldu.
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MEHMET CANSEVEN - Ankara için söylüyorum.
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - İşte, Mumcu olayı Ankara için...
MEHMET CANSEVEN - Yine tekrar ediyorum : Ankara'da, ben, tezat...
Konuştuğum her kelim eyi bile re k ve tartarak konuştum. Ankara iç e risin d e , Türk
ö rg ü tle rin d e n h a n g is in i tutarsanız tutun, çok az bir m ülahaza tanesi açık kapı
bırakıyorum . H angisi yapsaydı, benim o altı yedi aylık dönem im de, ben bunu
çıkarırdım arkada şlarım la birlikte.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu, devletin içinde de olsa dahi mi...
MEHMET CANSEVEN - Ben, örgütlerden bahsediyorum .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Devletin içinde olsa çıkaram azdınız yani...
MEHMET CANSEVEN - Yani, de vlet yaptı diye bir konuyla da
karşılaşm adım .
AHMET

PİRİŞTİNA

(İzmir)

-

te rm in o lo jim iz d e , buradaki devlet
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Bizim

oradaki

devlet.

Bizim

terminolojimizde, buradaki devlet anladığımız devlet değil, devletin içindeki bazı
kişiler anlamında.
MEHMET CANSEVEN - Profesyonel bir iş bu; sıradan bir iş değil.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, siz, MİT’e bilgi veriyor muydunuz?
MEHMET CANSEVEN - Uğur Mumcu hadisesinde, çok değerli bir MİT Bölge
Başkanım ve MİT Bölge Başkan Yardımcım vardı; yani, hakikaten ellerinden gelen herşeyi
yaptılar; ama, biz devlet olarak zayıftık Sayın Milletvekilim, onu söylemek istiyorum. Siz
bugün kuvvetli misiniz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Makro tahlillerinizi, bir çoğuna da katılarak saygıyla
dinliyorum da teknik olarak düşünüyorum. Şimdi, sizin bir dosyanız var ayn bir yönden
çalışıyorsunuz, MİT'in bir dosyası var ayn bir yönden çalışıyor, bu çalışmayı müşterek mi
yürütüyorsunuz?
MEHMET CANSEVEN - Müşterek yürüttük.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, onun dosyasına siz vakıfsınız, o sizin dosyanıza
vakıf, koordineli, birbirinize bilgi akışı oluyor, belge akışı oluyor.
MEHMET CANSEVEN - Şöyle söylemek istiyorum, siyasî olaylarda, özellikle önemli
olaylarda bir ana prensip vardır, herkes bilmesi gerektiği kadar bilir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Anlıyorum, onun sorumlusu, size gerekli bilgiyi veriyor.
MEHMET CANSEVEN - Herkes bilmesi gerektiği kadar bilir. Benim siyasî şubemde
10 tane masa vardır; siyasî şubemdeki 10 masa, her ayrı 10 örgütle ilgilenir; bazı masalar, 23 örgütle ilgilenir. Bunu izlemekte, saklamakta bir fayda yok; yani, A masası 2 örgütle
ilgileniyorsa, B masası bilmesi gerektiği kadannı bilir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Anlıyorum; ama, bu arada MİT Mumcu'nun ölümünden
sonra bir çalışma sürdürdü ve gerektiğinde size destek oldu veyahut da onlar sizden birşey
öğrenmek isterse siz onlara destek oldunuz. Bunu doğru anlıyorum değil mi efendim?
MEHMET CANSEVEN - Doğru.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, MİT'in bu çalışmasını bir değerlendirebilir misiniz;
yani iyi bir çalışmamı yaptılar, sıkı bir çalışmamı yaptılar.
MEHMET CANSEVEN - Benden yorum istemeyin lütfen.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yorum yapmıyorsunuz, peki; ama, bir çalışma yaptıklannı
biliyorsunuz.
MEHMET CANSEVEN - Hassasiyetle, konu üzerinde -bütün içtenliğimle söylüyorumellerinden gelen herşeyi yaptılar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, sizin muhattabınız müsteşar düzeyinde miydi yoksa
bölge müdürüyle miydi?
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MEHMET CANSEVEN - MİT olarak bahsettiniz, MİT olarak geçiyor. Benim, şimdi
muhattabım, il emniyet müdürü olarak bölge müdürüdür.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şöyle bir tavsiye alabilir miyim sizden; yani, siz MİT'in
yaptığı çalışmalan müsteşara sorun en iyi o bilir veya bölge müdürüne sorun...
MEHMET CANSEVEN - Benim muhattabım bölge müdürüdür.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Çünkü biz, dosyayı tanımak istiyoruz.
MEHMET CANSEVEN - Benim muhattabım bölge müdürüdür; ama, ben her türlü
insanla -çok yönlü bir insanım- konuşurum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ellerinde kapsamlı bir dosya vardı ve ciddî şekilde sıkı
tuttular işi.
MEHMET CANSEVEN - Devletimizin o kuruluşu da elinde gelen bütün gayreti
gösterdi; ama, gücümüz buydu.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Sayın Canseven hoş geldiniz. Ben, biraz gecikmeli, eğer,
sorum daha önce cevaplandıysa peşinen özür diliyorum.
İki, üç konuyu kafamda beraklaştırmak istiyorum. Bir tanesi, diyorsunuz ki, özellikle
1993 yılının altını çizerek; devlet -benim anladığım kadarıyla- siyaseten bir zafiyet
içerisindedir, zaten böyle zayıf olan bir devlette de başka güçlü devletlerin istihbarat
örgütlerinin cirit atması doğaldır, bunu engellemek zordur diyorsunuz, hatta, biraz da bugüne
getirerek, bugünde, maalesef, hâlâ öyleyiz diyebiliriz diye söylüyorsunuz.
Şimdi, olayın, patlamanın hemen ertesinde, bazılarının ifadelerine göre -sizinde
söylediklerinizle bir miktar çakışıyor olabilir diye söylüyorum- 3 yabancının patlama öncesi
bir telaşla ağladıklarını, garip hareketler yaptıklannı; ama, hemen arkasından da, olayın
kalıntılarını, tahribat sonucunu fotoğrafladıklarını ve ondan sonrada kaybolduklarını
söylüyorlar. Bununla ilgili, Ankara Emniyeti olarak resmî bir soruşturma yapıldı mı?
İki, bu noktada size bir ihbar geldi mi ve bununla ilgili bir derleme yapıldı mı, o
sıralarda, otellerde bu yabancılarla ilgili bir araştırma yapıldı mı?
Üç, arkadaşımızın söylediği gibi, nihayet, hepimizin sonunda söylediği belli yerlerden
hareket ederek, birşey yakalamaya çalışıyoruz, siz de, doğal olarak, daha çok, bu çok
profesyonelce bir iştir, iz bırakmayan bir iştir; belli ki daha çok uluslararası, yurtdışında olan
bir merkezin organize ettiği birşey olabilir, bunlar genellikle arkalannda çok iz bırakmazlar;
ama, nihayet şu da bir ihtimaldir; ama, bunlar bazende taşeronda kullanılırlar, eğer bu bir
ABD'den bir merkezse veyahutta Fransa'dan...
MEHMET CANSEVEN - Bombanın yerleştirilmesinde kullanamaz. Bombanın
yerleştirilmesi çok profesyonel bir iş; uluslararası bilgime dayanarak söylüyorum.
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EŞREF ERDEM (Ankara) - Anladım. A ülkesinde merkez böyle bir işi organize
ediyorsa, muhtemelen o ülkesinde çok özenle yetiştirdiği, çok profesyonel bir adam bu
bombayı koyabilir, Türkiye'de bu işi kolay kolay yapamaz diyorsunuz.
MEHMET CANSEVEN - Doğrudur.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Yani, o nedenle diyorsunuz, yoksa bu bombayı koyan bir
taşeron olsaydı, Türk yurttaşlanndan biri olsaydı kokusu çıkardı, daha çabuk bulunabilirdi.
MEHMET CANSEVEN - Kendisi de patlardı, ölürdü.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Peki, bütün bunların sonunda da bir uluslararası örgüt
söz konusu olduğuna göre, örgüt, merkez, camia, mafya ne dersek diyelim, belli bir odak
-daha yuvarlak söylemek gerekirse- böyle bir noktada, böyle bir merkezin. Uğur Mumcu'nun,
Türkiye'de çok ismi bilinen, sayılan, sevilen, toplumun büyük kesimlerince itibar sahibi olan
bir yazarın öldürülmesinin arkasından beklentisi ne olabilir. Bu merkez, Türkiye’de nasıl bir
kriz olsun istiyor ki; çünkü, merkez bundan belli oranda çıkar sağlayacak, çıkarı olmadan
böyle bir suikasti planlamanın bir anlamı yok.
Siz, deneyimli bir emniyet mensubusunuz, deneyimli bir yöneticisiniz, sizin bu
konuda bir yorumunuz, bir tahmininiz: yani, şöyle birşey beklenebilir; çünkü nihayet herkesin
kafasında bir tahmin vardır; ama, ayrıca siz bu tür olaylara çok karşılaştığınız için, çok
istihbarat örgütüyle bilgi alışverişinde bulunduğunuz için belki bizden çok daha makul, çok
daha derli toplu bir yorum yapma şansınız var. Amaç nedir, ne olabilir, ne gerekçe olabilir,
Türkiye'de böyle bir merkez bir insana böyle bir suikast planlasın ki, bundanda o merkeze,
ülkesine, o topluluğa önemli bir yarar sağlasın.
MEHMET CANSEVEN - Şimdi, o söylediğiniz konularda, ağlayan, fotoğraf çeken
konusu biraz zor; yani, o konuyla ilgili bize intikal eden bir değerlendirmede gelmedi. Yok
arabayı gördük diyenler oldu, o şahısları da dinledik; burada dinlenilmeyen benim
zamanımda veya benden sonra bilmiyorum kimse kalsın, hepsini dinlemişlerdir. Otellere de
bakıldı, İrfan Beyin oteli dahil olmak üzere, onlarada bakıldı.
Öbür konu, biraz benim sınırlanmı aşıyor, sınırlanmı aşıyor, yani vatandaş Mehmet
olarak cevap veririm de. Vali Canseven olarak biraz zor veririm.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu komisyonda, yine devletin görevlisi, Jandarma
teşkilatında görev yapan astsubay arkadaş bu konuyla ilgili, ki onun sahasının, jandarma
istihbaratının konusunun dışında olmasına rağmen, sizin içinde bulunduğunuz emniyet
teşkilatından daha ileriye giderek, isimleri vere vere iddialarda bulundu.
MEHMET CANSEVEN - Halk tabiriyle bir laf söyleyebilir miyim ona efendim. Balon.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ama, balonu yapan devlet mi oluyor şu anda ve dedi ki bu
arkadaş ben gidiyorum Genel Komutanlığa ifade vereceğim dedi Sayın Valim.
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MEHMET CANSEVEN - Ben, izlemedim Sayın Milletvekilim; ama, o ve bundan sonra
da epey çıkan olacaktır.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu kişi devlette görevli ve dedi ki "ben Genel Komutanlığa
gidiyorum, bu konularda ifade veriyorum" ve isim veriyor, ilişkiler veriyor ve devletin Genel
Komutanlığına bilgi veriyor. "Daha önce verdim" dedi...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki efendim, İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı
konuşuyor, Hanefi Avcı'nın beyanlan var; onlara balon demiyorsunuz değil mi; o düzeydeki...
MEHMET CANSEVEN - Öyle bir konumuz geçmedi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O düzeydeki konuşmalar değil, balon diye kasteddiğiniz,
dışarıdan konuşanlar.
MEHMET CANSEVEN - Hanefi Avcı, benim bildiğim kadanyla ciddî bir arkadaşımdır.
BAŞKAN - Ben de birşey sormak istiyorum. Devlet Güvenlik Mahkemesiyle bu
soruşturmanın devamı sırasında, Devlet Güvenlik Savcısıyla bir itilafınız oldu mu; yani,
yürütme konusunda bir problem oldu mu?
MEHMET CANSEVEN - Hayır.
BAŞKAN - Veyahut da, biraz da Türkiye'nin yapısal sorunlan var diye düşünüyorum.
DGM bu işi yürütürken ne gibi sıkıntılar oldu; mesela, biz, dosyada -tabiî dosya bize tam
olarak teslim edildiyse- bu olayın ayrıntıları üzerinde çok fazla durulmamış gibi bir
izlenimimiz var. Olay olduktan sonra, ilk önce, bu olayda, başlangıçta sade cinayet var, bu
cinayete bakması gereken savcı kimdir?
MEHMET CANSEVEN - DGM Baş Savcısı; ideolojik olayda...
BAŞKAN - Şu anda daha ideolojik olay olduğunu bilmiyoruz.
MEHMET CANSEVEN - Biliyoruz, bilmez olur muyuz.
BAŞKAN - Yani, şimdi, bir patlama oldu, bütün patlamalar DGM kapsamında mıdır?
MEHMET CANSEVEN - Genel itibariyle patlayıcıyla öldürülme hadiselerinde bakan
merci -o zamanlar için konuşuyorum- DGM; ama, savcı gelir tetkik eder, olay mahalinde, bu
bana ait değildir der, bilahara sivil adliyenin görmesi gerekir.
BAŞKAN - Yani normal bir cinayet olayında görev kimin?
MEHMET CANSEVEN - Normal bir cinayet olayında, Ahmet Efendinin öldürülmesi
gibi, sivil adliyelerin.
BAŞKAN - Başlangıçta yani; olay, sizde biraz işaret ettiniz; ancak, şimdi, olay oluyor,
olay olduktan sonra, bizim dosyadaki bilgilerimiz doğrultusunda olay olduktan sonra, 2 Iranlı,
2 Lüblanlı, 2 İraklı, 2 Libyalı...
MEHMET CANSEVEN - Şimdi, ya dosyanın tümünü okumamışsınız ya dosyanın
tümü size verilmedi.
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BAŞKAN - Bize gelen dosyayı okuduk. Orada, 8-10 kişi gözaltına alınıyor, bunlar
birkaç gün sorgulanıyor, onların ifade tutanaklan da var, bunlar sorgulandıktan sonra, bunlan
serbest bırakılıyor.
MEHMET CANSEVEN - 12 kişi filan olacaktı.
BAŞKAN - Şimdi, bizim orada gördüğümüz olay, mesela bu apartmanın kapıcısını
ifadesi, ondan sonra bu otomobile bakan dairelerin ifadeleri; yine, hanımının ifadesi olay
anında alınmıyor.
MEHMET CANSEVEN - Şifahen dinlenildi.
BAŞKAN - 7-8 gün geçiyor ondan sonra ifadeleri alınıyor.
MEHMET CANSEVEN - Onun, kardeşinin ifadeleri şifahen dinlenildi; yani, acılı bir
halde, hadi seni emniyete götürelim, adliyeye götürelim ifadeni alalım, herhalde insanlığa
sığmaz.
BAŞKAN - Yalnız ben bir yere gelmek istiyorum. Biz, devlet görevlileri olarak,
mesela, telaşa kapılmadan, bizim görevimiz olayı ortaya çıkarmak yani acısı macısı değil,
mesela, Ahmet Ağa öldüğü zaman, Ahmet Ağanın hanımını götürüyorlar.
MEHMET CANSEVEN - Hayır; yani, götürülmemesi gerekir, aklı başında polis
götürmez.
BAŞKAN - Götürmeyi şu manada söylüyorum, yani olayın tazeliği açısından
ifadesinin alınması, ondan sonra, yine o kapıcısı, sonra o çevredeki insanların -siz ifadeyi
tam incelediniz mi bilmiyorum, sizin İl Emniyet Müdürü olarak olayın çok aynntısını bilmenize
gerek yok- mesela taksicilerin ifadesini okudum, taksicilerin hepsi diyorlar ki, üç, dört kişi
geliyor, diyorlar ki olay bize 60 metre uzaklıktaydı. Hepsi 60 metre diyor.
MEHMET CANSEVEN - Efendim, bir saptama yapabilir miyim; yani, konuşmalannızın
doğrultusunda olarak gireceğim. Siz, Laboratuvar Daire Başkanlığının vermiş olduğu
khminal bilgileri okudunuz mu?
BAŞKAN - Okuduk.
MEHMET CANSEVEN - Kıyaslamayı okudunuz mu? Olaylar bağlantılı olarak...
BAŞKAN - Okuduk; yani biraz önce saydığınız o Amerikalı çavuş...
MEHMET CANSEVEN - Yani, onlann hepsini tetkik ettiniz.
BAŞKAN - Tabiî, onlan okuduk.
MEHMET CANSEVEN - Sözümü geri alıyorum.
BAŞKAN - Ama, şimdi, aynı olayda, 1983'ten bu tarafa Ankara'da vuku bulmuş araba
patlamalannı okuduk; şimdi, benim burada olay aynntıda...
MEHMET CANSEVEN - Biraz geçmişe gitmek lazım o hadiselerde.
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BAŞKAN - Tabiî, şu anda biz, olayın daha çok ayrıntısı üzeride duruyoruz; çüni<ü,
olaydan 4 sene geçmiş, sizin de ifade ettiğiniz gibi 4 sene içerisinde birtakım iddialar ortaya
atılmış.
Şimdi, bir adam ortaya çıkmış, 31 Ocakta Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmiş.
Demiş ki "ben, Uğur Mumcu'nun öldürülme;..ini biliyorum, olay anında oradaydım." İsmi
neydi?
FETULLAH ERBAŞ (Van) - Ayhan Aydın.
BAŞKAN - Ayhan Aydın ve anlatmış, olayı aynen, vuku buluş şekliyle anlatmış.
Sonra, siz, İstanbul'dan sanıklar celp etmişsiniz buraya, o sanıklan yüzleştirme yapmışsınız,
yani, siz derken emniyet müdürlüğünü kastediyorum. Bu yüzleştirmede, iki kişiye, bunlar
demiş, iki kişiyi teşhis etmiş. Bu olayı işleyenler bunlardır demiş; fakat, daha sonra, İstanbul
emniyetten gelen yazıda bunlar o tarihte gözaltındaydı; dolayısıyla Ankara'da olmalan
mümkün değildi. Sonra, bu arkadaşımız; yani, bu tanık, aradan epey bir süre geçtikten sonra
Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından yalancı tanıklıkdan dolayı mahkemeye verilmiş ve
sonucunda da beraat etmiş veyahut da ceza almış.
Şimdi, benim burada öğrenmek istediğim şey şu, şimdi, bu adam olaylan nasıl biliyor,
sizdeki ifadeleri, 31 Ocakta alınan ifadesi, daha sonra yüzleştirme tutanağındaki ifadesi, olayı
tıpatıp uyuyor; fakat, sonradan adam hakkında bir dava açılıyor ve adam televizyona
çıkarılıyor ve adam tanıklık yaptığına yapacağına pişman oluyor. Bunu nasıl izah
edebilirsiniz.
MEHMET CANSEVEN - Şimdi, ben bildiğim kadanyla söylemek istiyorum. Çok az
hatırlıyorum, şimdi, siyasî partilerimizin değerli temsilcileri var burada, demokrasiye hepimiz
inanmışız ve bu ülkede bizim ülkemiz, bunu çok içtenlikle söylüyorum, Devlet Güvenlik
Mahkemesi, benim bulunduğum süre zarfında, Nusret Demiral'da dahil, konuyla çok yakinen
ilgilendiler. Yani, olayda bir savsaklama, bilerek hata yapılmadı; ama, hepimiz insanız,
bilmeden hatamız olabilir. Bilerek hata işlenilmedi; yani, herkes üzerine düşen görevi yaptı.
Bu Ayhan Aydın olur, yok tutanak da değişiklikler olur, bilmem şunlar olmuş, bunlar olmuş;
yani, bunlar yapılmış olabilir; ama, DGM, üzerine düşen görevi yaptığının bilinci içerisindeydi;
çünkü, bazı konularda beraber olduk, bazı konularda beraber sabahladık; o yaşlı adam dahil.
Yani dinledik, acaba birşey bulabilir miyiz, ipinucundan yakalayabilir miyiz. Yani, Uğur
Mumcu'nun bir kendi öz yapısı var, bir de az evvel söylediğim gibi benim arkadaşım, yani
yeni tanımıyorum ben kendini, Ankara Emniyet Müdürlüğünde tanımıyorum. Yani, iki yönlü,
bir Uğur Mumcu olarak var, bir de kendi arkadaşım; hadisenin üzerine bakış yönümüz. Bütün
konuları -DGM olarak değerlendiriyorum ben söylediğinizi- üzerine düşen görevi yaptık, MİT
üzerine düşen görevi yaptı; ama, benim gücüm bir kişiyi kaldırmak, ben hepinizi sırtlayamam,
ancak bir kişiyi götürebilirim.
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BAŞKAN - Pekâlâ, MİT yaptı...
MEHMET CANSEVEN - Bakın, tekrar ediyorum, aslında hepinizi götürmem lazım;
ama, ancak bir kişiyi götürebilirim. Bu devlette, bizim kendi devletimiz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, demin de şey dediniz, emniyettin değil de başka
kuruluşların yapması gereken görevler vardır.
MEHMET CANSEVEN - Aynı şeyi söylüyorum; yani, ya sizi değişik konularda
yomıuşlar, olması gereken benim bu 5 sayfayı ciddî bir şekilde okumam, bu sayfaya. Sayın
Başkan konuştuğu zaman şöyle bir göz gezdirdim; o da olabilir, 5 sayfayı otuaır gayet ciddî
de okurum, alınması gerekenleri yanımada alınm. Yani, onlarda yaptılar; ama, aslında öyle
değil, daha fazla olmaları gerekirdi, onu demek istiyorum ben.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani deminkin de doğru anlamışım.
BAŞKAN - Yani yetersizdiler.
MEHMET CANSEVEN - Yani, öyle bir yorumda kullanamıyorum Sayın Milletvekilim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Kabiliyetlerini aşıyordu.
MEHMET CANSEVEN - Yani, olmaması lazım, ben devletsem, devletliğimi bilmek
zorundayım.
BAŞKAN - Yine iddia olarak, DGM savcısı diyor ki, siyasî iktidar arkamda dursun, ben
bu sanıklan bulayım.
MEHMET CANSEVEN - Siyasî iktidar...
BAŞKAN - Siyasî iktidar, devlet benim arkamda dursun, ben bu suçlulan bulayım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, tabiî onun başı da var biliyorsun, devlet yapmıştır.
Siyasî iktidar arkamda dursun çıkartayım, bu özel bir beyan tabiî, Güldal Mumcu'ya verilmiş.
MEHMET CANSEVEN - Bilemiyorum; ama, anne, baba acısı zor derler; ama, kardeş
acısı çok daha fazlaymış.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Kısaca birşey daha sorabilir miyim. Belki sizin emniyet
müdürlüğü döneminiz kısaydı, sizden önce miydi, sonra mıydı bilemiyorum...
MEHMET CANSEVEN - Ben 2,5 yıl kaldım.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Olaydan sonraki dönemi kastediyorum. Şimdi, bu koruma
talebi karşısında; yani. Uğur Mumcu'nun ailesinin koruma istemi karşısında Hassas Bölgeler
Koruma Müdürünün ifade ettiği şey, orada Tunus Büyükelçiliğinin rezidansı vardır, bizim
yönetmelikte de böyle çok yakın iki yere koruma vermek mümkün değil, Tunus
Büyükelçiliğinde görevli olan arkadaşlar, aynı zamanda Uğur Mumcu'nun konutunu da
koruyacaklardır; fakat, bu arkadaşlarımız ifade verirlerken, Tunus Büyükelçiliğindeki
polislerin neredeyse tamamı "bize, amirlerimiz tarafında hiç böyle birşey söylenmedi, ben
Uğur Mumcu'nun burada oturduğunu bile bilmem" hatta bir arkadaşımız "ben adını bile
duymadım" diyor. Bunun gerçek şeyi nedir.
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MEHMET CANSEVEN - Söyleyim efendim, yani 18 yaşındaki çocuğu biz polis
yapmışız, biz onu 24 saat aç tutalım, yemek yemedim diye ağlar. Askerlik yapmayana kız
verilmez, biz tutmuşuz beline silahı vermişiz, demişiz ki, git, vatandaşın malını, canın,
namusunu, Anayasayı, şunu, şunu, şunu koru demişiz; olacak iş midir bu. Yani, o polisten
başka birşey mi bekliyorsunuz ifade verebilmesi için. Ben, üniformalıyım, diyelim ki kalktım
gittim İstanbul'a, bir olay oldu müdahale etmeyecek miyim; yani, etmek zorundayım. Polisim
ben, müdahale etmediğimi zaman sizler bana demez misiniz, yahu memur bey niye
müdahale etmiyorsun diye. Yok ben buranın polisi değil, Ankara'nın polisiyim mi diyeceğim.
Bir de affınıza sığınarak şunu sormak istiyorum, eski komisyonun raporunun son özet
bölümü neydi acaba? Onu bir değerlendire bildiniz mi?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Değerlendirdik. Sizinle hemen hemen aynı kanaate...
MEHMET CANSEVEN - Ben onlara ifade vermiş değilim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hayır, hayır, yaptığınız yorumlar itibariyle. Eksik olmayın,
dediğiniz gibi siz, açık yüreklilikle, bilgi, belgeden öte yorum itibariyle yardımcı olmak için...
Sizin dediğiniz gibi, ağırlıkla, uzmanlarca, dış kaynaklı olması yönünde...
BAŞKAN - O dönemde -biz tabiî istihbarat Şube Müdürüne de sorduk; ama- mesela.
Uğur Mumcu ile ilgili olarak -ben, yine bu araştırma ve soruşturma bölümüne geliyorumdemin sormak istediğim de oydu, olay işlendikten sonra bildiğim kadarıyla inisiyatif sizden
çıkıyor. Devlet Güvenlik Savcısına intikal ediyor...
MEHMET CANSEVEN - Hayır, yani, bu tip olaylarda birinci derecede sorumlu olan
DGM'dir; ama, polis ona niyabeten veya onun emri doğrultusunda Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanununun 154 üncü maddesi doğrultusunda...
BAŞKAN - Kusura bakmayın, birşey daha var, dikkatimi çekiyor, şimdi, biz,
telekomdan telefonlann dökümünü istedik, bu Uğur Mumcu'nun kendisi, olaydan önceki son
2 ayda kimlerde görüştü, son 1 ayda da belki ihbar vesaire gelir düşüncesiyle telefon
dökümünü istedik, mahkeme karanyla; bize, mahkeme kararıyla gelen bilgi şu -sizin
dosyalarda bulamadık onu, eksik mi verdiler bilemiyorum onu- bu telefon kayıtları silinmiştir
diyor.
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telefon kayıtları silinmiştir" diyor. Şimdi, tabiî, siz, eski emniyetçi...
MEHMET CANSEVEN - Nasıl telefon kayıtlan silinir? Olur mu öyle şey...
BAŞKAN - O yazıyı getirir misin?
Şimdi, o günlerde, tabiî, bu olay, sizden sonra savcının görevi içerisinde; ama, olay
böyle çok yönlü olarak şey yapılmamış gibi geliyor. Mesela, telefonlar...
MEHMET CANSEVEN - Sayın Başkanım, burada konuştuklanmızm dışında da, şu
anda aklıma gelmiyor, bütün samimiyetimle söylüyorum.
BAŞKAN - Hayır; size inanıyoruz, samimiyetinize inanıyoruz.
MEHMET CANSEVEN - Yapılması gerekenlerin hepsi yapıldı.
BAŞKAN - Zaten, bizim komisyonumuz araştırma komisyonu, bilgi toplama
komisyonu.
MEHMET CANSEVEN - Yani, telefondur, melefondur, zannedersem, onlar da
soruşturuldu.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın Vali, ama, bunun aksi intibaı bırakacak
dokümanlar ve belgeler de var. Örneğin, tam olay anından belirli bir saat sonra süpürgelerle
deliller toplanıyor orada.
MEHMET CANSEVEN - Peki, ben, bir şey söyleyeyim; siz Ankara Emniyet
Müdürüsünüz; yani, aldığınız şerit var...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Çok güzel yapılmış, hiç sokmuyorlar kimseyi; ama.
Cumhurbaşkanı girmiş, başsavcı girmiş; yani, çiğneyenler şeyler zaten.
MEHMET CANSEVEN - Ne yaparsınız?
Biz, bazı bakanlanmıza girmeyin dedik, bazı milletvekillerimize girmeyin dedik; yani,
en basit misal; yani, daldan dala uçuyoruz. O eski CHP milletvekili...
BAŞKAN - Ömer Çiftçi...
^ MEHMET CANSEVEN - ... vöya SHP milletvekili Erol Beyin oğlunun hadisesi... Ben
yoktum burada.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Erol Güngör...
MEHMET CANSEVEN - Ben yoktum burada; ama, o dosyayı ben tetkik ettim, onun
için bir ekip kurdum, istiyorum sizden bu faili; yani, oraya girmeyen herhalde bir ben
olmadığım için ben yokmuşum. Herkes girmiş; böyle olay yeri mi incelenir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tespitiniz bu; yani, bunlar olmuş işler.
MEHMET CANSEVEN - Yalnız, fazla ihlal edilmedi. Bantı izleyebilirsiniz,
televizyonlarda filan vardır onlar; yani, fazla girilmedi. Ondan sonra ne yapılabilir; orayı
süpürmek zorundasınız. Bu süpürülen şeyler kimyasal değerlendirmeye tabidir; yani,
büyüteç altında, mikroskop altında vesaire vesaire; tabiî, ben kimyacı değilim. Bunlar
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incelemeye tabi tutuldu. Biz, günlerce... Yani, bu konuda Muhittin Beyi dinlediniz mi
bilmiyorum, dinlerseniz size faydalı olur eski Laboratuvar Daire Başkanı...
BAŞKAN - Eski Laboratuvar Daire Başkanı...
MEHMET CANSEVEN - Ama, şu anda değil.
BAŞKAN - önümüzdeki günlerde onu dinleyeceğiz.
Gelen yazı şöyle: “Müteveffa Uğur Mumcu'ya ait Karlı Sokakta kurulu telefonlardan
24.11.1992-24.2.1994 tarihleri arasında yapılan görüşmeler, telefonun detay bantlarının
silinmesi sebebiyle verilememektedir" diyor.
Bunu şunun için şey yapıyorum; yani, siz, o dönemde, acaba, bu telefon
görüşmeleriyle ilgili bir inceleme yaptırdınız mı?
MEHMET CANSEVEN - Yani, atlanması gereken bir konu değil bu.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Orada 2 tane net telefon var. Yine, komisyona yazılı gelen
bir ifade var bize. Orada bir albay ismi de var; Albay Durmuş. Durmuş Albay kendi adına
değil bir başka isim adına, rahmetli Uğur Mumcu'nun evinden gazetenin her yerine ulaşmaya
çalışıyor ve bir gün önce ulaşamıyor. Yazılı buraya geldi ve bu konuda araştırmacı gazeteci
yazar Evren Değer ile de yaptığımız söyleşide, o da dedi ki "Durmuş Salih diye biri var
arayan." Bunun dışında, yine, gazeteci Evren Değer'in yapmış olduğu araştırmada da bir
kendilerine ihbar geliyor Mehmet Özbay adında ve telefon trafiği İstanbul Dedeman Oteller
zincirinde çıkıyor; yani, bu iki konuda, tabiî, böyle bir cevaptan sonra, o zaman yapıldı mı
bilemiyorum. Siz öyle bir şey hatırlayabiliyor musunuz?
MEHMET CANSEVEN - Yapılması lazım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu telefon trafikleri takip edilmiş olabilir mi?
MEHMET CANSEVEN - Telefon tespiti yapılması lazım; yani, atlanacak bir konu
değil.
BAŞKAN - Bu, dosyada yok. Dosyayı tam mı verdiler, eksik mi verdiler bilmiyoruz.
MEHMET CANSEVEN - Eksik diyemezsin; yani, vermemeleri lazım.
BAŞKAN - Şimdi, eksik şöyle verebilirler...
MEHMET CANSEVEN - Başkanım, yani, ortada ciddî bir konu vardı.
BAŞKAN -- Evet, telefon olaylan.
MEHMET CANSEVEN - İki saatten fazladır da buradayız; yani, sohbet etmiyoruz,
ciddî bir konu üzerinde konuşuyoruz.
BAŞKAN - Cumhuriyet Gazetesi, aynı şekilde, burada diyor ki: "Telefonun detay
bantalan silindi." Tabiî, ben tekniğini anlamıyorum. Detay bantalan neden silinir bir telefonun;
onu bilmiyorum; ama, o dönemde, mesela, bu telefon trafiği üzerinde duruldu mu? Özellikle
Uğur Mumcu'nun kendi telefon trafiği üzehnde daha çok duruyorum tabiî...
MEHMET CANSEVEN - Yani, durulması lazım, ihmal edilecek bir konu değildi.
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BAŞKAN - Benim sizden öğrenmek istediğim bir konu daha var. Bu konuda, siz,
devlet güvenlik mahkemesi savcısı gitti, olaya el koydu. O andan itibaren siz mi teklif
götürüyorsunuz: yani, şu konu da araştırılsın, bu konu da araştırılsın; yoksa, savcı mı, artık
olaylara yön veriyor?
MEHMET CANSEVEN - Efendim, dikkat ederseniz, komisyonda çeşitli suallere
maruz kaldım. Yani, orada da, bir başsavcının aklına gelmeyen, bir savcı yardımcısının aklına
gelmiş olabilir; o sorabilir, o yönlendirebilir; efendim, onların aklına gelmeyeni bizim
arkadaşlarımız söyleyebilirler, şunu şunu da yapalım diye; yani, hiçbirimizin aklına
gelmeyeni dışarıdaki herhangi bir şahsın da aklına gelebilir. Yani, orada bir uyum içerisinde
çalışma vardı.
BAŞKAN - Sizin, bu özel birimin başkanı kimdi?
MEHMET CANSEVEN - Özel birim kim efendim?
BAŞKAN -

Yani, Uğur Mumcu cinayetini araştırmak üzere özel bir birim

oluşturmuşsunuz ya...
MEHMET CANSEVEN - Şükrü diye bir arkadaşım olacak.
BAŞKAN - Şükrü?..
MEHMET CANSEVEN - Yani, siyasî şube müdürünün -tahmin edersem- ifadesine
başvurmuşsunuzdur herhalde.
BAŞKAN - Başvurduk.
MEHMET CANSEVEN - ismi ne efendim başvurduğunu.? adamın?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bir Toygar vardı, bir Tansu vardı.
MEHMET CANSEVEN - Burhan Tansu... Yani, onun ifadesi...
BAŞKAN - Onun başkanlığında mı idi ekip?
MEHMET CANSEVEN - Yani, şube müdürü odur.
BAŞKAN - Yani, oluşturulan özel birim onun başkanlığında mıydı?
MEHMET CANSEVEN - Hayır; şube müdürü odur. Az evvel de izah etmiştim; yani,
orada 10 masa kurmuşsak, 10 masanın her biriminin başında birer amir vardır. Bu amirlerin
altında hiyerarşik yapıya bağlı olarak rütbeli ve rütbesiz personel Veirdır. Yani, bu grupla ilgili,
tahmin edersem, halen yürürlüktedir; ama, o Şükrü emekli oldu, şu anda avukatlık yapıyordur
herhalde, öyle tahmin ediyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ayn kişileri konuşuyoruz.
MEHMET CANSEVEN - O Burhan Bey Siyasî Şube Müdürü; yan.i Terörle Mücadele
Şube Müdürüdür. Şükrü ona bağlı olan bir birim. Yani, TİKKO masası vardır...
BAŞKAN - Sekiz ay boyunca; yani, siz gidince de Şükrü Bey mi ideıre etti?
MEHMET CANSEVEN - Ben aynlana kadar Şükrü Bey baktı.
BAŞKAN - Şükrü Beyin soyismi?..
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MEHMET CANSEVEN - Şey de vardır yani...
BAŞKAN - Tabiî, siz, tecrübeli emniyetçi olduğunuz için, bir iki sual daha bilgi
babında... Şimdi, biz, Millî istihbarat Teşkilatı "bu konu bizim yetki alanımıza girmiyor. Biz,
devletin dış güvenlik konulanndan sorumluyuz. Dolayısıyla, Uğur Mumcu cinayeti yurt içinde
işlendiğinden, yurtiçi bir olay olduğundan, bizim bu konuyla ilgili elimizde bilgi, belge,
doküman, duyum, hiçbir şey yoktur" diyor.
MEHMET CANSEVEN - Bu sorunuza ben cevap veremem.
BAŞKAN - Tamam... Cevap istemiyorum, sadece.
MEHMET CANSEVEN - Komisyon Başkanı olarak ona soracağın çok şeyler vardır.
BAŞKAN - İkinci olarak, tabiî. Genelkurmay Başkanlığı istihbarat, artı Jandanna
istihbarat...
MEHMET CANSEVEN - Onlarla bir bağlantısı yok... Hayır...
BAŞKAN - Onlar da tabiî... Ama, orayı, biz, böyle, mesela. Jandarma İstihbarat
Komutanlığı “olay jandarma bölgesinde vuku bulmadığından, bu konuda elimizde bir şey yok
diyor,
MEHMET CANSEVEN - Efendim, onlarla bir bağlantısı yok. Uluslararası bir konu
olması ihtimali biraz kuvvetleniyor hadisede. Uluslararası bir konuda da Türkiye'de hangi
makam yetkili ise, o makamın söylemesi gereken konular vardır. Jandarmanın dediğimiz
JİTEM'e uluslararası bir bağlantısı yoktur. Kuruluşlar var yani, yurt içinde de olur, yurt dışında
da, Arabistan'da da olur veya Moskovada'da olur.
BAŞKAN - Bir de, bu itirafçılann durumu hakkında; yani, bu itirafçıların işleyişi nedir?
Şimdi, itirafçılar çıktılar, Denizli Televizyonunda, sonra da geçen gün Objektif Programında
dediler ki "biz, bu olayı biliyoruz. Bize, bu konuda şu şu kişiler emir verdi ve biz bu olayı
yapanlan da biliyoruz, fotoğraflan da var" dediler. Fakat, Hüseyin Oğuz da burada aynı
şekilde ifade verdi; yani, benzer, yakın bir ifade verdi. Fakat, şimdi, devletin işleyişini pek
yakından bilmiyorum. Onun için size soruyorum. Böyle bir itiraf olunca, bir ihbar olunca,
bunlann hakkında, polisin, bir ifade alması gerekmez mi?
MEHMET CANSEVEN - Yani, ciddî bir itham varsa, onu değerlendirme -polis değilyetkili kuruluş kimse alır.
BAŞKAN - Yani savcılık...
MEHMET CANSEVEN - Yetkili kuruluş kimse, polisi de, adliyesi de...
BAŞKAN - Şimdi, bu Show TV'de -Türkiye'de 60 milyona hitap ediyor, belki o gece 3
milyon 5 milyon kişi neyse izliyor- 3 milyon, 5 milyon kişinin önünde iki adam çıkıyor...
MEHMET CANSEVEN - Onu ben izledim; onların itirafında bir doğruluk payı
hissetmedim.
BAŞKAN - Deli veya akıllı; neyse...
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MEHMET CANSEVEN - Yani, özet olarak konuşuyorum, doğruluk payı...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama “usulden değildir" dedi Sayın Vali, demin ben de
sordum; yani, doğru da bulmuyor o tür bir sorgulama yöntemini televizyonda; değil mi
efendim?
MEHMET CANSEVEN - Doğru değil; evet...
Şimdi, efendim, Ingiltere'de şöyle bir hadise vardır. Devletin bütünlüğüyle ilgili bir
konuda basın yaym organları, izin çıkmadığı takdirde, kolay kolay yazamazlar. Devlet
bütünlüğüyle ilgili bir konu; yani, bundan üç dört sene evvel böyleydi, üç dört senedir
gidemedim ben.
BAŞKAN - Değişmemiştir tabiî üç dört senedir.
MEHMET CANSEVEN -

Üç dört sene evvelki konuyu söylüyorum. Yani,

arkadaşlarımızın muhakkak faydalı tarafları da vârdır, eksik tarafları da vardır her toplumda
olduğu gibi; ama, bazı konularda biraz aceleci davrandıktan düşüncesindeyim. İşte, raiting
peşinde olmaları, birtakım düşünceler ışığı altında yanlış ve doğru uygulamalar içerisine
girebiliyorlar.
BAŞKAN - Son bir şey daha; yine, İçişleri Bakanı, o dönemde Başbakan...
MEHMET CANSEVEN - O zamanki İçişleri Bakanı.„
BAŞKAN - İsmet Sezgin Bey...
MEHMET CANSEVEN - İsmet Sezgin Bey...
BAŞKAN -

Başbakan -şimdiki Cumhurbaşkanımız- tabiî,

siz de Emniyet

Müdürüsünüz. Ben, bu bilgileri sizden aldıklannı düşünerek soruyorum bu soruyu. Diyorlar ki
"şu anda sanıklar elimizdedir." Yani "bir iki şey var, ondan sonra konuyu açıklayacağız"
diyorlar. Hatta, bu beyanatı verirken, Suudi Arabistan'ta kendisi.
........... O — -

TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu telefon trafiğinin zabıtlara geçmesi lazım. Sayın
Emniyet Müdürü "o zaman bu telefon trafiğiyle ilgili belgelerin olabileceğini, bir şeyler
yapılmış olabileceğini" söyledi.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Atlanmaması gerektiğini ifade etti.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Atlanmaması gerektiğini... Şimdi, bu, çok önemli bir tespit.
Bizim elimizde bugüne kadar böyle bir tespit yok. Yani, böyle bir tespit yok. Daha doğrusu,
Emniyet Müdürlüğünün olayın olduğu tarihten sonra yapmış olduğu araştırmalardan telefon
trafiklerine ait bir çalışmayı ben dosyalarda göremedim.
BAŞKAN - Onu ifade ettim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, hiç olmazsa bu fayda sağlanmış ve bizim bu
konudaki çalışmalara devam etmemiz lazım.
BAŞKAN - Şimdi, bu, mahkeme karanyla gelen yazıda diyor ki:
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"ilgi: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğüne muhatap 24 Şubat 1997 gün
ve 1997/305 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ile istenilen bilgilerle ilgili yapılan araştımnada;
1.- Büyük Ankara Oteli santralına bağlı telefonlardan yapılan görüşme bilgileri, detay
bantlannın silinmesi nedeniyle verilememektedir.
2.- Müteveffa Uğur Mumcu'ya ait ve Karlı Sokak 65/9 adresinde kurulu 4464243 ve
4366886 No'lu telefonlardan 24.11.1992 ve 22.2.1993 tarihleri arasında yapılan görüşmeler
-biz, iki ay öncesi, ik ay sonrası için istemiştik- 4464243 No'lu telefonun detay bantlannın
silinmesi -Ankara Oteli gibi- ve 4366886 No'lu telefonun ise, santralın detay verme özelliğinin
olmaması nedeniyle verilememektedir.
3.- Eski Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin 24.11.1992 ve 24.2.1993 tarihleri arasında
adına kayıtlı telefonlardan; 2310166 ve 4466106 No'lu telefonlann detay bantlannın silinmesi
ve 4360558 No'lu telefonun ise, santral detay verme özelliğinin olmaması nedeniyle,
görüşme bilgileri çıkanlamamaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Ünal Saral
Başmüdür Yardımcısı

Şevki Hazinedaroğlu
Başmüdür

TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu arkadaşlan çağıralım dinleyelim.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Şevki Beyi zaten çağırıyoruz da, Şevki Bey teknik eleman
değil, ben tanıyorum kendisini.
BAŞKAN - Öyle mi?
EŞREF ERDEM (Ankara) - Evet, teknik değil yani.
BAŞKAN - Ünal Bey mi teknik eleman?
EŞREF ERDEM (Ankara) - Onu da bilmiyorum. Bence, dışandan telekomünikasyon
konusunda ciddî bir uzman çağıralım...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Üniversitenin ilgili birimlerine yazalım.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Herhangi bir yere; yani, bu nasıl silinir, niye silinir...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bir bölümüne yazalım.
REFİK ARAS (İstanbul) - Bantlann silinmesi mecburiyeti mi var acaba?
BAŞKAN - Şimdi, bakın. Emniyet Müdürüne yöneltmiş olduğum sorularda da vardı.
Mesela, Uğur Mumcu'nun eşi, yakınlan, artı o otomobili gören komşular, artı kapıcı, vesaire...
Bunların ifadeleri alınmamış, dosyada bunlarla ilgili ifade tutanağı yok. Dolayısıyla, yani,
soruşturma bir eksiklik içerisinde
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eksiklik içerisinde. Halbuki, onların en azından ifadelerinin alınıp hiç olmazsa bilgimiz
yok şeklinde dahi olsa tutanağa geçmesi lazım diye düşünüyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Onu ben de okudum da, telefon yazışmasını,
karşılaşmadım. Kapıcıyla da karşılaşmadım. Kapıcı kim, ifadesi var mı, ona da rastlamadım. Bu işleri en iyi kapıcılar bilir.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Kapıcı yok, bir iki komşu var. İbrahim Öncül var, Kemal
Erezoğlu var, başka yok.
BAŞKAN - Başka yok. Hiç olmazsa, orada bütün camlar kırılmış, camları kınlan
apartmanlardakilerin ifadelerinin alınması lazımdı. Onların ifadeleri alınmadığı gibi, bu
telefon dökümleri çok önemliydi; bu telefon dökümleri de alınmamış. Artı, Cumhuriyet
Gazetesinin çalışanları; yani, o sekreterler vesaire onların da ifadelerini görmedim.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Cumhuriyet Gazetesi sekreterinin ifadesi var. İsmail Hakkı
Baltacıoğlu diye eski bir gazeteci arkadaşımız vardı, onun karısıydı. O öldükten sonra oraya
girdi; onun ifadesi var; yani, Cumhuriyet Gazetesinin santralında olan kızın ifadesi var.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Başkanım, bu arkadakileri bir okur musunuz, nedir
onlar. Bu Ankara'nın yazısı, bir de İstanbul'un var, dikkatimi çekti. Sizin elinizde iki yazı var
Sayın Başkanım, bir İstanbul var, bir Ankara var.
EŞREF ERDEM (Ankara) - İstanbul isimleri sıralamış; Ömer Çiftçi adında ne kadar
abone varsa onların isimlerini sıralamış.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hayır, İstanbul'u istedik. Büyük Ankara Otelinden tespit
edebildiğimiz, bizim verdiğimiz numaraları istedik. Ayrıca, bizim tespit edemediğimiz. Büyük
Ankara Otelinden yapılan başka numaralar mı var dedik. Oraya verdikleri cevapta da, şurada
üçüne yalnız: cevap vermişler, diğerlerine vermemişler. Bunu da bir okursanız, bizim
istediğimiz telefonlar kimlere aitmiş.
BAŞKAN - İstanbul'dan gelen yazı da şu şekilde; Yine, Telekom İdaresi Genel
Müdürlüğü muhatap. 24 Şubat 1997 gün ve 97/305 değişik işler sayılı yazınız.
"İlgi yazınızda bahsi geçen telefonlar ile Ömer Çiftçi adına kayıtlı telefonların abone
hüviyeti ile kurulu bulunduğu adresleri aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca, yazınızda Ömer Çiftçinin
hüviyet dökümü bildirilmediğinden -bunu İstanbul söylüyor- hangi telefonun Ömer Çiftçi
adına kayıtlı olduğu tespit edilememiştir. Hüviyet dökümü bildirildiği takdirde, 24.11.199224.2.1993 tarihleri arasındaki aynntılı döküm verilebilecektir.
Bilgilerinize arz ederiz."
Fakat, biz Ömer Çiftçi'nin İstanbul telefonlannı zaten istememiştik, burada bir yanlış
anlaşılma var. Ömer Çiftçi adtna İstanbul'da ne kadar telefon varsa bildirmişler. Bunun
yanında, ayrıca, bizim sormuş olduğumuz bu Ankara Otelinden görüşülen telefonlarla ilgili
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olarak, bu telefonlardan 266 46 86 nolu telefonun Aynur Ağansoy'a ait olduğu bildiriliyor,
Alaattin Çakıcı'nın görüştüğü.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu Aynur Ağansoy'un, Tevfik Ağansoy'la ilişkisinin
araştırılmasında fayda var.
BAŞKAN - ikinci telefonun İsmet Ünal'a ait olduğu, 263 02 38 nolu telefonun İsmet
Ünal adına kayıtlı olduğu: yine, 529 66 97 nolu telefonun da Kasım Sunar adına kayıtlı
olduğu bildiriliyor.
RAPORTÖR - İzmir içinde iki numara vermiştik; İzmir'le ilgili bir açıklama yok.
BAŞKAN - Onu teyit ettireceğiz, tekrar soracağız onu.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Muhtelif telefonlarla ilgili bir açıklama yok. Tutanaklara
geçsin; çünkü, orada muhtelif telefonlar görüşmesi var, açıklama yok. O gün bize otelin
verdiğinin dışında, Telekom'un tespit ettiği bir numara yok; yok diyor. Bir de, bu Ağansoy'un
emniyet kanalıyla Çakıcı'nın telefonla görüştüğü Ağansoy'un, Tevfik Ağansoy'la ilişkisinin ne
olduğunu...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Öbür iki telefonu da soralım ve adamları da çağıralım ki,
sizin evinizi kirada mıydı, neredeydi, kim oturuyordu, siz mi oturuyordunuz, niye konuştu
sizinle diye, o ikisini de çağıralım; yani, o iki telefonla da konuşulduğuna göre.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hülya Ağansoy'la beraber diğer ikisini de çağıralım; çünkü,
bu görüşme, resmen belgelerle Büyük Ankara Otelinde Çakıcı tarafından burayla yapılmış.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Şu iki numarayla da görüşülmüş. Şu iki numaranın
sahiplerini de çağıralım. Siz mi oturuyordunuz o tarihlerde, kirada mıydı eviniz, sîzseniz ne
maksatla sizin eve telefon etti.
BAŞKAN - O zaman, birinci kararı alalım. Aynur Ağansoy, İsmet Ünal, Kasım Sunar'ın
komisyona davet edilmesi.
İkinci kararımız, İzmir telefonlarının da yine mahkeme kararıyla, kimlere ait olduğunun
ve dökümünün bildirilmesi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, dosyada vardı, bir tane telefon, otelin verdiğinde,
muhtelif görüşme deniliyor. Telekom'da o muhtelif görüşmenin ne olduğunun açıklığa
çıkarılması.
RAPORTÖR - Yalnız, oradaki kayıt silinmesinden net bir detay alamıyoruz diyorlar,
muhtelif da oraya girmiş oluyor, bir numara verebilirler mi bilmiyorum.
BAŞKAN - Evren Değer'in verdiği 273 21 00 nolu telefonun kime ait olduğunun
araştınimasının istenmesi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - İstanbul Dedeman oteller zinciri çıkıyor. Oradaki ifadede,
Mehmet Özbay adında diyor birisi, Dedeman oteller zinciri. Bu görüşmeler kimle olmuş;
hangi tarihte olmuş?
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BAŞKAN - Bir diğer l<onu, GAP İdaresinde bekçiler görevlendirilmiş ya, şimdiki
emniyet müdürü burada dedi ki, hem elçiliği korumadaki polisler hem de GAP'taki bizim
görevlilerimiz, Polis Kanununa göre orayla da sorumluydu. Onun için, orayla da sorumlu
dediğine göre, bu GAP İdaresindeki görevli bekçilerin sadece o tarihte değil, son bir ay
içerisinde görevli bekçilerin isimlerinin istenmesi ve onların burada dinlenilmesi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - MİT bölge başkanının çağrılması
BAŞKAN - Yine, dönemin MİT bölge başkanının davet edilmesi, Dursun Beyin. O
zamanın Krimonoloji laboratuvarı daire başkanı Muhsin Beyin davet edilmesi ve Emniyette
siyasî şubede Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili kurulan birimin başkanı Şükrü Beyin davet
edilmesi. Yine, Uğur MumCu'nun kapıcısının tespiti. Mahalle muhtarının çağrılması. Uğur
Mumcu'nun evinin bulunduğu mahallenin muhtarının çağrılması.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Başkamm, çok teferruata inmeye başladık.
BAŞKAN - Aile bildirimi vesaire kendilerine böyie bir şey geldi mi, bir şüpheli
vesaire..
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Sayın Başkamm, mahalle muhtarından, o günlerde, o
aylarda mahallede oturanların listesi, şüpheli isim var mı yok mu onun tespitini isteriz.
BAŞKAN - Tabiî, kendisine bir duyum geldi mi; sadece iki dakika yani.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Elinde bir liste varsa, bu listenin de istenmesi.
BAŞKAN - Bir de, bu Uğur Mumcu'yla ilgili yazılan kitaplar var. Bu kitaplarda bir sürü
iddia var. Şimdi, Emniyet Genel Müdürlüğüne bir yazı yazsak, desek ki, bu Uğur Mumcu'yla
ilgili şu şu kitaplarda, bahse konu olaylarla ilgili olarak, bugüne kadar yapılan soruşturmalar,
alınan ifadeler diye bir şey sorsak diyorum; çünkü, bu kitaplar ihbar kabul edilmez mi; yani,
adam bir kitap yazıyor, kitapta iddialarda bulunuyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Televizyonda çıkıyor diyor ki, geçen gün sordum ya, açık
istihbarattır en azından, Tevfik Ağansoy, öldü, diyor ki, ben bu konuda konuşacağım diyor.
İlgili savcılara, aile söylüyor işte, zabıtlara geçti, yedi defa, sekiz defa, şunun ifadesini alın, bir
soru sorun diyorlar; ifadesini alamadan adam ölüyor gidiyor. Kitap tabiî ki ihbardır, gazete bir
ihbardır.
BAŞKAN - Kitap bir ihbar değil midir.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Geçen televizyonda, bu iki Muratlar var, konuştular, o
gün geleni yakaladılar attılar içeriye. Denizli'dekini attılar içeriye.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı derinleştirmiş,
olayın üstüne gitmiş ve bayağı da mesafe almış. Orada bir kahveci söz konusu, asıl o
kahvecinin üstünde kalması muhtemelken, kahveciyi konuşturmuşlar. Kahveci bu silahların
nereden geldiği, kendisine nasıl verildiği, nerede bırakıldığı, niye emaneten bırakıldığı
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biçimindeki her türlü bilgiyi vermiş. Dolayısıyla, savcılık orada bayağı derinleştirmiş işi; yani,
başka tutuklamalar da olabilir dedi.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, bu adamları da yakaladılar, o Muratların bir şeyi
oldu, devlet içerisinde iki tanesini yakaladılar.
EŞREF ERDEM (Ankara) - O konuda da bir bilgi vereyim izin verirseniz. Bu akşam
gelme ihtimalleri var, yetişebilirler mi bilemiyorum. Ben kendilerine, akşam 7'ye kadar
bekliyoruz dedim; 7'ye kadar gelebileceklerini ifade ettiler. Gelirlerse, Meclis çalışmaları
devam edecek, arkadaşlarımız birlik içinde olsunlar ki. Ben, iki kere de onlarla telefonla
konuştum. Bir güvence dediler; bizim sana komisyon olarak verebileceğimiz güvence diye
bir şey yok; yani, bu konuda siz üstünüzden ne kadar çok bilgiyi atarsanız o kadar çok
rahatlarsınız; bir. Bilginin kalması bir anlam ifade etmez; bu iki. Nihayet bizim komisyon
olarak yapacağımız. Jandarma Genel Komutanlığı ile İçişleri Bakanlığına yazı yazarız,
yaşamınızın güvence altına alınması için, ayrıca da, kamuoyuna verilir bu, bir miktar
komuoyunun baskısıdır. Yaşamınızın güvence altına alınması konusunda bunu da basına
veririz.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Yani, şu an polis kehadından böyle bir, bunların
ifadesi doğrultusunda bir tutuklama varsa, bu kişiler kandırdıkları zaman polis zan altında
kalır.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Murat İpek'le mi Demir'li mi ilgili bilmiyorum, bir gıyabi
tutuklama kararı var.
BAŞKAN - O zaman, toplantımızın ileri aşamalarında, bir not daha yaz, bizim
komisyonumuzun ileri aşamalarında, Denizli Savcılığından bu dosyanın istenmesine dedik;
ondan sonra, önümüzdeki hafta çalışmalarımız 12.00-15.00 arasında olacak.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın Başkan, 13.30'a alırken, bu komisyonları falan
düşünmüştük hep değil mi? Benim var mesela, KİT Komisyonum var, her salı, çarşamba,
perşembe. Fethullah Beyin var, sizin var. Meclis saatine kaydırmak daha iyi.
BAŞKAN - Meclis saatinde rahatsız oluyoruz, oylamalar oluyor, bir şeyler oluyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Gidiyoruz, her gün gensoru yok ya.
BAŞKAN - Şimdi, müsaade eder misiniz. Eşref Bey zaten on günlük bir izin istiyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O zaman. Eşref Bey gelecek haftaki çalışma konusunda
zaten çekimser.
BAŞKAN - Hayır, tutanaklara da geçiyor bütün konuşmalarımız. Üç arkadaşımız
olunca da çalışmalarımıza başlıyoruz. Onun için, önümüzdeki haftada 12.00-15.OO'İ
deneyelim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bir 13.00’ü deneyelim, 13.00'ü hiç denemedik.
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BAŞKAN - iki saat çok kısa olacak. Müsaade eder misiniz Ahmet Bey. Zaten siz
olmadan biz bu kararı aldık, zabıtlara geçti. Şimdi, tebligat açısından söylüyoruz.
Önümüzdeki hafta 12.00-15.00 arası. Bir de, cuma günü saat 10'00'da Adalet Bakanlığına
gidiyoruz. Onu da, hat)erdar etmiş olayım. DGM dosyasını Adalet Bakanlığına getirecekler.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Biz hangi dosyayı inceledik.
BAŞKAN - Bize Emniyetten bir dosya verdiler.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Emniyetin hazırlık soruşturmasıyla ilgili bir dosya var.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Onu başka güne alamaz mıyız; cuma günü
Konya'da bir açılışımız var.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) -

Bu dosyanın incelenmesinde Abdullah Beyin

bulunması lazım.
BAŞKAN - Şimdi, bunlarla onbeş gündür görüşüyoruz, ancak ikna edebildik.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Abdullah Bey ayrıca gidip bir başka zaman orada
çalışamaz mı?
BAŞKAN - Olabilir de. Bakanlık bize cuma gününü vermiş.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu günü zor aldık diyorsunuz, Abdullan Beyin de
görmesini istiyoruz. Abdullah Beye de niye görüyorsun demezler herhalde. Önümüzdeki
hafta içerisinde kendileri gidip bir görse.
BAŞKAN - Şimdi, Adalet Bakanlığa konusunu da kararlaştırdık. Adalet Bakanlığına
kesin gelebilen arkadaşlarımız kimler.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Başkan, nerede buluşacağız cuma günü?
BAŞKAN - Cuma günü, ister 9.30'da burada buluşur topluca gidebiliriz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ona karar verin de ona göre gidelim.
BAŞKAN - Tamam, 9.30'da burada buluşalım. Yalnız dört kişiden aşağıya
düşmeyelim.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Sayın Başkanım, ben şunu ifade etmek istiyorum.
Üçüncü defa söz hakkı talep ediyorum. Perşembe, cuma, cumartesi, demeç verildi mi
komisyon adına basına?
BAŞKAN - Verilmedi.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Milliyet Gazetesinde, perşembe verilmiş, cuma günü
çıkmış herhalde veya cumartesi, işte, bu otellerden liste alındığı, bu otellerde kimin kaldığı...
BAŞKAN - Bugün de var onlar...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - ...yönünde bilgiler var. Birtakım telefonlardan falan
bahsediliyor ve orada şöyle bir şey var, bir söz var; 806’da Alaattin Çakıcı kalmış, 706'da da
Tansu Çiller kalmış. Yani, çok abes bunlar, nasıl irtibat, ilgi kuruluyor. Orada binlence insan
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kalmış o gün. Şimdi, milletin kafasında soru işaretleri, acaba gibi bir şey. Efendim, yok doğru
da...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Başkaları da var o gün kalan, Ersin Faralyalı'da kalmış.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Tamam da, Tansu Çiller'in ismi geçiyor ama.
REFİK ARAS (İstanbul) - Komisyon olarak yazı yazalım, hangi gazetede çıkmışsa,
böyle bir şey yoktur diye.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yalnız ben de okudum, orada tesadüfen lafı var.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Tansu Hanım o zaman İstanbul'dan gidip geliyordu,
Bakandı herhalde, Ankara Otelinde devamlı kalıyordu Ankara'da bulunduğu müddetçe; yani,
böyle bir şeyler yazmak, çizmek. Bu haberleri kim veriyorsa, bana da on tane gazeteci
geliyor, ben de vereyim o zaman, birtakım demeçler vereyim. Şöyle oluyor da böyle oluyor
da birtakım ifadeler kullanalım. Bu ifadeleri kullanmaya yetkili olarak. Sayın Başkan veya
sözcü haftada bir gün iki gün Meclis basın bürosunda açıklama yapsın, bunun haricinde
yapılmasın dedik; ama, kimse uymuyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Arkadaşlar, bakın, şu konu var ya. Başkan burada, bundan
sizden başka kimsede var mı?
BAŞKAN - Yok.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yok. Ben de gazeteyi okuduktan sonra aradım. Bakın, şu
bizde değil mi; sizden başka kimsede var mı. Lütfen, burada birbirimize biraz güvenelim;
yani, gazeteci bazı imkânlarını kullanıyor diye, bakın, ben o gün sordum, şu, Başkandan
başka kimsede yok.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O zaman Başkan verdi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hayır efendim, lütfen, böyle yapmayalım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Niye yapmayayım; Başkan alınmıyor bile gülüyor zaten;
baksanıza üstüne alınmadı bile, belli ki, şaka yapıyoruz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Adamların bazı imkânlarından dolayı birbirimize
hırpalamayalım.
BAŞKAN - Müsaade eder misiniz. Bugün, toplantımızın başlangıcında bir basın
açıklaması yaptık. Buraya basın mensuplannı davet ettik bugün, bir basın açıklaması yaptık,
dedik ki, komisyonumuz bir aydır çalışıyor, 9 toplantı yaptı, 23 kişiyi dinledi ve ondan sonra
gelen bütün bilgi ve belgeleri değerlendiriyor.
REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Başkan, bu söylediğinizin haber değeri olmadığı için
yarın hiçbir şekilde yer almayacağını da şimdiden biliyorsunuz.
BAŞKAN - Önemli değil, tamam.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bir dakika. Bu tutanakları verdiniz mi siz daha önce?
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RAPORTÖR - Bu tutanaktan 4 tane basıldı. Birini Tevfik Beye verdim, birini Eşref
Beye verdim, birisini de...
REFİK ARAS (İstanbul) - Bana bugün verdiniz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bana da bugün verdiniz. Tevfik Bey ve Eşref Beye ne
zaman verdiniz?
RAPORTÖR - Tevfik Bey cuma günü aldı, Eşref Bey de dün aldı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bunlann içinden de birşeyler vardı da, bugün aldığımıza
göre...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sevgili kardeşim, bakın, cuma günü diyor; cumartesi pazar
da kimse yok buralarda. Bunun bir tane olduğu yerde bunu tartışırsanız, birbirinizi kırarsınız.
Lütfen, istirham ediyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yok canım, kırmak için değil.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ama, bakın, bir tane bu. Ben dün aradım, dedim ki Erol'a,
kardeşim bu nedir ya, kimde var bu; bir tek Başkanda var dedi. Şimdi, ben Başkana kuşkuyla
mı bakacağım, yapmayan Allahaşkına, tartışma gereksiz.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Tevfik Bey, tartışma gereksiz değil, tartışma çok önemli.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ama, yazmış adam.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Sevgili kardeşim, yazıyor. Biz bu konuda ne yapabilirsek.
Sayın Başkan, ne yapması gerekiyorsa yapsın.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ahmet Bey, Telekom bacağı var bu işin, adilye bacağı var
bu işin, bilmem ne bacağı var; gazeteci gitmiş yazmışsa, bir bacağına ulaşmışsa, biz burada
birbirimizle ilgili gereksiz; yani, olaya bir de böyle bakmanız lazım. Siz gazetecilik
yapmadınız mı beyefendi, siz habere nasıl ulaşırdınız anlatın bakalım.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Ben tekrar ediyorum düşüncemi. Birbirimizden
şüphelenmeye gerek yok; fakat, şu bir sıkıntıdır, şunu bilin; yani, gazeteci, kimseden aldı diye
de bir iddiada bulunmuyorum; ama, gazeteci, ağzınızdan bir defa, evet, Fethullah Erbaş öyle
konuştu diye cevap aldı mı, iş çözülmüştür. Yani, gazeteci sizi telefonla arayıp dün akşamki
toplantıda aslında Fethullah Erbaş, Refik Aras'a cevap verirkeh, şunu demiş, bunu ben
duydum, bir arkadaş söyledi, siz de cevaben, evet öyle bir şey söyledi filan diye gevşek
durursanız, işin ucu gitmiştir, gazetecinin önü açılmıştır. Onun için, kişisel görüşüm tabiî,
herkesin bu konuda sorumluluğunda müdrik olduğunu biliyorum arkadaşlarımızın, peşin
peşin hiçbir gazeteciye bu konuda konuşmuyoruz. Aleni, açık, kesin, bu konuda açıklama
yapılacaksa, komisyon açıklamayı yapar.
BAŞKAN - Bir olay şöyle; bazıları o Ümit Oğuztan gibi, bazıları da kendilerini
gündemde tutmak için böyle’şeyleri, ellerindeki bilgileri belgeleri, verip bilgileri diyelim artık,
o tür şeyler yapıyor; çünkü, ben bu şeyi cidden götürdüm...
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EŞREF ERDEM (Ankara) - Affedersiniz, Denizli haber ajansından geldiler kendileri
söylediler. Biz de dışarıda, UBA ajansıyla, Saffet Korkmaz geldi, onlara anlattık; çünkü, biz de
Denizli Haber Ajansına yapılan saldırının kamuoyuna mal edilmesini istiyorduk. O nedenle
de o anlayışımızı dışarıda basına aktardık. Hüseyin Oğuz arkadaşımız, o astsubay, dışarıda
çıktı gazetecilerle konuştu. Gazeteciler dışarıda gelenlere soruyorlar. Bunlara gelme demek
mümkün değil; ama, önemli olan, mesela, şu önemli bir şeydir, şu kuşku vericidir. Otel
faturasının fotokopisinin gazetede çıkmış olması hazindir. İşin sıkıntısı o; otel faturasının veya
bize gönderilen yazının fotokopisinin gazetede çıkmış olması, üstünde biraz düşünülmeye
değer bir hususdur. Onun dışındakiler şu veya bu şekilde sızmış olabilir.
BAŞKAN - Bir can sıkıcı olay da, yine, bugünkü Milliyet gazetesinde zannediyorum,
komisyon, Hüseyin Oğuz'un ifadesi, aşağı yukan tam metin.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Orada, komisyon başkanı diye başka bir ifade var;
Susurluk Komisyonundan almışlar.
EŞREF ERDEM (Ankara) - Susurluk Komisyonunda, zaten tam metni ele geçirmişler,
nasıl geçirmişler bilmiyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Susurluk Komisyonundaki o astsubayın bütün ifadesi
ellerinde, 106 sayfa. O bir binbaşı varmış, Mehmet Emin Yurdakul, onun ifadesi de ellerinde.
Komisyon orada Oğuz diyor; yani, bizi de karıştırmayın o işe.
BAŞKAN - Toplantımız bugün burada sona eriyor. Yarın saat 13.30'da toplanmak
üzere...
EŞREF ERDEM (Ankara) - Bir ricamı söyleyeyim; saat 19.00'da bu iki vatandaş
gelirse, arkadaşlarımız burada bulunsunlar ki, komisyon olarak tekrar burada bulunalım.
BAŞKAN - Hepinize teşekkür ederim.
Kapanma Saati: 14.55
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05.03.1997
saat : 13.30
d in l e n e n l e r

EROL DEMİRCİ
FERHAT KARAGÜLLE
SEYFÎ KARAHAN
NURİ KILIÇ
SUAT TAŞKIN
AHMET TILAV
YAŞAR KARACA
ÖMER ÇİFTÇİ
TEKİN COŞKUNER
OĞUZ TEKİN
YUNUS ERTEKİN
HÜSEYİN ÖZALP
ERDOĞAN NEFROZOĞLU
İBRAHİM ÖNCÜL

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 13.50
BAŞKAN : Ersönmez YARBAY
-------O------BAŞKAN - Bugünkü toplantıyı açıyomm.
Erol Bey, hoş geldiniz.
EROL DEMİRCİ - Hoş bulduk.
BAŞKAN - Uzak yerlerden geldiniz zannediyorum.
EROL DEMİRCİ - Karabük. İzindeydim efendim.
BAŞKAN - İlk önce, kendinizi bir tanıtın. Ondan sonra, bir de, bu Uğur Mumcu olayı
olduğunda, siz görevli olarak Tunus Elçiliği önünde bulunuyormuşsunuz.
EROL DEMİRCİ - Olayın olduğu yer, efendim, Tunus Elçi Evinin karşısı.
BAŞKAN - Onun için, ilk önce, kendinizi tanıtın; ondan sonra olayı anlatın,
arkadaşlanmızm sorusu olursa...
EROL DEMİRCİ - Polis memuru Erol Demirci.
Efendim, Tunus Elçi Evinde ben olay olmadan önce görev yaptım; fakat, belki sekiz
ay, belki bir sene; onu tarih olarak hatırlayamıyorum.
BAŞKAN - Olaydan önce sekiz ay...
EROL DEMİRCİ - Olaydan önce efendim.
Tunus Elçi Evi. Orada herhangi bir şüpheli duruma -onu soruyorsanız eğergörmedik. Yani, kendisini, ben, zaten, görev yaptığım esnada tanımıyordum bile. Olay
meydana geldi ki, biz ismini; yani, ne iş yaptığını öğrendik.
Tunus Elçiliği Kuleli Sokak zannediyorum. Kuleli Sokakta görevliydik. Ben de o
zaman, o olayın olduğu zaman da, istirahatli, evimdeydim. Başka da söyleyeceğim bir şey
yok.
BAŞKAN - Olay olduğu gün sen görevli değildin?
EROL DEMİRCİ - Görevli değildim efendim.
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BAŞKAN - Daha önce böyle şüpheli bir olay görmedik diyorsun?..
EROL DEMİRCİ - Gömnedik.
Ben, zaten, Uğur Mumcu'yu tanımıyordum bile orada görev yaptığım esnada, onlann
evinin karşısında görev yaptığım halde, ben kendisini tanımıyordum. Olay meydana geldikten
sonra tanıdım.
BAŞKAN - Şimdi, dün, burada, konuşan bir arkadaşımız dedi ki "Polis Vazife ve
Selahiyet Kanununa göre, bizim yönetmeliklere, tüzüklere göre, biz sadece bir memur
arkadaşımızı görevlendirirken, 'sadece elçiliği koruyacaksın' demeyiz; o etrafta olabilecek
olayları da gözetmek üzere görevlendiririz." Bir başka arkadaşımız da, işte, Tunus Elçiğinde
görevli olan polisleri biz Uğur Mumcu'nun evini de gözetleyin, gözetim altında tutun, koruyun
diye talimat verdik şeklinde bir iddia var.
EROL DEMİRCİ - Bize, efendim, o sırada herhangi bir talimat gelmedi ben iyi
hatırlıyorum. Benim göreve girdiğim, oradaki görev yaptığım, Tunus Elçi Evini bahsediyorum.
Uğur Mumcu'nun tam evinin karşısı; yani, çaprazda karşısı oluyor. Kulübede karşı taraftaydı.
Ben oraya gittiğimde bir Mercedes araba vardı orada. Ben o arabayı kaldırmak istedim. Bir
partili ilçe başkanının mıydı, onun arabasıymış; bize kendisi şubemizden izinli olduğunu
söyleyerek, oraya not bırakılmış efendim, o notu ben okudum. O şekilde Mercedes araba
orada kaldı. Zannediyorum son üç rakamı 666'ydı galiba. Onun hakkında bir talimat aldık biz
görevdeyken. Ondan başka talimat Uğur Mumcu hakkında almadık efendim.
BAŞKAN - Mercedesi bir tarif eder misiniz; yani rengi...
EROL DEMİRCİ - Mercedes siyah.
BAŞKAN - Siyah Mercedes; son numarası...
EROL DEMİRCİ - 666 gibi hatırlıyorum.
BAŞKAN - O Mercedes sizin kulübenin önünde mi duruyordu?
EROL DEMİRCİ - önünde duruyordu. Şubeden arkadaşlar not yazmıştı. Arkadaşlara,
biz nöbet alırken onlara soruyoruz; yani, herhangi bir durum var mı... Sadece, onu daha
sonraki sorduğumda; yani, bu Mercedes niye duruyor diye sorduğumda notta yazmışlar
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efendim. O akşam için almıştı zaten. Daha sonra arkadaşlara sorduğumda "bu not var"
dediler; defterin orası karışık bir defter haline geldiği için, içinden notu bulduk; aramamıştım o
akşam efendim. Sadece, zaten, bir partili şahsın arabasıydı.
BAŞKAN - Yani, bir ay boyunca orada dolaşan şüpheli şahıs, ondan sonra veyahut
da gözetim yapan, dolaşan insan gibi...
EROL DEMİRCİ - Zaten öyle bir şey, şüphe olsaydı biz bildirirdik şubemize.
BAŞKAN - Şimdi, bu bomba konan araç size çok yakınmış.
EROL DEMİRCİ - Efendim?..
BAŞKAN -

Uğur Mumcu'nun aracı size çok yakınmış. Tabiî, altına bomba

yerleştirmişler. Bomba yerleştirirken gören olur mu; falan. Oranın, o mahallenin sürekli
sakinleri kimdir? Mesela taksi durağı varmış orada. Taksi durağının çaycısı size çay servisi
yapıyor muydu?
EROL DEMİRCİ - Çay sevisi falan yapmıyordu efendim. Biz kendi imkânlanmızla
demliyorduk. O şekilde bir şey vardı. Başka da...
BAŞKAN - Yabancı oraya gelse, nerelere takılabilir orada; keşif yapmak istese,
kahvedir, pastanedir, bakkaldır?
EROL DEMİRCİ - Yabancı gelse, orada, efendim, taksi durağından başka; yani,
takılıp konuşabileceği bir yer yok. Sorsa sorsa adres sorar yabancı bir kişi. Polisi görür adres
'sorar. Başka da takılabilceği bir yer yok efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Amirleriniz tarafından, bu yapmış olduğunuz esas göreve
ilaveten, şifahî veya yazılı olarak, şurada Uğur Mumcu ikamet ediyor, önemlidir; tehdit
altındadır; yakın izleyin, gözleyin diye bir talimat alsa idiniz, bu olayda bize verebilecekleriniz
çok farklı şeyler olabilecek miydi meslek tecrübenize göre?
EROL DEMİRCİ - Efendim, talimat ne verildiyse, o araba koruması, o girip çıkarken;
yarli, kendi bölgemiz civarı bizim, Hassas'taki görev yaparken 25 adım, 25 metre olarak
verilirdi; yani, bu çevre içinde, içinden siz dışarı çıkamaz, gördüğünüz olayları bilgi verirsiniz
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diye söylenirdi bize efendim. Talimat gelseydi eğer, o arabayı da kollar, giriş çıkışlanna falan
dikkate ederdik.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Daha iyi sonuç alır mıydınız böyle bir talimatla?
EROL DEMİRCİ - Tabiî, mümkündü efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Peki, Uğur Mumcu'nun apartmanın kapıcısını tanıyor
musunuz: oralarda gelip sohbet ediyor muydu, siz orada gelip geçerken?
EROL DEMİRCİ - Efendim, biz, sadece Tunus Elçi Evinin ve yan taraftaki, onun yan
tarafında ilerisi, zannediyorum Kök Konaklar tarafı oluyor, iki apartmanın şeyiyle, bir de
karşımızdaki evin... Fazla da bir diyalogumuz yoktu,
TEVFİK DİKER (Manisa) - Uğur Mumcu'yu gazetelerden, televizyonlardan hiç
hatırlamıyor musunuz?
EROL DEMİRCİ - Hatırlamıyorum efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Peki, teşekkür ederim.
BAŞKAN - Bir de...
EROL DEMİRCİ - Olaydan önceki durumunu hatırlamıyorum, olaydan sonraki...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ben de olaydan önce zaten... Uğur Mumcu bir gazeteci,
yazar; işte böyle böyle konulann üzerine gider.
EROL DEMİRCİ - Hatırlamıyorum efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hatırlamıyorsunuz...
BAŞKAN - Bir de, bu olay olduktan sonra kaç gün, kaç ay daha orada görev yaptınız
aynı Elçilikte?
EROL DEMİRCİ - Aynı yerde mi?
BAŞKAN - Aynı yerde...
EROL DEMİRCİ - Hangi yeri kastettiğinizi bilemiyorum.
BAŞKAN - Yani, Tunus Elçiliği koruma noktasında. Tunus Elçi Evini koruma
noktasında ne kadar daha görev yaptınız?
EROL DEMİRCİ - Tunus Elçiliği Evi korumasında, efendim, biz bir ay daha sonra...

-

582

-

BAŞKAN - Olay olduktan sonra...
EROL DEMİRCİ - Olaydan sonra, zannediyorum, bir gün mü olacak, 12.12'ye
dönmüştü, takviye olarak bir gün, iki gün gitmiş olabilirim efendim. Gittim oraya, olaydan
sonra gittim efendim.
BAŞKAN - Olaydan sonra ne kadar görev yaptınız onu somıak istiyorum; yani, ne
zaman ayrıldınız görevden; yani, başka yere tayin edildiniz, başka noktaya verildiniz?
EROL DEMİRCİ - Ben bir sene...
BAŞKAN - 24 Ocak 93'te olmuş olay. Siz 24 Ocak 93'ten sonra Tunus Elçiliğinde ne
kadar, kaç ay görev yaptınız aynı yerde?
EROL DEMİRCİ - Ben şöyle açıklayayım efendim: Şimdi, hatıriayamacağım. Sekiz ay
ben Malatya’ya oldu. 7'inci ayın 1'inde göreve başladım Malatya'da. Bir yılda havalimanına
gittim efendim. Ondan öne, 92 yılının 5'inci ayının 5'inde Hassas'ta göreve başladım.
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Hassasta göreve başladım .
BAŞKAN - O zam an, 19 92’nin 5 Mayısı oluyor...
EROL DEMİRCİ - 1992'nin 5 inci ayında...
BAŞKAN - 1992'de Hassasta göreve başladınız.

,

EROL DEMİRCİ - Evet efendim .
BAŞKAN - Hassasta ilk görev y e rin iz Tunus E lç iliğ i m iydi?
EROL DEMİRCİ - ilk görev yerim Mısır E lç iliğ iy d i efendim .
BAŞKAN -

ilk görev yeri Mısır E lç iliğ i.

Mısır E lç iliğ in d e

ne

kadar

kaldınız?
EROL DEMİRCİ -

Mısır E lç iliğ in d e , K avaklıde re'de o luyo r, zaten

bir

aylık, bir aylık s ü re le rle , sonra d e ğ iş tiriliy o r.
BAŞKAN - B ire r ay yap ıyorsunuz yani...
EROL

DEMİRCİ

-

B ire r

ay

sûreyle

d e ğ işiy o rd u

efendim ,

bizim

e lç ilik te k i...
BAŞKAN - Pekala, Tunus E lç iliğ in d e başlangıcı ve b itişi ne o lu y o r o
zaman?
EROL DEMİRCİ - O ayı hatırlayam ayacağım efendim .
BAŞKAN - Ocak ayında olm uş olay, siz ocak ayında g ö re v lis in iz orada...
EROL DEMİRCİ - Ondan önce, zaten, olayda ben Tunus E lç iliğ in d e y d im ,
Tunus Elçi Evi g ö re vin i daha önce yaptım efendim , olaydan çok çok önce.
BAŞKAN - Ee, seni niye buraya davet e ttile r o zaman?
EROL DEMİRCİ - Efendim?..
BAŞKAN - Buraya, biz, seni Tunus E lç iliğ in d e görev yap ıyorsun diye
davet ettik.
EROL DEMİRCİ -

Tunus E lç iliğ in d e görev yaptım ben; o an, olayın

oldu ğu an Tunus E lç iliğ in d e görev yaptım efendim . Tunus E lç iliğ i ile Tunus
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Elçi Evi arasında büyük bir fark var;

K uleli

Sokak,

ara da ki

mesafe

çok

o ldu ğun da n zaten orası gözükm üyor.
BAŞKAN - Kazanın olduğu yer Tunus Elçi Evinin olduğu yer değil mi?
EROL DEMİRCİ - Evet efendim .
BAŞKAN - Tamam; yani, diyorum ki, Tunus Elçi Evinde, yani, siz b ire r ay
nöbet tutuyo rsunu z ya, ocak ayının kaçından kaçına kadar görev yaptınız?
EROL

DEMİRCİ

-

Zannediyorum

1'inde

başlıyor,

sonunda

b itiyo r

efendim .
BAŞKAN - 1 Ocakta başlıyor, 31 Ocakta bitiyor.
EROL DEMİRCİ - Evet efendim .
BAŞKAN - Yani, siz, o zaman, 24 Ocakta olay oldu, olayd an sonra iki üç
daha orada görev yaptınız veya bir hafta görev yaptınız.
EROL DEMİRCİ - Ben, Tunus E lç iliğ in d e görev yaptım efendim .
BAŞKAN - E lç ilik evinde, olayın olduğu yerde...
EROL DEMİRCİ -

O zaman, arka da şlar,

Tunus

Elçi

E vinin

olduğu

yerd eki a rka d a şla r başkaydı; onların zaten ifadesi bizim em n iyet m üdürlüğü
tarafınd an alındı efendim .
BAŞKAN - Yani, siz Elçi Evinde hiç durm adınız mı?
EROL DEMİRCİ - Elçi Evinde daha önce durdum efendim ve...
BAŞKAN - Hangi aylarda durdunuz?
EROL DEMİRCİ - Onu hatırlam ayacağım efendim .
BAŞKAN - Yalnız...

^

EROL DEMİRCİ - Ben, zaten bir ay kaldım orada, o an için; daha önceki
aylarda , yani, belki altı ay geçti belki bir sene geçti efendim .
BAŞKAN - Olay zam anı sen orada gö revli d e ğ ild in .
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EROL DEMİRCİ - Orada gö revli d e ğ ild im efendim . Tunus Elçi Evinin
o lduğu

yerde, karşıda, çapraz karşıda, e lli metre falan

uzaklığınd a

Uğur

M um cu'nun evi var efendim ; ben Tunus E lç iliğ in d e gö re vliyd im o an.
BAŞKAN

-

Biz,

işte.

Uğur

m um cu'nun

Efendim ,

onla rın ,

evinin

yan ında ki

g ö revliyi

ifa d e le rin in

em niyet

arıyoruz.
EROL

DEMİRCİ

-

zaten

m üd ürlü ğü nde n v e rilm e si lazım. Ben de, zaten, buraya g e lişim in s e b e b in i de
anlayam adım . Yani, Tunus E lçiliğ i ile Tunus Elçi

Evinin

ara sın da ki

fark,

za n ne diyo rum , o defte rdeki yazıla n la rd a n karıştı.
BAŞKAN - U ğur M um cu'nun olduğu sokak, Tunus Elçi Evi mi oluyor?
EROL DEMİRCİ - Evet efendim .
BAŞKAN - B ü y ü k e lç iliğ i değil?...
EROL DEMİRCİ - Evet efendim .
BAŞKAN - B ü y ü e lç ilik hangi sokakta?
EROL DEMİRCİ - K uleli Sokak efendim .
BAŞKAN - Siz K uleli Sokakta görev yaptınız.
EROL DEMİRCİ - K uleli Sokakta, o anki...
BAŞKAN - Karlı Sokakta görev yaptınız mı?
EROL DEMİRCİ - Efendim ?..
»BAŞKAN - Karlı Sokakta, bu olayın oldu ğu sokakta...
EROL DEMİRCİ - Karlı Sokakta, işte söyled im efendim , daha önce görev
yapm ıştım , olayın olm adığı, yani...
BAŞKAN - O laydan beş altı ay...
EROL DEMİRCİ - Altı ay, yedi ay, be lki bir sene evvel efendim . Ondan
sonra, o layd an sonra da b ir gün yedek falan gitm iş o la b ilirim .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Yanlış ge lm iş Sayın Başkan, bu yan lış gelm iş.
BAŞKAN - Yanlış oldu sizinki ya...
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EROL DEMİRCİ - Yanlış; ben, o yüzden ge lişim in sebeb ini...
TEVFİK DİKER (M anisa) - Arkadaş M alatya'ya yetişecekm iş, otobüsünü
kaçırm asm , 15.00'teym iş hareket.
BAŞKAN - Pekala.
Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum .
EROL DEMİRCİ -

Malatya değil efendim ; ben K a ra bü k’e gideceğim ,

ulaşım ım ız biraz zor oldu ğun da n...
BAŞKAN - Tamam; çok teşekkür ed iyoruz, çok sağ olun.
Biz, seni orada g ö re v lisin , yani Tunus Elçi Evinde g ö re v lisin diye...
EROL DEMİRCİ - Tunus Elçi Evi ile Tunus E lç iliğ i karıştırılm ış dem ek ki.
BAŞKAN - Kusura bakmayın.
Çok teşe kkür ederim , sağ olun.
EROL DEMİRCİ - D ışarıda bir arkadaş daha var, o da karşılığım , aynı
durum da o arkadaş da.
BAŞKAN - O da bir dakika girsin çıksın.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Yanlış anlaşılm ış; bunu em niyetçi niye yanlış
anlam ış ki...
REFİK ARAS (İstanbul) - Yani, Tunus Elçi Evi ile Tunus E lç iliğ i b irb irin e
karışmış. Bu adam da A llah'ıh ga riba nı...
YUSUF BAHADIR (Trabzon) - Olayın olduğu yer Tunus E lçiliğ i Evi değil
mi?
TEVFİK DİKER (M anisa) - E lç iliğ i Evi; gerçi, bu orada görev yapm ış da,
çok önceden yapmış; yani, yeri biliyo r.
Em niyetin, Tunus B ü y ü ke lçiliğ i ile Tunus E lç ilik Evi g ö re v lis in i tefrik
etm eden buraya gö nd erm esi... Düşün, neresin de n tutuyor işi. Hayret!..
YUSUF BAHADIR (Trabzon) - Biz istedik de gö nd erdi onu, ke n d iliğ in d e n
gö nd erm ed i ya.
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TEVFİK DİKER (M anisa) -

Hayır canım, biz burada ne yazm ışız bir

okusana.
REFİK ARAS (İstanbul) - Biz tefrik edin de dik, isim verm e dik biz.
TEVFİK DİKER (l\4anisa) - Dedik ki, Uğur Mumcu c in a ye tin in yakınındaki
Tunus B ü y ü k e lç iliğ in e ait, neyse o işte, ikam ettir, çalışm a o fis id ir, oradaki
polis m em urlarını g ö nd er diye yazm ıştır herha lde başkan değil mi; o n la r da
bize bunları gö nd erm işler.
BAŞKAN - Bu d in le d iğ im iz arkadaşım ız Erol Dem irci ne diyor; 4 Ocak
1993 ta rih in d e Tunus B ü y ü ke lç iliğ in d e nö bet tutm aya başlam ış, bu görev 6
Şubat 1993 ta rih in e kad ar devam ettirm iş diyor. Bu tarih te n itib aren ...
YUSUF BAHADIR (Trabzon) - Yani, 33 gün çalışm ış orada.
BAŞKAN - Ama, E lçilikte çalışmış.
Evet; isim neydi?
FERHAT KARAGÜLLE - Ferhat K aragülle.
BAŞKAN - H o şg e ld in iz ; buyurun.
Şim di, Ferhat bey, bir yan lışlık var ga lib a ; siz Tunus B ü yü ke lçiliğ in d e
görev yap ıyorsunuz.
FERHAT KARAGÜLLE - D oğrudur.
BAŞKAN - 4 Ocak 1993 tarih ind e g ö re v le n d irilm iş s in iz , 6 Şubat 1993
ta rih in d e görevden ayrılm ışsınız.
FERHAT KARAGÜLLE - D o ğrudur efendim .
BAŞKAN - Biz, Karlı Sokakta, yani. Uğur M um cu'nun evinin bulunduğu
Tunus Büyük Elçi Evinde nöbet tutan arkada şları istem iştik.
FERHAT KARAGÜLLE - Ben, E lçilikte görev yapıyordum o zam an.
BAŞKAN - Siz, hiç...
FERHAT KARAGÜLLE - K uleli Sokaktaki E lçilikte görev yapıyordu k o
zaman.
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BAŞKAN - Siz, Karlı Sokakta hiç görev yapm adınız mı?
FERHAT KARAGIJLLE - Hayır yapm adım .
BAŞKAN - Hiç yapm adınız...
T eşekkür ed iyoruz. Siz, yanlış olm uş; kusura bakm ayın,

siz,

yanlış

davet... Görev y e rin iz neresi şu anda?
FERHAT KARAGÜLLE - Elazığ'da; Elazığ'ın Palu ilçesi.
BAŞKAN - Elazığ'dan mı g e ld in iz buraya.
Kusura bakmayın. Biz, B üyü k e lçilik Evinde görev yapan...
FERHAT KARAGÜLLE - Tahmin etm iştim bir yan lışlık o ldu ğun u.
BAŞKAN - Kusura bakm ayın; teşe kkür ederiz.
Ahmet T ila y da aynı şekilde?
REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Başkan, bu yan lışlık için ilg ili yere bir
yazı yazm anız ge rekiyor. Çocuk oyuncağı ha lin e d ö n d ü rd ü le r, öyle şey o lu r mu
kardeşim ?

Biz

neyi

soruyoruz,

başka

sokaktaki

g ö re vliyi

g ö n d e riyo rla r.

O layları nasıl d e ğ e rle n d iriy o rla r bilm iyorum .
BAŞKAN - Burada bizim şöyle bir hatamız var: Ben, gerçekten, evle
b ü y ü k e lç iliğ in
B ü y ü k e lç iliğ i

ayrı
diye

ayrı
-hep

oldu ğun un
ge çiyo r

şimdi

zabıtlarda -

farkına
yazı

vardım .

yazdık;

Biz,

Tunus

ha lb uki,

Tunus

B ü yü ke lçilik Evi.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Yani, onu da m üsaade edin de, em niyet

bile c e k Uğur mum cu'nun nerede oturduğunu...
REFİK ARAS (İstanbul) - Kom isyonun adı b e lli.
AHMET BİLGİÇ (B alıkesir) - D evlet m em urusunuz, uzun süre ask e rlik
yaptınız, de vle t memuru ne istersiniz onu verir.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Ben, her zam an, a rka da şlara yazı yazarken
açık yazın diyorum .
BAŞKAN - Seyfi Karahan, ho ş g e ld in iz .
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Bir olay oldu, biz kaç s e n e d ir ifade veriy o ru z diyorsunuz.
SEYFİ KARAMAN - Ben, birkaç sefer em niyete gittim ifade verdim . Ben o
du rağ m y ö n e ticis iyd im . O lay olduğu gün orada yoktum zaten; sabah, pazar
gü nü ydü, pazar günü şoföre veriyordum , evdeydim ; ama, evim hem en arka
kısm m daydı, olay o lu r olm az hemen geldim ; zaten olay olm uştu.
BAŞKAN - Uğur M um cu'yla taşıyor m uydunuz?
SEYFİ KARAMAN -

Tanışıyordum ; yani, gidip g e lirke n , bazen sabah

erken g e liy o rd u , durakta çay içiyordu . Ben K ırş e h irliyim , o da K ırşe h irliy d i;
soh be t ed iyo rd uk.
BAŞKAN -

O zam an, bu olay kon usu nda ne tahm in

e d iyo rsu n , ne

d ü ş ü n üyorsu n? Tabiî, daha önce ifade verm işsin; ama. Uğur Beyle tanıştığına
göre, çay, kahve iç tiğ in iz e göre, olayı bir a n la ta b ilir m isiniz?
SEYFİ KARAMAN - V a lla h i, sadece tan ışıyorduk; yani, öyle bir olayın
o la c a ğ ın d a n habe rim iz yoktu ki.
BAŞKAN -

Arabası, arabanın altına

bom ba

y e rle ş tirm iş le r;

mesela,

y e rle ş tirm e k için bir adamın oraya gelm esi, işte...
SEYFİ KARAMAN g ü n le rd e

g e lip

K o n soloslu ğu

gitti
vardı,

mi,

V a lla h i, onu em niyette de
g ö rm ed iniz

b inle rce

mi

yabancı

diye. Orada,

kişi

ge lip

sord ula r;
o zaman

g id iy o rd u ;

yabancı

o

A rabistan

ondan

h içbir

m alum atım ız yok.
BAŞKAN - Taksi d u rağ ın da kaç taksici g ö re v liy d in iz o sırada?
SEYFİ KARAMAN - O zam an, 24 tane taksici vardı.
BAŞKAN - 24 tane taksici vardı. Bu 24 ta ks icin in 24'ünün de ifadesi
alındı mı?
SEYFİ KARAMAN - Efendim ?
BAŞKAN - 24 taksici arkadaşınızın 24 'ünün de ifadesi alın dı mı sizin
gibi?

-

590

-

SEYFİ KARANAN - O zam an, ge tirece ksin d e d ile r, 24 araba vardı, 24 de
şoförü vardı, 48 kişiyi ben ikinci şubeye ge tirip ifade verdirem em ; buradan bir
daktilo alırısnız, bir de m emur v e rirsin iz, durakta oturur, ge le n in ifad esini alır
dedim , ö y le lik le , durağa getirdim , orada ifa d e le rin i...
BAŞKAN - H e psinin a ld ıla r mı?
SEYFİ KARAHAN - A ld ıla r efendim .
BAŞKAN - Yani, 48 kişinin de ifadesi alındı.
SEYFİ KARAHAN - Evet efendim .
BAŞKAN - O laydan ne zaman sonra alındı?
SEYFİ KARAHAN - Olaydan üç dört gün sonraydı.
BAŞKAN - O laydan üç dört gün sonra ifade alındı. Bu ifa d e le r içe risin d e
d ik k a tin iz i çeken bir şey var mıydı? Yani, şüp he li, m esela, zenci yolcu g e tird ik
biz buraya g ib i, üç tane zenci yolcu getirdik...
SEYFİ KARAHAN - Öyle bir şey olmadı.
BAŞKAN - Yahut da olay olduktan sonra üç zenci bizim arabaya bindi,
m esela, falan yere gö türdük gibi...
SEYFİ KARAHAN -

Durağın cam ları kırılmıştı. Bir de duraktan, biz o

durağı kurarken Ömer Çiftçi diye bir arkadaş vardı, durağın karşısında binası
vardı, buraya durağı koydurm am ak istedi; biz de be le diye n kurulm ası için em ir
aldık, sonra, o yıktırma emri aldı, yıkım cılar geldi durağa. Sonra "benim evden
tarafa, olayın olduğu tarafa buzlu cam taktırırsanız m üsaade ederim " dedi.
Ben, camcıyı g e tirttird im , o tarafa üç tane buzlu cam taktırdım . Ondan sonra,
bizim le fazla ilg ile n m e d i Ömer Çiftçi Beyefendi.
BAŞKAN

-

Neden

karşıydı

Ömer

Çiftçi

oraya

taksi

durağının

kurulm asına?
SEYFİ KARAHAN - Ömer Çiftçi karşı çıktı, başka kimse karşı çıkm adı.
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BAŞKAN - Son bir ay iç e risin d e , Uğur Mumcu en son ne zam an sizin
oraya g e lip çay kahve içti?
SEYFİ KARAMAN - Olaydan iki üç gün önce g e ld i, durakta oturduk,
sabah işe giderken hafta bir iki sefer uğruyordu.
BAŞKAN - O zam an, şoför arkadaşlar, aşağı yukarı ta n ıy o rla r yani
ken disini.
SEYFİ KARAMAN - T anıyo rlar yani, hepsi tanımaz; ama, durakta, iki üç
kişi tan ıyo r yani; çünkü, sabah iş saatinde g e liyo r, durakta ya iki üç araba
o lu y u r ya da üç beş tane oluyor, hep işte oluyo r, iş s a a tind e g e liy o r çünkü,
sabah 7'de 7,5'ta g e liyo r; o da devam lı uğram azdı, bazen uğrardı. Aşağım ızda
bir durak

vardı, o n la r şikâyet

etm işler "U ğur Abi,

bu

durağı

yakınım ıza

kuru yorla r, kurdurm a" diye. O da g e ld i, onu bana söyledi "bu durağı biraz daha
ile ri koydurm anız mümkün değil mi" dedi.

Ben

de

dedim

ki,

cem iyetten

m üsa ad esin i buraya aldık, buraya kurd uru yorla r, bizim le alakası yok, bele diye
ile cem iyet koyuyor dedim. "Anlaşın o zaman" dedi. Zaten, öbür durak. Koza
T aksiyle Köroğlu Taksi iç içe, akraba hepsi, abim Koza Takside ç a lış ır ben
K ö ro ğlu'nda çalışırım .
AMMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Refik Bey şeyi dedi, Ömer Çiftçi Bey buzlu
camı evi gö rülm e sin diye koydurm uştur dedi; evini durak gö rüyor mu Ömer
Ç iftçi'nin?
SEYFİ KARAMAN - Evet; şim di, gerçi yeni bina yapıldı, daha faa liye te
geçm edi de,

o bina

biraz

kapattı

da, apartm anı

görünüyord u

yani,

yan

tarafınd an.
AHM ET PİRİŞTİNA (İzmir) - Apartmanı g ö rün ür de Ömer Ç iftç i'n in evi
g ö rü n ü y o r muydu?
SEYFİ KARAMAN - G özüküyordu; yani, apartm an gözükü yordu , evini,
hangi katta oturduğnu bilm iyo rum da...
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AHM ET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ha, apartm an gö züküyordu, evi...
SEYFİ KARAHAN -

Apartman gö züküyordu, dedi

ki

“bizim

çoluğ um uz çocuğum uz dışarı çakam ıyor, ta k s ic ile r aile m ize

ailem iz,

bakıyor."

Ben

de d'm ki, bizim de a ile m iz var, çoluğum uz çocuğum uz var, ekm ek parası için
açıyoruz burayı. Şikâyet falan etti, yıkıcı ge ld i; biz adam ını bu ld uk yıktırm adık,
yan i. B eled iye Başkanınm adamını bulduk. Doğan T aşde le n'in...
BAŞKAN - 48 yani, taksi durağında gö revli olan tüm ta k s ic ile rin ifadesi
alın dı; 4 8 'in in de...
SEYFİ KARAHAN - Alındı.
BAŞKAN - Em niyet oraya ge ldi, orada aldı ifa d e le ri.
SEYFİ KARAHAN - Oraya götürdüm ben. İkinci şubeden buraya ge tir
d e d ile r, ben o zaman dedim ki "sadece ben m esulüm , benim ifad em i alın ben
gide yim , ben he psini getirem em ." Şimdi, 48 kişiyi ben nasıl toplayayım da
ge tireyim , gece çalışan var, gündüz çalışan var.
BAŞKAN - Çaycınız var mıydı veya değn ekçin iz?
SEYFİ KARAHAN -

Çaycımız vardı, o da burada şim di.

K ırıkkale'de

otu ru yor, getirdim .
BAŞKAN - Yani, h iç b ir şüpheli olay...
SEYFİ K m RAHAN -

H içb ir şüp he li olay yok; çünkü, bizim

yanımıza

geliyor^'u, soh be t ediyo rd u, onun için öyle... Yabancı kişi o la ra k da, orada
A rab istan K on soloslu ğu vardı, gelen giden pek çoktu. Y ukarıdaydı Arabistan
K o n so lo slu ğ u ,

bizim

durağa

g e liyo rla rd ı,

çay

iç iyo rla rd ı

yah ut

yem ek

yiy o rla rd ı, ba kkaldan yem ek falan alıp, g e lip bizim orada çayla yiyo rlad ı,
yabancı çok ge lip gid iyo rd u yani.
TEVFİK

DİKER

(M anisa)

-

Kaç

K on soloslu ğu Uğur M um cu'nun evine?
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metre

m esafedeydi

Arabistan

SEYFİ

KARAMAN

-

Köroğlu

C a dd esin in

sağ

tarafında

A rabistan

K o n soloslu ğu vardı ikinci binada, sol tarafında bir binanın altında, cam inin
altında bizim durağım ız vardı.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Ö nünde nöbetçi var mıydı onların, po lis...
SEYFİ

KARAMAN

-

Vardı

da

işte,

diyorum

ya,

durakla

A rabistan

K o n soloslu ğun un ara sında dört beş tane bina vardı.
BAŞKAN - Tunus E lç ilik Evi sizin yanınızda mı?
SEYFİ

KARAMAN

-

Tunus

E lçiliğ i,

hemen

bizim

d u rakla

Tunus

E lç iliğ in in arasında oldu olay, orta yerde.
TEVFİK DİKER (M anisa) - E lçilik mi E lç ilik Evi mi?
SEYFİ KARAMAN - E lçilik Evi. Orada zaten po lis vardı, üst yanda da
bizim du rak var, ik isin in arasında oldu olay.
AHM ET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu 24 tane taksi şoföründen veya 24 araba
sa h ib in d e n , bundan sonraki dört sene içinde yaşam ında çok b e lirg in d e ğ iş ik lik
olan var mı? Mesela, yurt dışına gitti, ta k s ic iliğ i bıraktı, işte...
SEYFİ KARAMAN - Miç yok abi, aynı k iş ile r hâlâ çalışıyor. Bir ben,
K öro ğlu'dan Koza'ya geçtim . Başka değişen yok.
BAŞKAN - Başka sorusu olan var mı?
TEVFİK

DİKER

(M anisa)

-

Bir de,

bu

Ayhan

Aydın

diye

b iris in in

ifa d e sin d e , sizin oraya gelm iş de, b irile rin i görm üş de... Ayhan Aydın diye
birisi eş in in iliş k is i olan bir şoförü aramış sizin orada. Öyle bir olay var mı?
SEYFİ KARAMAN - V allah i bilm iyorum abi, ben yeni duyuyorum .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Ayhan Aydın orada görm üş her şeyi. Adam lar
budur bu du r diyor, bu y e rle ştird i diyor. Sizin oraya gelm iş.
SEYFİ KARAMAN - Yok abi, ben öyle bir şeyi daha ilk duyuyorum .
AMMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Adam te le vizyo n a çıktı ya, nasıl duym azsın;
çıktı ya te le v iz y o n la ra .
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ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) -

Sizin duraktan şoför arkada şlard an

b irin in eşini ayartmış, ondan sonra...
BAŞKAN - S öyleyeceğin başka şey var mı?
SEYFİ KARAHAN - Başka bir şey yok.
BAŞKAN - Ayhan Aydın denilen bir vatandaş, iş arayan bir vatandaş,
olay günü oraya g e ld iğ in i, taksi durağının yakınına g e ld iğ in i,
du rağ ın daki
g e ld iğ in i,

a rk a d a şla rla

arabanın

sohbet e ttiğ in i

teke rinin

patladığını,

ve

işte,

teker

o

sırada

yapılırken

sizin

bir

taksi

arabanın

bijon un

Uğur

Mum cu'nun arabasının altına g ittiğ in i “ Mistik al bu b ijon u" d e d iğ in i falan diye
bir ifade verm iş.
SEYFİ KARAHAN - Onu ben tele vizyo nda n seyrettim .
BAŞKAN - T elevizyondan seyrettin; benim de sorduğum o.
SEYFİ KARAHAN - Onu tele vizyo nda n seyrettim , aynı sizin d e d iğ in iz
gibi.
BAŞKAN -

O olayı ha tırlıyo r musunuz; yani, bu adamın

gö rüşle rin e

katılıyor m usunuz?
SEYFİ KARAHAN - Görmedim ki.
AHMET BİLGİÇ (B alıkesir) - O adamı gördü nüz mü hiç?..
SEYFİ

KARAHAN

-

Yok

abi,

te le vizyo nda

gördüğüm

adamı

hiç

görm edim .
BAŞKAN - Hiç görm ediniz.
SEYFİ KARAHAN - Onu seyrettim ...
BAŞKAN - Şoförlerden ben bunu gördüm...
SEYFİ KARAHAN - Seyrettikten sonra da geldim durakta, böyle böyle
dedim , onu s e yre ttiğ in iz zaman böyle bir kişiyi ha tırlıyo r m usunuz diye durakta
da laf ettim.
BAŞKAN - Hiç hatırlayan oldu mu?
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SEYFİ KARAMAN - Yok abi, öyle b irin i görm edik; görsek, de riz ki böyle.
BAŞKAN - Bu önem li tabiî; çünkü, adam diyor ki, a n la tıy o r olayı. Yani,
sizin ş o fö rle rin içe risin d e n bu adamı biz gördük diyen, hatırlayan çıkm adı.
Çok teşe kkür ed iyoruz, çok sağ ol, seni zahm ete

soktuk.

İnşallah,

bundan sonra seni çağırm azlar.
Buyurun; hoş ge ld in iz; Nuri Kılıç, Suat Taşkın.
Nuri Bey, siz o zaman taksi durağında mı çalışıyordunuz?
NURİ KILIÇ - Taksi durağında çalışıyordum , o gün ben K ırşehirde'ydim ,
kayın ped erim

kaza

geçirm işti,

beyin

kanam ası

vardı,

ben

Kırşehir'de

te le viz yo n d a n öğrendim .
BAŞKAN - U ğur Mumcu'yu tan ır mısınız?
NURİ KILIÇ - Bir iki kere arabam a bindi.
BAŞKAN - Yani, K ırşehirli o ldu ğun uz için, o da K ırşeh irli...
NURİ KILIÇ -

Bir iki kere arabam a bindi; ama, sam im iyetim iz yoktu

efendim .
BAŞKAN - Bu olayla ilg ili b ir yorum unuz var mı? Yani, tam sizin şeyde
olduğu için olay...
NURİ KILIÇ - Şim di, şöyle: Kış günüydü, orada olsam bile görm em iz
mümkün d e ğ ild ir, buzdu bütün her taraf, dışarıda kimse ayakta duram ıyordu,
kapalıydı,

perdem iz

vardı, buzlu

cam larım ız vardı

ki,

görm em iz

mümkün

d e ğ ild i.
BAŞKAN - G örm eniz mümkün değil ve olay günü siz orada yoktunuz.
Size teşekkür ediyoruz.
Bir dakika, bir arkadaşım ız bir şey soracak.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Orada, rahm etli Uğur Mumcu arabasını park
ederken, siz h e rha lde görm üşsünüz, olaydan önce, park durum unda veya park
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yerine; şöy!e yukarıya doğru mu duruyor, aşağıya doğru mu, el freni çekik mi
o lu r vitese takılı mı olur. Buz var diyorsunuz, soğuk var, m eyil var...
NURİ

KILIÇ -

G en ellikle ,

oradaki,

sokaktaki

ara ba ların

yönü

hep

aşağıya olur, yukarıdan g e lirle r, yön le ri aşağıya doğru. Koza Sokağa bakan
yöne, g e n e llik le öyle olur, dışarıdaki ara balar.
TEVFİK

DİKER -

Yani,

şim di,

şoför ola ra k

bu

arabayı

nasıl

park

e d e rsin iz, onu bir s ö y le y e b ilir m isiniz.
NURİ KILIÇ - Ben, yukarıdan geliyorsam aşağıya iner, sağa yanaşırım .
Kış günü el freni çekilm ez, el freni çe kilirse donar.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Hangi viteste bırakmış? Şim di, orada bir

ç e lişki var.
NURİ

KILIÇ

-

B irinci

viteste

b ıra ka b ilir,

geri

viteste

bıra ka b ilir;

bilem iyorum .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Yani, birin ci viteste b u lu n a b ilir mi? Aşağıya
doğru diyorsun...
NURİ KILIÇ - B u lu n a b ilir.
BAŞKAN - El freni çekilm ez mi?
NURİ KILIÇ - Hayır.
NURİ KILIÇ - Şoför olarak çalışan bir vatandaş el fre n in i çekm ez; çünkü,
donar.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Yani, bir veya geri viteste olm ayacak kadar
in iş li yokuşlu değil.
NURİ KILIÇ -

Evet; birde de bırakılırsa araba gitm ez, geri

viteste

bırakılırsa gitmez.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Düz o zaman.
NURİ KILIÇ - Çok az m e yilli, çok az bir şey, be lki yüzde 5, yüzde 10
d iy e b ilirim m eyili.
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BAŞKAN - Pekala, olaydan sonra, h iç b ir duyum duym adınız mı? Yani,
burada ş ü p h e li in sa n la r do laşıyordu veyahut da
g e tird ik götürdü k veya böyle,

dikkat çeken,

burada

üç tane

a rka da şlarınızda n

zenciyi

h iç b ir şey

duym adınız mı?
NURİ KILIÇ - Duymadım.
BAŞKAN - Oldu; size teşekkür ediyoruz.
Suat Taşkın; siz durağın çayçısısınız.
SUAT TAŞKIN - Evet, çaycısıyım.
BAŞKAN

-

Durağın

çaycısı

olarak

görev

yap ıyordu nuz.

Ne

kadar

çalıştınız durakta?
SUAT TAŞKIN - Aşağı yukarı altı ay kad ar çalıştım.
BAŞKAN - Ne zaman başladınız ne zaman ayrıldınız?
SUAT TAŞKIN - T arih ini hatırlayam ayacağım .
BAŞKAN - Yani, şöyle...
SUAT TAŞKIN - D okuzuncu ayda olması lazım, dokuzuncu ayın 15‘inde
falan. Ben, sadece te le fo n la ra bakıyordum orada.
BAŞKAN - O laydan ne kadar sonra ayrıldınız?
SUAT TAŞKIN - Bir ay sonra ayrıldım . Başka yere, aşağı durağa geçtim.
Yani, orada çaylara bakıyorum , arka cam buzlu, görm enin im kânı yok. Zaten, o
gün de hiç kimse yoktu durakta, arabada yoktu, sadece ben vardım.
BAŞKAN - Pazar günü olduğu...
SUAT TAŞKIN - Pazar günü.
BAŞKAN - Kimse yoktu...
SUAT TAŞKIN - Kimse yoktu, durakta kim se yoktu.
BAŞKAN - Yani, hep müşteri için mi g itm işlerd i?
SUAT TAŞKIN - Pazar günü, g e n e llik le pazar g ü n le ri pek iş olm az.
BAŞKAN - A ra b a la r gelm edi o gün.
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SUAT TAŞKIN - Evet; iki araba vardı, geldi gitti, ondan sonra da başka
kimse de, şüp he li şahıslardan kimse yoktu.
BAŞKAN - Uğur Mum cu'yla tanışıyorsunuz.
SUAT TAŞKIN - Ben hiç görm edim adamı, gördüm desem yalan olur;
çünkü, tele fond a, hiç dışarı çıkmam.
BAŞKAN - Bizim taksi durağına g e lird i, ara sıra çay içerdi falan d iy o rla r
da onun için sordum.
SUAT TAŞKIN - Ben görm edim , gördüm desem yalan söylem iş olurum .
AHMET BİLGİÇ (B alıkesir) - G ördüyse de Uğur mumcu o larak bilm iyo r.
BAŞKAN - O rada görev yaptığınız esnada, o çevrede şüp he li, d ik k a tin izi
çeken bir olay...
SUAT TAŞKIN - Dikkatim i çeken h iç b ir şey olm adı. Zaten, g e n e llik le ,
dışarıda durm uyorum ben, devamlı telefonun başında olduğum için, te le fo n la r
çalıyor, a rka da şlara çay veriyorum . O gün soğuktu, ben dışarı çıkmadım.
Patlam a oldu, cam lar kırıldıktan sonra dışarı çıktım.
BAŞKAN - O zam an, olayı siz fiile n gördünüz. Yani, olayı gö rdünüz,
patlam a olduktan sonra, büyük bir patlama...
SUAT TAŞKIN - Dışarı çıktım; tele vizyo nda söyled ikten sonra duydum
ben de.
AHMET BİLGİÇ (B alıkesir) - T ele vizyon da mı yoksa cam lar patladıktan
sonra mı?
SUAT TAŞKIN - Dışarı çıktım; ondan sonra, te le v izy o n d a söyled ikten
sonra duydum ben. G örmedim patlam ayı.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Hayır, patlam a olduktan sonra sizin cam lar
kırıldı, dışarı çıktınız, hadise yerine doğru y ö n e ld in iz.
SUAT TAŞKIN - Gitmedim; hadise yerine gitm edim .
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AHM ET BİLGİÇ (B alıke sir) -

Peki,

orada

ş ü p h e li,

kaçışan,

kaçmak

isteyen b irile rin e rastladınız mı?
SUAT TAŞKIN - Hiç görm edim ; k e s in lik le hiç kim seyi görm edim .
TEVFıK DİKER (M anisa) -

Patladı -b e y e fe n d in in

de diği g ib i- çıktım

baktım n e d ir diye; bir patlam a var, a ra b a la r var, şu var, bu var. Bu kim dir,
n e d ir diye sorm adın mı?
SUAT TAŞKIN - Sorm adım ; kazan patladı d e d ile r, biz o zam an kazan
patladı diye, cam lar kırıldıktan sonra dışarı çıktım; zaten soğuktu hava da,
dışarı pek çıkmadım .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Bir bağırm a, şu bu duym adınız mı öyle bir
şey?
SUAT TAŞKIN - Duymadım öyle bir şey.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Siz, hiç, b ir yerde bu gü ne kad ar bu konuyla
ilg ili ifade v e rd in iz mi?
SUAT TAŞKIN - Hayır.
TEVFİK DİKER (M anisa) - İlk v e riyorsun uz de ğ il mi? Sizin ifa d e n iz e ilk
defa ba şvuru luyo r?
SUAT TAŞKIN - Evet.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Yani, em niyet, savcılık, h iç b ir kim se, siz o gün
orada o ld u ğ u n u z halde bugüne kad ar ifad en ize başvurm adı.
SUAT TAŞKIN - Gerek görm ed ile r.
TEVFİK DİKER (M anisa) - İlk defa bu K om isyonda...
SUAT TAŞKIN - Evet, ilk defa bu Kom isyonda.
ABDULLAH ÛZBEY (Karam an) - Niy.e gerek gö rm e d ile r?
SUAT TAŞKIN - Bilm iyorum .
BAŞKAN

-

Bu,

ifade

konusunda,

biraz

önce

başkanınız

dedi

em niyetten da ktilo g e ld i, mamur g e ld i, bütün şo fö rle rin ifa d e le rin a ld ıla r...
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ki,

SUAT TAŞKIN - Tabiî, şoförlerin ifad esini aldılar.
BAŞKAN - Fakat, senin ifadeni a lm adıla r o sırada.
SUAT TAŞKIN - Alm a dıla r benim ifademi.
TEVFİK

Di..ER

(Manisa) -

Bir başka

adam

ge lm iş

oraya,

adamın

mem leketi şim di aklımda değil, sizin taksi du rağında sana da sormuş, bir şoför
ismi sorm uş ve o şoförün onun hanımıyla ilişkisi varmış; hatta, bir de iş
arıyorum kılığına girm iş.
SUAT TAŞKIN - Kesinlikle, öyle biri b ir şey sormadı bana.
TEVFİK DİKER (Manisa) - T ele vizyon da böyle bir adam çıkıp konuşm adı
mı? işte, ben şöyle b ir adamı g c'd ü m , Ayhan Aydın diye.
SUAT TAŞKIN - Yok efendim ; kimse benden bir şey de sormadı, o gün
de ondan önce de kimse kesinlikle, zaten ben telefonun başındayım, dışarıda
pek çıkmam, te le fo n la ra bakarım, a rka da şlar çay ister.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Şoförü sormuş size.
SUAT TAŞKIN - Kesinlikle, kimse benden bir şey sormadı.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Peki, Suat Bey, hadise oldu, patlam a oldu,
cam lar kırıldı, dışarıya çıktınız, bu patlam anın olduğu yer kaç metre size? Veya
kaç ev sonra sizin...
SUAT TAŞKIN - Duraktan, tahminim^şu taksi kadar var.

-

601 -

tah m inim şu taksi i<adar var.
AHMET BİLGİÇ (Baiıl<esir) - Yani 20-25 metre.
Pel<i, dışarıya

çıl<tınız, tal<sinin

patladığını

falan

fark

etm ed in iz

mi

orada?
SUAT TAŞKIN - Patla m ada, zaten her taraf şey ettikten sonra, ben hiç
taksiyi görm edim .
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) -

Ama, patlam a 20 metre ile rid e

oluyor;

dışarıya çıkınca onu görmüş olm anız lazım, görm ediniz mi?
SUAT TAŞKIN - Görmedim efendim.
ABDULLAH

ÖZBEY

(Karaman)

-

Patlama

olurken

d e ğil,

patlama

sonra

gördüm.

Zaten,

kimseyi

olduktan sonra.
SUAT TAŞKIN

-

Patlama

olduktan

yaklaştırm ıyo rlard ı oraya.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Anladım da, ilk çıkan sizsiniz belki orada.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - İlk önce gören sizsinizd ir.
SUAT TAŞKIN - Zaten, patlam a olduktan sonra çıktım.
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Mecburen; çünkü, b u lu n d u ğ u n u z yerin
cam ları kırılmış. Ne oluyoruz filan diye...
TEVFİK DİKER (M anisa) - O anda hiç mi insan yoktu?
SUAT TAŞKIN - Hiç kimse yoktu.
TEVFİK DİKER (M anisa) - İnsan yoktu?..
SUAT TAŞKIN - Yoktu efendim.
A HMET BİLGİÇ

(Balıkesir) -

Bilahara,

p o lis le r

geldi,

çem b er

içine

aldılar...
SUAT TAŞKIN -

Ç em ber içine aldılar; zaten, duraktan da kimse bir

tarafa gitm edi.
BAŞKAN - Şimdi nerede çalışıyorsunuz?
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SUAT TAŞKIN - Şimdi Koza Taksi'de çalışıyorum .
BAŞKAN - Yine çaycılık mı yapıyorsunuz?
SUAT TAŞKIN - Evet, çaycılık yapıyorum, te le fo n la ra bakıyorum.
BAŞKAN - Dört sene oldu bu olay olalı. Koza Taksi de oraya yakın. Bu
dört s e n e lik zaman içe risin de, hiç bu olaydan bahse den , işte "biz, bu adamı
tanıyoruz, yazık oldu" bilm em... T a ksicile r bu işi nasıl yoru m luyo rlar?
SUAT TAŞKIN - Vallah i bilem iyorum .
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sizin m em leketiniz neresi?
SUAT TAŞKIN - Kırşehir Kaman.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ankara'ya ge le li kaç sene oldu?
SUAT TAŞKIN - Ben Ankara'da oturm uyorum , Kırıkkale'de oturuyorum ;
işyerim burada.
TEVFİK

DİKER

(Manisa)

-

Kırıkkale'de

otu ru yorsu nuz;

gidip

ge liyo rsun uz.
SUAT TAŞKIN - Evet.
BAŞKAN - Uğur Beyin h e m şerisisiniz aynı zam anda.
SUAT TAŞKIN - Evet. Biz de üzüldük, o gün te le vizyo n d a n duyduktan
sonra üzüldük. Ben görmedim , hiç tanımam. Zaten, benim yerim tele fonların
b e lirli yeri. Orada otururum, dışarı çıkmam ben. K e sin likle orayı bırakıp da
dışarı çıkamam.
BAŞKAN - Uğur Mumcu'nun kapıcısı kimdi?
SUAT TAŞKIN - Bilmem, görm edim ; gördüm desem yalan olur.
FETHULLAH

ERBAŞ

(Van)

-

Suat

Bey,

h e rh a ld e ,

siz,

anladığım

kadarıyla çaycısınız. Buzlu cam la çevrilm iş sizin şeyler, o taraf görünm üyor.
SUAT TAŞKIN - G örünm üyor evet.
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FETHULLAH

ERBAŞ

(Van) -

Siz,

h içbir şey

gö rm üyorsunuz

tabiî.

Patlama olduktan sonra mecburen cam lar da kırılıyor. Siz dışarı çıkıyorsunuz;
çıktığınız zaman çevrede h iç b ir kimseyi görm ediniz mi?
SUAT TAŞKIN - Görmedim .
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, ne olay yerinde ne de çevrede?..
SUAT TAŞKIN - Çevrede hiç kimse yoktu o anda. Ondan sonra çevirme
oldu etrafını.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - ilk çıkan sizsiniz tabiî. O çevrede h içbir
in sana rastlamadınız...
SUAT TAŞKIN - Rastlamadım.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - G örm ediniz...
SUAT TAŞKIN - Görmedim.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) -

Zaten, bakıyorsunuz olay yerine; taksi

parçalanm ış, belki bir taraftan da hanımı çıkmış...
REFİK ARAS (İstanbul) - Taksiyi de görm edim diyor.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Taksiyi görmüş.
REFİK ARAS (İstanbul) - Sonradan görmüş.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Çıkmış, görmüş taksiyi; ama, çevrede hiç
kimse yokmuş.
SUAT TAŞKIN - K esinlikle hiç kim seyi görm edim.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Polise haber vereyim diye dü şün dün üz mü?
Böyle bir hadise oldu, bizim taksi durağının yanında bir patlam a oldu; polise
ha be r vereyim diye düşün dün üz mü?
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - O ayrı bir olay.
SUAT TAŞKIN - O anda, tabiî, tele fonla da polisi arayacaktık. Aniden
her tarafı çevirive rd ile r, çem ber haline aldılar.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Kaç dakika sonra geldi polis?
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SUAT TAŞKIN - Bilem iyorum .
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Yani yaklaşık, tam bilem e zsiniz.
SUAT TAŞKIN - Tahminim 20 dakika sonra ge ld ile r.
AHMET BİLGİÇ

(Balıkesir)

-

20 dakika

içe risin de,

orada

in san lar,

herhalde evlerden falan sokağa fırlam ışlardır.
SUAT TAŞKIN -

Beyefendi, o zaman, kazan patladı de diler, dışarı

çıktılar.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) -

Yani, siz, hâlâ, taksinin

patladığından

ha b e rin iz olmadı.
SUAT TAŞKIN - Yok olmadı; çünkü, kazan patladı deyince, biz de kazan
patladı... Görsem gördüm derim.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Yani, taksiyi görm ed iniz siz; patladığını fark
ed em e din iz. B ilaha ra fark ettiniz.
SUAT TAŞKIN - Evet, bilah ara fark ettim.
TEVFİK DİKER (Manisa) -

Daha önce, herhangi başka bir meslekte

çalıştınız mı?
SUAT TAŞKIN - Benim mesleğim kahvecilik. Başka bir m esleğim yok.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Askerliği ne olarak yaptınız?
SUAT TAŞKIN - Piyade.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz.
SUAT TAŞKIN - Sağ olun.
TEVFİK

DİKER

(Manisa) -

Şimdi,

dosyayı

ilk tetkik

ettiğim de

çok

garibim e gitti bu benim. Hiç bunun ifadesine başvurulm am ış, onu sordum,
onun için listeye aldım ben bunu. Çaycı "içeride oturuyorum , ediyorum ..."
Tabiî, ben, kim seyi zan altında bırakm ak istemem. Polisin, savcının, o durakta
devamlı bulu nan

bir çaycının ifad esini almamış olması bana çok anlamlı

geliyor.
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AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - ö te k i de geliyo r, çay içtik diyor.
TEVFİK

DİKER

(M anisa)

-

O diyor

gelm edi,

öteki

bir

adam

da

te le vizyo n d a n gördüm diyor. Diyeceksin ki, bu nlarm eğitim seviyesi ne, bize
nasıl bilgi ve re b ilir; ama, hiç ifadesine başvurulm am ış olmasının...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Yalnız, patlam adan sonra 20 metre ilerid e;
yani, kazan patladı dediler.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Sadece söylem em eye gelm iş.

Eşi Güldal

Hanım kapının önünde, öteki bağırışıyor çığırışıyor. Hatta, Güldal Hanım “bir
he rif gördüm " diyor değil mi; herkes bir şe y le r anlatırken, bu "h içb ir şey yoktu"
diyor.
BAŞKAN

-

Şimdi,

patlama

oluyor;

patlam anın

olduğu

yerde

seyir

h a lin d e ki arabanın camları patlıyor, orada şoför var bir tane. Ayrıca bir diğer
araba hasar görüyor.
FETHULLAH

ERBAŞ

(Van)

-

Ve

bu,

çıkıyor,

dışarıda

hiç

kimseyi

görm üyor.
TEVFİK

DİKER

(Manisa)

-

Ben,

Kom isyona

şunu

te klif

ediyorum .

Z ann ed iyoru m , bizim Kom isyonumuzun bir görevi de, bu tür o layla rda , ad liyeyi
harekete geçirm ek mi oluyor; hâkim bey daha iyi bilir. Bu arkadaşın ifadesine
savcılıkla r hiç el atmamış. Bence, DGM savcısının, bugün, buna kim bakıyorsa
bu arkadaşı b ir dinle m esi lazım. Bu iş bizim işim iz değil; savcının yapacağıyla
bizim yapacağım ız farklı. O konuya siz ne diyorsunuz hâkim bey?
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Suç duyurusunda b u lu n u la b ilir; niye
din le n ilm e d i...
BAŞKAN - Onu, ben şöyle düşünüyorum ; raporun sonunda...
ABDULLAH

ÖZBEY (Karaman) -

Susurluk gibi bazen arada yapıyorlar.
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Raporun

sonunda

mı

olur;

yoksa,

BAŞKAN - Dört sene geçmiş zaten olaydan, dört saat geçmiş olsa da
bitirsei< bu işi. Onun için, acil bir olay yok.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) dokunm ayan
ya km m d a

yılan

bin

kulüb ede ,

yaşasm "

sokağın

Vatandaş ya hakikaten cahil "bize

felsefesinden

başında

hareket

oturuyor.

ediyor.

Oturduğu

20

yerin

metre
camları

kırılıyor; ondan sonra "kazan patladı, arabayı görm edim" diyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Efendim, bakın, hem "kimse yok" d iyor hem de
"bize, kazan patladı dediler" diyor. Yani "kazan patladı" diyen birisi var o
zaman. B un la r tutanaklara geçsin.
BAŞKAN - Geçti.
D in le ye ce ğ im iz diğer kişiyi çağıralım.

(Ahmet T ilav Komisyon salonuna alındı)

BAŞKAN - Hoş ge ld iniz Ahmet Bey.
AHMET TİLAV - Hoş bulduk.
BAŞKAN - Ahmet Bey, şu andaki görev yeriniz neresi?
AHMET TİLAV - Siirt Emniyet Müdürlüğü.
BAŞKAN - Siirt'ten mi geliyo rsun uz buraya? Sizi çok yorduk o zaman.
AHMET TİLAV - Biraz.
BAŞKAN - Pekala, bu olayla ilg ili olarak sizi kaç defa ça ğ ırd ıla r şu ana
kadar?
AHMET TİLAV - Üç dört kez oldu.
BAŞKAN - Birinci kim çağırdı?
AHMET TİLAV - Ankara Emniyet M üdürlüğü TEM Şubesi.
BAŞKAN - ikinci?..
AHMET TİLAV - Yine aynı.
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BAŞKAN - Üçüncü?..
AHMET TİLAV - Yine aynı.
BAŞKAN - D ördüncü biz.
AHMET TİLAV - Dördüncü siz.
BAŞKAN - M ecliste, Faili ^^eçhul C in a ye tle r Komisyonu vardı. Meclis
çağırm adı de ğil mi?
AHMET TİLAV - Meclise ilk kez geliyorum .
BAŞKAN - Olay anında, Tunus B ü yü ke lçiliğ i Evinde g ö re vliyd in iz.
AHMET TİLAV - G örevliydim .
BAŞKAN - Olay sırasında gö revliydin iz.
A HMET TİLAV - Olay sırasında değil, olayın olduğu gün, ben, geceden
çıktım.
BAŞKAN - Olayın olduğu gün geceden çıktınız. Kaçta çıktınız?
AHMET TİLAV - Sabah saat 8.00'de.
BAŞKAN - Sabah saat 8.00'de; kime devrettiniz nöbeti?
AHMET TİLAV -

İsmini

hatırlam ıyorum

şu

anda

arkadaşın;

galiba

R em zi'ydi.
BAŞKAN - Saat kaçtan kaça nöbet tuttunuz o arada?
AHMET TİLAV - Akşam 8.00, sabah 8.00.
BAŞKAN - Akşam 20.00, sabah 08.00; 12 saat.
AHMET TİLAV - Doğrudur.
BAŞKAN -

Evet, bütün olay o gece olm uş gibi g e liyo r bize; yani,

arabanın altına bir bomba y erleştirilm iş; tabiî ye rle ştirilirke n he rha lde in san lar
g eldi geçti. Hiç d ikka tin izi çeken bir şey oldu mu o gece?
AHMET TİLAV - O gece dikkatim izi çeken pek önem li bir şey yok. Yalnız
ben nö be t aldığım sırada, karşı daireden çıkan aile görün tü sünd e üç beş kişi
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vardı. Beyaz, gene lde TOFAŞ marka dört beş tane araba... B inerek u za kla ştıla r
karşı d a ire le re el sallaya rak. Başka da enteresan bir olay olmadı.
BAŞKAN - Bir ifadede, oradaki kom şulardan bir tanesi -gece ge liyo r'b iz oraya g e ld ik, saat 2.00'de evime geldim " diyor. "Üç tane araba vardı,
üçünün de farları yanıktı; birisi alt köşede, birisi üst köşede, b irisi yan tarafta
du ruyordu. Ben, bir m üddet tereddüt ettim, can teh like si filan vardır; onun için
bir m üddet bekledim . Sonradan bu ara b a la r oradan ayrıld ılar; ama, üçü de
hem çalışır vaziyetteydi hem de farları yanıktı" diyor. Böyle bir olay dikkatin izi
çekti mi?
AHMET TİLAV - Böyle bir olay benim dikkatim i çekm edi.
BAŞKAN - Böyle bir olay dikkatin izi çekmedi.
E lçilik

gö rü lü yo r

mu,

Uğur

Mumcu'nun

evi

g ö rü lü y o r

mu

sizin

kulüb ede n?
AHMET TİLAV - Bizim kulübeden akşam görm ek im kânsız. Çünkü, oto lar
ge liy o r park ediyor; park yeri problem i Ankara'nın zaten büyük derdi. A ra b a la r
durduğu zaman kulüb enin

yan tarafına görm ek im kânsız. Zaten, Çankaya

Doğru Yol İlçe Başkanı Yunus Bey vardı.
BAŞKAN - Bunu Yunus Bey söylem iş işte.
AHMET TİLAV - Zaten, tahmin ettim ben. Arabasını devam lı bizim oraya
bırakırdı ve teh dit e d ild iğ in i biz de b iliyo rduk. Koruması vardı. Bize, ilk nöbete
g ittiğ im iz zaman, nöbetten -ayda bir nö be tlerim iz d e ğ iş ir Hassas da- bizim
devralm ış oldu ğum u z arkadaş, oradaki konumu bize izah eder. Der ki, işte
misal "Yunus Bey şu karşı dairede oturur, arabası şudur, devam lı buraya park
eder; buraya araba alınm asın." Orada önem arz eden bir konu varsa, bize
de vre d ilir; biz de, nöbetim iz bittiği zaman diğ e r arkadaşım ıza de vred eriz. Biz,
Yunus B eyle, zaten oraya park etmesi falan bundan kayn aklana n bir olay.
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BAŞKAN - O gece gelm iş Yunus Bey. D iyor l<i "üç tane arabanın farları
yanıktı ayrı ayrı köşelerde ve biz onları şey yaptık" diyor.
Uğur M umcu'yla tanışıyor musunuz?
AHMET TİLAV -

Hiç tanışma yok. Ö ldürüldüğü zaman beni evimden

çağ ırd ılar. Kürşat müdürüm beni çağırdı, dedi ki "Uğur Mumcu öld ü rü ld ü ,
h a be rin

var

mı?"

Uğur

Mumcu'nun

kim

olduğunu

ben

o

güne

kadar

tanım ıyordum , bilm iyo rdum . Bize hiç kimse "burada Uğur Mumcu oturuyor, işte
U ğur M um cu'nun evi burasıdır, arabası budur, bu adamı kollayın " diye bir
ta lim a t verm edi.
BAŞKAN - T alim at verm ediler...
AHMET TİLAV - K esinlikle, böyle bir talim atım ız yok.
BAŞKAN - Dün burada polis m üd ürle rind en bir tanesi "Polis Vazife ve
S e la h iye t Kanununa göre, o noktada görevli

olan

arkadaşım ız,

orayı

da

gö zetle m ek, göz kulak olm ak durum undadır" gibi bir ifade kullandı.
AHMET TİLAV - Şim di, öyle bir ifade kullanm ış o la b ilir, do ğrudur. Ben,
bu y a la n d ır diye iddia da etmiyorum; ama, şu bir gerçek. U ğur M um cu’nun
orada oturd uğ unu ben bilm iyorum . Uğur Mumcu'yu tanımıyorum ve o adamı
korum akla

m üke lle f olduğum

bir konum yok. Ben,

bilm e d iğ im

bir

insanı,

tanım adığım b ir insanı nasıl koru yab ilirim ? Ben, orada nokta gö revlisiyim .
Benim görevim , Tunus Elçi Evi ve çevresini korumaktır. 20 m etreden sonrasına
ben m üdah ale edemem, ki zaten bu benim yetkim dışı olan bir şey. 20 metreyi
geçtiğim zaman, görev yerini terkten bana işlem yapılır. Nitekim , bunların
ö rn e kle ri de -belki gelen m üdürle rim iz söyled i- yaşandı bizim

şubem izde.

Arkadaşım ız 21 adım çıktı diye görev y erini terkten işlem yapıldı.
BAŞKAN -

Yani,

siz,

görev

süresi

boyunca,

dik k a tin iz i çeken bir olay...
AHMET TİLAV - Şüphe çeken bir olay görm edim .
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hiç

şü p h e li

bir olay,

BAŞKAN - Y abancılar, orada dolaşan, m esela zenci...
AHMET TİLAV - Hiç dikkat etmedim.
BAŞKAN - O sokakta daha önce hiç olay oldu mu, sizin sokakta, siz
görev yaptığınız sırada?
AHMET TİLAV - Nasıl bir olay?
BAŞKAN - Patlama, hırsızlık, ondan sonra, kavga...
AHMET TİLAV - Hiç olm adı; olduysa da, zaten, bizim ki Hassas Bölgeleri
Koruma Şube M üdürlüğü. Yani, bir hırsızlık olduysa bile benim şah it olduğum
öyle bir olay olm adı.
BAŞKAN - Bu taksi du ra ğ ın d a kile rle iliş k ile rin iz nasıldı?
AHMET TİLAV - Taksi du ra ğ ın d a kile rle ilişkim yok, olmadı da.
BAŞKAN - Taksi durağıyla ilg ili bir şikayet falan?
AHMET TİLAV - Hiç olmadı.
BAŞKAN - Olaydan sonra kaç gün daha nöbet tuttunuz orada?
AHMET TİLAV - Bir ay daha, şöyle böyle bir ay bizim n ö be tim iz var. Bu
olay ayın 23 ünde oldu herhalde yanlış anlamıyorsam ...
BAŞKAN - Siz tekrar 8‘de nöbete g e ld in iz mi oraya?
AHMET TİLAV - Tabiî, ertesi gün, sabah saat 8.00'de tekrar nöbete
geldim oraya.
BAŞKAN - Olaydan sonra da size intikal eden bir duyum olmadı...
AHMET TİLAV - Olmadı.
BAŞKAN - Başka sorusu olan var mı?
TEVFİK DİKER (M anisa) - DYP İl Başkanı Yunus Ertekin'in aracının ve
ke n d isin in korunm asıyla ilg ili g ö re v le n d irild in iz miydi? Yoksa k e n d iliğ in iz d e n
mi?..
AHMET TİLAV - G örevlendirm e değil. Bize koruması geldi, dedi ki "bu,
Yunus Beyin arabasıdır; kendisi tehdit..."
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BAŞKAN - Koruması polis mi?
AHMET TİLAV -

Tabiî. "Ben polisim " dedi. Sarışm, uzun

boylu

bir

arkadaş, gözlüklü. "TEM Ş ubesinde çalışıyorum " diye söyledi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Onun d e diğiyle, oraya, onu koruma ve kontrol
etmeye başladınız. Uğur Mumcu'yla ilg ili herhangi bir şey söylenm edi...
AHMET TİLAV - H içbir şey söylenm edi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Peki, meslek tecrübeniz. Uğur M um cu'yla ilg ili
"bak, burada Uğur Mumcu oturuyor, evi burası, bu da teh dit altında birisi"
deseydi a m irle rin iz size şifreli olarak, sizin oldu ğun uz yerden oraya, arabayı
ve Uğur M umcu'nun evini gözetim altında bulundu rm anızla bugün daha farklı
b ilg ile re sahip o la b ile c e ğ in iz kanaatine sahip m isiniz?
AHMET TİLAV - Nasıl anlayamadım?
TEVFİK DİKER (M anisa) - Size, a m irleriniz, sözlü veya yazılı olarak,
orada görev yaparken "burada Uğur Mumcu oturuyor, evi şurasıdır, arabayı da
buraya park ediyor, teh dit altında biridir, gazeteci yazardır, buna da bir göz
kulak olun" dese idi, o direktifi almış olarak, b ü yü ke lçilik evinde nokta nöbeti
tutan b ir polis memuru olarak görev yapıyor olsaydınız, bugün daha fazla bilgi
sahibi o larak buraya gelm iş o la b ilir m iydiniz?

Yani, böyle

bir görev size

ve rilm iş olsaydı sonuca...
AHMET TİLAV - Böyle bir görev bize verilm iş olsaydı, en azından, şu
anda U ğur Mumcu ölm em iş o la b ilird i. Bunu s ö yle ye b ilirim . Şimdi, b ilg id e n neyi
k a ste ttiğ in izi anlayam adım , kusura bakmayın.
TEVFİK DİKER (Manisa) -

Aynı şeyi soruyorum. Siz, benim sormak

isted iğ im i anladınız. Yani, size görev ve rilm e siyle , sizin

oradaki

mesafe,

şartla r itib a riyle , m eslek tecrüb en izle neyi daha d e ğ iş tire b ilird in iz i öğrenm ek
istem iştim .
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AHMET TİLAV - Şimdi, bize öyle bir talim at verilm iş olsaydı, biz, elçi
evinin önünde git gel olta atmaktansa, o arabanın bulunm uş oldu ğu yerle elçi
evi arasında mekik döşerdik. D olayısıyla, o araba da bizim gözüm üzün önünde
olurdu.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Ve bomba arabanın altına konamazdı o

zaman.
AHMET TİLAV - Tabiî. Şim di, biz, arabanın konum unu bilm iyo ruz, şahsı
b ilm iyo ruz, arabasının o olduğunu bilm iyoruz. Eğer ki, bize öyle bir talim at
verilse, orada şüp he li bir hareket gö rdüğüm üz zaman dahi, biz m üdahale
ederdik. Çünkü, o sokakta bir sürü araba var. Hangi ara ba yla uğraşana ben
m üdahale e d e b ilirim ki?.. Adam kendi arabasına biniyo rdu r, bir şey diyemem
Başka arkadaşının arabasıdır, ödünç alıyordur, yine bir şey diyem em ; ama "bu.
Uğur M umcu'nun arabası ve burada oturuyor, teh dit e d iliyo r" şeklind e
ta lim a t v e rilse yd i,
ederdim .

"Sen

ben,

nereye

o arabanın
gidiyo rsun

yanına

babam

arkadaşım,

bu

dahi

Sayın

gitse
U ğur

otosudur, sen kim sin" derdim . “Ben arkadaşıyım" dedi; öyle

bir

m üdahale
Mumcu'nun

mi

"buyurun

arkadaşım g ide lim ; ben, o zaman sizi karşılaştıracağım ; eğer ki, doğru larsa
sizin s ö y le d iğ in iz i, tamam siz serbestsiniz..." Hayır do ğru lan m adı, o zaman,
ben, direkt şubem le irtibata geçerim, o şahsı alırdım. Eğer öyle bir talim at
v e rilse yd i; ama, bize, orada

Uğur Mumcu'nun oturduğu söylen m e di; Uğur

Mumcu bize tanıtılm adı, aracı bize gö sterilm e di ve tanıtılmadı.
REFİK ARAS (İstanbul) - Bütün m esele burada.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Zaten, ben de tutan akla ra geçsin diye net bir
şekilde sordum.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz. Seni Siirt'ten yorduk; ama, kusura
bakma.
AHMET TİLAV - Aydın lan acak bir şeyse ne mutlu.
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AHMET

PİRİŞTİNA

(İzmir)

-

H albuki,

em niyet,

süre kli

Tunus

B ü yü k e lçiliğ i kan alıyla koruma altm da oldu ğun u söylüyor.
REFİK ARAS (İstanbul) -

Bu çocuk şim di gayet net söyled i. Öyle bir

görev almış olsayd ık sonuç d e ğ işe b ilird i... Bundan iyi Türkçe mi olur?..
BAŞKAN - Ölmezdi diye bir şey yok.
REFİK ARAS (İstanbul) - Biraz daha dikkatli olu rd u k diyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Uzaktan kum anda koymuşsa, bu çocuk

nereden görecek?
FETHULLAH ERBAŞ (Van) Yalnız, bu çocuk “21

Nereden görecek; ayrı bir olay, tabiî.

metreyi geçem ezdim " diyor, ondan

sonra

da

diyor

görevden ge lird im . Aslında, Polis Vazife ve S elah iyet K anununa göre, bunun,
o b ö lg ede yalnız nokta görevi yapması, 21 metreyi geçm em esi, görev yerini
terk etm em esi... O civarda o la b ile ce k her olaya, oraya b ir tane; b u n la r iki kişi,
tek kişi de ğil he rha lde . Oraya kadar gidip gelm esi lazım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - F ethullah Bey, em niyetin bir iddiası var,
"olaydan önce ve sonra elim izd en gelen her şeyi yaptık" diyor. Bakıyorsunuz,
olaydan önce e ksiklik var. D e lille rin

toplan m asında veya başka şeylerde,

ondan sonraki soruşturm a aşam asında ihmal veya savsaklama...
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Bir yerden

bir yazı olm azsa, bir duyuru

olm azsa, kardeşim Uğur Mumcu'yla ilg ili önlem al diye bir yerden bir yazı
başlam azsa, ke n d iliğ in d e n harekete geçip de te d b ir alma olm uyor.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bizde öyle bir şey yok, bizim em n iyetim izde
öyle b ir şey yok. T ürkiye 'n in şeyinde de böyle bir şey yok.
TEVFİK DİKER (M anisa) - İşte sıkıntı oradan kayn aklanıyor.
BAŞKAN - D in le ye ce ğ im iz diğ e r kişiyi çağıralım .

(Y aşar Karaca Komisyon salon una alındı)
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BAŞKAN - Hoş g e ld in iz Yaşar Bey.
YAŞAR KARACA - Hoş bulduk.
BAŞKAN -

Yaşar Karaca Bey, olay olduğu sırada

Hassas Bölge leri

Koruma Şube Müdürü; şu anda İçel Emniyet Müdür Yardımcısı. Sizi İçel'den
buraya kadar yorduğum uz için özür d iliyo ruz; kusura bakmayın.
YAŞAR KARACA - E stağfurullah.
BAŞKAN

-

Y aşar

Bey,

bu

olayla

ilg ili,

b ild iğ in iz ,

gördü ğün üz,

du ydu ğun uz ne varsa b ir öze tlerse niz memnun oluruz.
YAŞAR

KARACA

-

Efendim ,

olay

günü,

ben,

şube

müdürüydüm .

1991'den 1993'e kadar Hassas Bölge leri Koruma Şube M üdürlüğü gö revini...
BAŞKAN - 1993'ün hangi aym a kadar?
YAŞAR KARACA - 1993‘ün 3 üncü ayı efendim.
BAŞKAN - Yani, olaydan iki ay sonraya kadar.
YAŞAR KARACA - İki ay sonra görev değişim i oldu.
BAŞKAN - Görev değişim i Ankara içinde mi oldu?
YAŞAR

KARACA -

Ankara

içe risin de

Yab an cılar

Şube

M üdürlüğü

gö revin i üstlendim . 1987 yılında şarktan, Kars'tan gelm iştim buraya ve o süre
içe risin d e de Esenboğa'da Havalim anı Şube M üdürüydüm.
Olay günü, tahmin ediyorum pazar günüydü; pazar günü is tira h a tli bir
günüm üzdü.

Bizim,

devamlı

beş

bölgede

e k ip le rim iz

de n e tim le rin i

am irli

olarak sürd ürü yorla rdı, nokta n ö b e tçile rin i. O gün için a n on sla birlikte olay
yerine intikal ettim. Olay yerine g e ld iğim d e, olay olm uştu, te d b irle r alınmıştı.
Benim bu o lay la ilg ili olarak orada oturduğuna dair h içb ir bilgim de yoktu. Biz,
sadece, Tunus Elçi Evini v a lilik oluruyla korum akla g ö re v liy d ik ve bu konuda
da bize b ilgi aktarımı hiç olmamıştı.
BAŞKAN - Yani, Uğur Mumcu korunan kiş ile r içe risin d e d e ğ ild i.
YAŞAR KARACA - D eğildi.
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BAŞKAN - D olayısıyla, siz, ancak bild irile n kişile ri koruyorsunuz.
YAŞAR KARACA - Evet efendim.
BAŞKAN - Bu bild irm e yi kim yapıyor em niyette?
YAŞAR

KARACA

-

E lç ilik le rle

ilg ili

olanına

g ö re v lin in

karşılıklılık

ilkesin e göre, biz b ü yü k e lç ilik le ri koruyoruz. Yakın koruma durumu için, ancak
va lilik te kom isyon kuruluyor. Bu kom isyon, özel g ü ve n lik a ld ırıla ca k kim ise,
onun la

ilg ili

olarak talim at yazısı

çıkarıyordu.

tefrik

oluru

memurum uzu

g ö re v le n d iriliy o rd u

ediyor,

v a lilik

mem urlar.

Burada

Ondan

alındıktan

Hulusi

sonra

sonra

Sayın

biz,

oraya,

gö nd eriyo rduk,

Paşa

vardı

veyahut

A nayasa M ahkem esi Başkanım ızm evi koruma altındaydı. Bunlar, ta b iî ki,
komisyon kararıyla b ild irild ik te n sonra ancak, memur g ö n d e riy o r ve bunları
b ö lg e le re göre de ne tim ini de yine motorize rütbe lilerce yaptırıyorduk.
BAŞKAN

-

a rka d a ş la rm ız la

Dolayısıyla,
görüştük.

bu

O nlar

konuda,
da

"bize

Tunus
Uğur

E lçilik

Evini

M umcu'yla

bekleyen

ilg ili

görev

efendim .

Orada

ve rilm e d i" de d ile r.
YAŞAR

KARACA -

Yoktu

efendim ;

evet

d o ğru dur

otu rd uğ unu da bilm iyo rduk ken disinin.
BAŞKAN - Siz, Hassas Bölge leri Koruma olarak seyyar e k ip le rin iz var
mı?
YAŞAR KARACA - Seyyar e kip le rim iz değil; denetim yapan am irlerim iz
var. S eyyar e kib im iz yok.
TEVFİK DİKER (M anisa) - N oktaları de netliyor.
YAŞAR KARACA - Beş bölgeye ayırdık.
BAŞKAN - Olay anında sizin denetim elem anınız şeydeym iş...
YAŞAR

KARACA -

Efendim ,

saat 9 .0 0’u 5 geçe

dosyada da tahmin ediyorum vardır- başkom iser

Fuat

orasını. Tahm in ediyorum , yarım saat sonra bu olay olmuş.

-

616 -

-zaten,
Koçak,

buradaki

denetlem iş

BAŞKAN - 9.00'u 5 geçe değil, 13.00'ü 5 geçe.
YAŞAR KARACA - Değil efendim.
BAŞKAN - Çünkü, olay 13.30'da oluyor.
YAŞAR KARACA - Doğrudur efendim . Çünkü, benim incelem e şeyim
olm adı. Sadece o günün formunu aldım ben; ama, o şeyden önce denetim
yapılmıştı. Denetim yapılmış, ayrılmış.
BAŞKAN - O noktadaki görevli arkadaşınızın denetim i yapılm ış.
YAŞAR KARACA - Denetimi yapılm ış efendim.
BAŞKAN - Size in tikal eden başka bilgi, duyum yok.
YAŞAR KARACA - Başka bir duyumum, bilgim yok; çünkü, terörle ilg ili,
is tih b a ra tla ilg ili kısım lar olaya el koyduğu an, bizim bu konuda yete rli tahkikat
yapma araştırm a görevim iz yok. ilçe m üdürlüğü olaya,

asayiş

müdürlüğü

olaya, terörle şube m üdürlüğü, istih b a ra t şube m üdürlüğü olaya el koymuştu.
Zaten, hemen aka binde . Sayın Bakan da gelm işti o gün için. Ankara Em niyet
M üdürüm üz orada, savcı orada, herkes oradaydı.
Benim arz edeceğim bu kadar efendim.
BAŞKAN - Başka sorusu olan var mı?
FETHULLAH

ERBAŞ

(Van) -

Şim di,

bu

hassas

b ö lg e le ri

koruyan

koru m ala r ne kadar m esafeyle g e ze b ilirle r? Tunus E lçilik Evinin korum akla
yüküm lü arkadaş o sokağın tamamına b a k a b ilir mi?
YAŞAR KARACA - Noktadan ayrılmaz kendisi. Ancak, telefon çaldığında
veya hu t da e lçilikte n kendisine bir m üracaat olduğu

zaman, oraya tahsis

edilm iş gö revli karşılıklılık ilkesi bizde esas. Bizim elçim izi de aynı şekilde
noktayla koruyorlar. Yoksa sokağa, bölgeye, m ahalleye

ekip o larak tefrik

e d ilm iyo r görevli.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - O ken disinin tahsis e d ild iğ i noktanın dışına
çıkamaz mı dem ek istiyorsunuz?
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YAŞAR KARACA - Çok aleni bir teh dit unsuru varsa, elbette ki bakar
oraya ken disi; ama, tehdit varsa. Şim di, orada görüle n bir teh dit unsuru yok
genel bakışım ızda. Arabanın olduğu yer, noktadan 40 veya 50 metre aşağıda,
az yukarı kısm ında bulunuyor.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Size bir m üracaat olsaydı, d e n ilseyd i ki
"U ğur Mumcu, size 40 metre aşağıda, arabası bu, kendisi bu; bu da tehdit
altında, ko ru y u n ” denseydi siz korur m uydunuz; yoksa, gö re vin iz de ğil mi?
YAŞAR KARACA - Efendim , oradaki bu talim atı veren v a lilik ise oraya
memur tefrik ederim ben.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Ayrı b ir memur te frik edersiniz.
YAŞAR KARACA - Ayrı b ir memur tefrik ederim oraya.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, Tunus B ü yü k e lç iliğ in i koruyan ekip
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koruyan ekip veya polis memuru Uğur Mumcu'yu korum akla yükümlü
değil?
YAŞAR KARACA - Efendim, çok yakm iki tane, aynı apartm anda oluyor,
çok yakın

noktalarda

oluyor;

çünkü,

giriş-çıkışları

takip

edecek

durumda

olduğu zaman bir memur değil, bir memur daha veriyoruz oraya, iki memur
ediyor. İki memur birlikte hareket e d iyo rlar orada.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, oradaki memura böyle bir yetki verme
durumu yok, verilse çıkacak ekip takviyesi suretiyle veya o nokta için de ayrı
bir memur tayin edersiniz.
YAŞAR KARACA - Tabiî efendim.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - O memurun öyle bir yetkisi yok; yani,
bakma yetkisi yok. Polis Vazife ve Selahiyet Yasasına göre, değil sizinki,
karşılıklılık ilkesine göre koruma yapıyorsunuz.
YAŞAR KARACA - Evet efendim.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Polis Vazife ve S elah iyet Kanununa göre
değil?
YAŞAR KARACA - Ama, po lis orada yanıbaşında benim karşılıklı bir
kesime

görev yapıyorum diye, hemen yanıbaşında bir başka fiil işlenm işse

buna m üdahale etmeyecek anlamında değil; ona da m üdahale eder, ora da kine
m üdahale eder.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Ama, 50 metre ile rid e kin e m üdahale eder
mi ?
YAŞAR KARACA - Olay, eğer ki bir teh dit unsuru ise eder; bir tehdit
varsa; ama, gözle gözüken bir fiilî tehdit. Şimdi, orada memur bunun
oturduğunu bilm iyor, ben de bilm iyorum ; daha başka -tahmin ediyorum ,
din le m iş s in iz - rü tb e lile r de b ilm iyo rla r orada otu fduğunu. Biz, b ilm e d iğ im iz
için, ben yoksa olacak olsa...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Size b ild irilm iş olsaydı, siz, nasıl bir tedbir
alırdın

İ Z?

YAŞAR KARACA -

Komisyona

hemen

gönd erird im

e fe ndim .V a lilikte

komisyon var. V a liliğ e müracaatı yapılır, valilikte n komisyon kararı çıkartılır ve
memur tefrik e d ilir. Eğer, acilen bir durumsa iki memur veririz, oraya tehdit
unsuru varsa veya memuru da uyarırız; “ Bak burada dikkatli ol" bir tehdit
unsuru veyahut da m ille tve kilim iz oluyor, "hareke tlerin e dikkat et, eğer açık
verirsen şikâyet konusu olur, başın ağırır" şeklinde yine bir uyarımız oluyor
kendisine. Yani, bulunan kişileri, bölgeyi de tanıtıyoruz; ama, orada öyle bir
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şey olm adığı için bir şey durum umuz da olmadı.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz.
Başka sorusu olan?..Yok.
Çok teşekkür ederiz: çıkab ilirsiniz.
(Yaşar Karaca salonu terk etti)
(Ömer Çiftçi salona alındı)
BAŞKAN - H o şge ldiniz Ömer Bey.
ÖMER ÇİFTÇİ - Sağolun.
BAŞKAN -

Ömer Bey, siz; Uğur Mumcu'nun komşusu o ld u ğ u n u z için biz

de Uğur Mumcu Araştırma Komisyonu olduğum uz için sizi Kom isyonum uz
d inlem eye karar verdi. O sebeple, teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.
Uğur Mumcu olayı ile ilg ili olarak b ild iğ in iz, gördü ğün üz ondan sonra
h isse ttik le rin iz konusunda Komisyonumuzu aydınlatırsanız memnun oluruz.
ÖMER ÇİFTÇİ - Önce bu güzel Komisyona ben başarı d ile kle rim le
sözlerim e başlam ak istiyorum. İnşallah bir sonuca varır, T ürkiye'nin içinde
bulunduğu bir önemli dönem de bu Komisyon bu konunun aydınlatılm asına
katkıda bulunur, bütün ülkeyi sevenler, .demokrasiye
inanan biri ola.rak,
dem okrasiye in an anlar kadar ben de doluyum .
Uğur Mumcu, benim çok eski dostum olan bir arkadaşım . 1970'1İ
yıllardan bu yana C um huriyet Halk Partisinin g e nçlik kollarınd an başlayarak
politikanın

içerisinde

çeşitli

kadem elerinde

görev

yaptım;

gençlik

kolu

başkanlığı, belediye m eclisi üyeliği vesaire gibi ve sendikacıyım . 1996 yılının
Ekim ayına kadar da sendikalar, 12 Eylülden sonra kapatılan sendikalar, yani
DİSK'e bağlı sen dikala r açıldıktan sonra 1992 Ocağından 1994'ün Ekim ayına
kadar DİSK Yürütme Kurulu üyeliği ve Genel İş Sendikası yö n e tic iliğ i yaptım.
Dolayısıyla, rahm etli sevg ili Mumcu ile de sık sık ve zaman zaman beraber
olduk. 18 inci dönemde Ankara M illetvekili idim. Yine o dönem de de sık sık
beraber olduk, grup sözcüsü idim ben aynı zam anda S osyaldem okrat Halkçı
Partinin.
Bunları söyledikten sonra en son rahmetli Mumcu ile 16 Aralık 1992'de
rahm etli DİSK eski Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün İstanbul'daki anma
tö re n le rin d e beraber olduk, kendisi konuşmacı idi. Ben, 63 num arada o da 65
num aralı apartm anda, yani bitişik binalarda oturuyorduk. En son o zaman
gördüm ke n d isin i. Pardon, ondan bir süre sonra yine kapıda karşılaştığım ızda
bir haftasonu, bir hafta sonra idi yanılmıyorsam, yeni bir-iki tane kitabının
çıkmak üzere oldu ğun un dan bahisle kitabını vermek istedi, çalışma odasına
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birlikte kol kola gittik, Güneydoğu ve Kürt sorunuyla ilg ili bir kitabı çıkmamıştı
daha o gü nlerde , çıkmak üzere idi, im zalayıp onu verdi, yani, son görüşüm o
oldu.
Basında çıkan benimle ilg ili birtakım şeyler oldu, isterse niz sırasıyla bu
basından çıkanları yanıtlam aya çalışayım. Önce, Uğur Mumcu ile e vle rim iz her
ne kadar komşu ise de da ire le rim iz b irb irin i görmez, otu rd uğ um uz da ire le r
b irbirini görmez. Dolayısıyla, Uğur Mumcu ile bizim camdan, balkondan teknik
olarak konuşma olanağım ız yok, istesek de konuşamayız. O gün

benim Uğur

Mumcu'ya camdan veya balkondan laf atmam, istesem de teknik olarak
mümkün değil. Yani, eğer, gö rebilseydim . Uğur Mumcu benim eski arkadaşım
idi, yani, herhangi
bir tanıdığımıza yolda geçerken
veya balkonda
karşılaştığım ızda “ne yapıyorsun, ne var ne yok, gelin bir tavla atalım" gibi bir
pazar günü gayet olağan bir şey, söylerdim; ama,öyle bir olay yok.D o la ylısıyla,
görm edim . Teknik olarak da mümkün değil.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bir dakika Ömer Bey.
Biz, dava dosyasını okurken, ne olmuş, hangi aşamada ne olm uş diye
incelerken, g e ld iğ im iz noktada size bir şey sorma ih tiyacını hissettim. Şimdi
sizin olay günü, olay olmadan önce balkondan veya pencereden hiç Mumcu ile
konuşm adınız mı bütün gün ?
ÖMER ÇİFTÇ I - Evet.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tabiî, siz basından da b iliyo rsu n u z; Güldan
Hanıma dönüp Ömer Beyle işte görüştüm, şöyle dedi diye bir ifade var...
ÖMER ÇİFTÇ i - Ben de ona dayanaraktan...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Çivi çakmışsınız diye.
Sonra
sizin bunu ben çıkacakmışsınız değil de Kanal 6 ile ilg ili
program la ilg ili bir şey sordum, onu izliyorm uşsunuz dediğim var; o, ifade de
sizin değil o zaman ?
ÖMER ÇİFTÇİ - Şimdi, efendim şöyle. O gün Pramit diye bir program
yayınlanıyordu yanılmıyorsum; ki, yanılmıyorum ; darbeden yana olanlar,
darbeye karşı olanlar; ben de bütün yaşamım boyunca darbeye karşı
olanlardanım ve heyecanla da izliyorum . Konuşm acılardan b ir-iki tanesi
darbeyi -yanlış hatırlam ıyorsam Aytemur Kılıç idi- darbeyi savunuyordu veya
da rb e cile ri savunuyordu.

Ben, cumartesi sabah

yataklı trenle

İstanbul'dan

Ankara'ya indim ; tedavi görüyordum İstanbul'da, tansiyonum da bir problem
vardı; bütün gün hiç çıkmadım, ertesi gün de çıkmadım, sadece yatak odasında
işte d a rbe yle ilg ili programı izliyordum . Ayağı kalktım evin içinde pijam a yla
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falan; fakat, Uğur Mumcu ile biraz evvel dediğim gibi teknik olarak konuşmak
mümkün değil; yani, görüşm ek mümkün değil. U ğur Mumcu'yu benim görmem
ancak bir ş ekilde olur; Uğur M umcu'larm, rahm etlinin apartm anınm çıkış
kapısıyla bizim yatak odam ız b irb irin i görüyor, yani dış kapıyla, yani, öyle bir
ola y da olmadı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sizin dış kapıyla?
ÖMER ÇİFTÇİ - Hayır.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -O n la rın ?
ÖMER ÇİFTÇİ - Rahmetli Mumcu'nun...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Mumcu'nun dış kapıda olması lazım ki siz
p e nce rede n onu gö reb ile siniz.
ÖMER ÇİFTÇİ - Ben, yatak odasının penceresini açıp Mumcu'ya nereye
gidiyo rsun uz....
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O zaman, yani, ben bu Kanal 6'daki
program la darbeye ilişkin programla ilg ili birşey sö ylem ed in iz ?
ÖMER ÇİFTÇİ -S ö yle m e d im .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Siz, M ü lkiye lile r B irliğine g ittin iz mi o gün ?
ÖMER ÇİFTÇİ - Gittim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, Alp aslan Işık Beyi tanıyorsunuz bizim
d e ğ e rli bilim adamımız?
ÖMER ÇİFTÇİ - Tanıyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Onun ifadesinde de sizin M ülkiyelile r
B irliğ in e

gittikten

sonra,

M um cu’yla

böyle

böyle

camdan

konuştuğunuz

b içim in de Sayın Güldan Mumcu'nun da anlattığı biçim de bir p a ra le llik arz eden
bir ifade var.
ÖMER ÇİFTÇİ - Efendim arz edeyim.
Orada bulunan birçok arkadaşımız

vardı,- kurum

veya

kuruluşların

başkan veya tem silcile ri. Saat 6'da Öğretim Ü yeleri D erneği Genel Başkanı
Profesör Mustafa Altışık ga lib a, soyadını tam şey edemedim, onun telefonuyla
ben oraya davet edildim . Telefon da şu; çeşitli kurum, kuruluş ve de rne klerin
te m silcile ri saat 18.00'de orada toplanacak, bu konu ile ilg ili bir d e ğe rlen dirm e
yapılacak. Ankara'da DİSK Yürütme Kurulu Üyesi olarak da tek bulunan benim;
a rka d a şla r da zaten olayın olduğu anda karşılaştık. Gittim, bir küçük b ild iriy le
yazılm ış, hazırdı, yani, g e çiştirilm ek isteniyor gibi bir hava ge ld i bana.
Şunu söyledim : Uğur Mumcu, bana en yakın
in san lard an b irisi idi,
benim yakınımdı, en yakın komşumdu, bunca yıllık dostum du. Uğur Mumcu gibi
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b irisin in böyle basit b irb iid iriy le kınanması, ölüm ünün kınanmasını ben
hazmedemem kardeşim diye Alpaslan Işıklı ile ufak çapta bir m ünakaşam ız
oldu. Bir ara üç konfederasyonun Hak-iş, Türk-İş ve DİSK'in bir araya yarın
ge le re k genel başkanlar seviyesinde bu işi d e ğe rlen dirm e si, bir saatlik, iki
saatlik genel grev veya eylem yapılm ası konusunda görüşle rim i ileteceğim i,
dolayısıyla bu toplantının yanlış olduğunu söyledim .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, şu mu; Alpaslan Işıklı'nın böyle bir
beyanı Güldan Mumcu ile p a ra le llik arz etmesi biraz da m ünakaşanızın etkisi
altında kaldığını...
ÖMER ÇİFTÇİ - Bilemem. Alpaslan Işık da benim çok sevdiğim , saygı
duyduğum çok eski bir dostumuz, beraber çalıştık aynı kurumda üstelik; ama,
yani, benim belki o feveran heyecan içe risin de işte, konuştum falan dediğim i
hiç hatırlam ıyorum , daha sonra yanımda bulunan arkadaşlara da sordum, yani
böyle bir konuşma oldu mu diye. Mesela, Kâmil Ateşoğlu, eski Ankara
m ille tve kili, o yanımda oturuyordu, yine Tuncer K ocam anoğlu, eski DİSK
Yürütme Kurulu üyesi, onlara ve başka arkadaşlara sordum, yani, öyle bir
konuşmanın olm adığını...Ha, şunu çok iyi hatırlıyorum; benim yakınımdır, çok
sevdiğim bir insandır, 30 yıldır işte arkadaşımızdır, kapı komşumdur gibi ..
Zaten, o günkü patlama anında ve sonrasındaki kasetleri çeşitli
k a n a lla rd a ki kasetleri izlersen iz benim de o gün tür bir tepki içe risin de
olduğum u konuşm alarım da var çünkü, o anda...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Biliyoruz, zaten a ile yle birlikte...
ÖMER ÇİFTÇİ - Şimdi efendim bir başka şey sorm ayacaksanız ben
devam edeyim.
AHMET PİRİŞTİNA

(İzmir)

-

Estağfurullah.

Yani,

burada

bizim

Kom isyonun şu ana kadar elinde üç farklı bilgi vardı da, ben o açıdan; insan
olarak siz h a ng isin i söyleyeceksiniz; çünkü, bir G üldan Hanımın ifadesi var,
Uğur Mumcu bana ölmeden önce işte, Ömer Bey işte ne yapıyorsun, dışarı
çıkıyor musun , yani buna benzer; tam kelim e kelim e olmasa bile bir ifadeyle
soru sorduğunu; bir İkincisi, sizin hiç böyle dışarı çıkmaya ilişkin bir şey
sorm adığınızı, sadece iz le d iğ in iz televizyon program ına ilişkin bir şey
sö yle d iğ in izi; bir üçüncüsü de, hiç karşı karşıya g e lm e d iğ in iz biçim in deyd i.
Sizin şu anda sö yle d iğ in iz o üçüncüsü, hiç karşı karşıya ge lm ediniz...
ÖMER ÇİFTÇİ - Evet, gelm edik; teknik olarak zaten mümkün değil.Y ani,
yerinde incelem e yapılırsa g ö rü lü r bu söylediğim .
Bir başka iddia; yine basından okuduğum kadarıyla; buzlucam , yani
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taksi durağı olayı. Zaten, bu ikisinin üzerinde basında duruldu.
Sayın Başkan, sayın üyeler; bu, bence önemli bir id dia. Şim di, ben hafta
sonları zaman zaman Ankara'ya geliyorum ; evim burada olm asına rağmen,
görevim İstanbul'da idi. Bir hafta sonu Ankara'ya g e ld iğ im d e apartman
yön eticisi ve b ir-iki komşu bayan ve bay, buraya taksi durağının -id dia ed ile n
şey taksi d u r a ğ ı- taksi durağının yapılm ak üzere oldu ğun u söyled ile r. Biz,
oraya yeni
taşınmıştık,

taşınmıştık; yani, 1991 seçim lerinde n iki-üç ay falan sonra
yaşamamıştık daha henüz o mevsimi, yazı; zaman zaman

b a yanların, kom şuların çıkıp bahçede oturduklarını, bankta otu rduklarını; taksi
durağı da tam karşıya g e liyo r, eğer, taksi durağı yapılırsa, o bayanların artık
orada oturam ayacaklarını, çocukların oynayam ayacaklarını, bir

sirkülasyon

o la b ile c e ğ in i, dolayısıyla, Çankaya Belediyesi ve Şoförler D erneği Başkanı
bana yakın a rka da şlar olduklarını söyled ile r, yardımcı olmamı, yani, buraya
taksi durağının kurulm aması konusunda yardımcı olmamı söyled ile r.
Bu arada, rahmetli Sayın Mumcu'ya da aynı dileğ i götürm üşler; daha
sonradan öğreniyorum . Bunu nereden öğrendim ; Doğan T aşdelen'i aradım ve
o zamanki

Şoförler

D erneği

Başkanını

aradım;

Doğan

Taşdelen,

yorum

yapm adı; dedim Sayın Mumcu'ya da götürm üşler. Mumcu da aramış olması
lazım dedim. Yorum yapmadı, işte "bakarız" falan dedi; fakat. Ş oförler Derneği
Başkanı tabiî ki, şoförleri korumak amacıyla, "Sayın m illetvekilim , ne olur,
ekmek kapısı ’ falan filan de diler, o şekilde g e çiştirdiler. Daha sonra, bir hafta
sonra yine g e ld iğim d e, sevgili Mumcu aradı beni, yani, sekreter -şu anda
Konya'da bir başka yerde çalışıyor- o zamanki sekreter arkadaş, sekreter
bağladı "Uğur Mumcu arıyor"dedi.
BAŞKAN - Uğur Mumcu'nun sekreteri mi ?
ÖMER ÇİFTÇİ - Hayır, benim sekreterim .
Bağladı, dedi ki, "Mumcu arıyor." Dedim ki, "Buyur, S evgili Mumcu?"
Dedi ki, "Senden bir ricam var. " "Nedir, hayırdır?"dedim . "Yahu, bu taksi
du rağ ıyla ilg ili. Bana g e ld ile r, daha önce ben de Çankaya B elediye Başkanı
Doğan'a telefon ettim; fakat, ge ld ile r, ağladılar, sızlad ılar bu adam cağızlar..."
Benim de he m şeh rile rim m iş, ağırlıklı olarak Kırşeh irlilerm iş; yani, "Boş ver,
ekm ek kapısı" dedi; aynen tabir bu. Ben, "zaten beni de çok fazla
ilg ile n d irm iy o r, benim evim de ön cepheyi görmüyor, arka cephede, çok da
önem li de ğil" dedim, olay bitti; fakat, sonra bu a rka da şlar yö n eticiyle falan şey
etm işler, sokağa, bayanları rahatsız etmemek için cam takm ışlar. Ben camı,
patlam adan sonra dikkatim i çekti; yani, artık, gece hafta sonları g e lip ertesi
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gün sabah erken uçağa yetişmeye çalışan birisiyim , çok da ilgi alanıma da
girm em işti ayrıca.
İşin ilgin ç yanı,; tabiî, yine basından okuduğum kadarıyla; efendim o
taksi durağı orada olmasaymış veyahut da olsaymış, buzlucam olmasaymış,
sokağı kontrol ederm iş taksi şoförleri.
Sayın Başkan, Sayın Komisyon

üyeleri;

bu

da

yine

teknik,

ben

m ühendisim , m ühendis olmaya da gerek yok, teknik bir olay, o günkü kasetleri
in ce le rse n iz eğer şimdi de mevcut durumu şey e d e b ilirs in iz , rahmetli
M um cu’nun anıtının olduğu duvar, taksi durağının önüne kadar gider, taksi
durağıyla o duvar ASKİ'nin duvarı bitişik, yani, taksi du rağında otu ra n la r ayağı
kalksala r da o cam olmasa ayağı kalksalar da sokağı gö rm ele ri mümkün değil,
duvarı gö rürler. Yani, bu konuda da ben daha önce Komisyona b ilgi vermiştir,
bu konuda
istiyorum.

da

yine

teknik olarak

Sayın

Komisyon

üyelerim e

arz

etmek

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim yalnız size yön eltilen bu sorular
böyle Komisyonun veya diğe r insanların herhangi bir k e n d ile rin in ürettiği,
yarattığı soru değil; taksi durağı id a re cile rin , orada yetkili olan insanların açık
beyanları var. D iyorla r ki, Ömer Çiftçi ben bu durağa müsaade ettiririm , eğer
bu buzlucam ı taktırtırsanız diye net ifadeniz olduğu, yani ondan kaynaklanıyor.
Yani, siz söylem em iş olsanız dahi onlar tarafından bu anlam da beyan var.
ÖMER ÇİFTÇİ - Yani, demiş de o lab ilirim . Yani, Ömer Çiftçi karısını
kızını kom şularını mı kıskanıyor; yani, kıskanabilirim de, kısk a n ıla b ilir de; yani,
biz A nadolu insanıyız, gayet doğal, o la b ilir de; yani, buzlucam olayı ve taksi
durağı ha disesi bundan ibarettir.
Bunun yanında, ben İstanbul'da basından ilk defa du yduğum da, geldim
Devlet G üvenlik Mahkemesi Başsavcılığına, o zaman Nusret Dem iral'dı
yanılm ıyorsum ,
avukatımla
birlikte
başvuruda
bulundum .
Bu
konuda
de rin le m e sin e tahkikat açılması konusunda, yine C um huriyet ga zetesinin
araştırma ve soruşturma komisyonu diye bir komisyon kurulmuştu bu konuyla
ilg ili, başvuruda bulundum , yine o zamanki Sayın A vun d u klu o ğ lu 'n u n başkanı
bulu ndu ğu kom isyona yine talepte bulundum.
Yani, b ild ikle rim bu; Uğur'la yaşamımda

h içb ir

çe lişki

olmadı;

bilem iyorum başka soracaklarınız varsa?...
BAŞKAN - Evet arkadaşlarım ın soracakları varsa ? ..Buyurun Erbaş.
FETHULLAH
ERBAŞ
(Van) Efendim,
siz
cum artesi
günleri
g e liyo rsun uz, pazartesi günleri gidiyorsunuz.
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ÖMER ÇİFTÇİ - Bazen farklı g ü nler de olab iliyo r.
FETHULLAH

ERBAŞ

(Van)

-

Yani,

norm alde

böyle

oluyor,

işiniz

İstanbul'da. Ç ocuklarınız Uğur Mumcu ile komşu o ld u ğun uz bina da mı kalıyor?
ÖMER ÇİFTÇİ - Evet.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) -Y a n i, çocuklarınız var orada onun için eve
g e lip g id iyo rsun uz, yoksa ev boş değil?
ÖMER ÇİFTÇİ - Hayır; çoluk çocuğum la yaşıyorum.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Ç oluk çocuğunuz orada, siz haftada bir
g e lip gidiyo rsun uz?
ÖMER ÇİFTÇİ - Evet.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Teşekkür ederim .
ÖMER ÇİFTÇİ - Bazen bir hafta kalıyorum ,

bazen

iki

günde

bir

gidiyo rum .
BAŞKAN - Biraz önce şoför arka da şlar da vardı, d e d ile r ki, bu camı
Ömer Bey taktırttı. Ömer Bey de işte, siz, zaten ona ih tim al o larak yer verdiniz,
de d ile r, burada çoluk çocuk rahatsız olur, siz devamlı o ld u ğ u n u z için, o
bakımdan buraya bir buzlucam yaparsanız taksi durağı kurm anızda bir şey
yapm ıyorum .
ÖMER ÇİFTÇİ - Hatırlamıyorum; ama, o la b ilir de yani.
BAŞKAN - Bu basında çıkan olaylar, tab iî sö yle n tile riy le de çıkıyor; taksi
d urağına başlangıçta karşı çıktınız, sonradan buzlucam taktırttınız, sonra da bu
olayın olm ası ta b iî d iy o rla r ki, işte bir “acaba?" diye şey ge tirtiyo rla r: tabiî, siz
olayı açıklam ış oldunuz.
ÖMER ÇİFTÇİ - Şim di, Sayın Başkanım; yani, bu zlucam la, zaten karşı
çıkış amacımız, taksi durağının rahatsız etmemesi, apartman önünde oturanları
rahatsız etmemesi. Ha, buzlucam olayı da, yani, onlara ekm e ğiyle oynam am ak
için peki kardeşim , tep kile ri azaltm ak için buzlucam takın d e n ilm iş ola b ilir, o
konuya tam net anımsamıyorum .
BAŞKAN - Şimdi bunun dışında biraz da isterse niz bir-iki da kikalık
yorum yap, Eğur Mumcu sizin arkadaşınız, komşunuz; kim yaptı bu olayı? Biz,
daha çok kim yaptıyla uğraşıyoruz.
ÖMER ÇİFTÇİ - Şim di, izin verirseniz kim yaptısını, tozun dumana
karıştığı bir dönem de zamanda, kimin yaptığını, kimin yaptırdığını anlam ak
mümkün de ğil; ama, şunu ...Siyasetçiyiz, siya se tçile r de yorum yapan
in san lard ır; Uğur Mumcu'yla çıkar çatışması olan ların iş id ir m utlaka. Uğur
M umcu'nun yazılarından d ü şü n cele rind en çıkarı b o zulanların iş id ir mutlaka.
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Uğur Mumcu, rahm etli, uyuşturucusundan PKK'sına kadar, dem okrasidışı rejim
kurmak isteyenlerin de üzerine gidiyordu. Yani, Uğur Mumcu'dan çıkarı
b o zulanları Türkiye'de iç veya dışarıda Türkiye dışında da biliyo ruz. Bence
yaşamı boyunca; İsmet Paşa'nın öğrencisiyim , yaşamım boyunca dem okrasinin
dışında h içbir düşüncem olmadı, sosyal demokrasi d e rn e kle rin d e de "silaha
hayır" kampanyasını 1980 ön cesinde başlatan her iki kanada karşı, inşalardan
birisiyim , yaşamımda hiç ille g a lite olmadı, illeg al yap ılarla be rab er olmadım
düşüncem gereği; yani,
düşünüyorum tabiî, şu yapmıştır, bu yapmıştır
dem iyorum ; ama. Uğur Mumcu'nun yazılarından, d ü şün cele rind en
çıkarı
b o zu la n la r veya bozulacak olanların işidir.
AHMET PİRİŞTİNA (İz m ir)- Ömer Bey, dış şeyi ne kadar görüyorsunuz,
ağırlıklı mı görüyorsunuz?
ÖMER ÇİFTÇİ - V allahi, içeri ile dışarı zaten b irb irle rin e g ird ile r; yani,
son o layla rı hep beraber izliyoruz. Yani, birisi İngiltere'den çıkıyor, birisi
Paris'ten çıkıyor, birisi İsviçre'den çıkıyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İz m ir)- Yani , dışa çok ağırlık veren g ö rüşle r var da;
yani, içe riyle hemen hemen bağlantısı yok gibi,

sadece birkaç kişi kullanılm ış

gibi
ÖMER ÇİFTÇİ - Dışarının içeriyle bağlantısı olm adan olmaz efendim.
AHMET PİRİŞTİNA (İz m ir)- Olmaz da; yani, uygulam a anlam ında içeriyle
bağlantısı o la b ilir; ama, teorik olarak dışarıda planlanm ış, yapılmış, işte
içeride de birile ri maşa gibi veya taşaron gibi kullanılm ış diyorla r. Ama, bir de
var ki, tam tersine, içerinin de içinde olduğu, hatta devletin içinde bazı
insanların içinde olduğu; ha, b e lk i'd ış a rın ın da b ilg is in in olduğu, dışarıdan
d e s te kle d ikle rin i...
ÖMER ÇİFTÇİ -

Sayın Piriştina, izin verirseniz. Meclis tutanaklarına

geçtiği için bu konuşmam...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - İsterseniz kapatırız yani o şey değil.
ÖMER ÇİFTÇİ - Hayır, hayır.
Daha önce, bu konuşmam Meclis tutanağına geçtiği için; "Türkiye'yi
Hükümet değil, b a ba lar yönetiyor" demiştim; basında falan da çıkmıştı belki
an ım sa yan lar vardır.

-
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belki an ım sa yan lar vardır, biraz da manşet olmuştu; yani, T ürkiye'de
b a b a la r veya gayrim eşru yaşam biçim ini seçenler, devletin işte, po lisi, MİT'i
veya b e lli g ü ven lik kuru m lan na dayanm adan veya on la r göz yummadan,
babalar, a n a la r falan olur mu, mümkün mü; devletin b ilg isi olm adan, polisin
b ilg is i olm ada n, gü ve n lik gü çle rinin b ilgisi olm adan... Yani, Yüksekova'da,
işte,

okuyoruz

gazetelerde ,

Sayın

Adalet

Bakanı

diyor

ki

"orada

göz

yum uyorlar, öb ür tarafta mükafat alıyorlar, yaka lıyorla r" falan; yani, devletin
b ilg is i olm adan o lur mu; iç dış b irb irin e girdi, onu demek istiyorum , arz
ediyorum .
BAŞKAN - Çok teşekkür ederiz.
ÖMER ÇİFTÇİ - Ben teşekkür ederim.
(Başkan Ersönmez Yarbay, Başkanlığı,

B aşkanvekili

Tevfik

Diker'e

bıraktı)
REFİK ARAS (İstanbul) - Mesala, şimdi çok enteresan şeyler çıkıyor.
Sayın Uğur Mumcu'nun eşinin ifadesiyle, ken disinin ifadesi tamamen, taban
tabana zıt "karşı karşıya konuştuk" diyor "ne zaman dışarı çıkacaksın diye
sordu" diyor
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Tutanaklara geçm esi açısından...
REFİK ARAS (İstanbul) - "Zaten, pencerem onun p e nce resin i görm üyor"
diyor; bu ne iştir?
BAŞKAN - Ç e liş k ile r tespit edilir.
ABDULLAH

ÖZBEY

(Karaman) -

Yalnız,

kendi

içinde

de

üç

tane

ç e lişkid e bulundu. Ben, şu şekilde söyleyeyim ; Dikkat ettiyseniz, Ömer Bey,
şöyle, üç tane çelişkid e bulundu: Benim dedi, yani, hiç evim şey değil dedi
önce ke sin likle , sonradan dedi ki, işte, yatak odam dan kapıağzı g ö rü lü r dedi.
Bir de, aynı şeyi Ahmet Bey bir toplantıda, o gün, ikin d id e ki toplantıda
da şey ettin iz "ben çevredeki arkadaşlara sordum, ben, böyle bir şey söyledim
mi diye" diyor, o arkadaşlardan...
BAŞKAN - Ş oförler dediği zaman çok kızardı, şöfö rler böyle dedi
d e d iğ im izd e çok kızardı.
Hoş ge ld in iz; ism inizi tutanaklara geçirin. (Malatya Barosundan Avukat
Oğuz Tekin ve Tekin C oşkun er isim lerini söyled ile r)
Buraya g e ld iğ in iz için hoş g e ld in iz diyorum . Komisyon, Uğur Mumcu
c in a ye tin i araştırma komisyonu olup, bu konuyla ilg ili olarak hem medyada
çıkmış hem avukatınız kanalıyla buraya bir müracaatınız var ifade vermek
is te d iğ in ize dair; daha önce burada, ism iniz geçti; o nede nle sizi çağırdık, söz
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sizin.

'

TEKİN COŞKUNER - Benim, Uğur Mumcu cin a ye tiyle ilg ili, tam olarak
hatırlayam ıyorum , bundan iki yıl veya üç yıl önce, M alatya'da itibarsız bir
mektuptan; yani, altına isim yazılm adan, İbrahim Şengöz, işte, Tekin Coşkuner
Uğur Mumcu'yu ö ldü rd üler, ondan sonra, A dalet Bakanı Seyfi Oktay'a suikast
ya p a ca kla r diye bir mektup gelm işti. Bu konuda, Malatya Emniyeti evim izi
aradı. Ondan sonra ben, avukatım Oğuz Bey ile beraber, tesedüfen orada
bulunan Uğur Tonik ile be rab er gittim , ifade verdim efendim , o la yla ilgim izin,
alakamızın olm adığına dair ifade verdim orada.
Ondan sonra, ifade verdikten on onbeş gün sonra, yani, tam
hatırlayam ıyorum , Hüseyin Oğuz beni aram aya başladı. Telefon açıyor işte
bana, d iyor ki “benim elim de bazı b ilg ile r var, seninle görüşmem lazım" ondan
sonra ben görüşm ek istemedim tab iî yani "siz kim siniz" diyorum , d iyo r ki "ben
bir dostunuzum , görüşmem lazım sizinle" diyor. Daha sonradan, avukatımın eşi
de avukattır, onun yazıhanesinde buluşmamızı söyledim , kendisi de oradaydı
avukat Gülfem Tekin; dedi ki "ben oraya gelemem, sen benim dediğim yere
gel" ben iyice şüphelendim , M alatya C inayet M asasından bir tanıdığım vardı,
onu çağırdım, dedim ki, böyle böyle, beni birile ri çağırıyor, ne dir, gitmek
istiyorum , bir bakayım nedir; gittim , Hüseyin Oğuz'u hayatımda ilk defa orada
gördüm . Bana dedi ki "Doğan Erşahin firar, sen, bunu bize yakalatacaksın;
yoksa. Uğur Mumcu ile ilg ili benim elim de işte seni yakalamam için, seni
gö türür işkence yaparım, yani biz JİTEM'iz, sana olm adık şeyler yaparız" diye
teh ditvari şeyler konuştu bana. Ben de ilk anda korktum yani, ona cevap
verecek h içbir şeyim yoktu; tabiî. Cinayet Masasına kim liğ in i ibraz etti, oraya
ilk gittiğ im izd e. K im liğini ibraz edince. C inayet Masası dedi ki, siz görüşün;
orada görüştükten sonra, hiç sesimi çıkarmadım daha sonra ben; geldim,
dedim ki, böyle böyle, yakın çevreme söyledim . Ondan sonra beni sürekli
tele fonla arıyor, işte "Doğan Erşahin'i yakalatacaksın. Veli Küçük A lbay paşa
olacak, olam ıyor" falan diyor, yani, bir sürü bana böyle ba skılar yapmaya
başladı; ben de, h içb irin i kabul etmedim tabiî. Ondan sonra, aradan be lli bir
m üddet geçtikten sonra, iki tane, JİTEM gö revlisi oldu ğun u söyleyen, biri
Recep Deveci, öbürünün ism ini şu anda hatırlayam ıyorum , şeyden ge ld ile r,
d e d ile r ki "biz, İzmit'ten geliyoruz, Doğan Erşahin'i sen saklıyorm uşsun" Ben
dedim ki "benim böyle bir şeyle alakam yoktur. Doğan Erşahin'i ben
tanım ıyorum . Benim dayım Doğan Erşahin'lerin re n çbe riyle evli, yani,
ren çbe rinin kızıyla evli. Benim, hiç k esinlikle, böyle bir konuyla alakam , ilgim
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yoktur" Dedi ki "biz, böyle istihbarat aldık" dedi, yani, dedi "biz, senden de rica
e diyoruz, bu konuda bize yardımcı olup, ya k a la ta b ilir misin" "ben de, benim bu
konuyla bir ilgim yoktur" dedim. Hüseyin Oğuz dedim; yani. Aydın Güzel var,
işte, onu getirip, onlara teslim etmemi, tuzağa düşürm emi, ille g a l sorgu
yap aca klarını Doğan Erşahin'in yerini öğrenm ek için. Ondan sonra. Aydın
Öztürk vardı; yani, bunun hakkında ben Aydın Öztürk ile de görüştüm . Aydın
Öztürk dedi ki "o adam, bizden de bu şekilde para sızdırıyor" kendisi de, şu
anda zaten dışarıdadır; Doğan Erşahin'i şey yaparak bizden para sızdırıyor
dedi;

devle tin imkânları zayıf, işte, biz. Doğan Erşahin'in peşin deyiz; ama,

yakalam ak için para sızdırıyor dedi. Ben, bu Veli Küçük Albay'ın yanında;
bunun aynısını. Veli Küçük Albay'ın yanında gelen in san lara da anlattım.
Dedim ki "bak. Aydın Öztürk'ün lafları böyle, böyle söylüyor; gidin siz ondan
sorun; düşm anı o; yani, benim le bir alakası yoktur bu Doğan E rşahin'in" Daha
sonradan Hüseyin Oğuz daha beni hiç aramadı, görüşm edim de, ta ki,
basındaki bu iftiraları çıkana kadar; yani, benim Uğur Mumcu cinayetiyle
k e s in lik le h içbir uzaktan yakından ilgim yoktur.
BAŞKAN - Bitti mi söyleye cekle riniz? .
• TEKİN COŞKUNER - Evet efendim.
BAŞKAN - Yani, bütün söyleye cekle riniz bitti mi; arkadaşlarım sorulara
b a ş la ya ca kla r da...
TEKİN COŞKUNER - Bitti efendim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu

Doğan

Erşahin'i

yakalam a

gayreti

içe risin deyke n Hüseyin Oğuz, onun bir de kan davalısı, hatta, biz, para da
veririz, 10 m ilyar da veririz, yeter ki yakalayalım dediği kom binezon oldu mu;
yani,

Hüseyin

Oğuz,

devle t

adına

yakalam ak

istiyor,

kan

davalıları

da

yakalanm asını istiyor ve para fedakarlığı yapmaya da razılar; böyle bir...
TEKİN COŞKUNER - Ben orasını bilm iyorum ; yani. Aydın Öztürk'ün
ifa d e le rin d e , biraz önce, avukatımızın da yanında, işte, kendisi ifade etti ve
"bizden para sızdırıyordu" dedi "devletin imkânları zayıf, bizim bunun peşinde
k o şa bilm em iz için, yani, bize para, maddî destek verin" öyle dem iş yani, ben,
onun, o konularını bilm iyorum .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Yani, Doğan

Erşahin'i

yakalatm ak

için

he rha ngi bir kimseye para teklifi, para vermesi kan davalıları tarafından olmadı
mı diyorsun?
TEKİN COŞKUNER - Kan davalısının ifadesinde öyle bir şey olmuş;
yani, on la r te klif etmemiş de Hüseyin Oğuz istemiş onla rd an ; on la r da demiş
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ki, biz, yani, bu ikonuyla ilg ili yardımcı oluruz ve olduklarını, ne kadar dolar
v e rd ik le rin i, biraz önce hepsini söylediler, size söylem eye de hazırlar,
b u ra d a la r ken dileri.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O nlar bir para verm işler yani?
TEKİN COŞKUNER - Vermişler.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Size verd ikle rini söylem işler.
TEKİN COŞKUNER - Evet, verd ikle rini söylediler.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Siz bilm iyorsunuz; ama, on la r verm işler biı
para.
TEKİN COŞKUNER - Bu İbrahim Uçar denilen şahıs da Hüseyin Oğuz'un
adamıymış, onunla beraber tefriki m esailer, işte, ben, bunu kullanıyorum ,
kum arha nelere gönderiyorum , işte, kumar oynuyor; ona da, kumar oynaması
için kum a rha nelerde para verilm iş Doğan Erşahin'in peşinde.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, sizin kanaatinize göre, Hüseyin Oğuz,
bu Doğan Erşahin'i yakalam akta çok samimi de ğildi, onun yakalanm a şeyiyle
kendine bir para da çıkarma gayreti içindeydi mi kanaatiniz?
TEKİN COŞKUNER - Evet.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Siz A laaddin Çakıcı'yı tanır mısınız?
TEKİN COŞKUNER - Tanımam efendim. Benim, basında iddia edilen,
ben okudum. Korkut Eken, Alaaddin Çakıcı, Ahmet Özal, ondan sonra, bunlarla
benim irtibatımı sağlayın, siz. Yüce M eclissiniz, beni assınlar. Yani, ben,
telefon num aralarım ı da vereyim, yani, benim, ke sinlikle bunları tanımam,
ilgim , alakam da yoktur; telefon num aralarım ı da vereyim geçm işten bugüne
kadar, benim on la rla ilg ili bir irtibatım varsa, bana herşeyi ya p a b ilirs in iz .
BAŞKAN Avukat beyi dinle yelim ; siz, de bu konuda neler
söyleyeceksiniz?
OĞUZ TEKİN - Ben şöyle arz edeyim: Olayı biz, 1994 yılıydı
zannediyorum . Tekin C oşkuner benim 1992'den beri m üvekkilim dir. 1992'den
bu yana, hatta 1991'den beri tanırım, 1992'de vekalet vermişti. 1994 yılında
Tekin Coşkuner bana geldi “oeni polis arıyormuş; ne olur ne olmaz, siz bir
araştırın" dedi; ben emniyete gittim ; emniyette d e diler böyle bir bilgi yok. Daha
sonra, savcılığa gittim , savcılıkta da hazırlıkta böyle bir kayıt yoktu; daha
sonra, şu an başsavcı olan Zafer Bey'in yanına gittim . Zafer Bey dedi ki "çok
vahim bir duyum. O zamanki Seyfi Oktay Bey'in Adalet Bakanı gizli em riyle bir
soruşturma yapılıyor; m üve kkilinizi em niyete götürün" dedi. O zaman Uğur
Tonik Bey de tesadüf, eski Yargıtay C um huriyet Başsavcı Y ardım cılarından, o
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tarihte İstanbul Barosu avukatıydı, Uğur Tonik Bey de benim yazıhanem deydi,
o n u n la daha önce tanışmıştım; beraber, em niyete gittik, Tekin C o şku n e r‘1
götürdük. O tarihte Asayiş Şube Müdürü olan Muzaffer Doğan Bey, bird e n b ire
dedi ki 'n iy e , ola y nedir, araştırmanın, soruşturm anın sebebi nedir* dedik;
T ekin'e dedi ki ‘ sen. Uğur Mumcu'yu öldürm üşsün* dedi, ben o anda bir şok
oldum , acaba, ciddi bir şey mi var gibi, daha sonra, zan ne diyo rum o tarihte
CMUK yoktu. Tekin C oşkuner'i aşağıya in d ird ile r, bir saat kadar biz Muzaffer
Bey'in odasında oturduk, daha sonra. Muzaffer Bey ge ld i, dedi ki, zaten
im zasız bir mektup, aslı astarı olmayan bir iş, hatta Devlet G üvenlik Savcılığını
ara d ıla r te lsizle, oradan Tekin Coşkuner hakkında bir b ilgi var mı diye; oradan
da yok dendi ve Tekin C oşkuner serbest bırakıldı M alatya Em niyetinden.
işte, aradan zaman geçti, bu Hüseyin Oğuz olayı hakkında benim pek
b ilgim yok, yalnız, eşim, Avukat Gülfem Tekin, şim di, İstanbul Barosu
avukatıdır. Tekin ona gelm iş, bu olayın onbeş yirmi gün sonrasınd a Hüseyin
Oğuz arıyor *abla, beni bir JİTEM assubayı şahıs arıyor, b ilg in iz olsun" o da
'g e ls in yazıhanede görüşsün" diyor; tabiî, yazıhaneye ge lm iyo r bu şahıs. Onun
ü ze rine Tekin, C inayet Masasından tanıdığı, p o lis le rle gidiyor, birkaç kez bu
Doğan Erşahin olayıyla ilg ili Tekin C o şku n e r’e baskı yapılıyor. Daha sonra
ben, basında, zannediyorum 18 ta rih li Sabah'ta "Uğur Tonik, Uğur Mumcu,
Şişko Tekin" diye görünce, ben, Tekin Coşkuner'i aradım, bu konuda dedim
bak, senin ismin geçm eye başladı, basında ismin geçiyor, bu olayın üzerine
şid d e tle e ğ ile n Hikmet Ç etinkaya, Uğur Mumcu d e ğe rli yazarım ız Allah rahmet
eylesin , o C u m huriyet yazarı olduğu için, Hikmet Çetinkaya bunun üzerine
e ğ iliyo rd u "Şişko Tekin Kim" diye başlık atmıştı, biz, onunla g id ip görüştük.
AHMET PİRİŞTİNA (İz m ir)- Yayınlandı da o...
OĞUZ TEKİN - Evet efendim , yayınlandı o görüşme. Daha sonra da,
sizin. Uğur Mumcu K om isyonunda ifade v erd iğini okur okumaz, ben Tekin'e
dedim ki "hemen telg raf çekelim ve bizi çağırırlarsa gidip, g ö rüşe lim " benim
b ilgim de bundan ib arettir.
BAŞKAN - Tekin Bey, ne iş yapıyorsunuz?
TEKİN COŞKUNER - Ben şu anda halı işi ve....
BAŞKAN - Daha önce ne işle m eşguldünüz?
TEKİN COŞKUNER - Daha önce, bir ara, plastik üzerine işyeri açtık spot
p iyasa da, bir ara kaysı işi yaptık.
BAŞKAN - Hep M alatya'da mı yaptınız?
TEKİN COŞKUNER - Evet, hep M alatya'da.
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BAŞKAN - Peki, Veli Küçük Albay ile nerede, niçin karşılaştınız, neye
gerekti yani Veli Küçük?
TEKİN COŞKUNER - Ben hiç karşılaşmadım, görüşm edim de. Veli Küçük
Albay'ın Malatya'ya g ö nd erdiği
in s a n la rla karşılaştım.

iki

JİTEM

assubayı

o ldu ğun u

söyled iği

BAŞKAN - O nlar size ge ld ile r.
TEKİN COŞKUNER -E v e t.
BAŞKAN - Niçin geld ile r?
TEKİN COŞKUNER - D o ğ a n Erşahin olayıyla ilg ili. Hüseyin Oğuz böyle
diyorm uş, işte, yani, Tekin evinde saklıyor, işte böyle yapıyor, şöyle yapıyor,
burada irtibatta oldu ğu T ekin'dir diye; bunun için g e ld ile r efendim .
BAŞKAN - Peki, C -4 gö rdünüz mü hiç?
TEKİN COŞKUNER - Hiç hayatımda görmem işim .
BAŞKAN - Hiç görm ediniz... Askerlikte, nerede aske rlik yaptınız?
TEKİN COŞKUNER Mamak Muhabere O kulundaydım efendim ,
muhafızdım.
BAŞKAN - Tevfik Ağansoy'u tanıyor muydunuz?
TEKİN COŞKUNER - Tanımıyorum efendim.
BAŞKAN - Malatya M illetvekili Mustafa Yılmaz'ı?
TEKİN COŞKUNER - Malatya M illetvekili Mustafa Yılmaz'ı biraz önce
dışarıda

gördüm ,

avukatımızla

sohbet

ettiler;

hayatımda

ilk

defa

orada

görmüşüm.
BAŞKAN - Uğur Tonik ile iliş k in iz nedir?
TEKİN COŞKUNER - Şimdi, Uğur Tonik ile biz Kıbras'tan Ali Engin,
İng iltere 'd e bir arkadaşlarım ız vardı, on la rla beraber bir şirket kuracaktık. Bu
şirketin ilk çalışm alarında, önce, isterseniz nerede tanıdığımı söyleyeyim . Uğur
Tonik'i ben, Malatya Spor Kayyumunda, Malatya Spor ile ilg ili, Malatya Spor
Başkanıyla be rab er bir yemekte, İstanbul'da bir yemekte tanıştık biz. Daha
sonradan, işte, bu şirket m eseleleri falan gündem e g e lin ce. Uğur ağ ab ey ile
görüştük, işte falan dedik ki, bu, ben döviz, kam biyo işle rin i filan iyi biliyorum ;
o şirketin başına getirm ek için, arka da şlarla da görüşerek karar verdik; yani, o
şirketin başına g e tirece ğiz; onunla ilg ili, bir ay, birbuçu k ay bir çalışm am ız
oldu, g e lir bizim evim izde kalırdı; oradan tanıyorum ken disini.
BAŞKAN - Hiç, ç e k -s e n e t işine girdin mi?
TEKİN COŞKUNER - Hiç girm edim efendim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, bizzat bunu p ro fe syon elce , meslek
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olarak yapm asanız da, herhangi bir tahsil ed ile m em iş bir çekin, senedin,
kişisel n e d e n le rle , insani n e d e nle rle, yardımcı olma anlam ında da...
TEKİN COŞKUNER - Kendi çekim, senedim varsa m esela, Oğuz Bey'e
verm işim dir; icradadır kendisi, bilir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Onu bile hukuk yoluyla yaptınız.
TEKİN COŞKUNER - Onu bile hukuk yo luyla yaptım. Ben, en az on tane
ç e k -s e n e t icraya verm işim dir, Oğuz Bey tahsil etmiştir.
BAŞKAN - İbrahim Uçar diye birini tanıyor musunuz?
TEKİN COŞKUNER - İbrahim Uçar'ı tanıyorum efendim.
BAŞKAN - İliş k ile rin iz neydi?
TEKİN COŞKUNER - İbrahim

U çar’ı ben

Aydın

Öztürk'ün

yanında

görm üşüm, daha sonra Hüseyin Assubayın yanında bir sefer görm üşüm ; hiçbir
ilişkim yoktur kendisiyle.
BAŞKAN - Aranızda he rha ngi bir olay ge lişti mi, oldu mu?
TEKİN COŞKUNER - H içbir olay geçmedi efendim . Benim İbrahim Uçar
ile h içb ir husum etim yoktu. İbrahim Uçar'm Hüseyin Oğuz'un hesabına
çalıştığını Aydın Öztürk'ten öğrendim .
BAŞKAN - Aydın Öztürk ne iş yapıyordu?
TEKİN COŞKUNER - Aydın Öztürk kaysı işi yaparlar, İstanbul'da hanları
falan

var

ke n d ile rin in ,

odabaşılık

falan

yaparlar.

Doğan

Erşahin'in

de

basım larıdır, yani, düşm anlarıdır.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hüseyin Oğuz ile bir husum et oldu ama ve
sizce bunun kaynağı?,.
TEKİN COŞKUNER - Beni ajan olarak kullan m ak istedi efendim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Onu reddetm iş olm anız mı o husumeti
doğurdu sizce?
TEKİN COŞKUNER -

Evet, reddetm iş olmam ve belki de. Veli Küçük

Albayın g ö n d e rd iğ i bu iki kişiye olayların doğrusunu anlatm am . Belki, oradan,
a m irle rin d e n bir şey olduysa onu bilem iyorum ; ben, yani, ö z e llik le aram ızda
sözlü, kavgalı bir sürtüşm em iz yok efendim.
BAŞKAN - Veli Küçük Albay ile Hüseyin Oğuz ayrı dünya ların insanı
mıydı yani, ayrı kadroların?
TEKİN COŞKUNER - Bilm iyorum , ben orasını bilm iyorum . Veli Küçük
A lbay iki adam gönd erm işti daha önce de söyledim JİTEM assubayı. Ben, ona,
k en disini, yani, onlara...
BAŞKAN - Veli A lbay sizi tele fonla aradı mı gönd eriyo rum diye?
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TEKİN COŞKUNER - Yok, hiç öyle bir şey yok.
BAŞKAN - Bir ilişkin iz hiç olmadı...
TEKİN COŞKUNER - Hiç olmadı.
REFİK ARAS (İstanbul) - Siz, M alatya'da halıcılıkla iştigal eden bir
esnafsınız; yani, Assubay Hüseyin Oğuz durduk yerde, başka bir Ahmet Bey,
Mehmet Bey değil de, acaba, niye sizinle irtibat kurmak ihtiyacını duydu; yani,
sizin ö z e lliğ in iz ne, durduk yerde niçin irtibat kurdu?
TEKİN COŞKUNER - Efendim, bizim kendi kaysı ba h çe le rim iz de var,
ben, o tarihte kaysı işi yapıyordum. Tam o tarihe denk gelen, dayımın bu
E rşah in 'le rin ren çbe riyle evlenme olayı var ve evlenme sırasında biz bunun
ağabeyi ile de samimi olduk Doğan Erşahin, artı Aydın Güzel var bunların
dayıları oğlu. Aydın Güzel ile de çok sam im iyiz; yani, bunlardan dolayı bana
diyor ki "ağab eyini ge tir bize" diyo r "ağabeyi içkiye düşkündür, a ğ a b e yin i getir,
bir yerde ille g a l sorgu yapalım " diyor "onu hiç bırakm adan o nerede olduğunu
bilir, telefon açar yakalarız" diyor. "Aydın Güzel'i getir" diyor mesela. Ben,
dayımın e v liliğ in d e n dolayı Erşah in lerle
kalktık, dükkanım ıza g e lir g ide rlerd i.

bir

m erhabalığım ız

oldu,

oturduk

BAŞKAN - Aydın Güzel ne iş yapar?
TEKİN COŞKUNER - Aydın Güzel demir, çim ento işi yapar efendim
Malatya'da.
BAŞKAN - Aydın Güzel'i niye getir diyor; Aydın Güzel aranıyor mu?
TEKİN COŞKUNER - Aranmıyor; Aydın Güzel Doğan Erşahin'in akrabası,
dayısının oğlu yanlış hatırlam ıyorsam ; yani, yakın akrabası. Yani, diyor "onunla
irtibatta, biz tespit ettik; telefon numarası var" diyor “biz, onun g ö rüşm e lerin i
tespit ettik" diyor "onunla irtibatta" diyor.
BAŞKAN - Yani, şimdi, siz, Doğan Erşahin ile ilg ili aracılık yapmanız
istendi Hüseyin Oğuz tarafından, o, bu aracılığı size te klif etti, kabul etm ediniz,
o, size. U ğur Mumcu cin aye tiyle ilişki kurdu.
TEKİN COŞKUNER - Evet efendim.
BAŞKAN - Yani, bir kom plo mu diyorsunuz?
TEKİN COŞKUNER - Komplo efendim ; yani,

bana

yazılan

imzasız

mektuptan onbeş gün sonra bu in sanların çıkıp benim yanıma gelm esi; ben,
bu nlar yaptı, yani, bu nlar beni böyle bir şeyle sıkıştırıp, böyle bir amaçla
kullan m ak isted ile r diyorum ; çünkü, başka benim böyle düşm anım , hiç
kim seyle benim husum etim yok ki.
BAŞKAN - Yalnız, Hüseyin Oğuz'dan önce M alatyalI, sizin tanıdığınız
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insan ların bunu nla ilg ili id dia la rı var; şişenin içe risin d e C -4 g ö sterdiğin iz...
TEKİN COŞKUNER - Şişe içerisinde...
BAŞKAN - Evet...
TEKİN COŞKUNER - Ben, kim seye öyle bir şey gösterm edim efendim;
yani, bunu söyleyen İbrahim Uçar’mış; yani, İbrahim Uçar' a ben öyle bir şey
de gösterm em işim , bir gazeteci aradı beni, onu gören Ali ö ztü rk'm üş; o da
gelsin burada size söylesin efendim.
BAŞKAN - Ali Ö ztürk’ü tanıyor musunuz?
TEKİN COŞKUNER - Tanıyorum efendim.
BAŞKAN - Ne iş yapar?
TEKİN COŞKUNER - Aydın Öztürk var, şu anda burada olan, onun
amcasının oğlu, öldürülen İzzet Avni Öztürk'ün kardeşi.
BAŞKAN - İzzet Avni ö ztü rk niye öldürülm üştü?
TEKİN COŞKUNER - Onlar. İstanbul'da, bu Doğan E rşa h in g ilin kendi
ara ların da, kendi akrabalarının bir he saplaşm alarından dolayı öldürülm üş.
BAŞKAN - Yani, Erşah in 'le r ile bu ö ztü rk arasındaki hesaplaşm a.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Onların arasında kan davası var.
BAŞKAN - Peki, o Ali Öztürk ile sizin iliş k in iz ne, aranızda bir şey geçti
mi?
TEKİN COŞKUNER - Ali Öztürk ile ve Aydın ö ztü rk ile bizim aramızı
Hüseyin Oğuz açtı; yani, dedi ki "Doğan Erşahin'i bizzat evinde saklıyor" onlar
hakkında da geldi bana bazı laflar söyledi. İşte, de d ile r, onlar, senin hakkında
diyor ki "bu adam, işte gayrim eşru işler yapar, bilm em ne yapıyor diye" yani,
böyle, bu tür şeylerle bizim aramızı açtı kendisi.
BAŞKAN - Yani, sonuçta. Jandarm anın aradığı, ele geçirm ek istediği bir
aranan kişiyi ele ge çireb ilm e k için, sizin üzerinizden bir kom plo teorisi
yaptığını söylüyorsunuz.
TEKİN COŞKUNER - Evet efendim.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Şu ana kadar Tekin Bey C -4 'ü şişenin
içinde gösterm iş bir adam olarak gözüküyordu; C - 4 şişenin içe risin e nasıl
girer, nasıl bir şişe? Yani, bütün bu a n la tıla n la rla , arkadaşı din le d ikte n sonra,
gerçi, o zaman kafamdaki soru, C -4 'ü nasıl şişeye do ld u rd u la r, nasıl şişeden
bunu...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Girer mi C - 4 şişeye?
TEKİN COŞKUNER - Bilmiyorum efendim, ben görm em işim , hayatımda
C -4 'ü görm em işim .
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BAŞKAN - Cem Ersever'i, rahm etliyi tanıyor m uydunuz?
TEKİN COŞKUNER - Tanımam efendim.
BAŞKAN - Yani, Jandarm anın içerisinde, sizin ta b irin iz le JİTEM denilen
ke sim lerinde görev yapan bu Hüseyin Oğuz'un dışında, subay ve assubay,
uzman o larak jand arm a tanıyor musunuz?
TEKİN COŞKUNER - Ben jandarm a, Hüseyin Oğuz'un yanında bir de
Mustafa diye birini gördüm.
ı
BAŞKAN - Mustafa?...
TEKİN COŞKUNER -

Soyism ini

bilem iyorum ,

Pötürge'de

görevli

oldu ğun u söyledi.
BAŞKAN - Assubay?..
TEKİN COŞKUNER - Assubay, bir de bir üsteğmen gördüm Hüseyin
Oğuz'un dışında, o da, Pötürge
yanılm ıyorsam ismi D eniz idi.
FETHULLAH ERBAŞ
g ö n d e rd iğ in i söyledin.

(Van)

Bölük
-

Bir

Komutanı
de,

Veli

oldu ğun u
Albayın

iki

söyledi;
assubay

TEKİN COŞKUNER - Evet efendim.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Onların isim lerini hatırlıyor musun?
TEKİN COŞKUNER - Biri Recep Deveci idi d iğ e rin i hatırlam ıyorum
efendim.
BAŞKAN - Sizin, Ersever'in arkadaşlarıyla bir d o stluğ unu z oluştu ve
ondaki bir C -4 'ü ele ge çireb ilm e durum unuzun olduğu şeklind e duyum var; bu
konuda ne diyorsunuz?
TEKİN COŞKUNER - Kesinlikle yalan. Ben, size telefon numaralarım ı
bırakayım, o tarihten beri, Cem Ersever yani beni aramışsa, benimle
görüşm üşse, bu iddia edilen insanlar; yani, benim tanıdığımın dışındaki
in san lar benim le görüşm üşlerse, ben bütün suçlam aları kabul ediyorum .
BAŞKAN - Ankara'ya sık sık g e lir misiniz?
TEKİN COŞKUNER - Ankara'ya gelirim bazen.
BAŞKAN - O tarih lerd e, rahmetli Uğur Mumcu olayı old u ğ u n d a on gün
öncesi, on gün sonrası Ankara'ya g e ld in iz mi ve nerede ikam et ettiniz?
TEKİN COŞKUNER - Ben, hiç hatırlam ıyorum ; yani, tarihte, on gün önce
veya on gün sonra g e ld iğim i, yani, onun tarih ini... Ben, Uğur Mumcu'yu
efendim tanımam bile. Öldüğü zaman, ben ne Cum huriyet Gazetesi okurum, ne
şey okurum ; yani, öldüğü zaman Uğur Mumcu'nun kim o ldu ğun u, avukatım işte.
C u m huriyet Gazetesi okur, orada öğrendim vatansever, iyi bir insan olduğunu
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orada öğrendim .
BAŞKAN - Peki, İstanbul'a gittiğ in izd e nerede, hangi otelde kalırdınız,
adınıza mı kalırdınız, başka bir adla mı?
TEKİN COŞKUNER - İstanbul'a gittiğim de ge n e ld e Oğuz Bey'de kalırım,
Oğuz Bey'in evinde kalırım.
BAŞKAN - Otelde kalmazdınız...
TEKİN COŞKUNER - Otelde bazen kalm ışım dır efendim.
BAŞKAN - Hangi otel, genelde kaldığınız otel?
TEKİN COŞKUNER - Yanılmıyorsam, yani, şim di isim, pek öyle önemli
o te lle rd e kalm adım efendim , isim de pek...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Semt olarak?
TEKİN COŞKUNER - Taksim tarafında.
BAŞKAN - Yılbaşı öncesi veya sonrası Ankara'da o lup olm adığınız
konusunda hafızanızda bir şey yok mu?
TEKİN COŞKUNER - Yılbaşı öncesi veya sonrası, bende şimdi hiç öyle
bir şey yok yani, Ankara'da yılbaşı öncesi, sonrası...
BAŞKAN - Ankara'ya ge ld iğ in izd e nerede kalıyordunuz?
TEKİN COŞKUNER - Stad O tel'inde kalıyorum, ondan sonra birkaç...
BAŞKAN - Kendi adınıza mı kalıyordunuz?
TEKİN COŞKUNER - Kendi adıma kalıyordum . Birkaç defa da Spor
O tel'de kaldım.
BAŞKAN - Büyük Ankara Otelinde kaldınız mı hiç?
TEKİN COŞKUNER - Hiç kalmadım.
BAŞKAN - Sheraton'da?
TEKİN COŞKUNER - Sheraton'da değil de H ilton'da bir gece kaldım
efendim .
BAŞKAN - O yılla rda mı?
TEKİN COŞKUNER - Yok, yeni bu, geçen sene...
FETHULLAH
ERBAŞ
(Van)
Uğur
Mumcu'nun

hangi

tarihte

ö ld ü rü ld ü ğ ü n ü hatırlıyor musunuz?
TEKİN COŞKUNER - Hatırlamıyorum.
(Başkan Ersönmez Yarbay Kom isyona geldi)
TEVFİK DİKER (M anisa) - S oru la bilecek bütün soruları arkadaşa sorduk;
yani, daha fazla da...
BAŞKAN - Bu patlayıcılarla ilg ili sordunuz mu?
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hiç görm edim, bilm iyorum dedi. Askerliği de
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Muhabere Okulunda yapmışsınız...
TEKİN COŞKUNER - Evet. Mamak Muhabere...
BAŞKAN - Neden ismini bu olaya karıştırmışlar, o konudaki...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Onu sorduğum uzda aldığım ız cevap şu:
Hüseyin Oğuz, bu Erşahin'i ele geçirm ek istiyordu, beni aracı olarak kullanm ak
istedi ve ben de yanaşm ayınca, bu türlü bir kom ployla üstüme g e ld i; komplo
diyor.
REFİK ARAS (İstanbul) - Tabiî, kom plo demek kolay da, yani. Doğan
Erşahin'i yakalatm ak için assubay sizin üzerinizde baskı kurarken başka
söyleyecek şey mi bulamadı. Uğur Mumcu'yu Tekin öldürttü diye b ilm e k müthiş
bir şey yani; başka, o yörede, size başka birtakım suçlam alar yapması mümkün
iken; yani, ayla yıldız arasındaki bir işe seni sokuyor; bu nasıl iştir?
TEKİN COŞKUNER - Bana başka suçlam alarda yaptı efendim , dedi ki
"iki tane PKK itirafçısına sizin adınızı söyletirim , sizi ceza evine attırırım" bunu
da yaptı bana daha sonra, Uğur Mumcu olayından sonra, bana PKK'nın
öldü rü lm ü ş resim lerini gösteriyordu, yanına iki tane b ild iri atarım, bilmem ne
atarım sonun böyle olur...
REFİK ARAS (İstanbul) - Yani, senin, netice itib a riyle yardımcı olmanı
istiyor, sen de yardımcı olamamışsın. Yardımcı olamadı diye, bu kadar senin
üzerine ge lm esine bir anlam verem iyorum.

- 639 -

bir anlam veremiyorum.
TEKİN COŞKUNER - Ben de bir anlam veremiyorum efendim; yani, nasıl...
REFİK ARAS (İstanbul) - Bu kadar gelinir mi yani...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, artı, bir de parasal boyutu var mı, para istemiş
olabilir mi?
TEKİN COŞKUNER - Nasıl efendim?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, sizden para istenmiş olabilir, mesela yani, bir
boyutu da o olabilir.
TEKİN COŞKUNER - Bir sefer para istedi; ben vermedim efendim. "Lada marka bir
araba alacağım, 4 bin mark paraya ihtiyacım var" dedi; ben vermedim.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Peki, sizin Ahmet Özal ile ne ilişkiniz var?
TEKİN COŞKUNER - Kesinlikle hiç tanımam, bilmem kendisini.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) -Yani, şimdi, biliyorsunuz Ahmet Özal MalatyalI.
TEKİN COŞKUNER - MalatyalI olduğundan dolayı, merhum Cumhurbaşkanının oğlu
olduğundan dolayı tanırım; ama, şurada oturup da sizin kadar bir içiçe konuşmuş bir insan
değilim.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Ben de konuşmamışım da...
TEKİN COŞKUNER - Veya bir yerde tesadüfü bana rastlamış bir insan da değil
efendim. Yani, hiç tanımam, bilmem, uzaktan yakından bir ilişkim yok.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sadece MalatyalI olduğundan dolayı irtibat kuruyor
yani...
TEKİN COŞKUNER - MalatyalI olduğu için... İrtibatımız yoktur; MalatyalI olduğu için
basından şeyden tanıyoruz.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, haricen tanıyorsunuz?
TEKİN COŞKUNER - Haricen tanıyorum.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yüz yüze konuşmadınız?
TEKİN COŞKUNER - Yüz yüze konuşmadım.
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FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Telefon falan?..
TEKİN COŞKUNER - Kesinlikle.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) -

Desteklediğiniz, yani, parti olarak rahmetliyi

destekliyorsunuz tabiî...
TEKİN COŞKUNER - Rahmetliyi destekliyoruz tabiî.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Korkut Eken'i tanıyor musun?
TEKİN COŞKUNER - Kesinlikle efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sizin ilişkili olduğunuz ifadeleri var Hüseyin Oğuz'un
Korkut Eken ile.
TEKİN COŞKUNER - Yalan efendim; tamamen komplo hepsi; yani, kesinlikle... Beni
Korkut Eken bir kere aramışsa -yani, ben vereyim telefonumu araştırın- görmüşse beni...
Tanımıyorum kesinlikle.
TEVFİK DİKER (Manisa) -

Malatya'da görev yapmış Emniyet teşkilatından

dostluklarınız oluşan polis, müdür, amir seviyesinde -jandarmayı söylediniz- kimlerle ilişkiniz
vardı? Kimlerle diyalogunuz vardı?
TEKİN COŞKUNER - Hiç kimseyle, yani, benim emniyette bir işim olmadığı için. Ben,
emniyeti

şeyle tanıdım, işte bu Uğur Mumcu olayı ile ilgili olarak emniyete gittim, ifade

verdim. Emniyet evimizi basmış, aramış. Orada tanıdım, başka, hiç kesinlikle, yani, Malatya
Emniyetinden biriyle bir samimiyetim, oturmuşluğum... Belki, arkadaş meclisinde oturduğum
biri vardır, olabilir ama...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Kaç tarihinde oldu emniyetin evinize gelmesi?
TEKİN COŞKUNER - Efendim, yanlış hatırlamıyorsam, mahallî seçimlerden önceydi,
biraz önceydi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bununla ilgili hakkınızda dava açıldı mı?
TEKİN COŞKUNER - Açılmadı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Dosya nerede kapandı, savcılıkta mı, emniyette mi?
TEKİN COŞKUNER - Dosya, Muzaffer Bey Başsavcı idi, o başlatmış...
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AVUKAT OĞUZ TEKİN - Emniyette kapandı efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, Cumhuriyet Savcılığında l<ovuşturma yer almadı,
karar olmadı.
AVUKAT OĞUZ TEKİN - Olmadı efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Savcılığa intikal etmedi?
AVUKAT OĞUZ TEKİN - Evet.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Dosya emniyette...
AVUKAT OĞUZ TEKİN - Efendim, ben şöyle arz edeyim. O zaman aynı başsavcı.....
bey. Biz, Uğur Tonik beyle beraber gittik arandığı zaman, dedi ki “vahim bir olay" Şeye
gittiğimizde de "Seyfi Oktay'a suikast teşebbüsü yapacaklar. Uğur Mumcu'yu öldürdüler
biçiminde gizli bir soruşturma" dendi. Seyfi Oktay'ın özel emriyle ... Herhangi bir kaydı kuydu
da yoktu bunun ne savcılık hazırlığında -ben özellikle baktım Uğur Tonik beyle- ne emniyette;
bu şekilde bir soruşturma idi.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Tekin Bey, hangi gazeteleri okuyorsunuz? Yahut da
gazete okur musunuz? Yani, o günlerde, olay tarihinden önce ve sonra...
TEKİN COŞKUNER - Vallahi efendim, pek gazete okumam, özellikle aldığım bir
gazete yok. Yani, biz sabah erkenden işine giden... Yani, gazete okuma alışkanlığım yok.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Peki, bir cinayet şubesinden bir polisle Hüseyin Beyin
yanına gitmişsiniz. O polisin ismi ne idi?
TEKİN COŞKUNER - Nasuhi; Nasuhi olması lazım.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Soyadı var mı? Yani, sizin arkadaşınız olacak ki alıp
götürüyorsunuz, yoksa, bir resmî...
TEKİN COŞKUNER - Nasuhi Beyle cinayet masasıyla tanışmam, yani, ondan 15-20
gün önce oldu. Orada tanıştık, ondan sonra...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, siz cinayet, daha önce Uğur Mumcu'yu
katlettiğiniz varsayımıyla sizi götürdüler, orada mı tanıştınız?
TEKİN COŞKUNER - Orada tanıştık.
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FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Ondan önce tanımıyordunuz?
TEKİN COŞKUNER - Ondan önce tanımıyordum.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Oradaki arkadaşlığınızdan dolayı da Hüseyin Beyin
yanına götürdünüz.
TEKİN COŞKUNER - Evet. Telefon açtım.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, dediniz ya, biz tanımıyoruz polis molis...
REFİK ARAS (İstanbul) - Bu Astsubay Hüseyin Oğuz sizi tehdit edince, sizden para
isteyince, aradan bir süre geçti de size bu komployu kurdu. O, aradan geçen zaman
içerisinde. Malatya'da -netice itibariyle bu bir astsubay, madem ki seni bu kadar sıkıştırıyororada, onun bir üstü bir yüzbaşı yok mu, bir binbaşı yok mu, albay yok mu? Onu şikâyet eden
esnaf bir vatandaş olarak değil mi, yani, insan olarak şöyle yaparız, astsubay beni sıkıştırıyor
vallahi gider onun komutanı kimse derim ki "kardeşim, ben şuyum, buyum, bu adamınız
geldi, bana şöyle dedi, böyle dedi." Böyle bir şikâyette bulundunuz mu? Bulunmadınızsa,
niye?
TEKİN COŞKUNER - Ben, öyle bir şikâyette bulunmadım. Kendisinin oradaki alay
komutanının üstünde olduğunu. Genelkurmay Başkanına hesap verdiğini, yani, öyle şeyler
söyledi. Ben, ondan sonra dedim ki, burada tanıdığım insanlara “JİTEM ne iş, yani, ne
yapıyorlar?" Onlar da yani buna benzer şeyler söylediler. "JİTEM terörle mücadelede etkili bir
şeydir." Yani, bunlar, öyle bir şey söylediği için ben bir şey yapmadım. Beni bayağı etkilediler
efendim, yani, ailemin haberi var, benim kayınımın haberi var para istediğinden mesela. Beni
bir yerden çağırdığında kayınım da duydu mesela, haberi var.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Paranız yoktu da mı vermediniz bu kadar etkilendiğiniz
halde?
TEKİN COŞKUNER - Efendim?..
TEVFİK DİKER (Manisa) - Çok etkilendim dediniz, yani, paranız yok muydu da
vermediniz parayı?
TEKİN COŞKUNER - Para vardı, vermek istemedim efendim.
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Ama, çok etkilendim dediniz.
TEKİN COŞKUNER - Bundan önce, yani, ilkin, daha sonradan bu etkilerim yavaş
yavaş kayboldu; artık, ben de düşünüyordum, neye malolursa olsun bunu şikâyet edeceğim.
Genelkurmay Başkanma gideceğimi çok aklımdan geçiriyordum. Yani, bunun yollarını
arıyordum; o zaman bunun yollarını anyış içindeydim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Kendisi, size, ben Genelkurmay Başkanının şunun şunun
şöyle adamıyım, şunu yapıyorum gibi ifadelerde bulundu mu?
TEKİN COŞKUNER - “Ben, Genelkurmay Başkanma hesap veririm" dedi isim telafuz
etmeden.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Siz, Uğur Mumcu olayından daha önceden sayın
avukatınızla tanışıyorsunuz, iş ilişkiniz var. Bu olaylar olurken, yani, astsubay sizin üzerinize
geldiği zaman avukatınızla hiçbir istişare yapmadınız mı.
TEKİN COŞKUNER - Hanımıyla yaptım efendim.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Yani, size bunu şikâyet noktasında tavsiyede
bulunmadılar mı?
TEKİN COŞKUNER - Bulundular efendim.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Niçin...
TEKİN COŞKUNER - Yani, tam o sırada düşünüyordum, artık şikâyet aşamasına
gelmiştim, yapacaktım da, daha sonradan bunun tayininin çıkıp gittiğini öğrendim. Şikâyet
etmeyi düşünüyordum, çok kararlıydım; fakat, elimde onun beni şey yaptığına dair bir delil de
yoktu.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hüseyin Oğuz ile şimdi temasınız var mı?
TEKİN COŞKUNER - Hayır, kesinlikle. Ben Hüseyin Oğuz'u o olaylardan sonra hiç
görmedim. Gazetede en son çıkan haberlerden önce hiç görmedim. Yani, yaklaşık 1,5-2
yıldır, herhalde 1,5 yıl oldu görmedim.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yargıtay üyeliğinden emekli bir avukat var Uğur Tonik.
Siz, Hüseyin Beye dediniz mi “bu Uğur Tonik beni her zaman kurtarıyor."
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TEKİN COŞKUNER - Kesinlikle...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, Uğur Beyle Hüseyin Beyi tanıştırdınız mı?
TEKİN COŞKUNER - Tanıştırdım efendim. Uğur Beyin bacanağının Diyarbakır
Askerlik Şubesinde işi vardı, tanıdığım bir astsubay vardı -Astsubay Mustafa- onu görmeye
gittik. Ben ona gidip de rica ederim işte oradan getirtebilir mi diye. Bu, orada idi, o sırada
buna söyledik. Dedi ki “niye geldiniz?” Biz de, böyle böyle dedik.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Siz, bunların bulunduğu karargâh mıdır, neyse birlik
midir, oraya mı gittiniz?
TEKİN COŞKUNER - Biz merkez komutanlığına gidiyorduk.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Merkez komutanlığında bu Hüseyin Beyi gördünüz.
TEKİN COŞKUNER - Yok, jandarmadan Mustafa'ya bakıp, oradan da merkez
komutanlığına gidecektik, yani, Hüseyin Beyi orada gördük, Mustafa yoktu orada. Ona
tanıştırdım kendisini, işte, Uğur Ağabey dedim. Dedim, işte emekli onursal Yargıtay üyesidir
kendisi; böyle bir problemi var, yardımcı olabilir misiniz kendisine diye. Ondan sonra, o da bir
albaya telefon açtı askerlik şube başkanına. Uğur Tonik de gitti, oradan Diyarbakır'a ben
tekrar Uğur Tonik'i götürdüm, o kağıdı aldık, geldik.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) -

Yani, Hüseyin Oğuz'un yardımıyla gittiniz,

Diyarbakır'dan o kağıdı aldınız?
TEKİN COŞKUNER - Diyarbakır'dan değil, Hüseyin Oğuz, Malatya Askerlik Şubesini
aradı. Oradan ...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Diyarbakır'a bildirildi, siz gidip Diyarbakır'dan aldınız;
yani, Hüseyin Oğuz size aracı oldu.
TEKİN COŞKUNER - Evet aracı oldu.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Askerliği Ankara'da yaptım dediniz. Kaç yılında yaptınız?
TEKİN COŞKUNER - 1988'de efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Kaç yılda terhis oldunuz?
TEKİN COŞKUNER - 1988'de terhis oldum.
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Mamak'da muharebede’?
TEKİN COŞKUNER - Evet efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hangi branşta yaptınız?
TEKİN COŞKUNER - Muhafız efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, muhafız derl<en...
TEKİN COŞKUNER - Alayın etrafındai<i o dikenli teli koruyordum. Ben, askerliğim
boyunca da yemekhanecilik yaptım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Mühimmatlarla hiç içiçe olmadınız?
TEKİN COŞKUNER - Hiç olmadım efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yemeklerle içiçeydiniz?
TEKİN COŞKUNER -

Yemekhanede yemek dağıtımından,

yemekhanenin

temizliğinden sorumluydum.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Rütbeniz var mıydı?
TEKİN COŞKUNER - Rütbem yoktu efendim.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Muharebe erdiniz?
TEKİN COŞKUNER - Evet efendim.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, Hüseyin Beyin anlattıklarından aşağı yukan
aklımıza gelen vuzuha kavuşmayan nokta...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu konularda başka söyleceğiniz bir şey var mı?
TEKİN COŞKUNER - Efendim, ben şimdi masumum. Kesinlikle, benim kamuoyunda
ismi geçen o şahıslarla hiçbir alakam, ilişkim yoktur. Benim tanıdıklarımın hepsini ben size
anlattım olayla ilgili. Bunların tamamen hepsi iftiradır.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Avukat bey sizin söyleyeceğiniz var mı?
AVUKAT OĞUZ TEKİN - Şimdi, ben Uğur Mumcu cinayeti saptırılmak isteniyor
diyorum. Herhalde, astsubay rayting olsun diye ucuz kahramanlık peşinde koşuyor.
Müvekkilim, onun için, daha öncede o imzasız mektupla suçlandığı için, aralarında da bir
ihtilaf olduğu için böyle bir olaya karıştırılmıştır.
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ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Bu mektup şu an mevcut mu?
AVUKAT OĞUZ TEKİN - Hayır efendim, o bize verilmedi zaten.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Daktilo mu el yazısı mı?
TEKİN COŞKUNER - El yazısıyla. Emniyetten bize okuttular, çok acayip, büyük
yazılar; yani, bu mektupda yalnız ben suçlanmıyordum; İbrahim Şenyüz diye Malatya'da
esnaflık yapan, halen oto yedek parçası ve lavabo taşları imal eden bir arkadaş da vardı.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Sayın avukatım, şimdi, bir iftira var deniliyor. Şimdi,
bu iftirayı atan da Hüseyin öğuz durumunda. Şimdi, bir dava açmayı düşünüyor musunuz?
AVUKAT OĞUZ TEKİN - Bir dava açtık. Savcılığa başvurduk. Orada özel hukuka
ilişkin tazminat haklarımızı saklı tuttuk.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu son seferden sonra mı açtınız, daha önce mi açtınız?
AVUKAT OĞUZ TEKİN - Hazırladık efendim biz. Şöyle arz edeyim: Ankara
Cumhuriyet Savcılığına hitaben hazırladık, orada müracaatta yaşlı bir sayın savcı vardı, dedi
ki "askerî suçtur.” Hatta, burada biraz tartışmamız oldu. Bu, size ifadeyi vermeden önceydi,
Susurluk'tan sonra. Dedik "olabilir, belki biz yanılıyoruz." Malatya'ya gittik, Malatya'da askerî
savcı yüzbaşı ile görüştük ve hakikaten, dedi ki "uyuşmazlık mahkemesi kararları var, bunun
askerî suç olması mümkün değil." Onun üzerine, geçen cuma Battalgazi Cumhuriyet Savcılığı
aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Savcılığına iftira, hakaretten başvuruda bulunduk iki sayfa
dilekçeyle ve onun hazırlık numarasını da arz edebilirim.
BAŞKAN - Bize o iki sayfalık dilekçe ile hazırlık numarısını gönderirseniz, tabiî, biz
burada...
AVUKAT OĞUZ TEKİN - Tabiî efendim.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Ben bir de şunu sorayım. Doğan Erşahin şu an
yakalandı mı?
TEKİN COŞKUNER - Doğan Erşahin yakalandı; bir daha kaçtı, üç kere kaçmış.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, yakalanmış, tekrar cezaevinden kaçmış...

- 647 -

TEKİN COŞKUNER -

Cezaevinden mahkemeye götürülürken, tam olarak

bilemiyorum...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hangi suçtan?
TEKİN COŞKUNER - Cinayet.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Uyuşturucu da var galiba.
TEKİN COŞKUNER - Bunların kendi akrabalan birbirlerini öldürüyorlar; kendi kan
davaları. Bunlar 20'ye yakın insan öldürdüler kendi aralarında.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, Erşahinlerle Öztürkler arasındaki kan davası.
TEKİN COŞKUNER - Evet. Sonradan ..... çıkıyor, 3 aşiretin kan davası oluyor.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bunlar, 3'ü de ayrı ayrı aşiretler.
TEKİN COŞKUNER - Evet.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Hepsi de MalatyalIlar mı?
TEKİN COŞKUNER - Pötürge İlçesinden.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, kendi aralarındaki aşiret şeyi.
TEKİN COŞKUNER - Evet efendim.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sizin bunlarla akrabalığınız, sadece bir rençberinir.
kızını sizin akrabanızın almış olması, başka bir olay yok.
TEKİN COŞKUNER - Benim dayımın alması, bir de o Aydın Güzel ile ben çok
samimiyim, yani ailece görüşüyoruz.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Aydın Güzel, bu Erşahin'lerin akrabası mı?
TEKİN COŞKUNER - Akrabası. Demir ticareti yapıyorlar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sizin o aşiretlerle Malatya dışındaki aşiretlerle de
tanışıklığınız var mı? Mesela Sedat Bucak ile tanışır mısınız?
TEKİN COŞKUNER - Kesinlikle tanımam.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Herhangi bir siyasî partinin yetkili kademelerinde görev
yaptınız mı?
TEKİN COŞKUNER - Hayır yapmadım.
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Demeklerde vakıflarda çalıştınız mı?
TEKİN COŞKUNER - Kesinlikle. Yalnız efendim ben sporcuyum, yıllarca spor yaptım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ne sporu?
TEKİN COŞKUNER - Tekwando sporu. Kendi spor okulumuz da vardı, daha sonra
askerden döndükten birkaç yıl sonra, babam emekli olduktan sonra orayı kapattım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Babanız nereden emekli oldu?
TEKİN COŞKUNER - Tekel tütün fabrikasından emekli oldu.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Tekin Bey, bir soru daha. Sizin hakkınızda tabiî Uğur
Mumcu'yu öldürdü diye birçok yerlerden de islami Hareket Örgütü diye bir örgüt tanıyor
musunuz?
TEKİN COŞKUNER - İslami Hareket Örgütü diye televizyonlardan, gazetede
okudum.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, sizin İslamcılarla falan bir ilişkiniz var mı?
TEKİN COŞKUNER - Kesinlikle yok efendim.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Daha önceden öğrenci olayları veya böyle şeylerle,
İslamcı olarak belirlendiniz mi?
TEKİN COŞKUNER - Yok efendim.
AVUKAT OĞUZ TEKİN - 14 yaşında iken ülkücü olarak şey yapıyor o kadar; o da
1980 yılında; bir olayı yok.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sadece, öyle bir olaya katılmak değil, yandaş olduğu
konusunda imaj var.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, ülkücü derneklerine de kaydınız yok.
TEKİN COŞKUNER - Yok efendim.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Çünkü, bu Uğur Mumcu olayında bazı şeyler var da,
mesela, bu anlamda getirilen arkadaşlar var da o açıdan sordum.
AVUKAT OĞUZ TEKİN - Efendim, Sayın Öztürk de benim müvekkilimdir; yani, bu
soruşturmada...
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Yarın değil mi?
AVUKAT OĞUZ TEKİN - Evet; bekliyor dışarıda.
BAŞKAN - Yarın 13.30'dan itibaren.
Teşekkür ediyoruz.

(Yunus Ertekin Komisyon Salonuna alındı)

BAŞKAN - Hoş geldiniz.
Uğur Mumcu'nun komşusu olduğunuz için, sizi, bu konuyla ilgili olarak bilginizi almak
üzere buraya davet ettik. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu arada, daha
öncede zannediyorum Uğur Mumcu ile ilgili ifade vermişsiniz. Kaç defa verdiniz?
YUNUS ERTEKİN - Sanırım üç kez.
BAŞKAN - Bu, dördüncü mü oluyor.
YUNUS ERTEKİN - Evet.
BAŞKAN - Daha önceki ifadeleri emniyette mi verdiniz?
YUNUS ERTEKİN - Ölümünden hemen bir iki gün sonra Ankara Emniyet
Müdürlüğü...
BAŞKAN - Ölümünden iki gün sonra Ankara Emniyet Müdürlüğüne.
YUNUS ERTEKİN - Ölümü, zannediyorum pazar günü idi. Ya pazartesi ya salı
olacak, bir iki gün olabilir, kesin bir şey söyleyemiyorum. Daha sonraki ifadem sanıyorum üç
ay önce.
BAŞKAN - Üç ay önce yine savcılığa mı?
YUNUS ERTEKİN - Hayır, yine, Ankara Emniyet Müdürlüğünün ekiplerine.
BAŞKAN - Üç ay önceki ifadenin konusu ne idi?
YUNUS ERTEKİN - Tekrar müracaat ettiler. Sanıyorum, DGM savcısı değiştikten
sonra tekrar ifademize başvuruldu. Hoş, birinci ifademizden daha değişik ifade vermedik;
ama, yeniden ifademizin alınmasını arzu etmişler, biz de gittik.
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BAŞKAN - O zaman, bu. üçüncü oluyor öyleyse.
YUNUS ERTEKİN -

Evet efendim; ama, Ankara Emniyet Müdürüyle Sayın

Cansever'le uzun uzun tartıştık, gerçi ifade şeklinde değil.
BAŞKAN - Olayın oluş şekli konusunda.
YUNUS ERTEKİN - Evet efendim.
BAŞKAN - Bu konuyla ilgili anlatacaklarınızı buyurun bir de biz dinleyelim.
YUNUS ERTEKİN - Efendim, sanırım pazar günü idi. Rahmetli Uğur Mumcu benim
komşumdur, benim alt katımda oturuyor.
BAŞKAN - Aynı apartmandasınız.
YUNUS ERTEKİN - Aynı apartmandayız.
BAŞKAN - Efendim, bir şeye girmeden önce, apartman kapıcınszın ismi ne idi?
YUNUS ERTEKİN - Vallahi, şu an kestiremiyorum; ama, yine, aynı kapıcı...
BAŞKAN - Şimdiki kapıcınız?
YUNUS ERTEKİN - Evet şimdiki kapıcımız görev yapıyordu.
BAŞKAN - İsmi ne idi onun?
YUNUS ERTEKİN - Bayram; ama, soyadını bilemiyorum. Yalnız apartmanımızda
oturmamaktadır kapıcımız. İkinci bir apartmana daha baktığı için, sanırım, bizim dışımızdaki
apartmanda oturuyor.
Benim

bilebildiğim

şu:

Bir pazar günüydü,

ben,

saunaya gitmek üzere

hazırlanıyordum ve oğlumu bekliyordum. Bomba patladı, tabiî, bütün ev sallanınca, giyinmiş
olduğum için aniden fırladım ve apartmanın çıkışında Güldal Mumcu ile karşılaştım. Güldal
Hanım, bana tutunarak "senin araba mı, bizim araba mı" diye sordu. Tabiî, o zaman beni de
korku aldı. Kapı önüne çıktığımız zaman benim arabayı sağlam görünce "eyvah, Yunus senin
araba sağlam, bizim araba" dedi. Ben, parçalanan arabanın plakasını falan görüyordum.
Ben, birazcık şeyi uzatmak için "arabanın plakası kaçtı Güldal" diye sorduğum da "Yunus, ne
soruyorsun, bizim araba işte, Uğur da içinde idi" dedi. O an cesedi üst şeyde gördüm. Tabiî,
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onu görür görmez yığıldı. Ben, tutarak bir sandalye getirtirdim, oturtdum. Yani, ilk şeye inen
biz olduk. Bizim akabimizde polis olaya müdahale etti zaten.
Esas benim burada ifademe başvurmanın konusu şu idi: Biz, tabiatıyla, o gün, üç beş
saat, hatta altı saat görev mahalinde bazı incelemeler, polis inceleme yaparken Ankara Valisi
-şu andaki Valimiz Sayın Erdoğan Şahinoğlu- o zamanki Ankara Emniyet Müdürümüz

f (

\
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o zamanki Ankara Enmiyet Müdürümüz Mehmet Canseven, DGM Savcımız, yine,

Emniyet Genel Müdürlüğünden uzman bir arkadaşımız. Hayli yorulduk ayakta. Dediler ki
bana, "bize bir çay yaptır da, içelim." Ben, tabiî dedim. Eşime söyledim çay hazırlandı. Biz
yukarıya çıktık. Eve çıktığımız sırada, DGM Savcımızı tanıyorum, Ankara Valimizi tanıyorum,
Ankara Emniyet Müdürümüzü tanıyorum. Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen görevli
arkadaşı da tanıyorum -biraz emniyet teşkilatını iyi tanıdığım için- dördüncü bir kişi bizim eve
girdi. Soramıyorum da utancımdan; yani, Vali Bey, DGM Savcısı, Ankara Emniyet Müdürü, bir
dördüncü kişi... Emniyet Genel Müdürlüğünden kişileri tanıyorum ama, beşinci kişiyi, sizden
mi, değil mi diye soramıyorum, kendimce herhalde savcı yardımcısıdır diye düşündüm.
Bir gece önce bir olay hatırladım. Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Beye dedim ki,
Mehmet Bey, seninle bir odaya geçelim, sana bazı şeyler anlatmak istiyorum dedim.
"Aramızda yabancı mı var Yunus, anlat burada" dedi. O arada çay gelince, anlatamadık; çay
verildikten sonra “hani bir şey anlatacaktın" dedi. Ben tekrar hatırlattım, Mehmet Abi, istersen
içerideki odaya geçelim, öyle anlatayım dedim; çünkü, beşinci kişiyi tanımıyor idim. "Anlat,
yabancı mı var burada" diye tekrar ısrar edince, bu sefer Vali Bey alındı, "bizden mi
saklıyorsu, bir şey mi var" diye. Yok Sayın Valim, sizden niye saklayayım ben dedim.
Cumartesi akşamı -yani, yine pazar oluyor- 02.05'te ben Bahçelievler’de bir
misafirlikte idim. Saat 02.05'te evimin önüne geldiğimde, Ankara Emniyet Müdürlüğünün
bana ricası, polis noktasının önüne arabanı koyacaksın diye söyleniyor idi; çünkü, daha
evvel de çeşitli şer güçleri tarafından rahatsız edilmiştim. Hatta il başkanlığım basıldı; bizi
yedi sekiz saat rehin almışlardı. O günlerde Ankara Doğru Yol T artisi Ankara il Başkanıydım
ben. O tembih üzerine ben de arabamı polis noktasının önüne koymak üzere girdiğimde evin
önüne, üç araba, tarlan yanık, çalışır vaziyette gördüm. Çocuğum inmek üzere hareket
edince, dur oğlum inme dedim; çünkü, arabalann içinde üçer dörder kişi var. Arbalan o
günkü ifademde de tarif etmiştim. Uğur Mumcu Apartmanını farlanyla aydınlatan, füme renkli
bir araba; Uğur Mumcu'nun arabasını, bombayla patlatılan arabayı aydınlatan, Renault bir
araba; polis noktasını tam yanında, paralelinde duran araba da, beyaz bir Kartal veya Şahin
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bir araba olarak gördüğüm için... Ben Uğur Mumcu'dan huylanmadım, ben kendimden
huylandığım için, çocuğa bir dakika inme oğlum dedim. Silahın mermisini ağzına vemrıek
zorunda kaldım, verdim; baktım, bu arada belki yarım dakika bir dakika geçti, üçü birden
hareket ettiler. Üç birden orayı terk edince, bu olayı hatırladım bunu anlatıyorum.
Mehmet Beye anlattım ben bunlan. Fakat, bu beşinci arkadaşımız, maalesef, bir
gazeteciymiş. Maalesef diyorum; çünkü, daha sonra çok rahatsız edildim. Hemen gazeteci
arkadaş evi terk etti. Terk ettikten sonra dedim ki, Mehmet Abi, benim anlatmak istemeyişimin
sebebi, beşinci kişiyi tanımıyorum, kim bu arkadaş deyince, "Cumhuriyet Gazetesi muhabiri"
dedi. Abi, oldu mu şimdi; yani, bir gazetecinin yanında bana bunu anlattırdın, şimdi bana
rahat vermezler bunlar dedim ve dediğim gibi de oldu. Daha sonra gazeteler bende bahsetti,
televizyon benden bahsedince, bir ay sonra falan evimin üç telefonunu da değiştirmek
mecburiyetinde kaldım.
BAŞKAN - Tehdit mi geliyordu?
YUNUS ERTEKİN - Zaman zaman gazetelerden, işte daha başka ne biliyorsun; işte
kardeşim ben bildiğimi anlattım; ama, ondan sonra başladı, işte, ne biliyorsan bize de anlat
gibi, ufak tefek tehditler başladı. Çokça sıklaşınca, ben telefonlan falan değiştirttim o yıllarda.
Ankara Emniyet Müdürü de bu arabaları tarifim üzerine çeşitli defalar beni Ankara
Emniyet...
BAŞKAN - O telefon numaraları kaçtı hatırlayabiliyor musunuz?
YUNUS ERTEKİN - Şu an hatırlayamıyorum.
BAŞKAN - O üç tane kullandığınız numara...
YUNUS ERTEKİN - Hatırlayamıyorum; ama, tabiatıyla buluruz onlan.
BAŞKAN - İşyerinize böyle bir şeyler geldi mi telefonlar?
YUNUS ERTEKİN - Hayır, işyerime gelmedi.
BAŞKAN - Benim sizden istirhamım, o telefon numaralannı bize bildirebiliresiniz...
YUNUS ERTEKİN - Hay hay...
Şimdiki telefon numaralarımı biliyorsunuz sanıyorum.

- 654 -

Yani, bir iki üç ay kadar bu telefonlardan bir on onbeş kez tehdit aldım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - İsimsiz değil mi efendim?
YUNUS ERTEKİN - İsimsiz efendim.
Yeter artık, bildiğin ne varsa anlattın; yeter ne konuşup duruyorsun gibi; yani, daha
sonra, ben Ankara Emniyet Müdürlüğüne de, Ankara Valiliğine de bu hususta başvurdum.
Başvuruianm dilekçelerimle sabittir.
BAŞKAN - Telefonla tehdit ediliyorum diye.
YUNUS ERTEKİN - Evet.
BAŞKAN - Onların tarih sayılan varsa sizde...
YUNUS ERTEKİN - Hay hay...
Ankara Emniyet Müdürlüğüne...
BAŞKAN - Çünkü, şundan dolayı, ne işlem yapıldı onlarla ilgili diye merak ediyomm.
YUNUS ERTEKİN - Bilemiyorum. Tabiî, ben onlan size bildihrim.
Ankara Emniyet Müdürlüğü çeşitli defalar beni Ankara Emniyet Müdürlüğüne davet
ederek, yakalanmış olan arabalann "bu mu" diye gösterdi; dedim ki, Mehmet Bey, bunlar
değil benim; yani, göstermiş olduğu arabalann benim onlar olmadığını biliyorum; çünkü,
kendi arabam Mazdaydı o zamanlar benim. Benim arabamın rengine benzeyen bir arabaydı
ben öyle tarif etmiştim. Farları da bize doğru yanık olduğu için, o arabayı çok iyi göremedim
ama, diğer iki araba, birisi Renault diğeri de Kartaldı. Her üç arabada da, üçer dörder kişi
vardı; fakat, kale alınmadı; yani, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından değil de. Emniyet
Genel Müdürlüğünden gelen arkadaş, bu işin beş altı kişi olması kabil değil dendi o günlerde
anlayabildiğim kadanyla. Polis noktasındaki polisin olup olmadığını ısrarla bize sordular o
gün. Polis, noktasında yok idi.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Yunus Bey, bir ara Kartal dediniz arabanın birine.
Şahin de olabilir dediniz.
YUNUS ERTEKİN - Süt beyaz; ama, bagajı olduğu için Kartal olma ihtimalinin büyük
olduğunu...
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ABDULLAH ÛZBEY (Karaman) - Renault olabilir mi?
YUNUS ERTEKİN - Renault olamaiz. Renault Uğur Mumcu'nun arabasmı aydınlatan
arabaydı.
ABDULLAH ÛZBEY (Karaman) - Kartal station olarak...
YUNUS ERTEKİN - Hayır. Yani, ben kırk yıllık sanayiciyim efendim.
ABDULLAH ÛZBEY (Karaman) - Ûzür dilerim. Şahin nomnal binek tipi, Kartal station
olduğu için ilk önceki ifadenizde şey geçti "Şahin de olabilir Kartal da olabilir"
YUNUS ERTEKİN - Kartal ile Şahin arasında...
ABDULLAH ÛZBEY (Karaman) - Tipi değişik olduğu için söylüyorum.
YUNUS ERTEKİN - Kartal ile Şahin arasında olabilir; ama, üçüncü araba Renaulttu.
Yani, Uğur Mumcu'nun arabasını aydınlatan araba, Renaulttu.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yunus Bey, geldiğinizde Tunus Büyükelçiliği Evinin
noktasındaki polis memuru mu yoktu?
YUNUS ERTEKİN - Evet efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Çok dikkatinizi çekti; yoktu.
YUNUS ERTEKİN - Evet, efendim. Yoktu...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Çünkü, o dibindeki arabaya çok yakın değil mi?
YUNUS ERTEKİN - Yan yana efendim. Bir metre yok aralannda.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bir metre yok; o kadar duruyor, polis olsa mutlaka...
YUNUS ERTEKİN - Polis yoktu efendim. Ben polisin akıbetini de biliyorum yalnız.
Daha sonra Ankara Emniyet Müdürünün talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdür Muavini
Kürşat Ilgın o noktadaki, o geceki polisin ifadesine başvurdu. Kınkkaleli olduğu, Kırıkkale'den
buraya nöbete geldiği ve uykusuz olduğunu, dikkatinin bu şekilde dağılabilceğini; yalnız,
orada bir GAP’ın bir binası var. Hemen 50-60 metre mesafesinde. Zaman zaman tuvalete ve
ihtiyaçlarını görmek üzere, GAP binasına gittiklerini biz biliyoruz o noktadaki polislerin.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Polis Ankara'da bu noktada görevli, Kınkkalede ikamet
ediyor; o zaman öyle mi anlıyorum?
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YUNUS ERTEKİN - Şöyle diyelim Sayın Milletvekilim, şimdi, biliyorsunuz, polis
teşkilatında 9 saat veya 10 saat görev, 24 saat istirahattir. Nöbeti bittikten sonra sanıyorum
Kınkkale'ye gidiyordu, nöbeti başlayacağı zaman Kınkkale'den gelebilyordu. Bu, koruma
şubesinin polisi olduğu için. Ben biraz polis teşkilatını iyi bildiğim için söylüyorum bunlan.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu arkadaşın Uğur Mumcu'yu tanımaması, büyük bir
polisin...
YUNUS ERTEKİN - Polis Uğur Mumcu'yu nerden tanıyacak efendim; mümkün değil.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Oranın, evinin durumunu siz biliyorsunuz.
YUNUS ERTEKİN - Şöyle efendim: Şimdi, bunlar her hafta değişken nöbet tuttuklan
için tanıyabilir de tanımayabilir de; çünkü, birçoğu beni tanıyor idi. Beni birçoğu tanıyor idi.
Uğur Beyi de, mümkündür tanıyabilir veya bir şey de diyemiyorum. Uğur Bey, yalnız, sessiz,
sokakta sessiz bir insandı; biner aramasına gider, enteresan bir adamdı. Bana zaman zaman
da "kendine dikkat et, ya seni ya beni öldürecekler" diye ev sohbetlerinde konuşurduk. Uğur
Bey seni öldürecekler de beni niye öldürecekler diye hatta kendisine takılırdım ben zaman
zaman.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Şimdi, siz patlamadan sonra giyinik vaziyettisiniz;
kapıya geldiniz Güldal Hanımı gördünüz, arabayı gördünüz. Ceset neredeydi o zaman?
YUNUS ERTEKİN - Şimdi, bizim sokağı eğer biliyorsanız, yol bir metre aşağıda bir su
deposu vardır. Orası o zaman tel örgü demeyeyim de demir pannaklık gibi, bir mesafede;
yani, araba burada patlayınca. Uğur Beyin cesedi buraya düşmüştü.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Arabanın içinde değildi.
YUNUS ERTEKİN - Hayır efendim. Arabanın dışında, üç beş metre dışında, yüksek
bir yerde; o da gövdesi; yani, elleri kollan falan parça parça daha sonra başka yerlerden
toplandı.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Gövdesinde bir şey var mıydı; yüzünde falan?
YUNUS ERTEKİN - Yüzü yoktu ki... Gövdesinin bulunduğu yerde yüzü yoktu; ya da
ben görmedim; ama...
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FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Gözlükleri falan...
YUNUS ERTEKİN - Ellerini, ayaklarını sağdan soldan topladık bazı parçalarını.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Gözlükleri gözünde miydi?
YUNUS ERTEKİN - Kafasını göremedim, gözlüğünü görmem mümkün değil.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sadece gövdesini...
YUNUS ERTEKİN - Gövdesini; yani, bir bütün halde görüyor idik. Süratle ben bir şey
örtülmesini istedim; çünkü, hanımı fenalaştı, onu kolonya falan orada zor ayıttık.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Efendim, ilk çıktığınız zaman gövdeyi gördünüz.
Çevrede kimseyi gördünüz mü?
YUNUS ERTEKİN - Çevrede, noktadaki polis anında başındaydı. Yani, akşam yoktu;
ama, sabah patlamada başındaydı.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Onun dışında dikkatinizi çeken, şöyle kasketli veya
montlu...
YUNUS ERTEKİN - Yok. Onu söyleyemeyeceğim; çünkü, bir anda kalabalık oldu
bizden sonra. Biz apartmandan çıkan birkaç kişiydik, bizden sonra birkaç kişi hemen çıktı yan
apartmandan.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Taksi şoförleri falan çıktılar mı o anda?
YUNUS ERTEKİN - Taksi şoförleri zaten 30 metre mesafede, hepsi geldiler; ama, kim
taksi şoförüdür kim değildir onu bilemem.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - O anda çevreden oraya doğru bir akım başladı.
YUNUS ERTEKİN - Akım başladı; ama, polis çok süratle geldi. Sanıyorum nokta
haber verdi. Süratle geldiler, ablukaya aldılar.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, birkaç dakika mı, on dakika mı?
YUNUS ERTEKİN - Yok... Bir beş on dakika içinde polis geldi oraya.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yunus Bey, Sayın Canseven'le uzun uzun tartıştık bu
konuyu hep dediniz. Sayın Canseven'in yaklaşımı neydi olaya; yani, nasıl mütalaa yapardı;
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bu dış güçlerin işidir, bu iç güçlerin işidir, bunu yakalarız, bunu yakalayamayız biçimindeki
yaklaşımı neydi?
YUNUS ERTEKİN - Şahsî kanımı soruyarsanız...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sizin kanınızı soracağım sonra da, Sayın Canseven'in...
YUNUS ERTEKİN - Sayın Canseven iyi bir polisti; yani...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Olaya nasıl yaklaştı?
YUNUS ERTEKİN - Türi<iye'de görebildiğim en iyi polislerden birisi.
Sayın Canseven çok iyi yaklaştı konuya; ama, daha sonrasını bilemem.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - iyi polis, iyi yaklaştı bunlar sizin kişisel... Mesela, ben, hiç
böyle olay anında birinci derecede bir şahite, özel bir şey söylemek üzere iki kez ikaz eden
bir şahite, yok canım herkesin ortasında konuş diyen polis, benim tanımıma göre iyi polis
tanımı değildir. Ben sizin kişisel değeriendinnenize saygı duyarım. Polis de değiliz, uzman
da değiliz; ama, izlediğimiz, ettiğimiz kadarıyla... Ama, yani, ben size iyi bir polisti, iyi bir
insandıdan daha çok nasıl, neler söylerdi bu iç güçlerin işi mi, dış güçlerin işi mi; bunu
mutlaka yakalarız, üç ay içinde yakalarız, bu yakalanmaz, çıkmaz anlamında soruyorum
efendim.
YUNUS ERTEKİN - Anlıyorum efendim. Yani, sizin yaklaşımınız kendi açınızdan çok
haklısınız. Bir gazetecinin yanında bunu, ısrarıma rağmen niçin söyletti... Yalnız orada bir
terslik var; ben eksik anlattığım için bir terslik var. Benim evimin salonu iki kademe gibi
olduğu için. Vali Bey, Mehmet Canseven, DGM Savcısı ve Emniyet Genel Müdüriüğünden
gelen, biri Emniyet Müdürü bir uzman arkadaşımız aynı noktada oturuyor, bu ari<adaş
bunların akabinde oturuyordu; yani, o an görmemiş olabilir. Ben de soramıyorum
utancımdan, bu arkadaş kim, diyemiyorum, benim koruma polisim var giremiyor. Valinin
koruma polisi var giremiyor, DGM Savcısının koruma polisi var giremiyor, bu adam nasıl
girer...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim...
YUNUS ERTEKİN - Olsa olsa bu savcı yardımcısıdır diye düşünüyorum.
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AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Görememiş olabilir, ola ki görmüş olabilir sizin hane
halkmdan birisi zannetmiş olabilir; yani, beni düşündüren, söz konusu olan vali de olsa,
Cumhuriyet savcısı da olsa, devletin başı da olsa bir talep var sizin baş başa görüşmeniz
konusunda. Bu belki de siz başka nedenle sırf validen sakladığınız için, herhangi bir kişiden
sakladığınız için değil de, özel, kişisel bir nedenden dolayı onun yanında konuşmak
istemeyebilirsiniz.
Ben olaya nasıl yaklaştığını soruyorum. Hep iyi polis diyorsunuz ama, mesela bir
şeyde de izliyoruz, takip ediyoruz; olay anında ne yaptı; o anda sizde çay içme konumunda
olması çok olağan mı o saatlerde; yoksa aşağıda delillerin toplanmasına mı nezaret
etmeliydi?
YUNUS ERTEKİN - Bitmişti efendim. Akşamüstüydü bu benim anlattığım. Saat
11.00'de bomba patlıyor, benim anlattığım 6 civan... Artık, yani, bütün olaylar, deliller her şey
bitmiş...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ne derdi efendim Mehmet Canseven, çok uzun uzun
tartıştık diyorsunuz. Çıkar bu olay...
YUNUS ERTEKİN - Mutlaka bulurum derdi. Mehmet Canseven, mutlaka bulurum
derdi. Yılanın deliğinde olsa Mehmet Canseven'in faili bulmaması için bir sebep
göremiyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - İstese bulurdu diyorsunuz.
YUNUS ERTEKİN - Ama istiyordu; yani, ya da bana öyle göründü, bilemiyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O yetenekte, o şeyde, istese bulur; ama, bulunamıyor bir
yandan da. Başka yere tayin oluyor. Valiliğe terfi ediyor.
YUNUS ERTEKİN - O sîzlerin bileceği iş. Bizlerin...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, sadece, bulunur dedi size onu hatırlıyorsunuz.
Herhangi bir şüphe, iç güç, dış güç...

- 660 -

YUNUS ERTEKİN - Mutlak surette, dış güç kanısı vardı ve burada söylemem belki
sakıncalı ama, çok kişiyi de çarmıha gerdi bu hususta; yani, ben biliyorum. Huylandığı her
kişiyi de çamnıha gerdi. Ben birebir biliyorum bu işleri.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Mesela, İslâmî Hareket Örgütünün üzerine gitti mi?
YUNUS ERTEKİN - Evet... Evet...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Onun üstüne gitti...
YUNUS ERTEKİN - Uzun süre onun üzerine gitti ve mutlak da İslâmî Hareketin işidir
kanısındaydı.
REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Ertekin, biraz evvel siz de belirttiniz, ben kendi
kanaatimi söyleyeceğim dediniz. Ben onu dinlemek istiyorum.
YUNUS ERTEKİN - Efendim, burada polislikten önce polislik yapmak yanlış şey. Ben
sekiz on yıl içlerinde judo hocası olarak bulundum polis teşkilatının. Sporu kavga aracı olarak
kullanmama yemini vardır. Onun için, ben rahmetli Nazım Cancan'm talebelerinden birisiyim.
Atatürkümüzün polis müdürünün talebelerinden birisiyim. Dolayısıyla, onun yardımlarıyla biz
haftada iki gün Polis Akademisinde, polis teşkilatına da ders verdik. İyi tanıdığım için kendi
kanaatlanmı falan söylemek istiyorum. Onun için Sayın Canseven’i...
Sayın Canseven'le ilk etapta münakaşa ederek dost olduk da, onun için iyi polistir
diyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Siyaseten ne tandanslıydı; yani, tabiî ki bir parti üyesi
falan değil de, mesela, DYP-ANAP o çizgi mi...
YUNUS ERTEKİN - Hayır. Her ikisi de değildi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Mesela, daha aşın milliyetçi mi?
YUNUS ERTEKİN - Bana göre, sol franksiyonlu idi; yani, SHP ya da CHP'ye mi
yakındı; onu da bilemiyorum; ama...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Söylemi orta sol bir söylem miydi?
YUNUS ERTEKİN - Vatanını milletini onun kadar ben sevmiyorum.
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AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O çok sevmenin getirdiği bir aşın milliyetçi dediğimiz bir
çizgi var.
YUNUS ERTEKİN - O çizginin ötesinde de olabilir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hatta daha da ötesinde.
YUNUS ERTEKİN - Yani, babası olsa, bu ülke için Mehmet Canseven tutuklardı. Onu
bildiğim için, ona inandığım için demin iyi polistir dedim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, siyasî çizgisine aşın milliyetçi diyebilir miyiz?
YUNUS ERTEKİN - Diyebilirsiniz.
REFİK ARAS (İstanbul) - Pardon, ben bir şey sormuştum zaten. Bey efendiyi
dinliyordum.
YUNUS ERTEKİN - Polisle benim aramda tezat gördüğüm bir hususu kendi
kanaatim olarak söyleyeceğim. O gün bana, Emniyet Müdürlüğündeki, teşkilattaki
arkadaşlarımız, bu mutlaka bir kişinin işi dendi. Ben kendileriyle münakaşa derecesine
varacak kadar münakaşa ettim. Dedim ki, şu an ayı tam hatırlamıyorum; ama, yerde kar bir
kanş. Buzlar üzerinde duran bir Renault arabanın altına eliniz girmez, iyi de bir sanayiciyim;
yani, otuz otuzbeş yıllık da bir sanayici hayatım var. Arabayı da iyi tanıyan bir insanım. El
ayak girmez.
Daha sonra bomba uzmanlan, bana, partilerin megafonlu arabaiannın megafonlannı
nereden alabildiğimizi, nerden bulabildiğimiz sordular. Bana niçin bunu soruyorsunuz
dediğim zaman da, efendim. Uğur Mumcu'nun arabasının altına yerleştirilen bomba, en
büyük ses düzeninin konulduğu mıknatısla konmuş denildi. Bulgular oydu çünkü. Ben de,
bilebildiğim, bir dedim Canses diye bir bu düzeni takan kişi var, bir Zenger diye bu düzeni
takan kişi var. Bildiğim yerlere gidin, onlar bilebilir nerden alındığını, bulunduğunu.
Bu bilgiler ışığı altında polisle münakaşamız şuydu: Yani, bir tencere gibi bir şeyi
alacaksınız, içine de bombayı koyacaksınız, arabanın altına, arabayı kaldırmadan
koyacaksınız; bu, mümkün değildi. Yani, benim tezatım buydu. Siz, bu, bir kaç kişinin işi.
Mutlaka krikoyla kaldırılması gerekir, öyle yerleştirilmesi gerekir; çünkü, araba... Ben arabayı
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gördüm. Arabanın tavanı bile uçmuş gitmişti. Tabiî, onlar da kendilerine göre haklı olduklan
tezleri savundular; ama, ben, yine de inanmadım. Mutlak surette o arabanın krikoyla kaldırılıp
%

konulması gerekliydi. Bir karış karda, buzda, hele caddenin de tam kenarı, erimemiş, oraya
elinizi sokacaksınız, Renault belki yüksektir diğer arabalara göre; ama, mümkün değildir bu;
çünkü, yerde bir kanş kar vardı patladığı gün.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu münferit, birey yaptığını iddia eden Ankara Emniyet
Müdürü mü?
YUNUS ERTEKİN - Hayır, hepsi...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Emniyetin genel havası...
YUNUS ERTEKİN - Emniyetin genel havası buydu. Ben burada aynidık arkadaşlarla.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yunus Bey, kar geceden var mıymış?
YUNUS ERTEKİN - Vardı efendim. Birkaç gün önceden beri vardı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, orada izlerin de olmuş olması gerekir değil mi;
sabaha kadar... Yani, karda bazı izler, hareketler, insan yatıyor, kriko giriyor, donmalar...
YUNUS ERTEKİN - Buzda belki o izi bulmak biraz zor. Karda dediğiniz doğru
efendim de, kar en azından bir aydır orada duran bir kardır. Sürekli arabalar gidip gelmesiyle
de artık tam bir buzluluk havasına girmişti. Yeni yağmış bir, iz bulunabilecek bir kar
niteliğinde değildi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ne de olsa kriko lekeleri, yağ izleri bir şeyler olmalı.
YUNUS ERTEKİN - Ama, o bombadan sonra da orada iz bulmanız biraz kabil değil.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Anladım.
YUNUS ERTEKİN - Yani, öyle hale getirmiş ki, çok güçlü bir bomba koşmuşlar. Biz,
hatta, sonra tartıştık, evin önünde park edilen araba olsaydı, bu evi, binayı yıkabilirdi diye
düşündük; çünkü, evin karşısındaki bir...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Patlama sesi siz de duydunuz mu?
YUNUS ERTEKİN - Duymaz olur muyuz efendim; ampuller...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Üç ses var mıydı efendim; üç patlama sesi gibi?
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YÛNUS ERTEKİN - Bir defa, tek sesti ve ben, avizelerden şeyler düştü, düşer
düşmez çok güçlü, çok yakınımızda olabileceği bir bomba diye fırladım, çıktım dışarıya.
Güldal Hanım da dış kapının içindeydi daha, apartmanın içindeydi. Korkudan senin araba mı,
bizim araba mı diye sordu bana. Meğer, Uğur Bey arabayı ısıtmaya gitmiş, beş dakika sonra,
siz araba ısınınca gelin demiş çoluk çocuğuna.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, sizin inancınız, o gece üç arabayla gelen o
insanlann ancak, kuvvetle muhtemel, buraya yerleştirebilirse onlar yerleştirebilir.
YUNUS ERTEKİN - Efendim, şimdi, üç araba aynı anda bir noktada duruyor, her
birinde de üçer dörder kişi var.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Polis te yok, şoförler de yok.
YUNUS ERTEKİN - Arabalar çalışır vaziyette.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hayır... Hayır... Taksi durağının şoförleri yok.
YUNUS ERTEKİN - Taksi durağının şoförleri otuz kırk metre uzakta.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hiç yüzleri, silüet olarak da bir şans; yok. Sadece bir kişi
olduğu hissedilebiliyor.
YUNUS ERTEKİN - Evet... Evet...
Şimdi, ben daha sonra, ertesi günü, Mehmet Beyle kapıştık bazı konularda da, bizim
sıramızda üç apartman var. Karşı tarafa gelen araçlar bizim sıramıza araba koymazlar;
çünkü, onlar hayli aşağıdalar. Üç apartmana misafir gelip gelmediğini araştırdım. Kendi
kapıcımızı, yan apartmanın kapıcısını, alt apartmanın kapıcısını, üçünü çağırarak...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Siz, bunu, kişisel gayretinizle yapıyorsunuz?
YUNUS ERTEKİN - Emniyet bana dedi ki, biz yaparsak saklayabilirler, sen bir araştır
bunu dediği için araştırdım. Bizim kapıcıya dedim ki, diğer kapıcılarla bir anlaş, bu
apartmanlardan kimlere misafir gelmiş dûn akşam. Bir araştır bakayım; yani, sekiz on kişilik
bir misafir olması lazım. Üç araba da dolu olduğuna göre ve saat 20.00'den sonra üç
apartmanın hiçbirisine de misafir gelmemişti. Yani, ben kendi tezimi çürütmek için bu
araştınnayı da yapmamda bir şey vardı; yani, üç araba misafir de gelmiş olabilirdi. Misafir
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geldik, şurdaydık, şu kişiler deselerdi, ben huylanmayacaktım o insanlardan en azından. Ben
yolun ortasında yarım dakika dumiadım. Sadece silaha menniyi verdim, verdiğim anda üç
araba birden hareket etti; onlann benim silahımı görmesi de mümkün değil.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Yani, siz geldiğinizde dışarıda kimse yoktu; o
zaman herkes arabanın içindeydi, arabalara binmişlerdi...
YUNUS ERTEKİN - Şu noktada cami var. Ben camiden aşağı indim otuz metre
geldiğim zaman, zaten evimin önüne gelmiş oluyorum, polis noktasının önüne. Yarım dakika,
bir dakika durmadılar, ben yolun ortasına koydum; çünkü, tembih edilmişti, mutlaka polis
noktasının önüne koy diye. Polis noktasının içinde benim aracımın plakası da yazıyordu.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Şimdi, Yunus Bey, şunu söylemek istiyorum: Yarım
dakika, bu gibi şeylerde çok büyük bir zamandır. Yarım dakika dediğiniz zaman yani, on
saniye içinde yani bir işi arabasına biner, arabaya çalıştırır, hareket ettirebilir yani. Yarım
dakika dediğiniz zaman, bu yanm dakika içinde dışarıda kimse var mıydı?
YUNUS ERTEKİN - Yoktu.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - O zaman niye yarım dakika orada beklemek
ihtiyacını hissettiler?
YUNUS ERTEKİN - Bilemiyorum.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Siz geldiğinizde arabalar çalışıyor...
YUNUS ERTEKİN - Benim geçip gideceğimi mi düşündüler; çünkü, ben polis
noktasının önünde park etmiş olan arabanın paralelinde durdum. Sanki içinde insan var,
çıksınlar da ben gireyim der gibi.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - O zaman şöyle bir şey
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ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - O zaman, şöyle bir şey oldu mu -güzel bir noktabelki, hakikaten bu iş için geldiler, baktılar ki araba geldi, yani sizin araba geldi, olayı yarıda
bırakıp gittiler; siz eve çıktıktan sonra gece tekrar geldiler.
YUNUS ERTEKİN - Olabilir; ona bir şey diyemem.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, size yönelik tehditler daha çok neye yönelikti,
ne hissettiniz o şeylerden? Yani, bunu yapanlar sizin ne bildiğinizi mi ölçmek istiyorladı?
YUNUS ERTEKİN - Ne bildiğimi ölçmek istediler uzun süre.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ne bildiğinizi ölçmek isteyen birileri...
YUNUS ERTEKİN - Yani, en azından şunu ölçmek istediler: Vasıta içindeki kişileri
tanıyıp tanımadığımı, gördüm mü görmedim mi, onu ölçmek istediler uzun bir süre.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Mehmet Beyle kapışıyordunuz bu konuda; yani, görüş
farklılıklarınız vardı. Nelerde daha çoktu görüş ayrılığınız? Yani, o hangi tezden gidiyordu, siz
hangi tezden gidiyordunuz?
YUNUS ERTEKİN - Bombayı tek kişinin yerleştirdiğindeydi o; ben, hayır diyordum.
Genel Müdürlükten gelen uzman arkadaş ile Ankara Emniyet Müdürü, tek kişi olabileceği
ihtimali üzerinde durdular. Ben, hayır dedim, sizin fikrinize katılmıyorum, bunu tek kişi
yapamaz. Niçin yapamaz kanaatine vardım; daha sonra, bomba uzmanları, Ankara
Emniyetindeki

bomba

uzmanları

bana geldiler,

bu anlattığım

şeyleri

nereden

bulabilecekleri... Niçin soruyorsunuz bana dedim, rahmetlinin arabasında patlayan bu da
onun için soruyoruz dediler. Onun için, yani, en büyüğü. Doğru Yol Partisi, misal nereden
alıyorsunuz siz bunları; ben de bilebildiğim iki yerin ardesini vermiştim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, Mehmet Beye, siz akşam üç araba gördüğünüzü
söylüyorsunuz, bunlardan şüphelendiğinizi söylüyorsunuz, bunun bir ekip, örgüt işi olduğu
üzerinde duruyorsunuz, onun söylediği, hayır, tek kişi idi, tek kişinin işi gibi gözüküyor...
YUNUS ERTEKİN - O, iyi polisliğinin verdiği güvenceyle onu söylüyor, çok kişi çok
çabuk ortaya çıkar biliyorsunuz; suçlu derecesi artarsa çok çabuk ortaya çıkabileceği ihtimali
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üzerinde... Mutlak suretle, bu tip örgüt işleri, hedefi bulamamak için tek kişiye yaptırılır
kanaatine varmıştı; tartışmamız bu yöndeydi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ama, oradaki kar şartlan, buz şartlan...
YUNUS ERTEKİN - Yani, o da mümkün değildi bence.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Tek kişi krikoyu da kaldınr, şeyi de yapar; yani, ben bir
arabanın altına bomba koyacaksam, arabanın ... Hidrolik krikolar var, hem de kamyon
krikoları...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Koyulduysa gece koyulmuştur zaten değil mi?
YUNUS ERTEKİN - Gündüz konulması kabil değil efendim. Yani...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - O kadar insanın içinde görülür.
YUNUS ERTEKİN - 30 saniyede, mesela, iddia etti Genel Müdürlükten gelen
arkadaş, 30 saniye içinde konulup aynlabilir dedi. 30 saniye de olsa, yer kalabalık bir yer;
yani, gelip geçen, taksici grubu, polis noktası, GAP'ın köşesi, biraz hareketli bir yer. Tabiî, bu
düşünceye göre...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yunus Bey, evinize gittikten sonra, eviniz yola bakıyor mu?
YUNUS ERTEKİN - Hayır, benim evim Ankara cephesine bakıyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, o polis noktasının olduğu yeri, o arabalann park ettiği
yeri görüyor musunuz? Bunlar tekrar geri geldi mi?
YUNUS ERTEKİN - Görmüyorum; görsem, zaten huylandığım için mutlak surette,
ışığı karartıp bakarım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Acaba ne yaptılar, ne ettiler diye bir izleme oldu mu?
Sonra mı yaptılar?
YUNUS ERTEKİN - Ben kendimden huylandım, keşke rahmetliden huylansaydım da
polise telefon etseydim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hayır; kendi üzerinizden...
YUNUS ERTEKİN - Kendimden huylandığım için, en azından bakardım yani caddeye
bakıyor olsaydı; ama, benim evim orayı görmüyor.
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FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bir de Ömer Çiftçi var...
YUNUS ERTEKİN - Yan apartmanda efendim o.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Onun penceresiyle Uğur Beyin penceresinin birbirini
görme ihtimali var mı?
YUNUS ERTEKİN - Hayır efendim, tam tersi.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, imkân var mı birbirleriyle pencereden
konuşmalarına?
YUNUS ERTEKİN - Şimdi, Uğur Beyin apartmanı bu cepheye bakıyor. Çiftçi Beyin
apartmanı bu cepheye bakıyor; yani, çok dolambaçlı bir yer, mümkün değil.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, Mehmet Beyle tartışmalarınızda şeyin lafı geçti
mi, o tarihlerde hiç kuşkulanıldı mı, mafya, baba örgütleri dediğimiz yeraltı örgütlerinden hiç
kuşkulanıldı mı?
YUNUS ERTEKİN - Hayır; hiç kuşkulanılmadı. Siz kuşkulanıyor musunuz efendim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bir önyargı yok da; devlet içinde kişilerin, bir çetenin
yapmış olabileceğinden kuşkulanıldı mı o tarihte, sizin Mehmet Beyle görüşmenizde?
YUNUS ERTEKİN - Mehmet Bey, o konulara pek cevaz vermezdi; yani, öyle şeyler
konuşturmazdı; çünkü, örgütü kabul etmezdi Mehmet Bey, çapulcu bunların hepsi derdi,
kendinden başka sert adam tanımazdı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, tamam, demek ki bu, bu şekilde giderseniz de, yok,
birisi işlememiş bu cinayeti. Örgüt yok, devlet içinde değil, mafya değil, o değil, bu değil,
uzaydan birileri gelmiş, yapmış gitmiş gibi bir sonuç çıkıyor ortaya.
YUNUS ERTEKİN - İlk söylediğniz şeyin dışında, Mehmet Beyin pek yaklaşımı yoktu.
TEVFİK DİKER (Manisa) - İslâmî Hareket...
YUNUS ERTEKİN - İslâmî Hareketin dışında pek şüphesi yoktu.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ozaman da, bu konuşmalarınızda bunun adını İslâmî
Hareket Örgütü diye mi anardınız?
YUNUS ERTEKİN - Ben anmadım da, onlar andı efendim.
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AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, bu biçimiyle mi, yoi<sa daha başka tabirle, ne
bileyim, dinî kesim, işte, müslümanların şeyi, İran'dan dış kaynaklı mı, yoksa, aynen İslâmî
Hareket Örgütü diye mi?
YUNUS ERTEKİN - İslâmî Hareket; hatta, birkaç kişinin de ifadesini aldı bu konuda.
Yani, sizce malum olması lazım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, biliniyor tabiî; İstanbul'dan gelenler, arabalar
yakalanmış, evler basılmış.
YUNUS ERTEKİN - Ama, bana gösterilen arabalarla alakası yoktu yalnız.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Siz okumuşsunuzdur zaten. Mumcu suikastına ilişkin
yazılan yazılarda hepsi, ifadeleri var onların. Bir şahit çıkıyor Ayhan Aydın diye.
Hatırlıyorsunuz onu.
YUNUS ERTEKİN - Hatırlıyorum da; Allah rızası için, şahitlik yapacak adam dürüst
yapmalı, yoksa, bunların hepsi dalavere...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yunus Bey, taksi durağındaki çaycı diyor ki "kazan
patlaması dediler" diyor, kim vardı etrafta diyoruz "çıktım, baktım, kazan patlaması diye çıktım
kimse yoktu" diyor. Şimdi, kazan patlaması diyen birisi var ki buna. Yani, o da sizinle beraber
ilk çıkan. Şimdi, oraya ilk çıkan siz oluyorsunuz, Güldal Hanım oluyor, taksi durağının çaycısı
oluyor, polis hemen başında diyorsunuz değil mi.
YUNUS ERTEKİN - Evet, polis vardı ve yoldan geçen bir arabanın ön camı patlamıştı,
yoldan geçen bir araba vardı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Çaycı ne araba görmüş...
YUNUS ERTEKİN - Yoldan geçen arabanın içinde de bir hanım vardı zannediyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, en erken görme ihtimali olan polis ile çaycı. Şimdi,
hemen, daha...
YUNUS ERTEKİN - Bizden önce, doğru.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Polis kimleri gördüğünü söyledi mi, hiç patırlıyor
musunuz? Çaycı diyor ki, hiç kimseyi görmedim.
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YUNUS ERTEKİN - Hatırlamıyorum; sadece bir arabanın geçip, ön camının
patladığını, hatta, yaralandığını söylediler. Ben Güldal Hanımı oturtturdum, yan apartmandan
çıkan kişilere teslim ettim, yarası falan varsa hastaneye gönderelim diye baktım, ciddî bir şey
yok denildi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Siz polisi fark edebildiniz ama...
YUNUS ERTEKİN - Vardı polis.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Çaycıyı fark edebildiniz mi?
YUNUS ERTEKİN -

Hayır, etmedim onu. Bir de, o taksi durağının buraya

konulmaması hususunda çok büyük ısrarlar edildi, ona mana veremedim ben.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Çaycının hiç ifadesine başvurulmuş mu; vurulmamış
bugüne kadar. Emniyet ifadesini almamış, savcı da almamış.
YUNUS ERTEKİN - Durakta çaycı mıymış bu adam?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Evet, durakta çaycı. Benim okurken çok ilgimi çekti ve
oradan gittik; hiç ifadesine başvurulmamış.
YUNUS ERTEKİN - Durakta çaycı olmaz...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Telefona bakıyor.
YUNUS ERTEKİN - O olabilir.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Çaycılık yapıyorum, telefona bakıyorum diyor ve olayın
olduğu tarihlerde orada, öncesi ve arkası.
YUNUS ERTEKİN - Bilemiyorum; ama, bu taksi durağının buraya konulmaması için,
neredeyse herkes uğraştı. Ben dedim ki, niye milletin ekmeğiyle oynuyorsunuz kardeşim,
gariplerin ekmeğiyle, bırakın kursun, evden çıkan birisi de, hanımlarımız çıktığı zaman, hiç
olmazsa önünde taksi bulur. Yani, bana ısrarla diyorlar ki, bu durağı buradan kaldırttır; niye,
sebebi ne...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Diyenler kim?
YUNUS ERTEKİN - Kimler değil ki efendim, apartmandan, yan apartmandan,
valisinden bilmem nesine kadar hepsi.
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, orada bunlar olursa, bir şeyler görürler de biz
cinayeti işleyemeyiz şekliyle mi?
YUNUS ERTEKİN - Yani, mümkün değil o; çoluğumuz çocuğumuz rahatsız olur taksi
durağından diye.
BAŞKAN - Şimdi, buraya gelen polisler dediler ki, biz Ertekin'in arabasını
bekliyorduk; çünkü, Ertekin'in arabasını bize teslim ediyorladı. Polis noktasının yanına siz
arabayı bırakıyormuşsunuz.
YUNUS ERTEKİN - Evet; uzağına bırakmıyordum en azından.
BAŞKAN - "İşte, Eretekin'in koruması geldi, bize söyledi, bu arabaya göz kulak olun
dedi, o sebeple, Ertekin'in arabasını takip ediyorduk; ama. Uğur Mumcu'yla ilgili bize böyle
bir ikaz yapılmadı bize" dediler. Tabiî, siz ilk önce, çıkarken, siz kendirvizden
endişeleniyorsunuz, sürekli bir endişe içerisindesiniz. Uğur Beyin sözü de "ya sen ya ben*
endişesi var.
YUNUS ERTEKİN - O, böyle, apartman toplantılarında bu sohbetlerde geçerdi bizim
bu konuşmamız.
BAŞKAN - Ondan sonra, Güldal Hanım da diyor ki çıkarken "senin araba mı, bizim
araba mı." Şu halde, devamlı, böyle bir beklenti içindesiniz.
YUNUS ERTEKİN - Evet, evet, maalesef.
BAŞKAN -

Fakat, bu beklentiye karşılık, en azından, sizin için, belki sizin

girişimlerinizle arabanız gözetim altında; ama, Uğur Beyle ilgili bir şey yok görebildiğimiz
kadarıyla, bir koruma tedbiri veya...
YUNUS ERTEKİN - Sağ olsun vardı da, kendisi pek inanmazdı bu işlere. Uğur Beyin
de koruması vardı. Ben Bahçelievler'de oturuyordum, Uğur Mumcu Apartmanındaki dairem
de varken. Natık Canca Ankara'ya tayin edilmişti. Bana geldi "abi lojmanım yok, şimdilik
nerede oturacağım, bana bir ev bul" dedi. Benim iki üçtane dairem vardı, hangisini
beğenirsen orada otur dedim. Orayı beğendi, orada oturdu. Evin içini değiştirip kendim oraya
taşınmak istediğim için, bir defa gittiğim zaman, elimde bir torba vardı, biri "ben polisim,
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torbayı arayabilir miyim" dedi. Ben, ne polisi hayrola, apartmanı polis mi bekliyor diye
sorduğumda "ben Uğur Mumcu'un korumasıyım" dedi. Yani, ben biliyorum Uğur Mumcu'nun
korumasının olduğunu.
REFİK ARAS (İstanbul) - Daha önceki bir tarihte herhalde.
YUNUS ERTEKİN - Tabiî, çok önceki bir tarihte. Sağ olsun, inanmazdı ama öyle
şeylere, beni dünyada kimse koruyamaz derdi.
Allah korusun, nerede olursa olsun; yani, benim arabamı da bekliyorlardı falan diye
değil...
BAŞKAN - Bir de, benim dikkatimi çeken şu...
YUNUS ERTEKİN - Doğrudur efendim, ben, çünkü Doğru Yol Partisi Ankara İl
Başkanlığını 52 kişi bastı, bizi sekiz saat rehin aldı.
BAŞKAN - Şimdi, bir olay oldu; olaydan iki gün sonra sizin ifadenize başvurdular;
sonra, otomobilin patladığı yeri gören, camları kınlan diğer komşulann ifadeleri alındı mı
acaba? Yani, komşular arasında sohbet ederken, benim ifadem alındı alınmadı gibi...
YUNUS ERTEKİN - Alındı; aşağı yukan hepsi alındı.
BAŞKAN - Hepsi alındı.
YUNUS ERTEKİN - Benim bilebildiğim, olayı görebilen, pencereden görebilecek
kişilerin ifadesine başvuruldu.
BAŞKAN - Yani, sizin apartmanda ifadesine başvurulmayan...
YUNUS ERTEKİN - Kemal Nevruzoğlu’nun ifadesine başvurulup vurulmadığını
bilmiyorum.
BAŞKAN - Nevruzoğlu var bizde. Onun ifadesine, Erdoğan Nevruzoğlu...
YUNUS ERTEKİN - Erdoğan, o oğlu.
BAŞKAN - Onun ifadesine başvurulmuş.
YUNUS ERTEKİN - O Amasya Valisinin oğlu.
BAŞKAN- Bizdeki bilgilere göre. Yunus Ertekin, Erdoğan Nevruzoğlu, İbrahim
öncü'nin ifadesine başvurulmuş.
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YUNUS ERTEKİN - Olay anında polis, emniyet müdür yardımcısı, bire bir bütün
şeylere tarama yaptı, ben biliyorum.
BAŞKAN - Daireleri dolaştı, ifadeleri aldı.
YUNUS ERTEKİN - Olay anında, ayni bombanın patladığı gün, pazar günü, üç
apartmanı da tarayarak, kalabalığın içinde, siz nerede oturuyorsunuz, gördünüz mü, ettiniz
mi gibi tarama yaptı; ancak, görenlerin daha sonra ifadesine başvurulmuş olabilir veya
vurulmamış olabilir, onu bilemiyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - En büyük delil, sizin gece gördüğünüz o üç araba ve sizin
verdiğiniz bilgiler üzerine, demek ki, tespit, yani, emniyet, onlan, araçları ve bir şeyleri
bulamadı değil mi?
YUNUS ERTEKİN - Bulamadı; yani, bana 10'a yakın araba gösterildi ama hiçbiri
değildi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Plaka hatırladınız mı hiç?
YUNUS ERTEKİN - Hayır efendim; keşke.'..
TEVFİK DİKER (Manisa) - Zenci tipli adamlar?
YUNUS ERTEKİN - Zenci tipli adamlar olsaydı dikkatimi çekerdi; ama, değildi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bayan galiba -bay mı bayan mı- üç bayan görüyorum...
Güldal Hanım, o anda gözüme bir siluet geldi diyor; yani...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Patlamanın olduğu zaman mı?
YUNUS ERTEKİN - Patlamanın olduğu gün.
TEVFİK DİKER (Manisa) - O, patlamanın olduğu gün, şimdi benim sorduğum gece;
çünkü, bu olayın en kritik safhası Yunus Beyin geldiği gece saatlerinde, işte o polisin
olmadığı noktanın yanında, bir kapıya bakan ışık, üç arabanın hazır, sanki orada ekip
kurulmuş, polisin olmadığını biltyor.
YUNUS ERTEKİN - Yani, o iş için tezgahlanmış bir operasyon gibi ben ertesi gün
hayal ettim. Zaten, bomba patladıktan sonra, altı yedi saat sonra o olay aklıma geldi, bir gece
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önceki olay aklıma geldi. Bomba patlamasaydı, belki, o olayı unutup gidecektim ben, yani,
her gün kendi kendimize huylandığımız için...
TEVFİK DİKER (Manisa) - O, bizim dinlediğimiz, Kırıkkale'de olan, Tilav denilen
adam, o gece 8'e kadar nöbetçi...
YUNUS ERTEKİN - Doğrudur; Kırıkkaleliydi, iyi hatırlıyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Kırırkkaleli, Tilav nöbetçi ve yok orada.
YUNUS ERTEKİN - Genç bir çocuktu.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Arabanın başında, olayın olduğunda gördüğünüz polis,
devralan polis. Gece...
YUNUS ERTEKİN - Evet, devralan polis; gece nöbeti değil; çünkü, bomba sanıyorum
öğleye yakın patladı, sabah 7'de, 8'de değişiyor nöbet.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, olay yerine giden gündüzcü mü; gündüzcüyü daha
dinlemedik, biz gececiyi dinledik.
YUNUS ERTEKİN - Gündüzcü hiç önemli değil bana göre.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu işin gece sırrı önemli, o polisin orada olmayışı, o üç
araba, üç kişi.
YUNUS ERTEKİN - Gündüz o iş yapılmaz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yunus Beyin gördüğünün dışında, o olayı o saatlerde
görebilen, şüphelenen kimler varsa, eş dost, konu komşu...
BAŞKAN - Siz, ne sanayicisisiniz efendim?
YUNUS ERTEKİN - Benim madenî eşya fabrikası...
BAŞKAN - Biraz önce, o arabanın altına bombayı yerleştirilmesi, sanayiciyim, soğuk
falan dediniz de onun için sordum.
YUNUS ERTEKİN - Efendim, şimdi, yeni sanayi Tunç Caddesinde otuz yıl; fabrikam,
şimdi, Sincan organize sanayide; ama yani, arabanın neresinin ne olduğunu bilebilecek
birisiyim; otuz yıl o sanayinin içinde...
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AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Metal nedir, sac nedir, nasıl olur, insan bilir tabiî sanayici
olduktan sonra.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, sizin kanaatiniz bunun gündüz yerleştirilmesi. Evi siz
biliyorsunuz, caddenizi biliyorsunuz, çevreyi biliyorsunuz, kış şartlannda mümkün değil. Bu iş
mutlaka gece yapılmalıdır,
YUNUS ERTEKİN - Gündüz mümkün değil.
TEVFİK DİKER (Manisa) - İki gece önce de yapılmaz herhalde; çünkü...
YUNUS ERTEKİN - Olabilir; Uğur Mumcu İstanbul'daymış, sanıyorum, yanlış
hatırlamıyorsam, bir hafta falan İstanbul'da kalmış...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Cuma akşamı gelmiş.
YUNUS ERTEKİN - Geri dönmüş, gelmiş, ertesi gün patlamış bomba; öyle denildi
bilebildiğim kadarıyla.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bir de, bilemiyorum, yani, öyle bir şey ki, bombayı
yerleştiren kişinin, polisin olmadığını bilmesi lazım, çaycının yattığını bilmesi lazım, bir şeyleri
bilmesi lazım; yani, bu kadar...
YUNUS ERTEKİN - En azından, bilmesi lazım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Kapıcıdan bir şeyler alması lazım, odacıdan bir şeyler
olması lazım, bir de, o araba patlayacağı zaman. Uğur Mumcu'nun da bineceğinin tahmin
edilmesi lazım.
YUNUS ERTEKİN - Ama, Uğur Mumcu'nun arabasına Uğur Mumcu'dan başkası
binemez.
TEVFİK DİKER (Manisa) - O zaman, o garanti...
YUNUS ERTEKİN - Benim arabama herkes biner; ama, onun arabasına kimse
binemez.
TEVFİK DİKER (Manisa) - O zaman, bu bilgileri biliyor, o tamam.
YUNUS ERTEKİN - Kesin biliyor.
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Belli bir bilgi birikimi var, takip edilmiş, alınmış bu bilgiler.
O zaman, o gece, sizin gördüğünüzün üstünde, emniyetin...
YUNUS ERTEKİN - Israrla... Israrla... Ama, 10 arabaya yakın araba gösterildi bana
Ankara Emniyet Müdürlüğünde; fakat, alakası yoktu arabaların. Tabiî, örgütle ilgili yakalanan
arabaları getirip koyuyorlar oraya; yani, bizim tarif ettiğimiz arabayı, bire bir, plakasını
bilmedikten sonra bulması kabil değil.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sizin çevrenizde, lokanta, disko, bar, oralarda, hani böyle
üç arabayla gelip gençlerin kalabileceği böyle bir şeyler...
YUNUS ERTEKİN - Yok, yok.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, çok yüksek ihtimalle, kalsa kalsa...
YUNUS ERTEKİN - Misafir gelmesi lazım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Misafir kalır, bir de kötü niyetliler kalır.
YUNUS ERTEKİN - Yani, iki yoldan biri; ama, ilk birinci iyi niyeti biz kontrol ettik, yok
öyle bir şey; polis tutanaklarında da olması lazım, bilemiyorum.
BAŞKAN -

Siz, kapıcılara sorduk, hiç misafir geldi mi diye; biraz önceki

arkadaşlardan bir tanesi dedi ki...
YUNUS ERTEKİN - 21.00'den önce gelmiş gitmişler...
•BAŞKAN - Hayır; üç araba, aileler arabaya bindiler, apartmandan el salladılar dedi;
bu bilgiyle bu bilgi biraz...
YUNUS ERTEKİN - Ama, benim söylediğim 02.CX)'diydi.
BAŞKAN - Hayır; siz, hani, daha sonra emniyet müdürüyle beraber, emniyet müdürü
size söylemiş kapıcılara sorun diye, kapıcılar demişler ki, saat 20.00'den sonra hiç misafir
gelmedi.
YUNUS ERTEKİN - 21.00'den

misafirimiz yoktu bilgisini almıştım ben,

BAŞKAN - Biraz önce konuşan arkadaşımız da dedi ki, sabahleyin 7-8, nöbet
sırasında, aileler çıktı ve pencereden...
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YUNUS ERTEKİN - Ancak, efendim, yalnız, o, ben cumartesi gecesi misafirin gelip
gelmediğini araştırdım.
BAŞKAN - Cumartesi işte.
YUNUS ERTEKİN - Sizin söylemiş olduğunuz, pazar sabahı oluyor, onu bilemem.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bir de, Behçet Cantürk'ün avukatının evinden bahsediliyor
belgelerin içerisinde, ifadelerde. Sizin komşularınızdan biri onun avukatının eviymiş ve hatta
satılmış o olaydan sonra.
YUNUS ERTEKİN - Bizim apartmanda mı?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Çevrenizde.
YUNUS ERTEKİN - O konuda hiçbir bilgim yok.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz; buraya kadar geldiniz zahmet ettiniz. İnşallah,
bundan sonra sizi çağıran olmaz.
YUNUS ERTEKİN - Çağınrlarsa da bildiklerimizi aynen söyleriz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - En somut, en samimî bilgiler, başından beri burada, bu
adamcağızda;, geldiğinde dikkatini çekmiş;.yani, hep dosyada da çıkıyor, orada üç arabanın
içindekiler...
REFİK ARAS (İstanbul) - Üç araba farlarını tutup da, o kadar, böyle gündüz haline
sokup bu işin yaptırılmasının mantığı da yok; olamaz yani.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Gece, 02.00 olduğu için...
REFİK ARAS (İstanbul) - Olsun efendim, o kadar ışığa...
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Ama, şu var, iç kaynaklıysa olabilir; kimsenin
umurunda olmaz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Kapıcısının ifadesine başvurulmamış, çaycının ifadesine
başvurulmamış, bu çevredeki bazı insanların ifadelerine başvurulmamış; hiç ilgisiz bir adamı
yakalamışlar...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, emniyetin görevini tam yaptığı kanaatinin oluşması
için hiçbir neden yok şu ana kadar. Tam tersine, ciddî bir ihmal var.
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Düşünüyorum ben, eline bombayı verse, ben nasıl
geleceğim oraya...
BAŞKAN - Emniyet müdür neden desin ki, sen kapıcıları topla da sohbet et falan filan
diye.
REFİK ARAS (İstanbul) - Gizlenmesin diye, bizden saklamasın...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Anlatacaklarını da gazetecinin yanında, her yerde anlat;
yani, ama, biz bir dosya istediğimizde, aman gizli, siz milletvekilleri duymasın...
REFİK ARAS (İstanbul) - Yani, hedefe bağlı o iş, niyete bağlı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Orada polis var, çay ocağı var, taksi durağı var, kapıcı var,
önce onlara sorulur yani, kimi gördünüz, ne yaptınız diye. Bir adam çıkıyor buraya, geliyor,
diyor ki, ben bu konuda bilgi vereceğim...
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Yani, şimdi, bir Anadolu insanı, karısına asılınmış
olsa, ben bir yere gidiyorum der evini bekler, evine girip çıkanı bekler, gidip de koca
Ankara'da şey aramaya gitmez.
BAŞKAN - Hüseyin Bey hoş geldiniz.
Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili davet edildiniz, o konuda sizin ifadenize, bilgilerinize
ihtiyacımız var; buyurun, söz sizin.
Evvela, tabiî, kendinizi tanıtmanızı, tutanaklara geçmesi açısından ve o olayın olduğu
günkü görevinizi de...
HÜSEYİN ÖZALP -

Şimdi, efendim, ben olay tarihinde Ankara Emniyet

Müdürlüğünde Asayiş Şube Müdürü olarak çalışmaktaydım. Asayiş şube müdürünün görevi,
teşkilatın iç yapısı, çalışma şekli itibariyle, adlî ve adi olaylara yöneliktir. Yani, gasp, soygun,
hırsızlık, otodan, evden hırsızlık hadiseleri, adi cinayet olayları, gasplar, dolandırıcılık falan
gibi, şu anda aklımıza gelmeyen başka bir sürü adi suçlarla ilgili -siyasî değil- olaylara bakar.
Merkez ilçeler vardır ilde. Ankara'da, o tarihte beş tane ilçe -sizin dinlediğiniz, mesela,
Çankaya İlçe Emniyet Müdür gibi- vardı, onlar da bana bağlı adlî görevleri itibariyle; ben de
cumhuriyet başsavcılığının muhatabıyım. Emniyet müdürlüğünde cumhuriyet başsavcılığının
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muhatabı asayiş şube müdürleridir. Yani, emniyet müdürünün adlî görevi olmaz, asayiş şube
müdürüdür.
Ben, o tarihte asayiş şube müdürüydüm. Olayı da hatırlıyorum. Olay olduğunda ben
dışarıdaydım; yani, evde değildim, sanırım bir pazar günüydü -emin değilim pazar olabiliröğle saatleri falandı. Olay yerine biz gittiğimiz de, tabiî, olayın muhatabının rahmetli Uğur
Mumcu olduğu anlaşılınca, zaten, bu telsizlerden, ilgili kanallardan falan geçiyor. Yani,
asayiş kanalından bu anons edildiğinde, haber merkezinde bir grup amir başkomiseri olur,
onun yanında böyle çeşitli kanallara bakan -böyle büyük bir masa gibi masa vardırmemurlar vardır. Oradaki, asayişe bakan memur anonsları alınca. Uğur Mumcu adı geçince,
zaten, hemen siyasî şube hizmetlerinin yürütüldüğü kanala bakan memur haberdar oluyor
-böyle karşılıklı- duyuyor veya kalkıp, gidip söylüyor neyse. Ondan sonra, biz gittiğimizde,
zaten siyasî şube gelmişti. Olay yerine gittiğimizde araba paramparçaydı, ben de gittim olay
yerine. Bir süre sonra anlaşıldı Uğur Mumcu olduğu. Böyle olaylarda bir panik yaşanıyor
haliyle, onun süresi uzun kısa olabiliyor, çeşitli yan etkilere, şartlara bağlı. Olayın Uğur
Mumcu ile ilgili olduğu anlaşılınca, biz, zaten, asayiş şube müdürlüğü olarak veya bana bağlı
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak, böyle çevre tedbirleri falan aldık biz. O ilgililer geldi,
siyasî şube geldi, bizim istihbarat birimlerimiz geldi. Daha sonra, soruşturmayla bizim bir
ilgimiz olmadı haliyle; ama, şunu biliyorum -ben şu anda polis başmüfettişi olarak
çalışıyorum genel müdürlükte, bilahara ben il emniyetmüdürlüğü falan da yaptım bu olaydan
sonra- Ankara Emniyet Müdürlüğü çok ciddî bir çalışma yaptı. Yani, o dönemde beraber
çalıştığım arkadaşların görevini, yaptığını ihsas etmek için söylemiyorum, Allah rızası için
söylüyorum, doğrudur söylediklerim, çok ciddî bir çalışması oldu polisin; ama, yani, mevcut
yapısı itibariyle polisin bunu çözmesi de mümkün değil. Yani, bu ciddî bir olaydı. Ülkeyi
-kendi değerlendirmemdir bu benim, şahsî değerlendirmemdir- böyle, ülke içindeki, 12 Eylül
öncesine benzer sağ-sol çatışması falan gibi bir olay değil. Bizim o tür olaylarda haber alma
istidadımız daha fazladır. Yani, bu, dışarıdan, dış merkezlerle ilgili bir hadise. Uğur
Mumcu'nun kişiliği
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U ğur Mumcu'nun kiş iliğ i belli, işte, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok falan
gibi

h a d is e le r

O rtadoğuya,
son ucu nda
son ucu nda ,

de

var

Lübnan'a
ancak

daha
hâkim,

m üm kündür

im kâ nla r

öncesinden.
böyle
bu.

s onucunda

çok

U luslararası;
cid dî

Bundan

mümkün

bir

sonra
o la b ilir.

yani,

bölgeye,

istih ba ra t

çalışması

da
Polis

öyle

bir

çalışma

çalıştı,

em niyet

m üdürü -şim diki Edirne va lisi- çok ciddî bir adamdır, işinin ehli b ir adamdır.
Yani, po lisin o olayı aydınlatması mümkün olsaydı, o adam aydınlatırdı, kesin
söylüyorum . Çok çalışkan bir adamdır, işinin ehli, cid dî bir insandır. Çok
yü kle n d i polis; ama, bir netice almak mümkün olm adı. Yani, buna ek olarak,
benim, başka arz etmek istediğim , Komisyonum uza, z a tiâ lile rin iz e başka bir
şey yok. Bu arada sizin düşünüp sormayı isted iğ iniz bir şey varsa, onları
ayrıca cevaplandırayım efendim. Bir özet yapmaya çalıştım ben.
BAŞKAN - Görev ta rih in iz kaçta başladı, kaçta bitti Ankara'da, asayişle
ilg ili olarak?
HÜSEYİN ÖZALP - Temmuz 1991'de başladı, olay ta rih in d e n üç dört
gün sonra da asayiş şube m üdürlüğüm bitti benim. Ondan sonra da, tüm
Ankara'nın asayiş işlerin den sorumlu em niyet müdür yardımcısı oldum.
BAŞKAN - Yine asayişten sorumlu oldun.
HÜSEYİN ÖZALP - Asayişten sorumlu. Yani, o bakmış olduğum şubeye
de bakan em niyet m üdür muavini durum una pozisyon olarak geldim . Üç dört
gün sonraydı bu olaydan.
BAŞKAN - Emniyet müdür yardım cılığınız ne kadar sürdü?
HÜSEYİN ÖZALP - Emniyet m üdür yardım cılığım , 1993'ün sonuna kadar
sürdü.
BAŞKAN - Dolayısıyla, siz, olaydan sonra, bir sene daha bu olayla
ilg ile n d in iz .
HÜSEYİN ÖZALP - Tabiî.
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BAŞKAN - C inaye t masası asayişe bağlı değil mi?
HÜSEYİN ÖZALP - Tabiî, asayişe bağlı.
BAŞKAN - Bu olayı ben basit bir olay olarak ilk önce şey yapıyorum.
Çünkü, gördüğüm kadarıyla, çok karmaşık bir olay olarak, başlangıçta devletin
bütün birim le ri el koymuş: fakat, bütün birim leri el koyduktan sonra, olay
savcılığa in tikal etmiş. Kontrold e biraz içerik var gibi geliyor. Basit bir cinayet,
işte, Ahm et ağanın cinayeti gibi bu olay soruşturuldu mu? Ne bileyim , normal
bir cinayet ihbarı aldığınız zaman, normal bir faili meçhul cin aye t haberi
aldığınız zaman, s oruşturduğunuz gibi, bu cinayet soruşturuldu mu?
HÜSEYİN ÖZALP - Yani, tabiî efendim, bu siyasî bir cin aye t rahmetli
Uğur Mumcu'nun cinayeti.
ABDULLAH

ÖZBEY

(Karaman)

-

Siyasî

o ldu ğun a

nereden

kanaat

ge tiriyorsu nu z?
HÜSEYİN ÖZALP - Uğur Mumcu, hangi gazetede yazarlık yapardı; hangi
kitapların

yazarıydı,

s ahibiydi;

Türkiye'de

hangi

görüşü

temsil

ederdi;

Türkiye'de hangi odakların hedefiydi, h a n g ile rin in yanındaydı; Kom isyonun
tüm ü ye le rince bu bilin en bir şey. Benim tekrarlam am a gerek yok. Yani, siyasî
bir olay olduğu belli. Bunun üzerinde, ben, açıklam aya bile gerek olm adığını
düşünüyorum . Net bir şey, görüntü o. Tabiî, adi cinayet olayları farklı efendim ,
bu farklı. Terörle M ücadele Şube M üdürlüğü bunun soruşturmasını yapıyor.
BAŞKAN - Ben, noktaya gelm ek istiyorum . Terörle mücadele yöntem leri
farklı; yani, bir olayı in celerken. Cinayet hususlarını araştırma konusunda
terörle m üca de len in pek ih tisaslaştığı şeysinde de ğilim . Daha çok, bu ihtisas
konusu c in aye t olayla rı...
HÜSEYİN ÖZALP - Ben, sizin sorunuzu anla dım efendim. Onu, izn inizle
arz etmeye çalışayım. Terörle m ücadelenin, son zam anlarda, cin aye t masası
g ibi, cin aye t masasının Ankara'da yılda bakmış olduğu
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cin aye t sayısı yüz

vefakâr bir teşkilattır, çok çalışan bir teşkilattır. Bunu şu şeyle söylüyorum ,
özür dilerim ;

m eslek

hayatımızda,

kaymakam

olmamıştır

kaym akam lıklara

vekâlet etm işizdir, sivil kuruluşlara... Yani, b ir yıl, birbuçuk yıl ve kâ le t ettiğim iz
dö n e m le r olm uştur; hep bilgim iz olm uştur yani. Ayrıca, po lislik, komple şeyi de
g e rektirir, polis vatandaşla, çeşitli devlet ku ru luşlarıyla yoğun ilişk is i olan bir
teşkilattır, asker gibi de ğ ild ir. B ilgim iz olm uştur bizim bu yapıyla ilg ili. Polis,
mevcut im kânların çok fevkinde sonuçlar almıştır; ama, bu birkaç cin ayet,
m aalesef, ne tice le n d irile m e m iştir; ama, elinden ge leni yapm ıştır polis.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hüseyin Bey, olay yerini biliyo rs unu z , gittiniz;
orada bir taksi durağı var. Bir apartm anda oturuyordu rahmetli. Apartm anda bir
kapıcı var. Taksi durağında şoför var, çaycı var. Bugüne g e ld iğ im iz d e , dört yıl
geçm iş olm asına rağmen, bizim çok hayretim izi çeken bir o la yla karşılaştık.
Şim di, cin aye t masası da olaya el koysa, em niyetin terörle m ücadelesi de
koysa, ilk önce akla g e le b ile c e k orada polis var, onun b ilg is i olması lazım.
Hemen orada bir çay ocağı var, şoförlerin veya çaycının b ilg is i olması lazım.
Hemen bir apartman var. Yani, rahm etlinin, evine kaçta girer çıkar, nasıl girer
çıkar, kaçta kalır, arabayı nasıl park eder, etrafı çevresi gibi genel b ilg ile ri de
alm ak için bile bomba yerleştirece k olan ekibin veya kişinin bu tür iliş kile re
ihtiyacı var diye ge ne lde

düşünülür; ama, ne yazıktır ki, ne savılıkta ne

em niyette -siz biliyo rsanız bizi düzeltin- biz bunların

ifad esinin

alındığını

gö rm ed ik ne çaycının ne kapıcının.
HÜSEYİN ÖZALP - Şöyle efendim, bu tür olayla rda alınm am ış o la b ilir
ifadesi, m utlaka onlara polis sorm uştur, terörle mücadele sorm uştur; ad am la r
da "bizim

po lise vere ceğ im iz bir bilgi

dem iştir.
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yoktur,

somut

bir

b ilg im iz

yoktur"

TEVFİK DİKER (Manisa) - Hüseyin Bey, ben, arkadaşların huzurunda
burada sordum "bugüne kadar, buraya ge lin ceye kadar hiçbir yerde^sana soru
soruldu mu, ifade verdin mi?" "Hayır" dedi.
HÜSEYİN ÖZALP - Yani, o tür şahıslar mı efendim?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Çaycı, te le foncu luk yapan, o taksi durağında
olay öncesi ve sonrası duran ve gündüz de olayın oldu ğun da ilk çıkan insan.
İlg in çtir "kazan patlaması diye söylediler; çıktık kimse yoktu" diyor. İlk gören
Tunus B ü yü ke lçiliğ i Evini bekleyen polis memuru öbür taraftan, bu da buradan
gören. Bu kişi "bana, şim diye kadar bir Allahın kulu sormadı" dedi.
HÜSEYİN ÖZALP - Efendim, onu, siz d in le d iğ in iz d e bir bilgisi olduğunu
muhtem elen söylem em iştir. Yani, "benim, bu ölüme sebebiyet veren, öldüren,
o patlayıcıyı oraya yerleştiren insan veya in san larla ilg ili bir tespitim de oldu"
de m em iştir size m uhtem elen.
BAŞKAN - Ç e liş k ile r var anlattıklarında.
HÜSEYİN
İnsanlarımızın

ÖZALP p s ik o lo jis in i

Belki

polis

sormuştur,

bilem iyorum :

yani,

o zaman,
böyle

yok demiştir.

polise

gelm ekten

korkarlar, imtina ed erle r; yani, vatandaşta şöyle bir şey vardır efendim ; bu nlar
ülkenin genel m ese lelerid ir. Bizde, vatandaşımız, m aalesef, görm üş olduğu
olayı

polise

gidip

bildirm ez.

Alm anya'da,

yaşlı

yaşlı

ha nım la r

oturur

pe nce renin önüne -savaşta çoklarının beyi ölmüştür, ikinci Cihan Savaşındaboşlardır, evde otururlar, telefonu da çeke rler yanlarına, trafik ih lali yapan
araçları, habire polisi arar, b ild irirle r. Bizim vatandaşım ız böyle yapmıyor; niye
yapm ıyor; vatandaşım ız suçlu değil kesinlikle. Ben, otuz yıldır devlette çalışan
bir

adamım.

Vatandaşım ız

haklıdır,

şundan

dolayı;

şimdi,

bu

olayların

soruşturm asını kendisi yapar, trafik kazası dahil. Polis, bu soruşturm aları savcı
adına yapar, savcıya niyabeten yapar. S avcılar yerle rin d e oturur, ağır olayla r
savcıya b ild irilir, savcı ge lir direkt yapacaksa yapar, ki bu çok na dird ir. Hele
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hele büyük şeh irle rde hiç mümkün de ğildir. Şimdi, bu ilk hazırlık evrakı yapılıp
a d liye ye

gittikten

sonra,

bu

sefer

adliyede

da ve tiy e le r

gitmeye

başlar.

Adliyed e g e n e llikle zarf parası yoktur, pul parası yoktur, m asraf meselesi
yüzündün mecburen hâ kim le rim iz -o kalem lerde para yoktur- po lise yaza rlar
adamın ge tirilm e sin i. Polis gider, konunun ne oldu ğun u bilm e d iğ i için adamı
alır, yakalam a müzekkeresi vardır, alır g e tirir nezarete koyar adamı; ondan
sonra sab ah leyin adamı adliyeye götürürler. Adam der ki, bir olay gördük, bilgi
verdik, Allah rızası için görevim izi yaptık, ondan sonra gecem iz nezarette
geçti, bilm em nedir. Yani, biz, böyle ola yla rla çok karşılaşm ışızdır. Polisi bile
çağırırlar, m esela, örgütsel davalara polisi çağırırlar, m ahkem elerde ge n e llikle
-aranızda hukukçu vardır, b ilirs in iz efendim - işte bu zabtı sen mi yaptın?.. Belli
zaten,

adamın

imzası

var,

zabtı

yapmış.

İfade,

işte

o

adam

öyle

mi

söyle d iyd i? .. Evet, zaten belli, aksi sabit olmadığı sürece, po lis neyse onu
yapmıştır. Polisi örgüt m ensuplarına teşh ir eder, polis hakarete uğrar, teh d itle r
yapılır polise. Sanık olarak oturtulur, sanık

yakınları

tarafından

tükü rü lü r

üzerine. Bunları ben yaşamışımdır, görm üşümdür, duym uşum dur.

Polis de

bundan m utazarrırdır, mağdurdur, vatandaş da mağdurdur. Yani, ikide bir
a d liye ye

çağırma

vatandaşı,

koridorlarda

bekletme,

sigara

dum anından

g eçem ezsin, m übaşir g e lir iter, öbürü bağırır, ne bileyim , orada bir izdiham
olur, vatandaş

işinden

gücünden olur, bir günü gider, gece

muhtemelen

söyled iğim gibi nezarette kalır. Onun için, vatandaş, olayı polise söylemez.
Daha doğrusu, vatandaşın zoru vardır bu konuda, uygulam a vatandaşı rahatsız
eder. Onun için, gelip söylem ez. Tabiî, burası Türkiye Büyük M illet M eclisi gibi
yüksek bir makam, mevki. Karâl^oldaki gibi beklemem, başıma

bir sıkıntı

gelm ez fala n diye vatandaş g e lir burada konuşur, belki m edyatik bir şey olur
diye de d ü şüyo rdur o çaycı kardeşim iz. Ne bileyim ; yani, günahını almayım.
M eclise gitm iş olayım, oraya oturmuş olayım, bana da bir şeyler sorulsun...
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Onu biz davet ettik.
HÜSEYİN ÖZALP - ö y le mi efendim... Affedersiniz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Onun bize müracaatı yok, tanıklık için ifade
vereyim diye. Bugüne kadar ifadesine başvurulm amış olm asını biz tespit ettik;
biz çağırdık Komisyona ve sorduk. Böyle bir önem li cinayette, yerlerde n misina
parçasını top laya cak kadar dikkatli olması gereken bir em niyetin, bu kişinin
ifadesini almamış olması çok ilg in ç geldi bize ve olayı ilk g ö re b ile ce ğ i, ilk
b ilg ile rin e ba şv uru lab ile ceği insan.
REFİK ARAS (İstanbul) - Ben, şöyle bir şey sormak istiyorum. Dediniz ki
"Ankara Emniyet Müdürlüğü gereken çalışmayı yapmıştır; elind eki im kânlara
göre de

b u lu n a b ilir

bir şey olsaydı

zaten

de

bulurdu.

Bunu,

daha

çok

ulusla rara sı bir istihbarata dayalı, muhtemelen dış kaynaklı bir olay gibi
gö rüyo rum .” Terörle M ücadele Şube Müdürlüğü, yaptığı çalışmada, sadece
kendi im kânlarıyla mı bu işin

peşine düşer; yoksa, mesela,

ulusla rara sı bir iş gibi görününce

Millî İstihbaratın

ö ze llikle

de

desteğini alır mı? Bu

olayda. M illî İstihbarat, sizce gereken desteği vermiş midir? Bir b ilg in iz veya
sezginiz var mı?
HÜSEYİN ÖZALP - Efendim, polis, öze llikle. Terörle Mücadele, yapmış
olduğu operasyonları hazırlarken, bir kendi istihbarat kuruluşu vardır polisin
bizim

Emniyet

Genel

M üdürlüğü

İstihbarat

Dairesi

ve

onun

illerdeki

kuru luşlarınd an alır o bilgiyi; bu bir. İki; Terörle M ücadelenin kendi elem anları
vardır; yani, her şube, insan iliş kile ri çerçevesinde bazı ad am la r bulu r, b ilg ile r
alır, o böyle bir kenarda durur, ondan bilgiyi alır. Ondan sonra, dosyalarda
mevcut; yani, o ş ü p he len ile n örgüt hangisiyse, onunla ilg ili eski adamları,
bırakıla n

adamla rı,

polisten

geçm iş

adamları

bulur,

konuşur.

B un la r

bir

yöntem dir. Bir de, MlT'in, mutlaka böyle b ir olayda bilgisi olunca, MİT de
em niyete bilgi verir. Bu işleyiş nasıl oluyorsa; yani, A nkara'da MlT'in kuruluşu
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vardır diyelim , bölgesi vardır,

başka

ilde

bölgesi

vardır,

olay

Ankara'da

old u ğ u n a göre, müsteşarlık da buradadır. Yani, emniyete, üst düzeyde bilgi
gider. Yani, MİT bilgi verir; ama, bu olayda demek ki, bilm iyorum ; yani, benim
dosyadan bilgim yok. Demek ki, MİT'in bilgisi olsa he rha lde verirdi.
REFİK ARAS (İstanbul) - Hüseyin Bey, şunun altını çizdim ; dış kaynaklı
bir olay olunca, acaba. M illî istih baratın b ilg is in e ve de steğine

daha çok

ihtiyaç d u yulm u yor mu, duyulm az mı?
HÜSEYİN ÖZALP - Tabiî duyuluyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Siz duydunuz mu beyefendi?
REFİK ARAS (İstanbul) -

Onu soruyorum

asıl. Yani, çalışm anın

ve

faa liye tin yoğun bölümü, çoğunlukla Millî istih baratın vereceği bilgiye göre
y ö n le n d irilm iş olması gerekm ez mi?
HÜSEYİN ÖZALP -

Efendim, ben, size, kişisel de ğe rlen dirm e m i

arz

ettim. Yani, olay, böyle sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin komşusu başka
ü lkele rde de aynı zam anda faa liye t gösteren, fa a liye tle rin d e n bir kısmının
ülkem ize yansıdığı bir örgüt tarafından yapılm ıştır diyorum . Ben tahm inim i
söylüyorum .

Örgütü

bilsem

gider

derhal

ilg iliy e

söylerim ,

yakalanm asını

sağlarım ve o zaman yapardım; bu benim de ğerlendirm em . Tabiî, böyle bir şey
olun ca da, bir polisin imkânını aşıyor bu. Ankara'daki m ah allî po lisin imkânını
istih ba ra t edinm e açısından aşan bir konu. Tabiî ki bizim m illî kuruluşum uz
MİT'dir bu konuyla ilg ili. Mesela, Uğur Mumcu olayından önce m eydana gelen
birkaç olay var; İsrailli bir vatandaş, Mısır B üyü kelçile rind en birisi; o n la r hep
böyle pa tlam ayla giden, ölen birkaç tane daha olay vardı. O nlar da bu olaya
benzer. B uralarda ciddî bir is tih ba ra t faaliyeti gerekir. Belki, başka ülkelerin
s e rv is le riy le iş b irliğ in i g e re ktirir bu. Bilgi almayı verm eyi, ona bir şey verip
ondan bir şey almayı gerektirir.
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AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sizin, MİT bölge başkanıyla tem asınız oldu
mu bu dosyayı incelerken?
HÜSEYİN ÖZALP - Benim şahsen olmadı. O tarihte bölge başkanmı ben
tanıyor idim , m erhabam vardı. Yani, iş beni ilg ile n d irm e d iğ i için, bilahara,
siyasî cin aye t olduğu anlaşılınca, benim konuyla ilg ili bir görüşm em olmadı.
Olmuşsa, terörle m ücadele müdürü, istihbarat müdürü, on larla ilg ili olmuştur.
O nlar

da

mutlaka

görüşm üşlerdir.

Çünkü,

sürekli

temas

ha lin d e d irle r,

biliyo rum tem asları vardı. MİT'de böyle bir bilgi olsaydı ön le rine koyardı diye
düşünüyorum : mutlaka koyardı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - İstanbul Emniyetiyle mutlaka m üşterek bir
çalışma yapılm ış olması ge rekir bu
Em niyetinin

b irim le rinin

asayiş,

konuda.

siyasî şube,

İstanbul
terörle

Em niyetiyle
m ücadele,

Ankara

istihbarat

b irim le rin in entegrasyonu, uyumu ne şekildeydi? Çünkü, b iliyo rsunu z, orada
bir ba şlangıç var. Ankara Em niyetin in İstanbul'a başka türlü bir bakışı var. Bu
konudaki de ğe rle n d irm e n iz i a la b ilir miyiz. Çalıntı ara b a la r var, islam î hareket
örgütü var, bazı k iş ile r var, eve baskın var, baskın önceden var, geç var, sonra
var... Alınan bazı adam larla ilg ili zabıtlar var, orada tarih m eseleleri fala n var.
HÜSEYİN ÖZALP - Ben, onları, basına kam uoyuna yansıdığı kadarıyla
biliyorum ; başka bir bilgim yok. İlişkiye gelince, iliş kin in normal olması lazım,
iyi iliş k ile r içinde olması lazım. Mutlaka da öyledir, iyi iliş k ile r de vardır. Zaten,
şimdi, böyle olayla rda şüpheli bir durum olduğunda, İstanbul'da bu tür konuya
bakan ilg ili masayla, ilgili bölümle, Ankara'dakinin alt düzeyi de, zaten telefon,
faks trafiği olur. Yani, bu il em niyet m üdürlerine, m uavinlere, şube m üd ürle rine
yansıyacak kadar yansır. Ö zellikle de problem olunca yansır veya oradan
adam

almak ge rektiğ ind e

buradaki müdüre söylenir, m üdür orayla

sağlar. Böyle ora d a kile r alır falan; ama, tatlı bir rekabet vardır.
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temas

civa rın da dır, şu anda seksenle yüz arasında oynar. İstanbul'da üçyüzdür adi
cinayetten ba hsediyorum . Yani, siz dem ek istiyorsunuz ki, o n la r daha tecrüb eli
daha yatkın hale geliyor. Terörle m üca de len in baktığı olay sayısı Türkiye'nin
son şartla rın da azdır; ama, şimdi, cinayet masası bakamaz, mümkün değil.
C in a ye t soruşturmasını yapan görevliyi istihbar! b ilg ile rle de stekle yecek başka
bir birim lazım . O birim bizde istih ba ra t şub e sin in d ir. istih ba ra t şubesi ile
birlikte oldu bu soruşturm a. Yani, siyasî bir c in aye t diye söyle d iğ im e göre,
T ürkiye'de

hangi örg ü tle r vardır;

işte

Terörle

M ücadele

Şube

M üdürlüğü

kayıtlarına geçen, son yılla rda örgütsel varlığı be lli olan, ha ng i örgüt varsa,
diye lim Dev-Sol, TKİP, İstanbul'daki son olayda adı geçen İB D A -C falan...
Bunların do syaları vardır, bunlara bakan birim le r vardır. Bunların ayrı gö revle ri
vardır. Her gö revli o konuyla ilg ili ihtisas sah ib idir. Yani, masa gö re vlisi vardır.
Böyle,

te ş kila t

içinde,

şartla ra

göre

oluşm uş

b irim le r

vardır.

Onlar,

bu

ko n ularda gözaltına alınan adamları, gözaltına alınıp b ilah ara s a lıv e rile n le ri,
gözaltına alındıktan sonra suç işle d ikle ri sabit olup adliyeye v erilen adam ları
î
fala n, bunların bilah ara ceza evinde ki durum larını, çıktıktan sonraki hayatlarını
takip eder, e d e b ild iğ i

kadar eder. Şim di, o n la r b ilir ancak. Bu iltisakla rı

b ilm eye n cin a ye t masası memuru h iç b ir şey yapam az, dosya kucağında kalır.
T erörle m ücadele yapmıştır, onla rı yapması no rm aldir; onların da, söyled iğim
g ibi sonuçland ıra m am ası im kânlarla

ilg ilid ir. İstihbarat çok cid dî bir iştir,

istih ba ra ta çok büyük kayn aklar ayırmak lazımdır; yani, trily o n la rc a lira parayı
istih b a ra tla

ilg ili b irim le rim iz e

aktarmamız lazımdır. M aalesef, bu konuda,

de vle tin yine sıkıntıları vardır, h e piniz in de b ild iğ i gibi. Ekonom ik bir şeydir,
çok büyük para ayırmak lazım ki, h ü k m ed ebilesin; örg ütle rle ilg ili b ilg ile re
y e tiş e b ile s in . Ben, bu teşkilatın bir mensubu olduğum için söylem iyorum ; ama,
po lis , im kâ nla rın çok fevkinde, çok üzerinde, basına, kam uoyuna yansıyan, şu
m enfi çeşitli o layla ra rağmen, şu görüntüsüne rağmen, po lis çok cefakâr,
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TEVFİK

DİKER

(Manisa)

-

Hüseyin

d in le d iğ im iz d e , bende öyle b ir kanaat oluştu,

Bey,

Sayın

bilm iyorum ,

Canseven'i

arkadaşlarım ...

Ankara Emniyeti olarak herşeye en sonuna kadar vardık, gittik de, İstanbul
E m niyetinde yapılan bazı hata mı diyelim , hatalardan

kayn aklana n, örgüt

evlerin e gittiğ im izd e boş çıkıldı gibi ifad eler benim aklım da kaldı.
HÜSEYİN ÖZALP - Efendim, ben de böyle soh be tlerde n hatırlıyorum .
Yani,

böyle

birkaç

eve

bakıldı

gibi

ben

de

hatırlıyorum .

Bakıldı,

kimse

bulu nam a dı fala n gibi hatırlıyorum ; ama, teferruattan haberim yok. İstanbul'un
nasıl bir ihm ali oldu ben bilm iyorum , bilgi sahibi de ğilim . İhm ali oldu mu
olmadı mı onu bilm iyorum ; ama, Ankara polisi elind en ge le ni yaptı. Bunu
şuradan biliyorum ; ben, o gün burada dinle m iş old u ğ u n u z şube müdürü, o
çocuk,

İzmir'de

m üdür

muavini

olan

o

arkadaşımızın,

ben,

aylarca

hiç

uyumadığını, evine gitm e diğ in i; yani, em niyet m üdürünün bunları böyle şey
gibi sıktığını, bu çocukların g ü nlerin i

uykusuz, eşlerin i

neredeyse aylarca

g ö re m e d iğ in i, od alarında yattığını biliyo rum , ben gördüm . A rkad aşlar elinden
geleni yaptılar.
TEVFİK

DİKER

(Manisa)

-

O konuda

arkadaşlarım ızın

hepsi

aynı

kanaatteler. G ayretleri için şükran sunarız. Şimdi, son zam anda, medyaya
yansımış olan, yine Kom isyonum uza gelen bir ih ba r üzerine, o tarih lerd e,
buraya

bir

kam uoyunca

ih ba rla
bilin en

ulaştı,

Ankara'da

Alaattin

Büyük

Çakıcı'nın otelde

Ankara

Otel'ine

o la b ile c e ğ i,

bugün

bazı

ismi

ilişk ile rin

içinde o la b ile c e ğ i, Ankara'da cinayetten önce iki üç gün ka la b ile c e ğ i, buralara
doğru bir yön le nm ek de ge rektiğ ini ve en sonunda da a ile n in , yine Komisyona
ifad esinde , Tevfik Ağansoy'un Türkiye'ye g e tirild iğ in d e tele vizyo n ekra nla rında
"ben. U ğur Mumcu cinayeti dahil bazı şeyleri açıklayacağım " dem esi ve o
dem esinden sonra başına gelen olayla rda ölmesi... Aradan sekiz aylık bir
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zaman geçip, bir tek ifadesini aile aidıramıyor. Yedi defa sel<iz defa müracaat
ediyor.
HÜSEYİN ÖZALP - Ağansoy'un mu efendim?
TEVFİK

DİKER

(M anisa)

-

Evet.

Bu konuyla

ilg ili

aidıram ıyor.

Bu

konudaki d ü ş ü n c e le rin iz ve b ilg ile rin iz ?
HÜSEYİN ÖZALP -

Efendim, ben, tabiî o tarih lerd e

asayiş

müdürü

oldu ğum için Ala attin Çakıcı'yı falan ismen biliyorum , şahsen görm üşlüğüm
yok da. Yani, ha liyle, bunlar, çek, senet, tah sila t işleriyle ilg ili gruplar, adi
g ru p la r yani. Bunlar, 12 Eylül öncesinde bir kısmı sağda yer almış, bir kısmı
solda yer almış. Bunlardan bir kısmı ıslahınefs etmiş. Yani, bir bakıyorsun 12
E ylülden önce adam, s ilahlı m ücadeleden tanıdığın adam tertem iz bir insan
olm uş, vergi levhasını asmış, böyle çalışıyor. Bir kısmı da kolay kazanç yolunu
bulm uş, çek senet tahsilatı fala n yapıyor.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Taşeron olarak kullanılm ış o la b ilir mi?
HÜSEYİN

ÖZALP -

Efendim , onlar adi

işlere

bakan

adam lar.

Ben

zan ne tm iyorum , Çakıcı'nın ve adam la rının Uğur Mumcu olayıyla bir hadisesi
o ldu ğun u, bir ilgisi olduğunu ben düşünm üyorum . Başlangıçta arz ettim ya,
ulusla rara s ı bir örgütsel eylem diye düşünüyorum . A la a ttin 'le rin

pek ilgisi

olm az diye düşünüyorum .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Sayın Canseven de ulusla rara sı olduğunu;
ama, T ürkiye'de bir taşeron grubun olması ge rektiğ ini söyledi.
HÜSEYİN ÖZALP -

Zaten şöyle olur efendim

bu; yani,

uluslararası

fa a liy e t gösteren bir örgüt, nasıl tespit edecek Uğur Mumcu'nun binasını, evini,
işe

g id iş in i,

T ürkiye'de

bu

çıkışını,
örgütün

arabasını,

nereye

mensupları

vardır,

park

ettiğini

iş b irliğ i

falan.

vardır.

Kesinlikle,

Sayın

valiyi,

bilm iyo rum o şeyle neyi kastettiğini, mesela, PKK, zaman zaman Dev-Sol'la
iş b irliğ i yapar. Büyük ş eh irle rde , diyelim ki, Menem en'de darbe yedi PKK,
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orada bir eylem yapması lazım. Oradaki Türk soluyla ilg ili bir örgütle işb irliği
yapar. Yani, ona ihale eder işi. Böyle şeyler oluyo r lo jistik; yani, b u nlar bilinen
şeyler, de vle t sırrı değil bunlar. Ona silah yardımı yapıyor, lo jistik destek
veriyor, destek kabul ediyor, bilm em ne. Yani, öyle bir şey olmuş olab ilir,
bilm iyorum .
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
HÜSEYİN ÖZALP - Sağ olun efendim.
BAŞKAN - Toplantıya 15 dakika ara veriyoruz.
Kapanma Saati; 18.00
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 18.20
BAŞKAN : Tevfik DİKER

BAŞKAN - Tutanaklara geçmesi bakımından k im liğ in izi sesli bir şekilde
ifade

ettikten

sonra

komşunuz

rahmetli

Uğur

Mumcu

cinayeti

ile

ilg ili

b ilg ile rin iz i Komisyona ifade etmenizi rica edeceğim .
Buyurun söz sizindir.
AHMET ERDOĞAN NEFROZOĞLU- Ahmet Erdoğan Nefrozoğlu.
Olayın olduğu gün, patlam adan sonra eşimle beraber cama koştuk;
benim ilk gördüğüm , yabancı

üç ya da iki, şu anda tam hatırlam ıyorum ,

emniyette onun tam kaydı vardı, aradan zaman geçtiği için, üç ya da iki tane
hanım yabancı işte, bağrıştılar, ağlaştılar, ondan sonra fotoğraf çektiler ve
sonra kalabalıklaştı ve herkes toplandı. Uğur Mumcu'nun eşi çıktı, o bağırdı.
O kadar; yani, benim ekstra olarak gördüğüm bu.
BAŞKAN - Olay yerinde sizin ilk gördüğünüzde,

üç yabancı bayan

dediniz, fotoğraf çektiler, ağlaştılar ve ayrıldılar; yanlış anla m adık değil mi?
AHMET ERDOĞAN NEFROZOĞLU- Evet, doğru.
B A Ş K A N - Bu bayanlar zenci miydi, beyaz mıydı, sarı mıydı?
AHMET ERDOĞAN NEFROZOĞLU- Zenci demek doğru olm az herhalde,
daha çok Tunuslu, PakistanlI, yani çok esmer; ama, zenci sayılm az sanırım.
BAŞKAN - Başka ilave ed ece ğin iz bir şey var mı? ö n c e s i sonrası?..
AHMET ERDOĞAN NEFROZOĞLU- Yok, hayır.
BAŞKAN - Arkadaşlarımızın soruları var mı acaba?
REFİK ARAS (İstanbul) - Siz bir kanaat besliyor musunuz? Yani, şu
kadar zaman sonra böyle bir cinayeti m uhtemelen, ihtim al olarak, şöyle bir
teşkilat yapmıştır gibi bir kanaat besliyor musunuz?
AHMET ERDOĞAN NEFROZOĞLU- Hayır, hiç öyle bir kanaatim yok.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Oradan yürüyerek mi ayrıld ılar yoksa
taksiyle falan mı ?
AHMET ERDOĞAN NEFROZOĞLU- Yok, yürüyerek.Yani, zaten oradaki
görünüm, yoldan geçiyorlardı, tam onlar geçerken patlam a oldu sanıyorum,
işte, bir korkma, ağlaşma; yani, tek enteresan yanı, fotoğ raf çekm eleri. Onun
dışında bir g a rip lik yok.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) -Y a n i, normal bir gezinti, bir tesadüf gibi mi
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de ğ e rle n d iriy o rs u n u z ?
AHMET ERDOĞAN NEFRO ZOĞ LU - Evet, fotoğraf dışında, öyle.
BAŞKAN - Fethullah Bey?..
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bunlar turist falan mıydı ?
AHMET ERDOĞAN NEFRO ZOĞ LU - Yok, sanıyorum o civarda oturan
yabancılar, yani, benim izlenim im öyle; çünkü, orada çok yabancı oturuyor.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Orada Tunus B üyü k elçiliğ i fala n var.
AHMET ERDOĞAN NEFRO ZOĞ LU- Evet, evet orada
çok yabancı
oturuyor, Tunus olab ilir, başka olab ilir, yani PakistanlI, bilm iyorum tam; ama,
çok esmer tenli.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, önce ağlam alarının sesi geldi mi
size?
AHMET ERDOĞAN NEFRO ZOĞ LU - Tabii, tab iî çok korktular, b irb irle rin e
sarıldılar, bağırdılar, ağ la dılar; yani, korkudan kaynaklanan hareke tler yaptılar.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, bu hareketler, bu a ğ la şm a la r tabiî
miydi yoksa?
AHMET ERDOĞAN NEFRO ZOĞ LU - Yani, tab iî idi; fotoğraf dışında, tabii
idi. Bana tek garip gelen fotoğraf çekmeleri idi. Bir ihtim al gazeteci
o la b ilirle rd i.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O fotoğraflar herhangi bir yerde yayınlandı
mı, o anı gösteren herhangi bir fotoğraf gördünüz mü hiçbir yerde?
AHMET ERDOĞAN NEFRO ZOĞ LU - Yani, çok fotoğraf gördüm; ama,
onların çekmiş o la b ile c e ğ in i bilemem.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O ana denk g e ld iğ in i tahmin ettiğiniz olay
anı?..
AHMET ERDOĞAN NEFROZOĞLU- Yani, tam arabanın
önünde
duruyo rlard ı, arabayı yakından gösteren çok fotoğraf var; yani, patlanmam ış
ha lin i; ama, onların çekip çekm ediğini bilemem tabiî
BAŞKAN - Bu konuda başka söyleye ceğiniz bir şey var mı ?
AHMET ERDOĞAN NEFRO ZOĞ LU- Yok.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - O üçünün dışında başka kim seyi gördünüz
mü ? Mesela, montlu birisi ?..
AHMET ERDOĞAN NEFRO ZOĞ LU - Yok, sokak boştu benim hatırladığım,
o üç kişi vardı, ondan sonra da eşi fırladı zaten sokağa.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) -E ş in d e n sonra il başkanı da yanında mıydı,
birlikte mi çıktılar ?
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AHMET ERDOĞAN NEFROZOĞLU- V allahi onu hatırlam ıyorum.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Peki, taksiciler olduğu bir yazıhane var,
oranın camları kırılmış patlam anın etkisinden, oranın çaycısı falan gittiğini
söylüyor?.,
AHMET ERDOĞAN NEFROZOĞLU- V allahi hatırlamıyorum .
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Y a n i, o üçünün dışında sokakta hiç kimseyi
görm ediniz?
AHMET ERDOĞAN

NEFROZOĞLU- Yok;

benim

hatırladığım

işte

üç

yabancı, daha sonra da, eşinin...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Y a n i, üç kişi vardı, başka kimse yoktu?
AHMET ERDOĞAN NEFROZOĞLU- Benim hatırladığım o, evet.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) -P e k i, Uğur Mumcu arabada mıydı yoksa bir
rivayete göre de dışarıda olmuş?
AHMET ERDOĞAN NEFROZOĞLU-

Ben,

görmedim;

yani,

patlama

olm adan önce uyuyordum, patlama ile uyandım ve cama koştum; ama, bizim
b ild iğ im iz komşusu olarak. Uğur Beyin ailesinden önce çıkıp arabasına binip
çalıştırıp ondan sonra ailesini çağırması arabaya.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Ailesini çağırmak üzere...
AHMET ERDOĞAN NEFROZOĞLU- Evet, böyle teh ditle r olduğu
önce kendisi arabaya binim çalıştırıyor, ondan sonra a ile si biniyor.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) -P a tla m a d a n sonra siz uyandınız,

için
cama

ge ld iniz, baktığınızda arabayı g ö re b iliy o r muydunuz?
AHMET ERDOĞAN NEFROZOĞLU- Tabiî, arabayı gördüm.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - U ğ u r Bey içinde miydi, dışında mıydn?
AHMET ERDOĞAN NEFROZOĞLU- Uğur Beyi görem edik önce. Ondan
sonra bakındık etrafa, yanda bahçe var Su İdaresin in, onun üstünde gördük,
yani, yarım parça olarak.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Fırlamış.
AHMET ERDOĞAN NEFROZOĞLU- Evet.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz; iyi akşamlar.
AHMET ERDOĞAN NEFRO ZOĞ LU- Ben teşekkür ederim.
(Ahmet Erdoğan Nefrozoğlu salonu terk etti)
(İbrahim Öncül salona alındı)
BAŞKAN - İbrahim Öncül, hoşgeldiniz.
Önce, tutanaklara geçmesi bakımından kim liğ in iz i sesli olarak ifade
ettikten sonra, komşunuz rahmetli Uğur Mumcu cin aye tiyle ilg ili b ilg ile rin iz i
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ifade etm eniz için sözü size veriyoruz; buyurun.
İBRAHİM ÖNCÜL - İbrahim Öncül. Adres: Uğur Mumcu'nun sokağı
60/13'tüe ikametgâh etmekteyim ve aynı zamanda apartm anın yöneticisiyim .
Olay olduğu gün öğlen saatleri talandı, ben arabamı yıkıyordum
çocuklarım la birlikte; hava kış olm asına rağmen karlıydı ama, buna rağmen
güneş ne de niyle ç o c u k la rd a saklanbaç oynuyor arabaların arasında. Arabamı
yıkadığım da öğlen saatleri di, Uğur Mumcu'nun hanımı evinden çıktı. Yan
apartm andayım ben, aynı zamanda o da yönetici olduğu için bir m erhabamız
vardı, bazen görüşm e lerim iz oluyordu; o çıktığında, m erhaba nasılsınız falan
dem eye kalmadı, bir patlama sesi duyduk biz. Ben, bizim karşımızda trafo
olması ne de niy le trafo patladı sandım; çünkü, öyle bir ses çıkardı ve göz gözü
görm üyordu, garip bir sis vardı. Zaten olaydan sonra elim i yüzüme
vurduğum da böyle sanki
üç-beş m ilim lik veya bir santim e yakın bir sis
tabakası oluşm uştu. Dolayısıyla, ne olduğunu herkes birb irin e bakarken bir
baktık ki Uğur Mumcu karşı tarafta yatıyor rahmetli, alt tarafını göremedim
zaten, alt tarafı ga liba herhalde... Üst tarafında bir şey yoktu da g e n e llik le alt
tarafında olan olmuştu.
B ild iğ im iz gördüğüm üz bu kadar. Sonra hanımıyla, ne oldu ne etti, polis
falan ge ld i , kalabalık; polis g e ld i, gerekli araştırm aları yaptı, onun ne ticesinde
yine p o lis le r geldi, yönetici olmam nede niyle, daha doğrusu apartm anda
oturanların herkesin tek tek ifadesini aldılar. Ben de size anlattıklarım ı onla ra
söyledim .
B ildiğim bu kadar.
BAŞKAN - Siz

orada

iken çevrede hiç başka

in san lar var

mıydı?

Ö rneğin, o taksi durağındaki çaycı, taksi durağındaki şoför, yandaki polis,
başka apartm anın kapıcıları, oralarda başka araba yıkıyan, yoldan geçen?.
İBRAHİM ÖNCÜL - T a b i î , şöyle; bizim karşımız taksi durağı, tam
çaprazımız, on la rın dışarıda olup olmadığını hatırla yamıyorum o arada. Bu
arada bizim yine karşı komşum vardı, o da çocuklarıyla beraber dışarıdaydı,
b irlikte yd ik yani. Yolda da normal trafik...
BAŞKAN - O, beraber o ldu ğun uz komşunuzun ismi?..
İBRAHİM ÖNCÜL - Komşumuzun ismi, vallahi... Karşı komşumuz yani,
ki, o n la r taşındılar, şimdi farklı birisi var orada, taşındılar onlar..
BAŞKAN -N e r e y e taşındılar ?
İBRAHİM ÖNCÜL - Bilmiyorum nereye taşındıklarını
BAŞKAN - Yani, ne iş yapar, mesleği, yabancı mı Türk mü?
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İBRAHİM ÖNCÜL -

Türk; o da benim le beraber dışarıda idi, ikimiz

birlikte idik, o da çocuğuy'a bir yerlere gidiyordu. Yani, siz "Etrafta kim ler
va r? “derken, onu demek istiyorum ben.
BAŞKAN - Hayır, şunun için bunun üzerinde ö ze llikle duruyoruz
tutanaklara geçmesi için. Burada, oradaki çaycı ifade etti, "Ben çıktığım zaman
kimse yoktu."
İBRAHİM ÖNCÜL - Hayır, ben orada yarım saatti arabam ı yıkıyordum.
BAŞKAN - Yani, taksi durağından patlama sesini duyan bir kişinin
kendisini durağın dışına atıp patlam a yerine şöyle baktığında gö rün ebilece k
durum da mıydınız?
İBRAHİM ÖNCÜL -H a y ır, ben etrafı göremedim . Şunu ilave ediyor...
BAŞKAN - Hayır, sizi g ö re b ilirle r miydi ?
İBRAHİM ÖNCÜL - Görememesi lazım.
Şunu ifade edeyim. O anda bir araba geliyorm uş, beyaz bir araba
ge liyo rdu , biz patlamadan sonra ortalık norm ale dönünce tabiî, trafo patladı
sandık ama, ortada bir olayla r oluyor, ben dedim he rha lde araba patladı,
ortada bir araba durdu, çalışamıyor ve arabanın
arabanın

kapılarını

açıp

içe ride kini

çıkartmaya

içini

ben

göremiyorum ,

çalışıyordum

ben,

meğer

arabadi dışarı çıkmış zaten. Yani öyle birşey vardı ki, ben önümü göremedim ;
yani, heyecandan oldu, korkumdan oldu ya da
dediğim gibi sis tabakası
oluşmuştu.
BAŞKAN - Kimi çıkartmaya çalışıyordunuz hangi arabadan ?
İBRAHİM ÖNCÜL - Bir tane Renault vardı orada, o da geliyordu yoldan;
ama, camları falan kırılmıştı, çıkmış adam da dışarıya
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çıkmış adam da dışarıya ki, yolda kaldı yani. Benim le diyelim ki, Uğur
Mumcu'nun arabası karşı taraftaydı, aramızdaki işte yol g e n iş liğ i tahminen 5
metre talandır; o da aşağıdan yukarıya doğru g e liyo rdu ; benimle onun arabası
arasında kalmıştı yani, beyaz bir R enault arabasıydı o da.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Başka anla ta cağın ız bir şey var mı?
İBRAHİM ÖNCÜL - İşte, ondan sonra po lis le r geldi, M um cu’nun hanımı
“vah nasıl oldu, nasıl etti falan" diyerek, olay böylece, bunun ha ricin de de
detaylı bir şey yok, yani, bildiğim .
TEVFİK DİKER (M a n is a )-

Uğur

Mumcu'nun

apartm anının

kapıcısını

İBRAHİM ÖNCÜL - Tanıyorum.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Uğur

Mumcu'nun

apartm anının

yöneticisi

tanıyor musunuz?

kendisi miydi?
İBRAHİM ÖNCÜL - Kendisiydi; yani, olay o ldu ğun da da, kendisi olması
lazım, hanımıydı daha doğrusu, kendisi değil de, hanımı; dolayısıyla, o yönden
bir ş e y liğ im iz vardı.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Sizin kapıcınız var mı?
İBRAHİM ÖNCÜL - Var tabiî.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Sizin kapıcıyla. Uğur Mumcu'nun apartm anının
kapıcısının ifad e le rin e hiç başvuruldu mu. hatırlıyor musunuz?
İBRAHİM ÖNCÜL - Hayır, vurulm adı, sanmıyorum, olsa, bana söylerdi;
Satılmış ismi; o n la r da zaten, olay anında yoktular orada.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- ö la y anında yoktular...
İBRAHİM ÖNCÜL - Tabiî, bizim Satılmış dışarıdaydı; yani, apartm anda
de ğildi.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- ö la y öncesi apartm anda...
İBRAHİM ÖNCÜL - Devamlı oluyor, zaten. Uğur Mumcu'nun oturduğu
apartm anın kapıcısı aynı binada oturm uyor, arka sokakta oturuyor, devamlı
orada değil.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Ama, apartm ana sık sık ge liyo r yani.
İBRAHİM ÖNCÜL - Tabiî, o belli saatlerde ge lip gidiyo rlar.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Uğur M um cu’nun ne zaman gelip, ne zaman
çıktığını, bazı şeyleri o biliyor.
İBRAHİM ÖNCÜL - Bilmesi lazım tabiî.
TEVFİK DİKER ( M a n is a )- Yani, şim di, o apartm ana Uğur Mumcu ile ilgili
ge lip soru sormak durumda kalınca, ya hemen d ibin de ki sizin kapıcıya, eğer, o
-
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bulunm azsa, değil mi ya da bu kapıcıya sorulur; ikisinden birine bilgi için...
İBRAHİM ÖNCÜL - Ben de olsam, kimseyi şey yapm ıyorsam , kapıcaya
tabiî ki zile basar, onu çağırırdım; orada kimse oturm uyor, bizim kin e
gelm em iş o la b ilirle r, yani kimse.

de

AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Üç bayan, iki veya üç esm er tenli bayanın
olaydan biraz sonra, hemen az sonra oradan ge çtikleri ve fotoğraf çektikleri,
ağlaştıklarını ifade etti biraz önce ifade veren arkadaşım ız; siz, bunları
g ö rdü nüz mü, fa rke d e b ild in iz mi?
İBRAHİM ÖNCÜL - Esmer olarak bilm iyorum da, ben yabancı olduğunu
sanıyorum bir bayan vardı, resim çekiyordu; ama, gazeteci de o la b ilird i; çünkü,
bu arada, bir anda bir kalabalık oluştu, 10 dakika sonra korkunç bir kalabalık
oldu zaten. Bir bayanı hatırlıyorum, d e d iğ in iz için aklıma geldi, hatta, bizim
park yerinin üzerine çıkmıştı, biraz daha yüksekten resim çekiyordu, hatta, bir
sorayım istedim , neden çekiyorsunuz falan diye; çünkü, gazeteci bir havası
yoktu; ama, yabancı olduğun şey yaptım ben; ama, belki de o de d ikle rin izd e n
biri o la b ilir o. Daha doğrusu, ben, orada, ne yalan söyleyeyim , çocukla rımın, o
patlama sesinden sonra, iki çocuğum vardı, ben onları arıyordum ; yani, nereye
gitti ve çocuklarım ı görem eyeceğim kadar dediğim gibi etrafı görem edim ben.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- O bayan hâkim bir yerden mi çekiyordu resmi?
İBRAHİM ÖNCÜL - Tabiî, bizim parkı bölen bir duvarımız var.
TEVFİK DİKER (M a n is a )rahm etliye doğru muydu?

Yönü

ne

tarafaydı,

arabaya

mı,

yoksa

İBRAHİM ÖNCÜL - Tabiî, arabaya taraftı.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Şimdi, arabayla rahmetli ayrı ayrı yerlerde
biliyo rsunu z, hani, yönü ne tarafa doğru?
İBRAHİM ÖNCÜL - Araba şöyleydi: Karşı tarafta, diyelim ki, elimi
koyduğum yerde, rahm etli, hafif ondan 100 metre sol tarafa düşmüştü
atlam adan dolayı, ikisi de aynı yöndeydi.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Fotoğraf çeken kişi hangi tarafa yönelm işti?
İBRAHİM ÖNCÜL - Aynı yöne bakıyordu. Sırtı bize taraftı, yani,
apartm ana taraftı, karşı tarafı çekiyordu.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - 100 metre mi gitmiş?
İBRAHİM ÖNCÜL - Yol arası şey olsa, 10, en fazla, arabadan sonra 20
metre falan yukarıya atlamıştı ve bizim şey de, arabayla düştüğü yer arasında
bir duvarım ız vardı, şimdi kaldırdıla r onu, şu anda bir köşe yap tılar Uğur
Mumcu'nun vuru ldu ğu yer diye yapılan kısım. 5 m etrelik fala n bir duvarımız
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vardı, 4 metre falan; düşünün, onun üzerine atlamıştı nasıl bir patlam aysa o,
yukarıya bir çıkarıyor, 10 metre 15 metre aşağıya tarafa atıyor, belli de bir
hızla g id iyo r ta b iî o.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Şimdi, yine, rahm etlinin
Ertekin Bey dedi ki “ben çıktım" hep ilkler, yani, ilk sîzsiniz...

komşusu

Yunus

İBRAHİM ÖNCÜL - Şim di, şöyle, benden başka kimse yoktu orada, onlar
sonradan ge ld ile r.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Ama, o ilginçtir; bakın, o diyor ki "ben bir tek
polis m em urunu gördüm"
İBRAHİM ÖNCÜL - Hayır, ben ile hanımı beraberdik; yani, ben ile
hanımıydık orada. Bizim apartm anda Ömer Çiftçi var, onlardan da ben şey
yaptım, hatta kon uştular falan, bizdik ill< başta; hanım ıyla bendim yani, bir de
çocuklarım vardı o kadar.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Siz orayı iyi biliyo rsunu z, evleri, dükkân,
market ne varsa, bu olayla ilg ili ifadesine başvurulm ası ge reke nle ri kim ler
olarak d e ğ e rle n d irirs in iz ki, orada hiç bakkal var mı, manav var mı, yani, gelen
bir şeyler alacak?
İBRAHİM ÖNCÜL - Tabiî, O yol üzerinde o d e d ik le rin iz d e n hiçbirisi yok.
Sağlıklı b ilg is in e başvuracağınız da kimse yok; yani, şöyle diyeyim : Birisi
gelip, diyor ki, ben gördüm, ettim; o öylesin e diyordur; çünkü, orada, patlama
anında benim ve hanımının haricinde ve bir de komşumuzun çocukları
h a ricin d e hiç kimse yoktu benim gördüğüm.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Peki, daha

önceki

arabasına yanaşanlar, ora lard a böyle şüphenizi
cad de de hiç rastladınız mı?
İBRAHİM ÖNCÜL - Hayır, hiç rastlamadım.

geceleri,

çeken

rahm etlinin

kişiler,

sokakta,

TEVFİK DİKER (M a n is a )- Yani, oraya, o şartlarda, o mevsimde, o karda
buzda nasıl bir bomba yerleştirm e imkânı bu lu n a b ilir, gündüz o la b ilir mi?
İBRAHİM ÖNCÜL - Olmaması lazım; yani, tak sicilerin, bizim , çocukla rın,
bizim

üstüm üzdeki

apartamın

çoğu

balkonda,

camda

duruyorlar;

görmüş

olm aları lazım; yani, çok ustaca yapılm ış bir şey.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Gece mi olmuş olma ih tim ali yüksek?
İBRAHİM ÖNCÜL - Gündüz olmaması lazım; yani, dikkatim izi çeker.
Ç o cukla r da, çünkü bizim, yani, daha doğrusu o bö lg ede park yeri olmadığı
için, çocu kla r devam lı dışarıdadırlar; yani, gündüz saatinde olmaması lazım.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Orada olduğunu iddia eden bir tanık geldi,
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ifade verdi “ ben, elim de cola şişesi vardı, oralarda dola şıyordum , iş arıyordum"
diye, böyle b irisin i hiç hatırlıyor musunuz, böyle 10 dakika, 20 dakika önce,
yarım saat önce? Siz, yarım saattir oradaydınız...
İBRAHİM ÖNCÜL - Ben, tabiî, yarım saatten daha fazla belki oradaydım
arabayı yıkıyordum.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Ama, böyle bir kimseye rastla madınız?
İBRAHİM ÖNCÜL - Hayır rastlamadım.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Elinde lahmacun, cola...
İBRAHİM ÖNCÜL - Bir tane böyle garip tipli bir insan var, o muhtelif
zam anlarda geliyordu; işte, doktora gideceğim param yok falan, yani, normal
bir insan değil o; onun haricinde dikkatim izi çeken...
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Gündüz mü ?
İBRAHİM ÖNCÜL - Gündüzleri gelir, böyle, bana biraz para verir
misiniz, işte hastayım,, yemek yiyeceğim , ekmek param yok diyen bu tip bir
insan, halen de ge lip gider. Onun haricinde öyle gelip giden, tanım adığımız
hiçbir insan olmadı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - İbrahim Bey, bu Renault d e d iğ in iz arada
kalan, camı kırılan araba, sonradan nasıl d e ğ e rle n d irild i o, onun içinden kim
çıktı; yoldan geçen sade bir vatandaş herhalde, tesadüfen...
İBRAHİM ÖNCÜL - Tabiî, tabiî, tesadüfen oradan arabasıyla geliyor, tam
o anda bir patlama oluyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O nasıl bir arabaydı, kim ler var mıştı onun
içinde?
İBRAHİM ÖNCÜL - Beyaz bir R e n a u lfd u .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, içinden kim ler çıktı, bir karı koca mı
çıktı, bir aile mi?...
İBRAHİM ÖNCÜL - Hayır, çıkmışlardı dışarıya.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Çıkmışlardı da, sonradan öğrenm e şansınız
oldu mu?
İBRAHİM ÖNCÜL - Olmadı; öyle bir telaş ki ve dediğim gibi çocukların
şeyine düştüm ki, Allah kimseye o anı göstermesin.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Kimlerin olduğu belli olmadı yani.
İBRAHİM ÖNCÜL AHMET PİRİŞTİNA
İBRAHİM ÖNCÜL AHMET PİRİŞTİNA

Olmadı,
(İzmir) Ç ektiler
(İzmir) -

yani, belki başka.
Sonra o araba ne oldu, çektiler mi arabayı?
arabayı.
Aldı arabasını gitti.
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İBRAHİM ÖNCÜL - Evet, tuz buz olmuştu zaten, içi görülm üyordu. Benim
arabanın da önünü ve arkasını açmış olduğum için, bir benim arabam hasar
görm edi orada, basınç aldı, öbür taraftan çıkardı ön kapıyı da, arka kapıyı da
şey yaptı.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- R ahm etlinin başı...
İBRAHİM ÖNCÜL - Üst tarafları sağla mdı bana göre; ama, alt taraflarını
görem edim . Bir de, biz işte yarım saat falan geçti, çocu kla rla biz şoktaydık
yani, işte, b iz im kile r g e ld iğ in d e falan, yüzümde falan et parçaları vardı, erim iş
et pa rçaları vardı; yani, bunların pek söylenmem esi lazım; ama, bir de yerde
biz bir parça gördük, Allah Allah bu n e d ir falan, işte nasıl diyeyim , köpeğin
derisi olur ya, koyunun derisi, nasıl bir parçalanm aysa, kolunun derisi falan,
böyle kılıyla oradaydı ve arabaların kapakları falan, şeyleri, kapılar, bizim
düşünün yani, apartm andan arka bahçeye düşmüştü: şiddetini düşünün artık
bom banın; kapı falan orada bulundu.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Tek ses mi duydunuz patlama?
İBRAHİM ÖNCÜL - Tek ses duydum, böyle ikili mikili mümkün değil, tek
sesti ve trafo patlam asını andıran, yüksek mukavemette bir şeydi ve ben bu
arada po lisle re de onu söyledim ifademi aldıkla rın da; yani, yönetici olmamız
n e de niyle, bir araba sesi duymadım ben; yani, bir araba çalışır, be lli bir zaman
almadı yani, sanki kapıyı açtığında olay oldu.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Kapıyı açtığında tahminen diyorsunuz.
İBRAHİM ÖNCÜL - Çünkü ben biraz şeyim dir, sizinle şu an tartışırken,
yanda k on uşu lan ları da din le y e b ilirim ; yani, hem sizi, hem orayı dinle yere k
şey ya p a b ilirim . Bir ses duymadım yani, arabanın sesi.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Kapı açılmadı diyorsunuz.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Uğur Bey'in çıktığını gördü nüz mü?
İBRAHİM ÖNCÜL - Hayır, genelde ben onu, hanımıyla konuşunca sonra
öğrendim . Uğur Bey, birlikte çıkmazlarmış, önce çıkarmış, yani, bir şey olursa
çoluk çocuğum a bir şey olmasın diye binermiş ve hiçbir zaman da, zaten,
benim yönüm de gelm iş olsa, biz onunla m erhabalaşırdık. O, tam apartm andan
çıkıyor, karşı istikamette 90 derece yürüyor, sonra arabasına doğru gidiyor;
ben onun için görem edim onu, hanımıyla karşılaştık sadece.
TEVFİK DİKER ( M a n is a )- Yani, direkt arabanın sol

kapısına

mı

yanaşıyor?
İBRAHİM ÖNCÜL - Tabiî, direkt sol kapısına, yani, mesela, çıkıp oradan,
bizim apartm ana doğru gelip, hemen arabasına g id e b ilir karşıya; öyle
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yapmıyor,

ap artm andan

direkt çıkıyor,

karşıya

geçiyor,

sonra,

arabaların

arkasından arabasına doğru gidiyorm uş.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Kendisini böyle kapının vurması gibi bir şey,
böyle, in fila kla be rab er o sol kapının atması gibi mi, yani, roket veya füze gibi
gitmedi ki, şimdi, onu oraya vuran bir şey var?
İBRAHİM ÖNCÜL - Yani, içine girip, içindeyken bir patlama olmuş olsa,
şimdi, siz derken de düşünüyorum , yukarıya doğru gitm esi lazım.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Tabiî, tavana yapışması lazım.
İBRAHİM ÖNCÜL - Yani, patlam adan sonra, öyle bir patlam a oluyor ki,
yan açıyla gidiyor, yana vuruyor ki, arka tarafa düşüyor ve 50 metre ötede
kalıyor; yani, bizim tarafımıza g e le b ilir, üste gide bilir.
REFİK ARAS (İstanbul) - Sol kapıdan yana mı?
İBRAHİM ÖNCÜL - Evet, solla birlikte gidiyo r zaten.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Dışında olduğu bu şekilde kuvvetli bir zaten
mantık oluyor.
İBRAHİM ÖNCÜL - Evet.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- içinde olsa, alttan vursa, tavan...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - O zaman, kapının da aynı tarafa gitmesi
gerekm ez mi?
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Kapı ne taraftaydı ha tırlıya biliyor musunuz?
İBRAHİM ÖNCÜL - Bir tanesini bizim taraftan çıkardıklarını söyled ile r.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Yani, rahm etlinin olduğu yere...
İBRAHİM ÖNCÜL - Onu bilm iyorum.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Onun olduğu yerle, kapı...
İBRAHİM ÖNCÜL - O kapı mı acaba demek istiyorsunuz.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Sol kapı ne taraftaydı?
İBRAHİM ÖNCÜL - Onu bilm iyorum.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Rahm etlinin kafası

üstünde

miydi,

gö zlü kleri falan var mıydı gözünde?
İBRAHİM ÖNCÜL - Ben, sırf alt tarafını görem edim ; yani, üst tarafının
sağlam olması lazım. Tabiî, siz, deyinci, acaba, ben mi yanlış gördüm diyorum.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Hanımı da öyle diyor, gözlükleri
gözündeydi.
İBRAHİM ÖNCÜL - Üst tarafına bakınca, bir olay, bir patlam a, ona bir
zarar olm adı sandım ben zaten; sonra, şey yapınca, alt tarafını göremedim
ama, de diğim gibi o anı, o anda bu gibi şeyleri tahlil etme imkânınız yok, hele
-
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bir de çoluk çocuğunuz ortalardaysa, çok kötü bir şey yani. Yani, şimdi, siz,
bana s o rd uğ unu zda aklıma geliyor, binmeden patlam ış o la b ilir kapı vurduysa;
o zaman, demek, uzaktan kumanda gibi bir şeyle oldu ve orada hepim izi göre
göre, o adam kimse, böyle bir şey yaptı. Yani, zaten belki ho şgö rüle cek bir
tarafı yok, mümkün değil, ama, bir de, bizim çoluk çocuğu görerekten bunu
nasıl yaptılar; daha da insafsızca bir şey bu.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Şimdi, siz, orada çok yakınsınız, yani gören;
arabanın içine girse bir çalıştırma sesi duyarım diyorsun uz de ğil mi, kapı açma
sesi duyarım en azından, kapı kapama sesi duyarım, biraz da dikkatliyim
diyorsun uz; kapı açınca da insan ve kaparken bir ses duyulur.
İBRAHİM ÖNCÜL - Şim di, mevsim kış, Renault gibi eski m odel arabaları
çalıştırırken hemen yol almaması lazım; yani, gur gur falan bir ses çıkarması
lazım; ben, öyle bir şeyler duyamadım yani.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Hatta, belki de, onlarda otomatik jik le değilse,
jik le y i çekip, belki, gaza basmış olması lazım ilk çalıştırışta.
B A Ş K A N - Polis raporunda, kontak anahtarının takılm adığı söyleniyor.
TEVFİK DİKER (M a n is a )Evet,
kontak
anahtarının
takılm adığı
söyleniyor, ya kapının açılışında, ya da dediği gibi uzaktan kum anda, işte,
ikisi...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Misina teli bulunm uş ya.
İBRAHİM ÖNCÜL - Bir de şeyi söyleyeyim , gazetede okudum, polis,
dikkatli bir araştırma yapmadı veyahut da parçaları toplam adan diye; inanın,
ben oradaydım , polis, eliyle böyle, mercekle, cımbızla arar gibi bütün parçaları
top lad ılar. Bütün işlem ler bittikten sonra, süpürm e olayları oldu; yani,
kesin likle , polis orada yapması gereken araştırmayı çok iyi yaptı; yani,
patlam adan sonraki olayları çok iyi tetkik etti. Bir bey vardı deri montlu, yani,
ne bileyim , çamurun içinden pirinç taneleri tem izler gibi herşeyi toparladı
naylon torba la ra.
REFİK ARAS (İstanbul) - Yani, süpürme işi sonra oldu.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bu deri montlu adam polis miydi?
İBRAHİM ÖNCÜL - Polisti, tabiî.
FETHULALH ERBAŞ (Van) - Sakallı falan mıydı?
İBRAHİM ÖNCÜL - ince yapılı, atletik, uzun boylu biriydi; yani, çok iyi
toparlam a işi yaptı. Yani, zaman geçtikten sonra diğ e rle ri geldi, g a zeteciler
filan, o zaman bantlar yapılmıştı, kimseyi bırakm ıyorlardı; zaten, toplanar»
toplanm ıştı o zaman.
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TEVFİK DİKER (M a n is a )- Çevre bina lard a dilckatinizi çel<en l<işiler oldu
mu hiç patlam ada cam larda?
İBRAHİM ÖNCÜL - Zaten karşımızda apartman falan yok bizim, boşluk
orası, su deposu fala n var, arkamızda da olmadı. Zaten, ondan sonra kom şular
çıktı, işte, Ömer Ç iftçi'le r falan geldi, apartm andan d iğ e rle ri geldi, zaten,
herkes, patlam a benden dolayı oldu sandılar. Ben arabamı yıkadığım için,
he rha lde motorla falan uğraşırken, benim araba havaya uçtu diye sanmışlar,
renkleri de aynı...
BAŞKAN - Markaları da aynı mı sizin arabayla?
İBRAHİM ÖNCÜL - Değil, onunki Renault'du, benimki füme rengi, yeşile
yakın bir füme rengi, onunki de o şekilde yeşile yakın bir füme rengi
R enault'du; öyleydi.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Renalut 9'mu?
İBRAHİM ÖNCÜL - Yok, çok eski bir Renalut, TS'lerden falan, çok çok
eski, çok mütevazı bir arabası vardı. Zaten, onu gündüz, norm al saatlerde
görem ezdik biz hiç; ben, onu bir kere gördüm, görm edim yani. Ya çok vakitli
vakitsiz g e lir gide rd i, yani, giriş çıkış saatlerim iz uygun d e ğ ild i hiç.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Sizin kapıcıyla Uğur Bey'in kapıcısı yakın mı,
hemşeri mi, b ilg in iz var mı?
İBRAHİM ÖNCÜL - Benim b ildiğim kadarıyla fazla iyi d e ğille r
b irb irle riy le ; yani, şöyle, birlikte gidecek kadar iyi de ğ ille r, kötü d e ğ ille r de,
yani, o kadar samimi de ğille r. Başka bir apartmanın kapıcısıyla sam im iler, o
da, zaten on un la birlikte bir yerlere gittik lerin i sanıyorum ben o gün yoktular
apartm anda.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Sizinki?..
İBRAHİM ÖNCÜL - Tabiî, ben hatta araştırdım, n e re d e s in iz falan, bir
şeye ih tiyaç oldu, gelen giden oldu, çatıya çıkıp, çatıda araştırma yapmak
istedi p o lisler. Çatıya çıkan kapımızın anahtarı onda olduğu için, oradan ben
anla dım apartm anda olmadığını.
Po lis le r g e ld iğinde de herkesin ifadesini alm ışlardı. Yönetci olarak bizim
apartm ana geldi, daireye geldi herkes.
BAŞKAN - Yazılı mı aldıla r ifadenizi.
İBRAHİM ÖNCÜL - Tabiî, daktilo filan g e tirm işle rdi.
BAŞKAN - Olay anında.
İBRAHİM ÖNCÜL - Akşamdı.
BAŞKAN - Olaydan dört beş saat sonra.
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İBRAHİM ÖNCÜL - Tabiî, olaydan dört beş saat sonra falan. O arada,
çok polis veya bayan bilmiyorum gazeteci, kim ler geldi; ben ama konuşmadım;
çünkü, ge le nin kim olduğunu da bilem iyorsunuz, iyiniy e tli mi kötüniyetli mi;
çünkü, hepim iz ted irg in d ik o gün. P olisle r de hepim izin ara ba larınm altına bir
daha baktılar.
BAŞKAN -

Bu Ömer Çiftçi ile Uğur Mumcu'nun evi, yanı, birb irle riyle

karşılıklı mı?
İBRAHİM ÖNCÜL -

,
Ömer Çiftçi benim altımda oturuyor, tabiî. Uğur

Mumcu ile karşılıklılar, onların balkonları b irbirine bakıyor.
BAŞKAN - Balkonları birb irin e bakıyor; emin misin ondan?
İBRAHİM ÖNCÜL - Tabiî, yani, çünkü, öyle yani, çünkü, ikisi yan yana
bina d e ğ ille r, yapışık değil apartm anlarım ız, arada bir 3'er metre b ilirs in iz şey
vardır, bahçe duvarı.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Birb irle rine ters istikamette olduklarını
s ö y le d ile r de; birisi diyelim bu tarafa, yola doğru bakarken, birisi arka tarafa
bakıyormuş.
İBRAHİM ÖNCÜL - Şimdi, hafızamı zorlayayım...
REFİK ARAS (İstanbul) - Ömer Bey'in kendisi söylüyo r yani.
BAŞKAN - Ömer Bey dedi ki “benim sadece yatakodam dan

öbür

apartm anın, yani Uğur Mumcu apartmanın çıkış kapısı g ö rü n e b ilir"
İBRAHİM ÖNCÜL - Doğru...
BAŞKAN - “Yoksa, bizim

balkondan

balkona

konuşma

imkânımız

olam az" dedi; yani "çünkü, balkondan balkona veya camdan cama bakmıyor"
dedi. Benim yatakodam , sadece yatakodam şeye bakıyor dedi.
İBRAHİM ÖNCÜL - Yalnız, yatakodası onun kapıyı k e s in lik le görüyor;
yani,

camda

du rdu ğun uzd a

da

sağı

solu

g ö re b ilirs in iz

yani.

Benim

apartm anım dan çıktığımda sağı solu da gö reb ilirim yani; onu e n g e lle ye c e k bir
duvar filan yok yani; camdan baktığınızda gö rm en iz lazım; ama, belki,
yatakodasından bakınca, yani, öze llikle, bakarsa gö re b ilir, yoksa niye görsün
tabiî.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Patlam ayla sizin aranızda kaç metre vardı
tahm inen?
İBRAHİM ÖNCÜL - V allah i, 5 metre yoktu; yani, o olayda bize bir şey
olm adığına biz şükre diyo ruz çoluk çocuğumuza en azından.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, şim di, burası yol, burada siz araba
yıkıyorsunuz, yolun öbür tarafında da Uğur Bey'in arabası.
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İBRAHİM ÖNCÜL - Yolun öbür tarafında da Uğur Bey'in arabası, hatta,
kar, kış olduğu zaman b ilirsiniz, yolun sağı solu kar olacağı için, buz, arabaları
biraz daha, 1 metre önünde park ederler; biz, yani burun burunaydık ve o
ş iddetli patlam ada bize bir şey olm adığına da ben anlayam adım yani.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Parça tesiri almadınız?
İBRAHİM ÖNCÜL - H içbir şey almadım ne ben ne çocuklarım.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Yani, araçtan da parçala r almadınız?
İBRAHİM ÖNCÜL - Tabiî, bizim apartmanın kapısının kasaları, camlar,
her taraf, panjurlarım dahi kırıldı; öyle bir patlama; bize bir şey olm adı.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Siz, patlayan arabanın arkasındaydınız

o

zaman?
REFİK ARAS (İstanbul) - Karşısında, kendi arabasının arkasında.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Hayır, aranızda çünkü bir engel olm alı ki, siz,
parça tesiri alm adınız./
İBRAHİM ÖNCÜL -

Bir dakika, d e d iğ in iz gibi... Tabiî, karşı karşıya

d e ğildik, onun arabası benim karşımın 5 metre filan ile ris iyd i, çaprazdaydı ve
patlam a, şimdi, siz de kapıdan deyince, düşündükçe insan şey yapıyor,
patlama sol tarafa doğru oldu.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Size doğru değil patlama.
İBRAHİM ÖNCÜL - Bize doğru gelm edi, kapı tarafında, demek ki,
direksiyo n tarafında ne varsa vardı; yani, hepim iz çoluk çocuk sah ib iyiz ve o
olayda zaten, hiçbir şey düşünem eden çoluk çocuğunuzu arıyorsunuz
ara ba lara n arasında. Yani, benim çocuklarım da orada o la b ilirle rd i, hepimizin.
Uzaktan kum andayla yapılan bir şeyse...
BAŞKAN - Sizin apartm andaki bütün kom şuların ifadesi alındı mı, yoksa,
sadece, yönetici olarak sizin mi ifadeniz alındı?
İBRAHİM ÖNCÜL - Hayır, bizim apartm anda,

üç dört

daire,

bizim

üstümüzde otu ra nlar geldi, konuştular.
BAŞKAN - K en dilikle rin den .
İBRAHİM ÖNCÜL - Polis çağırdı sanırım, ben de söyledim , ge ld ile r.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Siz o kadar yakındınız ki. Uğur Bey'in bazı
parçaları sizin yüzünüze yapıştı.
İBRAHİM ÖNCÜL - Tabiî, sadece et parçaları bende vardı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Arabanızda?
İBRAHİM ÖNCÜL - H içbir şey.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hiçbir hasar yok.
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İBRAHİM

ÖNCÜL -

Yani, bize hiçbir şey olm adı,

bütün

arabaların

camları gitti, p a n ju rla r gitti ne benim arabada ne bende hiçbir zaiyat olmadı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, siz, patlam anın ne tarafa doğru
oldu ğun u buradan çok iyi, şu anda d e ğ e rle n d ire b iliy o rs u n u z değil mi?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O Renault'unM çindeki in sa n la r da çıkmıştı
dışarıya o zaman; ama, yani kaç saniye sonra, kaç dakika sonra?
İBRAHİM ÖNCÜL - Bu dediğim , ben etrafı görm eye başlayınca; ama, bu
de diğim iz, yine 1 dakikadan...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Nereye gitmiş o in sanlar, o anda görm ediniz
mi sonra?
İBRAHİM ÖNCÜL - Hayır, hepsi ayaktaydılar, yani arabadan çıkmışlardı.
AHMET PRİŞTİNA (İzmir) - Çıkmışlar ve oradalar.
İBRAHİM ÖNCÜL - Tabiî, herkes şaşkın şaşkın birb irin e bakıyordu, nedir
bu d e ğ ild ir diye. Sonradan biz anladık karşı tarafla Uğur Bey oldu ğun u; hanımı
da ‘ niha yet d e d ik le rin i yaptılar* dedi, söyled iği de buydu.
BAŞKAN - "Nihayet de d ikle rin i yaptılar"...
İBRAHİM ÖNCÜL - Evet, nihayet de dikleri oldu falan gibi, yani, sanki
uzun süre teh dit alıyorlardı.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bunu, G üld al Hanım mı söyledi?
İBRAHİM ÖNCÜL - Evet.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Beklenen oldu gib isin d e n he rha lde , öyle
mi?
İBRAHİM ÖNCÜL - Yani, tehdit aldığı belli ki m uh te lif zam anlarda, işte,
d e d ik le rin i b a şard ılar gibi...
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Başka s öy leye c eğiniz he rhangi bir şey var

mı?
İBRAHİM ÖNCÜL -

Yalnız şu var: M uhtelif zam anlarda

d e rg ile rd e ismim geçiyor; yani, benim bildiğim

gazetelerde,

Uğur Mumcu'nun hanımının

b ild iğ in d e n fazla bir şey yok. Acaba, gazetede olum lu da o la b ilir, olumsuz da
o la b ilir; bunların önüne ge çile m ez mi, bu nlar olam az mı veya ko n uşu lan lar
diyelim , bir bakıyorsunuz, bir yerlerde duyuluyor. Beni, m esela bir sürü
gazeteci aradı, hiç kim seyle görüşm edim ben; çünkü, söyleyecek, bana göre
detaylı bir şeyim de yoktu diye. Yani, bu gazetelerde, d e rgilerd e, Aktüel'de
filan çıkması...
TEVFİK DİKER

(Manisa)

-

te s p itle rin iz e , isteklerin ize aynen

Biz de,

sizin

bu

d e ğ e rle n d irm e le rin ize ,

katılıyoruz; bu konuda. Kom isyon olarak
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üzerim ize düşen ketumiyetin içerisindeyiz. Biraz önce, Refik Bey ile beraber
çıktığımızda yanaşan gazetecilere, hemen Amerika'dan gelm iş ferm uar kadar
sağlam ağzımız diye konuşmadık, konuşm uyoruz tabiî, biz üzerim ize düşeni
yapıyoruz; ama, zamanla ne olur bunu, bizim de şurada söylem eye tam
anla maya gücümüz yok; ama, biz üzerim ize düşeni yapıyoruz.
İBRAHlf^ ÖNCÜL - Yani, isim lerim izi falan nasıl duyuyorlar?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Olumsuz bir etkisi oluyo r de ğil mi onun,
böyle duyulm asının, tedirgin ediyor?
İBRAHİM ÖNCÜL - Hayır şimdi, Uğur Mumcu olayını görmüş, bombayı
koyarken mi görmüş, patlama anını mı görmüş; yani, bu karşı taraf için de şey
olab ilir.
BAŞKAN - Size bu konuda tehdit geldi mi hiç?
İBRAHİM ÖNCÜL - Hayır, yalnız, tele fonlar ge lm iş apartm ana; İbrahim
nerede oturuyor, nerede çalışıyor, nedir...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu gazetecilerden öyle mi?
İBRAHİM ÖNCÜL - Bilem iyorum onu, apartm anda oturan bazı da ireler
söyledi bana.
BAŞKAN - Sizin m esleğiniz?
İBRAHİM ÖNCÜL - M ühendisim , yani, benim ismimi de Uğur Mumcu'nun
hanımı dem iştir, başkası bilm iş olamaz, bilm esi mümkün değil.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hayır, şunun için söylüyorum: Sizin isminizi
apartm andan soracaklarına sizin telefonunuz yok mu, sizi telefonla aram ıyorlar
mı?
İBRAHİM ÖNCÜL - Evde olm adığım ız saate he rha lde denk gelm iş; nasıl
olmuşsa, şey dedi - k a ç numaraydı, o d e d i- sizi sord ula r falan dedi; ben o
zaman niye bana sorm adılar da oradan soruyorlar...
TEVFİK DİKER (Manisa) - G azeteciler belki de.
İBRAHİM
BAŞKAN
İBRAHİM
BAŞKAN
İBRAHİM

ÖNCÜL - Tabiî, tabiî.
- Direkt sizi tehdit eden veyahut da sizden...
ÖNCÜL - Hayır, hayır, hiçbir şey olmadı.
- Kaç defa ifade verdiniz bugüne kadar?
ÖNCÜL - Hiç kimse benden ifade sormadı, ilk defa geliyorum

yani, bir apartm ana ge ld ik le ri zaman.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Polise verm ediniz mi?
İBRAHİM ÖNCÜL - Bir apartmana işte ge ld ikle rind e...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Polis, size, olayın 5 metre ile ris in d e sin iz , en
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yakın gören insansınız; emniyet, polis size hiçbir şey sormadı mı bu konuda?
İBRAHİM ÖNCÜL arasında anlattık bunları.

işte,

apartm ana

g e ld ik le rin d e ,

genel

konuşma

BAŞKAN - Tartışmadınız mı polisle böyle, bizim tartıştığımız gibi şimdi?
İBRAHİM ÖNCÜL - Konuşuldu...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, polis, orada sizi din le d i, ondan sonra
he rhangi bir ifadenize imzalı başvurulm adı ve savcılıkta bir ifade verm ediniz...
İBRAHİM ÖNCÜL - Evet...
TEVFİK DİKER (Manisa) - . ilk kez buraya g e lip ifade veriyorsun uz ve
orada ilk de gören sizsiniz.
İBRAHİM ÖNCÜL - Ben öyle sanıyorum, belki, benim haricim de de
vardır; ama...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu da tutanaklara geçti.
İBRAHİM ÖNCÜL - ilk görenin ben olup olmadığım ı bilm iyorum .
TEVFİK DİKER (Manisa) - Öylesiniz, ilk g ö ren lerd ensiniz.
İBRAHİM ÖNCÜL - Öyle diyelim .
TEVFİK DİKER (Manisa) - 4 veya 5 metre kadar yakınsınız olaya, yani
onun için diyorum ve komşusunuz, yan apartmanın yöneticis is in iz .
İBRAHİM ÖNCÜL - Ama, dediğim gibi apartm ana gelip sordular; yani.
Terörle M ücadele... Daha doğrusu, bizim gibi herkes...
TEVFİK DİKER (Manisa) - O günün dışında...
İBRAHİM ÖNCÜL - Hayır, o günün dışında olmadı.
zam anlarda çıkmasına rağmen...

İsmim

m uhtelif

TEVFİK DİKER (Manisa) - Çıkmasına rağmen, ondan sonra...
İBRAHİM ÖNCÜL - Ben de rahatsız oluyordum ne yalan diyeyim ismimin
çıkm asından.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şimdi, ö ze llikle öyle bir aşam aya geldik ki,,
komşu, o gün gö revli olan o polisler, ö z e llik le bugün yaptığımız çalışma, tam
olay yerini iyi tanımamızı gerektiren bir noktaya geldik. Uygun gö rür müsünüz,
yarın veya he rhangi bir başka gün olay yerine bir gidelim .
TEVFİK DİKER (Manisa) - Geç kaldık...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Geç bile kaldık. Mevcut elim izdeki
krokilerd en bir tanesine veya yeni bir kroki çizdirerek, bir kroki üzerine İbrahim
Öncül Bey şurada duruyormuş, şunu işaretleyelim , G üld al Hanım burada, işte,
d iğe r Yunus Bey şurada duruyormuş falan gibi bunları birkaç kroki üzerine
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iş leyere k ve hep elim izin altında durarak bir çalışnna yapsak daha uygun olur
diye düşünüyorum .
REFİK ARAS (İstanbul) - Ben de katılıyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Olay yerine gitmekte fayda var.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Olay yerini görüp, olay yerini gördükten
sonra,

bugüne

kadar

dinle d ikle rim iz i

çize ceğ im iz krokinin üzerine işlemek.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Üst

de,
üste

olay

yerini

gördükten

koyduğum uzda

sonra

örtüşm ediğini

g ö rece ğiz çok şeyin.
REFİK ARAS (İstanbul) - Yarın top lan acağ ız ya, birlikte şurada
toplanalım , gidelim , bir görüp gelelim , doğru söylüyor Ahmet Bey. Olay yerini
gö rm em em iz yanlış; eğer, evet diyorsanız yarın 13.0û'de şurada toplanalım .
BAŞKAN - Yarın, 12.00'de buluşalım; çünkü, 1 2 .00‘de buluşm azsak, 1,5
saatte gid ip gelem eyiz.
Saat 12.00'de toplanıp, olay yerine gitmek üzere, toplantıyı kapatıyorum.
Kapanma Saati: 19.00

-
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06.03.1997
saat : 13.30
d in l e n e n l e r

ÜNAL İNANÇ
MUHARREM TUNÇ
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU
AYDIN ÖZTÜRK

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 13.43
BAŞKAN : Ersönmez YARBAY
BAŞKANVEKİLİ ; Tevfik DİKER
.......O.......
BAŞKAN - Toplantıyı açıyorum.
Bugün, olay yerinde l<eşif yaptık ayrı ayrı. Biz, Ahmet Piriştina beyle
be raberdik.

Sizde

Tevfik

Diker

bey

ve

Refik

Aras

bey

ve

Erol

beyle

be ra b e rd in iz . Uğur Mumcu'nun evine de girdik. Yani, bugün, İbrahim, Ömer
Çiftçi, hani benim evden görüşme imkânım yok falan diyordu ya, ona

bir

bakalım diye şey yaptık. Ömer Çiftçi 63/9 muydu? 63/9'da, Uğur Mumcu, yani o
iki da ired en k olaylıkla gö rüşü leb ilir. Ömer Çiftçi neden o şekilde şey verdi
hayret ettim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Neye?..
BAŞKAN - Biz,

Uğur Mumcu beyin

evine de girdik. Ömer Çiftçi'nin

d a ire siyle Uğur Mumcu'nun dairesi arasında bir kolaylık, bir gelişm e bulduk
yani. Balkondan baktım, görüşme yapılır; ama, neden yapılam az dedi, neden
görm üyoruz dedi o dikkatim i çekiyor.
TEVFİK DİKER

(Manisa) -

Sayın

Başkan,

bakınız,

biz,

biraz

önce

basından, bugü nle rde çok yoğun bir baskı var, belki haklı adamlar. Siz diyor,
bazılarını
Ağar

bile

konuşturam azsınız,
baskıyla

gitti.

Susurluk K om isyonunda görm üyor musunuz?

Baskı

oluşturtm uyorsunuz.

Kapıcının

ifadesini

alm am ışlar, olayı gören, yani ilk gören yakında adamın ifad esini almamışlar.
Çaycının

ifadesini alm am ışlar.

Basit bir zabıta olayında

bile

ilk

ifadeleri

alınacak, zapturapta alınacak adamların ifadesinin alınm adığı yerde, biz hâlâ
kapatıyoruz kendim izi; çok yanlış, çok yanlış. Biz, çok yanlış bir yerdeyiz,
kanaatim i söylüyorum, tutanaklara da geçsin.
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BAŞKAN - T utanaklara geçti.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Yani, siz diyorsunuz ki, Ceyhan Mumcu'nun
evinin bö lg e sin d e , olayın olduğu yerde araştırma yapmaya gide ceğim izi aman
kimse duymasın. Biraz önce beni, Güneş Gürson aradı. Efendim , sizin aldığınız
kararı, oraya g id e c e ğ in iz i öğrendik; ama, sizinle karşılaşam adık orada... Artık,
yani...
BAŞKAN - Yalnız, Ahmet bey, biz oraya uğradıktan sonra, ne zaman
gö rüştüğ ünü zü

bilm iyorum .

Ahmet

bey biz

oraya

uğradıktan

sonra,

olay

yerinde n telefon etti aileye. Belki, onun üzerine size telefon ettiler.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Hayır, Parlamento m uh a b irle rin d e n

aldım

dedi. Parlam ento M uhabirleri a rka da şlar beni aradı dedi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Gazeteci falan yoktu orada.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Efendim, bakın, ben, g a zetecinin söyled iğini
söylüyorum . Parlam ento m uh ab irle ri beni aradı, Güneş Gürson'u aramışlar,
"ben Parlam entoya bugün gelm edim . Parlam ento m uh a b irle rim iz beni aradı,
oraya heyet gelecek, bilgin olsun dediler. Ben de p e şin ize takıldım ve sizinle
karşıla şam a dık" dedi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Siz g e ld in iz mi oraya?..
TEVFİK DİKER (Manisa) - G eldik tabiî...
Ben, olayın o tarafında değilim . S izinle karşılaşam adık ettik de ğil, ben,
başka şeyin tarafındayım . Şimdi, bugün, yine, ga zetecilerin üzerim izde büyük
bir baskısı vardı. Diyor ki adamlar, sizin iz le d iğ in iz po litika yanlış. Biz sizden
habe r m aber b e kle m iyoru z diyor. Siz oraya getirip b irile rin i konuşturam azsınız
diyor. Susurluk Komisyonu da bunu yaşadı diyor. T utanaklara bu n la r geçsin.
Sayın Ağar, oraya gelm ezdi bile diyor, an la ta b ild im mi. Bazı ba skılarla oluşur
diyor. Şim di, doğru... G eliyor arkadaş, hani g e tirttire b ild iğ im iz bile, albay yok
ortada. Daha çok önem li in san lar yok ortalıkta. MİT müsteşarı...
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BAŞKAN - Hepsine sıra gelecek.
TEVFİK DİKER (Manisa) -

Sıra gelecek. Aldıklarımızı

görüyorsunuz.
m

Kamuoyu baskısını da oluşturtm uyoruz; evet.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben şeyi anlayam adım .
TEVFİK

DİKER

(Manisa)

-

Kapıcının

ifadesi

alınmamış,

yanındaki

apartm anın kapıcısının ifadesi alınmamış. Çaycının ifadesi alınmamış. Orayı
gören y ö n e ticin in ifadesinin alınm adığı yerde... Bunların kamuoyu tarafından
bilin m esi lazım artık. Yani, 4 yıldır...
AHMET

PİRİŞTİNA

(İzmir)

-T am am ,

bunları,

çaycı

d e d iğ in iz

dün

dinle dik, ifadesi alınmadı filan, gerçi biliyo rduk daha önceden de ama, bir
noktaya geldik. Bunların hepsini komisyon bir toplantı yapar, bunları tespit
edersiniz...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ama, ben bunları dün yine söyledim . Bunları
bir söyleyin artık Başkan. Yani, çok ilginçtir, bugüne kadar çağırdığım ız şu şu
arkadaşa ulaşılamadı; yani, hiç olmazsa gelm edi deyin, ge le m e di deyin.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tevfik bey, yani, bu üç ay artı bir ay, dört
aylık süreyle görev yapacak bir komisyon. Daha birinci ayında, yani, hem
sonuca ulaşmış...
TEVFİK DİKER (M anisa) - Sonuca monuca ulaşm adık Ahmet bey. Yani,
bu sonuç mudur? Komisyon basına...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şu bir aşama bir sonuçtur yani. Savcının
ge reğ ini yapmış olm adığının tespiti bir sonuçtur, kendi içinde bir sonuçtur.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ama, yani, bu sonucu da kamuoyu bilm eyecek
mi?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - B ildireceğiz, kim seden saklam aya cağ ız ki...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ama, Başkanım, bakın, dün, bir toplantı yapın,
söyleyin dedim. Yani, ben rahatsızım. Olayları kapatm akla...
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AHMET

PİRİŞTİNA

(İzmir)

-

Hayır,

neden

siz

çok

e tkile n d in iz

anla m adım ? Yani, şimdi, bugün g a zeteciler bizim oraya g ittiğ im izi duymuş mu,
o mu rahatsız ediyor?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Evet, ondan da duydum. Assubayın da, siz,
ga zeteleri taradınız mı bugün. Buraya gelecek assubayın gazetede bir şeyi
var.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Gördüm.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, şimdi...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ne yap ab iliriz?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Demin söylediğim , çok net buld uğum , devlet
gü ven lik

m ahkem esinin

ilg ili

savcılarının

yazılı

buraya

cevap

verdiğini,

g e lm e y e c e k le rin i basına niye söylem iyo rsun uz da ben basından öğreniyorum ,
artık ge lm eyeceğim diyor adam cağız yazmış.
BAŞKAN - Savcının yazısı daha önceden okundu burada zaten.
TEVFİK

DİKER

(M anisa) -

Burada okunmak de ğil efendim , bırakın.

Lütfen, şu adam la ra biraz bir şey söyleyin artık.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Efendim, bakın, şim di, bunu,

böyle

bir

ga zetelerde bir şey çıkması başka, onu dokuz kişilik kom isyonun, bu anlamda
oy

b irliğ iy le

bir

m utabakata

burada DGM savcısı bunu

varmasının

demiş, öbürü

etkisi

bam başkadır.

bilm em neyi

Yani,

şimdi,

gönderm iyorm uş gibi

ga ze te le rd e bölü k pörçük haber çıkmasının etkisi başkadır, bu komisyon, beş
ayrı partiden oluşan bir komisyon, o y b irliğ iy le , savcılığın işte savsaklamasının
tesp itini,

hepsini,

bilmem

ne

tam

bir

heyet

ha lin d e

başkan

tarafından

açıklanm asının etkisi başkadır. Böyle birisi bir şey diyor, doğru mu değil mi?..
TEVFİK DİKER (M anisa) - Açıklasın.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Açıklasın, ama,
alalım , yapalım toplantısını açıklasın.
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işte, bunu

bir gündem e

TEVFİK DİKER (Manisa) - Onun gündem i ne zaman olacak Ahmet bey?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, Tevfik bey sizin d e d iğ in iz olsun, yarın
olsun, bugün olsun...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bir aylık toplantı sonunda söylediğiniz...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, yani, bunu, bir şeyi eksik kalır, bir
şeyi, bunu bir gündem e alalım, bunun bir m üzakeresini gündem e alalım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bakın, ben, burada söylüyorum . Ben, kendim,
vicdanen belli bir süre daha bekleyeceğim kom isyonda olayı götürüyor. Yani,
bunun,

bir

aylık

bir

de ğerlendirm esi...

Şimdi,

siz

basın

toplantısında

varmıydınız, Sayın Başkanım burada...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben ge ld iğim d e başlamıştı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Alın basın

metnini bir dinle yin . Yani,

bu

kadar, hiçbir şey söylenm eden, bu insanları, bu kadar b ilg is iz ve kamuoyunu
bu kadar olaydan uzaklaştırarak bir yere götürem eyiz.
AHMET

PİRİŞTİNA

(İzmir)

-

Hiç

kim senin

b ilg is iz

inanmıyorum . Maşallah, gereğinden fazla bilgi sahibi onla r.

kaldığına

ben

Biz komisyon

olarak dinle m ed en bugünden bilgi sahibi kamuoyuna, bugün ne söyleye ceğini
bugün okudu işte. Neyi b ilg is iz lik bunun.
BAŞKAN - Müsaade ederm isiniz...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Burası verdiği zaman...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, burası halkla ilişk ile r bürosu değil
ki... Komisyon efendim, ne yapıyorsunuz...
TEVFİK DİKER (Manisa) - V allahi, ben, geçen dönem de bu Mecliste
araştırma kom isyonunda görev^y^aptım, başkanlığını da yaptım. Ne zaman,
nerede, ne şekilde bilg ile rin kamuoyuna... Bakın, burası araştırma komisyonu,
biz, bazılarının yardımı, desteğini almadan burada sonuca gidem eyez. Biz,
de de ktiflik bürosu değiliz.
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AHMET

PİRİŞTİNA

(İzmir)

-

Şimdi,

biz

d e ğ e rle n d irm e s in i

yaparız.

D e ğ e rle n d irm e s in in yapılm asında bir sakınca yoktur ve yapılır. Bu, hemen
hemen eksiksiz, bütün katkılar alınarak yapılır. Y an i,’ hepimiz, arkadaşlarım
burada bulunsun. Pazartesi günü veya salı günü Başkan bir basın toplantısı
yapar.
BAŞKAN - Beraber kararlaştıralım . Yalnız, şöyle bir olay var. Şimdi,
bunu

burada

noktalayalım .

Toplantımızın

sonunda,

insanları

be kle tm e yelim burada, bir d e ğe rlen dirm e toplantısı yapıp birtakım

fazla
kararlar

alalım; ama, bunu, burada, şu noktada bunu şey yapalım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Bence, bu d e ğe rlen dirm e toplantısını da

bugün yapm ayalım . O de ğe rle n d irm e toplantısını da bugün yapm ayalım . O
de ğ e rle n d irm e

toplantısına

bir

gün

koyalım,

geniş

bir

zam anda

ve

de

notlarımızı çıkartmış olarak yapalım.
BAŞKAN - Adalet Bakanlığından, yarın saat 10.00'da, bu binada savcı
be yle r g e le cekle r, gereken bilgiyi verecekler.
Ünal inanç beyi çağırın.
Hoş ge ld iniz.
ÜNAL İNANÇ - Saygılar sunarım.
BAŞKAN - Hoşgeldiniz.
ÜNAL İNANÇ - Hoş bulduk efendim.
G üvenlik

ve

Yargı

M uhabirleri

Derneği

Başkanıyım.

Hürriyet

G azetesinde genel yayın yönetm eni, danışmanı olarak çalışıyorum .
BAŞKAN - Memnun olduk, teşekkür ederiz.
Efendim, biz. Uğur Mumcu Komisyonu olarak, bu konuda, Uğur Mumcu
c in aye tiyle ilg ili olarak, sizin b ilg ile rin iz e de başvurmayı arzuladık. Siz de
teşrif

ettiniz.

Teşekkür

ederiz

teşrif
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ettiğiniz

için.

Bu

konuda,

bizim

kom isyonum uza

ve re b ile c e ğ in iz ,

bilgi,

görüş,

d ü ş ü n c e le rin iz i

dinlem ek

istiyoruz.
ÜNAL İNANÇ -

Mumcu arkadaşım dı.

Mumcu, g a z e te c ilik olayını bir

hukukçu gibi düşünüyordu. Belgeler, b u lg u la rla birtakım şeyleri takviye etmek
istiyordu. Çalıştığı gazete ve kurumun yapısını zorlayaca k bir a h la kî yapıda
d e ğ ild i.

Yani,

b e lg e le rin i,

duyduğum

için,

rızkından

kesilm esini

onun

m asraflarını

parasının,

onun

istem ediğim

gazetesine

öd etm iyordu.

çalışm alarının,

için,

onu

belge

Saygı

çoluk

çocuğunun

ve

doküm anla

destekliyordu m . Bu y ılla r boyu sürdü, bu arka da şlığım ız da devam etti. 1976
yılında, A nkara'da ge lişen birtakım ola y la r ve bölücü örg ütle ilg ili birtakım
kon uşm alarım ız Uğur'u bir araştırm aya itti. Konu şuydu: Rıza Altun isim li bir
çocuk ve A bdullah Öcalan'ın ben fotoğraflarını çekm iştim . Güven H astanesinin
yanında. O zaman, bu kadar önem li kiş ile r d e ğ ille rd i. U lusal Kurtuluş Ordusu
diye bir olayın içinde örgütlenm e çab asındaydılar. Ben, bana, bu adamın iyi
o ldu ğun u söyleyen

de vlet g ö re v lile ri, p o lis le r vardı.

Ben de, bu fotoğrafı

onlara gösterdim . M eğer sizin adam bak n e rele rde dolaşıyor. 20 gün sonra
Güven

H astanesi bir gurup adam tarafından

soyuldu.

S oyg uncular,

polis

tarafından A ydın lıkevle r Kavşağında yaka la ndıla r. Aynı anda e vleri basıldı.
A bdullah Ö calan'ı Urfa'ya gö nderdi birtakım güçler. Ben, o zaman Aydınlık
G azetesinde bir yazı yazdım. Hilvan çıkışında Apo ağanın, Siverek çıkışında
Bucak ağanın leşgeri insanları soyuyor diye. M umcu'nun bu kon ular dikkatini
çekti. Kesire diye bir hatunla evlen m işti. Benim de, bu olayla rın içe risin de
Apoyla ilişkim Mehmet Uzun diye bir çocukla temadi ed iyo rd u. Haki Kayaer
diye

b iris in i

öld ü rd ü le r.

Mehmet

U zu n’un

benim le

he rha lde

iliş k ile rin i

saptadıla r. Bu insan lar, de ğişik yapıda insan lard ır. B unlar için herkes caştır^
Caş, Kürtçede hain dem ektir. Herkes MİT'tir. Bu Mehmet U zun'un böyle MIT'le
filan falan bir iliş k is i yoktu yani, sıkıntıları vardı. M ehmet Uzun'u
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burada

ö ld ü rd ü le r.

Ben,

bunları

yap anları

saptadım ,

po liste

sonradan

yakaladı.

M um cu'nun, bu da dikka tin i çekiyordu. Burada, bir olay vardı Kesire... Apoyu
kurtaran

adam.

Kesire'nin

babası

Alp

Doğan

paşanın,

T unce li

isyanını

bastıran...
Beyler, affınıza sığm ıyorum , bend eniz böyle bir kom isyonda m uhakkik
olarak çalıştım,
zamanım

sınırlı.

İSKİ kom isyonunda, sizin de zam anınız sınırlı, benim
Niye

bu

işin

içine

g irild iğ in i

mi

anlatayım ,

ki,

de

bunları

anlatm azsam niye bu işin içine g irild i anlam anıza imkân yok.
AHMET PİRİŞTİNA (İzm ir) - Anlatın.
BAŞKAN - Yani, bizim için zaman önem li değil.
ÜNAL İNANÇ - Tamam efendim.
Alp Doğan paşanın casusuydu. D a v a ^v e k ili

Ahmet, Çerçi Ahmet. C

zam anki adıyla Doğu Em niyeti Mah'ın... Bu adam, burada birtakım adam ları da
tanıyordu. Kızından dolayı dam adını da seviyordu, poliste etkin di; fakat, kim
kimi gü d ü lü yo rd u biz bunu çözem em iştik. Uğur bunları toplam aya başladı ve
bu arada, elim izd e, Ankara Sıkıyönetim Kom utanlığının
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ve bu arada elim izd e Ankara Sıkıyönetim Kom utanlığının 1984'te yaptığı
bir operasyonun tüm be lg ele ri vardı, sonradan, bu b e lg e le ri benim verdiğim
Soner Yalçın, d in le d in iz siz, bir kitap yazdı Behçet'in Anıları diye. O roman
o larak yazdı. Behçet'in ilgin ç bir kiş iliğ i vardı. Behçet alındığında bir siyasî
partinin y e tk ilile ri bu bize karşı bir hareket mi, bizim partiyi mi kapataca klar
falan diyordu . Uğur Alacakaptan, rahm etli Uğur'a, Behçet'in davasını benim
almam için baskı yap ıyorla r diyordu. Anadolu Klübünde A lacaka ptan, Mumcu
ve Hikm et Çetin yemek yediler. Uğur, Behçet'i anlattı. Hikm et Çetin, ben de bu
kadarını bilm iyo rdum falan dedi, fakat sonradan A lacakaptan ben, bu baskılara
dayanam adım dedi, davayı aldı. Bir araştırm acı gazeteci için bu nlar ön em liydi.
Bu önem içinde bir olay vardı. 1989'da İmam Hum eyni öldü, b e nd eniz o zaman
Sabah G azetesinde çalışıyordum , Mini terör Zirvesi diye bir ha be r yazdım.
Büyük ba skılara m aruz kaldım, H izbullah , ASALA, PKK b irle şti dedim . Aksiyon
PKK'ya, lo jis tik destek bunlara

dedim. ASALA adını terk ediyor,

İran'daki

E rm en ile r SAVVAMA'nın da desteğiyle bunları de ste kliy o r dedim . Toplantıya
katıla nla rı da yazdım. Sonradan Türkiye'ye bakarsanız neyin

ne olduğunu

gö rürsü nüz. Uğur'u bu da ilg ile n d iriy o rd u .
Şim di, Behçet'le ilg ili bir olay vardı. Behçetle İlg ili olay şu.
TEVFİK

DİKER

(M anisa)

-

Sayın

İnanç,

tutan akla ra

geçm esi

için

soyadını da söyler m isiniz? Behçet C antürk mü?
ÜNAL İNANÇ (D evam la) - Cantürk.
Behçetle
sorgusunda,

ilg ili

çok

olay şu idi.

büyük

hakaret

Behçet Cantürk,
ve

eziyetle re

büyük
maruz

zorlara

dayandı

kaldığını,

ben

m ah kem eleri izledim oradan biliyorum . Behçet ifadesinde , öz ifad esinde üç
olaydan bahsetti. Bir İsviçre'de Sarı Avni, Avni M usullu oğ lu ile be raber Pol
diye bir adam la tanıştıklarını, Pol'ün, ke n disinin g ö n d e rd iğ i Avni vasıtasıyla
malı İsviçre'de pa zarladığını, Pol'ün şu boyda şu kiloda güzel Türkçe bilen,

- 723 -

T ürkiye 'd e
İnterpolü

de okum uş bir adam oldu ğun u
de

sekiz

on

satırlık

bir

ifade,

anlattı. Bu ifade
yazı

İsviçre'ye

üzerine

Türk

g ö nd erdi.

Yine

ifad esinde , bizim yola çıktığımız ve Uğur'un bence ölüm ün e neden olan olay
bu.
İtalyan

bir

adam la,

iki

kişiyle

g ö n d e rd ik le rin i, şöyle o ldu ğun u, böyle

orada

kon uştuklarını,

olduğunu,

aynı

malı

şekilde

onlara

yine

Türk

İnterpolü İtalya'ya gönderdi.
Üçüncü olay da A m erikalı bir adam, bir R oberto, ge m ide bazm orfinin
e ro ine dö nü ştü rülm e si olayı. Behçet'in yargılanm ası başladı, İsviçre'den bir
dava dosyası g e ld i, sonuçlanm ış ve bitm iş. Sizin b a h s e ttiğ in iz yazıyla ilg ili biz
Pol diye

bir

adam

bulduk,

bunun

esas

adı

Pol

V a rid e l'd ir.

T ürkiye 'd e yaşam ıştır, güzel de Türkçe bilir, kendisi

Pol

Varidel

ile

Behçet

Sarı Avni

C a ntürk'le olan iliş k ile rin i kabul etti, burada da bu uyuşturucuyu sattığını da
kabul etti, öte yandan, ke n disinin Am erikan Adalet Bakanlığına bağlı DİE' ye
ajan olarak çalıştığını, Yunan Gizli S ervisi EYP ile iliş k ile rin i de bütün dava
d o syasınd a var. 17 yıl verm işler adama, dava devam ederken İta lya n la r geldi.
58 kişi tutuklam ışlar, yakalam ışlar. Bunların arasında T ürkle r de var. İnce
M ehmet diye b ir tanesi çok meşhur bir kaçakçı

idi,

Mehmet

K apanoğlu,

İtalya'da h a pishan ed e öldü, burada d e fn e d ild i. Dündar Kılıç'ın en iştesi İsmail
Hacı S üleym a noğ lu, halen bu davadan o da tutuklu yatıyor. Am erika'da ola yla r
daha

de ğişik

cereyan ediyor,

Nevyork

Federal

çıkarak adam ları buldu, 30 kişi y aka la dılar.

Savcısı

bu

ifadeden

Pizza O perasyonu,

yola

Pizzacılar

O perasyonu, Pizza C o nn ection diye bir operasyon yapıldı. 30 kişi suçu kabul
etti, orada suçu kabul edince cezanın asg a risin i yiyorsun, asg arid en de onar
sene, yalnız m eşruten ta h liy e le ri yok. Tahm in ediyorum yeni çıktıla r onlar.
Türkiye

C u m huriyetin in

adli

sistem i

daha

düzgün

olduğu

için

İsviçre'de n, İtalya'dan ve A m erika'dan, D iyarbakır'da Behçet b e ra a t etti. Bu
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olayın araştırılm ası değişen siyasî otoritenin ve yeni gelin bir A dalet Bakanının
yazılı

e m irle

bu

dosyanın

in c e le tilm e sin i

istem esi

o lan ağa

kavuşmuştu.

Behçet'in PKK ile silahlı Kürt m üca de lesiyle bir ilişkisi yoktu. Yalnız, PKK her
türlü

ulusla rara sı

ve

Türkiye

C u m huriyetin in

karşıtı

olan

ülk e le rin

gizli

s e rv is le riy le m enfaat m eselesi, çıkar m eselesi, Behçet gibi nice adamı da
g ü d e b iliy o rd u .
Bu,

karşı

Küçükçekm ece'de,

tarafa

sızdı,

birtakım

Behçet

İstanbul'da

m ü tea hh itler

takılıyordu

ara cılığıyla

o

Bakırköy'de,

zaman.
sahil

şe rid in d e büyük yatırım ları vardı. Bu işlerde Yaşar Kaya isim li bir muhterem
zevat vardı.
AHMET BİLGİÇ (B alıkesir) - G azeteci mi?
ÜNAL İNANÇ (Devam la) - Efendim, bir ga zetenin, herkes ga zeteci olur
yani. K endisi ilk ö n celeri birtakım kim yevi m addeler ithal eden, ö z e llik le Alman
Merch Firm asıyla derin iliş k ile ri olan bir arkadaştı, b u n la r bilin e n şeylerdi,
bu nlar duyuldu. Kötü yanı sonradan başladı, 24 Ocakta Mumcu öldü. 2 Şubat
ta rih li Aktüel D ergisinde ben bu olayla rı anlattım . Ben, T ürkiye 'd e kim in ne
y a p a b ile c e ğ in i, kimin kaç kilo çektiğ in i çok iyi bilen bir insanım .
FETHULLAR ERBAŞ (Van) - 1993'te, o tarihte değil mi efendim ?
ÜNAL İNANÇ (Devam la) - Evet.
Behçet Cantürk'ün de ne kadar gücü olduğunu herkesten iyi bilirim .
Ankara D evlet G üvenlik M ahkem esi Savcısına da çalışm alarım ızın bu m ealde
o ldu ğun u, bu yolda oldu ğun u, kendisi bir hukukçu olduğu için, bir yazılı emir,
ki Sayın Seyfi Oktay'ı da iyi tanıyordu, böyle bir şeyin o la b ile c e ğ i um arında
oldu ğun u da anlattım . İlgilen en bile olm adı, zaten resm î dinle yen

olmadı.

Birkaç kere te le vizyo nda bu konuyu dile ge tirdim , Behçet'i ö ld ü rd ü le r, Allah
rahmet e ylesin . Ceyhan Mumcu bu konudan, bu iddia da n bahsetti, aynı gün,
Sayın G üneri C ivaoğ lu , hayatta yaptığı bir eylem d e ğ ild ir, o gün bir g a z e te cilik
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örneği verdi, tele viz yo n a Yaşar Kaya'yı çıkarttı, cevap hakkı tanıyorum dedi.
Ertesi gün de Yaşar Kaya T ürkiye'yi terk etti, o gün bugün yok.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Brüksel'de.
ÜNAL İNANÇ (Devam la) - Evet, Brüksel'de.
Aradan uzun bir zaman geçti, Konya'da bir yerde kon uşu luyo rdu, bir
konferans veriyordum , bu konu açıldı. Emin Ç ölaşan, M inik Kuş bilmem ne
falan olayı, olayı anlattım ben yani, bilin e n bir şeydi zaten, Ankara'ya geldim
bir de baktım ki, evim de, kapısında polis bekliyor, ne var. D evlet .G üvenlik
M ahkem esine

buyur,

savcı

ifade

alacak.

Ben

1958

yılından

bu

yana

m ah kem e lerle ve yargı sistem iyle iyi tanışırım, olayla rı iyi bilirim . Neyin nasıl
oldu ğun u da d e lille rin nasıl d e ğ e rle n d irile c e ğ in i de iyi b ilirim . Gittim ifademi
verdim , sayın savcı dem işki yahu birisi ölmüş, birisi de kaçmış, şimdi böyle
diyor. Böyle diyor da, adam öldükten bir hafta sonra ben bu id d ia la rı ortaya
koydum ve yayınlandı bunlar.
Bu

arada

iddiam ı

tevsik

edemem,

iddiam

e lim izd e ki

kanıtı

tevsik

edem em . E lim izde bir de kanıt vardı bizim . Herkes herkesi izliyor, takip ediyor,
Behçet'ten bir 25 bin d o la r para alındı. Bir em anetçi için. Em anetçi. Yaptığı
işlerde çok başarılı. Em anetçi, ses ge tiriyor, büyük gürültü kopuyor. Emanetçi
Lü bnan'da da yapmış. Em anetçi, Kuveyt'te de yapmış, em anetçi profesyonel.
Bu konuşm a ları duyan insan var. O insan nerede şim di, ne yapar, ne eder
bilm em .
h a ysiye tli

Ama

ben,

kan,

bu

ölü

g ö s te re b ils e y d ile r,

bu

id dia la rım ı

izi

takip

arkadaş

ortaya

ed e b ile c e k
burada

idi.

koyduğum
in sa n la r
Belki

zaman
olsaydı,

ölm ezdi

namuslu
o

bugün

ve

erdemi
de

ona

s o ra b ilirle rd i yahu Behçet Bey nedir bu olay. Kimse bunları sormadı. Beni
d inle m ek

lütfunda

b u lu ndu nu z,

sîzlere

kon ularda çalışan kişi bendim .
Söyleye cekle rim bu kadar benim.
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teşekkür

ederim .

Mumcu

ile

bu

BAŞKAN

-

Mumcu olaydan iki üç ay önce Özgür Gündem Gazetesi

miydi? G azetede çıkan bir yazı üzerine...
ÜNAL İNANÇ (Devam la) -

Efendim, şimdi, Özgür G ündem 'de tehdit

ed ild i, başka yerlerde tehdit ed ild i, bu önem li değil. Önemli olan şu.
BAŞKAN

- Hayır, çıkan bir yazıda, yazıyı okuyunca kendisi endişeye

kapılıyor.
ÜNAL İNANÇ (Devamla) - Hedef gö steriyo rlar. Kürt halkının dinam iği
seni boğacaktır.
BAŞKAN - Bu sizin anlattığınızla...
ÜNAL İNANÇ (Devam la) - Şimdi, bakın.
Sayın

m ille tv e k ille ri,

bir

ülke,

ben

geldim , bugün yine D iyarbakır'a gidiyorum .

Çarşam ba

günü

Bir ülkede

Diyarbakır'dan

12 - 13 yaşındaki

çocukları köylerin de n silah zoruyla gö türürler, onlara her türlü şere fsizliğ i
yaparlar, onların

çoğunun

okuma yazması yoktur, onlara

d a ya tırla r

ve

o

ülkenin g ü v e n lik gü çle ri biz bunları öldü rü yoru z diye övünür, o çocuklardan
kaçma

fırsatı

b u la nla r,

dün

yan larındaki

o

insanlara

en

acımasızca

ç e k tikle rin in de rsini verir, ve bu çocuklara bu ülkede iftiracıla r denir, mumcu o
çocukları seviyordu. Kürt halkını da seviyordu, öyle bir şeyi yoktu onun. Bir
kilo toz, bir toros bugün... Biz de bunları topluyorduk, yani işte Afyon 1 oteli,
Afyon 2 oteli, bir Yüksekova, bir Doğubeyazıt, biz, bu trafiği iyi biliyo rduk.
Kim lerin buradan ne kadar aldığını iyi b iliyo rduk. Bir Kürt m eselesi yoktu.
Ortada bir Kürt m eselesi şeydir; yani bu toz e ko no m isin in insan lara hücum
ederken yok Kürt halkına eziyet, doğudaki in sanlara bilmem ne falan, bugün
Türkiye'nin kara de liğ i orası, tüm biilçe yi oradaki rantiyeye, terörün rantiyesin i
yiyerek geçinen in san lar var. Siz, oranın m ille tv e k ilis in iz b ild iğ im kadarıyla
başka var mı bilm iyorum

içinizde, ama orada olay bu.

Herkes

m aşallah

memnun, b u g ü nle rde çok memnun olm ayan la r var. Çünkü, örgütün zorunlu
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ask e rlik h ikaye sine hiç kimse çocuğunu verm iyor. Ö rgüte vergi de verm iyorla r
artık. Ama bu siya setin oradaki kuvvetinden veya de vle t g ü çle rin d e n değil,
in sa n la r

anlam aya

başladı

olayı,

Uğur,

buna

güven iyord u.

Ama

o nasıl

ö ld ü rü le c e ğ in i de çok iyi biliy o rd u yani. Çünkü çok büyük p a ra la r dönüyordu,
d e vle tin bütçesi kadar eroin gidiyor. Birçok de vlet g ö re vlis i, birçok

insan,

bundan çok in sa n la r gayet iyi parasını alıyo rlar. Herkes bundan hissesini
alıyor, m esela biz PKK'nin eroin

kaçırm adığını

Uğur

da

ben

de

çok

iyi

b iliyo rd u k. Niye kaçırsın ki, tüm eroinden hissesin i alıyor, enayim i, bir sepete
yum u rtalarını koysun. Tüm dağıtım ından avantasını alıyor. Kimin

ne kadar

çürük çarık iş yaptığını yani olay bu idi ve 25 bin dolara bu adam öldü rtü ldü .
Bu kad ar basit. Ama o dönem in b u 'iş te n sorum lusu olan insan lar, burada
yarım m ilyonun üzerinde insan yürüdü hiç kimse de rsini alm adı.
savcısı beni dinle m ed i. Karısı burada, kardeşi burada, onunla

Devletin

bu konuda

çalışan adam bendim . Benden başkası yok. İlk defa da b irile ri bana soruyor ne
idi bu olay diye, ciddîye alınıyorum .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Sayın İnanç, Pol V eride l, şu anda sağ mı,
nerede?
ÜNAL İNANÇ (Devam la) - Pol V eride l İsviçre'de, sağ oldu ğun u tahmin
ediyorum .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Ayrıca bir Güven Hastanesi' olayı, baskın ve
arkasından ba h se ttiğ in iz . Bu Güven Hastanesi baskını...
ÜNAL İNANÇ (Devam la) -

Bu Güven H astanesini APO 'cular soydu, o

zaman APO'cu d e ğ ild i adları, yeni APO'cu oluyo rlard ı.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Niçin Güven Hastanesi?
AHMET BİLGİÇ (B alıkesir) - Hangi sene efendim.
ÜNAL İNANÇ (D evam la) - 1976 efendim . 1976 veya 1977
TEVFİK DİKER (M anisa) - Bu ha stanenin bir ö z e lliğ i mi vardı?
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ÜNAL İNANÇ (Devam la) - İlk e ylem le riydi.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hayır niçin burası seçildi?
ÜNAL İNANÇ (Devam la) - Onu bilm iyorum ben. Ben de adamı tesadüfen
orada fotografladım onları.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Efendim , em anetçi Türk mü?
ÜNAL İNANÇ (Devam la) - Değil.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Sizin ifa d e le rin iz d e geçen em anetçi Türk

d e ğil.
ÜNAL İNANÇ (D evam la) - Değil, o kanaatteyim .
TEVFİK

DİKER

(Devam la)

-

Em anetçiyi

ben

şöyle

tetikçi

olarak

a n la y a b ilir miyim?
ÜNAL İNANÇ (D evam la) - Tabiî, tabiî.
TEVFİK DİKER (Devam la) - Eylemi yapan tetikçi Türk değil.
ÜNAL İNANÇ (Devam la) - Em anetçinin Türk oldu ğun u da, Kürt olduğunu
da tahmin etm iyorum . Em anetçi bir profesyonel.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Peki, D iyarbakır'da Behçet C antürk davası,
yani m ahkem e beraa atle sonuçland ırd ığ ında , ki siyasî oto rite le r...
ÜNAL

İNANÇ

M ahkem esinin

(Devam la)

dosyası

var,

-

Tüm

İsviçre

M ahkem esinin dosyası bu kla sörle rin

bu

bahsettiğim

M ahkem esinin

dosyalar,
dosyası,

içinde var. Sırf B ehçet'in

İtalyan
Am erika

ifad esiyle,

ad am la r d iy o r ki, Behçet'ten aldık malı, nasıl beraat e ttile r onu bilmem ben.
TEVFİK DİKER

(M anisa) -

Hayır,

hayır,

D iyarba kır'da ,

m ahkem enin

beraat ettiğ i yılla r ne idi.
ÜNAL İNANÇ (D evam la) - 1988.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Çünkü orada ilgin ç bir ifad en iz oldu. Yeni
gelen siya sî otorite bu dosyayı tekrar ele aldıracaktı.
ÜNAL İNANÇ (D evam la) - Evet, bu yazılardan sonra a la b ilird i.
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BAŞKAN - Ama almadı.
ÜNAL İNANÇ (Devam la) - Yazılar çıkmadı. Affınıza sığınırım beyim. Üç
tane olay var. Üç tane koskoca dava, b iris i Am erika'da b irisi İtalya'da, birisi
İsviçre'de bunların üçü de Befıçet Cantürk'ün benim b u n la r suç ortaklarım dır
diyor, a d am la r bu ifadeden

sonra

yakalanıyor,

bu nlar

özg ür

ifa d e le riy le ,

ira d e le riy le v e rd ik le rin d e , Sarı Avni den, bundan alıyorduk malı d iyo rla r. Onlar
mahkum o luyo r o ülkede, bizim ülkem izde bunlar beraat etti. Bu kadar basit.
Uğur, bunu yazacaktı. Uğur, g iz li servislerin bu olaydaki y ö n le n d irm e le rin d e n
ba hse dece kti.

Yani

adamı

içeri

atmamız

lazım,

bu

Güven

Hastanesi

soyg un und an sonra, hadi evladım Doğu Devrim Kültür O caklarına çıkanları
de niyor, şöyle bir ayarla diyoruz. Mesela, Urfa'da çok önem li o la y la r oluyor
filan de niyor, o yöre leri b ile n le r bilir, Urfa'da h içb ir zaman PKK'nın etkin liğ i
olm am ıştır. Bir, Ferit diye bir plakçı ö ldü rü ld ükten sonra zaten Bucak Ağa ile
b u n la r kapıştı, yoksa gayet iyi id iler, yani herkes, iki taraf da b irb irin d e n
m em nundu.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Sayın İnanç, ifad en izde Sarı Avni, Dündar
Kılıç, D ündar Kılıç'm, sonradan Çakıcı davası...
ÜNAL İNANÇ (Devam la) - Efendim, affınıza sığınırım , D ündar Kılıç'm
e n iştesi...
TEVFİK

DİKER

(M anisa)

-

Hayır,

efendim ,

gele ceğim ,

on ları

da

sıralayacağım . Sarı Avni, Dündar Kılıç, D ündar Kılıç'm en iştesi ve bazı hep
isim le r geçti ve bir uyuşturucu trafiği var ve son zam anlarda kam uoyunda hep
yaşa dıklarım ız

var,

ö rg ü tle ri, devletin
yaptığım

için,

burada

bir

mafya,

uyuşturucu

/

içine girm iş bazı ra n tiy e cile r, ben

bazı

ağları

kura biliyoru m

ve

trafiği,

işte

istih ba ra t

de o bölg ede

kam uoyuna

yansıyan

görev
Çakıcı,

derken, Tevfik Ağanso.y'un çok net bir ifadesi var. Aile burada ifade etti, diyor
ki, tele viz yo n d a bunu söylem iş. Mumcu C inaye tiyle ilg ili
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de konuşacağım .

A ilenin sekiz m üracaatına rağmen, Devlet G üvenlik M ahkem esi Tevfik ağansoy
ö ld ü rü lü n ce y e kadar dinlem em iş, ifad esini almamış. Böyle sizin a n la ttıklarınız
ve buraya gelen bu ifa d e le r ve kamuya yansıyan o la y la r ışığında. Siz burada
isim le n d irm e d in iz, çok dikkat ediyorum , bize bir hani de vlet için d e kile rd e n ,
istih b a ra tla rd a n , bazı şeylerde n, hep oraları kapalı ge çtiniz. Bu isim le rle bu
iliş k ile r konusunda d ü ş ü n ce le rin iz ne?
ÜNAL İNANÇ

(Devam la) -

Şimdi efendim . Mumcu bir kere Türkiye

C um huriyeti Devleti d e n ilin ce ona tapan, ona fazla sıyla itim at eden bir kişiydi.
Türkiye C u m huriyeti D evletin içinde birtakım çürük yum urtalar varsa, ki vardır,
M um cu'nun

kılına

dokunm aya

cesaret

ed em e zlerdi.

Bir

örnek

vereyim .

Ö lüm ünden on gün kadar önce, şu andaki Hava Kuvvetleri Kom utanı O rgeneral
Çörekçi ile buluşm a la rın ı ben sağladım . Sayın Çörekçi, onun evine g id ip bir
çayını içeyim dem işti bana, tanışm ak için, ben de Mumcu'ya söyledim , dedi ki
Mumcu, yani ayıp olur, devletin bir.. Ben gideyim dedi. Beraber gittik, kendisi
konuştu. Şimdi burada arz etmek istediğim , ben 1980 öncesinde kontr g e rilla
diye bir dizi yazdım Aydınlık G azetesinde. Orada bilin m eyen sol diye bir dizi
yazdım. D oğudaki Onbeş Grup diye

bir dizi

yazdım. APO 'cuiar benim

20

sen elik master tezim, o n la rla gayet iyi, ben yani PKK'nın çok iyi arkadaşlarım
var. Mesela İsviçre'de C em ile Merkit, Baki Karaer gibi, bu örgütün Merkez
K om ite sin deki, ben b u n la rla ceza evlerin de yılla rca arka daşlık

yaptım.

Ben

dokuz sene ce za evlerin i dolaştım . Mesela geçen sene de c e za evleri, kadın
koğuşu, işte çocuk koğuşu falan Hürriyette geniş bir röportaj yayınlam ıştım,
ben bu in san ları iyi tanıyorum . Bu insanların başındaki güç, bu bir güçtür PKK,
parti ö n d e rliğ i herşeye karar verir, parti ön d e rliğ i de genel sekreter Abdullah
Ö calan

ve şehitle rd en

oluşur.

Parti ö n d e rliğ in in

ka ra rlarınd a

bazen

Rıfat

Esat'ın da etkisi o la b ilir, başkalarının da etkisi o la b ilir, S tasi'nin de etkisi
o la b ilir. Mumcu ulusla rara sı bir gazeteci idi, bu ülkede onun ölüm üyle bir
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mesaj ve rilm e k isten iyo rd u, ben bu mesajın içinde ki iki ayrıkotunu isim olarak
sa p ta y a b ild im . Bunu derm eyan ettim, türk Ceza Kanununun 285 inci maddesi
vardır, her kim ki,

b irisin e

iftira

eder diye.

Bir erdem li

de vle t

görevlisi

bulam adım diye ben ondan yakındım, ben açık bir ş ekilde beyan ettim. Yani
hiç kaytarm adan, kaypaklık yapm adan isim zikrettim , konuştum .
Şim di, bu in san lard an çoğunu Uğur tanıdı, bir MİT M üsteşar Yardımcısı
Hiram Abas'ı tanıdı, bir MİT D aire Başkanı Mehmet Eymür ile de tanıştı, bir
askeri istih ba ra tın başındaki kora m iralle de tanıştı, görevi ge reği tanıştı. Zaten
G en elkurm ay B aşkanlarıyla konuşuyordu.. Emniyet Genel M üdürüyle beraber
oldu, d a ire
o nunla

b a şkan larıyla

de fala rca

berab er

berab er oldu, benim
oldu.

Şimdi,

kirvem

U ğ ur’un

kirli

vardı, A tilla Aytek,
işler

yapan

devlet

g ö re v lile rin d e n tan ıd ıklarının hepsini zaten teşh ir etti, bir dönem in Kayseri
V alisi, bir dönem in İstanbul Emniyet Müdürü, yazıla rın da bunların hepsi var.
Fakat onla rın .
BAŞKAN - Em niyet Müdürü Şükrü Balcı mıydı?
ÜNAL

İNANÇ

(D evam la)

-

Evet,

Şükrü

Balcı

idi,

öbürü

Ömer

Ö zisken de r'd i, Jandarm a Alay Komutanı, bunları biz b e lg e le riy le yayınladık.
Yani

tüm

bu

b e lg e le ri

bulduk,

yayınladık.

B elg e le r

derken,

devletin

id d ia n a m e le ri falan de ğil, yani hakikaten araştırıyorduk, çab alıyo rduk. Bakın
övünç duyacağım
G üvenlik

ve

Yargı

bir olaydır. Ankara'da
M uh ab irle ri,

a rk a d a ş la rım ız ı. org a n ize ettik, en

Uğur Mum cu'nun

Türkiye'nin

her

c en aze sine

tarafından

ufak bir olay olm adan

g e ld ile r,

in s a n la r

biz
biz

o gün

cen azeyi kaldırdı. Ne polis, ne devlet, g ü v e n lik g ö re v lile ri, yani de vle te karşı
d e ğ iliz , ama karıştırm adık. Uğur'u po lis ad liye m u h a b irle ri çok seviyordu, ben
po lis a d liye m u h a b irle rin in başkanıyım. Uğur, bizim onur kurulu başkanım ızdı.
Bizim her fa a liye tim ize katılıyordu. Yani bu olayda biz cid d î araştırm a yaptık,
bir kişi, iki kişinin sesini ben aksettirm iyorum .
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TEVFİK DİKER (M anisa) - Bu Tevfik Ağansoy konusunda fikrin iz.
ÜNAL İNANÇ (Devam la) -

Şimdi efendim , T ürkiye'de

bir olay oldu.

C um huriyetin kuru luşu nd a pabucu yarım adam lara, hammal kah yalarına falan
iş v e rilm iyo rd u . Serbest Fırka ile başladı bu iş
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cumhuriyetin l<uruluşunda, pabucu yarım adamlara, hamal kahyalarma filan iş
verilmiyordu. Serbest Fırkayla başladı bu iş; sonradan, bu askerler döneminden sonra, bu
ülkücü, türkücü delikanlılara işler verilmeye başladı. Onlar da, bir gördüklerini on abartmaya,
on abarttıklarından da bin istemeye başladılar; bu iş böyle. Ben inanmıyorum Tevfik
Ağansoy'un bir şey bildiğine, Tevfik Ağansoy'la ilgili hiçbir çalışmamız olmadı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - İki PKK itirafçısının, belki medyadan takip ettiniz...
ÜNAL İNANÇ - O PKK itirafçıları Murat Demir ve Murat Aydın şaibeli kişilerdir, onlar
polisin itirafçılarıdır. Polisin itirafçıları, milis tabir edilen, savaşçı olmayan, kentin içindeki,
yalakların arasından bulunan adamlardır. Bunlar, olaylan abartıyorlar. Hiç zannetmiyorum,
ulaşabilecekleri bir şey değildi o.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Son olarak... Eşref Bitlis olayı. Cem Ersever olayıyla ilgili
rahmetli Uğur Mumcu olayında bir bağlantı tespitiniz var mı ve sizin ifadenizde, devleti çok
seviyordu, tabiî ki devleti çok seven Uğur Mumcu’yu devlet de çok seviyordu, içinde
-dediğiniz gibi- çürükler olabilir. Peki, bu kadar çok seviliyor, bütün herkes üstünde de, dört
yıldır. Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili adım adılamıyor. Bu konuda, her iki konudaki
düşüncelerinizi...
ÜNAL İNANÇ - Şimdi, efendim, Cem Ersever bize yakın bir kişi değildi; kendisi...
Şimdi, Uğur'un şöyle bir tavrı vardı. O bir teröristi', bir hırsızı, daha rahat dinleyebilirdi, bir
uyuşturucu kaçakçısını da daha rahat dinleyebilirdi; ama, unvanı olan bir kamu görevlisinin
bu işlerle ilgisi olduğu zaman, biraz tuhaflaşıyordu. Cem Ersever -belki biliyorsunuz belki
bilmiyorsunuz- bir dönem, rüşvet ve kaçakçılık, bu ülkücülerle ilgili olaylarda Ankara
sıkıyönetim mahkemelerinde yargılandı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bir albayın. Cem Ersever ve yanındakileri JİTEM bağlantılı
bir albayın...
ÜNAL İNANÇ - Değildi; JİTEM'le ilgisi yoktu.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Rahmetli Uğur Mumcu'ya bir dosya verdiği, bir silah
kaçakçılığı, bir uyuşturucu trafiğiyle ilgili dosya verdiği ve bu dosyanını araştırılmasına
giderken cinayet...
ÜNAL İNANÇ - Yok efendim, yok...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, onun için, Eşref Bitlis, Ersever, jandarma, JİTEM...
ÜNAL İNANÇ - Yok efendim; hangi albay vermiş? En yakınımız Uğur Mumcu,
görevlendirdi kendisi, Cumhuriyet Gazetesinde para verdi. Yılmaz Erkekoğlu'dur, Jandarma
Albayıdır. 80'li yılların İstanbul Jandarma...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Albay Durmuş Kıvrak...
ÜNAL İNANÇ - Hiç zannetmiyorum. Neredeymiş dosya, dosya nerede?
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Şimdi, bakın, Uğur Mumcu olaymda bir düzgün olay oldu, bir düzgün olay. Bir cinayet
işlenir, bir yerde bir soygun olur. Böyle, polis, züccaciyeci dükkanına giren fil gibi oradan bir
şeyler alır götürür, bir şey kaybolur. Mumcu öldürüldü, biz devlet güvenliğe de şuraya da
buraya da baskı yaptık, hiçbir şeyine dokunmadılar. Mumcu'nun bir yerde, başka bir belgeleri
topladığı bilmem nerede bilmem nesi, bunlar külliyen yalan. Varsa, dosya nerede, orada
olması lazım, evinde. Karısı diyor mu böyle bir dosya... Hepsi açık çünkü, öyle fazla bir şey
yok, yok öyle bir dosya. Olsa, bende şu var veyahut şöyle bir yazıyla bir albay geldi, bunu
araştıralım diye.
Bakın, şimdi efendim. Mumcu endişeleniyordu. Ben gidiyordum, mesela, Ankara
Sıkıyönetim Komutanlığı için izin aldık, yani, eski belgeler, o mahzene, dedim ki insaf ya, biz
gireriz, araştırırız sen boşver; yani, böyle bir şey olsa haberimiz olur. Ama, ben bakıyorum,
şimdi, çok üzülüyorum, insanlar bildikleri veya bilmedikleri her konuda ahkam kesiyorlar, her
şeyi anlatıyorlar. Bu olayın neresindesin kardeşim sen, nerede varsın, nereden biliyorsun;
yok. Niye anlatıyor, nereden... O zaman, birisi bir şey anlattığı zaman onun ki de güme
gidiyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Devletin jandarma teşkilatında görev yapan rütbeli bir kişi,
ki komutanlarına da bilgi verdiğini ifade ediyor.
ÜNAL İNANÇ - Neredeymiş belge?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Çok net ifadeleri var. Komisyonda iddialar var; biz belge
demiyoruz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O dosya bulunamadı diyorsunuz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Dosyada bulunamadı diyor...
ÜNAL İNANÇ - Ama, affınıza sığınırım...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şu şu yaptı diyor...
ÜNAL İNANÇ - Güldal Hanımı dinlediniz bildiğim kadarıyla. Ciddiyetini de gördünüz,
bayağı ciddî bir hatundur. Uğur'un bir şeyi olsa orada olması lazım. Uğur'un gazetede bir
odası, öbür tarafta bir mahzeni yok.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, bu, sizin, uyuşturucu ve eroin trafiğiniz genelde
jandarmanın sahalarını çok ilgilendirdiği için, jandarma teşkilatının bu konularda biraz
bilgisinin olup olmayacağı konusundaki düşünceniz?.. Yani, giriş ve çıkışlarda çok faktör...
ÜNAL İNANÇ - Şimdi, efendim, şöyle bir olay var: Jandarma gebe değildir. Neye
gebe değildir; herhangi bir yabancı uluSün bu işlerle mücadele eden teşkilatlarına gebe
değildir. Siz, bu olayı, bir yerdeki kaçakçılık falan filan olayı olarak sakın irdelemeyin
yanılırsınız. Bu, bir savaşın kaynağıdır. Bugün, Afganistan'ı Sovyetler işgal etmeseydi,
dünyayı bu uyuşturucu bu kadar tehdit etmeyecekti. AfganlIlara biz öğrettik, dedik ki.
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kardeşim eroini halledin, parasıyla da silahı biz size verelim, gayet güzel savaşırsınız. Savaş
bitti...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bizden kastınız siz mi?
ÜNAL İNANÇ - Diğerden bahsediyorum; ben değil, yanlış anlamayın, gizli
servislerden bahsediyorum benden değil.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hayır, tutanaklara doğru geçsin de, onun için...
ÜNAL İNANÇ - Ha, tutanaklara doğru geçsin, çok haklısınız.
Şimdi, orada savaş bitti; uyuşturucu eken Dostum, Taliban hepsi beraber, şimdi
onların besleyeceği adam da var; hiç kimse artık onlara silah vermiyor, bunun parasını
nereden bulacak; ekimi dört katına artınlır. Şimdi, jandarmanın, ne Amerikan DEA'den ne
Alman narkotikten adamları yok. Jandarma, belki birisinden rüşvet alır, belki bir yerden; ama,
son zamanlarda yakalanan uyuşturucuya bakarsanız, yolda tesadüfen yakalanana, hep
jandarma yakalamıştır, polisin daha siftahı yoktur. Polis, sadece telefon dinlemeden veya
ajanla yakalar. Onun için, rüşvetçi jandarma arasında şebeke aramayın.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bilgisi olamaz mı?
ÜNAL İNANÇ - Olmaz efendim. Çok büyük paralar var bunda, çok önemli insanlar
var. İşte, bakın, adamlar kimleri tanıyor yani ve bu işi yapan insanlarn hepsi bellidir. Öyle,
ben de bir kilo eroin yapayım, iki kilo eroin... İçinizde Samsunlu var mı bilmiyorum;
Samsun'da Açmak Işhanı vardı, bir gün yazdılar Geco Işhanı. Ben çok sık Van'a giderdim,
şoför, afyon 1'e mi gidelim afyon 2‘ye mi diye sorardı yani, Bayram Otelde, başka otel yoktu
orada. Halk bunların hepsini çok iyi bilir, öyle çulsuz çaputsuz adama uyuşturucu kaçakçılığı
yaptırmazlar.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Son olarak sorduğum, devletin dört yıldır bir mesafe
alamayışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÜNAL İNANÇ - Vallahi, hiç kimse bir şey yapmak istemiyor, herkes şov yapıyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Niye istemiyor?
ÜNAL İNANÇ - Belki, bizim de bir şeyimiz ortaya çıkar diye. Biraz evvvel ben size
söyledim, Uğur Alacakaptan'ı, Behçet Cantürk'e avukat olarak^Hikmet Çetin buldu. Bu kadar
basit yani. Dündar Kılıç alındı, İstanbul'da bütün millet ayağa kalktı bu Halk Partisine karşı.
Oflu Osman Cevahiroğlu, pardon Osman Cevahiroğlu "vay bizim partiye mi karşı" bu işler
böyle.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, o siyasî parti, kendisine yapılmış bir hareket olacak,
kamuoyunda yıpranacak diye mi gidilmedi?
ÜNAL İNANÇ - Yok efendim; adamlar -şimdi, bu sıkıyönetim mahkemelerinin, o
kaçakçılığa bakan bölümleri dili olsa da- gayet iyi diyorlar ki "biz şuna şu kadar yardım ettik,
buna bu kadar yardım ettik, bu kadar siyasetçiye para verdik" söylüyorlar bunları; ama, yalan
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söylüyorlar, yalan söylüyorlarsa da cezalandırılan yok. O da, savcıların, ben, hiç siyasetçi
diye şey yapmıyorum, ben cumhuriyetin savcılarını itham ediyorum. Cumhuriyetin savcılarını
şundan itham ediyorum, onlar kendilerine göre herhalde birtakım kokular alıyor,
dinlemiyorlar.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın inanç, o devletin, o büyük devletin, o güzel devletin,
rahmetli Mumcu'nun çok inandığı, çok güvendiği, üstüne titrediği devletin -ki, ben de aynı
katılıyorum- çoğunluğu, bu sizin dediğiniz, sayacağınız veya saydığınız veya belirtmek
istediğiniz, üstüne gittiğiniz azınlığa galip gelemiyor mu da dört senedir, burada ne var, biz
burada bir şeyi çıkarmak zorundayız...
ÜNAL İNANÇ - Binbaşı Ülkü Coşkun diye bir arkadaş, Mumcu'yla ben tanıştırmıştım,
arkadaşımız. Bana, benim iddiamı sormadı bu arkadaş. Hangi gaflet içindeydi bilmiyorum.
Başındaki muhterem, Nusret Abi, ilgilenmedi bile; ama, Behçet öldü, Yaşar kaçtı, buyur gel
ifade ver dediler. Arkasından da, bu herif ne diyor; bak, birisi ölmüş birisi kaçmış, iyi güzel de,
ölümünden bir hafta sonra söyledim. Mumcu'nun da yaptığı buydu. Diyor ki, Behçet elbette ki
adaletin tecellisiyle beraat edecek; ama, onun ifadesinden bu Pol Veridel, çirkin bir adalet,
İsviçre adaleti, ne çirkin bir adalet Italyan adaleti ne çirkin bir adalet Amerikan adaleti diye
yazacaktı, bu yazıyı engellediler, ben bunu arz etmek istiyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, başsavcıyla o yardımcı savcıyı -bu bilemiyorum,
kelimemi seçerek kullanıyorum- savsaklar tarzıyla çalışmaya iten bir güç var Türkiye'de?
ÜNAL İNANÇ - Bilmiyorum, kendilerine sorun, bunlann ikisi de benim arkadaşım.
Konuştum da; hatta, devlet...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Veyahut ilişki ağı mı var?
ÜNAL İNANÇ - Bilmediğim şeyi, affınıza sığınarak, bakın, ben ağzımdan çıkan
kelimeleri sizin yüce heyetinize, inanın ki, tartarak, ben, bu işi bilen bir insanım, söylüyorum.
Ama, ortada, kanıt ortada, delil ortada...
BAŞKAN - Müsaade eder misiniz; Ahmet Beyin de bir iki sorusu var galiba.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben, şu Behçet'i güdebilme kabiliyeti konusunda
PKK'nın, bir de Behçet'in gücünü bilirim dediğiniz cümleyi biraz -bağlantılı bir şey daha
soracağım- açabilir misiniz? Düşünüyorum, o güç neydi, o güç nereye kadardı, az mıydı, çok
muydu?
Bir de, bir uyuşturucu trafiğinden, PKK fiilen bu uyuşturucuyu yapmasa da bir haraç
alıyor, kendisi açısından da daha akılcı bir yöntem, daha doğru bir çözüm. Türkiye'den bir
uyuşturucu trafiği akıyor ve PKK da bundan haraç alıyor. Şimdi, burada bir bağlantı var; ama,
bunun başka bir bağlantısı daha olması lazım. Yani, bu uyuşturucudan, PKK bunu nasıl rahat
bırakmıyorsa, alacak nemasını alıyorsa,'bu uyuşturucu trafiğinin başka birileriyle daha ilişkisi
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olması lazım. Bence, kiminle ilişkisi olması lazım; mesela, bizim yerel mafyayla ilişkisi olması
lazım.
ÜNAL İNANÇ - Kiminle?..
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Mafyayla efendim; yani, şu veya bu biçimde. Mafyanın
diğer kesimlerinin ilişkisi neydi bu uyuşturucu trafiğiyle? Yani, mesela, bunları ihbar edebilir,
bunlardan onlar da haraç alabilir, onlara destek olabilir falan filan gibi.
Bir de, burada. Millî istihbarat Teşkilatının, yani, ülkeden, böyle artık, işte, sizlerin bu
kadar geniş bilgi edineceği, işte, Soner Yalçın’ın kitap yazacağı hale gelmiş bir alenî, yarı
alenî diyelim, bir uyuşturucu trafiğinden Millî istihbarat Teşkilatının da haberi olmasının
imkânı yok gibi gözüküyor. Yani, bu uyuşturucu trafiğiyle Millî İstihbarat Teşkilatının ilişkisi
neydi veyahut da bizim diğer mafyanın, yani, buradaki, artık mafya tabiri, Cantürk ayn bir
mafya olabilir, ben onun dışındakileri öğrenmek istiyorum.
ÜNAL İNANÇ - Bizim Millî İstihbarat Teşkilatımızın çalışanları memurdur, orada
memurlar çalışır. O memurlann sorumlulukları vardır. Magaryan Kardeşler, karaparayla
ilgili bilmem ne, İsviçre’den John Karizamer diye bir adam geldi, İsviçre'nin en önemli
televizyoncusu, benimle konuşuyor. Ben lisan bilmiyorum; ben dedim ki, bu belgeleri Peter
Şavul diye bir adamdan biz, onun imzasıyla, sizin İsviçre'nin enspektörü narkotik
konusunda, ondan alsanıza, niye Türkiye'ye kadar zahmet ettiniz. Adam dedi ki, onun görevi
gizlidir, yaptıkları gizlidir, ben kendisini tanınm; ama, ne kendisinden bir şey alabilirim ne de
kendisine bu konuda bir şey sorabilirim. YanK bir konsensüs, ahlakî konsensüs.
Benim Millî istihbarat Teşkilatım, bunca çalışmama göre, kimin cebinde kaç kuruş var,
kimin kiminle ilişkisi var, nerede, neyi ne yaptığını gayet iyi bilir. Ama, işte, orada bir olay var.
Onun görevi, bunu etrafa dağıtmak, bildirmek değildir. Bir meraklısı da sormaz, ilgili
makamlardan birisi de sormaz. Bunun en basit örneğini vereyim; Torumtay Paşa
Genelkurmay Başkanıydı, ona, ülkedeki birtakım düzensizlikler konusunda bir brifing verdim;
Genelkurmayın basına açılması. Sayın Akbulut da Millî İstihbarat Teşkilatının basına açılması,
belki gazetelerden görmüşsünüzdür, ben organize ettim. Rahmetli Mumcu da dahil olmak
üzere, aklınızda ne kadar köşeyazarı varsa hepsini MİT'e götürdüm. Jandarma Genel
Komutanı şimdiki, MİT Müsteşarıydı. Herkesin ona sorduğu, efendim, MİT darbeleri niye
haber vermiyor? Adam da söylüyor, Türkiye'de bugüne kadar bir tek darbe oldu, ihtilal oldu,
onu da, hemen, o dönemin Millî Emniyet Hizmetleri Başkanı haber verdi ilk içeri giren de o
oldu. Ondan sonrakiler. Anayasayı takip, koruma ve kollama harekatıdır; ama, biz, beş defa
beraber olduk Müsteşarla, benim bütün o günlük gazetelerde ahkam kesen arkadaşlarım
soruyor "niye haber vermiyorsunuz" en sonunda dedi ki adam "12 Eylül'ü içinizde bilmeyen
var mıydı?"

-
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Şimdi, bunların hepsi bilinen şeyler sayın milletvekili: bu bilinen şeylerin içinde
dikkatinizi bir noktaya çekmek isterim, genellikle, hep şoförler ceza görür. Bir ufak örnek
vereyim: İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin baktığı bir dava: adamın ismi Ferda Seven.
Bunun, Düzce'deki parke imalat fabrikasının oradan bir tır polis tarafından izlendi. 5,5 ton
Lübnan malı çok güzel esrar yakalandı: bayağı iyi para. Polis döndü, bunun mütebakisi de
herhalde senin o yüklediğin yerdedir, gel gidelim dediler. Gittiler: bir hangar. Polise dedi ki
“işte şunların altında duruyor." Bu adam yargılandı: fahiş miktarda esrar bulundurmaktan
yedibuçuk yıl yedi: yedibuçuk yılın altıda birini mahkemeye kravatlı ve önünü ilikleyerek -ben
özür dilerim, önümü ilikleyemiyorum göbeğimden- geldiği için düştüler. Polise de “bak şu
esrarlar şurada duruyor* dediği için yarısını düştüler. Yani, doksan ayın onbeş ayı şeye gitti:
yetmişbeş ay, onun da otuzyedibuçuk ayı gitti, otuzyedibuçuk aydan sonra. Yüce Mahkeme
başladı hesap yapmaya. Ferda Seven, üç gün 1960'da, dokuz gün bilmem nerede, şurada
şurada dedi, hadi oğlum tahliye dediler: 90 milyar da devletin alacağı var, herif hâlâ
dolaşıyor. Mahkemenin başkanı da iki ay sonra emekli oldu.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şu anda başkan nerede?
ÜNAL İNANÇ - İstanbul'da avukatlık yapıyor, Taksim'de de bir yazıhane satın aldı
emekli olduktan sonra: siz delil istiyorsunuz, buyurun delil. Türkiye'de bu işler, böyle görülür.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ben, Mumcu davasıyla ilgili savcıyla ilgili aklıma gelmiş
çok net bir bilgiyi hemen aktarayım. Biraz önce Refik Beyin de tanık olduğu bir şey hatırladım;
unutulmasın diye...
En son savcı Tevfik Hancılar'ın kalp krizi geçirip by-pass ameliyatı oldukdan sonra,
normalinde o zaman emekeliye ayrılması düşünülürken, o süreci geçirip aniden emekli oldu
ve belli birileri tarafından dosyada bir yere vardığı kanısıyla, artık, siz emekli olun, değişime,
yeni bir savcıyla süre kazanılması gerektiği şeklinde bir duyum var. Bu konuda sizin de bir
duyumunuz var mı?
ÜNAL İNANÇ - Hiçbir bilgim yok. Yalnız, beni sorguya çeken savcı, birbuçuk ay
sonra evinde ölü bulundu.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ahmet Bilgiç Bey olayın ne kadar önemli olduğunu onun
için söyledi.
ÜNAL İNANÇ - Birbuçuk ay sonra, beni sorguya çeken, bu adam neler anlatıyor
diyen savcı evinde ölü bulundu.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şimdi, efendim, beni, daha çok, adalet sistemi,
uyuşturucu kaçakçılığı ilişkisiydi sizinki, tabiî polis de var bunun bir boyutuyla da. Bizim, diğer
yeraltı örgütleriyle ilişkisi neydi Behçet Cantürk'ün? Mesela, Alaattin Çakıcı ekibi, Dündar
Kılıç ekibi, bunlar...
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ÜNAL İNANÇ - Dündar Kılıç, Behçet Cantürk'ün yanında esamisi okunmayacak bir
adamdır. Behçet Cantürk, eline, yumruğuna kuvvetli, yüreği konuşan, öyle birtakım şeylerden
hiç dönmeyecek, sağlam bir heriftir. Kendisi uyuşturucu kullanmaz. Öbür bahsettiğiniz kişi,
1935 doğumludur, öbürü 1949 doğumludur -veya öyle zannediyorum- yeraltı örgütleriyle en
ufak bir ilişkisi fikrî yönden yoktur. Neden yoktur; annesinin Ermeni olmasından dolayı çok
mağdur olmuş bir adamdır. Ondan dolayı, bir sol menyalliği vardır, salon sosyalisti havası
vardır. Bir de, Lice çok önemli yerdir, Lice depremi de çok önemlidir. Bütün insanlar Lice
depreminden sonra zengin olmuşlardır, oralarda yaptıktan müteahhitlikten, o da Lice'nin
müteahhitlerindendir. Üç tane Kadıköy yapılsa, insanlar o kadar zengin olmazdı. Ne kadar
müteahhitimiz varsa şimdiki zengin adamlarımız, sorun, hepsi Lice'den iş aldıkları için zengin
olmuşlardır.
Şimdi, Behçet'i bunlarla itham etmeyin, örneğin, size, Behçet'le ilgili bir tek şey
söyleyeyim. Susurluk'ta ölen Hüseyin Kocadağ'la ilişkisi neydi Behçet'in? Behçet onu
tanıyordu. Behçet, artık, haraç veremek zorundaydı, evvelden vermiyordu. PKK ile kapışmıştı.
Hapishanede aklı başına geldi. PKK çok güçlendi. PKK'nın birtakım üst görevlerde tanıdığı
insanlar vardı. Behçet onlara vermese malını satamayacaktı. Sonra, artık, böyle, sırt
hamalıyla falan filan değil, gemiyle gelmeye başlamıştı, çok büyük yatırımdı. Bunun finansını
bir adam yapmaz, herkes pay girer; pay girenlerin det)ir bölümü önemli insanlardır; o önemli
insanlarla Behçet'in ilişkisi vardır. Bunları yeraltında aramayın, büyük otellerde arayın.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - İsmi yanılttı efendim; onlar, yine büyük otellerde kalıyorlar
da. Yani, kanunsuz anlamında yeraltı, yoksa, köprüaltı anlamında yeraltı değil yani.
ÜNAL İNANÇ - Yani, yeraltı örgütleri dediğiniz şey, büyük ilişkilerin...
BAŞKAN - Ahmet Bey sizin sorunuz var mıydı?
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Ben, şunu merak ettim: Mehmet Uzun size yardımcı
oluyordu.
ÜNAL İNANÇ - Tuzluçayır'da oturan, çok değerli, güzel bir çocuktu. Yardımcı olması
da şuydu: Bir şovenizm solcuydu. Bir Kürt şovenliği. Ona bir iki tane kitap vermiştim "Cennet
Fedaileri', "Haşan Sabbah", "A saslnler" filan, ondan da etkilenmişti. Bunlann, böyle ileri
geri konuşmaları, Apo'nun ipe sapa gelmez o zamanki konuşmaları, çocuğu rahatsız
ediyordu: çocuk da onları ispiyonlamıyordu, çocuk anlatıyordu bir şeyler. Yani, değerli bir
çocuktu. Burada, bu insanlar, bu örgütün olayı şu: Bu örgüt bir fikir kulübü değildi; örgütün affı
yok; bu örgüt ceza verir ve cezalandırır; bu örgüte karşı direnebiliyorsan öz gücünle
direnirsin; bu çocuk bunlardan behsediyordu. onlar için bağışlanamaz bir olaydı o.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Evet, oradan, PKK'dan almış olduğu bilgileri size
veriyordu, oradaki olaylan size aktarıyordu...
ÜNAL İNAMÇ - O zaman, PKK değil de, efendim, merkez komitesi diyelim.
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AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Merkez komitesi diyelim, tamam. Bu bilgileri size
sızdırdığı için öldürüldü diyorsunuz.
ÜNAL İNANÇ - işin kötüsü, bana sızdırdığı değil, onlar MİT'e sızdırıyor veyahut bir
yere böyle sızıyor...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Şimdi, bu Uğur Mumcu'nun ölümünde, eroin trafiğinin
işleyişini, bunun kimlerle irtibatlı olduğunu, dış güçlerin isimlerinin de yer aldığını yazılarında
ifade ettiğinden dolayı öldürülmüştür gibi bir kanaat hâsıl oldu sizin ifadelerinizde; öyle mi?
ÜNAL İNANÇ - Behçet çok büyük eziyetler çekmişti. Yeniden bir yargılanmaya,
yeniden içeriye girecek hali yoktu, çok büyük yatırımları, çok büyük umut bağlayanlar vardı.
Örgütün de Behçet'i kaybedecek durumu yoktu. Ayrıca, şöyle bir olay var bu olayda, kaba
tabir, şeyaltı yapmak derler adama; yani, içeri atma. Bu bir eylemle, Behçet dönüşü olmayan
bir yola giriyordu, öldürülen öyle fukara bir savcı veyahut bilmem ne falan filan değil, bir
Uğur Mumcu; benim kanaatim bu.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Sizin kanaatiniz bu... Peki, burada taşeron kullanılmış
olabilir mi?
ÜNAL İNANÇ - Tabiî, taşerondu zaten.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - İBDA-C'cilerden falan bahsediyor muydu?
ÜNAL İNANÇ - Yok efendim, ne İBDA-C'si...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Şimdi, kamuoyunda bu zaman zaman gündeme geliyor
ve istismar konusu da yapılabiliyor; bu konulardaki kanaatiniz "değil" diyorsunuz.
ÜNAL İNANÇ - Sayın milletvekilim, bir Susurluk olayı oldu. Susurluk olayından,
şundan, bundan bahsediliyor. Yirmi yıl önce, ben, Necdet Küçüktaşkıner diye bir avukatı
Aydınlık Gazetesinde teşhir etmişim -yalnız, ben Aydınlıkçı değilim, onu söyleyeyim, orada
bunları yazdım, başka yerde yayımlamıyorlardı, orada yayımlattığım için- adamın Emekli
Sandığındaki

- 741 -

Adamın Emekli Sandığındaki belgesini de ben buldum, ben neşrettim. Düğün değil,
bayram değildi Cumhuriyet Gazetesi, günlerce diğer basın, Nejdet Küçüktaşkıner diye
gündemi değiştirmek; gayet büyük... Bizdekiler, yani, o günlerde, kahrolsun İran, layık mayık
filan... Uğur, bu olayların nereden geldiğini nereden gittiğini bilmeyen bir adam değildi.
Kendisi, İCCB'nin Başkanı ile gitti Almanya'da görüştü. Bunda menzil şeyinden tutun da her
tarafa kadar bir yığın araştırmamız vardı bizim; ama, bu olaylarla bunun ilişkisi yok; onlann bu
gücü yok, o güç onlarda yok.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - ifade aldığımız bazı arkadaşlar dediler ki, bu C-4
bombası çok tehlikelidir. Bunu, uzmanların koyması gereklidir ve muhtemelen de dış
kökenlidir gibi birtakım iddialar var. Sizlerde bu konuda araştırmacısınız.
ÜNAL İNANÇ - Şimdi efendim, ben, emanetçinin Kürt veya Türk olmadığını biliyorum;
çünkü, Kuveyt'te bir insanın emanet bırakması için -bana sorarsanız- ya Arap olması lazım ya
da Arap'a çok yakın birisi olması lazım. Şimdi, iki gizli teşkilat. Almanya'dan neşet eden bir
VVolvaber örgütü (STASİ) Doğu Almanların, birisi de Alman DND; o yörede çok iyi çalışmalar
yaptılar, çok iyi bomba uzmanları yetiştirdiler. Bu, güzel bir sanat; kimisi kasa uçurur, kimisi
büyük barajları, binaları, kimisi de insanların arabasını. 25 bin dolar fena para değil her türlü
masrafını da verdikten sonra. Bunlar, her zaman kullanılan şeyler.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Efendim, tabiî, şu anda sorulacak çok soru var da; ama,
birincisi, şu ana kadar araştırmacı yazarlar tarafından bize sunulan ifadelerde İslami Hareket
Örgütünden çok bahsedildi. Onlann yaptığı hakkında çok insan alındı; ama, şu ana kadar da
pek bir şey çıkmadı. İslami Hareketin bu işin içerisinde... Tabiî, sizin iddianız, diyorsunuz ki,
İsviçre'de, Almanya'da, İtalya'da yargılandılar ve hepside ceza yedi, hepside Behçet'ten mal
aldıklarını söylediler. En sonunda da, Behçet'in çok büyük eziyet çektiğini, ikinci bir kez
cezaevine girmeye tahammülü kalmadığını, örgütün de Behçet'i kaybetmek istememesinden
dolayı oldu bu iş...
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ÜNAL İNANÇ - Bir de, Behçet'in mecburcu bırakılmak konumunda. Behçet, çok
büyük güçleri olan bir adam; yargıçları var, polisi var, milletvekilleri var. Mafya diyorsunuz,
işte, Behçet, mafyadır. Örgütün çok işine geliyor bu.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Şimdi, PKK ile Behçet'in son zamanlarda araları açıktı.
ÜNAL İNANÇ - Ben, Behçet'in hiçbir zaman PKK'nın yandaşı olduğunu söylemedim.
Behçet, aslan gibi oraya ödeme zorunda, ne isterlerse yapmak zorunda olan bir adamdı.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Şimdi, efendim, zaten Behçet'in ölümünden sonra
benim gözlemlerim, boru kınidı, uyuşturucu Türkiye'ye yayıldı; yani, şu anda, benim Vanımda
da, İstanbul'da da, Ankara'daki okullarda uyuşturucu satılıyorsa...
ÜNAL İNANÇ - Şimdi, affınıza sığınıyorum. Bunu, şu andaki Sağlık Bakanı Aktuna'ya
sorun. Biz, bu belayı, bu ülkede defalarca atlatmış bir ulusuz. Bir ülkenin içine etmek
istiyorsanız, bunu yayarsınız; maliyette düşüktür, parası büyüktür. Şimdi, insanlar var, herkes
AİDS der, yok sigara der; bu korkunç bir olay. Şimdi, buradaki olayın içerisinde zorunlu
tedavi kaldırılmıştır. Evvelden, Bakırköy Akıl Hastanesinde zorunlu tedavi yapılıyordu. Şimdi,
uyuşturucu müptelası hem gidecek parasını verecek hem akıl ve havsalanın almadığı
işkencelere, o krize dayanacak... Olacak iş değil pek. Evvelden, zorla adamı götürüyordun,
orada tedavi ediyordun. Şimdi, bir de adamdan üste para istiyorsun ve ayrıca "yerim yok"
diyorsun. Evvelden, 3 ay tedavi ediyordun, metazori. Şimdi, 15 günde, 10 günde, 12 günde
haydi oğlum güle güle diyorsun, paraya bakıyorsun.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, yönetmelik mi değiştirildi, kaldırıldı, kanun mu
değiştirildi; ben anlamadım.
ÜNAL İNANÇ - Efendim, hastanemizin ticarethane olduğunu anladık; yani, gavurda
depo akıl hastaneleri vardır. Biz, Bakırköy'ün para getirecek bir yer olduğunu anladık ve iyi
de para getiriyor.
/

BAŞKAN - Bu, tabiî, Kürt değil, Türk değil
ÜNAL İNANÇ - Arap olduğunu zannediyorum.
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BAŞKAN - Emanetçi ve yurt dışında. Bunu bulma görevi de o zaman Millî İstihbarat
Teşkilatının.
ÜNAL İNANÇ - Efendim, özellikle Millî İstihbarat Teşkilatının diyoruz da, fakat, bu
Mumcu ölmeden önce, burada, 10'u aşkın diplomat öldürüldü. Bizim yasalarımıza göre,
bunun bir bağlayıcı özelliği var, polisin yapması lazım; ama, biz de dosyayı rafa atıyorlar;
yani, bir konsensüs sağlanabilir. Bir savcı, bir başbakandan rica eder. Başbakan, ülkenin
güvenliğiyle ilgili MİT'i bu konuda görevlendirebilir. Böyle bir şey olmadan MİT'i hiç
ilgilendirmez. Niye bunları söylüyorum; MİT’i savunmak için veya MİT'tekilere merhaba, ona
buna merhaba değil; olayın işleyiş tarzı bu, bu şekilde; buna tevessül eden yok. Keşke,
tevessül etselerdi bu iş çoktan biterdi. Hiç kimsenin işine gelmiyor. Herkes, topu taca atmakla
meşgul.
BAŞKAN - Behçet Cantürk, en son İstanbul'da mı oturuyordu?
ÜNAL İNANÇ - İstanbul'da oturuyordu.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu Behçet Cantürk'ün avukatı öldü, öldürüldü -ismi
aklımda değil- onun Uğur Mumcu Caddesinde bir evi var mıydı?
ÜNAL İNANÇ- Vardı efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - O evle ilgili bu...
ÜNAL İNANÇ - Karşıdan karşıya gayet iyi gözüküyordu, terasta olabilir.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu konu, sizce önemli bir konu mu?
ÜNAL İNANÇ - Ben buldum zaten, Ceyhan'la beraber.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Öldü mü, öldürüldü mü?
ÜNAL İNANÇ - Öldürüldü efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Evin sahibi, avukatı?
ÜNAL İNANÇ - Avukat, evin sahibi olan.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Adı ne idi?
ÜNAL İNANÇ - Ekinci idi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu ev sonra satıldı değil mi?
t
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ÜNAL İNANÇ - Bilmiyorum, satıldı galiba.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yusuf Ekinci değil mi?
ÜNAL İNANÇ - Evet. Galiba, Tarık Ziya Ekinci'nin kardeşi. Ağabeyi bu doğu devrim
ülkü ocaklarının davasından bir numaralı sanıktı, Naci Kutla iki numaralı sanıktı yanlış
anımsamıyorsam.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Siz, MİT Apo ilişkisi konusunda...
ÜNAL İNANÇ - Hangi MİT raporu?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - MİT-Apo ilişkisi konusunda...
ÜNAL İNANÇ - Şimdi, efendim, MİT-Apo konusunda şunu söyleyeceğim. MİT ile
Apo'nun bir ilişkisi yoktu. MİT, çok yakinen izliyordu, olayı biliyordu.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Öğrencilik yıllannda dahi...
ÜNAL İNANÇ - Öğrencilik yıllarında dahi izliyordu. Zaten biz çıkardık, bu olaydan
kaynaklandı bu. O da dedi ki “ben MİTi kullandım, MİT beni değil." Yani, öyle. Şimdi, burada,
esas, bence polisle, siyasî polisle ilişkisi vardı ve çıkarı içinde, menfaati içinde yanındakileri
harcamaktan çekinmeyen bir vatandaştı, benim gözlemlerim. Onun için şahsından başka her
şey feda edilebilirdi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın inanç, bu tetikçinin hep yabancı olduğu üzerinde
duruyorsunuz. Oysa, mesela, son gelişmeler bize öyle şeyler gösteriyor ki, bizim maşallah
şeylerimizde...
ÜNAL İNANÇ - Hangisi... Bu Abdullah Çatlı filan bu şaklabanlar için konuşulanlara
hiç inanmayın.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, mesela, bir Ağca gitti, Papa'ya suikast yaptı.
ÜNAL İNANÇ - Aman efendim, Ağca'nın yaptığı, silah var, bir atış en.... etmektir, en
bir kahraman Kartal Demirağ da. Herkes diyor ki, efendim iki mermiliymiş, bilmem neymiş.
905 model silahı -yani, hepiniz silah alıyorsunuz- hiç böyle gidip de o tür bir silah satın alanı
gördünüz mü? Şimdi, mesela, ben hayret ettim; bendeniz, burada, İSKİ Komisyonunda
muhakkikdim. Sayın Elkatmış, Oral Çelik'ten çok tatmin olduğunu söylüyor. Söyleşine bir
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uyuşturucunun etkisindeki adamın nesinden tatmin olmuş, onu anlayamadım. Bunların
hepsi, yabancı gizli servisler tarafından kullanıldı. Bunlar, devlete bir merhaba dedikleri
zaman 500 sayfalık fatura çıkaran adamlardır. Yok efendim Panama'ya gitmişte, oradan
zıplamış burada. Şimdi, bir özel kuvvetteki subay, hiç kurmay yoktur bunların arasında. Niye;
çünkü, 8-10 yıl da dağda yetişiyor herif. Öyle kolay bir iş değil. Böyle hızlandırılmış, işte,
bizim, herkes diyor ki "polisin özel harekâtı öyle..." Altı ayda falan adam eğitilmez, bir senede
eğitilmez. Aramızda asker var yani. Siz askersiniz bildiğim kadanyla değil mi; yani, siz daha
iyi bilirsiniz, yetişir mi?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Biliyorum da onun için zaten çok soru soruyorum.
ÜNAL İNANÇ - Yani, yetişmez.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, o ev, avukatın ve öldürülüyor. Savcı göreve kalp
ameliyatı geçiriyor bırakmıyor, geliyor; sizinle konuşan savcı ölüyor.
ÜNAL İNANÇ - Bakın, tetikçilik başka.
TEVFİK DİKER (Manisa) - İki olayın iki boyutu var, bir tetikçi bir de azmettirici.
ÜNAL İNANÇ - Ama, bu emanetçi çok teknik bir adam, çok güze) bir olay o. Yok öyle
Türkiye'de böyle bir şey daha patlamadı.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Mardin olayında var diyorlar.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Rahmetlinin evinin kapıcı ile yandaki kapıcı ile oradaki
çaycı ile ilişkileri kuramayan, bir ev olmadan, ilişkiler olmadan bu iş gerçekleştirilebilir mi?
ÜNAL İNANÇ - Gerçekleştirilir efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hiçbir şey bilmeyeceksin, Avrupa'dan veya Amerika'dan
geleceksin...
ÜNAL İNANÇ - Hiçbir şey bilmenize gerek yok. Zatiâlinizi bir gün takip ettim, 10
dakika takip ettim, beş saat takip ettim, yüz gün takip ettim; öylesine konulmuş bir arabaya
her şey anında bırakılır. Zaten, adamın marifeti, o dakikliği.
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Dakikliğini anladım Sayın İnanç; ama, adam caddeyi
bilmez, Arap diyorsunuz, yabancı diyorsunuz, Türkiye’ye gelecek, oraya gelecek, arabayı
görecek...
ÜNAL İNANÇ - Yanındakiler?..
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - İşte bir destek alması söz konusu.
ÜNAL İNANÇ - Elbette. Emanetçiyi gezdiren var canım; yani, emanetçiye parayı verip
de git Uğur'u öldür demedik; her şeyi hazırlayacaksınız. Bakın, böyle bir suikast...
TEVFİK DİKER (Manisa) -

Hazırlamayı, biraz önce söylediğiniz daireye mi

bağlıyorsunuz.
ÜNAL İNANÇ-Tabiatıyla...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ekinci'nin dairesine?
ÜNAL İNANÇ - Hayır. O da olabilir; PKK çok güçlüdür efendim. PKK'nın şu anda
istihbarat yapamayacağı yer yoktur. PKK'nın her katılan adamda 90'a yakın soru
cevaplandırmak üzere alır. Bunda, adı soyadı, babasının adı, dedesinin adı, gelmişi geçmişi,
mahallesindeki acaba içlerinde homo var mı, acaba zampara var mı, o onunla mı bununla
mı; bunların hepsi; bir düşünün, bilgisayarları bir düşünün; yani, bana anlatmayın.
..... Başbakanlık bilmem ne müsteşar yardımcısı, onun da çocuğu orada, onun da kızı var,
onun da illiyeti var, onun da filandan aldığı rüşvet var. Bu yasalar Türkiye’de yok. Bu yasalar
Türkiye'de olmadığı jçin gayet güzel istihbaratta yapılır, gayet güzel düzenli suikastlar da olur
basit bir işlemle. Biz abarttık; çok basitti Uğur'un öldürülmesi, mükemmel bir düzenek gördük.
Basit işler zaten sonuç verir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, bu desteği Susurluk'tan sonra ortaya çıkan bir
çeteyle birlikte alması söz konusu mu; çünkü, sizin de söylediğiniz...
ÜNAL İNANÇ - Niye bir çete de, yüz tane çete yok? Niye bir çete, niye yüz tane
değil?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Veya bazı çeteler diyelim.
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ÜNAL İNANÇ - Çok çete. Niçin; yasa yok; fakat, Sayın Piriştina, Türkiye'de cezaevi
yok. Türkiye'de cezaevi sistemi yok. Mesela, hepimiz yakınıyoruz, 1930 yılında bir kanun
çıkarmışız Ceza ve Tevkif Evlerinin İdaresi. 10 maddesi var. Beş maddesini Anayasa
Mahkemesi iptal etmiş. Bir maddesi yürürlük maddesi, birisinde de Hükümet, diğer üçünden
birinde cezaevlerini bakanlık yapar, memurlarını o koyar; mahkûmlar nerede... Bunlarla bir
sistem mi olur. Türkiye'de böyle bir ceza hukuku sistemi, başka bir ülkede yok. Sadece
yasadışılara, namusuzlara prim sağlayan bir sistem var. Şimdi, bu sistemin ürünleri olarak
beyefendiden ben böyle bir soru neşet edeceği benim hiç aklıma gelmezdi Sayın Erbaş'tan.
Uyuşturucu dedik. Uyuşturucuyu ben bu ülkede satmayayım da hangi ülkede satayım.
Böylesine güzel bir gelir, böylesine bir rant. Bizim çocuk satmıyor, o, hisse giriyor. Bunlar, bu
ülkede ve bu ülkenin gerçekleri bunlar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, ben, sizin tezinizin mantığını kurmaya
çalışıyorum; yani, bunu, rahmetlinin, uyuşturucu kaçakçılığını karşısına alması, bundan haraç
alan PKK'nın da uyuşturucu ile işbirliği yaparak Mumcu'nun suikastının gerçekleşmesi tezi
diyebileceğimiz bir tezin devamında da nasıl bir seyir izlediğine bakmak istiyorum. Öldükten
sonraki seyir de bazı tespitlerimiz var. Burada bir savsaklama var; yani, bu savsaklama etkisi
de olması gerekir, savsaklatabilme etkisi de olabilmesi gerekir Behçet Cantürk'lerin ve de
işte PKK'nın diyelim. Yani, bu etkisinin var olduğunu o zaman kabul mu ediyoruz.
ÜNAL İNANÇ - Elbette.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Savsaklama etkisi var olduğu için.
ÜNAL İNANÇ - Elbette, elbette.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, devletin içinde bunlar hâkimdiler, savsaklattılar.
ÜNAL İNANÇ - Şimdi, efendim, affınıza sığınırım.
Bir, Mumcu'nun çalışmalan Behçet'i içeriye yüzde 99 sokacaktı, onu yapmaya
çalışıyordu. Maalesef, anlaşıldı bu; adam bunu yapmaya çalışıyordu. Yani, bu mantığa da
aykırı değil eğer hukukçu varsa aranızda. Bir yazılı emirle Behçet girebilirdi; çünkü, olay
ortada. İsviçre'de adalet yok, İtalya'da adalet yok, Amerika'da adalet yok, Türkiye' de adalet
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olmaz. Behçet, orada birtakım soruları da cevaplandırmak zorunda kalacaktı. Hakikaten, 90
gün Ankara'da, 80 gün orada herifin anasını belledik, korkuyordu. Çok organize olmuştu o
Lucky-S gemisiydi, bilmem neydi. Baybaşı'ların o batan Talih'ti, o Karadeniz'de yakalanan
maldı. Bunlar, öyle kolay işler değil. 50 kişi, 60 kişi hissedar giriyordu. Bunların içerisinde 5
kuruşa adam öldürecek 500 tane adam var. Bir sistem yıkılacak. Sonra, bu sistemin
içerisinde insanların çoluk çocuğundan hesap soruluyor; sadece şahsından değil. Bakın,
öldürülenlerin büyük bölümünün aileleri konuşmuyor hâlâ; korkuyorlar.
Ben, Mumcu'ya -bunların, benim bu konuşmalanmın hepsi tanıklar tarafından tevsik
edilecek şeylerdi- ailesine falan bu işe girme yahu, başımız iyice belaya girer dedim.
Ağabeyi burada, biliyor. Hatta, aile de bana kızıyor ölümünü çabuklaştırdı diye. Şimdi,
burada birincisi, Behçet'in Uğur'u öldürmek zorunda, yani, böyle bir şeye para verebilecek
mantığını lütfen kabul edin yani; kanıtlanacak bir şey bu.
İkincisi, örgütün mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hiçliğini kanıtlamak.
Sizin Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinizle konuşan, sizin Genelkurmay Başkanınızla dans
eden, hepinizin sevdiği gazeteciyi bak böylesine havaya uçurmuş, örgüt için muhteşem bir
olay. Sokaklara dökülen yüzbinler; ama, hiçkimse umursamadı maalesef. Başka ülkelerde
olsa, hükümetler istifa ederdi.
BAŞKAN - Peki, PKK bu olayı sahiplenmedi.
ÜNAL İNANÇ - Enayimi sahiplensin; yani, PKK'nın aptal olduğunu mu... PKK daha
neleri sahiplenmedi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Behçet Cantürk, etkisi büyük oldu 25 milyardan daha fazla
oldu diye
ÜNAL İNANÇ - 25 milyar değil. 25 bin dolar efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Daha fazla oldu diye bir ifadesi var mı?
ÜNAL İNANÇ - Kimin?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Behçet Cantürk'ün.
ÜNAL İNANÇ - Nerede?
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu işin etkisi çok büyük oldu, yankıları büyük oldu.
ÜNAL İNANÇ - Yok yok efendim. Benim tanıdığım adamın .... konuşmaları, benim
sizinle konuşmamdan yüz kat daha fazla konuştuk emanetçi konusunu. Onların arasından
cımbızla seçilen psikolojik bir istihbarattı; gönüllü bir istihbarat alış verişi değildi veyahut bir
dinlemeye mütedair şunu buna değil, benim Behçet'le bir alış verişim yok. Arkadaşıma böyle
bir şey olmasa, böyle bir olay olmasa, Behçet'in adını kesinlikle ağzıma bile almazdım. Biraz
önce söyledim size Behçet'in gücünün ne olduğunu bilen bir insanım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın inanç, bu sistem çöktü mü şimdi?
ÜNAL İNANÇ - Hangi sistem?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Biraz önce dediniz ya o Behçet'in...
ÜNAL İNANÇ - Behçet'in sistemi çökmekle beraber, PKK'nın sistemi, alabildiğine,
tüm versiyonlarıyla gerek yurt içinde gerek yurt dışında uyuşturucu trafiği fazlasıyla gidiyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, bizim çeteler değil de devlet nasıl bakıyor; çünkü,
burada çok ciddî; kilosu 2 bin dolara çıkıyor, işte, orada 160-200 bin dolarlara giden, baz
morfinle eroin olunca o oranları bulan bir trafik var; milyar dolarlar tutuyor. Milyar dolarlar
tuttuğu için de, bizim dışticaret açığımız 20 milyar dolar açık vermesine rağmen, bir
bakıyorsunuz döviz rezervlerimiz iyi. Bu ağırlıklı olarak bizim Rusya'ya filan yapılan bavul
ticaretine bağlanıyor ki, mutlaka etkisi vardır; ama, bunu kapayacak dengede değil; çünkü,
bu uyuşturucu trafiğinden para kazanan Behçet'ler falan geliyorlar, burada, yat alıyorlar, kat
alıyorlar, bu paralar Türk ekonomisine giriyor.
ÜNAL İNANÇ - Aman efendim, hiç girmiyor. Onu, rahmetli özal söylüyordu. Bizim
itimiz bize benziyor. Aynı şunu bir mıknatıs kabul edin. Karapara olarak buraya geldiği
zaman buradan da bizim paralardan da bulaşıyor, gidiyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sonra, hayalî ihracatla birkısmı geri dönüyor tezi...
ÜNAL İNANÇ - Vallahi, bir şey geldiği yok işte. Bu oradan da hayalî ihracatla gidiyor.
Şimdi, efendim, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ne düşünüyor? Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti, bu namussuzlukların devam etmesi, temadi etmesi için anayasal güvence
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vermiştir. Anayasamızın 37 nci maddesinde "genel müsadere cezası verilemez" deniliyor.
Onun için, geçenlerde, burada, Hükümet karaparayı aklama falan diye oylarınızla kabul
ettiniz, o yasa geçersizdir. Yarın öbürgün, Pozantı Ağır Ceza Mahkemesi Asliye Ceza
Mahkemesi Anayasa Mahkemesine müracaat edecektir, bu yasa, karaparanın aklanması,
keen lemyekün iptal edilecektir; çünkü, affınıza sığınınyorum...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, o kanun, karaparanın tanımını yaptı, bir de önemli
olarak, o paradan ürettiğiniz nemalara da el koyma hakkını getirdi.
ÜNAL İNANÇ - İşte, buyurun, öyle bir hakkın yok Anayasamıza göre.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Anayasa değiştirilmesi gerekir diyorsunuz.
ÜNAL İNANÇ - Tabiatıyla efendim. Şimdi, oyun, bu boyutta oynanıyor. Burada da
oynanıyor oyun. Bu, benim vatandaş olarak gördüğüm olay.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şimdi, bu durumda, olaya böyle bakanlar da var demin
benim tanımladığım gibi. Bundan dolayı, uyuşturucu kaçakçılarına, elbette destek oluyorlar
falan demeyiz; ama, üstlerine gerektiği gibi gidilmiyor diyebilir miyiz bu dediğimiz nedenlerle.
ÜNAL İNANÇ - Efendim, organize suç tanımı var, örgütlü suç tanımı var. Bugün
insanlar sokaklarda elektriklerini söndürüyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Biz de bunun yasalarını
sîzler çıkarmadıktan sonra, bizim yasalanmıza göre bu çetelere yapabileceğiniz hiçbir şey
yok; bir gün dahi ceza veremezsiniz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu emanetçi, Arap olabilir dediniz.
ÜNAL İNANÇ - Ben öyle tahmin ediyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Suriye'li Zahabi ile ilgisi olabilir mi, Suriye'li olabilir mi?
ÜNAL İNANÇ - Suriye gizli servisi, Suriye, bu olaylardan o da hissesini alan bir
kurumdur. Rıfat Esat, tanınan bir kişidir. Olur, olmaz; ben bilmediğim şeyi söyleyemiyorum.
Ben sîzlere, Yüce Heyetinize, bildiğtm, inandığım, kanıtlayabileceğim şeyleri söyledim.
Bilmediğim hiçbir şeyi söylemedim.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Behçet Cantürk'ü kim öldürmüş olabilir?
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ÜNAL İNANÇ - Behçet Cantürk, kime, hangi devlet görevlisine fazla samimi
davranıyorsa... Ailesine sorun, ailesi söylüyor bizim kocamızı şunlar öldürdü diye.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - PKK öldürmüş olamaz.
ÜNAL İNANÇ - Yok canım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Devletin içerisinde kimler öldürdü diyor herhalde...
ÜNAL İNANÇ-Yani...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - İşte, Soner Yalçın kitabında açıkça anlatıyor; kaç kişi
almış, arabaya nasıl binip gdiyorlar diye. Sapanca mıydı?
ÜNAL İNANÇ - Sapanca...
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim.
ÜNAL İNANÇ - Hoş görün, kusuruma bakmayın.
BAŞKAN - Muharrem Tunç'u çağıralım,

(Muharrem Tunç, Komisyon salonuna alındı)

BAŞKAN - Hoşgeldiniz.
Davetimize icabet edip geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şu andaki konuşmalarımız
zabıtlara geçiyor. O sebeple kendinizi tanıtırsanız memnun oluruz.
MUHARREM TUNÇ - Efendim, ben emekli yüzbaşıyım, 1986 yılında malulen emekli
oldum.
BAŞKAN - 1986 yılında emekli oldunuz?
MUHARREM TUNÇ - Evet efendim.
BAŞKAN - Muharrem Bey, biz Uğur Mumcu komisyonu olarak bize gelen bir yazı
üzerine sizi dinlemeye karar verdik.

sebeple, bu olayla ilgili olarak bildiğiniz.. Bugün

basında da sizinle ilgili yazılar çıktı.
MUHARREM TUNÇ - Efendim, canım sıkıldı, basına ismimin verilmemesi lazımdı.
Albay arkadaşın da ismini vermişler.
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BAŞKAN - Biz, sizden çıktı diye düşündük.
MUHARREM TUNÇ - Hayır, hayır, öyle bir şey yok.
BAŞKAN - Peki, kim yaptı o basın açıklamalarını?

’

MUHARREM TUNÇ - Vallahi, bilemiyorum.
BAŞKAN - Sizden bilgi almadan nasıl bu şeyi yaparlar?
MUHARREM TUNÇ - Yani, bilmiyorum. Zaten, bir haftadan beri basın beni
İstanbul'dan sürekli arıyor. Parlamento muhabiriyiz diyorlar, böyle böyle bir dosya gelmiş ne
diyorsunuz diye. NTV'den çağırdılar. Cumhuriyetten aradılar.
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Efendim , Cum huriyet'ten

aradılar,

herkes arıyor.

İsmimi

de

Melımet

Şentürk olarak, Ümit O ğuzlan işte çok sam im î a rka da şlarına Mehm et Şentürk
o larak söylem iş, ism imi gizlem iş; buna rağmen ismimi öğrenm iş.
BAŞKAN - Siz O ğuztan'la tanışıyor musunuz?
MUHARREM TUNÇ -

Şim di, ben size anlatacağım olayı.

Ben, olayı

iste rse n iz k e sin tisiz anlatm aya çalışayım.
Şim di, ben, 1993 yılında Düzce'de oturuyordum . D em okratik Sol Parti
İlçe T eşkilatın da gö revliydim . Genel Merkeze bir gün gelm em icap etti; erken
ge ld iğim için Sıhhiye Ordu Evinde oturuyordum . Bu arada bir kurm ay yarbay
devre

a rka da şıyla

karşılaştık,

masada

oturuyoruz,

sohbet

ed iyoruz,

jşte.

G üneydoğu A na do lu'da n gelm iş, oradaki olayla rda n sohbet ederken, bir albay,
k e n d is in in

Durm uş

Coşkun

Kıvrak

olduğunu

söyleyen

JİTEM

G üneydoğu

Anadolu Bölge sorum lusu oldu ğun u tanıttı. Biz, sizin le h e m şeriyiz dedi, yani
hem şerim dedi, ben D üzceliyim , o Akçakocalı, ge ld i, yanımıza oturdu. Biraz
sonra, konunun, G üneydoğu

A nadoludan

başlayınca tabiî, şu anda görev

yapan kurm ay yarbay arkadaşım h e rha lde görev yaptığı için m üsaade istedi
ayrıldı, biz baş başa kaldık. İşte, herha lde benim o andaki yarbay arka da şlarla
konuşmam hoşuna gitm iş olacak ki, birtakım şeyler anlatm aya başladı.
Şimdi, bizim bu olayın Uğur Mumcu ko m isy o n u y la , yani. Uğur Mumcu
olayıyla ilg is in i ben direkt söylem edim . Bunu, ben yaklaşık 7-8 ay evvel,
G ünaydın G azetesinden bir m uhabir arkadaşla sohbet ed erken, ben böyle
sohbet esn asında anlattım. Bunu, yaklaşık 20-25 gün önce bu Ümit Oğuztan'a
anlatm ış. Ümit Oğuztan beni çağırdı, yaklaşık 10-12 gün evvel, soru lar sordu.
Benim elim de birtakım b e lg e le r de var dedi. Ben soru lara evet öyle dedim,
evet öyle dedim ; ama, kom isyona dosya g ö n d e re ce ğ in i bana söylem edi. Şimdi,
olay şu: Şim di, ta b iî adam arkadaş tavrıyla, biraz ta k litv a ri an latacağım , "yahu,
biz G üneydoğu A na do lu'da n e le r çekiyoruz, şunu çekiyoruz, bunu çekiyoruz.*
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Bu arada, g ö rev zorlukla rın da n bahsetti. Yakında em ekli olacağını, birtakım
b e lg e le ri dosyaladığın ı, bu esnada, hatırım da kaldığı kadar konuşm alar, zaten
akılda kalan, d iğ e r ıvır zıvır konuşm alar, aklım ızda kalan şu: Şim di, bunu isyan
ettiren

olay. C elal T alabani ile Özal'ın görüşm esi. Şimdi, C e lal Talabani

ö z a l'la

görüştüğü

kuzeyden

güneye

zaman

veya

doğru

bunun

T alabani

anlattığına

göre,

PKK ku vve tle rin i

plana

kova la rke n,

göre,

biz,

Talabani

kuvvetferi de güneyden PKK kuvve tlerin i arkadan kıstırıp imha planı. Bu imha
planı ne tice sin d e

C elal

T alabani

ile

Özal

görüşüyor,

an la şıyo rla r;

fakat,

T ala b a n i silah istiyor Türkiye'den. Tabiî, JİTEM bölge sorum lusu olarak bu
arkadaşın

veya

ja ndarm a

teşkilatının

ve

özel

harp

d a ire s in in

olum suz

rap orla rın a rağmen, işte, bu adam dönektir, bu silahı biz buna verm eyelim , bu
bize yardım cı olmaz, g ide r bu sila h la rı PKK'ya, şuraya, buraya satar. Buna
rağmen, Özal'ın em riyle, yine, bu albayın dem esiyle bana...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bunların hepsini Durmuş Kıvrak anlatıyor
değil mi efendim ?
MUHARREM TUNÇ - Evet.
Eşref B itlis'in, artık nezare tinde mi yahut onun evvelden ki nezareti
G üneydoğu Anadolu sınırında bu sila h la r, yine albayın d e m esiyle num araları
s ilin e re k teslim e d iliy o r T alabani kuvvetlerine. Şimdi, o gün bana d e diği olay,
b ir d e anlattığı olayın içe risin d e İsmail Kuru diye bir tuğ gen eral Tunceli bölge
sorum lusu idi, on un la birtakım de rtlen di filan d e lie n d i ve bana "ben, seni
m uhakkak arayacağım , bunları belg ele dim .

Emekli olduğum

zaman

basın-

yayın ku ru lu şla rın a , kamu kuru luşlarına ben bu b e lg e le ri dağıtacağım , ben
seni arayacağım " dedi. Ben, gittim , yaklaşık 15-20 gün sonra beni Düzce'den
te le fo n la aradı. "M uharrem ciğim , ben em ekli oldum, e m e k liliğ im i verdim , bana
bir posta kutusu kirala. Ben, adres olarak posta kutusunu vereceğim , işte,
dosyanın bir s u re tle rin i Uğur Mumcu'ya, diğer basın k u ru lu ş la rın a ve kamu
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ku ru lu şla rın a b ild iri olarak dağıtacağım " dedi. G üneydoğu A n a d o lu d a yaşanan
birtakım o lu m s u zlu kla r da var bunların içe risin de. Sonra, ben postaneye gittim.
Postane, tabiî, ikam etgahla
yapm ak

için.

Ben,

tekrar

nüfus

cüzdanı

te le fo n la

sureti

aradığım

istedi,

zam an,

onun
tamam

adına

şey

dedi,

ben

ge le ceğim dedi, sen bekle. Yaklaşık, ondan sonra ben bu alba ydan haber
alam adım ve bu olayın akabini, görüşm em izin yaklaşık 1-2 ay sonra Uğur
Mumcu,

Eşref B itlis arka

arkaya

ö ld ü rü ld ü le r

ve

bu

alba ydan

da

haber

ge ne l

yayın

alam adım .
Şim di,

yaklaşık

8-9

ay evvel,

yine.

R adikal

G azetesi

yönetm eni Mehm et Yakup Yılm az ve R a dika l'de spor yazarı Ertuğrul Akçaylı
olayı

duym uşla r,

beni

çağırdılar.

O nayladım ,

Ertuğrul

Akçaylı

atladı

Akçakoca'ya bu adam la görüşm eye gitti, basıncı olarak. G ittiği zam an, tabiî, ilk
önce ja nd arm a kom utanı bunu 2-3 sa a tliğ in e alıkoyuyor. İşte, senin burada ne
işin

var,

senin

alıko ym ad ayken

Durm uş

a lba yla

ne

işin

var

filan

Durm uş alba y içeriye geliyo r,

derken,

haber

bu

v e riy o rla r

2-3

saat

herhalde,

arkada oturuyor. Tanım adığı için, he rhangi bir vatandaş gibi adamı orada
d in liy o r,
-E rtuğru l

derken

herha lde

A kçaylı'yı-

evine

güvence

duyuyor,

davet ediyor.

adamı,

Tabiî,

benim

Ertuğrul

beyi

anlattığım

alıyor
olayları

an lattığı zaman inkar etm ed iğ ini söyledi Ertuğrul Akçaylı. İşte, bu b ilg ile ri
nereden öğ ren din , b u n la r de vle t sırrı, ondan sonra; fakat, biz o zaman görev
yap ıyordu k, bunları üstelem e, ben anlatam am d e d iğ in i söyled i. Yani, ben bu
olayı bir gazeteci arkadaşla böyle sohbet esnasında söyledim . Aynı bu size
de diğim

o la yla rı,

o

arkadaş

g idiyo r,

bu

Ümit

O ğuztan'a

söylüyo r.

Ümit

O ğuztan'da beni çağırdı. O lay do ğ ru d u r dedim . Aynen böyle anlattım deyince
de dosya yapıp size gönderm iş. O lay budur.
Bu konuda tabiî, şu o la b ilir. Bu Durmuş Coşkun Kıvrak, 1967 de em ekli
ja n d a rm a albayı, ile rid e çağırır, ben böyle konuşm adım d iy e b ilir; ama, benim
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tahm in ettiğim kadarıyla, iyi bir güvence ve rilirse konuşacağını zannediyorum .
Çünkü,

o

gün

konuşm alarında

bayağı

h idd etvari,

bayağı

doluydu

bana

kon uşurken. Hatta konuşurken ağlıyordu. Hem sin irli hem ağ lıyord u birtakım
olayla rı anla tırken . Bayağı konuştuk, 3-4 saat kadar konuştuk yanı.
Evet, olay budur.
BAŞKAN - Evet soru sormak isteyen?..
TEVFİK

DİKER

(M anisa)

-

Sizin,

S ilahlı

K uvvetlerde

hangi

kuvvette ydin iz?
MUHARREM TUNÇ - Ben, K arakuvve tlerin de, piyade.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Sağlık ve m alulen de m iştiniz. M alullüğü nü ze
sebep?
MUHARREM TUNÇ - N ö rolo jid en aldım ben, ayağım tarandı, m erm iyle.
N ö ro lo jid e n , sınıfı gö revin i yapam az raporu aldım.
TEVFİK DİKER (M anisa) - N ö rolo jid en ... Geçmiş olsun.
Ş im di, burada, çok önem li, 100 bin silah mı d e diniz, size s ö yled iği?
MUHARREM TUNÇ - 100 bin, 80 bin civarında silahın teslim e d ild iğ in i...
TEVFİK DİKER (M anisa) - T alabani güçle rine ?..
MUHARREM TUNÇ - Evet...
TEVFİK DİKER (M anisa) - T ala ba ni'nin sayısal gücüyle 100 bin rakamını
karşılaştırdığım ız zaman...
MUHARREM TUNÇ - 100 bin d iy e b ilir. Rakam ola ra k tabiî, kendisi de
b ile m iyo rd u r; ama, bu konuşm a oldu yani.
TEVFİK DİKER (M anisa) - 100 bin?..
MUHARREM TUNÇ - 10 bin o la b ilir, 10 bini 100 bin dem iş o la b ilir; ama,
bana d e d iğ i o, 100 bin dedi.
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TEVFİK
söylüyorum ;

DİKER
yani,

(M anisa)

T ala ba ni'ye

-

Hayır,

verilm esi,

tutan akla ra
100

bin

geçm esi

silah,

açısından

rakam

önem li,

T a la b a n i'n in gücü kaç kişi. Bir de, 100 bin silahın hangi te k n o lo jiy le acaba?.,
MUHARREM TUNÇ - V allah i ben bunu bilem iyorum .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Num arasının s ilin e b ile c e ğ i, o konularda?..
MUHARREM TUNÇ - Bir bilgim yok, he rhangi bir bilgim yok. Bu konuda
d irekt benim bilgim yok zaten.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Anladım . Benim de başka sorum yok.
BAŞKAN - Buyurun.
AHMET PİRİŞTİNA

(İzmir) -

Şu

anda

ne yapıyorsunuz.

Ben,

DSP

m ille tv e k iliy im de...
MUHARREM TUNÇ - Şu anda İsta n b u l’a yerleştim , saat işi yapıyorum ,
kol saati.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

P artiyle b a ğlantınız

devam

ediyo r

mu,

yoksa?..
MUHARREM TUNÇ - Partiyle bağlantım devam etm iyor. Bizim DüzceBolu

biraz karışıktır b iliyo rsunu z.

R ahat e ttirm e d ile r

bizi,

biz

de

bıraktık

siyaseti.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Şim di, herha lde Durm uş Coşkun Kıvrak
alba yım ız size, Özal'ın gö n d e rd iğ i silahın m iktarını siz 100 bin diyorsunuz.
Hangi tip bir silah verilm iş yani, o konuda bir bilgi v e re b ilir m isiniz?
MUHARREM TUNÇ - K alaşn ikof oldu ğun u söyledi.
FETHULLAH

ERBAŞ (Van) -

K alaşnikof... T ürkiye 'd e

imal e d ilm iyor

he rh a ld e kalaşn ikof.
MUHARREM T U N Ç .- Hayır.
FETHULLAH

ERBAŞ

(Van)

-

Başka

m arka larını num ara larını biz siliyoruz...
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bir

ülkeden

satın

alıyoruz,

MUHARREM TUNÇ - Bana anlatılan bu. Bakın, ben, dire kt bu s ila h la r
nereye gitti, kime satıldı, bu o la yla rla ... Bunu bilen kişi Durmuş albay. Yani,
bunun

konuşması

lazım.

Bu

konuşursa,

ancak

olay

m eydana

çıkar

ki,

b e lg e le rin in olduğunu söyledi bana.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Durmuş alba y bu teslim atta kendisi hazır
bulunm uş mu?
MUHARREM

TUNÇ

-

Fakat,

Ersever

öld ü rü ld ü ,

Eşref

Bitlis

paşa

ö ld ü rü ld ü . Uğur Mumcu öldü rü lü nce; bu Akçakoca'nın bir dağ köyüne niye
yerleşsin ?..

Ü niversite de

okuyan

çocuğu

var.

Akçakoca'nın

dağ

köyüne

sebebi, oraya 5-6 kilom etre kala araba, oraya sinek girse iki köyün haberi
oluyor, A kçakoca'nın haberi oluyor. Tahmin ediyorum , bana göre saklanıyor.
Oraya da yerleşti.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, bu teslim atta. Durmuş Coşkun Kıvrak
albayım ız?..
MUHARREM TUNÇ - Bulunup bulunm adığını bilm iyorum efendim . Yani,
benim, şu anda direkt bilgim yok. Zaten ben, bu konuyu bir taksici arkadaşa
anlattım ,

o da

Ümit Oğuztan

beni

çağırınca

ben

böyle

böyle

konuştuk

deyince...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, Mumcu bu sırra vakıf olm uş mu?..
MUHARREM TUNÇ - Bakın, bana. Durmuş Coşkun Kıvrak albay, bu
b e lg enin

bir suretini

Uğur Mumcu'ya ve bakın yayın

k uru luşlarına ,

kamu

kuruluşlarına ... Benim posta kutusu kiralam am ı söyledi. Adres olarak posta
kutusunu gösterecekti, bu b e lg ele ri fotoko piyle dağıtıp, b ild iri yayınlayacaktı.
Sonra, bu o la yla r olunca, bu ö ld ü rü lm e le r olunca, bu işten vazgeçti gibi
geliyo r; çünkü, benim le irtibatı kesti, aram adı beni bir daha.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Yani, Mumcu'ya da gönderm em iş o la b ilir

diyorsunuz.
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MUHARREM TUNÇ - G önderm iş de o la b ilir, gönderm em iş de o la b ilir.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Kendi adına mı g ö n d e rd iğ i s ö y le m iştir veya
kendi adına mı yapacaktı bu işleri?
MUHARREM TUNÇ - Kendi adına yapacaktı.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Yoksa, başka bir kot isim k u lla n a c a k mıydı?
S iz in le konuşurken?..
MUHARREM TUNÇ - Kot kullan aca ğını, bana kot ism ini fila n söylem edi.
TEVFİK DİKER (M anisa) - S izinle m ektubu gönd erseyd i, sizce kot ismi
ku lla n a ca k mıydı? Öyle bir şey söyledi mi?.. Ben şu kotla size göndereyim , şu
kotla konuşalım ?..
MUHARREM TUNÇ - Yok, biz, iki üç kere te le fo n la gö rüştük. Direkt
Durmuş

alm ay,

M uharrem

nasılsın

fila n

dedik.

Yani,

kot

ism ini

filan

bilm iyo rum . Kot ismi verdi mi, gönderdi mi onu bilem iyorum .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hayır, sizin ara nızda öyle bir şey geçti mi?
MUHARREM TUNÇ - Hayır geçm edi, geçse burada söylerim yani.
BAŞKAN - Evet, başka sorusu olan?.. Yok.
Çok teşekkür ediyoruz, buyurun.
MUHARREM TUNÇ - İyi günler, ne ticeye varırsınız inşallah .
BAŞKAN - İnşallah.
MUHARREM TUNÇ - Yalnız, ben bir şey rica edeceğim . Basın, bunu
ab artarak, d e ğ iş tire re k yazıyor. Biz de zor durum da kalıyoruz.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bizden bir yere çıkmaz.
MUHARREM TUNÇ - C um artesi günü ürperten senaryo diye geçti. Bir
okudum orayı, alakası olm ayan değişik isim ler, de ğişik sen aryo ları yazm ışlar
yani.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Bizden çıkmaz efendim .
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FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Burada g izli yani. Hepsi yem inli bunların.
Bizden basına bir şey çıkmaz. Bantlar yem inli, s ten ogra flar yem inli...
K e n d ile ri anlatıyorlar...
TEVFİK DİKER (M anisa) - Biraz evvel gazeteciyle ge ld i. Bana bu soruyu
sorm ayın. Şim di, arkadaş buraya ilk g e ld iğ in d e gazeteciyle ge ld i. Gazeteci
çekti beni, ben bunu konuşturdum , bugün gazetede yazı var dedi. Bu soruyu
sormayın beni sıkıntıya sokarsınız dedi. Tabiî, Başkanın da bundan haberi
olm adığı için, hemen o soruyu
gazeteye

sorunca...

konuşm uş. Y en iyüzyıl'a

G azeteciyle

haber verm iş,

DBA

geld i

buraya,

ajan sıyla

dün

konuşm uş

kendisi.
Şim di, ben burada, ö ze llikle bir soruyu d ikka tin iz e

çekerek sordum.

Kendim de S ilahlı K uvvetlerden insanların m alulen nasıl ayrıld ığ ını bildiğim
için, n ö ro lo jiy i dedirttim ve ondan sonra ben başka sorum yok dedim dikkat
ed erse niz. N ö ro lo jid e n olunca, bu arkadaşın ifa d e le rin e ne derece itib a r ed ilip
e d ilm e y e c e ğ in i tıbbî bir otoriteye sormak lazım.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Tıbbî oto rite ye gerek yok. 100 bin silah...
TEVFİK DİKER (M anisa) - Sordum onları, gücünü sordum, bir gecede
olur mu dedim...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) -

Talabani... Kalaşnikof... Kalaşnikofu biz

üretm iyoruz...
AHMET

PİRİŞTİNA

(İzmir)

-

Biz, bugünkü

temasımızı

da

zabıtlara

g e çirelim mi te sp itim izi de.
BAŞKAN - G eçire ceğ iz biraz sonra, şu gelen bekleyen kişi var...
PTT müdürü Şevki H azine da roğlu...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sonra, Türkiye T a la b a n i'yle hiç iş yapmadı
ki... T ürkiye T a la ba ni'ye hiç güvenm edi ki iş yapsın. Barzani olsaydı, küçük bir,
aklım ere rdi. Barzani silah istedi verm edi Türkiye.

-
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TEVFİK DİKER (M anisa) -

100 bin silah... Türk S ilahlı K uvve tlerinin

zaten 500 bin şeyi var; yani, Türk S ilahlı K uvvetlerinin beşte biri kadar...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Türkiye, Barzani'ye silah yardım ı yapsaydı
PKK'yı b itirird i. Yapm adı devlet olarak.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hayır, zaten, bir şey çok önem li. N ö rolo jid en
deyin ce. O zaman...
BAŞKAN - O zaman. Durmuş albayı boşu boşuna mı yorduk buraya?..
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hayır, şim di, bu doğru da o la b ilir yani. Ordu
evind e otu rm uştur böyle bir şey söylem iştir. Ben, onu dem iyorum , o, bizim
Durmuş albaya soracaklarım ız.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - S in irle ri sağlam adam söylem ez, gevşek,
adam söyler...
TEVFİK

DİKER

(M anisa)

-

Yani,

berab er

o tu ru yo rla rd ı

da,

bunu

söylem ediyse...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sonra, selam ünaleyküm , aleyküm selam ...
Bakıp, adamı tanım ıyor, şey etm iyor; kon uşuyor konuşuyor, ondan sonra da
bana posta kutusu?.. Yahu nerede görülm üş?.. Yani, bu de vlet sırrı?..
TEVFİK DİKER (M anisa) - Daha önceden de zaten bazı g a ze te cile rle .
G ünaydın, Radikal, tem asları var; yani, yok eliyor ama kendisi tem as etmiş. Biz
ilk defa duyuyoruz. Bize Ümit Oğuztan'ın g ö n d e rd iğ iy le biz b iliy o ru z; ama,
ondan önce, G ü n a yd m ’la, R a d ika lle tem asları var.
BAŞKAN - Ümit Oğuztah olayı sen aryolaştırıyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Efendim, o da bir görev yaptığına inanıyor. Bir
bilg i alm ış, aktarıyor kom isyona.
BAŞKAN - H o şg e ld in iz efendim.
Davetim ize ica be t e ttiğ in iz için teşekkür ediyo ru z.

Şim di, biz, tabiî,

m ahkem e kararıyla sizden bir yazı istem iştik. O yazıya g ö n d e rd iğ in iz yazıda

-
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"Büyük Ankara Oteli san tra lin e bağlı te le fonlarda n yapılan görüşm e b ilg ile ri
detay ba ntla rın ın silinm e si ne de niyle verilem e m ekted ir" diyor.
M üteveffa Uğur Mumcu'ya ait tele fo n la r, yine, "446 40 43 nolu telefon
detay ba ntlarının silinm e si, 436 68 86 num aralı telefon ise santralın detay
verm e ö z e lliğ in in olm am ası ne de niyle verilem e kte dir" diyor.
Şim di, biz, bu detay bantlarının silinm e si üzerinde sizin bir b ilg in iz i
alalım diye başvurduk. Ne dem ektir bu detay bantlarının silinm e si?
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU - T abiî efendim , arz edeyim.
BAŞKAN - Yani, teknik bir z oru nlu lu k mudur?
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU - Arz edeyim efendim .
Şim di,

efendim ,

bu

detay

hazırlanm ası, bizim , tamamen
kendi s irkü lasyo nu m uzun

bantlarının,

yani,

bu

detay

m uhasebe m üd ürlüğüm üzün,

tam am lanm ası için

yapılan

bantlarının

kendi

işim izin,

bir çalışm adır. Yani,

h e rha ngi bir yerde bunların m uhafazası, he rhangi bir şey, başka bir gaye için
yapılan bir olay d e ğ ild ir. Şimdi, Ankara'da şu anda 1 m ilyon 257 bin abone
var. Bunun 817 bini e lektron ik santral, 295 bin küsuru da elektrom a nyetik
san tra ld ir.

Şim di,

bunların,

m uhasebe

kayıtlarına,

a b o n e le rim izin

kon uştuklarını şey yapm ak için, tesp it etmek için sayıları, elektrom a nyetikd e
şöyle bir kontör cihazım ız var. Şim di, şu aynen evim izde ki e lektrik sayaçları
gibi bir şeydir. Bu, elektrom a nyetik te le fo n la rd a buradaki rakam lar devam lı,
işte, konuştukça hareket eder ve bunların biz her ay, tahakkuk dö n e m le rin d e
ş e yle rin i çe ktiririz, fotoğraflarını çektiririz. Şu şekilde, bunların hepsinin 100'er
k iş ilik ş e y le rid ir. Bir ay önceki rakam larla, şurada rakam lar var, bir ay önceki
rakam la

bir ay sonraki

rakamın farkı çıkarılır, aboneye fatura

e le k tro m a n y e tik le rd e d ir ve bunların

he rhangi

bir

bantı

falan

e d ilir.
söz

Bu,

konusu

d e ğ ild ir. Tamamen şu cihaz üzerinde hareket eden rakam larla ilg ilid ir. Orada
sö y le d iğ im iz o çıkarılam azdır ifadesi onun için. Diğer e le ktro n ik san tra lla rda ,
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sayısal s a n tra lla rd a da, santra lla rım ızd a şöyle ba ntlarım ız vardır. Bu, boş bant,
örnek diye getirdim . Şim di, bunun üzerine de, yani bu kontör b ö lm e le ri bunun
ü ze rind e yazar, bu nları printe eder alarız, b ilg i g ö n d e ririz, ondan sonra, o
şeye göre fatura çıkarılır. Şim di, bunların üzerinde, ö z e llik le ş e h irle ra ra sı ve
m ille tle ra ra s ı g ö rüşm e ler bazen büyük parala r tutuyor. O p a ra la n abonem ize
izah etme bakım ından da biz konuştuklarının bantla rın ı buraya alırız ve eğer,
bir itira z olursa, bu itiraza, işte, şurada şurayla konuşm uşsun, Am erika ile
konuşm uşsun dem ek için. Şim di, bu,»bantlar da, bizim işim ize altı ay gibi bir
zam an için ge çerli oluyo r. Yani, vatandaşa faturayı g ö nd eriyo ruz, zaten bir ay
iç e ris in d e

g e re kli

itira z la rın ı

yapıyor.

Bu

itira z

yapıldıktan

sonra

oradan

çözülm e yapıldıktan sonra cevap veriyoruz. Ayrıca, bu nlar, zaten bir sene
sonra, b e k le d iğ i zaman da kendi ken dine bo zuluyor. Yani, m uhafaza etmek
g ibi bir lüksüm üz de olsa bozuluyor; çünkü, bunların

ısı de rece si, tem izlik

d e rece si, toz olma de recesi diye bazı şeyleri var. Onun için, burada silinm e
olayı derken, sanki mahsus bir şeyi silm iş gibi bir görünüm arz ediyor, bizi
üzüyor. Yani, bizim bir şeyim iz söz konusu değil.
Şimdi, orada b ild ird iğ im iz , yani,

bu

436

-burada

ben

o yazıyı

da

g e tirm iştim - num ara e lektrom a nyetik num ara; yani, şu fotoğ rafla olan numara.
Onun, zaten böyle bir döküm ü m evzubahis de ğil. Şimdi, sö yle d iğ im gibi, yani,
biz

bu

işleri

yap arken,

kendim ize

lazım

olduğu

için

yapıyoruz.

Yani,

hesaplarım ızı tutalım , vatandaşın itirazına cevap verelim diye tutarız. Ö zellikle ,
1990 sen esinde n sonra şey oldu ve bu arada da, bunu, po lise , d iğ e r şeylere
lazım oldu ğu zaman da, sırf bir yardım olsun diye, böyle bir şeyim iz var,
b u nu nla

size

yardım

edelim

denm ek

sure tiyle

de

bu

d e ta yla r

resmî

yazışm alarla o n la ra da ve rild i; olay bu efendim .
BAŞKAN - Şim di, biz, tabiî. Uğur Mumcu beyin evine te h d itle r falan
g e liy o r muydu, g e lm iyo r muydu şeklinde; bir, kim lerle gö rüşü ldü noktasından;

-
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yani, m utlaka, zaten telefon din le n m e konusunda birtakınn m evzuat, önceden
haber verilm esi lazım v e s a ire . Onun için, öyle b ir şey de ğ il de. Burada, bize
görüştüğü num aralar...
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU - İşte efendim , şeyi arz ettiğim gibi altı ay
iç e risin d e s ilin iy o r.
BAŞKAN - Tabiî, g ö rü ş tü ğ ü nu m a ra la r... D iyo rs u n u z ki, siz, bunları beş
sene saklam a zoru nlu ğu fa la n ...
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU - Hayır, yok. Bir de şey var; yani, bunu b ild iğ i
için, genel m üd ürlüğüm üzün geçm iş z am a nla rda on ları da ge tirdim te b liğ le ri
var. Bir de şey var, bu nları m uhafaza ed elim desek yani, altı ayda şöyle bir
odaya

ih tiyaç

du yuluyor.

Bakın,

18

m ilyon

bu

b a ntla rdan ,

ş e h irle ra ra sı

ba ntların bir aydaki toplam ı 18 m ilyona ulaşıyor. Yani, şim di, bu nların alacağı
şeylerden...
BAŞKAN - Yani, te kn ik z o ru n lu lu k la r se b e b iy le silin d i...
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU - T a b iî yani... Z aten, bu nları m uhafaza etme
im kânım ız yok; ayrıca, bö yle b ir düşün cem iz de yok. Yani, vatandaş g e liyo r
diyor ki, faturasını g ö n d e riy o ru m , g e liy o r vatandaş d iyo r ki, kardeşim , ben bu
faturaya

itira z

ediyorum .

N eresine

itiraz

e d iy o rs u n ,

işte,

konuşm adım , İsta nb ul'la kon uşm a dım . O zam an, bu bantla rdan
printe ed iyo ru z, diyoruz ki,

A m erika'yla
çözüyoruz,

bak kardeşim , şu gü n, şu saatte, şu d a kika da

b u n la rla konuşm uşsunuz. O zam an ikna oluyor, ikn a olm azsa biz araştırıyoruz,
yahu şu te le fo n la , İstanbul kon uştu mu?.. Yahut yurdışı konuştu mu?.. Yani,
vatandaşı tam am en ikna etm ek için alınm ış b ir karar. Bu ba ntlara biz, bu
detayla rı dökm eyede b iliriz ; ama,

bu tür m ü ra ca tla r olduğu zaman telefon

num arasını aboneye b ild irm e k bakım ından yaptığım ız bir çalışm a. Yoksa, yani,
böyle bir, bu nların m uhafaza sı... Yani, ben b u n la ra num ara da d ö k m e ye b ilirim ,
norm al,

işte

şu

dakika

k o n u ş u lm u ş
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şeklinde

de

alırız;

ama,

fatura ların

büyüm üş olm ası, yurtdışı gö rü şm e le rin in pahalı olm ası, sırf a b o n e le rim iz i ikna
etmek için yapılm ış bir olay. Yani, yoksa başka bir gaye için b ö y je 'b ir bant
m uhafazası diye bir görev bize verilm iş değil zaten. Dolayısıyla, şim di, orada,
ba ntların

silinm e

olayı...

Dediğim

gibi,

pahalı

bir

hizm et

ve

bunların

m uhafazası için de b e lli, şuraya yazmıştım, işte, soğuk, rutubetsiz, tozsuz,
kara nlık ortam larda m uhafaza ed ilm e si lazım. Bunları edem ezseniz de, zaten
kendi ken dine bo zu lu yo r bunlar. D olayısıyla, yani, şimdi, ü zü lü yoruz tabiî.
Yani, böyle bir şeye katkım ız olsa keşke diye de ga ze te le ri okuyunca da
bayağı m üteessir oluyorum ; ama, elde olan bir şey değil bu. 1992 yılındaki
şeyin, onu bırakın, yani, şu anda 1996'nın mart ayın dakini istese niz verm em iz
mümkün d e ğ il; kaldı ki, 1992 çok geçm iş bir olay.
BAŞKAN - 1993.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU - Ayrıca bir şey daha var; o bir ayrıntı olarak,
b ilg in iz olsun diye söylüyorum . Yazıda diyor ki, Ankara O te lin de ki şu num aralı
o d ad aki konuşm aların tesp iti. Şim di, biz, o tespiti de yapam ayız. Yani, şu anda
d e s e n iz ki, ocak ayındaki döküm ü

şu nu m ara lar için

verin; ancak, otelin

s a n tra lına g e le n le rin d ö k ü m le rin i veririz. Yani, o odayla bir iliş kim iz olmaz;
çünkü, zaten, sizle r de b ilirs in iz otelden tuşa ba sılarak şuraya bir bağlantı
yapın de rler. O ba ğlantı, ana santral, direkt num araya gelir, o hangi odadan
konuşu lm uştur,

nasıl

konuşu lm uştur

onun

tesp iti

de

bizim

tarafım ızdan

yap ılam a z zaten. Ancak, o belki otelin m üşteri he sap larına falan g e ç irilir, işte
şu num arayla konuşm uştur şeklind e; belki, o şekilde tefrik e d ile b ilir. Yoksa,
yani, böyle s a n tra lli yerlerde , munzam olarak falanca yere bağlanm ış şeyi
tesp it etm em iz de mümkün

de ğil; ancak, o santrala

y a p a b iliriz .
BAŞKAN - Sorusu olan lar? ..
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yapılır, tespiti orada

ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU -

Ş eyler bu nlar efendim . Yani, burad a arz

ettiğim gibi iki şeyim iz var. B irisi, eski sistem e le ktro m a n ye tik sistem , onda
böyle bir şey zaten yok, öyle bir tespit, konuşma tesp iti yapm am ız mümkün
de ğil. Bu e lektron ik san tra lla rda , işte bu b a n tla r üze rine g e çiriyo ru z. İşte,
bunları da biz, genel m üd ürlüğüm üzün talim atı ve tekn ik za ru re tle rle altı aydan
fazla m uhafaza etme imkânı olm uyor. Bize de o yarıyor zaten; yani, altı ay
içe rind e, çünkü vatandaşın faturasını gönderiyo rum , bir ay içerisin de g e liy o r,
faturaya itirazını ya p a b iliyo r. Yani, çok çok iki ay iç e ris in d e bu iş bitiyor.
Ondan sonraki zaman zaten şey de ğil. Ama, biz, bütün b u nlara rağm en, bunu
altı ay gibi bir saklıyoruz. O da genel m üd ürlüğüm üzün em ridir. D olayısıyla,
yani, bu olayda yardımcı olam adık diye de üzü lü yoruz efendim .
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim .
Buyurun.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Şim di, Sayın H a z in e d a ro ğ lu , Büyük Ankara
O telinin santaralın dan yapılan gö rüşm e leri tespit etme im kânınız var mı?
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU - Var tabiî, santralden var.
TEVFİK DİKER

(M anisa)

-

Şimdi,

biz

size.

Büyük

Ankara

O te liyle

yapılan; yani, santralın üzerinden yapılan bir gö rüşm eyi sorarsak, size num ara
verirsek, bunu tespit etme im kânınız var mı?
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU - Nasıl efendim ?..
TEVFİK

DİKER

(M anisa)

-

Şimdi,

bakın.

Büyük

Ankara

O te lin in

santra lınd an, ben, örneğin Büyük Ankara O telinde kalıyorum . 806 nu m aralı
odadayım . Burada, santral üzerinden konuşuyorum ve konuştuğum yerle ilg ili
de size b ilg ile r vereceğim . Şu ş-ö'"'numaralarla

konuşm uşum . B unları teyit

etmeye, tesp it etmeye ve bu te le fo n la rın kim lere ait o ldu ğun u bize söylem eye
im kânınız var mı?
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ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU - Hayır, telefon numarı varsa zaten sorun yok.
Telefon numarası do syaları var.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Ben de onları vereceğim şimdi size.
B irincisi, 22.1.1993 ta rih li 263 02 38 nolu tele fonla, 263 02 38 İstanbul
te le fo n u y la . Büyük Ankara Oteli 806 numara görüşm üş. Görüşmüş mü ve bu
263 02 38 kime ait?.. O gün kime ait?.. Tarih, 22.1.1993...
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU - Hayır, şim di, ben şunu arz edeyim efendim .
Şimdi, bu 263 02 38'in abonm an dosyası var. Bu dosya üzerinde her türlü
d e ğ iş ik lik , ekler şey yapar; yani, mesela, bu tarihte, b u yurd uğu nu z tarihte
bendim abone de daha sonra bir başkası oldu...
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Efendim onu biliyo ruz. Dosyanın olacağını

biliyo ru z . Bize vere ceğ iz b ilg i, net, bu görüşm e yapılm ıştır. Büyük Ankara Oteli
806'yla, o tarihte yapılm ıştır. O tarihte de sizin is te d iğ in iz numara, mesela,
F ethullah Erbaş'a aittir, bunu sizden istiyorum.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU - Hayır, şim di, şu var efendim . Şimdi, biz,
1992 yahut s ö y le d iğ in iz 1993 kayıtları şu anda elim izd e - a r z ettiğim gibiolm adığı için; yani, bunun, o tarihte, böyle bir?..
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hangi kaydınız yok efendim , onu söyleyin?.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU - Efendim, şimdi, 263 02 38
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ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Efendim, şimdi. 2630238 numaralı telefonla
1993'ün ikinci ayında veya 1992'nin şu ayında bu telefonla İstanbul'daki bu telefonla Ankara
Otelindeki telefon konuşulmuştur derseniz ona cevap veremeyiz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani şu anda veremezsiniz.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Şu anda veremeyiz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sonra?..
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - O tarihte veririz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sonra verirsiniz.
REFİK ARAS (İstanbul) - Veremem diyor, aradan üç sene geçmiş diyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bakın, tekrar soruyorum. Benim elimde devletin belgesi
var. yani devlet oteli müdürü diyor ki. bizim 806 numaralı odamızda 22.1.1993 tarihinde 100
dakika herhalde, çok da uzun bir zaman, İstanbul 2630238 nolu telefonla görüşüldü,
operatörleri de var kendilerinin ve bunun karşısında ücret almışlar. Şimdi bu var. Benim
sizden istediğim, bu görüşme, bu bana verilen doğru mudur? Bu tarihte 2630238 numara,
İstanbul’daki bu abone kime aittir.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Kime aittire cevap verilir, onu arz edeyim.
Şimdi dosyası var, bu bulguyla ilgili değil. Bu dediğiniz tarihte eğer şu anda bu telefon bir
başkasının bile olsa yani aradan dört sene geçtikten sonra bir başkasının bile olsa, o tarihte
kime ait olduğynu söylememiz mümkün çünkü dosyasında onlar mevcut, abone dosyasında.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Siz o çalışmayı yaptınız mı, şu anda söyleyebilir misiniz
bize?
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Hayır efendim, şimdi, bunlar başmüdürlükler
olarak, biz Ankara Başmüdürlüğü olarak geldik ve esasında burada ikinci maddede sorulan
sorular şeyle ilgili İstanbul ve İzmir'le ilgili telefon dosyaları, numaraları, zannediyorum zaten
Genel Müdürlükten geldi bize bu yazı, bunları da dağılımlı yazmışlardı herhalde onların
cevap vermiş olmaları lazım. Ben buraya üçüncü ve dördüncü maddedeki tespitler
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konusunda, yazdığımız yazıdaki tespitler konusunda bir emriniz var mı diye geldim. Yani o
dosyalar konusunda şeyim yok.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, olayın iki santralı var, bir Ankara, İstanbul, İzmir,
hatta üç yeri var. Biz, Ankara santralıyla ilgili sizi ilgilendirdiği için sizi çağırıyoruz. Adı
üstünde Ankara Oteli değil mi, Ankara santralı burada değil mi? Biz size, Ankara Otelinin,
sizin santralınızdan konuşulan numarayı soruyoruz.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Efendim, şimdi 1992 de veya bugün derseniz
ki, ocak ayı içerisinde, şubat ayı içerisinde Ankara Otelinin şu numaralı telefon
santrallarından konuşmaların dökümünü verin derseniz ben size bir saat sonra getiririm, bu
konuşmalar yapılmıştır derim. Ama, 806'dan konuşup konuşmadığını orada tespit etmem
mümkün değil.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Efendim, onu istemiyoruz zaten biz. Size 806'yı Büyük
Ankara Oteli santralından 806 orayı sormuyoruz, o bizde var, biz, size, şu sorduğumuz şu
makbuzların karşılığı Büyük Ankara Oteli Santralından İzmir, İstanbul’la yapılan görüşmeler
yapılmış mı, yapıldıysa İzmir ve İstanbul aboneleri o tarihte kimindi, bunu istiyoruz.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Onu şu anda söyleyemiyoruz efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yazıyla bize bunu...
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Hayır, bizim elimizde kayıt yok. Böyle bir kayıt,
altı ayı geçti efendim, onu arz etmeye çalıştım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Efendim, biraz önce söyleyebilirim dediler.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Altı ay geçtikten sonra altı ay öncesini söyleyemem diyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ben de PTT'yi biraz biliyorsam muhabere elektronik bilgi
sistem başkanlığında görev yaptım, kendisi de biliyor, hepimizin telefonu var. Ben, telefon
anadan babadan çocuk doğar gibi telefon doğar, telefon yok oluncaya kadar dosyası kalır. O
tarihte bu telefonun kime ait olduğu bilinir.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Var efendim, o var.
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Şunlar efendim. Şunlar işte bu santraldan o tarihte bu
görüşmeler İstanbul şu aboneyle yapıldığını siz bilmiyor musunuz?
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Efendim, öyle bir kayıt yok elimizde onu
söylüyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Tekniğiniz müsait değil?
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Teknik olarak mümkün değil, onu arz etmeye
çalışıyorum. Yani bantlar altı ay sonra...
REFİK ARAS (İstanbul) - Altı ay sonra bantları yok ediyoruz diyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ama biraz önce dediniz ki, 1990 yılından sonra, bakın
kendi ifadeniz, devletin, polisin ve bazı kesimlerin isteklerde bulundu bu konularda onlara
yardımcı olduk dediniz. 1990'dan sonra bu imkân oldu dediniz.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU ' )evamla) - Doğru efendim, doğru.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Biz de 1993'ü soruyoruz.
REFİK ARAS (İstanbul) - O tarihlerde 1990'ın altıncı ayında bir konuşma olmuşsa altı
ay içinde bilgi verdim diyor, dört sene sonra veremem diyor.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Onu, bu işe başlama tarihi olarak, yani
ekstradan bir bilgi olarak arz etmeye çalıştım. Yani, bu bilgi silinme olayı denince; yanı bu
bilgi silinme olayı birilerinin bilgisi anlamında değil, bu benim işime yarayan muhasebe
sirkülasyonunu tamamlayan bir kendi çalışmamdır bu, bu çalışma içerisinde 1990
senesinden beri altı aylık periyodlar içerisinde gelen müracaatları da değerlendirir ve sıhhatli
bir şekilde veririz, onu arz etmeye çalıştım. Yani, altı ay içerisinde de siliniyor, teknik bu,
bunun başka şeyi yok. Zaten fazla beklettiğin zaman da bu bantlar kendini imha ediyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Burada, benim gitmek istediğim başka soru var. Burada
zaten birkısmını biz aldık kime ait olduğunu, burada alınamayanlar var. Burada "muhtelif" adı
altında geçen görüşmeler zinciri var. Ben, oraya ulaşmaya çalışıyorum. Bakın, şurada bir
makbuz var. Şimdi, bu İzmir diyor ama İstanbul çıkıyor, o da ayrı. Şimdi, şurada 50 küsur mu
kaç dakikalık bir görüşme var, 23.1.1993 tarihinde Uğur Mumcu'nun 24 ünde
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öldürülmesinden bir gün önce, 806'dan 1520 veya 1320 hangisi ise operatörünün kaçsa bu
5 görüyorum da sonrası yok, İstanbul "muhtelif görüşme yapılmış bu santralden. Şimdi buna
nasıl ulaşacağız, bu ne? Diğerleri İstanbul PTT’sinin veya telekomunun dosyalarından o
tarihte kimlerin olduğu ulaşılabilir, hatta onların bazılarını eksik yazmışlar, birkısmını
yazmışlar, birkısmını herhalde biz vermedik, İzmir olabilir, İstanbul da çıkabilir. Şimdi, burada
benim sizden istediğim size getireceğim, buna nasıl ulaşacağız? Şu görüşme nedir, kimlerle
yapılmıştır? Bunu teknik olarak, teknolojik olarak, imkân olarak neresi çözecek, ne
söyleyecek?
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Bu otel görevlisinin yaptığı bir şey bizimle
ilgili değil. İstanbul şu numara... Efendim, şimdi arz ettiğim gibi bu kartlar otelin müşterilerine
yaptığı hizmetler karşılığı tuttuğu şeyler, bunun bizimle resmî bir ilgisi yoktur. Yani otel
müşterisine benimle İstanbul'da şu demiş, muhtelif demesi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Efendim, sizinle ilgisi var demiyoruz, elinizdeki

b e l g e le n

ben sonuca gitmek istiyorum. Bu belgeyle siz bize bu santral üzerinden

k im lerle

görüştürüldüğünü, hangi abonelerle görüştürüldüğünü bu abonelerin kimlere ait olduğunu
söyleyebilir misiniz? Bu tekniğiniz, bu teknolojiniz var mı?
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Altı ay sonrasını söyleyemiyoruz efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani 1993'teki yapılan bu görüşme ile ilgili karşı abonenin
telefon numarasını bize veremiyorsunuz?
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Yok efendim, veremiyoruz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Kiminle görüştüğünün abonesini veremiyorsunuz?
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Tabiî onu veremiyoruz, çünkü vermemiz için,
burada şu bantlann üzerinde şey olması lazım onlan çözmemiz lazım, o bantlar elimizde yok.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Altı ay sonra hangi sisteme giriyor.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Onların şu anda numaracını bilmiyorum
Ankara Otelinin 425'lidir.
PTT GÖREVLİSİ - Eski Başbakanlığın karşısındaki santrala giriyor.
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TEVFİK DİKER (Manisa) - İyi de hangi teknolojiye giriyor bu gösterdiklerinizden?
PTT GÖREVLİSİ - Şu bant teknolojisine giriyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - 1993 yılında o teknoloji miydi efendim?
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (devamla) Evet efendim. Buna girerdi, öbüründe zaten hiç
kayıt tutamıyoruz.
PTT GÖREVLİSİ - O tarihte sorulsaydı verilebilirdi. Şimdi silindiği için veremiyoruz.
Sorulmuş mudur, sorulmamış mıdır bilemiyorum, emniyette veya başka yerlerde var
mıdır onu bilemiyorum; ama o tarihte sorulsaydı verilirdi o bilgiler.
BAŞKAN - Bu Uğur Mumcu'nun telefonuyla ilgili olarak o tarihlerde sorulup
sorulmadığı dosyasında var mıdır?
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - önu bir araştıralım yani, onu bilemiyorum, o
şekilde bir şey var mı?
BAŞKAN - Erol Bey, bir yazı yazıyorsunuz.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Başkanım diyor ki, o tarihte emniyetten veya
başka bir yerden Ankara'dan şu Ankara Oteliyle bir araştırmada bulunuldu mu, onu bir
araştırmam lazım.
BAŞKAN -

ikinci olarak da Uğur Mumcu'nun telefonları dinleniyor muydu,

dinlenmiyor muydu? Tabiî bunu da yine mahkem kararıyla sormamız gerekiyorsa mahkeme
kararıyla soralım. Ama bizi bu konuda bir bilgi almak istiyoruz.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Şimdi efendim, o dinlenme keyfiyeti zaten
ciddî ise budur, yani savcılıktan hâkim kararı olmadan böyle bir şeyin olması sözkonusu
değil. Ama buna rağmen, şu anda bilemiyorum, öyle bir kayıt var mıdır, ona bir baktırırım,
ama yani dinlenme öyle bir şey olmaz yani hâkim karan varsa...
BAŞKAN - O belli olmaz. Çünkü Uğur Mumcu bazı yazılarında benim telefonlarım
dinleniyor gibi şeyleri var dı onun için soruyorum efendim.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Anlıyorum efendim, onlara baktıralım,
başüstüne.

-
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FETHULLAR ERBAŞ (Van) - Sayın Müdür, ben bir şey sormak istiyorum. Bu bantlarla
bu bizim normal teyp bantları arasında bir fark var mıdır?
PTT GÖREVLİSİ - Yok, şimdi programları falan farklı ama efendim, yani hemen
hemen aynı, nitelik olarak aynı, yalnız bizim santrallar çok daha hassas olduğu için teyp
bandını on kere silip doldurabilirsiniz: ama bunlan bir iki kullanımdan sonra kullanılamıyor;
yani ola ki, bandın bir satırında bir hata varsa o abonelere yansıdığı için daha hassas. Yani
kalitesi biraz daha yüksek bu bantlann.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bu bantların kalitesi daha yüksek. Biz bu bantları ve
teyp kasetlerini aşağı yukarı Mecliste on sene onbeş sene kullanıyoruz, 20 yıl içerinde de
muhafazamız sadece budur. Sizinkinin muhafazası çok daha emin ve çok daha güzel
gördüğünüz gibi kapalı, şeyleri var, fevkalade şekilde. Bunlar nasıl oluyor altı ay dayanıyor,
bizim teyp bandı 20 yıl dayanıyor.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Hayır hayır dayanıyor demedim efendim.
Benim ihtiyacım böyle bir bekletmeyi gerektiren bir ihtiyaç değil yani.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani atıyoruz, imha mı ediyorsunuz?
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Üzerine tekrar geçiyoruz,
PTT GÖREVLİSİ - Yine kullanılabilir olanları yeniden kullanıyoruz santralda. Üç
sefer, beş sefer, on sefer kullanılıyor, kullanılamaz durumda olduğunda ancak imha ediliyor.
Yani bunu tekrar tekrar kullanıyoruz.
REFİK ARAS (İstanbul) - Diyorlar ki, bu iş bize altı ay içerisinde müşteri ile olan
ihtilaflar için lazım.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Onun için hazırladık ve onun için lazım.
FETHULLAR ERBAŞ (Van) - Yani bunlar aslında saklanırsa on yıl, on beş yıl kalır,
hiçbir şey de olmaz. Ama sizler yaramadığı için siliyorsanız o ayrı. Yoksa...
PTT GÖREVLİSİ - Tekrar tekrar kullanıyoruz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, bugün itibariyle altı ay öncesine gidelim, yedinci
aya ait elinizde var mı bant, geriye?..
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PTT GÖREVLİSİ - Şimdi, efendim, altı ay öncesi kesin elimizde vardır.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yedinci ay? Yani hangi esasa göre, nereden kullanmaya
başlıyorsunuz bantları? Merak ediyorum şimdi, altı ay sonra hepsini temizleyerek mi,
siliyorsunuz, altı ay geçti hepsini siliyorsunuz?
PTT GÖREVLİSİ - Şimdi efendim. Genel Müdürlüğümüz emirlerine göre altı ay
saklama zorunluluğu var. Yani a ltı,ay içerisindeki, başbüdürüm izah etmeye çalıştı, altı ay
içerisinde abonelerden gelen şikayetleri inceleyip, ikna etmek, cevaplandırmak amacıyla,
yani...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Efendim, amacınızı sormuyorum, bakın kardeşim, elinizde
diyelim on bant var, kaç bandınız var ve şu anda temizlenmemiş silinmemiş en eski bandınız
kaç yılından altı ay sonrasından itibaren bunu kullanıyorsunuz, yani bunu hangi esaslara
göre yapıyorsunuz? Yönetmeliklerinizde neler var. Diyelim burada bin tane kaset var. tekrar
kullanma ihtiyacınız olan o ay için elinizde üç kaset lazım, bu üç kasete neye göre
gidiyorsunuz, nereden yapıyorsunuz? Şimdi, bunlar yok derken acaba bu 1993'ü, yani kasıt
var demiyorum, 1993'ünküne kadar oralara kadar ulaşıldı mı, bütün hepsi bitti mi?
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Baktık efendim, baktık. Hatta arşivlere falan,
yani arı gibi hepsini inceledik. Yani o yazıya cevap verirken, acaba bir şey bulabilir miyiz aiye
yani samimiyetimizle şey edeyim, onu araştırdık, yok böyle bir kayıt elimizde yok. Yani
olabilmesi için de ben şahsen kişisel olarak da bir katkımız olur mu diye de gayret ettim ama
olmadı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu Yenişehir Santralında kaç kasetiniz var? Şu anda
Yenişehir Santralında en eski silinmemiş kasetinizin tarihi nedir?
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Bakarız efendim, onlara bakacağım, cevap
vereceğim. Şu anda tabiî o bilgiyle gelmedik.
BAŞKAN - Bir şey istiyoruz. Uğur Mumcu'nun telefonlarının dinlenmesiyle ilgili falan
bir karar dosyaya girmiş mi girmemiş mi? Diğeri de Savcılık bu soruşturma yapılırken, savcılık
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böyle bir talepte bulunmuş mu bulunmamış mı? Mesela o tarihte talepte bulunmuş olsaydı,
kesin bilirdik.
TEVFİK DİKER (Manisa) - En önemlisi Mumcu'nun tabiî.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Kesin bilirdik.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani hiç olmazsa Mumcu'nun üzerine kayıtlı telefonlarının
ilk altı ay içerisinde savcılık, emniyet tarafından işlem yapılıp yapılmadığının tespiti.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - O tarihlerde şey var mı ciddi olarak
araştıracağım. Yani o tarihte böyle bir talepte bulundularsa yazışmaların sureti vardır,
arşivlerden araştıracağım ona göre bir cevap vereceğim.
BAŞKAN - MİT'in yapmış olması lazım da bakalım yaptı mı?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Savcının yapmış olması lazım. Kapıcıyı dinlemediklerine
göre.
BAŞKAN - Buraya zahmet ettiniz geldiniz, çok teşekkür ediyoruz. Kusura bakmayın.
TEVFİK DİKER (Manisa) -

Biz bu tekniği bilmeyiz yani silinme lafım siz

kullanıyorsunuz, yazıyı siz yazıyorsunuz.
BAŞKAN - Yalnız Savcı Bey bana şöyle bir şey söyledi. Dediki, bu belgeleri beş isne
saklama zorunluluğu vardır dedi.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Yani o zorunluluk durumu arz ettiğim gibi, bu
genel müdür...
BAŞKAN - Yani ileride müşteriyle itilaf çıktığı zaman, olay mahkemelik olsa dedi, hani
bunu ispat babında.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Ben o tarafını bilmiyorum. Yalnız ışın
sirkülasyonunu arz ediyorum, yani faturayı gönderdiğim anda adam itiraz edecektir, başka
türlü itiraz etme şansı yok ki, bir ay içinde itiraz edecek. Faturayı zatialinize gönderiyorum, siz
itiraz ediyorsunuz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - O gösterdiğiniz karar kaç tarihli kardeşim.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - 1992 tarihli.
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PTT GÖREVLİSİ - Bu konuyla ilgili bildiğim kadarıyla yeni bir yazı yok.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani 1992 karanna göre yapıyorsunuz.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - 7 Nisan 1992 tarihli efendim.
BAŞKAN - Yani, o zaman bir ay içerisinde itiraz etmediği zaman abone.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Hayır hayır, ben işin sirkülasyonu, yukarıda
bu işle çalışıyoruz, yani fatura intikal ettiği zaman itiraz ediyor insan, yani, ya telefonunu
kapatacağız, bir şey olacak. Ben bu faturaya itiraz ettim. Çünkü o faturanın kısmında
şehirlerarası milletlerarası kısmı da var, ayrı ayrı, dolayısıyla ona itiraz ediyor, biz de o
dökümlerden çıkanp, sırf ona cevap vermek bakımından şey yapıyoruz, yani altı ay sonra bir
itirazın olması, olmadı bugüne kadar, zaten olmaz da, telefon kapanıyor. Hani itiraz edecekse
zaten gelir eder düşüncesiyle.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ben sizin abonenizim, telefona, yedi ay öncesine ait tahsil
edilmemiştir diye bir fatura ile para isteme hakkınız yok.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Hayır tahsil etmek...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Öyle bir ilginiz yok o zaman?
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Hayır efendim, şimdi kontörde ben detay
olarak, kontör değerleri var; yani...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Benim görüşmediğim, burayla görüştün deme hakkınız yok
buna göre, bu yazıya göre?.. Benden öyle para talep ediyorsunuz, nasıl oluyor bunu
anlayamadım. Onu neye göre istiyorsunuz?
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Efendim, yedi ay sonra nasıl olacak bu iş.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, aradan zaman geçiyor bir sene sonra geliyor diyor
ki, şu geçmiş yılda şunu ödeyin. Nasıl oluyor?
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Hayır, onlar muhasebe kayıtlarına jor^,
kontör, yani o rakamlar veriliyor, o rakamlar üzerinde şu kadar konuşma

yapnm ış.

ödenmemiş şeklinde cevap veriliyor. Yani bu şeyde, böyle bir gaye için saklanmadığını arz
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etmek için onu söyledim. İkincisi, genel müdürlüğün bütün Türkiye'de 80 vilayetteki
uygulaması tebliği bu, altı ay içinde muhafaza edersiniz, altı ay sonra iptal edersiniz şeklinde.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz, çok sağolun. O iki konuda bize bir yazı
yazabilirseniz.
ŞEVKİ HAZİNEDAROĞLU (Devamla) - Başüstüne efendim, onları ben araştıracağım,
cevap vereceğim Başkanım.
BAŞKAN - Çok teşekkür ederiz, sağolun.
Yalnız siz iyi aydınlığa kavuşturdunuz, yani bantları mukayese etmek suretiyle.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bantları biliyorum, 20 yıl.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Teknoloji bu. Şimdi çağırın ODTÜ ilgili yeri, elinde kaç tane
bant var, niye silindi durduğu yerde, ne kadar kullanacağını, ne oluyor yani. Yarın ihtilaf
olursa... Bu kadar rahat, efendim, bu karar, bununla gidiyor denmezki. Bu kadar teslim olmaz.
Bu işin bilirkişisine bir yazmamız lazım.
BAŞKAN - Genel Müdürlüğümüzün emri budur diyor, altı ay sonra...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Efendim, ona bakarsanız, Anayasanın dayanağı bu deyip
buraya da gelmiyor. O zaman biz bu Komisyonda niye duruyoruz Sayın Başkan? Yani, biz,
bir şeylerin üstüne gitmemiz lazım.
REFİK ARAS (İstanbul) - PTT'ye devlet yasal olarak bir görev vermişse, ki, arkadaş
siz bütün telefonlarda yapılan konuşmalan beş yıl saklayacaksanız diye görev vermişse PTT
onu temin eder, PTT diyor ki, benim böyle bir görevim yoktur. Benim sadece kendi muhasebe
akışımı ve ihtilaflarımı çözmek için nihayet altı aya kadar bantları muhafaza ediyorum.
Sorarsanız o altı ay içerisinde ben size bilgi veririm. Dört sene sonra sorarsanız bende bu
‘ J3ilgi olmaz, niye olmaz, çünkü bu bantları silip yeniden devreye koyuyorum. Adam zaten
konuşmayı bilmiyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Adam ço korkmuş, sanki, burada kendysiliniyor diye
yazıyor.
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BAŞKAN - Detay bantların silinmesi yani biz detay bantlarını siliyoruz diyecek,
silinmiyor, detay bantlarını muhafaza etse.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Onu anlatmadı bize, dediki bu bantlar zaten rutubetten
şuradan buradan, teknik olarak altı ay sonra hiçe çıkıyor. Allah, Allah bu ne biçim bant.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ben öyle bir şey anladım, bunları muhafaza etmek için çok
büyük paralar sarf edilecek, büyük depolar bulunacak, büyük imkânlar kullanılacak gibi bir
şey anladım ilk ifadesinde.
KOMİSYON UZMANI - Efendim, ses kaydetmekle bunu kaydetmek farklı, biri daha
hassas. Ses birtakım falsoyu kaldırır ama burada rakam şey yapıldığı için hata bandın yanlış
bilgi...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Daha sonradan dedi kullanıyoruz, halen kullanıyoruz.
BAŞKAN - Tekrar tekrar kullanıyoruz.
Son geleni de çağırın.
FETHULLAR ERBAŞ (Van) - İnanç'ın dediklerine kafam biraz yattı, biraz şey var.
REFİK ARAS (İstanbul) - O da roman yazdı. Baştan aşağıya roman yazdı.
Sayın Mumcu'nun o kadar yakını, o kadar mesuliyet duyuyorsa, dört senedir, o kadar
iç içe olmuş, dosyalar hazırlamış, şimdi bize ucundan bucağından bizim soracağımız
bilgilerde mi sorun çıkaracak.

AYDIN ÖZTÜRK
BAŞKAN - Aydın öztürk, kendinizi tanıtır mısınız?
AYDIN ÖZTÜRK-Ben Malatya'nın Pötürge ilçesinde oturuyorum, Pötürge'nin Bakımlı
Köyünde, çiftçilikle uğraşırım.
BAŞKAN - Hüseyin Oğuz'u tanıyor musunuz?
AYDIN ÖZTÜRK - Evet.
BAŞKAN - Bu Uğur Mumcu olayı ile ilgili olarak Hüseyin Oğuz, Uğur Mumcu, Tekin
Coşkuner, birtakım iddialar var.
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AYDIN ÖZTÜRK - Evet, zaten ben de dün değil evvelki gün gazeteler yazdı.
BAŞKAN - Bu konudaki bilgilerinize başvurmak üzere sizi buraya davet ettik, geldiniz
teşekkür ediyoruz, buyurun sizi dinliyoruz.
AYDIN ÖZTÜRK - Benim herhangi bir şeyim yok, ben Hüseyin Oğuz'u iki seneydi
tanıyordum yani Malatya'da görev yaptığı dönemde, benim de basımlarım var, onlar firarlardı,
ondan dolayı ben Malatya İl Jandarma Alay Komutanlığına müracaatta bulunmuştum, hatta
iki kişi cezaevi firarisi idi, ondan sonra bu Hüseyin Oğuz'u görevlendirdiler, yanına da bir
ekiple yani sırf bizim bu işle ilgili görevlendirdiler, sürekli biz bununla üç ay beraber bu
adamların peşinde gezdik yani. Ben de dahil olmak üzere.
BAŞKAN - Kimdi sizin kayıplarınız?
AYDIN ÖZTÜRK - Doğan Erşahin, Mehmet Ateş, Taner Karakuş.
BAŞKAN - Onlar sizin rakipleriniz miydi?
AYDIN ÖZTÜRK - Benim basımlarım, benim iki tane amcamın oğulunu öldürdüler
bunlar, bir amcamı, bir amcamın oğlunu öldürdüler bunlar. Bundan dolayı biz müracaat
etmiştim, bunu da görevlendirdiler, yani başka işe değil, sırf bu işe, ben de üç ay kaaar
bunlarla beraber yani iki sene dolaştık da yalnız üç ay sürekli, Hüseyin Oğuz'la beraber
sürekli bu adamların peşinde dolaştık, baktım ki, bir neticeye varamıyorum, ben de bıraktım
gittim; yani başka da herhangi bir şeyim yoktur bununla.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)- Sizden para istediler mi onları teslim etmek için.
AYDIN ÖZTÜRK - Benden para istemediler, sadece dediki Hüseyin Oğuz, dedi bir
devletin verdiği imkânlar kısıtlıdır, eğer imkân sağlarsanız biz daha erken ulaşırız bu
adamlara. Ben de dedim ki, imkânlar sınırsız benim için dedim, bu adamları bir an.... 108
sene ceza almış adam, her şeyini yitirmiş bir adam, başka bir şeyle karşılaşmamak için bir an
önce bu adamın yakalanmamı dedim. Yani ben İl Jandarma Alay Komutanlığına, o dönemin
Alay Komutanı Yaşar Ercan'dı, ben müracaatta bulunmuştum, bir ekip görevlendirdiler, bu
ekibin başında da Hüseyin Oğuz vardı, o assubay, dediler ki, imkânları sağlarsanız biz daha
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erken bu adama ulaşırız, ben de dedim ki, bende imkân sınırsız, yeterki ulaşın, ben ceketimi
de satıp veririm dedim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - 10 milyar istendi mi sizden?
AYDIN ÖZTÜRK - Hayır 10 milyar kesinlikle, öyle 10 milyar bir para istemek...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şöyle bir pazarlık oldu mu, 4 milyar peşin verelim, 10
milyar.
AYDIN ÖZTÜRK - Şimdi, tabiki bazı şeyler konuşuldu da yani o dereceye kadar değil
yani.
TEVFİK DİKER (Manisa) - O konuşulanları söyleyin ne konuşulduysa?
AYDIN ÖZTÜRK - Ben söylüyorum iste size, dedi ki, imkân sağlarsanız biz daha
erken erişiriz dedi, on günde yakalayacağımızı beş günde yakalarız dedi bu adam. Ben de
gereken imkânları sağladım kendisine baktım ki, neticeye varmıyorum, ben de çektim gittim
yani.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Para verdiğini söylüyorsun.
AYDIN ÖZTÜRK - Tabiî verdim ben. Para.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tekin Coşkuner var mıydı size yardım eden.
AYDIN ÖZTÜRK - Tekin Coşkuner, sadece ben şöyle bir şeyde, ben Tekin
Coşkuner'le zaten iki senedir... Daha önce benim arkadaşımdı, sonradan bizim
arkadaşlığımız da şey oldu, iki senedir bir konuşmuyorduk kendisiyle, o Hüseyin Oğuz, Tekin
Coşkuner'e bir telefon açtı dedi ki... Bana geldi dediki bir akşam, akşam oturuyorduk II
Jandarma Alay Komutanlığının bir odası vardı, özel olarak bu iş için tahsis etmişlerdi, dedi ki.
Doğan Erşahin'i, Tekin Coşkuner saklıyor dedi, ben de dedim ki, olamaz. Tekin Coşkuner
benim çok samimi bir arkadaşımdır dedim, böyle bir şey olamaz dedim. Doğan Erşahin'i de
tanımaz dedim. Hayır dedi, o saklıyor dedi. Ondan sonra, ben o anda zaten bildim ki, yanı bu
kendi amaçlarını sergilemek istiyor, ben tabiî daha sesimi çıkarmadım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Kızdın mı Tekin Coşkuner'e?

- 781 -

AYDIN ÖZTÜRK - Tabiki, mutlaka yani, daha ondan sonra, ben şana diyorum, iki
sene konuşmuyorum, bizim avukatın aracılığıyla, hem benim avukatım Oğuz Tekin isminde,
dün buraya geldi, hem de Tekin Coşkuner'in avukatı. Dün daha görüştük, iki senedir benim
Tekin Coşkuner ile aram açıktı yani. Biz dün yani, bu olayı ben başkalan benim...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Devam eder misiniz, anlatır mısınız, Tekin Coşkuner'e
telefon etti dediniz.
AYDIN ÖZTÜRK - Telefon açtı, dedi ki. Doğan Erşahin'i bana teslim edeceksiniz
dedi. Doğan Erşahin'i bulup bana teslim edeceksiniz dedi. Bilmiyorum, daha o taraftan ne
dediyse, sonra dedi ki, ben tanımıyorum, kendisi kalktı geldi, İl Jandarma Alay Komutanlığına
geceydi, dedi ki, ben bu adamı tanımıyorum, ne diye ben bunu teslim edeyim, bir tane
Albayımız var, paşa olacak, bu Albay, bu yakalanmadan paşa olamıyor dedi, İzmit İl
Jandarma Alay Komutanı Veli Küçük isminde bir albay. Hatta defalarca da şeyle
konuşmuşlardı bunlar Veli Küçük ile Hüseyin Oğuz, bu Doğan Erşahin şeyi hakkında, orada
firar etmişti cezaevinde, askerleri ringe kilitleyip de kaçmıştı...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ne diye konuşmuşlardı, anlamadım?
AYDIN ÖZTÜRK - Yani yakalanması için bilgi alış verişinde bulunuyorlardı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Görevliyde zaten diyorsun, görevli insan konuşmayacak
mı? Tabiî konuşacak.
AYDIN ÖZTÜRK - Tamam. Konuşuyorlar da yalnız...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ben anlamadım, seninle de hem ilgili, hem de devlet,
jandarma görev vermiş Hüseyin Oğuz'a kendin söylüyorsun, bu görevi verdi.
AYDIN ÖZTÜRK - Evet.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Veli Küçük, ki kendi sorumluluk sahasından kaçmış bir
adam, görevlendirmiş bir adamla konuşması niye anormal geldi size onu anlayamadım?
AYDİN ÖZTÜRK - Anormal gelmiyor ki bana, niye anormal gelsin ki? Niye anormal
gelsin, ben Veli Küçük'ü tanımam, ben sadece duydum...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Onun general olmasıyla ilgili...
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AYDIN ÖZTÜRK - Ha, dedi ki, bilmiyorum, işte o Hüseyin Oğuz, Tekin Coşkuner'e
dedi. Onun bölgesinden kaçmış, onun için bunun generalliğini vermiyorlar dedi. Yanı bu
şekilde, onun konuşm alarını ben size söylüyorum , yani, benim he rha ngi bir
bilgim şeyim yoktur. Hüseyin Oğuz'un Tekin Çoşkun'a s ö yled iği kelim eyi ben
size söylüyorum .
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, üç ay mı Hüseyin Oğuz'la b e rab erdiniz.
AYDIN ÖZTÜRK - Biz, bununla b ilgi a lışve rişin de bulunduk.
TEVFİK DİKER (Manisa) - İlk b e ra b e rliğ in iz bu işle ilg ili mi oldu?
AYDIN ÖZTÜRK - Tabiî, kendi işim le.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Beşladınız iki sene beraber oldunuz.
AYDIN ÖZTÜRK - iki sene sürekli beraber olm adık, tele fonlaşıyordu k,
görüşüyorduk, şey yapıyorduk da, yalnız, bir neticeye
sonunda, bu adam cezaevinden firar edince, biz dedik ki,
zarar verm eden, o dönem de de M alatya'da kaldığına
ge liyo rdu , gittim Malatya İl Jandarm a Alay Kom utanlığına

yaram ıyorduk. En
bize herha ngi bir
dair istih b a ra tla r
müracaat ettim, İl

Jandarm a Alay Komutanı da bunu g ö revle nd irdi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, bir dakika, bir şeyi kaçırm ayalım . Önce,
Kocaeli Cezaevinde senin hasmın olan adam kaçtı, firar etti. Kaç yılında etti?
AYDIN ÖZTÜRK - 1994 yılıydı; ama, tam hatırlam ıyorum .
TEVFİK DİKER (M anisa) Onun yakalanm asıyla ilg ili em ir verildi
Hüseyin Oğuz'a.
AYDIN ÖZTÜRK - Benim m üracaatım dan sonra em ir verildi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sen m üracaat ettin, sonra em ir verild i, sizin
arkadaşlığınız başladı, b e ra b e rliğ in iz başladı.
AYDIN ÖZTÜRK - Daha önceden de vardı, yine firardı bu, benim
basımlarım 1992 senesinin ikinci ayından bu yana firarlar. Yaka la ndıla r,
kaçtılar, tekrar yakalandılar, tekrar kaçtılar cezaevinden.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Şimdi, biraz önce d e d in iz ki, bu adam tekrar
firar edince, baktım ki, bir şey olm ayacak, Hüseyin Oğuz'la ilişkim i kestim gibi
bir laf söyled iniz, öyle mi?
AYDIN Ö ZTÜR K - Tabiî, onçjan sonra bir daha görüşm edim .
TEVFİK DİKER (Manisa) - En son görüşm ediğin tarih ne zaman.
AYDIN ÖZTÜRK - Buraya gelm eden on gün önce bana telefon açtı; ama,
yüz yüze hiç gelm edik, 1995'in yılbaşı gecesi ben M alatya'dan ayrıldım , bir
daha da bu adamla yüz yüze gelm edim .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şimdi, bundan on gün önce mi aradı?
AYDIN ÖZTÜRK - Evet.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ne dedi?

- 783 -

AYDIN ÖZTÜRK -

Bir görüşelim

dedi,

ben

de

gece

vaktiydi,

görüşelinfi dedim . Başka herhangi bir şey söylem edi bana.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hüseyin Oğuz'la beraber

neyi

olduğunuz,

iliş k ile rin iz oldu ğu iki yıl zarfm da, hiç bu C-4'müş, Uğur M umcu'ymuş...
AYDIN
ÖZTÜRK K esinlikle
efendim , bana
Devlet
G üvenlik
M ahkem esinde de bana sordular, k esinlikle... Zaten, o dönem de benim işlerim
başım dan aşkındı, benim, k e sinlikle, böyle bir kelim e... Burada namusum ve
dinim üzerine yemin ederim ki...
TEVFİK DİKER (M anisa) - Alaattin Çakıcı'yı tan ıyo r musun?
AYDIN ÖZTÜRK - K esinlikle efendim ...
TEVFİK DİKER (M anisa) - Siyasî p a rtilerin herha ngi b iris in e üye misin,
derne klere ...
AYDIN ÖZTÜRK - Benim bir üyeliğim bir yere yok, kesinlikle...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tekir Çoşkuner ne iş yapıyor?
AYDIN ÖZTÜRK - Tekin Ç oşkuner M alatya’da, onların da kaysı bahçeleri
'v a r B attalgazi ilç e sin d e öyle biliyorum .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Başka bir iş yapm az mı?
AYDIN ÖZTÜRK - Araba falan alıp satar bazen.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Halı satmaz mı?
AYDIN ÖZTÜRK - Halı da alıp satar, halısı da vardır. D oğrudur, ben
evine

bir gün m is a firliğ e gittim , evde çok halısı vardı, evde vardı,

satm adığını bilm iyorum .
TEVFİK DİKER (M anisa) -

satıp

Peki, Hüseyin Oğuz, niye bö yle bir şeyi

s ö y le y e b ilir sizce. Yani, Tekin Ç oşkuner'le ilg ili niçin k alkar da...
AYDIN ÖZTÜRK - işte bir gün telefon açtı, bana geldi, dedi ki. Doğan
Erşah in 'i aldığım is tih ba ra tlara göre Tekin Çoşkuner saklıyor dedi. Ben de,
olam az, Tekin Çoşkuner benim arkadaşım dır dedim . Yok de di, bu adam
s aklıyor dedi. Telefon açtı, Doğan'ı sen saklıyorsun, bilm em nereye
götürm üşsün de di, Elazığ'a mı götürm üşsün diye bir kelim e kullandı. Tekin
Ç oşkuner de kalktı geldi il Jandarm a Alay Kom utanlığı'na, dedi, ben Doğan'ı
tanımam, hakikaten de tanımaz, benim bildiğim kadarıyla; ama, sonradan bana
da duyum lar ge ld i, Hüseyin Oğuz bana telefon açtı, dedi ki, şu anda Tekin
Ç o şkun er'le b e rab er Doğan dedi.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Hüseyin

Oğuz'un

dışında

alm adın mı be ra b e r o ldu klarına dair?
AYDIN ÖZTÜRK - Yok.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Bana da geldi dedin ya.
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h iç b ir

duyum

AYDIN OZTURK- Bir de Mustafa Bayrakçı diye bir astsubaydı, d ' d a
Hüseyin O ğuz'la berab er bu ekibin içinde yer almıştı, o da bana söyled i.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Peki, niye, Hüseyin O ğuz, durduğu yerde, C4'müş, U ğur Mumcu cin aye tinde Tekin Ç oşkuner ism ini attı.
AYDIN ÖZTÜRK - V allah i onu da bilem eyeceğim artık. Y ani, k e s in likle ,
benim ağzım dan bö yle bir kelim e çıkmamıştır, isterse niz y ü z le ş tire b ilirs in iz .
Sonra da gazetede dem iş ki, ben, gazateyi okudum da geldim , CHP il Başkanı
Niyazi Gökçe ile Aydın Öztürk bir toplum da konuştu, gazetede öyle beyan
e d iliy o r. D evlet G üvenlikte de söyledim , eski CHP İl Başkanm a telefon
açsınlar, eğer, ben böyle bir kelim e söylem işsem , dem ek ki h e p sin i ben
söylem işim , kabulüm .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Peki, Mustafa Yılmaz'ı tanıyor m usun, Malatya
M ille tve k ili.
AYDIN ÖZTÜRK - Tanımıyorum, bir kere g e lm işti P ütü rg e ’ye, hatta,
evim ize de geldi o zaman bir yasımız vardı, ken disiyle bir samimiyetinniz yoktur
ken disiyle .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Mustafa Yılmaz'ın Ceyhan M um cu'nun olduğu
bir tele vizyo n program ına katıldıklarında, böyle görüp de, arkasından onların
olduğu yere gittin iz mi?
AYDIN ÖZTÜRK - Yok, ke sinlikle, kim dem işse, gelsin benim yüzüme
karşı konuşsun.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sedat Bucak'ı tanır mısın?
AYDIN ÖZTÜRK - T e le v izyon la rda duymuşum, başka bu nlarla ne işlerim
olur ki?
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hüseyin Oğuz'la iki sene arkadaş oldu ğun uza
göre onu biraz tanımış olm anız lazım.
AYDIN ÖZTÜRK - Çok iyi tanırım, Hüseyin Oğuz'un k ara kte ri, devamlı
kimle tanışsa derki cebim de 190 bin lira var.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Sen para verdin mi ona?
AYDIN ÖZTÜRK - Verdim efendim .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Kaç para?
AYDIN ÖZTÜRK - V alla h i ne diyeyim ben sana, bu işten zara rlarım çok
büyük. Hem maddî...
TEVFİK DİKER (M anisa) - Kaç para, ama benim için önem li o.
*
AYDIN ÖZTÜRK - Sırf Hüseyin Oğuz d e ğil ta b iî ki, ben bu iş lerde ...
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hayır, Hüseyin Oğuz'a kaç para v e rd in?
AYDIN ÖZTÜRK - Hüseyin Oğuz'a bugünkü pa ra y la 10 d o la rd a n fazla
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para verdim .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Kaç para yapar Türk parasıyla?
AYDIN ÖZTÜRK - 1 m ilyar 200 m ilyondan fazla para yapar.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hüseyin Oğuz benim evim yok diyor.
AYDIN ÖZTÜRK - Bilm iyorum , bunu bir anda çıkarıp verm em işim dir,
bunu da size söyleyeyim . Dem iştir ki, bu araba parası, hiç esirgem em işim ,
dem işim ki, ceketim i satıp vereceğim dem işim dir. Devletin im kanları kısıtlıdır
dem iştir, ben de, bende im kanlar sınırsızdır dem işim dir.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Şimdi, Hüseyin Oğuz, görevd eyken , bir tek
sen in le temasta d e ğ ild i, senin anlattığına göre senin gibi en az on onbeş
olaya gitm iş olması lazım, ucuzcu oldu ğun a göre de, her kişiden bir m ilyar
alsa, şu anda bir servetin sahibi olur.
AYDIN ÖZTÜRK - Bu paranın hepsi Hüseyin Oğuz'a de ğil, bazı zaman
oluyo r ki, 15-20 kişi toplanıyorduk, bunların yemesi, içm esi, araba parası,
bunu dem ek istiyorum , hepsi Hüseyin Oğuz'a de ğil; ama, e lin e de verm işim dir,
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O Lada arabayı alırken para verdin mi ona?
AYDIN ÖZTÜRK - Tabiî, o dönem de m utlaka ki verm işim dir; ama, ben
Lada alacak diye verm em işim dir.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hüseyin Oğuz, sen in le tem aslarında, ben.
G enelkurm ay Başkanı adına yapıyorum , benim, direkt onunla temasım var dedi
mi?
AYDIN ÖZTÜRK - V allah i, M alatya'da çok büyük fonksiyonu vardı, biz
de...
TEVFİK DİKER

(M anisa) -

Bırak M alatya'yı, dedi mi? B unları

sana

söyledi mi, siz hep be rab ersin iz, iki yıl gibi bir süre be rab ersin . G enelkurm ay
Başkanı adına görev yapıyorum , işte, şöyle...
AYDIN ÖZTÜRK - G enelkurm ay olarak değil de, dedi ki, benim görevim
şu şekilde , kimse bana karışam az burada, ben, kendi başıma bir adamım dedi.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bize Hüseyin Oğuz'u anlatm adın, öyle bir
190 bin lirası var dedin başka bir şey söylem edin. Hüseyin O ğuz'dan

bir

bahset bana, kim dir, nedir, nasıldır?
AYDIN ÖZTÜRK - Hüseyin Oğuz, bir astsubay başçavuş, M alatya'da
istihbaratçı bir astsubaydı, Jitem 'in komutanıyım M alatya'da diyordu, bununla
g ö re v le n d ird ile r, bir de oda tahsis e ttird ile r kendisine, bir de telefon
çek tird ile r, telefon parasına kadar ben ödem işim dir; çünkü, ben çare siz bir
durum dayım , halen çare siz bir durum dayım , halen, bu adam, iki ay önce, bu
hasımım, Hüseyin Oğuz için yakalanm am ıştır Malatya'da. H üseyin'den ba şka;
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bir astsubay daha vardı, o astsubay cezalandırıldı falan, cezası neydi,
birbuçuk ay ceza yattı, her şey tespit olduğu halde. İki tane astsubayın
yüzünden M alatya'da bizim ailenniz söndü.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Fethullah Beyin sorusuna devam eder m isin.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bana Hüseyin Oğuz'u bir an la t bakalım .
AYDIN ÖZTÜRK - Kusura bakmayın, bana yaptığından dolayı, benim
kendi düşüncem , karaktersiz bir adam, çok karaktersizin birisi.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Tanıştıktan kaç yıl sonra bu kanaate vardınız?
AYDIN ÖZTÜRK - Aslında çok önceleri de vardı; ama, en son bu üç ayın
içinde.
TEVFİK DİKER (M anisa) AYDIN ÖZTÜRK -

Yani, bir yıl yedi ay bu kanaat sende olm adı?

Kanaat vardı da, önem li de ğil, ufak tefek zara rlar

bana ge liy o rd u , hiç sorun değil, yeter ki, ben amacıma ulaşayım .
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Peki, Doğan Erşahin'in, Tekin Çoşkuner'in
akrabası oldu ğun u b ilm iyo r muydun?
AYDIN ÖZTÜRK - Akrabalığı yok. Doğan Erşahin benim akrabam dır,
hem de benim düşm anım dır, önce benim akrabam dı, sonra benim amcamı
vurduktan sonra düşman oldu.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) -P e k i,

onun

dayısının,

onla rd an

bir

kız

aldığını falan...
AYDIN ÖZTÜRK - Adıyaman Gerger bir reçberleri var E rşah in 'le rin , o
reçb erle rin kızını almıştır. Tekin Çoşkuner'in dayısı.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - O açıdan Tekin Ç oşkuner Doğan Erşahin'i
tanım ıyor mu?
AYDIN ÖZTÜRK -

Bu, ta son zam anlarda oldu, ben T ekin'le

arayı

bozduktan sonra bu kızı gitti aldı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sen onun için mi küstün kendisine?
AYDIN ÖZTÜRK - Yok, onun için değil, M alatya’da, yine, bir cinayet
işlenm işti, fa ille ri de sonradan yakalandı, Hüseyin Oğuz geldi bana dedi ki.
Tekin C oşkuner senin için gitti polise m üracaatta bulundu. Aydın Öztürk bu
c inayeti iş letm iştir dedi. Ben de Tekin Coşkuner'e telefon açtım ne diye
g idiyo rsun söylüyorsun... Failleri de sonradan yakalandı da... Allah yüzüm üze
baktı, fa ille ri yakalandı. Tekin de yemin içti, iki çocuğum

var, ölüsünü öpeyim

ki, seni ih ba r falan etm em içim dir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tekin çek senet işleri falan yapar mı?
AYDIN ÖZTÜRK - V allah i ben bilmem, benim o işlerle alakam falan
olm adığı için ben bilm em , o işleri bilmem.
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AHMET PİRİŞTINA (İzmir) - Sen şim di tehlike be kliyo r m uşunun Doğan
Erşahin'den.
AYDIN ÖZTÜRK - T abiî ne demek, şu anda 108 sene sene kesilm iş
cezası var.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Senin derdin de o seni bulm adan, sen onu
bulayım .
AYDIN ÖZTÜRK - Tabiî. Bundan 50 gün önce g id iy o r 15 tane askerle,
bizde a d liy e n in içinde ydik, gittik m ahkem eyi din le d ik , ad liye d e n çıktılar,
aradan bir saat geçti, benim avukatım aradı, dedi ki. Doğan Erşahin bir uzman
çavuşu vurdu kaçtı, bu nasıl oluyorsa, ben de anlam ıyorum . Sonra, ben. Adalet
B aka nlığ ın a, çok yerlere de ben d ilekçe verdim ,
c e z a evinde n, d u y um la r aldım, her tarafa dilekçe verdim .

bu

adam

kaçacak

BAŞKAN - Adamın suçu cinayet m idir?
AYDIN ÖZTÜRK - Altı tane tesp itli cinayet var üzerinde, yedi tane de
fa ili m eçhul, net bir b ilgi yok ki elim de ben size söyleyeyim . M alatya'da bir
cin a ye t işle n d i 1995 yılında, o cinayet faili m eçhuldur, askeri elb is e temin
e d ild i de Doğan Erşahin işle d i bu cinayeti.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Siz, astsubayla tem astayken o iki yıl içinde
A lay Kom utanıyla tem asınız yok muydu?
AYDIN ÖZTÜRK - Vardı.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Peki, Alay Kom utanıyla bu astsu bayla ilg ili
kon uları hiç konuşm uyor muydunuz?
AYDIN ÖZTÜRK - V a llah i, ben

de

artık

korktum.

En

son

canımı

k urtarm aya çalıştım , bu altı yedi kişinin içinden b irisi, bana, boş ver harcadığın
pa rala rı falan canını kurtar dedi.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Kim o bunu diyen, iç le rin d e n b irisi diyorsun?
AYDIN ÖZTÜRK -

İçlerinden

birisi,

v a ta nda şlard an

biris i,

teşkilatın

içinden d e ğ ild i, ben de sezdim . Halktan birisi. O da bilg i sızdırıyordu, benim
has adam ım dı. O şekilde, en sonunda ben canımı kurtarm aya çalıştım .
BAŞKAN - Esas bizim konum uz Uğur Mumcu. Yani, Tekin Coşkuner,
Hüseyin Oğuz Uğur Mum cu'yla ilg ili ne anlattılar?
AYDIN ÖZTÜRK - K e sinlikle h iç b ir şey anla tm a dılar.
BAŞKAN - Peki, sizin ism iniz neden geçti burada.
AYDIN ÖZTÜRK - B ilm iyorum , artık, Hüseyin Oğuz nasıl yaptıysa.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Tekin Ç oşkuner d iy o r ki ifad e s in d e , Hüseyin
Oğuz Uğur Mumcu cin aye tin i benim üstüme komplo kurdu ve oradan bulaşıyor
bana diyor. Tekin Ç oşkun er dün söylüyo r ve bunu da Doğan Erşahin ve senin
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olayına bağlıyor. Şimdi, Tekin Ç oşkuner'den de mi duym adın, benim üstüme
böyle kom plo yapıyor Hüseyin Oğuz diye de mi duym adın.
AYDIN ÖZTÜRK - Tekin Coşkuner ge ld i, Hüseyin Oğuz dedi ki, sen. bu
Ooğan'ı bana teslim edeceksin, bir albayım ız var, paşa olacak, onun yüzünden
olam ıyor. Tekin C oşkuner de ben bu adamı tanım ıyorum , ben nasıl sana g e tirip
teslim edeyim dedi. Ne yaparsan yap, bana teslim edeceksin, yoksa senin için
de hiç iyi olm az dedi.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Onu söyledi.
Tekin Coşkuner, sana, Hüseyin Oğuz, Uğur Mumcu cin a y e tin i benim
üstüme yıkmaya çalışıyor, benim üstüme y ö n le n d iriy o r dedi mi dem edi mi?
AYDIN ÖZTÜRK - Yok. dem edi.
Bana telefon açtı bundan on gün önce, süre kli beni aradı, ağbim i
aramıştı, Aydın'ı bir bulun, A yd ın ’la bir görüşeyim . Tekrar ben aradım , dedi ki,
Hüseyin Oğuz, gitm iş, benim hakkımda Uğur Mumcu'nun c in a y e tiy le ilg ili ben
bom baları saklam ışım , seni de şahit gösterm iş dedi.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Bunu Tekin Coşkun sana söyledi. Ne zaman
söylem işti?
AYDIN ÖZTÜRK - Bundan bir hafta önce.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Daha önce hiç söylem em işti.
AYDIN ÖZTÜRK - Söylem edi.
BAŞKAN - Ali Öztürk sizin neyiniz.
AYDIN ÖZTÜRK - Amcamın oğlu.
BAŞKAN - O da gelecek d e ğil mi buraya?
AYDIN ÖZTÜRK - Bu işle rle hep ben ilg ile n iy o rd u m , g e lm e s in e gerek
varsa g e tiririm . İstanbul'da ken disi şu anda.
BAŞKAN - Bu Ateş nedir?
AYDIN ÖZTÜRK - G ülbar Ateş, bu da hasmımın hanımı.
TEVFİK DİKER (M anisa) - is ra il'li mi, şu anda c eza evinde mi?
AYDIN ÖZTÜRK - Evet.
BAŞKAN - Eroinden dolayı mı cezaevinde?
AYDIN ÖZTÜRK - Bir cinayetten dolayı, g a lib a , hakkında çok şeyler
var...
TEVFİK DİKER (M anisa) - Peki, bu E rşahin'ler, G ülbahar A teş'le b irlikte
eroin, uyuşturucu işiyle...
AYDIN ÖZTÜRK bilm iyo rum ,

benim

V a lla h i

düşm anlarım

E rşah in 'le ri
da;

ama,

E rş a h in 'le ri diyem em .
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bu gü ne

kadar

net

G ülb ah ar'ın

işi

budur.

o larak
ama

TEVFİK DİKER (M anisa) - Fevzi Oz'ü tanıyor musun?
AYDIN ÖZTÜRK - Bizim P ütü rge'lidir, o beni tanımaz, ben onu tanırım;
çünkü, benim rahm etli amcamın bir oğlu vardı, onun vasıtasıyla, birgün amcam
vefat etm işti, o da o dönem de Pütürge'deydi, g e ld i başsağlığı dile d i, o zaman
gördüm ; ama, he rha ngi bir sam im iyetim yoktur.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Bugüne kadar, Jandarm a'da, Hüseyin Oğuz,
Mustafa astsubay, Albay Yaşar E rcan’ın dışında Jandarm a teşkilatının içinde
be rab er o ld u ğ u n u z kimse var mı?
AYDIN ÖZTÜRK - Yoktu efendim .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Cem Ersever'i tanıyor m usunuz?
AYDIN ÖZTÜRK - Tanım ıyorum , ga zetelerde n falan duydum.
BAŞKAN - Yani, sizin Hüseyin Oğuz'la tanışm anız...
AYDIN ÖZTÜRK - Benim şahsi
1992'den bu tarafa başımı kaşıyacak...

m e se lelerim le

ilg ili.

Sonra,

benim

BAŞKAN - 1992 yılından beri kaçak mı Erşahin?
AYDIN ÖZTÜRK - Evet, iki sefer yakalandı, iki sefer cezaevinden firar
etti.
BAŞKAN - Kim koruyor onu?
AYDIN ÖZTÜRK - V allah i

ona

siz

karar

verin?

Kim senin

ismini

söyleyem em , bilsem söyleyeceğim .
BAŞKAN - Fevzi Öz'le araları var mı E rşahin'in?
AYDIN ÖZTÜRK - K es in lik le Fevzi Öz'le arası olam az; çünkü, Fevzi Öz,
benim rah m etlik amcamın oğ lu yla iyi iliş k ile ri vardı.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hüseyin Oğuz, b e ra b e rliğ in d e , h içbir zaman
Tekin C oşkun er'e, Uğur Mumcu cin ay e tin i yön le nd ire ce ğ im dedi mi, onunla
iliş k ile n d ire c e ğ im dedi mi?
AYDIN ÖZTÜRK - Şunu söyleyeyim size, onu hatırladım , bir gün, İbrahim
Uçar diye bir şahıs vardı D o ğa nş e h ir'li. Bunu Hüseyin O ğuz'un... Özel korucu
yapm ışlardı, bir tane silah verm işlerd i ken disine aylık falan alm ıyo rlard ı, özel
köy korucusu, süre kli alaya ge lip g ide rd i, bir gün bana telefon açtı, tabiî,
T ekin 'le aram ız bozuldu, herkes b iliy o r bunu, dedi ki. Aydın, bak, sen de bunu
iyi bilm iş ol, senin düşm anlarını Tekin koruyor, gel, bunu U ğur M umcu'nun
c in aye ti daha çözülm em iş, gel, bunun hakkında bir şeylerde bu lu nalım . Ben de
dedim ki, ben o kadar aciz bir insan de ğilim ki, gidem , adam a iftira atıp Uğur
M um cu'nun c in a y e tin i bu adama yüklettireyim , sonra, ben ne bileyim Uğur
M um cu'nun c in a ye tiyle ilg ili şeyleri, te le vizy o n la rd a duym uşum , bir de o şekil.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Bunu İbrahim Uçar mı söyledi?
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AYDIN ÖZTÜRK -

Hüseyin Oğuz'un vasıtasıyla, H üseyin Oğuz bunu

direkt bana söylennedi, çünkü, bu nlar çok sıkı fıkılardı.
BAŞKAN - Biz İbrahim Uçar'ı bulm ak istiyoruz, nasıl b u la b ilir iz onu.
AYDIN ÖZTÜRK - V a lla h i İbrahim Uçar M alatya'da d o la ndırıcın ın teki,
bunu bilm eyen yoktur, tanıyıp da bilm eyen yoktur. Bulun, bir an önce herkes
bilsin , ben de
herkes b ilir.

razıyım, fakat, M alatya’da üç kağıtçı, dolandırıcı

olduğunu

TEVFİK DİKER (M anisa) - Yani, Uğur Mumcu c in aye tine dü rüst adam mı
girecek?
AYDIN ÖZTÜRK - V allah i bilm iyorum .
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - İki yıl

içe ris in d e

size

Yüksekova'dan

sahsetti mi?
AYDIN ÖZTÜRK - Yüksekova'dan bahsetm edi, yalnız, bana telefon açtı,
bu Y üksekova çetesini yakalattım diye. Bana bir aktüel d e rg is in in bir
m uh ab irin e benim ev telefonum u vermiş, ben onun için kaç sefer telefonum u
d e ğiştird im . Ev telefonom u vermiş, gidin. Aydın Ö ztürk'ten b ilg ile r alırsınız, bir
bayan arıyor, ben Aktüel D ergisinden arıyorum, Hüseyin Ağbi bana dedi ki
Aydın Öztürk'ün bazı şeylerden bilg is i vardır, bu b ilg iy i git Aydın Öztürk'ten al,
nasıl sana u la ş a b iliriz . Dedim ki, herhangi bir b ilgi bende yoktur. Düşmanın
hakkında da mı yok, tamam, düşm anım dır, nasıl bilgim olm az. Düşmanın
hakkında bir şeyler söylem ez misin bize, ben dedim ki, düşm anın hakkında bir
şey söylem em , söylersem , bu adam zaten canidir, bir de ünlü mü olsun. Hani,
bazıları var ki, gazetelerde falan çıktığı zaman, biz, kaçarız m edyadan, bazıları
da m edyanın zorla içine sokarlar ki, ünlü olurlar. Hüseyin Oğuz'un da gayesi
oydu.
FETHULLAH ERBAŞ - Hüseyin Oğuz Y üksekova'dan oraya geldi?
AYDIN ÖZTÜRK - Bana, D iyarbakır'dan geldim dedi.
Hayret ettim ki nasıl adam yakalıyor, çeteyi de nasıl yaka la dı ben bir
anlam verem edim .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hüseyin Oğuz, iki sene iç e risin d e hiç b ir şey
yakalam adı mı sizin m em lekette?
AYDIN ÖZTÜRK - Hüseyin Oğuz çok şeyler yaptım diyordu, komik şeyler
oluyordu.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Anlat kardeşim , Hüseyin Oğuz, burada geldi,
bize dedi ki. Uğur Mumcu'nun katili bu, şimdi, bizim , Hüseyin O ğuz'la ilg ili çok
şey b ilm em iz lazım, sen burada anlatacaksın ki o b ild ik le rin i ki, Hüseyin
Oğuz'un ne olduğu çıksın ortaya. Şimdi, bir yerde Fethullah Beyin d e diğin e
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göre büyük bir çeteyi yakalıyor, çıkıyor, senin h iç b ir şey yap am a z dediğin
adam T ürkiye 'n in en ön em li işini yapm ış karşımıza çıkıyor.
AYDIN ÖZTÜRK - Ben kendi görüşüm ü söylüyorum , Hüseyin Oğuz h içbir
şey yapam az. Ben artık kalktım evim e çekildim , ne p o lis le irtib a t kurdum, ne
askerle irtib a t kurdum , korkum dan kuram ıyorum , baktım ki canım gidecek, bırak
firarı yakalam ayı canım dan korktum, her şeyim i bıraktım, köyüm e de gitm edim ,
uçağa bindim direkt İstanbul'a geldim . Çünkü, o dönem taşıma ruhsatlı silahım
vardı, silahım ı da benden alıyorlardı.
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim , buraya kadar g e ld in , zahm et ettin.
Erol Bey, A lbay gelm edi herhalde.
RAPORTÖR - G elm edi Sayın Başkan.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Sayın Başkan, bugün, Erol Bey, Refik Bey ile
ikim ize s ö yled i, onu da bir tutan akla ra ge çirelim , dedi ki, daha önce faili
m eçhul c in a y e tle rin d e çalışm ış, şu anda da Susurluk K om isyonunda çalışan
Hakim Y argıç elem an Akman Akyürek k e n disine dem iş ki...
elem an Akman Akyürek ken disine dem iş ki "kom isyona

söyleyin,

iş

bittikten sonra, en son m utlaka beni d inle yin ; benim de ön em li söylece klerim
var." O da tu tan akla ra geçsin, sonra da Akman Akyürek'i d in le y e lim . Ben de
ken d is in i tanıyorum .
BAŞKAN - içiş le ri B akanlığından gelen arkadaşım ız yavaş yavaş rapora
başlasın.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Rapor yazıldıktan sonra b ilg i verecek.
BAŞKAN

-

Yarın,

Adalet

Bakanlığı

Devlet

G üve nlik

Mahkemesi

savcılarıyla yap ılaca k çalışm a lar zapta g e çirilm eyece ktir.
D e ğe rli kom isyon üyeleri, yarın saat 9.30'da burada toplanm ak üzere
toplantıyı kapatıyorum .
Kapanm a Saati: 17.05
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07.03.1997
saat : 15.00
d in l e n e n l e r

ALÎ RIZA ÖZTÜRK

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati; 15.00
BAŞKAN: Ersönmez YARBAY
---- O---BAŞKAN - Daha önce komisyonumuza davet ettiğimiz; ancak, görüşemediğimiz Ali
Öztürk'ün komisyona müracaatı üzerine, 7.6.1997 tariflinde, saat 15.00'te, komisyonumuzun,
tekrar, olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir.
Bu toplantıda, Ali Rıza Öztürk dinlenecektir.
Buyurun: hoş geldiniz.
Ali Rıza Bey, kendinizi tanıtır mısınız; nerede doğdunuz, tahsiliniz, işiniz?..
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Ben, Malatya'nın Pötürge İlçesinde doğdum. Tahsilim ortaokul.
Şu anda, İstanbul'da, kafeteryam var; orada, kafe çalıştırıyorum.
BAŞKAN - Kafeterya işletiyorsunuz?..
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Evet efendim. Malatya'da bahçem var; yazın, onunla
uğraşıyorum.
BAŞKAN - Dünkü Aydın Öztürk'ün nesi oluyorsunuz?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Amcasının oğluyum.
BAŞKAN - Bu Hüseyin Oğuz'la ilişkileriniz?..
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Ben, ağabeyim öldükten bir sene sonra kendisini tanıdım. O,
alayda, Aydın'la benim öbür rahmetli yiğenimle beraber gitmişler, yardım istemişler
Jandarma Alayından. Assubay Hüseyin Oğuz'u görevlendirmişler. Onun vesilesiyle kendisini
tanıdım, bir iki defa, görüştüm; kendi konularım hakkında görüştüm. Başka bir şeyim yok
kendisiyle; yani, kendi olaylarımdan doğru görüştüm.
BAŞKAN - Tekin Coşkuner'i tanıyorsunuz?..
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Onu da, MalatyalI bir hemşerimiz olarak tanıyorum; yani,
kendisini de tanıyorum, görüşmüşüm. Kendisi hakkında; yani, gıyaben tanıyorum.
BAŞKAN - Çek, senet tahsilatı işleriyle uğraşır mı?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Kendisiyle bir merhabamız var; yani, benim kendisiyle fazla bir
şeyim yok; yani, merhabam var. Ondan sonra, görüştüğüm... İş hayatını bilmiyorum; yani, iş
hayatına girmediğim için, bilmiyorum.
BAŞKAN - Hüseyin Oğuz'la görüşmeniz sırasında, hiç. Uğur Mumcu adı geçti mi
veyahut böyle bir konu, sohbet konusu oldu mu?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Yok efendim.
BAŞKAN - Ahmet Bey, sizin sorunuz var mı?
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Arkadaşımız kim?
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BAŞKAN - Ali Rıza öztürk; dün dinlemiş olduğumuz Aydın öztürk'ün amcaoğlu.
Hüseyin Oğuz ismini vermişti arkadaşımızın; yani, demişti ki: "Bu arkadaşlarımız olayı bilirler*
Bu şekilde isimlerini vermişti, dinlenmesini istemişti.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Arkadaşımızın görevi?
BAŞKAN - Şu anda, arkadaşımız, İstanbul'da oturuyor, orada kafeterya işletiyor.
Daha önce, kardeşleri bir cinayete kurban gitmiş; değil mi?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Evet efendim.
BAŞKAN - O sebeple de, görevli olması münasebetiyle,Hüseyin Oğuz'la, Jandarma
Alay Komutanlığında tanışmışlar.
Hüseyin Oğuz'u nasıl tanıyorsunuz; biraz anlatabilir misiniz?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Kendisini, kendi olaylarımdan dolayı tanıyorum; yani, şahsen
bilmiyorum; yani, kendisiyle fazla bir şeyim olmadı. Bir iki defa, ağabeyimin olayının akışını
öğrenmek için kendisiyle görüştüm. Onda da eksik bilgi aldığım için, fazla da görüşmek
istemedim. Yani, zaten, olayı şey yapan Aydın Öztürk'tü. Benim ağabeyim öldüğü için, fazla
kimseyle de görüşmek istemiyordum. Ağabeyim öldü; zaten, bir sene sonra da, yiğenim
vuruldu. Üzüntümden dolayı, zaten, kimseyle görüşmek istemiyordum; daha doğrusu,
görüşmüyordum. Aydın, Hüseyin Oğuz'la olsun, daha şey... Yani, bizim bu olaylarla. Aydın
daha çok ilgileniyordu. Zaten, ifadesinde de belirtmişti.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Başınız sağ olsun.
Kardeşinizin ölüm sebebini, herhangi bir?..
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Kardeşimin ölüm sebebi; hiçbir sebep yoktu. Kahvede oturmuş,
oyun oynuyorlardı. Celal Ateş, Doğan Erşay, Taner Karakuş, bunların yanında bir iki üç kişi
daha, gidiyorlar, kahvenin içerisinde öldürüyorlar; hem de hunharca; yani, bir vahşetle
öldürüyorlar.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Peki, sebep ne olabilir?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Sebebini bilmiyordum. Zaten, ben, o sırada askerdeydim.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Peki, öğrenmişsinizdir; yani, bunun bir sebebi olması
lazım; ya alacak verecek davası veyahut kan davası...
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Yok, alacak verecek; hiçbir alacak verecek yoktu. Benim
ağabeyimin saygın bir ortamı vardı. Doğan Erşay'ın, zaten, geçmişini de araştırırsanız,
hırsızlıktan, gasptan; yani, çok sabıkaları var. Celal Ateş yine aynısı.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Yani, bunlar, affedersin, haraç filan için mi geldiler?..
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Artık, bilmiyorum; kendisinden haraç mı istediler...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Yani, duymuşsunuzdur canım; yani, haraç için mi
geldiler; yoksa, herhangi başka bir sebep... Sebepsiz olmaması lazım yani bu işin.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - İllâki hiçbir iş sebepsiz olmaz; yani...
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AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Yani, bunun sebebi ne sizce, tespit ettiğiniz sebep?..
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Yani, benim kendi kanımca, sebebi, çekememezlik yani daha
doğrusu...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Neyi çekememezlik?..
ALİ RIZA ÖZTÜRK-Yani, onlann ortamıyla ağabeyimin ortamı apaynydı.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Ama, bir tanışıklıklan var o zaman?..
ALİ RIZA ÖZTÜRK - İlla ki; biz akrabayız da bunlarla.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Ha. akrabasınız...
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Yani, Doğan Erşay'ın babaannesi, bizim sülalenin bir kızı. Celal
Ateş de, yine, köylümüz; uzaktan akrabalığımız var.
BAŞKAN - Gülbahar Ateş miydi hapishanede olan?..
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Gülbahar Ateş; tanımıyorum kendisini de. Celal Ateş'in karısı.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Bunlann herhangi bir mafyayla, çeteyle, uyuşturucuyla
veya PKK örgütüyle ilişkisinin olup olmadığını?...
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Bilmiyorum onlan; onlar hakkında bir bilgim yok.
BAŞKAN - Ali Rıza öztürk sizsiniz. "Tekin Coşkuner'in telefonlarını vermiştim..." Size
vermiş Tekin Coşkuner'in telefonlarını.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Ben mi vermişim?..
BAŞKAN - Hayır, Hüseyin Oğuz size vermiş.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Nasıl yani; anlayamadım.
BAŞKAN - Tekin Coşkuner'in telefonlarını size vermiş Hüseyin Oğuz.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Tekin Coşkuner'in telefonlarını o mu bana vermiş, ben mi ona
vermişim?
BAŞKAN - O sana vermiş.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Evet efendim.
Yani, sorunuza evet diyorum.
BAŞKAN - Bak, Uğur Mumcu katledildikten sonra, üç gün sonra, Ali Öztürk, Tekin
Coşkuner’i... "Ona da Tekin Coşkuner'in telefonlannı vermiştim; cep telefonu ve çağn cihazı
var Tekin'in. Ben, şunu istiyorum; O cep telefonu ve çağrı şeyleri araştırılırsa, onun hareket
tarzı ortaya çıkar diyorum. Ali Rıza Öztürk'e duvardan, şişe içerisinde C4‘ü çıkarttırır, gösterir."
Yani, size gösteriyor; Tekin Coşkuner, evinde, C4'ü çıkarıp, size gösteriyor.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Hayır efendim, göstermedi bana.
BAŞKAN - Tekin Coşkuner'in evine gittin mi sen?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Ben, Tekin Coşkuner'in evine, Aydın'dan dolayı gittim; yani,
Aydın'la daha fazla arkadaşlığı olduğu için gittim.
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BAŞKAN - Ama, gittim demiyorsun; bak, ben, anlat diyorum, l<ısacık kesiveriyorsun
bilmiyorum, yapmıyorum diye.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Benim, zaten. Tekin Coşkuner'le fazla şeyim yok yani.
BAŞKAN - Hayır; bak, evine gitmişsin; yani, bir insan -ben, kimsenin evine
gitmiyorum- bir eve giderken, biliyorsunuz, bir samimiyet olması lazım, bir şey olması lazım.
Durup dururken...
Orada diyor ki...
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Aydın'dan dolayı; Aydın benim amcamın oğlu olduğu için...
BAŞKAN - Tamam, beraber. İşte, ama, bak, sizi göstermiş.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, burada, sizin ağabeyinizin olayı, şu bu mesele
önemli değil; önemli olan. Tekin Coşkuner ve Uğur Mumcu cinayeti. Hüseyin Oğuz, Tekin
Coşkuner'in, Uğur Mumcu cinayetinde önemli rol oynadığını söylüyor ve bu Tekin Coşkuner'i
de sizin tanıdığınızı söylüyor; Tekin Coşkuner'in, size, C4'ü gösterdiğini söylüyor.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Hayır efendim, göstermedi bana.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - C4 ne, biliyor musunuz?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Bilmiyorum, C4'ün ne olduğunu da bilmiyorum. Gazetede
okuduğum kadanyla, C4 bomba olduğunu söylüyor.
BAŞKAN - "Ali Öztürk'e, duvardan, şişe içerisinde, C4'ü çıkartıp gösterir."
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Hayır efendim.
BAŞKAN - Bak "tabiî, bu anlattıklarımı, hep, bana Ali anlatmıştı" diyor; yani, sen,
bunları, hep, Hüseyin Oğuz'a anlatmışsın.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Hayır efendim, anlatmadım kendisine.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Oğuz burada galiba bugün; onu da çağıralım,
yüzleştirelim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bir de Assubay Mustafa...
BAŞKAN - Bu anlattığın İbrahim Uçar'ı da tanıyor musun?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - İbrahim Uçar'ı da tanıyorum.
BAŞKAN - "İbrahim Uçar da buna şahittir..."
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Doğrudur; yani, şahitse, o kendi açısından, demek ki şahittir.
Benim açımdan şahit değildir; yani, ben anlatmadım bu lafı.
BAŞKAN - "Doğan Erşahin'le bunlar düşman oldukları için... Doğan Erşahin'in
ağabeyi de muhtardı -İbrahim Erşahin- ve bu adam, İbrahim Erşahin öldürüldü."
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Evet efendim, öldürüldü.
BAŞKAN - “Tekin'in sayesinde öldürüldü."
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Hayır efendim, Tekin'in sayesinde öldürülmedi. Zaten, bunu
bilen assubaylarımız var. Ben, İstanbul'da, otobüsle evime indim; assubaylar benim... Yani,

-

798 -

otobüsten indiğim zaman, assubay bana dedi ki... Evimin etrafını sarmışlardı; İbrahim
Erşahin'in öldürüldüğünü söylediler. Ben de, o gün, İstanbul'da yeni inmiştim; yani. Erhan
assubay biliyor kendisi. Yani, Tekin Coşkuner tarafında da öyle bir şey olduğunu; kesinlikle
yalanlıyorum bunu; yani, öyle bir şey yok. Benden dolayı öyle bir şey yok; Aydın...
BAŞKAN - İbrahim Erşahin'i, siz... Sizin düşmanınız olduğu için öldürülmüş İbrahim
Erşahin.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - İbrahim Erşahin'i öldüren, zaten, belli oldu efendim.
BAŞKAN - Kim öldürdü?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - İçeride kendisi.
BAŞKAN - Kim öldürdü?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Şadil diye birisi; yani, Şadan mı?.. Öyle bir isim yani. Kendisi
içeride zaten.
BAŞKAN - O Şadan'la siz tanışıyor musunuz?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Şadan köylümüzdür; yani, tanıştığımız köylümüz...
BAŞKAN - Sizin akrabanızdır?..
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Akrabamız değil, köylümüzdür yani.
BAŞKAN - Pekala, İbrahim Erşahin nasıl öldürüldü?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Ben. o zaman, İstanbul'da...
BAŞKAN - Hayır, yani, neyle öldürüldü?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Silahla öldürüldü.
BAŞKAN - Şimdi, burada, bak “C4'ü gösterince, biz, İbrahim Erşahin'in traktörüne
koyarız, hiç silahla filan uğraşılmaz" diyor size; yani, C4'ü gösteriyor; İbrahim Erşahin, tabiî,
düşmanınız olduğu için "biz, İbrahim Erşahin'in traktörüne koyarız, hiç silahla filan
uğraşılmaz" diyor. Sizi söylüyor; yani, bizzat Ali Bey'i, sizi söylüyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sizin de buraya gelip böyle ifade vereceğinizi söylüyor;
aynı bu şekilde söyleyeceklerinizi... Hüseyin Oğuz diyor ki: "Ali Rıza Öztürk, bu şekilde
konuşacak; ama, eğer, kendisi vicdanen rahatlamışsa, belli baskıları yoksa, bu bana
anlattılannı, size de anlatır" diyor.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Hayır efendim, yanlış; söylediklerinin hepsi; yani, bu İbrahim
Erşahin hakkında...
TEVFİK DİKER (Manisa) - “Çünkü, bu işe İbrahim Uçar da şahittir" diyor.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - İbrahim Uçar da, gelsin, şahitlik versin. Yani, söylediği bir kere,
akıl mantık almayacak şeyler. Benim onunla görüşmem... Biraz önce de söyledim, iki üç defa
görüştüm; kendi olaylarım hakkında görüştüm kendisiyle; yani, bu konular hakkında
görüşmedim. Zaten, o bir görevliydi; ben, ondan nasıl böyle bir şey istedim?.. Eğer, böyle bir
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şey istediğim zaman, niye, o zaman beni ihbar etmedi? Yani, bir görevli bir insandan, nasıl
ben bunları isterim; yani, bu insanın aklına yatar mı?..
TEVFİK DİKER (Manisa) - istememişsin sen; öyle bir şey demedim.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Ama, ben öyle anladım.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Yok canım, öyle bir şey yok.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Tekin Coşkuner, size, C4'ü göstermiş.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Bana göstermedi efendim.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Tekin Coşkuner'i, siz, ziyarete gitmişsiniz. Ziyarete
gittiğinizde...
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Ben, Aydın Öztürk'le beraber gitmişim evine; yani, ne C4'ü
görmüşüm ne C4'ü bana göstermiştir. Yani, bunu da, gelsin, yanımda yüzleşelim; İbrahim
Uçar da gelsin...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Böyle bir mevzu oldu mu?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Hayır efendim. C4 diye bir şey, ben, ne gördüm ne bana kimse
gösterdi. Gösterilse de, zaten, direkman giderim, emniyet teşkilatına açıklanm bunu. Ben,
zaten, o anda...
BAŞKAN - Bak, Hüseyin Oğuz sizin lehinize de şahitlikte bulunuyor “vatandaş bu;
yalnız, devlete yakın bir vatandaş, jandarmaya çok yakın bir vatandaş; o bölgeye terör
örgütünü soymayan bir insandır" diyor; yani, lehinize de konuşuyor.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Doğrudur efendim. Biz, zaten, her zaman devlete yakın
-ılarız.
0AŞKAN - Bak "Aydın ve Ali; C4'ü gören ve bu olaydan üç gün sonra eşyasını
yükleyip götürenler bunlar, Malatya'dan götürenler. Olaydan sonra, Malatya polisi, bunu
gözaltına alıyor." Tekin'i gözaltına alıyor.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Yok efendim; ben, ne C4'ü gördüm ne C4'ü kimse bana gösterdi.
Kalkıp da. yalancı şahitlik yapamam burada. Gördüğümü söylerim, duyduğumu söylerim
size.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Böyle bir mevzu da geçmedi diyorsunuz siz; ben. böyle
bir şey de anlatmadım diyorsunuz.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Biraz önce de söyledim, ben, Tekin'i Aydın Öztürk'ten dolayı
tanıdım. Tekin Coşkuner'e de söyleyebilirsiniz. Ben askerdeyken, geldiğim zaman. Tekin
Coşkuner'le tanıştım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Peki, Aydın Öztürk -Hüseyin Oğuz assubay, C4 anlatıyor.
Mumcu cinayeti diyor, "Tekin Coşkuner bu işi işlemiş, yapıyor" diyor- hiçbir şey söylemedi mi
size, aranızda böyle bir konuşma geçmedi mi?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Kiminle?
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TEVFjK DİKER (Manisa) - Aydın Öztürk'le.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Hayır efendim; yani, Uğur Mumcu, bugün, Türkiye'ye mal olan bir
gazeteci.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ama, Aydın Öztürk, burada, ifadesinde, dün,

"evet,

Hüseyin Oğuz bunları bana söyledi" dedi.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Nasıl yani?
TEVFİK DİKER (Manisa) - "Bunları konuştuk" dedi.
BAŞKAN - Sizin kardeşiniz Erol Öztürk mü?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Benim yiğenim, ağabeyimin oğlu.
BAŞKAN - O da mı öldürüldü?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - O da öldürüldü efendim.
BAŞKAN - Şimdi, bak, ne diyor: "Ali Öztürk'ün kardeşi Erol öztürk..."
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Kardeşi değil efendim. Zaten, biraz şeysiz konuştuğu buradan
belli oluyor.
BAŞKAN - "Doğan Erşahin tarafından öldürülmüştü..."
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Evet efendim.
Ben, zaten, hasmımı biliyorum efendim; yani, ben, düşmanımı da tanıyorum,
düşmanımı da biliyorum. Yani, Hüseyin Oğuz, düşmanımı, benim kadar, zaten, bilemez.
BAŞKAN - Bak, ne diyor: "Ali'nin C4'ü gördüğünü ve bildiğini -Tevfik Bey, siz
sormuşsunuz- ve bu C4'ün -Hüseyin Oğuz diyor- İbrahim Erşahin'in arabasına
konulacağını...", "koyanz" diyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hüseyin Oğuz'u, Tekin Coşkuner'in, Uğur Mumcu olayıyla
ilgili olsun, C4'le ilgili olarak bir şeyler söylediğini... Sizin amcanızın oğlu mu oluyordu Aydın
Öztürk?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Evet efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - ...söyledi dün burada, "evet, bunları bize söyledi" dedi.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Kim söyledi, Hüseyin Oğuz mu?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Evet, "Hüseyin Oğuz bunları bize söyledi" dedi Aydın
Öztürk.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Yani, ben bunlan yaparım diye... Yani, Hüseyin Oğuz mu "ben
bunları yaparım" diye bize söyledi?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hüseyin Oğuz, Tekin Coşkuner'in ilişkilerinde bu
konuşmaların geçtiğini, böyle bir olayın olduğunu, dün söyledi burada Aydın Öztürk.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Bana söylemedi efendim öyle bir konu. Eğer, Aydın Öztürk'e
söylediyse...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Ali Bey de oradayken söylüyor.
-
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Evet.
BAŞKAN - Evet.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Efendim?..
AHMET BİLGİÇ (Balıi<esir) - Siz de beraber gittiğinizde söylenmiş bu sözler; yani, bu
konu geçmiş.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Yok efendim, benim yanımda öyle bir şey söylenmemiş.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Tutanaklarda, Aydın öztürk'ün dünkü ifadesinde bu var.
Siz "Hüseyin Oğuz'un C4'le ilgili. Uğur Mumcu’yla ilgili. Tekin Coşkuner'le ilgili ilişkiler ağı
veya konuşması veya konusu, hiç, benim olduğum ortamda gelmedi dile" diyorsunuz: öyle
mi?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Gelmedi efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ne Aydın Öztürk'ten geldi size böyle bir şey... Yani, Aydın
Öztürk, size "Hüseyin Oğuz, Tekin Coşkuner'e atfen, ’C4'ü göstedi' demiş, yok 'Uğur Mumcu
cinayetinde bu kullanılmış" demiş" demedi mi; böyle bir şeyi Aydın Öztürk size hiç anlatmadı
mı?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Yok efendim.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Aydın Öztürk'le beraber mi gittiniz?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Tekin Coşkuner'e mi?
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Tekin Coşkuner'e.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Evet efendim.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Beraber gittiniz?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Evet efendim.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Aydın Öztürk dünkü ifadesinde diyor ki: "Biz beraber
gittik; işte, bu konuları da konuştuk, bize anlatıldı. Ali öztürk de yanımdaydı." Siz "böyle bir
konu geçmedi" diyorsunuz; ama, sizinle giden yiğeniniz yahut ne oluyorsa, işte, akrabanız,
amcaoğlunuz "bunlar geçti, bu konular geçti, konuşuldu" diyor.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Yok efendim, benim yanımda geçmedi; yani, ben...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Sen varken konuşulmadı diyorsun.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Benim yanımda geçmedi; evet, ben varken geçmedi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sizin, Malatya'dan, 24 Ocak 1993'ten sonra eşyaları
yükleyerek ayrılmanız söz konusu mu?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Nereye aynimamız söz konusu mu?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Malatya'dan aynlmanız; eşyalarınızı yükleyerek...
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Zaten, İstanbul'da da bizim evimiz var, Malatya'da da evimiz var.
Biz, yazın gideriz, altı ay, kayısı bahçemizle uğraşırız, yaz bittiği zaman, kayısı işlerimiz bittiği
zaman -zaten, burada da işyerlerimiz var- bi?, gelip, burada da, işlerimizle meşgul oluruz.
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, bakın, benim soruma cevap verin.
24 Ocak 1993 tarihinden sonra -demek ki, şubatta: ocak olduğuna göre, şubatın
1993'ünde, Malatya'dan, eşyalarınızla ayrıldınız mı?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Hayır efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Neredeydiniz şubatta?..
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Tarih olarak, insan her gününü hatırlayamaz...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hayır, gün, saat değil, ay olarak, o oylarda neredeydiniz:
Malatya'da mıydınız, İstanbul'da mıydınız?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - 1993'ün...
TEVFİK DİKER (Manisa) - 1993'ün yılbaşından sonra, ocak, şubat...
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Ben, yılbaşından sonra, İstanbul'da olabilirim: yani, yılbaşından
sonra köyde olmam: çünkü, benim, kışın, köyde bir işim yok.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, Hüseyin Oğuz diyor ki; Sizin, o tarihlerde, ocakta,
24'üne doğru, üç önce, beş gün sonra -neyse- Malatya'da olduğunuzu -Malatya'daymışsınızve bu olaydan iki üç gün sonra, eşyalarınızı yükleyerek, Malatya'yı terk ettiğinizi söylüyor,
ayrıldığınızı söylüyor.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Ben, o tarihte, zaten, İstanbul'da olurum. Söylemek istediği şeyi
ben anlayamıyorum: yani, ben, niye?..
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ne anladığınızın cevabını almak istemiyorum ben: ben,
sizden, sorduğum sorunun cevabını istiyorum.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Tabiî olarak hatırlamıyorum diyorum, beh o tarihte İstanbul'da
olurum diyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hüseyin Oğuz, sizin için "1993 yılının ocak ayının son
zamanlarında, şubatın başında, bu arkadaşlar -Mumcu olayı olduktan sonra diyor özellikleeşyalarını topladılar, Malatya'dan ayrıldılar" diyor.
İşte, öyle demiyor mu; burada, bakın, okuyorum: "Uğur Mumcu olayından sonra,
Malatya'dan, bu eşyalan yükleniyor.”
BAŞKAN - Yalnız, Tekin Coşkuner'in eşyaları yükleniyor: siz yüklüyorsunuz eşyalan.
TEVFİK DİKER (Manisa) - "Kaçıyorlar..." "Daha sonra, polis bunu gözaltına alıyor."
Tekin'i alıyor herhalde.
BAŞKAN - Tekin'i alıyor, evet.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Ben kaçıyorum. Tekin de gözaltında.
BAŞKAN - Hayır, hayır... Sen kaçmıyorsun: sen, Ali Öztürk'ün eşyalarını yüklüyorsun
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Yardımcı oluyorsun.
BAŞKAN - Yardımcı oluyorsun.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Ben, ona yardımcı oluyorum. Tekin Coşkuner'e?..
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Yani, eğer, Müslüman bir insansa, gelsin, elini Kur'an'a vursun; yani, bu kadar...
Ayıptır böyle şeyleri söylemesi...
BAŞKAN - Sen, bu Hüseyin Oğuz’u nasıl tanıyorsun; dengeli bir adam mı, nasıl bir
adam bu adam?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Yani, şimdi, bunları söylemek istemiyorum; yani, onun gibi
aşağılanmak istemiyorum. Zaten...
BAŞKAN - Hayır, biz, sizi...
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Zaten, iki üç defa görüştüğümde, bunları, söylemek istemedim;
yani, bunlar, artık... Dengesiz bir insan olduğu için, zaten, görüşmek istemedim. Ben, biraz
önce dedim ki: Bir şey anlayamadığım zaman, zaten, bununla daha görüşmedim; yani, nasıl
tarif edeyim size...
BAŞKAN - Anlat; biz, Hüseyin Oğuz'u tanımak istiyoruz işte.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Hüseyin Oğuz, kendisi, ben iki üç defa görüştüğümde de, o
kadar aşağılayıcı bir insan ki; yani, kalkıp da, kendi hatalarını başkalarının üzerine vermesi
için... Beni üzen odur...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sen üzülme kardeşim, sen de bildiğini söyle; o söylüyor,
sen de söyle.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Benim bildiğim; yani, söyledikleri...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Söyle işte. Bak “siz, Hüseyin Oğuz'u nasıl tanıyorsunuz"
diyoruz... ALİ RIZA ÖZTÜRK - Ben, Hüseyin Oğuz'la, üç defa... Yani, fazla bir şeyim de yok
kendisiyle.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Üç defa tanıdığınızda nasıl tanıdınız?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Açıkça söylemek gerekirse, dengesiz bir insan olarak gördüm
kendisini.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sizden bir para istedi mi?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Ben, ona para verdim; olaylarımı takip etmesi için, iki üç defa
görüştüğümde...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ne kadar para verdiniz?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Yani, fazla büyük bir para da değil.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Mesela?.. Ne kadar?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Yani, o zaman, 2 bin dolar, 3 bin dolar para vermiştim; yani,
benim cebimden çıkan.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Türk parasıyla ne kadar?
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Bugüne çeviriyor.
BAŞKAN - 300-400 milyon işte.
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ALİ RIZA ÖZTÜRK - Yani, bu zamanın parasıyla o kadar yapıyordu.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Bu parayı niçin verdiniz?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Olayı takip ediyoruz...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Ne olayı takip ediyorsunuz?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Yani, bir assubay, şey tarafından, bana, Alay tarafından
görevlendirildiğini, bizim Doğan Erşahin'i yakalamak için görevlendirildiğini söyledi. Yani, iki
defa karşılaşmamda da, zaten, benim gözümde para yok. Benim, bugün, ağabeyimi vuran
insanlar dışarıda geziyordu; yani, benden canımı isteseydi, ben, o canımı bile verirdim ona.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Yani, katilleri bulması için, size yardımcı olmasını...
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Tabiî, canımı isteseydi, canımı bile verirdim ona. “Bazı
ihtiyaçlarımız var“ dedi; ben de, o zaman, çıkardım, kendisine... Hatta, Türk Lirası, dolar
olarak; yani, karışık verdim; şimdi, tam net bir şey söyleyemem, Allah var...
BAŞKAN - O zaman. Aydın da vermiş ayrıca para.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Aydın da görüşüyordu kendisiyle; zaten, bizim olaylarımızın
çoğunu Aydın takip ediyordu.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Mehmet Ali Ağca sizin hemşeriniz mi?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - M alatyalI olduğunu biliyorum.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hayır, hayır, MalatyalI değil; köy olarak, ilçe olarak sizin
oradan mı?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Vallahi bilmiyorum. Ben, Mehmet Ali Ağca'yı televizyonlarda
gördüm; bir de, Abdi İpekçi davasında duydun.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Peki, Tekin Coşkuner Ağca'nm arkadaşıymış.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Vallahi bilmiyorum, onu, kendisine sormanız lazım.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Peki, sizin, bu Assubay Hüseyin Oğuz'la, assubayla
tanışıklığınız; siz mi onu buldunuz, o mu sizi buldu?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Ben, Aydın'dan dolayı, yiğenimden dolayı kendisini tanıdım;
benim rahmetli yiğenim ölmeden dolayı kendisini tanıdım.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Yiğeninizle irtibatı nereden?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - O zamanda; yani, o zaman, Jandarma Alayı, çok görevli asker
verdi bizim oraya yakalanması için.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Ağabeyinizin katilinin yakalanması için...
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Tabiî, yakalanması için. Bizi tehdit ediyorlardı düşmanlarımız;
ondan dolayı, çok assubay tanıdım; yani, ben, sırf Hüseyin Oğuz'u tanımadım. Şu anda
isimlerini de bilmiyorum.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Tabiî canım, nereden bileceksin.
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Yalnız, bu arkadaş size geldi "ben, burada ağabeyinizin katilini bulmak üzere
görevlendirilen assubayım" dedi ve “bana maddî yardım da yaparsanız..."
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Sizlerin işi için; yani, biraz daha işlerin çabuklaşması için; yani,
kendisi için istemedi benden. Şimdi, yalan söylemeyelim; ben, onun gibi aşağılanmak
istemiyorum.
BAŞKAN - Sizi aşağıladığı yok burada canım. Esas Tekin üzerinde duruluyor burada;
yoksa, sizin üzerinizde...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Hayır, o arkadaşın kimliğini biraz daha öğrenmek
istiyoruz veya karakterini, yapısını öğrenmek istiyoruz. Yani, bu parayı sizden talep etme
sebebi olarak ne gösterdi?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Olayları takip etmek için...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Olayları takip etsin; jandarmanın arabası var,
jandarmanın aracı, gereci var, telefonu var, her türlü teçhizat var. Yani “bu paraları ben
birilerine vereceğim de, bu katili bana ihbar edecekler" mi dedi; ne dedi; yani, niçin para
talep etti?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Vallahi onu bilmiyorum. O kendisi benden istedi.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - isteme sebebini açıklayın ama...
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Benden istemesinin sebebi; yani "olaylarınız için biraz
ihtiyaçlarımız var" dedi. Ben de, kendisine "ne kadar" dedim, "ihtiyaçlarımız var" deyince, ben
de, tuttum, kendisine, o zaman, gerekli ne kadarsa, çıkardım, cebimden verdim; yani, bana, o
zaman, sebep göstediği şey, benim olayımdı; başka, filan yere vereceğim, şuraya vereceğim,
buraya vereceğim diye bir şey söylemedi bana, "ihtiyaçlarımız var, eğer, durumunuz varsa,
bana biraz para verin" dedi. Ben de, o zaman, çıkardım, kendisine, o zamanın parasıyla, Türk
parası, dolar, mark, karışık...
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Peki, yardımcı oldu mu?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Ben, hiçbir şey görmedim kendisinden.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Yani, çözüme ulaştıramadı.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Hiç, hiçbir zaman görmedim; daha kötüye gitti.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Ondan sonra, parayı aldıktan sonra görüşmeniz devam
etti mi?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Efendim?..
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Parayı verdikten sonra görüşmeler kaç kere devam etti.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Görüşme; zaten, ben, iki defa görüştüm. Sonunda da, zaten,
yiğenim öldükten sonra bir defa daha görüştüm; zaten, daha görüşmedim; çünkü, eğer,
çözüm olsaydı, yakalanırdı Doğan Erşahin; yakalanmadı; üstelik de yiğenim gitti. Sonuçta
kaybeden biz olduk; üstelik bir can daha verdik. O yüzden, daha kendisiyle şey yapmak
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istemedim. Zaten, iki defa da askeriyenin elinden kaçtı; bir Dil Ovasından kaçtı kendisi de, bir
de en sonra Beyazıt'ta, assubay, derimont almak için kardeşinde... Assubaya derimont almak
için gidiyorlar, ringle indiriyor, dükkâna götürüyor. Yani, bir derimont için, bir assubayın inip
de, dükkâna gidecek... İnsanın aklı mantığı almıyor yani. Belki de, Hüseyin Oğuz da bu
olaylann içerisindeydi; yani, ben, akiimca, mantığımca oydu yani.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Oğuz Tekin kim?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Oğuz Tekin, bundan iki üç sene önce, bizim müvekkilliğimizi
yaptı; yani, avukatlığımızı yaptı kendisi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Aydın öztürk şöyle bir beyanda bulunuyor: "Bana Erdal
İnönü destek versin, beni korusunlar; ben, bu olayı anlatacağım" diyor.
"Ama, sizin açınızdan. Aydın Öztürk, Ali Öztürk'le beraber C4'ü gören konumunda mı“
diye soruyoruz biz de ona. Hüseyin Öztürk “Ali Öztürk gören konumunda, duvarda..."
Duvarda görmüşsünüz.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Ben, nerede gördüğümü de söylemişimdir illâ; yani, duvarın
neresinde gördüğümü de söylemişimdir eğer söylemişsem efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - işte, bu, Tekin Coşkuner'in evinde, duvarlara...
BAŞKAN - Duvarlara gizliyor.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Efendim, kendi duvarlarının içi taş duvar değil; bu, betonla
sıvanmış...
BAŞKAN - Yani, bu ev, şato gibi bir evmiş, güzel bir evmiş, bir zengin eviymiş.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Olabilir; yani, ben görmedim öyle bir şey, kendisine öyle bir
beyanda da bulunmadım. Ne zaman gelirse de, kendisiyle yüzleşirim.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Peki, ev nasıldı? Ev "beton bina" diyorsunuz; Sayın
Başkan da diyor ki; "öyle değil, işte, özel bir evdi, şato gibi bir evdi."
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Ben, fazla şato gibi bir yer de görmedim.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Müstakil bir ev mi, yoksa, daire mi?
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Müstakil bir evdi.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Müstakil bir ev veyahut villa.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Villa değil de, müstakil bir bina gibi gördüm. O zaman, bir bina
olarak gördüm ben.
BAŞKAN - Oldu, çok teşekkür ediyoruz.
ALİ RIZA ÖZTÜRK - Bir şey değil efendim.
Kapanma Saati: 15.35
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11.03.1997
saat : 12.00
d in l e n e n l e r

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati; 12.00
BAŞKAN - Ersönm ez YARBAY
----------O---------BAŞKAN - Toplantıyı açıyorum.
Şimdi,

konuyla

ilg ili

video

ka se tlerin i

izleyece ğiz;

on dan

sonra

m üzakereye başlayacağız.
(Reha Muhtar'ın Ateş Hattı, Ertürk Yöndem 'in

ve DEHA'nın 2 kaseti

izlend i)
BAŞKAN - M illî İstihbarattan yani bir yazı geldi.
KOMİSYON

RAPORTÖRÜ

-

M illî

İstihbarattan

gelen

bu

yazı,

o

dönem deki bölge sorum lusunun ve Mehmet Eymür'ü çağırm ak için yazdığım ız
yazıya gelen cevaptır.
BAŞKAN T Okuyorum:
"7 Mart 1997 tarih/sayılı yazı
1- M üsteşarlığım ıza 7 Mart 1997 tarih in d e intikal eden ilgi yazının ikinci
parag rafın da , 24.1.1997 ta rih in d e MİT Ankara bölge sorum lusu olan yetk ilinin,
12 Mart 1997 tarih in d e b ilg is in e başvurulm ak üzere Kom isyonda bulunm ası
talep e d ilm e kte dir. 24.1.1997 tarihi itib a riy le Ankara birim im izin sorum lusu
1995

yılında

gö revin e

atanm ış

olup,

merhum

Uğur

M um cu'nun

hayatını

k ayb ettiği m enfur saldırı olayı sırasında A nkara'da de ğ il, başka bir birim de
görev

yaptığından.

Uğur

Mumcu

olayıyla

ilg ili

herha ngi

bir

bilg is i

bulunm am aktadır."
TEVFİK DİKER (M anisa) - Anlam adım ...
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Burada bir hatamız var; yazı yaza rken , 1993
yerine 1997 yazılm ış. Ben, pazartesi günü tele fonla ulaştım B aşb aka nlıktaki
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irtib a t şeyine ve bunun 1993 olduğunu söyledim . O nlar da "tamam biz şev
yaptık, uyaralım " d e diler, ikinci satırda doğrusunu yazdık.
BAŞKAN - Yazıyı okum aya devam ediyorum :
“ Merhum Uğur M umcu'nun saldırıya uğradığı 24 Ocak 1993 tarih in d e
gö rev yapan Ankara birim im izin sorum lusu ise 1996 yılında yurt dışında bir
göreve atanmış olup, halen bu görevini sürdürm ektedir."
Ama, bu kim?..
TEVFİK DİKER

(M anisa) -

Yazılı

mı

isteyeceğiz,

buraya

adam

mı

g ö n d e re c e ğ iz şim di?.. Ne olacak bu adam larla böyle?..
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Kom isyonum uzun yurt dışına gitm e durumu
var mı? Adam neredeyse, g idip bulalım...
TEVFİK
bulam ıyoruz,

DİKER

(M anisa)

g e le m iyoru z

-

Tamam,

edem iyoruz

cevap

diye

işi

v e rildi

ve

bu

kesersek...

arkadaşı

Yani,

bizim

sürdürm em iz lazım. Yurt dışına mı adam göndereceğiz... Bu adamın yazılı
ifa d e s in i b ü y ü k e lçilik kanalıyla mı isteyeceğiz... Mutlaka bir şeyi isteyip buraya
sokm am ız lazım, tutanaklara geçirilm esi lazım.
BAŞKAN - Devam ediyorum :
"2- Alınan yazının üçüncü paragrafında konu Mehmet Eymür tale bine
bina en, 10.6.1988 ta rih ind e em ekli olarak M üsteşarlıktaki g ö revin de n ayrılmış,
31.1.1994 gün Başbakanın oluru ile yeniden teşkilatım ız em rine atanarak 14
Şubat 1994 tarihi itib a riy le göreve başlamıştır. 1988-1994

yılları arasında

tamamen em ekli bir memur olarak kendi özel işle riyle iştigal eden Mehmet
Eymür'ün,

Uğur

Mumcu

c in aye tinin

işlend iğ i

tarihteki

konumu

nedeniyle,

anılan m enfur cinayetle ilg ili normal bir vatandaşın ötesinde herhangi bir
b ilg is in in olm ası madden mümkün de ğ ild ir." de niliyo r.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER - Yani, resmen
görevli d e ğil demek istiyorlar.
BAŞKAN - Ama, burada ifade veren bir adam "o öldü rd ü" dedi.
-

Kusura

bakm asın, saym m illetvekilim de bilir, MİT'ten em ekli olm ak diye

İÇİŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜFETTİŞİ

ALf

HİKMET

TUNCER

bir olay

yoktur, ölürsün, em ekli olursun...
BAŞKAN - Devam ediyorum :
"M edyada

yer

alan

iki

itirafçıya

atfedilen

id d ia la r

ise,

yukarıda

b e lirtild iğ i üzere, tamamen iftira nite liğ in d e olup, buna ilişkin hu kukî yolla ra
başvurulm uştur. Bu amaçla yayınlanan basın açıklam ası Ek-1'de, suç duyurusu
yazılar ise Ek-2'de sunulm uştur.
Bu

bağlam da,

suikastına

ilişkin

Mehmet
bir

Eymür'ün

b ilg iye

sahip

görevi

v e s ile s iyle

olması

mümkün

Uğur

Mumcu

olm adığından.

Kom isyonunuza gelm esinde fayda görülm em ektedir.
Anılan
b ilg is in e

m ensubum uzun

başvurulm ası

yukarıda

düşünülüyorsa,

de ğ in e n le r
bu

durum un

dışında,

bir

nede nle

b ild irilm e s i

ha lin d e

Kom isyonunuza yardımcı olunm aya çalışılacaktır.
Arz ederim.
Sönmez Koksal"
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hemen yazalım. Sönmez Köksal bizzat sizi...
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Hayır, hem Sönmez Köksal'a hem Eymür'e

hem de öteki kişiye şöyle yazalım... Eymür lafı nerede geçiyor?..
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Oğuz'un ifadesinde g e ç iyo r g a lib a...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Bu yazıya cevap olm ak kaydıyla, bir, o

zaman, en yetkili kişi olarak Sönmez Köksal'ın dinle nm e si istiyoruz. İki, sade
vatandaş

olarak

Mehmet

Eymür'ün
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b ild ik le ri

de

K om isyonum uzu

ilg ile n d irm e k te d ir; o zaman sade vatandaş olarak bulunm uş olm asına rağmen,
o kim liğ iy le de davetine diye yazı yazalım.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER -

Bu konuda

b ilg i ve tecrübesinden yararlanm ak üzere diye yazalım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Orada sade vatandaş diye yazıldığı için, ben
onu

dedim;

b ilg i

ve

tecrübesi,

birikim i

Kom isyonum uza

m akbul

olacağı

inancındayız.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Bu arada, buraya gelm işken, ö ze llik le Ali

Beyden rica edelim ; bizim isim listem iz vardı ve kasetlerde, tutan akla rda hep
yeni isim ler. Kim lerin çağırıldığı, kim lerin kaldığı kasetlerde de var. Bir döküm
çıkarırsanız, önüm üzdeki kalan süre iç e risin de, biz, bu in s an lard an hangisi
isteyeceğiz, h a n g ile rin i

isteyelim , ha ng ile rind en

vaz geçelim ; çok önem li.

Bizim 80-90 k iş ilik isim liste m iz vardı. Bunların, zannediyorum 30'a yakını
çağrıldı ve d inle dik. Gelen kişilerin de söyledi yeni isim ler çıktı çağırm am ız
gereken.

Onları,

çağırdıklarım ızın

dışında

listede

k a lan lar,

bir

de

tu tan akla rdan çağırm am ız ge reke nle rle b irlikte yeni bir liste çıkarm am ız lazım.
Şunların şunların bu kalan süre zarfında çağrılm ası lazım diye. Bu Ankara MİT
bölge sorum lusu konusunu mutlaka takip etm em iz lazım.
BAŞKAN - Şimdi, bir de. M illî istihbarattan gelen diğe r yazıyı m ecburen
okum am ız lazım, başka çarem iz yok.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Konusu ne?..
BAŞKAN - Suç duyurusu; yani. Uğur M umcu'nun ö ld ü rü lm e s iy le ilg ili
id d ia la r hususunda suç duyurusunda...
TEVFİK

DİKER

(M anisa)

-

O,

ilg ile n d irm e z .
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MİT'in

kendi

savunm ası,

bizi

fazla

KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Burada, devlet için önem li bir konum da olan
bir teşkilatın basına çıkan bu tip asılsız ha be rle rle yara aldığı; bu da, ülke
çıkarı için olum lu olm ayacağına ilişkin bir yazı. O gerekçeyle suç du yuru sund a
b u lu nm uşlar, tazm inat talep ediyorlar; K om isyonla h iç b ir alakası yok. Kadir
Ç e lik 'le ilg ili şeyler...
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Sayın Başkan, bir de, hani, T elekom 'dan

g e ld ile r de, işte altı ay sonra yok falan d e d iler... Em niyette ve şeyde var mı
diye gazetede bir yazı çıkmış; ben okumadım...
BAŞKAN - M illiye t G azetesinde çıktı.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Eğer öyle bir şeyse, hemen onu yazışm asını...
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Telefon ba şm üdürlüğünden üst dü zey bir
yetkili hemen bize haber verecek.
BAŞKAN -

M illiye t Gazetesi habe rine istinaden, haberin fo to k o p is in i

koyalım, tamam mı...
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - İzmir Telekom 'a num aralarının döküm ünün
v e rilm esi konusunda yazı yazdık.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Dedeman...
KOMİSYON RAPORTÖRÜ -

Dedem cn'a, mahkem e kararı açıkladıysa,

aynı g e rekçe yle orada da şey olacak.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Sen yaz, aynı gerekçe yle çıksın.
Mehmet Özbay kim liğ iy le Cum huriyet Gazetesine telefon ed ilm iş , oradan
bir telefon vermiş, Dedeman İstanbul zin ciri çıkıyor, bunun tra fiğ in i biz takip
etmek zorundayız. En sonunda bize devletin yetkilis i yok dese bile, biz, onu
takip edelim . O kase tlerle ilg ili Emniyete yazı yazılm alı. Eğer öyle bir şey
yapıldıysa, çok güzel bir şey yapm ışlar.
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KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Adalet B akanlığındaki do syaları in cele diniz,
orada böyle bir belge var mıydı; bu, bir d e lil çünkü.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

O gün

arkadaşlarım ız

sord ula r,

ben

de

sordum A dalet Bakanlığına, onlarda net bir cevap vere m ed ile r.
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Çünkü, o soruşturm a do syalarının içe risin de
bu ş eylerin olması ge rekir.
BAŞKAN - Net bir cevap verem ediler.
S avcılığa, Uğur Mumcu ve C um huriyet G azetesinin te le fo n la rıy la ilg ili
bir

döküm

temin

e d ilm iş

midir,

dosyaya

girm iş

m idir;

varsa,

bunun

g ö n d e rilm e s i diye bir yazı yazalım.
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Siz, o gün konuşm anızda, savcılıktan buraya
bir belge yollan m ası konusunda bir şey görüştünüz mü; çünkü, savcılıktan,
araştırm a

k om isyonlarınd an

birine

-ama, h a ng isin e g e ld iğ i b e lli olm ayan-

yüklü bir evrak gelm iş; ancak, postaneden verem iyorlar; bize mi ait bilm iyoruz,
biz istem edik.
BAŞKAN - Ankara Devlet G üvenlik mi?..
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - D evlet G üvenlik değil, Ankara Cum huriyet
Savcılığı diye geçmiş.
BAŞKAN - Ankara C um huriyet S avcılığından, biz, bir satırlık tek yazı
istedik; ama. ona hâlâ cevap yazm adılar, tekrar yazdık. O gün hangi savcı
g ö re v liy d i ve ne yaptınız diye bir yazı yazdık. O yazıya cevap ge lm ed i. Süresi
geçti d e ğil mi?
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Geçti.
BAŞKAN

-

Ona

neden

cevap

verm iyorla r;

e lle rin d e bir şey yok.
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şim di

sıkıştılar;

çünkü,

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER - Peki, p olaya
ilk m ü d ah ale yi nö betçi cum huriyet savcısı mı yapmış, yoksa direkt DGM mi?
BAŞKAN - Nöbetçi savcı oradaym ış.
AHMET PİRİŞTİNA (İzm ir) - DGM yapıyor...
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - DGM yapmış; ama. cum h uriye t savcısı da
oradaym ış; yani, olay yerine ilk g id e n le r arasında cum h uriye t savcısı da var;
ancak, olayın soruşturm asını DGM üstlenm iş.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER - G erçi, o savcı
tele v iz y o n a çıktı, konuşm a da yaptı, hatırlıyorum .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Bir de, tabiî, Ali Beyin b e lli bir zam an sonra
dosyayı d ü z e n led ikten sonra, bize bir önceki günden bir sonraki gün çok kritik
bazı soru ları h a z ırla y a b ilirs e , dinle ye c e k le rim iz in liste si var ya...
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER - Onu biz Sayın
Başkanla konuştuk.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Çünkü, biz, şim di ken dim iz y e tiş e b ild iğ im iz
kadar soru hazırlıyoruz veya olayların g e liş in d e n üretm eye çalışıyoruz.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER -

D inle ne cek

k iş ile rle ilg ili daha evve lki şeyleri var.
BAŞKAN - Ankara C um huriyet Savcılığına yazdığım ız yazı ne oldu diye
te le fo n la savcı beye soralım ,

tamam mı; bu yazıya olum lu veya olum suz

-neyse- cevap b e k liyo ruz diyelim .
İÇİŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜFETTİŞİ

ALİ HİKMET TUNCER

C u m huriyet G azetesi ve savcılığa... C um huriyet G azetesinin
ilg ili; çünkü, te h d itle rle ilg ili telefonlar...
BAŞKAN - T e h d itle rle ilg ili kim ler görüştü...
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-

Peki

bu

d in le n m e s iy le

TEVFİK

DİKER

(M anisa)

-

C um huriyet

G azetesine

Evren

Değer'in

v e rd iğ i bir şey var; işte, M ehmet ö z b a y kim liğ iy le b irisi aramış ve telefon
num arası

verm iş;

onda

da,

Dedeman

O teller zin ciri

çıkıyor.

Daha

önce

Kom isyona gelen bir ihbarla, işte onlarla berab er o la b ile c e k bazı arkadaşların
telefon trafiği çıkıyor, işte bu telefon tra fikle riy le bir şey o lu r mu?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Elinde b ilg ile r oldu ğun a da ir Albayın şeyi
var...
BAŞKAN - Evet, Kıvrak...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Mumcu biliyo rdu bu 100 bin s ila h la ilgili...
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Evren Değer'in bir konuşm a yaptığı şeklinde
bir duyum olm uştu geçen seferde, daha henüz bir şey yok; ama, G üneş Hanım
bir

ifadede

bu lundu,

e lin d e k i

birtakım

şeyler

varmış,

Kom isyona

bugün

veyahut yarın ulaştıracakm ış Evren Değer; ama, ne olduğunu bilm iyorum .
BAŞKAN - Bu Çoşkun Kıvrak'ı tekrar ara. Hatta bununla ilg ili Emniyete
yazı yazalım ve Emniyet kan alıyla getirttirelim bunu.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Çoşkun Kıvrak'ı m utlaka dinle m em iz lazım.
BAŞKAN - Muhtarla bir konuş, de ki, tabiî, kendisi em ekli bir albaydır,
ke n d is in i rencide etmek istem iyoruz, yol parasını da ödüyoruz, g ö n ü llü gelm ek
istiyorsa, m em nuniyetle, zaten burada bir b ilgi alınacak, bir şeyi yok; ama,
g ö n ü llü

gelm ek

istem iyorsa,

mecburen

Emniyet

kanalıyla

çağrı

yapmak

zorunda kalacağız. Onu bugün konuşsun, ondan sonra cevabını alalım .
TEVFİK DİKER (M anisa) - itarafçılarla ilg ili bir yol izlem em iz lazım. Bu
kadar net ifa d e le rin in oldu ğu bu iki itirafçıyı biz dinlem ek zoru nd ayız ve
ulaşm ak için usu lle rim iz i bulm ak zorundayız.
BAŞKAN -

Şimdi, benim görüşüm şu: Bu Tekin'i Em niyetin buradan

götürm esi iyi olm adı. Emniyetin burada elem an la rı var, gelen adam ı hemen
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g ö tü rüyo rlar, bu, iyi değil; çünkü, neden iyi değil, bu sefer, adam. Kom isyona
gelm ekten korkuyor . Evet, teslim olurum diyor; ama, teslim olm ak da kolay bir
iş de ğil.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Haklısınız da; biz de, DGM'ye sen bunu niye
alıyorsun diyem eyiz, onun yapacağı bir iş.
BAŞKAN - Ben, DGM'ye diyorum ki, kardeşim nereden bu lu rs a n ız bulun
k e n diniz; ama. M eclisten götürm eyin.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Ben, K ıvrak’ın a d resin i verdim DGM savcısına.
Kıvrak albayın. Buyurun dedim , bizim oraya g e lm ed in iz; ama, siz alın da bize
yardımcı olun.
Em niyet Genel M üdürlüğüne itira fçıla rla ilg ili yazsak bir şey ç ık a ra b ilir
miyiz;

bize,

itirafçıları

bulun

getirin,

yardımcı

olun

diye

yazsak...

Nasıl

yapacağız... ö z e l iliş k ile ri de var.
İÇİŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜFETTİŞİ

ALİ

HİKMET

TUNCER

-

Bence,

ka çırırlar onlar; fakat, tahmin ediyorum , bu n la r ga zetec ilerin e lin d e ve onlar,
tam am ıyla,

bu

konuda

bütün

şeyleri

boşaltm adan

da

bu n la rı

kim seye

verm ezler, bir sürü pro gra m lar yaparlar.
TEVFİK DİKER

(M anisa) -

Şimdi, bu itirafçının

elind e foto ğ ra f var.

Fotoğrafı DHKC'ye gösteriyor... Bir tane adam diyor... Ranzalı m anzalı adam
var... Bir tanesi bom ba uzmanı, yerleştiren ... Çok net s ö y lüyo rlar... Eğer, o
iliş k ile ri biz gö tü re b ilirs e k, gerçek çıkarsa, biz bu işi b itird ik dem ektir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER - A slında, biz,
bu D e n iz li'd e ki adamı...
TEVFİK

DİKER

(M anisa)

-

D e niz li'd e ki

D e n izli'd e k i adam dan koptular.
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adam dan

başka

irtibatı...

KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Show T V d e M ehmet Ali B ira n d ’ın 32. Gün
program ı dün akşam yayınlandı...
BAŞKAN - Bu konuyu an la ttıla r mı?
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Ben bir yerinden girdim ; tab anca la rın ı filan
g ö ste rd ile r, buna g irm e d ile r; ama, bir şey dşha var. ona, zannederim , ikinci
b ö lü m ü nd e girecekler.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER -

Birand ile

irtib at kurm ak mümkün mü?
BAŞKAN - Onlar haber kaynağım ız özel deyip verm ezler.
Ş im di, bizim e lim izd e üç adam var; bu iki adam , bir de Dursun Çoşkun
Kıvrak, bu üçüyle görüştük mü tamam bizim işim iz.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER - B unlar eninde
sonunda tu tu k la n a c a kla r yani.
BAŞKAN - Hayır, bu olaydan dolayı tutuklanm a kara rla rı,v a r zaten.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER - Bu Komisyon
savcı o larak görev yapm adığına göre, bu n la r b e lli bir şekilde tutanaklara,
rapora g e ç irilir, ad am la r b ild ik le rin i sö y le d ik le rin e göre, y argılam aya yetkili
makam kimse, onu raporum uzda açıklarız; ille şart, farz d e ğil yani; ama,
adam lar, ke s in lik le b iliyo ru z diye söylem işler...
TEVFİK

DİKER

(M anisa)

-

Zaten.

Kom isyonda

bugüne

kadarki

ç a lışm a lard a böyle net ifa d e le r dört beş yerden g e liy o r karşımıza. Biz, o dört
beş b ilg iy i d e ğ e rle n d irm e k zorundayız. Yani, bugüne kadar Uğur Mumcu ile
ilg ili DGM 'nin elin d e , kam uoyunda ve medyada olanın dışında, biz. Komisyon
ç a lışm a ların dan dolayı mesafe alm ak zorundayız. Üç dört tane olay var ve
b u nların

net

ifa d e le ri

var;

bunu

yarıda

bırakırsak,

MİT

bölge

başkanını

d inle yem e zsek. Em niyeti dinleyem ezsek... Adam çok net söylüyor. Korkut Eken
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diyor ifad esinde ... Ne diyor; Çai<ıcı diyor... Adam bağlantı sayıyor... Astsubay
d iyor ki, Tekin, şişko Tekin... Şişede diyor... Bakın, ben askerim , C-4'ûn böyle
bir patlayıcı olduğunu b ilirim de, şişede g ö s te rile b ile c e ğ i hiç aklım ın ucuna
gelm ez.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Doğru mu acaba; onu bir bomba uzmanına
sorm ak lazım.
BAŞKAN - Biraz önce izledik, Ertûrk Yöndem 'in program ında şişede
g ö s te rild i.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Hayır, bir bomba uzmanı vardı ya, ona

sorsak...
BAŞKAN - M uhittin Kaya'y* çağıracağız.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şişeye g ire r mi diye ona soralım .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Televizyonda aynen gördük, şişede gördük.
REFİK ARAS (İstanbul) - Bombanın şişeye gireceği...
TEVFİK DİKER (M anisa) - Bomba değil, ham m addesinin...
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER - O g ö rdü ğüm ü z
ham m addedir, daha patlar halde değil.
BAŞKAN

-

Şişenin

biliy o rs u n u z ; bu program

içe risin de

gö ste rild i.

yayınlandıktan

Bu

sonra, tabiî,

program

yayınlanm ış

iz le y e n le ri

etkiliyor;

o la b ilir yani...
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Her türlü varsayım o la b ilir; ama, bu kadar

kritik bir noktada bunları söyleye bilecek Oğuz astsubayı da gördük burad a hep
beraber. Herkes, yine, itirafçıyla ilg ili ga yretle rine devam edecek; ama, hiç
olm azsa, biz,

e lç ilik

kanalıyla,

yurt dışındaki

o

MİT'in

bö lg e

başkanının

-Alm anya'da mı, A vrupa'da mı neredeyse- yazılı b ilg ile rin e m üracaat edelim .
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER - Kurye olarak
ge lip g id iy o rla r nasıl olsa. O nlar üç günde g e tirirle r; bunlar, kriptoyla

iki

dakika da b u lu rlar.
BAŞKAN - Teknik im kânları var.
Yarınki programım ıza gelince...
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Ali Bey, bize, Hanefi Avcı'ntn

o tarihteki

g ö re v le rin i çıkarm anız lazım. Benim aklım da kaldığına göre, o tarihte İstanbul
istih b a ra t Şube Müdürü; çünkü, İstanbul Em niyeti ile
arasında,

fark

edilen

veya

fark

edilm eyen

bir

tespit

Ankara
ve

Em niyetinin

de ğe rle n d irm e

fark lılıkla rı var. Cansever'de de çok net ortaya çıkan, İslâm î hareketi çıkaran,
y ö n le n d ire n , eksilten, artırttan, İstanbul Emniyeti; o bakımdan, Hanefi Avcı çok
önem li. O günkü g ö revin i ve konum unu; yani, bugünkü g ö revin de n

dolayı

çağırm ıyoruz biz onu, o günkü görevinden dolayı çağırıyoruz.
KOMİSYON

RAPORTÖRÜ

-

Bir

de,

Mustafa

Örnek

Bey

İçel

Vali

Yardımcısı olm uş. Ona faks çektik, bir cevap gelm edi şu ana kadar.
BAŞKAN - Onu tele fonla arayalım.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Kimi?..
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Mustafa ö rn e k ; dönem in Batman Vali V ekili,
şim di de İçel Vali V ekili olmuş.
Bir de, ö z tü rk Şimşek var; o da, Batman'da Emniyet m üdürüymüş.
TEVFİK DİKER (M anisa) - B iliyorsu nu z bu nlar hep H izbullah ile ilg ili.
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Orhan Yağar, televizyon televizyon dolaşan
bir kişi; bunun a d resin i bulam adık.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Bu tele v iz yo n c u la r nasıl ulaşm ış? O nlardan
yardım istesek...
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KOMİSYON RAPORTÖRÜ -

Susurluk K o m isyon und akilerle konuştum ,

on la r bunu çağırm am ışlar.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER - Öztürk Şimşek
il m üdürü müydü, istihbarat şube müdürü müydü Batmanda?
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Batman'da İl Em niyet Müdürüymüş.
BAŞKAN - Yalnız, 1993'te...
İÇİŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜFETTİŞİ

ALİ

HİKMET

TUNCER

-

Büyük

ih tim a lle şim di m erkezdedir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Orhan Yağar'ı en son

Hulki C e vizoğ lu

çıkardı, isterseniz, belki soru lab ilir...
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hulki C evizoğ lu 'n dan yardım isteyelim ; çünkü,
o adamın da çok net ifad eleri var, onu da çağırm am ız lazım.
BAŞKAN - Ne diyor Orhan Yağar?..
TEVFİK DİKER (M anisa) - O da, Avusturya ve Am erika'ya bağlıym ış...
BAŞKAN - Yani, o zaman, bizim Ünal Beyle aynı düşün üyorlar.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Yurtdışı servislerin işi o la b ilir diyor.
BAŞKAN - Yarın Hanefi Avcı ile ilg ili... Susurluk K om isyonunda Uğur
Mumcu ile ilg ili bir şey söyledi mi Hanefi Avcı?
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hayır, o n la r sorm adılar ki...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hanefi Avcı çeteyi sayıyor...
BAŞKAN - Yarın M uhittin Kaya'ya şişe olayını soracağız.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Her şeyi soracağız.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER - M uhittin Kaya
bom ba uzmanı mı?
BAŞKAN - Evet; K rim inal Laboratuvar Daire Başkanı.
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TEVFİK DİKER (M anisa) - Biraz önce tele v iz y o n d a n iz le d ik bu arkadaşı.
Bir de, M uhittin Kaya'ya uzaktan kum anda ih tim a lin i soralım.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER - Yalnız, biraz
önce te le v iz y o n d a o rijin a l bir olay oldu, sizin d ik k a tin iz i çekti mi. D iyor ki
-h e rh a ld e Ertürk Yöndem program ında- bu la b o ra tu v a r son ucunda elde e d ile n
b u lg u la r he nü z tam am ıyla soruşturm a h a lin d e o ldu ğu için açıklanam az. O
uzm anı yarın

şunu so ra b iliriz ;

orada

açıklanm ayan

başka

ne

d e lille r

ve

b u lg u la r vardı ki, nerede bunlar, b u n la r savcılığa mı v e rild i veya sizde m idir;
varsa, raporu gö nd erin diyelim .
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Em niyet dosyasında bir rap or var. Em niyetin
h a zırlad ığ ı b ir rapor var.
BAŞKAN - Onları incele de, ondan sonra...
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER - Ben, toplantı
ba ş la m a da n önce sabah ona bakayım.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Orada bizim

için en ö n e m lisi, m isinayla

ba ğla n tılı vites koluyla mı, yoksa uzaktan kum andayla mı; bize onu ikna etmesi
lazım. Nasıl y e rle ş tirild i; kar kış, kıyamet, k rik o la rla kaldırıp nasıl olduğunu
ikna etm esi lazım.
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Bir de, aracın sol kapısı... Sol kapı krokide
yok, nered e o ldu ğu b e lli de ğil.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Evet, nerede bu sol kapı; çünkü, rahm etli bu
kapıdan g ird i çıktı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER pa rça la n m a s ı söz konusu o la b ilir mi?
BAŞKAN - Değil.

-
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Tamamen
,

TEVFİK DİKER (M anisa) - Sol kapıyla ilg ili b ilg is i çok ön em li. Bir de,
uzaktan kum andayla mı, yoksa m isinayla mı...
İÇİŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜFETTİŞİ

ALİ

HİKMET

TUNCER

-

İlg ili

la b o ra tu va r bunu bilem e z mi?
BAŞKAN - Sen, raporları bir oku da...
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER - Raporu alayım ,
gece in cele yeyim .
BAŞKAN - Basınla ilg ili açıklam alarım ızda n e le re de ğineceğiz...
TEVFİK

DİKER

(M anisa)

-

Siz,

d ü ş ü n c e le rin iz i

bir

söyleyin ,

neyi

an la tm a k istiyo rsunu z?
BAŞKAN - Siz, basınla ilg ili basına açıklam a yapın d iyorsun uz: ama,
ben, basına biraz m esafeli durm ak istiyorum . Onun

için,

basına

bir şey

söylem ek istem iyorum şu aşam ada; ama, ille, bir açıklam a yapalım , baskı
yapalım diye dü şün d ü ğ ü n ü z için, artık. Komisyon olarak...
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Sayın Başkan, m esela. Sönm ez Köksal mı

çıkmış: bunu da önlem ek sizin g ö revin iz. Ne bileyim ben, bir faydası daha
olm uş; 120 tane bant m eselesi M illiy e t G azetesinde çıkmış...
BAŞKAN - 120?..
TEVFİK DİKER - Bunu M illiy e t yazmış; ama, ben okumadım.
KOMİSYON

RAPORTÖRÜ -

M illiy e t yazdı. Dünkü ga zeted e yazıyor;

po lis, bu ko n uşm a larla ilg ili Telekom id a re s in d e 120 bant alm ış, o ba ntla r
E m niyetteym iş. Bu, Telekom 'daki y e tkili başm üdürün ifadesi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın Başkan, siz, yapaca ğınız açıklam anın
n ite liğ in i s ö y lersen iz, biz, ona göre için i d o ld ururu z. Yani, bu gü ne kadar
ş un la rı

d in le d ik ,

bundan

sonra

da

daha
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birçok

insan

d in le y e c e ğ iz

mi

d iyece k s in iz, yoksa bugüne kadar d inle dik, bugüne kadar olayı araştırdık,
dosyaya hâkim olduk ve ş im d ilik şu kanılara vardık mı diyece ksiniz?
TEVFİK DİKER (M anisa) - Şu var m esela; o gün savcı bey sizin önünüze
7 a lte rn a tif koydu; 7 ve daha bundan sonra çıkab ile cek a lte rn a tifle r z in c irin i
sizin önün üze koydu savcı bey.
BAŞKAN - Tamam, 7 dosya önüm üze koydu; onu mu açıklayalım ...
TEVFİK DİKER (M anisa) - Tartışalım yani...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Zannediyorum , hepim izin h e m fikir olduğu
bir şey var; savcı beyin de -devlet g ü ven lik savcısının da ifa d e le ri bu yöndes oru ştu rm a; tam

anlam ıyla

yapılm adığına,

belki

yapılsaydı

bir

şeyler

b u lu n a b ile c e ğ in e , ç ıkab ile ceğine ilişkin ifadesi var.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Bunu çok kritik bir cüm leyle, yum uşatarak...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu, tabiî, Tevfik Beyin de d iğ i gibi, tekrar
form üle e d ile b ilir, tekrar başka bir biçim de an4atılabilir.
BAŞKAN
yapılm adan

-

Bunu

söylem eyelim

sonuç

bölüm ünde

diyorum .

Şu

söyleyelim ;
anda

yani,

soruşturm a

soruşturm anın

tamamen

y ap ılam a dığını söylersek, devlet d a ire le riyle bir sıkıntı iç e risin e girm iş oluruz
diyorum .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Sayın Başkanım, haklısın... Bakın, şuradan
çıktığınızı bir düşünün... Dün ben seni aradım... Dün beni tele fonla bu ldular;
ATV'den Erhan Karadağ "efendim , MİT'in yazıları e lim izd e" dedi. Ben de, nasıl
oluyor,

bravo,

tebrik

ederim ,

nasıl

buldunuz

diye,

v a llah i

aynen

böyle

söyledim ; tutan akçılard a burada... Gezindim m ezindim , bir şey dem edim yani..
Ben, şu anda k o n uşa bilecek bir y€rtle değilim dedim. Biraz sonra, yine, buna
benzer kon ula rla karşı karşıya kalacağız, ne yapacaksınız.
Gazete bizden

öne geçm iş, geçm em iş
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mi...

İçişle ri

Bakanı

İşte yaşadım...
İsmet

Sezgin

Beyefendiye,

bunların

o tarihte

teslim

e d ild i

diye

üstten

biri

tarafından

yazılm ış.
KOMİSYON RAPORTÖRÜ -

Ancak, bunu, sanki başm üdür söylerm iş

gibi...
TEVFİK DİKER (M anisa) - S öylem iştir belki, ben onu bilem em ki, bize
s öylem em iştir, oraya söylem iştir.
KOMİSYON

RAPORTÖRÜ -

Sayın

Başkanım,

bu.

K om isyonum uzun

çalışm asının sonunda v erilece k bir şey. Bunu başta söylem em ekte fayda var.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER -

T a b iî tabiî,

yalnız, medyanın e lind e olan adam ların Kom isyona yardımcı olm asını isteyin.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bence de öyle. B iliyorsu nu z, ben, h içbir
şeyin söylen m e m esini başından beri savundum.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Bu iki itirafçıyı söylesin.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER - Basın yardımcı
olsun,

şu

anda

on la r

k e n d ile rin in

elind e.

Uğur

Mumcu'yu

se v iyorla rsa,

yardımcı olm ak istiyo rlarsa , fazlaca deşifre etm eden, bunu ge tirs in le r.
BAŞKAN - Orhan Yağar'ı da mı bulam ıyoruz?
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Hayır, bulam ıyoruz.
REFİK ARAS (İstanbul) - Sayın Başkanım, şim di, biz, Kom isyon olarak
çalışıyoruz ve b e lli bir zaman sonra da bir kanaata sahip olacağız. Bu çalışma
süreci iç e risin de iki yön var;
Bir, basınla öyle bir diyalo g içe risin e g ire riz ki, bizim çalışm alarım ızı
kolaylaştırsın, sonuç alm am ıza yardımcı olsun.
iki. Komisyon m üstakil bir çalışma yapar, yaptığı çalışm a lar sırasında
ça lışm a larla ilişki kuracağı insanların d e ng esin i bozm am ak için her şeyi biraz
gizli ve kapalı tutar, sonunda bir kanaata varır, onu açıklar.
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Biz, ilke olarak, evvela, bu nlarda n birin i seçm em iz lazım; ben, daha ilk
to p la n tıla rd a bunu söyledim . Ben, ille onu bunu yapalım dem iyorum ; ama,
şuna d ik k a tin iz i çekiyorum ; bu Kom isyonun çalışm ası şu anda henüz bir
sonuca ulaşılm ad ığı için... Toplum un ve M eclisin,

sonucundan

bir şeyler

b e k le d iğ i bir kom isyon çalışm ası. Komisyon çalışm alarının s onunda, nihayet,
bir şey diy e ce ğ iz; ama, biz, şim di, kısa vad eli ö n se zg ile rle , ö n b ilg ile rle bazı
son uçla ra vardığım ızı sanarak, bunu toplum a de kla re edersek ve bu aradaki
s ö y le m le rim iz varacağım ız s o n uçlarla tutarsızlık g ö sterirse , bu, her bakımdan,
hem Kom isyonun cid d iye ti açısından hem de toplum u yanıltm ak açısından
çe ş itli sak ın c a la r taşır. Bunu çok iyi ölçüp b içiniz. Kom isyonun, kom isyon
çalışm asını h e r gün basınla iç içe yapm ası ilk aşam ada cazip gib i görünen,
bana göre yanlış olan bir tutum dur. Kom isyon, üzerinden dört sene geçen bir
o layd a, ke n d im iz i fazla Ali C e ng iz sanıp da bir ş eyler bulacağım ızı, bulm ayı
üm it

ed iy o ru z;

ama,

ben,

tahmin

ediyorum

ki,

bizim

g ittiğ im iz

yolda,

y ö n tem le rde -Tevfik Beyin zaman zaman s ö y le d iğ i- bazı ek sik le ri m üşahede
etm em ize rağm en... Bunlar kon uşulm uş işler, işin biraz tadı g id e re k kaçıyor.
Geçen gelen yüzbaşı artistti, ondan önce gelen çocuk artistti. Bunlar, M eclis
kom isyo n la rın ın çalışm a ların da obje olarak k e n d ile rin i g ö sterip , ke n d ile rin e
isim yapm ak, medyada yer alm ak gibi davranış içe ris in e g ird ile r. O nlara da
prim verm em em iz lazım, m uhatap olm am am ız lazım. Efendim, m uhatap olalım ,
belki bir ipucu b u la b iliriz ; o zaman, bu işleri çok sessiz yapm alıyız.
Ben, şahsen, kom isyon çalışm alarının en sonunda d ü z e n le y e c e ğ im iz
raporun

çok önem li o ld u ğ u n u , o raporun sonucunu

sapm alara

uğratacak

ifa d e le rin şim diden ille de basınla berab er çalışalım diye dile g e tirilm e m esi
k a n a a tin d e oldu ğum u söylüyorum . Tüm ünüzün alacağı karara ta b iî uyarım;
ama, şu aşam ada, belki, bazı in sanları basın yoluyla töhm et altına alıp da bazı
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b ilg ile r sızdıracağım ızı sanıyoruz, o sızdırma b ilg ile rd e n bir sonuç çıkacağına
ben

inanm ıyorum

şahsen

ve

m ahçup

olacağım ıza

inanıyorum ,

sonunda

m ahçup o luruz. Şim di, efendim , fila nca telefon etti, dedi ki, bilmem ne, bilm em
ne... Bu işlerin çözüm ünü bulm ak ne kad ar da k olay gö rün üyor; ama, öyle
olm ayaca ğını en sonunda göreceğiz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben, sizin d ü şün cenize yakınım, başından
beri bu dü şün ceyi savunuyorum ; ancak, geçen top lan tıda bir şeyler söyleye lim
d e d in iz diye ben o ön eriyi yaptım; yani, bunu söyleye lim diye. Bu düşünce
ge çerliys e, Tevfik Bey de katılırsa, ben, o zaman, on la rı söylem eye hiç gerek
kalm az, benim tem el görüşüm bu Refik Bey.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Bu Komisyon bir gö rev yapacak. Bu Komisyon
gö rev yaptıktan sonra, bu tutan akla r ve bu b e lg e le r tarih e ışık tutacak. Biz, şu
anda, bu K om isyonda, acaba şurayı yazsa mıydık, acaba o ihtim al m iydi,
acaba şu telefon buraya mı ed ilm işti, şu şunun kapıcısı mıydı, bu bunun
odacısı mıydı, bu bunu nla iliş k ili miydi, akra ba lık iliş k ile ri mi vardı, m enfaat
iliş k ile ri mi vardı diye kafamızda bir sürü soru lar o ld u ğ u n a göre, bu soruların
cevabını tutan akla rda karşılığını buldurm ak ihtiyacını h issed iyorsa k, yarın, bu
işle

ilg ili

ça lış a c a k la r

d u yaca klar.

Biz,

bu

da,

soruları

tarihte

bizi

d e ğ e rle n d irirk e n ,

ne kadar

ortadan

tutan a k la ra g e ç irilm e s in i sağlarsak

daha

o ldu ğum u zu

burası

zannediyorum .

Yoksa,

aynı

k a ld ıra b ilirse k ,

iyi gö rev

yaptığım ız

d e d e ktiflik

bürosu

ih tiyaçla rı
ne

kadar

kan aa tinde
d e ğ il;

A llah

yardım cım ız o lu r da. Uğur Mumcu c in a ye tinin fa a lin i buluruz, k a tilin i çıkarırız.
Çok farklı bir sonuç; yani, ona ulaşm ak he de fim iz; ama, ben, k işisel
otarak diyorum

ki, yardımcı o la b ile ce k

yerleri

d e ğ e rle n d ire lim ;

en

b a siti,

tele fon konusunda konusunda çıktı karşımıza. Biz, o günkü bu cevaptan sonra
burada bitm iştik. Ha, orada bir şey mi bulunacak; o. Em niyete o tarih te teslim

i'
-
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e d ilm iş, in c e le m iş le r de sonuca çıkam am ışlar, biz, burada, ondan sonuç mu
alacağız, o da ayrı bir düşünce; ama, sonuca kadar g id ile re k kafam ızdan onun
atılm ası lazım. Medya bu konuda bize yardım ed e b ilir. M edyada bu konuda
hassas;

çünkü,

içlerin den

birisi;

yani,

ö ldü rü le n

Uğur

Mumcu

m edyanın

içinde n birisi, onların da çok sevdiği, çok takdir ettiği birisi. Bize yardımcı
o la b ile c e k le rin i eğer kestire b iliy o rs a k , o neyse, hanği k on ularda ysa, o n la rla
pa ylaşm akta da fayda görüyorum . O neyse; işte, burada, iki itirafçı var, bir
Orhan Y ağ ar var. Eğer bizim davetim ize icap etm eyen Kıvrak alb a yla medya
k o n u ş a b iliy o rs a , Kıvrak albayın herha lde bir a d resin i söylem ek... Davet ettik
g e lm iyo r, bir ş eyler bulm ak lazım. DGM savcılığına bizzat ben kendim verdim o
gün. Buyurun dedim adresi... Adresini verdim; yani, yeri b e lli, adresi b e lli ve
ismi bu konuda geçen em ekli bir albayı DGM dinle y e m iyo rsa , davet ediyo ru z
Kom isyona gelm iyorsa...

Medyanın

bunu

konuşturm asında

fayda

var

gibi

g e liy o r bana.
REFİK ARAS (İstanbul) Tartıştığım ız

olay,

her

gün

bu

S ö yle d ikle rin iz e
çalışm aları

katılıyorum , konuşturalım .

basınla

bö lüşüp

bölüşm em ek,

tartıştığım ız o la y ,bu. Ben, size, o çalışm aları yapm ayalım , konuşm ayalım ,
çağırm ayalım filan dem iyorum ; ama, bunu, her gün basınla bölüşerek...
TEVFİK DİKER (M anisa) - Her gün basınla berab er bö lü şülm e z; m esela
şöyle söyleye yim ; biz geçen toplantıda da karar aldık. Şimdi, ben, buradan net
çıkmak

isterim ,

geçen

toplantıda

ne

dedik;

TV

kase tlerin i

izleyeceğiz,

d e ğ e rle n d irm e yapacağız, onu yapıyoruz, basın açıklam ası yapacağız. Bakın,
kaç ay oldu biz çalışıla... Kaç gün oldu Komisyon çalışm aları Sayın Başkan?
BAŞKAN - 40 gün,
TEVFİK DİKER (M anisa) - 40 gü nlük çalışm a, az bir çalışm a değil.
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REFİK ARAS (İstanbul) - ^Tevfik Bey, basın açıklam ası yapm ayalım
dem edim ; üstünü çiziyorum , olayın ıcığını cıcığını her gün basınla tartışarak
götürm ek, açıklam a yapmak, o başka bir yöntem. Bu, sonunda bizi zora sokar;
ama, olayın genel akışı hakkında. Başkan, birtakım y uva rlak c ü m le le rle basını
b ilg ile n d irir.
S usu rlu k Kom isyonu, çalışm alarını her gün

basınla iç içe çalışarak

götürdü, doğru mu yaptı, çok şüpheliyim . C id d î bir kom isyon -affed ersin iz,
herkes lafımı yanlış anlam asın, he pim iz c id d î bir gö rev yapıyoruz- böyle bir
konuyu her gün basınla kolkala ve iç içe götürm ez. Kom isyon, çalışm asını
yapar, Tevfik Beyin de diği gibi, herkesten istifade ed eriz, yazarız, çize riz, b ilgi
alırız, sonunda

bir kanaata varırız, onu da

açıklarız.

Eğer bö lü k

pörçük

b ilg ile rle , her gün basınla kolkola, iç içe birtakım yuva rla k la flar sö yleyip de
söylem em ek arasında gezer durursak, en son söyle y e c e ğ im iz lafın

h içbir

kıymeti de olmaz, g e ç e rliliğ i de olm az, hatta çok tenakuzlu d u rum la ra da
d ü ş e b iliriz . Ben Refik Aras olarak, bu görüşüm ü arz ediyorum , ç oğ un luk karar
alırsa, ona da uyarım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Zaten, m esele, bu 40 gü nlük sürede bir sürü
şey sızm asaydı, bu yapılacak toplantının da anlamı bam başka olurdu , burada
da çok şey s ö y le n e b ilird i o zaman; çünkü, hemen hemen her şeyi on la r da
takip e ttile r aslında.
BAŞKAN -

O zaman şunu yapalım ; basını çağıralım , işte bu haftaki

çalışm a program ım ızı söyleyelim : ondan sonra. Sönm ez Köksal'm çağırılm ası
konusunda basında yazı çıktı. Sönmez Köksal'm çağırılm asıyla ilg ili şu ana
kadar b ir kararım ız yoktur; ama, önüm üzdeki dönem de ihtiyaç hasıl olursa,
davet e d e c e ğ iz gibi böyle yuvarlak la flar söyleyelim .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Sönm ez Köksal o zaman görevli m iym iş?

- 831 -

BAŞKAN - Hayır.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) ben

yanıltm ayayım

sizi;

Yeni g ö re v le n d irilm iş . Şöyle söyleyeyim ,

G üldal

Mumcu

o n un la

g ö rüştüğ ünd e

-ifad esin d e ç ık a rıyo ru m bunu- "Sayın M üsteşarım, siz daha görevde o lalı 4 ay
oldu , nasıl bu kadar em in kon uşa b iliy o rsu n u z " diyor; ama, bu görüşm e hemen
o günün e rte sin d e mi o ldu , olaydan 8 ay sonra mı oldu , onu bilm iyo rum .
BAŞKAN - Yeni; o sırada yeni göreve g e ld i. Ondan sonra, bir de, bu 2
itirafçı

ön em li

şeyler,

som ut

şeyler

söylüyor.

O

seb ep le,

k e n d ile rin i

araştırm aya devam e d iyo ru z. Tabiî, bazı basın kuru lu ş la rın d a zaman zarnan
ortaya çıkıyo rlar. Onun için, bu konuda bize yardımcı o lu rla rs a , ta b iî memnun
oluruz.
TEVFİK DİKER (M anisa) ettin iz

mi?

Ben

dedim

ki.

Hüseyin O ğuz’a can g ü v e n liğ i için talep

Kom isyona

verd iğ i

ifad e le re

a rk a d a ş la r

itib ar

ettile rA da m gitm iş, ö b ür tarafta avukatı açıklam a yapmış. Avukatı açıklam a
yapıyor,

d iy o r , ki:

ja n d a rm a ya

"Kom isyon

böyle

talepte

bu lu ndu ,

yazılı m üracaat etti, verm e diler." Siz bu

burası

bunu

a rka da şla

g ü v e n liğ i için h e rh a n g i bir giriş im d e b u lu n d u n u z mu; bunu

ilg ili

yaptı,
can

söylem eyecek

m iyiz R efik Bey; yani, burada bunu da söylem ezseniz, yarın bu adam ın başına
bir iş g e lirse ...
REFİK ARAS (İsta nb ul) - S ö y le d iğ in iz iyi güzel de, adam burada iyi bir
pandom im a yaptı ve sonunda da bizden can g ü v e n liğ i kon usu nda yardım
istedi. Biz de, bu adam ın can g ü v e n liğ i için Başkanım ız yazı yazsın dedik.
Şim di, aynı adam tutuklanm a noktasına gidiyo r. Bakınız, devle tte m uvazzaf
g ö re v li b ir astsubaya korum a istiyoruz; aynı devlet, aynı kurum , adam ı şim di
tu tu k lu yo r

ve

bu

adam

m uvazzaf

görevde;

yani,

açm azlara

düşüyoruz,

y ıp ran ıyoruz; yani, de vle tin tutuklayaca ğı adam a biz korum a isteriz gibi bir
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hale düştük, doğru eğri tartışalım . Ben ona dedim ki, sayın astsubay, siz,
kom utanlarınıza ne anlatacağınızı anlatıp ge lip bizim le mi kon uşuyorsunuz,
yoksa b izim le konuştuklarınızı mı gidip kom utanlara anlatıyorsu nuz, aynen
bunu söyledim .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Bu d e d ik le rin iz tamam, bu d e d ik le rin iz doğru;
ama, burada bir karar çıkmış, bu karardan dolayı Başkan da yazı yazmış.
REFİK ARÂS (İstanbul) - Ben de katıldım bu karara. Yazdık; ama, bakın,
nasıl çap razla ra düştüğüm üzü görüyorsunuz.
TEVFİK
s öylem ek

DİKER

(M anisa)

-

D ü şü le b ilir,

o

ayrı.

Burada,

ben

şunu

istiyorum ; gazeteci, size, avukatı böyle açıklam a yaptı, siz, bu

arkadaşın can gü ve n liğ i için talepte bu lundunuz mu derse, siz, bulunm adık
d iy e b ilir m isiniz.
REFİK ARAS (İstanbul) - Dem eyiz kardeşim . Ama, adam bizi kullandı...
İÇİŞLERİ

BAKANLIĞI

MÜFETTİŞİ

ALİ

HİKMET

TUNCER

-

Adam

hakkında bir takip olsa bile, devlet, yine can g ü v e n liğ in i sağlayacak.
BAŞKAN -

Şimdi, tabiî, bu iki itirafçının da, Orhan Yağar'ın da can

g ü v e n lik le ri konusunda... Tabiî, bunları devlet d e ğil de bir başka

kuruluş

ortada kaldırsa bile, devlet töhmet altında kalır; çünkü, d e n ilir ki, işte bunlara
göz yum u ldu , şudur budur...
O zaman şöyle yapıyoruz; yarın, toplantının b a ş la ngıcınd a ufak bir basın
açıklam ası yap ara k çalışm alarım ıza devam edelim diye düşünüyorum .
TEVFİK DİKER (M anisa) - Ben yarın varım, öb ür gün yokum...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın Başkan, eğ er siz uygun görürseniz,
not a laca ksın ız m utlaka, geçen sefer yaptığınız g ibi, onu bir daha gözden
ge çirin ; belki aklınıza bir şeyler g e le b ilir; çünkü,
is te d iğ in iz i biz an la rs a k , ona göre katkımız olur.
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m a h iyetin i,

ne

yapmak

BAŞKAN - Toplantım ız burada sona ermiştir.
Yarın saat 12.00‘de toplanm ak üzere, toplantıyı kapatıyorum .
Kapanma Saati: 14.45

- 834 -

12.03.1997
saat : 12.00
d in l e n e n l e r

HANEFİ AVCI
MUHİTTİN KAYA
LATİF GÖNÜLTAŞ
ALİ SARICA
RIZA TÜRKOĞLU
TAHSİN ERGENE
AHMET KIRIŞ
BAYRAM KURUMLU
SATILMIŞ YUMRUTAŞ
MURAT DEMİR
MURAT İPEK
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 12.23
BAŞKAN: Ersönmez YARBAY
BAŞKANVEKİLİ: Tevfik DİKER (Manisa)
------- O ----------BAŞKAN - Toplantımızı açıyomm.
Bugün ilk olarak Sayın Hanefi Avcı'yı dinleyeceğiz.
Buyurun Sayın Avcı.
Hanefi Bey, davetimize icabet edip, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Susurluk
Komisyonundaki ifadeleriniz, verdiğiniz bilgilerle, kamuoyuna önemli bir hizmet yapmış
oldunuz. Bizim, Komisyonumuz biraz daha özel bir komisyon, özel bir konuyla ilgileniyor;
ama, Komisyonumuz, geniş tecrübelerinizin ışığı altında, belki, bu olayla ilgili olarak da
verebileceğiniz bilgiler olabilir, en azından genel bir çerçeve çizebilirsiniz düşüncesiyle, sizi
davet etti. Davetimize icabet ettiniz, tekrar teşekkür ediyorum.
Buyurun, söz sizin.
HANEFİ AVCI - Ben, bu olayın olduğu tarihte İstanbul'da görevliydim; ancak,
İstanbul'da da benzeri olayların olduğunu görmüştük. Ben, 1992 yılı başlarında. Nisan
ayında İstanbul'da göreve başladım, ilk olaylann sıcağıyla, bir de bir inisiyatif konduktan
sonra, İstanbul'da geri zamanda kalmış, birtakım böyle -faili meçhul diyebiliriz- esrarengiz
olaylar vardı. Bunlardan bir tanesi Çetin Emeç'in öldürülmesi olayıydı, diğer bir olay Turan
Dursun'un öldürülmesi, Sedat Simavi'nin mezarına bomba konulması olayı, daha
sonrasında, İran rejim muhalifi Ali Ekber Gorgani'nin kaçırılması olayı, yine aynı gün, orada
bazı İran rejim muhalifi kişilerin arabalarına bomba konulması olayları meydana gelmişti.
Biz, bu olaylan kim yapabilir, nasıl olabilir diye bir değerlendirme yapıyorduk; bu
arada zannediyorum 1992'nin son günü, 1993'ün ilk günüde başlayan bir operasyonda,
daha sonra kamuoyuna İslâmî Hareket Örgütü diye intikal eden kişilerin bu tür eylemleri
yaptıkları ortaya çıkanimıştı. Bu kişilerin, özellikle Çetin Emeç olayı, daha sonra Turan
Dursun ve diğer benzen olaylann failleri olduklan belirlenmişti. Zaten, ben de, geçmişteki
olayları da incelediğim zaman, böyle bir grubun yapması gerektiği kanaatimdeydim; çünkü,
faillerin durumuna bakıyorsunuz, olayın şekline bakıyorsunuz, pekçok açıdan baktığınız
zaman, böyle bir gruba yönlenmiş olması lazım diye düşünüyorsunuz mantıkî olarak.
Bu şahıslar sorgulandığı, bu olaylar aydınlatıldığı dönemlerde, bizim de, zihnimizde,
acaba, bu insanların Ankara'daki olaylarla bağlantısı, ilgisi olabilir mi düşüncesi vardı, hatta,
bu tahkikata başlandığının, zannediyorum ikinci, üçüncü günü, Uğur Mumcu, burada
katledilmişti, o olayı ben istanbulda duyduğum zaman o tahkikata yeni başlamıştım; birtakım
insanlar gözaltına alınmış, sorgulan yapılıyordu. Hatta, onlara sorulduğu zaman, işte,
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kendilerinin, önümüzdeki dönem Oktay Ekşi'yi hedef aldıklannı, Ankara'da Uğur Mumcu'nun
da buna benzer bir hedef olabileceği gibi şeyleri de söylediler; ama, tabiî bilgiler yoktu.
Hatta, o olayla ilgili, bu olayı acaba Ankara'ya taşırabilir miyiz, Ankara'daki örgütün
bağlantılarını çıkarabilir miyiz, bu olay aydınlatılabilir mi diye büyük bir gayret de gösterildi,
çok ciddî bir çalışmada yapıldı; ama, olayın faillerine ulaşmak mümkün olamadı
zannediyorum.
Daha sonrası, bu örgütün bu durumu ortaya çıkarılınca, gerek ben ve arkadaşlarım
olsun gerek oradaki görevliler olsun, bu örgüt ciddî takibe alındı ve bu adamlara yönelik, üst
üste 4-5 tane operasyonlar yapıldı; en son İrfan Çağncı, lideri, yakalanırsa aydınlanabilir
düşüncesi vardı biz de, o şahıslarda yakalandıktan sonra, özellikle en çok sorulan konu,
Uğur Mumcu olayıydı; yani, bu olay neydi diye.
Şahıs, açıkça, bu olaylarla alakası olmadığını söyledi, hatta "eğer -oradaki görevliler
için, bir çok insan için- sizin iyiliğiniz, sizin yükselmeniz, sizin rütbeniz için bu olayı üstlenmek
gerekiyorsa, ben bu olayı üstlenmeye hazırım, söyleyin itiraf edeceğim, anlatacağım, bana
olayı tarif edin" dedi. Bu kadar açık konuştu; ama, bunun üzerine biz, mutlaka böyle bir olayla
alakası olması gerekliliği konusuna yoğunlaştığımız zaman, bize şunu söyledi "niye ille bir
tek İslâmî Hareketin üzerinde duruyorsunuz; başka küçük gruplar ya da grupçuklar olamaz
mı -kendileri gibi- yani, biz, İran'da belli devlet güçleri tarafından yönlendirilerek birtakım işler
yapmışsak -ki, uzun boylu bir ifadesi var ve sohbetlerimiz oldu- bizim gibi başka gruplar da,
niye olmasın" diye, bence, bize böyle bir işaret verdi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - irfan Çağncı, bu değil mi?
HANEFİ AVCI - Evet efendim.
Şimdi, tabiî, ben, bu şahsın bu beyanı karşısında baktığım zaman, bunu biraz daha
tutarlı ve doğru bir beyan gibi görüyorum; çünkü, biz İslâmî Hareket operasyonu yaparken,
Jak Kamhi'ye suikast oldu; bu suikastaki insanlann bir kısmı olay yerinde bir kısmı da Van'da
yakalandı; o insanlar da İran bağlantılıydılar. Hatta, herşeyiyie, çok samimî itirafta bulundular.
Iran irtibatlan çıktı; ama, elimizdeki Islami Hareketçilerle bağlantısı yoktu, organik bir bağ
kuramadık; yani, iki ayn grup, hatta şahıslarda farklı. Sanki, bu şahıslan güden insanlar da
farklı, bu-adanıldiııı yöntamleri
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bu adamların yöntemleri de farklı, her şeyleriyle çok farklı iki tipti. Yani,

Islam i

Hareketçileri gördüğünüz zaman, çok orijinal bir özellikleri var; kendileri, davranışları,
yaşayışları, örgütsel faaliyetleri, eylem tarzları, her şeyiyle çok orijinal. Daha çok, böyle, ben,
bir istihbarat örgütü tarafından yönlendirilmiş, yetiştirilmiş insan olduğu imajıyla görüyorum.
Mesela, o şahıslann eğitim notlarına bakıyorsunuz, İran'da gördüğü eğitimlere bakıyorsunuz,
diyorsunuz ki, bu, burada gördüğüm istihbarat eğitimine benzeyen bir eğitim. Üç arabayla
takip... Hiçbir örgüt mensubu araçlı takibi görmez, hiçbir örgüt mensubu müşahedeyi gömıez.
Bunlar buna benzer kurslar görmüşlerdi. Yani, bendeki inanç şuydu:

Iran

istihbarat

servisinden bir tanesi bu adamları eğitmişti. Diğer Jak Kamhi'ye suikast yapan insanlar da
İran'da eğitim görmüşlerdi. S^amimî söylüyoriardı ama, o adamların gördüğü eğitim şekli
şemali bunlara benzemiyordu daha farklı insanlardı. Yine aynı dönemlerden sonra yapılan
bir operasyonda, Ankara'daki iki veya bir hizbidemokrat - yani, İran'daki rejim muhalifi- bir
kişinin de, Kırşehirii bir kişinin öldürülmesindeki faili olan kişiler de yakalandı veya bir miktarı
İstanbul'da gelip sorgulandı; daha sonra Ankara'ya getirildiler. Bu kişiler de

Iran

yanlısıydı.

İran'da eğitim görmüş, orada yönlendirilmiş, yetiştirilmiş insanlardı; ama, bundan da farklı bir
gruptu. O zaman bizim aklımızda kalan olay şu ki, bu, İran'da, gönderilen gruplar gibi, bizim
çözemediğimiz, aydınlatamadığımız fari<lı gruplar var.
Bu olayların belki İstanbul cephesi çözülmüştür; yani, İstanbul'da islami Hareket
örgütü, sonuna kâdar olmasa bile, bugün büyük oranda çözülmüş ve adamlann hemen
hemen hepsi yakalanmıştır bir ikisi haricinde. İşte Jak Kamhi suikastini yapan, diğer o radikal
grup daha olayın başlangıç ndayken ilk eyleminde, başansız bir eylem teşebbüsünde
yakalanmış, aydınlatılmıştır. Daha sonra hizbidemokratlara yönelik eylem ve faaliyette
bulunan

Iranlı

bir grup yakala ,n^ıştır. Yine, 1996 yılının sonuna doğru Fatih'te İstanbul'da iki

İran rejim muhalifi öldürüldü. Orada da, yine, yakalanan bir kişinin beyanlanna dayanarak.
Iran

istihbarat grubunun Türkiye'deki faaliyetleri olarak bu olayın infaz edildiğini, hatta bu

olaya İran diplomatlarının da kanştığı basına kadar intikal etti. Bizim de bildiğimiz bir olay.
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Bence, İstanbul cephesi -böyle bir olayı- belli bir oranda çözüldü. İstanbul'da faaliyet
eylemlerini yapan Iran yanlısı gruplar çözüldü; ama, Ankara'da, buna benzer birtakım olaylar
görüyorsunuz. Aslında, belki basına şu anda en çok intikal eden. Uğur Mumcu olayı. Uğur
Mumcu olayı öncesi aynı eylem şekline benzer, aynı davranışlan olan, hatta aynı tip hedefler
diyebileceğimiz eylemler var. Bir Amerikalı askerin öldürülmesi olayı var, aracına bomba
koyması olayı var, Suudi Arabistan diplomatının aracına bomba konması olayı var, Mısırlı
birinin arabasına bomba konma olayı var, daha sonra, Israilli bir elçilik mensubunun
arabasına bomba konması olayı var. Ben bütün bunlara baktığım zaman, hepsinde ortak bir
nokta görüyorum ki, bunlar İra 1 yanlısı bir gmp tarafından yapılması lazım veya İran'ın hedefi
bu insanlar. Yalnız, salt başına Uğur Mumcu'yu aldığınız zaman bunu net olarak, yüzde yüz
görmeseniz bile, diğerlerine i^aktığınız zaman, bunu çok net olarak görebiliyorsunuz. Bu,
benim vicdanî kanaatim. Yüzde yüz bu olay bunlar tarafından yapılmıştır. Ancak, Uğur
Mumcu olayı öyle bir hale geldi ki, herkesin projektörlerini çevirdiği bir nokta. Şu anda oraya
gimıek, orada bir tahkikat yar)mak veya araştırmak polis için son derece çekinceli bir olay.
Yani, vardığınız zaman birisir

3

soruyorsunuz niye soruldu, somnuyorsunuz niye sorulmadı.

Yani, yaptığınız her işin mutla.c t ir müspet ve menfi tarafı var; birileri tarafından eleştirilebilir,
tenkit edilebilirsiniz. Polis bun 'an korkup çekindiği için bunun üzerine gitmiyor.
-------O------HANEFİ AVCI - Bu olayla ilgili efendim çok fazla şey bilmiyorum ama, sizlerin
bilmesini arz ettiğim bir iki konu var. Bir tanesi, İstanbul'da yapılan bir operasyon, tutanakta
bir değişiklikten bahsedildi. A: lında o olay olduğu zaman, İstanbul polisi hatta orada çalışan
olayı yürüten birtakım görevli . ısanlar. Uğur Mumcu olayını aydınlatabilirsek çok büyük paye,
bir onur kazanırız diye, bu oİ£^yı aydınlatabilmek için -bunu samimî söylüyorum- belki orada
gelnrıiş geçmiş suçlunun üzerinde durulmadığı kadar ciddî duruldu; yani, bu adamlarda. Uğur
Mumcu çıkannz, mutlaka bunu çıkarmamız gerek diye, benzeri suçlulardan çok daha ciddî
durdular, çok daha ciddî ince-3diier. İlk yakalanan kişiler... Bir kişi yakalanmıştı, diğerleri bir
iki gün sonra yakalandı ve gi ıba ona yakın ciddî insanlar alınmıştı. Bunlann gözaltı süresi
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belli zamanda bitiyor, hepsinin heraber mahkemeye gitmesi lazım, bölerek göndermeniz
mümkün değil. Ondan dolayı, ilk yakalan kişi eğer iki gün geriye kayarsa, hepsinden iki gün
kazancı olunacaktır. Bundan dolayı, iki gün daha sorgulayabilir miyiz diye, tutanağın altındaki
tarihi değiştirmişler. Yoksa olt.yın yakalanan adamlar gözaltında ve bu başka türlü, her türtü
delillerle sabittir. Bilmiyorum, Josya münderacatı siz de vardır. O tarihte, bizim merkezimize
çektiğimiz bilgilerimiz vardır. Biz istihbarat birimi olarak, aynca merkeze bildi.iriz, şu insanlan
yakala, gözaltına al diye. Bendeki bütün tarihler doğn'dur. O tarihte savcılığa verilen bilgiler
doğrudur; ama, oradaki arkadaşların bir gün daha fazla tutup; çünkü, o şahsın önemli değil,
sorgusu bitmiş ama, diğer ki .ilf ri sorgulamaları gerekiyor. Yeni yakalananlar var. Onlann
devlet güvenliğe gitmemesi i :in, iki gün dana kazanabilir miyiz diye, aslında fazlaca
işgüzarlık yapmalan, bugün öyie bir noktaya getirdi ki, sanki bazı insanlar, daha sonra
gözaltına alınmasına rağmen önce alınmış gibi tutanak yapıldı diyor. Halbuki işin gerçeği
öyle değil. Tamamen farklı bi cephesi ve farklı bir bakış açısı var ve kendilerinin iyi niyetle
yaptıklan bir olay benim şahsî görüşüm ve düşüncem o efendim.
Bir de efendim, demin k jlak misafiri oldum basınla ilgili konuşurken sizlerin. Özellikle
o itirafçı kişilerin verdikleri hoyanlar var. O insanlar, gerek Susuriuk Komisyonuyla ilgili
bilgiler olsun gerek burayla ik T verilen bilgiler de olsun, doğruyla yanlış kanştığı zaman çok
şey insanlann kafalarında I arışıklık yaratıyor. Eğer, gerçekten gördüğünüzü gördüm,
duyduğunuz duydum, yorumt yorum dediğiniz zaman, çok net; ama, her şeyi gördüm diye
anlatmaya kalkarsanız, çok şey birbirine karışıyor. Aynı insanlar Susurluk olayıyla ilgili de çok
yanlış bilgiler verdiler veya ve dikleri bilgilerin büyük bir kısrnı doğru; ama, araya üç tane da
yanlış, dedikodu kattıkları zan i r, olay, çok değişik bir çehreye büründü. Ben de, bu olaylaria
ilgili, zannediyorum, kendi ar; c.ımda konuştuktan, böyle sohbetleri veya birtakım yorumları,
ihtimalleri onları böyle yaşam ?, görmüş, bilmiş gibi anlatmak suretiyle, belki birazcık yanlış
bilgilendirme oluyor; ama, işi ı gerçeğinde o şekil bilgi sahibi olacaklarını zannetmiyorum.
Onlardan, Murat Demir'! ben şahsen tanınm, diğer şahsı tanımıyorum ama, yakalandığı
zaman çok küçük, 90'lı yıllarda daha çocuk yaşında bir insandı, böyle ciddî şeyleri

-
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görmeyecek kadar. Biraz böy' o naddî şeye çok düşkün olan, işte hangi basın mensubundan
ne alabiliriz, orijinal bir şey s

emem lazım diye; bundan dolayı koşturan insanlar ve her

gün yeni bir senaryo üretiyorlar. Yani, Komisyonunuzda da böyle biraz abartılı bilgi vermek
suretiyle yanlış bir istikamete çekebilirler diye arz etmek istiyorum efendim.
Benim ana hatlanyla

e z

adeceğirn bunlar. Sizin sorunur varsa efendim...

BAŞKAN - Sorusu ola , c rkadaşlanmız...
TEVFİK DİKER (Manisa' - Hüseyin Oğuz'un ifadeleri medya yoluyla, Sayın Avcı,
yansıdı. O da bir assubay. D th ı önce Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinde
çalışmış, şu anda o görevc e aktif değil. Onun da Komisyonda ciddî iddiaları var ve
-yönlendirme mi değil mi om tebiî biz de bilemiyoruz- o açık istihbaratı medyada aldıktan
sonra, mutlaka siz de bir in eiame, araştırma yaptırmışsınızdır. O, Tekin Coşkuner'den
bahsediyor MalatyalI. Aync'

nun bağlantılarından bahsediyor. İşte, Alaattin Çakıcılar,

Korkut Ekenler... İlişkisiyle b: i'adiyor. İlginçtir; C4'ü bir kavanoz içerisinde, şişe içerisinde
de Tekin Coşkuner'in göster ivin i söylüyor ve bu ilişki ağının Uğur Mumcu cinayetinde
önemli rol aldığını söylüyor. Siz, bunu, daha önce duymuş muydunuz veya bu Komisyondan
sonra duyduysanız veya Susı luktan sonra, bu istihbarat üzerinde çalışarak nereye vardınız;
o konuda son bilgilerinizi rica vİ9yim.
HANEFİ AVCI - Efene ir ;, ben, onu, basında yansıyan kadannı okudum ifadesinin o
bölümüyle ilgili. Hüseyin Oğu 'u ı genel ifadesiyle ilgili de, kendi şahsî görüşüm, hiçbir şeye
dayanmayan, sadece yorun un; Hakkâri ile ilgili anlattıkları, o bölgede olup bitenleri
sorgulama yaptığı faaliyetlerle ilgili anlattıkları büyük bir kısmının doğru olduğu
kanaatindeyim; çünkü, görmü ı, yaşamış, biliyor. Diğer kısımlannın bir kısmı, kendisi de öyle,
I

duyumlanm veya duymuştum g hi aktanidı gibi laflar var; yani, yüzde yüz ertıin olduğu değil;
ama, Hakkâri bölümü çok e v ; diğer bölümler birazcık böyle yorum, duyum gibi şeyler
zannediyorum.
Şimdi, o verdiğiniz

î

inlerle ilgili efendim, benim çok kısa vadede yaptığım

araştırmada, bu olayla direk' bağlantı ve alakalannın olmadığı kanaatindeyim; çünkü, bu

-
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olayın yapılış biçimi, diğer 02 iiiiklerine baktığınız zaman, öyle sıradan insanların yapacağı
şey değil; bir ciddî çalışmanın e seri. O patlayıcı maddeye, bugün dışarda baktığınız zaman,
alıp batlayıcı maddeyi bir ara :a yerleştirmek çok kolay gibi gözüküyor ama, bunu deneyen
birçok insan, işte kendinin, hatıa birçok örgüt mensubu dahi, zaman zaman duyarsınız,
evinde batlayıcı kendi uçurur, kendi kendini öldürür. Bir araca patlayıcı madde yerleştinnek,
bunu böyle idare etmek hiç

ö

göründüğü kadar kolay şey değil; bence çok ciddî üzerinde

lo

çalışılması gereken, eğitilmes r^reken, uğraşılması gereken bir şey. Ondan dolayı, böyle, o
tip insanlan yapacağını pek ta Tr in etmiyorum.
Diğer konuda, gere

3usurluk Komisyonunda verdiğim ifademde belirttiğim

insanlarla ilgili ise, ben şöylt diyorum, o tarihte Korkufun veya diğer insanların böyle bir
gruplaşma içinde daha olmac

ı<jı

bir tarih, bana göre, ondan daha sonra oluşan bir zaman

şeyi var. İkincisi...
BAŞKAN - 93'ten som ı.
HANEFİ AVCI - Yani

tarihten, bu olaydan hemen sonra. Daha sonraki tarihlere

yansıyor birtakım şeyler. On! ' . , bu olayla alakası fiilen olamaz; çünkü, öyle bir şeyleri yok
diye biliyorum.
İkincisi, Uğur Mumcu ;, gi itibariyle PKK'ya karşı çıkan bir insan, PKK'yı hatta bir
yönüyle teşhir etmeye çalış? .

bir

insan, bu yönüyle PKK tarafından hatta böyle şovenist

milliyetçilikle eleştirilen bir in; 11 Ondan dolayı, böyle bir grubun hedef seçmesi bana göre
biraz daha zor; ama, daha
birazcık

Iran

r

rejimi aleyhindel '

-eki hedeflere de baktığınız gibi. Uğur Mumcu'nun, belki,
e ya

birazcık böyle iranlılann bakış açısıyla söylüyorum, işte,

İslâmî düşünce ve fikire karş ^azılanyla belki dikkat çeken bir insan. Daha önceki insanlar
da, zaten böyle bir hedef se i •: bilir gibr bir yorumları da vardı. O açıdan, ben bu olayın,
ancak

Iran

yanlısı bir gru;

uafındah olabileceği, diğer grupların böyle bir eylemi

yapmayacakları ve yapmadık : kanaatindeyim.
TEVFİK DİKER (Mani:

t

- Yine, medya yoluyla yansıdı, birkaç altematif... Ben onları

arka arkasına sormak istiyort: i

-
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Komisyonumuza yazriı ifadeyle Ümit Oğuztan isminde bir gazv-teci kanalıyla
-gazetelerde de okumuş olc a lirsiniz- Cem Ersever, Eşref Bitlis olaylarıyla da bağlantı
kurulabilecek'bir silah kaçakç iığına, Talabani'ye veya o Kuzey Irak bölgesine gönderilecek
bir silah kaçakçılığıyla ilgili ço ; oiddî bilgilere ulaştığından dolayı, şekliyle bir ifade geldi. Bu,
bir. İkincisi, Behçet Cantürk'le ilgili bir değerlendinne burada yapıldığı, bilgiler bize ulaştınidı.
Yani, Behçet Cantürk'ün, ha;ta tabir şöyleydi, kurmuş olduğu düzenin ve imparatorluğun
çöküşünün sebebi olabilecek': ve bu nedenle, mutlaka halledilmesi gerekirdi. Tabiî, burada
Behçet Cantürk'le beraber bı

^KK bağlantısıyla geldi. Hatta rahmetlinin evinin karşısında

Behçet Cantürk'ün avukatının

-öldürülmüş avukatı sonradan- evinden bahsedildi, çok net

bir şekilde bilgiler geldi. Bu i:

.onuda, bir de, islami Hareket örgütü ve Ankara bağlantılan

ve Ankara emniyetiyle istanL

emniyetinin tespitlerinde ve değerlendirmelerinde, çalışma

gayretlerinde çelişkiler var r i 'dı; aynlıklar var mıydı; anlaşamadığınız, uzlaşamadığmız
konular var mıydı?
HANEFİ AVCI - Efene ı

arka arkaya soru olunca, bir kısmını hatırlatırsanız memnun

olurum.
TEVFİK DİKER (Manir ı; - Birincisi, Ümit Oğuztan, silah meselesi...
HANEFİ AVCI - Şim i efendim, ben, o olayı basında izleJim. Doğruluğuyla ilgili
herhangi bir bilgi sahibi değiliı ı; ancak, kendim, düz mantıkla şunu yürütüyorum;
TEVFİK DİKER (Mani a; - Efendim, müsaade eder misiniz, tutanaklara geçmesi için
şu cümleyi tekrarlayacağım
kaynaklan var, açık kaynak,

3ütün bunlar basında geçtikten sonra, istihbaratın çeşitli
aralı kaynak, siz istihbaratın yetkili başkan yardımcısı olarak,

bunu bir açık kaynak kabul ec ı .k mutlaka bir araştırma, inceleme, tetkik, istihbarat çalışması
yapmış olmanız gerekir; bugü i itibariyle neredesiniz bu konularda?
HANEFİ AVCI - Şii ( i, efendim, başta arz etmeyi unuttum, istihbarat Daire
Başkanlığında teknik işlerdei înumluyum. Yani, bizde bir kompartımantansiyon vardır; siz
yaptığınız görevle sınırlısınız 1; şka bir evrakı dahi okuyamazsınız. Benim yaptığım görev,
daha çok teknik işlemler ve

i l

ılsayar işlemleri. Fiilî istihbarat görevini, bu olaylarla ilgili
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bilgileri ben de basında okt' i m veya dairenin bültenini okuyabilirim; gidip de sormam,
araştırmam kendi içimizde mi r ün değil benim açımdan.
Dediğiniz olaya, geçn

Diyarbakır'da görev yaptığım, bir de aktif hizmette fazla

çalıştığım için, şöyle düşünü c: um; Böyle bir silah kaçakçılığı olayı varsa, bu olayı Uğur
Mumcu'dan önce en az yüz ti u görevli biliyor demektir. Yani, bu olayın yalnız Uğur Mumcu
tarafından değil, bu olayda g r ( v almış en az yüz insan tarafından bilinmesi lazım. Böyle bir
olaydan dolayı da, Uğur Mun ; " ‘ya bir eylem yapılması bence hiçbir şey ifade etmez. Yani,
böyle bir teori kurulmuş, bu

c

) olabilir gibi. Bunun gibi yüz tane teoride kurabilirsiniz. Ben,

geçmiş dönemde, zaman za. ı ı devleti dolaylı bir biçimde Kuzey Irak'ta gruplara destek
olmak gibi, belki ta geçmiş

ı:, ani döneminde kalma belki silah göndermiş olduğuna dair

birtakım bilgiler duymuşum v ı , bunlar böyle saklı gizli değil, daha çok orada görevlilerin
bilgisi tahdidinde ama, vata; i. :îa karşı, basına, kamuoyuna, dünyaya karşı gizlidir; yani,
kendi içinde gizli değildir. O ı :dan, böyle bir olay var mı yok mu bilmiyorum; ama, pek
ihtimal vermiyorum. Olsa bi:

u çok gizli bir olay değildir, kamu görevlilerinin yüzlercesi

biliyordur yani.
------- O-----

HANEFİ AVCI - Behc

antürk'ün PKK bağlantısı konusunda...

TEVFİK DİKER (Mani: \ - Bu cinayetle ilgili bağlantı, Behçet Cantürk olayının rolü.
HANEFİ AVCI - Yani : ; rek Behcetin kendisinin böyle bir olaya yeltenmesi gerek o
.... açısından ben bir bağlanî ( ramıyorum veya bir ilgisi, alakası olduğunu zannetmiyorum.
Hatta Çakıcı falan konuşum h n son derece de abartılı, belki onların kendilerini meşhur
etmek isteyenlerin böyle bir; c . yazdığı bir şey mi; yoksa, öyle bir adamın böyle bir olayı
organize etmesi veya yanına ? iaşması bence mümkün değil yani.
TEVFİK DİKER (Mani ■ ı] - Her iki emniyet teşkilatının, İstanbul ve Ankara'nın...
HANEFİ AVCI - Şimci ; lında, Ankara-lstanbul çelişkisi zaman zaman basına yansır,
zaman zaman da gerçeğinde

gibi gözükür ama, aslında bu olup bitenlerin hepsi, üstedir.

Yani, Ankara'nın emniyet mi ’ ı veya valisiyle, merkezin emniyet müdürü veya valisi veya
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genel müdür arasında olup t U r. Alt düzeydeki insanlar arasında hiç böyle bir şey olmaz.
Gerçekten şu mümkün olabils

de, biz, kendi aramızdaki yazışmalanmızı çıkarıp, size, tek tek

hepsini gösterebilsek. Yani,

e'efonu bırakın, günlük on kere telefonla koruşuruz, resmî

yazılarımızda ise, çok sürekli b.r akış vardır. Zaten bizim kendimiz yapmasak bile, ben her
türlü duyumu, her türlü herel 3'' her türlü operasyonu, örtülü faaliyeti, günlük olarak kendi
merkezime aktarmak mecburi' e indeyim II olarak söylüyorum, İstanbul'da görev yaptığım için
söylüyorum. Her il bunu yap£ •. iVlerkezin tek görevi de, bu bilgileri alıp illeri birleştirmektir:
yani, bendeki bilgi aynı gün

nsrkeze aktığı gün, Ankara'ya haber olur zaten. Gizlenmesi

saklanması mümkün değildi

.ma, bu, yukarıdaki kişiler arasındaki çeNşki veya kişiler

arasıdaki bir rekabet diyeyim;

ıı a, bu, siyasî gelecekleriyle...

TEVFİK DİKER (Mani.

} - Bu, Uğur Mumcu olayına yansıdı mı?

HANEFİ AVCI - Hay

> endim. Kesinlikle; çünkü, bu olay başlamasıyla birlikte, biz

Ankara'dan arkadaşlan istedi , nlar geldiler İstanbul'a kadar; ondan sonra sanıklar buraya
getirildi, aslında getirilmesint l :e gerek çoktu; ama, çok üzerinde durulduğu için getirildi.
Yine o tarihte o örgütün An

ı

uzantılarını çıkanlabilmesi için çok olağanüstü bir gayret

gösterildi. Yani, böyle, resm

i oir yanş vardı, bazı insanlar, bazı görevliler, işte bu olayı

çıkanrsak, Türkiye'nin en mt

• r polisi ben olurum gibi, korkunç bir gayret sarf ettiler yani;

öyle hummalı bir girişim vard
Ankara-lstanbul ara:

" aki o rekabet, daha çok üstte, yani, müdürlerimiz ve

valilerimiz arasındaki bir c

^ bize yansıyan değildi; çünkü, Ankara’daki o dönemde

istihbarat şube müdürü olar

ı an, benim Diyarbakır'daki yardımcımdı, böyle kardeş gibi

görüştüğüm bir insan. Herke

f

dönem -daha sonra vuruldu
Yani, böyle bir bizim samirt,

saklasam ondan bir şey saklamam mümkün değil. Yine o
ursunuz- terör müdürü olan aradaş, benim sınıf arkadaşım.

c /aloğumuz olan bir insan. Bu, göreve yansıması mümkün

olmayan şey. O, üstteki gc ; iler arasında olup biten bir şey, bizim altta, kendi şube
müdürlerimiz arasında böyle

ı ılay olmaz yani.

- 846 -

TEVFİK DİKER (Mani s - Son olarak, polis niye korkuyordu? Bir "korkuyor" ifadesi

geçti.
HANEFİ AVCI - Şimdi k okuyor değil de çekiniyor diyeyim.
Şimdi, şöyle söylüyo.„ ı; yani, herkes projektörlerini, bütün kamuoyu olsun, iç
kamuoyu dış kamuoyu, basın J ur Mumcu olayının üzerine aydınlatmış durumda.
TEVFİK DİKER (Mani; ı - Yani, bu çekinceden ziyade, onlara bir kuvvet vermez mi,
herkesin desteği arkasında ol ı /or mu?
HANEFİ AVCI - Şimc, sfendim, şöyle bir şey var; Yani, orada yaptığınız her şey,
böyle milimetrik inceleniyor.

; imdi düşünün, günlük hayatınızda yaşamanızla ilgili belli bir

yerde çok ciddisiniz bunun t -ına çok sıradansınız, her an sizi on kişini gözetlediği,
kameranın çektiğini hisseder î z, korkunç rahatsız olursunuz ve hiçbir şey yapamazsınız,
hep böyle nizamî hareket ec'

niz. Yani, Uğur Mumcu olayındaki polisin böyle rahatsızlığı

ve çekingenliği, bu olayla i i

yOk fazla projektörlerin dönmüş olması; bütün basının,

medyanın, herkesin gözünün d ıda olmasından dolayı, böyle bir olaya çok sağlam delil ve
döküm olmadan yaklaşmanı? i i ürkütür. Birini gözaltına alsanız, iyi sorgulanmadı veya bu
adam niye gözaltına alındı,

şeyiyle mutlaka eleştiri konusu olacaktır yani. Bu açıdan,

birazcık polisi böyle çekincec

ırakan bir olay; ama, bununla beraber demin de arz ettim,

Ankara'da birbirinin aynı şe I a işlenmiş, birbirine çok benzerlik gösteren, hatta birçok
açıdan baktığınız zaman aynı i yerin hedefi olabilen dört beş tane eylem var. Yani bunlann
hepsi aydınlatılmadı. Aydınlatı i ası gereken eylem tarzı olarak duruyor bu eylemler.
TEVFİK DİKER (Manir

- Sayın Avcı, dört yıl oluyor olay olalı. İlk günler ve ilk aylar o

dediğiniz herkesin gözü, flar

ekranlar, çekinceyi getirsin ama, ondan sonra, üç diyelim,

hadi bir yılını atalım, üç yı

ı is çok rahat çalışmış olması gerekir. Burada bir mesafe

alınamaytşmı nasıl bağlıyorr^ ■ z ve son olarak da -tekrar söz almamak için- siz deneyimli
bir istihbaratçısınız; yüzde y

yakın vicdanî kanaat sahibi olduğunuzu iddia ettiniz İran'la

ilgili. Şimdi, deneyimli bir is

aratçı sadece hissiyle bunu söylemez. Bunu somut bazı

bilgilere ulaşmıştır; bir de, o l' - yu biraz daha açmanızı rica edeceğim.
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HANEFİ AVCI - Şim i efendim, birincisi, biz istihbaratta tahmin ve yorumlarda
bulunurken, böyle fala bakar 3 >i yapmıyoruz. Birçok bilginin, küçük küçük gelen bilgilerin
hepsini birleştirip bir mana ifa, e adecek hale gelecek bir yorum<ama yapıyoruz.
Bu olaylarla ilgili Ista t ıl'da toplandığımız zaman, yine, işte herkesin bir yorumu
vardı. Bu olayları kim yapmış 1 özellikle. Çetin Emeç olayının üzerinde çok duruluyordu o
zamanlarda. İşte dendi ki, C U Zahabi diye bir insandan bahsedilmişti, bütün emareler o
tarafa doğru gidiyordu, onun I- ı î yanında bulunan hizmetkân da onu şikâyet etmişti; demişti
ki, bu adam böyle böyle kor 1: nalara, ben şahit oldum talandır diye. Çok ciddî emareler
vardı baktığınız zaman; ama < 3 n kendi ölçülerime, bütün.bu olaylarla ilgili olup bitebilen
küçük küçük; yani bunu tek te . aymam mümkün değil, binlerce tuğlanın bir duvarı meydana
getirmesi gibi bir olay bu. L t' n emarelere baktığımız zaman, bu olayın böyle bir insan
tarafından veya kiralık adami r nrafından yapılamayacağıydı, ancak bunun ciddî ve örgütlü
bir güç tarafından yapılabile e i /di. Bu örgütlü gücün de, ancak böyle İran'la bağlantılı,
onlarla dayanışan bir grup cl I; ( ceği fikriydi bendeki fikir. Uğur Mumcu olayında da, yine,
olup biten birçok küçük nokt I ,1 bir araya getirdiğimiz zaman, aynı kanaate varıyordum.
Ama, bunlar ne derseniz, size t ?lki tek tek saymam hem mümkün değil hem birkısım da çok
teknik şeyler benim açımda

Vılan böyle bir şeyin varlığını hissedersiniz ama, elinizde

tutamazsınız, ama dersiniz kİ ı c da bir şeyler var yani. Benim hissim de bu tür, yani burada
böyle mutlaka gruplar var; b:. c jpların yaptığı birtakım faaliyetler var; ama, kendi açımdan
bunlara yüzde yüz diyebiliy< ı n; söylendiği zaman ise, sadece bir istihbarat duyum ve
yorum diyorum. Böyle değerle ı iriyorum. Bunu, tek tek size bu nokta şu nokta bu olay diye
sayamam; ama, kendim binle ( bilgiyi bir araya getirdiğim zaman bu manayı çıkarıyorum.
Diğer sorunuzu unuttı 1 itendim.
TEVFİK DİKER (Mcj i ) - Üç yıl polisimizin çekingeliğinin üstünden kalkması
gerekmiyor muydu? Sayın /' ı n da, bir lafı var -siz tuğla deyince anımsadım- bir tuğla
çekersem altında kalırız gibi y r.i, zamanın Emniyet Genel Müdürü... O tuğlalarda önemli
tabiî.
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HANEFİ AVCI - Yok

j

şöyle söyleyeyim: Üç yıl am?

ndim. Oradaki olayı bilemiyorum. Basın öyle yazdı; ama,
ç içerisinde bir şey yapılmadı gibi görünüyor ama çok şey

yapıldı.
Şimdi, belki de, bir te c < hatamız mıydı veya hep beraber yorurrHîHnada bir hata
mıydı... Hepimiz şu fikre inat r şıık. Islami Hareket Örgütü yapmıştır bu olayı diye; çünkü,
benzeri olayları onların yaptK

iaya çıkanimıştı bir; İkincisi, yakalanan sanıklar, 'biz Oktay

Ekşi üzerinde çalışıyorduk" d; i îr. Hatta Oktay Ekşi'ye yönelik bir eylem hazırlığını çok ileri
boyutlara geldiğini anlattılar; : ) ttıklan bilgiler gerçeğe tuttu. Yani, adam dedi ki. Oktay Ekşi
falan yerde oturuyor, arabas

ı

plakası bu, şöyle geliyor böyle gidiyor dedi; gittik baktık,

doğru. Yani şahıslan yakalan; ı<- >n, belki birkaç ay içerisinde Oktay Ekşi'ye yönelik bir eylem
yapacaklar. Yine aynı kişiler,

: Ih bir hazırlığın, böyle birtakım olayların olabileceğini, başka

yerde de birtakım böyle fa

i

;:lerin tahmin ettiler ve hatta. Uğur Mumcu'da kendileri

tarafından yapılmış bir eylem

I

vleceğini çok rahatlıkla ifade ettiler.

Biz hep beraber, he

kara polisi hem İstanbul polisi -bütün güvenlik birimleri

olarak- yüzde 99 bunu Islami

r îket örgütü yapmıştır düşüncesine kapılmıştık. O zamana

kadar da ilk çıkarılan çok ci( i örgüt bu adamlar vardı. Gerçekten bunlan dokümanlannı
incelediğiniz zaman, böyle sı.

( h bir ideolojik örgüt değil. Çalışma biçimleri, faaliyet tarzları

izlendiğinde, devlet çok iyi '

: ! edilmiş, güvenlik örgütleri çok iyi tahlil edilmiş, bunlann

ulaşamayacağı, bunların te

ı

çalıştırılıyorlar kişiler; yani, b:

İ s ni Hareket örgütündeki bir adamı yakalamak, çok usta bir

imkânların yetişemeyeceği ne sistemler varsa, onlarla

casus yakalamakla eşdeğere

ıı olaydı. Onun için, biz bütün gücümüzle bu adamları orta

yer*? çıkaralım ve bunlan yakc

alıma teksif ettik kendimizi.

Bu konuda, Istanbul'dr t r defa ayn ayn operasyonlar yapıldı. Ankara'da üç dört defa
operasyon yapıldı. Bir tane t

ı e da yapıldı; iki tane İzmir'de yapıldı. Bu operasyonların bir

tanesini hazırlamak bile, gerç

< mi çok insanüstü bir güç sarf etmeyi gerektiriyor ve çok fazla

insan görevlendirmeyi gere!

i 'or. Biz bu adamları, adım adım... En son 1996 yılında

yakalandı, biliyorsunuz, irfan ; grıcı; yani, o kişi yakalanıncaya kadar hep böyle bu adam
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yakalanırsa bu olay çözülebili
başka hücre var mı; çünkü,

Jnkü, bu adam askerî kanadın sorumlusu; acaba buna bağlı
i lûul'daki bir hücre çıkanidı, Bursa-Izmir tarafında-bir hücre

çıkanidı, Ankara'da hücre ç: a İmasına çalışıyordu. Bu adamla çözebilir miyiz düşüncesi
herkeste çok ağırlık kazanmır

-lemen hemen de, büyük çoğunluk, bununla bu olay çözülür

dendi. İrfan Çağrıcı geldiği

: nan da, önümüze koyduğu olay buydu. Dedi ki, ben o

değilim;hatta o olmadığı koı

ı mu da ispatlar gibiydi. Biz bu tahkikatlar yapılırken irfan

Çağrıcı’nm böyle bir oylaydr ) mayacağını tahmin ediyorduk; çünkü, o tarihte İstanbul'da
olması gerekiyordu bana gör?:

na, bilebilir; böyle bir hücreyi de, buna bağlı ikinci bir hücre

varsa, onların adamlarını b

3 ermek suretiyle biz olayı çözeriz diyorduk, irfan Çağrıcı

geldiği zaman, kendilerinin İ

' larla olan görüşmesini, daha önce kendisine verilen sipariş

birtakım eylemleri işte şu ş

ylemler bize sipariş verildi, hatta bir defasında İranlIları

kızdırdığı zaman, böyle fazi

ı

a istediğinde diyorlar ki, biz sana çok da muhtaç değiliz,

senin gibi on tane grup va

' im adımıza burada eylem yapacak veya hareket edecek

insanlar diyorlar. Böyle rest ç

.

iüyorlar. O olaylar bize bir ışık verdi.

Bir İkincisi de, demii

r a z ettiğim gibi, işte bir iki olay daha var ki, bu olaylara

baktığınız zaman da, gerçekt

ı sİ:.mi Hareketle alakası yok; ama, İran'dan örgütlenmiş, İran

devlet görevlileri tarafından v ı .^ildirilmiş olaylar orta yere çıkıyor. O zaman diyorsunuz ki,
üçüncü bir grubun olmaması

ı )iı sebep yok. irfan Çağrıcı'nın bizi aldâtma ihtimali elbette

yüzde 10 var, ikinci bir hücre

usa saklamış olabilir; ama, bana göre, o yüzde 10'dan daha

az, yüzde 1'lik bir ihtimal; çür. : biz irfan Çağncı'yı yakalayıncaya kadar, irfan Çağncı birçok
irtibatını orta yere çıkarttık, L

ı l>ağlantısını orta yere çıkarttık; ondan sonra yakalayabildik

kendisini. O irtibatlardan buı

ı başkaca bir hücresinin olmaması gerektiği kanaati ben de

uyandı; ama, başka bir grub> ı aşka bir teşkilatın burada bu olaylan yaptığı inancı bence
çok daha ağırlıklı.
TEVFİK DİKER (M;
kullandığı, bize anlattığınız i

:

- Yani, taşeron olarak diyorsunuz değil mi? İran'ın
. mi Hareket Örgütünün benzeri; ama, adı islami Hareket
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ör g ü t ü olan örgütü bir k en ar

oyuyoruz şimdi; or ad a ihtimalât zayıflıyor. Iran kuvvetli, bir

başka taşeron grup var; '
o grupta Türk grubu; yani, Türk teşeron grubu diyo rsu n u z. Y ani, o
İ r a n l I n ı n de diği gibi ben Türkiye'de de eylem yaptırırım , kendi adam ım var.
HANEFİ AVCI - Senin gibUO tane daha benim grubum diyor.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Yani, ama, siz o n la rd a n Türk

grup

anlıyorsu nuz. Bir başka Türk taşeron grubu.
HANEFİ AVCI - Türk grubu; ama, bu Türk grubunu şöyle de yoru m lam a k
mümkün: Türk Grubu ama, z a m a n z a m a n İ r a n l I l a r ı n da kendi g ö re v lile rin in
içine g ird iğ i bir grup. Mesela; İstanbul'da ..........

Iran

dip lo m a tla rın ın dahi bu

olaya g ird iğ i ortaya çıkarıldı veya be lli oranda veya dip lo m a t olm asa dahi
İran'da bazı g ö re v lile rin de g e lip bu olayla ra katıldığı, iştira k ettiğ i; yani, Türk
grup ama Türk ile oradaki bazı

Ir a n

grup diye anlam ak lazım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

g ö re v lile rin in m üşterek hareket ettiği b ir
Şunu hemen, sıcağı sıcağına

banim de

kafamda olan bir soruydu bunu açmak istiyorum .
Şimdi, yani bu sizce I s l a m i Hareket Örgütü olm am a şeyi üzerinde
ağırlıklı duruyorsunuz; ama. I r a n kaynaklı arıyorsunuz, doğru de ğil mi?
HANEFİ AVCI - Doğru efendim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şimdi, bunun dışındaki on tane grup b u n la r
orayı açmak istiyorum ,

Islam i

hareket Örgütü gibi dire k t bağlı çalışan g ru p la r

mı yoksa bir menfaat çatışm asından dolayı sadece para karşılığı bir eylem
yap ab ile cek gru pla r mı? Şunu demek istiyorum , örn eğ in siz de m inki
konuşm anızda da Susurluk'un bu anlam da da tam org an ize olm adığı
ka n aa tinde sin iz o tarih lerd e. Ancak, ne bileyim bir Çatlı'nın daha önceki
dönem lerde de k ullan ıldığına ilişkin bazı açıkla m ala r oldu. Ö rneğin bir A la d d in
Çakıcı bu piyasada çok uzun zam anlardır var; yani, şim di bu çeteyle
bağlantıları n e dir o ayrı; ama, geçm iştede var belki tam org an ize olm am ış
o ls a la r da bu tür para karşılığı menfaat çakışması olan b ir grup o la b ilir mi?
Bu bir Behçet Cantürk'ün de işine g e le b ilir aslında İran'la b ir iş b ilirliğ i
yoktur; ama, işine de g e le b ilir. Efendim, bu bir başka b ir u lusla rara sı örgütün
veya devletin de işine g e le b ilirv e bir m enfaat çakışması neticesi para karşılığı
içeride bu anlam da bir grup kullanılm ış o la b ilir mi?
HANEFİ AVCI - Yani, bu ih tim a lle ri belki biraz çoğaltm ak mümkün; ama,
çok makul değil bu ih tim aller. B irincisi diyorum ; ilk o S usurluk ile ilg ili
başlayan birçok şey PKK'ya karşı diye başlanm ıştı, PKK ya n d a şla rın a diye
başlanm ıştı ki, Uğur Mumcu bu konuda bence PKK'nın tam karşıtı olan bir
insandı yazdığı her şeyle kendini gösteren bir insan; yani, böyle bir hedef
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olm ası bence mümkün olm ayacak b ir şey. Böyle b ir hedef seçilm esi manası
yok ki, yazıla rın a bakarsanız hep PKK a le yh in e çok daha cid d î yazıla rı var
böyle on la rı e leştiren .
TEVFİK DİKER (M anisa) - U yuşturucuya da var, silah kaça kçılığına da
var.
HANEFİ AVCI -

Uyuşturucuya da var silah kaça kçılığına da var; ama,

a ğ ırlıklı o la ra k bu çizg isid e çok net yani. PKK'ya karşı tavrı çok net. H rtta ,
be lki ke n d in in yazdığı o kadar de ğil; ama, A b d ullah Ö calan'ın kendi yazıla rın a
bakarsa nız o çok daha se rttir Uğur M um cu'ya karşı daha ağır e le ş tirile ri vardır;
yani, sen eski b ir devrim ci o larak böyle mi

düşün üyorsu n

k ita p la rın d a çok daha ağırdır. Hatta ilk olduğu

diye

Apo'nun

gün, belki birçok insanın

kafasında PKK'mı yaptı diye düşünm üştür; çünkü, PKK'nın kendi yazdığı kendi
do küm a nla rın da , ken di ele m a n la rın a , kendi m ilita n ın a ve rd iğ i yazılara
ba karsanız U ğur Mumcu çok yoğun b ir kin oldu ğun u g ö rürsü nüz veya böyle
sanki kendi m ilita n la rın ı y ö n le n d iriyo rm u ş gibi b ir hava b ile h isse d e rsin iz.
Bazı PKK m ilita n la rı bu açıdan böyle düşünm üş o la b ilir diye düşünüyorum
ben. Yani o açıdan, pek böyle PKK ve PKK karşıtı ola ra k oluşan gru pla rın
yapma ih tim a li bana göre çok zayıf. D iğer m enfaat g ru pla rının ise böyle bir
eylem yap m ala rı ne Türkiye'de bu zam ana kad ar çok görülm üş hir olay de ğil.
İkincisi, bu olayın yapılış biçim i, şekli, şem ali itib a riy le on la rın b e c e rile rin in
ü ze rind e bir olay. Bir üçüncüsü de d iğ e r o la y la r var ki Uğur Mumcu olayını
yalnız başına gö rürsek belki benim düşündüğüm aynı kanaata varam ayız; ama,
ben bu o la yla rı bir örgüt yapm ıştır diyorum ; çünkü, örgüt yapm ışsa b ir tek olay
yapıp da bırakm az, örgüt seri devam etmesi lazım , ö rg ü tü n varlık seb eb i o
zaten.

Seri

devam

edip

gelen

bu

o layla rın

hepsi

diyorum

aynı

g ru p la r

tarafınd an yapılm ıştır, A nkara'daki 4-5 olay var. Eğer bu şeri aynı gru pla rca
yapılm ışsa U ğur Mumcu'ya siz böyle b ir çeteyi b a ğ lılık kursanız bile A m erikalı
için ne diye ce ksin iz, Suudi A rab istan lI için ne d iye ce ksin iz veya Mısırlı için ne
diye ce ksin iz; O nların o seb ep leri yok yani; ama, demin anlattığım g ib i Iran
kaynaklı bir olayın bu saydığım bütün h e d e fle rle ilg ili sebebi var; veya o n la r
açısından gayet makul b ir hedef yani.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Efendim , Ç a tlı'nm cevabı alınam adı. Çatlı
daha ön ceden u lusla rara sı eylem le re girm iş. Bu d e d iğ im iz yete n e kle re sahip
ve U ğur Mum cu'nun yazıla rın da Çatlı sizin te s p itle rin iz e göre çok g e çiyo rd u ve
çok önceki yılla rd a n önce geçiyordu özel ola ra k Ç atlı, Oral Ç e lik g ibi. Ö zellikle
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Çatlı ism ini alm ış; yani, İsviçre, İtalya, Fransa b a ğ la n tıla rı varb Y ani, Mumcu
Çatlı m eselesi var.
AHMET PİRİŞTİNA ( İzmir) - Orada bir m enfaat çakışm ası o la b ilir mi?
U ğur Mum cu'nun ölüm üne iliş k in m enfaat çakışm ası.
KOMİSYON ÜYESİ - islam i H areket bu hususta ye te n e kli d iyor. Ama,
diğ e r g ru p la rd a bu hususta yete nekli de ğil o n la r kadar, o n la r yapam az d iyor.
HANEFİ AVCI - D iğer örgüt derken bu zaten adi
ö rg ü tle rin i kastediyorum efendim id e o lo jik ö rg ü tle ri d e ğ il.

bir

çete,

mafya

TEVFİK DİKER (M anisa) - Bu çatlanın içinde bu lu ndu ğu S usu rlu k öncesi
o la yla rı o sizin son cü m le le rin iz d e k i g ib i hani bir adi o la y la r z in c irin d e mi
alm ak lazım? Bir hayli yete neğ i im kânı, b ilg iy i, b e ce riyi g e rektire n e yle m le rin
g e rç e k le ş tirile b ild iğ i ve g e rç e k le ş tirile b ile n bir ö rg ü t olayı o la ra k bakm am ak
mı

lazım

siz

de n e yim li

bir

istih ba ra tçı

olarak.

Ahm et

tam am lam ak için soruyorum . Burada böyle bir tesp itte n

Beyin
sonra

soru sun u
çok

güzel

s ö y le d ile r; İran bu işi yaptıracaksa, T ürkiye'de b ir taşeron k u lla n a c a k s a bu
taşeron b u n la r olam az mı yani? T ürkiye 'd e E m niyetin ve istih ba ra tın bu gü ne
kadar ortaya ç ık a ra b ild iğ i bunlarda n daha ye te n e kli Türk için d e o la b ile c e k
taşeron grubu yok benim b ild iğ im , sizin b ild iğ in iz varsa o Türk taşeron g ru p la rı
da d e ğ e rle n d irm e k lazım.
HANEFİ AVCI - Yani, b ir İslâm î H a reket ö rg ü tü n ü böyle e n in e boyuna
in c e le d iğ in iz zaman çok cid dî bir grup efendim . B u n la r örgüt d e ğ il, bence adı
İslam i ha reke t kendi adına kurmuş, kendi adam larını ikna etm ek için ama
ad am la r tam amen profe syon el, b ir d e vle t organı tarafınd an e ğ itilm iş ,
y e tiş tirilm iş , sonderece pro fe syon el hareket eden in sa n la r; yani, bu a d am la rın
bir buluşm asını b ir fo to ğ ra fla ya b ilm e k veya birdefa takip e d e b ilm e k öyle o
kadar kolay, mümkün şey d e ğ il yani.
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Şim di, H anefi Bey şöyle bir şey var.
Çok o rg an ize grup diyorsun uz, bu in s a n la r d e vle t tarafınd an şey etm iş ama
basit işle rle araba hırsızlığıyla uğ raşıyorlar. M addî yönden bir araba ça lıp ,
onu satm ak ondan arasındaki elde ed ece ği g e lire m uhtaç o la ca k kad ar olan
bir grup: yani, bu bir tezat de ğil m idir?
HANEFİ AVCI - Araba ça lıyo rla r; doğru ama, a ra ba çalm a o la y la rın a b ile
baktığınız zaman araba çalm a o la yla rı çok enteresa n. Araba çalan ı hiç kim se
alanı tanım ıyor. Alanı, satan hiç tanım ıyor, 4 üncü k iş ile r bunu sırada n,
gerçekten gerçek bir araba za n n e d iyo r ve sizin ara b a la rın ızı g e rçek fa tu ra
ola ra k te kra r geri trafiğe k a yd e d iyo rla r; yani, aynı araba kendi tra fiğ in iz e iki
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defa kayıtlı. Bunu öyle kolay yap ılaca k iş de ğ il; yani, şöyle ta rif ed eyim , iki kişi
araba çalm ak için y e tiş tiriliy o r, bu ad am la r o kad ar güzel araba ça lıyo rla rki
böyle san iye sin d e ç a lıy o rla r g e tiriy o rla r bir yere b ırakıyo rlar; başka 3 üncü kişi
g id iy o r

arabayı

oradan

alıyo r

kimin

çaldığını

hiçkim se

görm üyor.

Onu

g ö tü rü yo r p la ka yla evra kla rla bir ga raja bırakıyor hiç onu görm eyen 4 üncü bir
kişi g e lip aracı oradan götürüp varıp b ir yerde satıyor. Y ine o a ra ç la rla ilg ili
yapılan b e lg e le rin , evrakların ye n ile n m e sin e baktığınız zaman yani ben şöyle
sö yle ye lim

oradaki evrakların

dedim

yani

ki,

bu

şu

bir kısmına

vasıftaki

in s a n la r

bakarak
bizim

de

ora da ki

arka da şlarım a

yapm am ız

lazım

bir

b ilg is a y a rla bu kadaC işi b e cere bilm ek lazım. Biz altı ay fala n uğraştık onların
se viye sin in yan sına ge le b ilm e k için. O adam sıradan bir insan otu ru yo r bir
b ilg is a y a rla Renonun gö ğü sünd eki plaka num arasına kadar, m otor şase
num arasına kad ar he psini çakıyor ve aklınıza gelen bütün b e lg e le rin aynısının
sa h te sin i yapıyor, yen id en tra fiğ in iz e varıyor sıfırdan arabanız fatura kesmiş
gibi ka y d e d iy o r ve bunu götürüp satıyor. Evet, yaptığı yöntem ola ra k zaten
diyorum , adı Islami H a reket ama adam ların sırf k e n d ile rin i in an dırm ak için
belki de o ad bizim ve rd iğ im iz b ir ad; çünkü, orada bu lunan birtakım islam i
hareket la fları vardı, ke n d ile ri bile sö yle r siz bize islam i hareket d e d in iz biz de
k a b u lle n d ik bu ismi d iyorla r. Böyle bir ismi yok grubun aslında; ama, grup
tam am en p ro fe syon el. Demin çok az açtım belki konu d e ğ ild ir diye; o kişile rin
b ir eğitim not de fte rine baktığınız zaman demin arzzettim b ir araba takip olayı
var üç ara b a yla bir kişi nasıl takip e d ilir dersi. H iç b ir örgütün böyle b ir arabası
yok o k iş ile rin telefon nasıl d in le n ir, postanedeki bir adam nasıl elde e d ilir
diye no tları var. G id iyo rla r Türk postane sind eki b ir adam a, k e n d ile rin i devletin
is tih b a ra t g ö re v lile ri gibi tanıtıp, bir büroya ta ş ıy o rla r bu şahsın önce film e
ç e k iy o rla r hayatını, evine varıp röportaj ya p ıy o rla r sivil in s a n la r vasıtasıyla,
her türlü b ilg iy i top layıp d iyo rla rki biz devletin g iz li ista h b a ra t s e rvisin d e n iz,
seni a ra ştırd ık in c e le d ik senin vatan m illet uğruna bize görev yapm anı
b e kliyo ru z d iy o rla r ve ke n d isin in hakkında çe kilm iş film i g ö ste riyo rla r;
hanım ının çocu kla rın ın he psinin hakkında b ilg ile ri v e riy o rla r ki, şahıs diyorki
ben yüzde yüz de vle tle irtib atlıyım , karşım daki adam d e vle t g ö re v lis i bu kadar
beni çok iyi tanıyan biri ve d iy o rla r seni ken dim izle çalışm aya layık gö rdü k sen
v ata nseve r b ir insansın bize yardım ... Zaman zaman senden b ir telefon
d in le m e n i istesek yap ar mısın; adam yaparım
diyor. Adam a senet
im za la tıyo rla r, vatan m illete hizm et edeceğim diye görev kağıdı im za la tıyo rla r,
işte hediye v e riy o rla r yani kla sik bir istih ba ra tın yaptığının h e p sin i ya p ıyorla r.
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Adam g id iy o r ve za n n e d iyo r ki adam, devletin çok iyi b ir g iz li te ş k ila tın a ,
ş e re fli bir gö rev yapm aya aday b ir adam z a n n e d iy o r g u ru r duyaca k hale
g e liyo r. Bu adam h iç b ir şey yapm adığm ı söyled i; ama, be lki de h e d e fle rin in bir
kısmını böyle ku lla n d ıla r. Daha sonra İrfan d iyo rki bunu İra n lIla r bana bu
gö revi verd i. Ben o n la r adına bu adamı organize ettim , d in le te c e k tim ge re kirse
diyor. Bunu

h iç b ir örgüt yapam az yani.

Adam

kapalı

m ünübüsü

bulm uş,

kam eraya alm ış, çalışırken günlerce işçinin fotoğ rafın ı çekm iş, son rad a d iy o r
ki "bak herkes otururken sen çalışıyorsun; seni bunun için tercih ettim " d iyor.
"Senin hakkında bu kadar b ilg i topladım " diyor; yan i, a d a m la r sıradan in s a n la r
veya sıradan bir örgütçü değil bu ad am la r yani.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Kom isyon m üsaade ed erse Ahm et Bey sizin
d e d iğ in iz bir yerde kalıyor. Siz ifa d e le rin iz d e şöyle d e d in iz Sayın Avcı, bu
islam i H areket adını bizim ve rd iğ im iz örgütün, İran'da eğ itim gördü ğü
im kâ nla rın ın olduğu tamam; ama. Uğur Mumcu c in a y e tiy le ilg is in in o la b ilm e
yüzdesi çok düşük.
HANEFİ AVCI - Başta öyle in anıyorduk; am a ,‘ so n un da evet bu in an cım ız
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Şu gün için soruyorum .
HANEFİ AVCI - Şu gün için evet in an cım ız

aza ld ı.Y ü zd e

10'un

altındadır.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Bu bir; yine ö b ü r taraftan işte S usu rlu k'ta
karşım ıza çıkan ö çete d e d iğim iz, biraz önce U ğur M um cu'nun y a zıla rın d a
ism ini b u ld uğu m uz kesim inde ih itim a lin i zayıf b u lu yo rsu n u z.
HANEFİ AVCI - Hemen hemen yok gibi.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Yok gibi

b u lu yo rsu n u z,

etti

iki.

PKK

itira fç ıla rıy la ilg ili hani bu işin e ğ itim in i alm ış diyo ru z ya, bu çok ön em li e ğ itim i
g e re ktiriyo r, cesareti ge re ktiriyo r, b u n la rla d a ilg ili...
HANEFİ AVCI - ihtim al zayıf diyorsunuz.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Şimdi geriye iki şey bıraktınız. Bir; İran'ın
kendi e le m a n la rıyla Türkiye içe risin d e bu olayı g e rç e k le ş tirm e s i, İran'ın ken di
is tih b a ra t ö rg ü tle rin in

ge rçe kle ştirm e si.

İran'ın

is tih b a ra t ö rg ü tle ri ile

Türk

teşe ro n la rın ittifakıyla g e rçekle ştirm esi. Şim di, benim sizden alm ak iste d iğ im
biraz önceki şoy hep yok e ttiğ im iz yeni ortaya çıkardığım ız bazı bu h a re k e tle ri
g e rçe kle ştire ce k o yeni grupla ilg ili biraz bizi b ilg ile n d irir m isin iz? T ü rkiye 'd e
yepyeni b ir şey ortaya çıkıyor. Yeni bir o lasılık çıkıyor yeni b ir güç çıkıyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzm ir) - isterse niz ben de tam am layayım , ik is in i
b irden ; çünkü, b a ğ lantılı, hemen hemen Tevfik Beyle aynı noktada n h a re ke tle .
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Ş im di ben, olayın üzerinden dört sene ge çince p o lis in ç e k in c e s in i de
anlayabiliyorunn za n n e d iyo ru m ,sizin izahm ız d o ğ ru ltu su n d a . P ro je k tö rle r
ge lm iş işte doğruyu da yapsan m esleki ka riye rin e olum suz e tkileye cek...
HANEFİ AVCI - Ondan çok basm masm çok rahatsız o luyo rsu nu z.
AHM ET PİRİŞTİNA (İzm ir) - B un la r var; ancak, olayın oldu ğu aşam adan
itib a re n ; yan i, ö z e llik le benim kişisel kanaatim , a ile s in in bu gü ne ka d a r bize
sö y le d iğ i bu işle ilg ili araştırm ış, yazmış, hukukî açıdan ird e le m iş herkesin
h e m fikir o ldu ğu bir kanaat var. D evlette biraz bu işin için d e . Y ani, olayın
üze rine gitm em iş. Soruşturm a ge re ktiğ i şe kild e yapılm am ış. E m niyet gü çle ri
g e re ktiğ i boyutta savcılığa yardım cı olm am ış. M illî İstihb arat T eşkilatı kendi
pe rfo rm a n sıyla doğru ora ntılı bir şe kild e b ir çaba sarfetm em iş gibi b u lg u la r
var. Ş im di, hemen Tevfik B eyinkiyle ba ğlam ak istiyorum şim di b ir yandan o
ta rih te olm asa, bu biçim iyle o rg an ize olm asa b ile , işte siz in d e çok önem li
katkıla rın ızla

ortaya

çıktığını

varsa ydığınız

b ir

çetem si,

d e vle t

içinde

ö rg ü tle n m iş bazı kişile r, siya tçiyle ba ğ la n tılı. Em niyetle b a ğ la n tılı in s a n la r var.
Ş im di, bunu h e p sin i b ir d e ğ e rle n d ire b ilir m iyiz; yani, bu taşeron b u n la rla
b a ğ la n tılı o la b ilir mi, Tevfik Beyin de te kra r altını ç iz d iğ i g ib i, İkin cisi bunun
soruşturm a aşam asında b u n la r e tkili olm uş o la b ilir mi? Ne boyutta etkili olm uş
o la b ilir le r veya hu t da bugün için v e rd iğ in iz örnek gibi bir başka çekince mi
var, b ir başka n e de nle ge re ktiğ i g ibi söruşturulam am ış?
HANEFİ AVCI - Şim di, efendim , ben şeyi tam arz edem edim g a lib a .
A slınd a,

Iran

D evleti

tarafından

o rg an ize

e d ilm iş

küçük

gru pçu kların

T ü rkiye 'd eki e yle m le ri veya T ürkiye 'd eki fa a liy e tle rin i anla tırken a slın da birtek
Islam i H a reket de ğ il, şu ana kadar orta yere çıkarılan 3 tane grup var zaten.
B unlar, hiç b irb irin e bağlantısı yok. 3 ayrı grup, 3 ayrı eylem i hatta 4 grup
d e y e b ilirim şu anda isp atla ndı bunlar.
1- Islam i H a r e re t ö rg ü tü
e y le m le r var.

Bu

a d am lar

d e d iğ im iz is im le n d ird iğ im iz in sa n la rın

İran 'd a

eğ itim

g ö rm ü ş le r yetişm işler,

hatta

yap tığ ı
kim ler

t a r a f ı n d a n d e s t e k g ö r d ü k l e r i d e ç o k n e t o r t a y a ç ık t ı.

2- Jak Kamhi su ika stin i yapan in s a n la r da İran'dan g e lm iş le rd i, orada
eğitim g ö rm ü şle rd i; ama, dem in anlattığım g ru pla h iç b ir b a ğ la n tıla rı yok.
TEVFİK DİKER (M anisa) - B unlar T ürkiye 'd e ne o la ra k ge çiyo r? Y ani, o
suikastı yapan grup?
AHM ET PİRİŞTİNA (İzmir) d iyo ru z on la ra ne diyoruz?

Jak K a m h icile r, bu n la ra
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Islam i H a reket

HANEFİ AVCI -

O nlar da k e n d ile rin e bir isinn ve rm iş le rd i, bu na b e n z e r

İslam! H areket süreci gibi b ir isim v e rd ile rd i; ama, bence
ta ra fm d a n ........... çünkü orada onun asıl...

tam am en

Iran

TEVFİK DİKER (M anisa) - B unlar hep Türk taşeron değil mi Sayın Avcı?
HANEFİ AVCI -

Tabiî efendim . Bu olayın asıl lid e ri p o zis y o n u n d a k i

insan halen yaka la nm ad ı Yaşar P olat firard a. B irço k sırrı b e lki o çözecek
neyse veya b ir kişi daha var ik is in in d e İranlı o ld u ğ u n u da b iliy o ru z o
ad am la rın. Ş im di, bu bir, I s l a m i H areket adını koyd uğ um uz grup var. iki, Jak
K am hi'ye eylem yapan grup var; bu ayrı bir grup k e s in lik le İra n ’dan g e ld ik le ri
te re d d ü t e d ilm e ye ce k kadar açık.
AHMET PİRİŞTİNA ' ’zm ir) - B irb irin d e n h a b e rd a r mı bu nlar?
HANEFİ

AVCI

-

Hiç

tan ım ıyorlar.

B irb irle rin d e n

h a b e rle ri

yok

ve

b irb irle rin e yan yan a da koysanız fiz ik o larak da yöntem o la ra k benze m eyen
in sa n la r; yani, farklı tip le r.
Ü çüncüsü; geçen yazın ö ld ü rü le n iki iranlı rejim m u a lifi insan ve o n la ra
yardım cı

olan

b ir grup

var;

ama,

daha

çok

İran'd an

T ü rk iy e ’ye

ge lm iş,

T ü rk iy e ’ye yerleşm iş, Türk vatandaşı olm uş veya d e ğ iş ik h ü viye tle kalan
in s a n la r var. Bu apayrı bir grup bu saydığım iki g ru pla hiç irtib a tı yok. Ben
diyorum ki, 4 üncü b ir grup veya 5 inci bir grup daha vard ır burada. Ş im di,
bunu şöyle dü şünüyorum

İran’da id e o lo jik bir ülke. O rada

devletin

resmi

ku ru m la n yan ında id e o lo jik hareket yapan birtakım k u ru lu ş la r da var.
AHMET PİRİŞTİNA (İzm ir) - Özür d ile ye re k hemen birşey soracağım .
Bu boyutta fa liye t gösteren h e rha ngi b ir şeyin b izim is tih b a ra t
te şkilatım ız tarafınd an te sp it ed ile m e m iş olm ası. Em niyet tarafınd an tesp it
e d ile m e m iş olm asını mümkün gö rüyo r m usunuz?
HANEFİ AVCI - Mümkün efendim .
AHMET PİRİŞTİNA (İzm ir) - Yani böyle büyük b ir o rg a n izasyo nu...
HANEFİ AVCI - Büyük derken şöyle sö yle ye lim efendim . I s l a m i H a reket
ö rg ü tü n d e n in sa n la rı tesa düfi bir o layla b a şla yın caya k a d a r y a p tıkla rı b ir ton
olay

var,

hiç

h a be rim iz

h issed iyoru m ; ben kendim

yok

böyle

b ir

örgütün

şahsım diyorum

varlığ ın d a n ;

ki bö yle

bir grup

ama,
va rd ır.

şunu
Kim

b ile m iyo rsu n u z. Ne zaman b ir oto hırsızlığı o la yın d a n p o lis b a ş lıy o r eve
g ittiğ in d e la v la r ro ke tle r çıkıyor. O rada s ila h la r çıkıyor d iy o rla r ki ha bu
a d a m la r bu nlarm ış diyorsun uz. Ama o tarih e kad ar a d am la rın yaptığı 5 tane
eylem var. O e ylem le rde n hiç kim senin ha be ri yok. Jak Kamhi te sa düf ortaya
çıkıyor, ilk o la y la rı daha ilk e yle m le ri. Daha sonra grubun son e y le m le rin i
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b iliyo ru z: ama, başka eylem yapm adım diyor; fakat, buradaki Iranlılarm yaptığı
birtakım o layla rı o n la r tarafından yapılm adığını kimse ga ran ti edem ez. Bunun
g ibi, A nka ra'da ki şu anda saydığım fa ili m eçhul o la yla rd a b ir grup tarafından
yapıldı; ama, aydınlatam ıyoruz. Ama bir grup ^var, bu grubun kim olduğu
konusu tam ola ra k ortaya çıkarılam ıyor. Şim di, şöyle söyleyeyim b ir örgüt
a n la yışıyla çalışırsa bunu ortaya çıkarm ak daha kolay. P ropaganda yapacak,
yeni elem an kazanacak, birtakım kitle le re açılacak, kendi yaptığını yayacak;
diyece k ki. ben yaptım bu olayı, o yaptığı eylem in k itle le r üze rind eki havasına
d a ya n ıla ra k yeni in s a n la r devşirecek. Bu gru pla rın öyle bir derdi yok. Islami
H a reket

Örgütü

h iç b ir

bir

eylem in i

üstlenm iyor.

Kendi

elem anına

bile

anlatm aya gerek duym uyor. Basına açıklam a yapm ıyor, ken dinin yazılı basın
b ild irg e s i bile yok, ken dinin reklam ı da yok. Bu gruba nüfuz etmek biraz daha
zor. Ancak, kendi tanıdığı, b ild iğ i in san ları çağırıyor, seni ben kabul ediyorum
diyor. K la sik b ir istih b a ra t te şkilatı gibi, de vle t gibi çalışıyor, ha lb uki diğe r
m arksist b ir örgüt veya solcu b ir örgüt veya sağcı b ir örgüt öyle yapmaz.
H izb u lla h , ne yapıyor; ilk eylem i yaptığı zaman ba ğırıyo r "ben yap tım ” veya
Dev- Sol “ben yaptım " diye ba ğırıyor. PKK "ben yap tım ” diye b a ğırıyor sonra da
bu eylem in ü rü n le rin i toplam aya kalkıyor. Kendi açısından diyorki kitle le re bak
bunu yaptım , başka ya p a b ilirim sen bana destek vere ceksin , g e le ceksin veya
on la ra sem pati duyan in san ları kendine çekmeye çalışıyor. Bu ad am la r örgüt
d e ğ il, adı örgüt. Ama, fa a liye t tarzları, ha re tle ri, yaşa m larıyla örgüt değil,
k e s in lik le b ir istih b a ra t grubu tarafından kurulm uş, y ö n le n d irilim iş T ü rkiye ’de
onların özel op era syo n la rın d a çalışan in s a n la r bunlar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sadece öldü rm e yle sonucunu almış oluyor,
ayrıca p ro pa gan da boyutu yok yani.
HANEFİ AVCI -

Ne profaganda, ne yeni bir elem an kazanm a ne de

başka bir şey yapm a, klasik boyutta h iç b ir şeyini yapm ıyor, b ir dergi bile
çıkarm ıyor. H albuki b ilirs in iz , bütün ö rg ü tle r önce bir dergi çıkarır, önce bir
de rnek kurar, ondan sonra örgüt eylem in i yapar. Bir kitleye ken dini tanıtır.
Yani, yap tığ ın ız zaman size bir sayg ınlığın artaması lazım . Böyle b ir ge re ğ in iz
yok, se n d ika n ız yok, h iç b ir yayın organınız yok; ama, ö rg ütsün üz diyorsun uz.
Dem in

sord uğ unu z

soruya

g e lirse k

efendim .

Devlet

işin

üzerine

cid d iy e tle g id ilm e d i; bence d e vle t işin üzerine cid d iye tle g itti; ama, bu g ittiğ in i
halka isp a tla ya m ıyo r ne yaptığını. Ben dem in diyorum bu islam i H areketi orta
yere ç ıka ra b ilm e k için, bu adam ları

ya ka la ya b ilm e k için bütün ö rg ü tle r daha

fazla sefe rb e r oldu; ama, herkeste bir yanlış hatam ız he pim iz bu adam lardan
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bunu çıkarırız düşüncesi çok daha hakim di İslam H areket Ö rgütünden. O, 95'ii
yılların sonuna kadar çıkarılam adı. Yoksa, norm al şartla rda bu adam ların
yakalanm ası o kadar kolay

değil.

y a k a la n a b ild i ve bu örgüt ortadan

O kadar cid d î d ü ş üldüki,
kaldırıldı.

G erçekten

çok

bu

ad am la r

büyük em ek

sa rfe d ild i; ama, biz bunu, ne kadar emek sa rfettiğ im izi ne kadar uğraştığım ızı
kam uoyuna anlatam adık veya be lkid e olayın m a ğ du rlarına a n la tıla m adı
yeterince. Yoksa gerçekten, de vle t cid d î olarak uğraştı bu konuyda yan i.
BAŞKAN - Bitti mi Ahmet Bey?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben bir şey daha sorarsam biticek benim ki.
O da zannediyorum , tabiî. Sayın Avcı ne boyutta cevap verecek onun
ta kd irin e kalıyor.
HANEFİ AVCI - Yok doğruyu söylerim .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim , Susurluk'ta çok ön em li şe yle r
sö yle d in iz, o günden bugüne yaşam ınızda ne değişti? Y ani, bu nları söylem iş
olm anızdan sonra her yönüyle soruyorum ; çok teb rik aldınız mı, çok ta k d ir
aldınız mı veya teh dit e d ild in iz mi, ten kit aldınız mı, alm adınız mı, hakkınızda
he rha ngi bir kanunî işlem yapıldı mı? Kendi iste d iğ in iz boyutta tabiî...
HANEFİ AVCI -

Efendim,

he rhangi

bir

te h d it

alm ış

de ğ ilim

veya

he rha ngi bir kanunî işlem de yapılm adı veya bu konuda niye böyle konuştun
diye he rha ngi bir soru da sorulm adı. Ancak, benim kendi gıyaben duyduğum
birtakım çevre lerim Hanefi Avcı'nın bir açığını b u la b ilir m iyiz, b ir hatasını
b u la b ilir m iyiz, geçm işte olan bir suçunu b u la b ilir m iyiz? diye çok cid d î ola ra k
bir araştırm a

içe risin d e le r.

Hatta

benim

çalıştığ.m

bütün

ye rle re ,

selam

verd iğim bütün in san lara , konuştuğum herkese varıp ne b iliy o rs u n u z de ğil de,
neyi açığını s ö y le y e b ilirs in iz ; hatta bu konuda gerekirse m üka fa tlan dırırız gibi
bir açıyla, herkesi benim böyle
benim aleyhim de b ir kam panya açmaya
çalıştıla r.

Şu

anda

çok cid dî bir

şey

bulam adılar.

ça lışıyo rla r çok cid dî olarak araştırıyorlar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bunu
y a p ıy o rla r.,
Benim

dem inki

sorum a

dönm ek

de vle tin

istiyorum .

Yani,

ama,

bulm aya

içinde

bazı

in s a n la r

D evletin

içinde

bu

iş

savsaklanm ış, yavaşlatm a gayreti İçind e olan Emniyet, M illî Istahbarat, D e vlet
G üvenlik M ahkemesi Savcılığının da, onun ne de nin i s ö yle m e d in iz dem inki
ş e y le ...O la b ilir mi bir baka nedene mi d a ya n a b ilir; çünkü, bu yönde bir
te sp itim iz var.
HANEFİ AVCI - Uğur Mumcu olayıyla ilg ili mi?
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AHMET PIRIŞTINA (İzmir) - Evet.
HANEFİ AVCI - Ben hiç zannetm iyorum . D evlet iç e ris in d e h iç b ir kimse
böyle

savsaklam adı.

Ben

bunu

samim i

söylüyorum ;

hatta

ben,

kendi

arka da şlarım ı e le ştirm işim d ir. Bir olayı elbette çıkarm ak güzel; ama, ben bu
olayı çıkarıp kahram an, m eşhur olacağım
diye
birazcık da fazlaca
kovuşturm anın

fazla

manası

yok.

Bence

her

olay

neyse

aynı

ciddiyeti

gösterm ek lazım. Ama, Uğur Mumcu olayını bence m eslektaşla rım ız ö ze llikle
İstanbul ve A nka ra'da ki be lli in san lar, bu olayı çıkansam çok daha iyi olur
g ib ile rin d e n biraz bölye ke n d ile rin e paye kapm ak için norm alin üze rind e bir
gayret sa rfe ttile r, norm alin üze rind e bir uğraşı içe ris in e g ird ile r, birtakım
in s a n la r norm alin üzerinde fazla y o rd u la r diyeyim yani.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - T eşekkür ederim .
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) Hanefi

Bey,

Uğur

M um cu'nun

ö ld ü rü lm e sin d e n İran'ın ne gibi bir çıkarı o la b ilir? Yahut da ö ldü rtm e sind en?
HANEFİ AVCI - Şimdi efedim şöyle söyleyeyim . Bir Çetin Emeç'te aynı
şey sö y le n e b ilir. Yani Çetin Emeç, Oktay Ekşi...
ABDULLAH ÖZBEY (K a ra m a n )- Hayır ben U ğur Mumcu... Olay Uğur
Mumcu olduğu için...
HANEFİ AVCI - Yani dem ek isted iğ im şu: Yani, biz kendi m antığım ızla
bakıyoruz. Bir de onların m antığıyla bakmak lazım.
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - O nların m antığıyla bakarsanız?..
HANEFİ AVCI - Ben onların m antığıyla baktığım zaman on la r, T ürkiye'de
ö z e llik le böyle İslam a leyh ine işte islam i düşünce, Islam i o lu şu m la r aleyh ine
yazı yazan, bu uğurda oldukça gayret sarfeden bir insan bir sima g ibi görüyor.
Bir Oktay Ekşi'yi de böyle görüyor, bir Çetin Emeç'i de böyle gö rüyor. Bir Uğur
Mum cu'da böyle gözüken bir sim adır onların gözüyle baktığınız zaman ve
bence he de f o larak da onun için se çilm iştir.
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Bir de şunu sorm ak istiyorum .
Örgütü

Bu Islam i H areket Örgütü ism ini biz verd ik d e d in iz, islam i Hareket
ism ini yahut da islam i H areket olarak takm a ih tiyacını nereden

duydunuz?
HANEFİ AVCI - Şimdi, efendim ism ini biz ve rd ik dem eyelim de şöyle
sö yleye lim onların doküm anları var. D öküm an la rın da İslâm î H a reket diye
b a şlıylo r, Islami hareket süreci, Islami hareket diye çok sık geçen bir
ke lim e yd i. K e n d ile rin e biz, bakın sizin doküm anlarınızın başında İslâmî
H a reket yazıyor, islam i hareket süre cini safhalara ayırıyor falan anlatırken,
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böyle diye diye artık bu grubun adı islam i Hareket oldu ve sonra ke n d ile ri de
bu ismi b e n im s e d ile r birazcık bence. Yoksa İslam i H a reket Ö rgütü diye bir
doküm an, bir yayın organı veya bunların p o litik a la rı izleyen b ir a fiş, b ild iriye
rastlam adık; ama, bizim o do küm anlarda gördüğüm üz, o n la ra yakıştırdığım ız,
onlurın da k a b u lle n d iğ i b ir isim dir.
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Yani m esela d e d in iz çok p ro fe syon elce
araba çalm a program ları yapm ışlar. O nların ça ld ıkla rı araba; yani, bir araba
hırsızlığı örgütü denem ez miydi niçin yani belki o şey daha da fa z la geçmiş
o la b ilir.
HANEFİ AVCI - Şim di, efendim burada be lki araba çalm a olayı fazla
gündem e ge ld i; ama, aslında araba çalm a olayı d e ğ il. O k iş ile rin bu ld uğu m uz
d o küm anları içe risnd e kendi dini e ğ itim le riy le ilg ili veya İran'da gö rd ü kle ri
eğ itim ,

ald ıkla rı

no tla rla

ilg ili

epey

doküm anda

vardı.

O rada,

şifreleşm e

yöntem i, buluşm a görüşm e yöntem i, in san lara ..........eylem ön cesi birtakım
birçok konu vardı; yani, k la sö rle r dolusu do küm a nla r vardı. Bu do küm a nla rın
büyük bir kısm ında dini e ğ itim le ri de vardı; ama, bunun yan ında ,

teknik

e ğ itim le ri şöyle söyleye lim ; birtakım te k n o lo jiy i iyi ku lla n a b ilm e b ir İkincisi de
T ürkiye 'd eki

veya

dü nyadaki

kla sik

istih b a ra t

ö rg ü tle rin in

veya

gü ven lik

ö rg ü tle rin in aldığı te d b irle ri yara bilece k, onları yıka b ile ce k birtakım yöntem ler
k u lla n ıyo rla rd ı.

Yani,

öyle

b ir

yöntem

ku lla n ıyo rsu n u z

ki

bu

yöntem

karşınızdaki çalıştığınız ülkedeki gü ve n lik b irim le ri tarafınd an en z o r aşılacak
bir yöntem . Bunu elbette bütün ö rg ü tle r ku lla n ır; ama, b u n la rın k i ö ze llikle
y e tiş tirilm iş ti.

Birtakım

kon ular

varki

do kü m a n la r

gerçekten

baştan

sona

oku du ğun uz zaman, bunların he psinin ancak bir böyle b ir is tih b a ra t örgütü
tarafınd an ye tiş tirilm iş , bu am açlar için ku llan ılan in s a n la ra a n la tıla b ile c e k ve
ye tiş tire b ile c e k oldu ğun u görüyorsunuz. Şim di, o b ilg is a y a rd a

sahte

evrak

yap m ayla ilg ili, sahte belge dü zen lem e yle ilg ili, sahte a ra b a d a ki parçaların
a ya rlan m asıyla ilg ili, aklınıza g e le b ile n herşey. İkincisi; bu adam öyle
e n teresa nki adamı yaka lıyorsu nuz şahıs pa saportunun b irta n e s in i İsta nb ul'un
b ir köşesine gömmüş yanında bir 100 do la rla b irlik te , b ir ta b a n c a y la b ir 100
doları başka bir köşeye gömmüş. Başka b ir yerde başka bir nü fu s kağıdını
İstanbul'un başka köşesine gömmüş ta dağın başına. Bu g e n e llik e böyle dış
istih b a ra t se rvisle rin d e yapılır; yani, siz A lm anya'ya göreve g id e rs in iz , deşifre
oldu nuz, kaçtınız bir anda. G id e rsin iz gö m düğünüz p a sa p o rtla b ir 100 d o la r
sizi k u rta ra b ilir. Bu adam ların hepsinde bu vardır. Her ya ka la dığm ız adam,
bize İsta nb ul'un 3-4 köşesinde göm ülm üş p a sap ortlar, 100 d o la rla r, benzeri
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m a lzem eler çıkardı; yani, b u n la r norm al b ir örgüt de ğ il. Normal b ir örgüt olsa,
bu iş le rle uğraşm az yani benim şahsi fikrim , ö rg ü t gö rünüm ünde b ir şeyd ir bir
is tih b a ra t

se rvisin in

yaptığı

ele m a n la rıd ır yani.
ABDULLAH ÖZBEY

başka

bir

(Karam an)

ülkede

- Bir

istiyorum ; tabiî, İran halk devrim inden

de

gayet
son

güzel

operasyon

olarak, şunu

sorm ak

sonra, 12 Eylül öncesi ve sonrası

bu gü n le re kad ar Türkiye C u m huriyetin in Iran ile olan iliş k ile ri hep böyle
fırtına lı geçm iştir. Yani, h iç b ir durgun dönemi yaşam am ıştır. Çok basit
şeylerde n dolayı b ile b ü y ü k e lç ilik le r karşılıklı çekilm iş, ne bileyim yerine göre
ateşe düzeyine da h a .a lt dü zeylere kadar in d irilm iş; yan i, bu Uğur Mumcu olayı
olduktan sonra, ta b iî o anki kam uoyunda Islami H areket d e d in iz veya hu t Iran
yanlısı ö rg ü tle r d e d in iz burada kamuoyu desteği de vardı o günkü yani buğün
de aynı şey var kamuoyu desteği de vardı niçin o gün p ro je k tö rle r çok şey
derken bunu hakikaten Iran olayı olm uş olsaydı kam uoyu desteği de sizin
arkanızdaydı ve çok basit şeylerden Iranl'a iliş k ile rim iz i bozarken böyle
tanınm ış, şey etm iş b ir insanın yani madem Iran b a ğ lantılı ö ld ü rü ld ü niye ülke
veya hu t da b e lirli çe vre le r geri adım atma ihtiyacını hissetsin?
HANEFİ AVCI - Efendim , yani bu olaya ben Iran ile Türkiye iliş k ile ri
açısından değil p o lis açısından bakıyorum ve burada konuştuğum her kelim eyi
vicd an en in a n a ra k söylüyorum ke sin likle olayın o boyutun elbette biliyorum .
Ama, o b je ktif ola ra k bir gerçek var. Daha önce olan o la y la r var; ben belki çok
teferru atın ı size anlatam adım veya kom isyonun g ö revin e g irm iy o r o kadar
teferru ata boğulm ak. Bizim bu ad am ların iral ile ba ğ la n tıla rı kon usu nda bir
tered dü tü m üz yok. T ereddütüm üz yok derken yani şahısların kendi ifa d e le rin e
baktığm ıız zaman siz de in anırsınız. En basiti...
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Ben o adam la rla ilg ili konuşm uyorum .
HANEFİ AVCI - Anlıyorum efendim .
ABDULLAH

ÖZBEY

(Karam an)

-

Burada

sorm ak

isted iğ im

ülke

p o litika sı; yani, biz İran'ın ülke olarak, m ille t olarak veya b e lirli çıkar çevre leri
ş u n la r bu nlar; yani, bir toplu iğne başı kadar bir açığını yaka la sak adam ların
ip in i çeke ceğ iz; yani, o derece olaya şey yaklaşıyoruz; ama, hakikaten bunu
Iran yapm ışsa çok büyük bir ortada şey var; ama, diyorsun uz ki, o gün için
p ro je k tö rle r öyle ü ze rim izd eyd i ki biz... Bu size destek o p ro je k tö rle r o zaman,
halkın p ro je k tö rle ri şunu yakalayın tamam e lin ize fırsat v e rild i, bunu yakalayın.
Tam tersi basit şeylerden d iyelim ki, bütün ip le r ge rilirke rı böyle mühim b ir şey
madem e lin ize fırsat geçm iş niçin geri adım atma ih tiyacı h is s e d iliy o r.
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HANEFİ AVCI - Geri adım de ğil; yani, buna m utlaka u ğ ra ş...... Ben şunu
arz edeyim iki konu var b irin c is i; mesela çok ba sit g ib i gözüken olayda
ku lla n ıla n b ir silah var. Bu silahı sorduğunuz zaman Alm anya "ben bu silahı
İran Savunm a B akanlığına satmışım" diyor. E linizd e böyle b ir tüfek var, silah
var ve

maddi

bir

de lil

var.

Yine

ben,

bu

ö rg üt

m en sup larının

İran'da

ku lla n d ıkla rı, irtib a t kurdukları bir telefon num arası fila n da b u la b iliy o ru m .
ABDULLAH ÖZBEY (Karam an) - Hanefi Bey ben örgütü kastetm iyorum .
O in s a n la r İran'da eğ itilm iştir, odur şudur budur; ama, o örgütün d e d in iz ki b ir
kısmı zaten olay günü ve olaydan önce, biz göz altına alm ıştık d e d in iz ve
L ı ı i h l w r i n f li

i

ğ

i

ş

t

i

i
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ta rih le rin d e ğ iş tirilm e s in i de gö zaltı süresinden istifade etmek için iki
gün ile riye aldık ki, yani şey yapalım , haddizatında iki gün önce gö zaltına
alınm ıştı dem ek istediniz. Bu örgüt d e d iğ in iz İslami H areket veya diğe r isim
konulm am ış ö rg ü tle rle irtib at kuram ıyoruz de d in iz.' Yani, benim burada
söylem ek isted ed iğim , yani, örgüt bazında söylem iyorum , söylem ek istediğim
şu: D e vletle rara sı boyutta bir karşı devleti töhmet altında bırakm ak boyutunda
söylüyorum ; herkes b irb irin in açığını arıyor; şayet, böyle b irşe y varsa gayet
güzel çok büyük bir açık, yani, kam uoyuna toplum a mal olm uş bir insanı
g e liyo r diyelim bir devletin istih ba ra t servisi ortadan kaldırıyor. Yani, belki
sıradan bir insan değil Uğur Mumcu. U lusla rarası iliş k ile ri e tkileye cek boyutta
bir insan; ama, biz çok basit o layla r z in cirin d e dahi ip le ri attığım ız halde, o
ülkeyle, böyle çok önem li bir kişi kaldırıldığı zaman, kamuoyu desteği de var,
ondan sonra...
AHMET PİRjŞTİNA (İzmir) - Ama onu be lg e lo ye m iy o r ki Sayın Avcı.
HANEFİ AVCI - Efendim bir de şu var. Aslında, İran'daki bir yapı var,
şunu görm ek lazım. O adam ların beyanlarına, a n la ttıklarına bakarsak, İran'da
kendi içe risin d e bJrtakım g ru p la r var. Yani, bu gru pla r, ne kadar resmî ne
kadar sivil bilem iyorum . Şöyle düşünün, T ürkiye 'd eki birtakım insan lar,
yabancı bir ülkede böyle bir şeye girişm eye kalksala r, m illi istih ba ra tın bir
grubu olup bir şeyler yapacak, jandarm anın bir grubu olup bir şeyler yapacak,
bizim em niyetin grubu olup bir şeyler yapacak, belki id e o lo jik birtakım pa rtile r
de grup olacak. Sanki, İran'da böyle bir manzara h issed iyorsu nuz. İran'da da
İran Devlet ve gü ven lik ö rg ü tle rin in kendine bağlı gru pla rı var, herkesin böyle
bir çıkışı var; bir de, belki bizim tam görem e diğ im iz, oradaki id e o lo jik parti
oluşu m ların da böyle bir uzantılı gru pla rı var, T ürkiye'de birtakım ha reke tler
yap ıyorla rm ış gibi bir şeyler g ö reb iliyo rsun uz.
Demin i sorunuza ge lin ce; bu, bir gerçek, yani, istesek de istem esek de
bu orta^ yere çıkmış bir olay, belki benzeri küçük veya büyük İran da bizi
e liş tiriy o rd u r veya başka bir devlet deTürkiye'yi e le ş tiriy o rd u r; siz de bize
böyle yaptınız diyordur; örn eğ i var; ama, bu, bir gerçek, o ad am la r bunu
T ürkiye'de yapıyorlar.
Ben, şunu söylüyorum ; ö ze llikle son İslâm î harekât o p era syonları
■sonrası bu nların açığa çıkarılm ası, bunların dip lo m a tik ka n a lla rla usulüne
uygun biçim de ilg ili ülkeye ile tilm e sind en sonrasında, T ürkiye'de İran
kaynaklı e yle m le rle bizim yorum ladığım ız, bu benzeri yönde b ir azalm a var.
Bakın 1990 ve 1991 yılla rın d a 10'a yakın böyle a ra ba lara olan patlayıcı
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m adde o la y la r var; 1992 yılında b ir-iki öldürm e olayı var; 1993'ten sonra bir
duraklam a var. En son 1996 olayı da İran asıllı, İran'ın kendi re jim in e m uh alif
bir vatandaşına karşı kendi
yaptığı eylem. Yani, İran, bence T ü rkiye ’deki
birtakım bu çıkan o la yla r sonrası kendi içe risin de artık, T ü rkiye 'd eki benzeri
olayla rın en azında be lli oranda azaltılm ası konusunda bir anla şm a ya vardı
gibi veya T ürkiye 'n in d iplo m atik çıkışları, buradaki b e lg e le ri
orta yere
koyması onları da birazcık bu konuda g e rile tti
yılla rd a bunu aynı şekilde gö rm üyorsunuz, o

zan ne diyo rum ; yani, son
tür e yle m le ri çok rahat

yapm adıklarını görüyorsunuz.
BAŞKAN - Buyurun Tevfik Bey.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Ben, bir şey sorm ak
ifad elerde n

d e d in iz

ki, Türkiye'de

b irb irin d e n

istiyorum .

h a b e rsiz

Deminki

m uhtem elen

İran

kaynaklı 4-5 tane kuruluş var.
HANEFİ AVCI - O la b ilir.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Bu dem ektir ki, bu, İran D e vleti tarafından,
deyim yerinde ise, İran d e vle t istihbaratı tarafından o rg an ize e d iliy o r, edilen
bir davranış biçim i. Yani, o 4 grup b irb irin i tanım ıyor; ama, bu 4 grubu bir
noktaya yön le n d ire n bir güç var, İran D e vletine bağlı b ir güç var.
1 .Türkiye
M illi
istih ba ra tın a
org an iza syo n la rım ız var mı diye soruyorum?

bağlı

karşı

bizim

böyle

2 . - Bu m illi istih ba ra t seviyesin de onlara bağlı k u ru lu şla rı olduğuna
göre, bunların karşı devlette ortaya çıkarılm a görevi de o ülken in de artık m illi
istih b a ra t teşkilatına ait olm ak gerekir; yani, karşılıklı davranışa göre.
Biz, Türkiye'de şu Uğur Mumcu cin aye tinde bu m antıktan gide re k sanki
M illî istih b a ra t T eşkilatının daha büyük görev ile yüklü oldu ğu, olm ası lazım
g e ld iğ in i ben düşünüyorum . Sizce de öyle mi? M illî İstihb arat T e şkilatı karşı
İran'daki istih b a ra t teşkila tla rın ın T ürkiye'deki m e la n e tle rin i ortaya çıkarm akta
de vle tin veya bizim vatandaşın be kle d iğ i ilg iliy i gö sterdi mi ?
HANEFİ AVCI -Ş im d i efendim , elbette bu ülke g ü v e n liğ i, ö ze llikle
dışarıdan gelen gü çle re karşı asli görev. M illi İstihb aratın; ama, suç olduktan
sonra, fiili bir eylem den sonra otom atikm an p o lis de savcılık da devreye
girm ek m ecb uriye tind e bu olayın tahkikatını yapacak. İslâm î H arekât ö rg ü tü
veya İran kaynaklı terör grularının veya bu insan ların yaptığı eyle m le re karşı
benim b ild iğ im 10'a yakın operasyon var. Bunlardan iki veya üç tanesinin
yapılm ası da M illî İstihbaratın verd iği b ilg ile r üze rine yap ıldı. O nlar da bu
g ö re v le rin i b e lli oranda icra ettiler; ama, orta yerde ölen, olay, p a tla m a la r
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ölldü rm e olayla rın ın büyük bir kısmı polisin görevi ve soru m luluk sahasına
giriyo r. Bundan dolayı da biz fiilen bu işe girmek m ecb uriye tind eyiz. Ama,
onların pa sif h a reke tlerin de veya onların ne kadar eylem le ri ö n le d ik le rin i ne
kadar in san larını belki takip ederek bu işe mani o ldu klarını bilem iyorum . Belki
de M illi İstihb arat birçok şeye mani de olm uş o la b ilir. Yani, böyle başka
g ru p la r tesp it etti, takip etti, taciz etti veya onların bir kısmını başka türlü
yön te m le rle görev yapmaz hale ge tird i, bilem iyorum ; ama, fiilî op erasyonların,
işte

10 tane operasyon varsa

10 operasyonun

7 tanesini

filan

em niyet

istih b a ra t birim i veya terör b irim le ri yaptı, 3 tanesini de, isim le rin i vermem
belki yanlış olur, ama, M illi İstihbaratın verdiği b ilg ile r üzerine yapıldı bu
op era syonlar.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Yani, gerekli desteği gördük diyorsunuz?
HANEFİ AVCI - Evet, be lli oranda gördük.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Teşekkür ederim .
BAŞKAN - Başka sorusu olan ? ..Buyurun Sayın Bilgiç.
AHMET BİLGİÇ (B alıkesir) - Sayın Avcı, İran'da eğitim görm üş 4-5 tane
örgüt T ürkiye 'd e telefon id a re le rin e kadar girip b u rala rda bazı tele fonları
d in le d iğ i..
HANEFİ AVCI - Dinlem eye teşebbüs etm iş efendim
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - D inlem e yok, teşebbüs?..
HANEFİ AVCI - Yok, teşebbüs, ispatlayam adık.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Peki, bunlara Türkiye'den destek olan m illi
kuvve tlerd en bir şey var mı?
HANEFİ AVCI - Resmî güçlerden
anlattığım

çerçevede

yakalanm ış,

hiç

ifa d elerle ,

kimse

yok;

tahkikat

tamamen

her

şey

çıkarılm ış olan in sanlar.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) - Teşekkür ederim .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben bir şey daha sormak istiyorum
anlam ak

açısından,

konu

dışı;

Teknik

İşler

M üdürlüğü

ne dir

demin

orta

yere

birşeyi

İstihbarat

D a iresinde ? Tam an la tıyord unu z o kısmı ama...
HANEFİ AVCI - Efendim İstihbarat Daire B aşkanlığında 3 ayrı bölüm
var; biri, personel eğitim destek; diğe ri, aktif haber alma istih ba ra t; bir de
teknik kısım. Bu, b ilg isa ya rla ra bakar ağ ırlıklı olarak; teknik bütün, gizli
fotoğ raf çekme, tespit yapma, dinlem e cihazları dahil he psinin sistem lerin
kurulm ası, g e liş tirilm e s i, onların o rg an izasyo nun a bakar.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Sayın Başkan, m üsaadenizle.
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Sayın Avcı, teknik istih ba ra t olduğu için b iraz önce arka d a şla r da
olm adığında siz istih ba ra t b ilg ile rin e nüfuz edebilm e im kânınızın olm adığını
sö yled iniz.
HANEFİ AVCI - Buradaki görevim itib ariyle.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Buradaki göreviniz itib a riyle .
Uğur Mumcu ile ilg ili İstanbul'daki İstihbarat Şube M üdürlüğü görevinde
b u lu ndu ğu nuz için bizi eski b ilg ile rin iz le aydınlattınız. Çünkü, m edyada ortaya
çıktığına göre Emin Aslan, Daire Başkanı, görevdön alınıyor. Bize istihbarat
olarak b ilg iy i sizin çalıştığınız birim de kim v e re b ile ce k onu s ö yle r misiniz?
Bize o günden bugüne gelen ve bugün bu açık istih b a ra tla rın üstüne bilgi
ağını oluşturm uş olan kişi kim dir em niyette ?
HANEFİ AVCI - Şimdi efendim , T ürkiye'de b ild iğ in iz gibi, yalnız
em niyette de ğil bütün m akam larda çok büyük sürkülasyon var, sü re kli görevde
d e ğişim ler: ama, en az değişen de yine bizleriz. Buna rağm en,Em in Aslan
Daire Başkanımızdı, size bu konuda muhatap olacağınız, en iyi b ilg i verecek
insan o dur.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hâlâ ondan mı alm am ız lazım?
HANEFİ AVCI - Şu ana kadar odur; ancak, bugün ken disi iliş iğ i kesti.
Kaçakçılık Daire Başkanı oldu; görevden alınmadı, yer d e ğ iş iş ik liğ i oldu. Bu
o la yla rla ilg ili bilg i sahibi odur. Ancak, ben, İstanbul'da fiile n istihbarat
hizm eti yaptığım için olayın içinde olan bir insan ola ra k bu örgütü ve bu tür
in san ları ö z e llik le takip edip onların merkezi İstanbul olup, d iğ e r ille rle
koo rdin asyo nda be lli aktivitem olduğu için belki bazen biraz b ilg im var gibi
gözüküyor: ama, İstihbarat Daire Başkanlığı adına son dönem in bütün
b ilg ile rin i ve re bilece k ad re sin iz Emin Aslan'dır.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Çünkü, sizin b ilg ile rin iz İstanbul'dan
ayrılıncaya kadardı...
HANEFİ AVCI - Tabiî, 1996 yılının nisan ayında biter benim...
TEVFİK DİKER (M anisa) - O tarihten bu tarafa Emin Aslan Beyle...
O zaman Sayın Başkan, Emin Aslan Bey'le...
AHMET PİRİŞTİNA (İzm ir)' - Bir de şu Ç akıcılar, Ç a tlılar; bunlar
gerçekten küçüm senecek kadar böyle küçük çeteler mi, yoksa bu n la r büyük
org a n iza syo n la rın adam ları mı ?
HANEFİ AVCI - Bunlardan kamu g ö re v lile rin in desteğini çekerseniz,
bunları sokakta vatandaş bile döver.
AHMET BİLGİÇ (B alıkesir) - Sayın Başkan, iz n in iz le ben b ir soru daha
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sormak istiyorum .
Şim di, İran devrim inden sonra, İran'da bir rejim d e ğ iş ik liğ i oldu; bu
rejim d e ğ iş ik liğ in d e n sonra Türkiye'ye rejim m uh alifi kaç kişi, yani, birtakım
rakam lar duydum , işte, 100 bin, 200 bin, 500 bin, hatta 1 m ilyon gibi la flar
e d ild i; bu doğru m udur ?
HANEFİ AVCI - T ürkiye'ye gelen iranlı olarak; efendim o konuda biz de
İstanbul'a gittikten sonra böyle şeyler duyuluyor, söyle n iyo r ve İran'dan kaçan
rejim

m uh alifi in sa n la r çok kanundışı işlere

karışıyorlar;

sahte

pasaport,

uyuşturucu bir ton şeyle ilg ili . Resmî ista tistikle re baktığınız zaman çok düşük
bir rakam; tam hatırlam ıyorum , yani biraz atacağım , 20-25
binden
b a h se d iliyo r; ama, dünya ge n e lin e böyle baktığım ızda herkes bir dönenm den
T ürkiye 'd e o rejim den kaçan 400 bine yakın insanı Türkiye'de b u lu ndu ğu nu,
büyük bir kısmının İstanbul'da kaldığını, konakladığını sö ylüyo rlar; ama, şu
anda bu rakam bayağı aşağı düşm üştür zannediyorum .
AHMET BİLGİÇ (B alıkesir) -

Bu İslami Harekât örgütü diye ad la ndırılan ,

yani, İran tarafından desteklenen terör ö rg ütle rinin o layla rı, hangi yıllarda
başlıyor? Bu, Türkiye'ye rejim e karşı olan insanların g e çişin de n kaç sene
sonra b a şlıyor veya hangi tarih le rd e ? Onunla bir bağlantısı var mı ?
HANEFİ AVCI - Şim di, efendim benim g ö zle m led iğim son olaya kadar
o layla rın hemen hemen hepsi İran'dan kaçıp gelen rejim karşıtı in sa n la r bu
org a n iza syo n d a görev alm am ıştır; ama, belki onlardan istih ba ra t b ilg is i olarak
fayd ala nılm ış o la b ilir. Ö zellikle , 1990 yılından
itib aren . İsta nb ul'da ki ve
A nkara'daki o layla rı görüyorsunuz. Yalnız, İrfan Çağırcı'nın
ifadesine
baktığınız zaman 1984 -198 5'li yıllarda İran'a g idip g e lip eğitim gö rdüğünü,
burad aki birkaç arkadaşıyla birlikte birtakım ufak tefek o la y la r yaptıklarını,
daha çok kendi ö rg ü tle rin i ayakta tutabilm ek için , b ir-iki olayla rda n
b a hse diyo r; ama, on la r çok ciddi değil. Hatta o zaman kardeşi Rıdvan Çağırcı
yaka la n ıyo r ve 1992 yılına kadar 6 yıl mahkûm oluyor. O zaman da H izbullah
diye birtakım notlar bulunm uş, birtakım eylem ler var gasp e yle m le ri, ondan
dolayı mahkûm olmuş; ama, ciddî m anadaki benim düşündüğüm manada,
oradaki İran D evletinin organizasyonu ile buradaki eylem le r 1990 yılında
b a şlıyor ve 1992'nin sonuna 1993'ün başına kadar devam ediyor, 1993'ün
başından sonra bir duraklam a görüyorsunuz, bugüne kadar daha sonra çok
cid dî e y le m le rin i de görm üyorsunuz.
AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) Bir de rejim
m u h a lifle rin i kendi
ü lk e le rin d e k i rejim i yıkma ile ilg ili buraya göç ettikten sonra birtakım orada işi
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içeriden olm uş mu ?
HANEFİ AVCI -

Şimdi efendim ,

zaten

Iran'm

T ürkiye 'ye

en

büyük

e le ş tiris i budur. Yani, rejim karşıtı g ru p la r T ürkiye'de m ü m e ssillik açıyor,
T ürkiye'de b ild iri dağıtıylor, hatta kart bastırıyor, diyor ki, Halkın M ücahitleri
Örgütü Türkiye Bürosu fila n d ır diye... İşte, "bu insan ların aktivite si var, Türk
gü ve n lik m akam ları bunlara destek oluyor, bunlara mani olm uyor, Türkiye
C um huriyeti
Iran rejim m u h aliflerin e karşı aktif bir gö rev yapm ıyor" diye,
e le ş tiriy o rla r zaten. Yani, o taraftan gelen görüşm elere de yansıyan cid d î
ele ştiri oldu ğun u ve zaman zaman da aslında d e vle t d irekt d e ste kle m iyo r
bunları Türkiye'de ama, m aalesef öyle bir duman yaratıyorm uş gibi... Dergi
dağıtmış, telefon num araları verm işler filan örgütün b ü rosu dur diye, böyle bir
hava yaratılm ış, sanki, Türkiye bunlara destek veriyorm uş g ibi. Benim
gö zle m le d iğ im he rhangi bir devletin resm î m akam larının bu n la ra desteği
yoktur; ama, dışarıda sanki Türkiye'de özel m üsamaha görüyorm uş g ib i bir
hava ya ra tılıyo r diye veya İran öyle hissed iyor veya öyle yorum luyor
zannedyorum İran makamları.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu Uğur Mumcu olayı, İran kaynaklı tespit
ettiğ im iz, İran kaynıklı olduğundan şüphe ettiğ im iz son eylem g ib i mi sizin
ş ü p h e le rin iz..
HANEFİ

A V C I-

D iye b iliriz;

patlam a,

böyle

cid d i

o la y la r

en

son

d iy e b iliriz .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu Alaaddin Çakıcı'nın 22-23 gecesi tam
olaydan iki gün önce Ankara O telinde kalm asını Kom isyon tespit etti,
b iliy o rs u n u z basında. Bunu sizin s ö yle m le rin iz ışığında bir te sa d ü f olarak
d e ğ e rle n d iriy o r musunuz?
HANEFİ AVCI - Tamamen öyle zannediyorum . O, bu tür işlere girecek
kadar da, parasız iş yapmaz o.
TEVFİK DİKER(M anisa) - Parasız yapm az mı?
HANEFİ AVCI - Yani, o tip işlerle uğraşan bir insan.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Şimdi şu ana kadar a n la ttıkla rın ız hep
İslâm î ha reke t üzerinde durdunuz. B ild iğ im iz kadarıyla T ürkiye 'd e Müslüman
o lan ların adam ö ldü rd üğ üne pek rastlanm adı. Bu
k iş ile ri de anlattığınıza!;
göre dosyalarını in cele dik devlet gü ven likte. Bir sürü e lle rin d e silah olan
kanlı çe te le r gibi gördük. Şimdi bu insan lara bu ismi takm anız acaba
T ürkiye'de

yani,

M üslüm anların

bu

yola

yön elik bir şey midir?
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itilm e sin i,

böyle

gö ste rilm e sin e

HANEFİ AVCI - Yok, öyle bir şey olm az, kendi doküm a nla rın ı alın
bakın, ke n d ile ri yazıyor, d iyor ki, İslami Hareket diye kendi başlığını yazmış;
yani, kendi eiyazısı notların he psinin başında bunu gö rürsünüz. Yoksa, özel
olarak kim senin böyle bir niyeti yani, o tahkikat içe risin d e böyle birşey aramak
da mümkün de ğil, o anda öyle düşünülen bir olay da yoktur yani.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Dosyanın in ce le nm e sind e mesela bir
Mehmet Zeki Yıldırım var, Mehmet Ali Şeker var, Irfettin Gök var. Hüsnü
Yazgan gibi isim ler var ve bu nlar üzerinde de epey çalışılm ış ve sonunda da
siz de biliyo rsu n u z, o dosyadaki b ilg ile r de diyor ki, bunların yapma ih tim ali
yok.
HANEFİ AVCI - Uğur Mumcu olayı için, hayır; ama, İsta n b u l'd a kile r için
kesin.
FETHULLAH ERBAŞ(Van) - Yani, bu UğurMumcu olayında.
Ama, do syaları
diyorum , in ce le d iğ im

in ce le d iğ im izd e , yani ben kendi şahsi kan şatim i
zam an, başlangıcından itibaren oraya doğru bir

yö n le ndirm e var, hem po lisi hem istihbaratı,, başka ta ra fla r boşta kalmış,
devam lı oraya yüklen ilm iş. En sonda da varılan kanaatte d e n ilim şi ki, bu
yüzde 10 ihtim al o la b ilir; ama, tamamı diyem eyiz; ama ,d iyoruz ki çok zayıf bir
ihtim al bu örgütün...
Ş im d i,do syala rı in c e le d iğ im iz zaman, aşağı yukarı 7 - 8 tane bu işin
o la b ilirlik ayağını tespit ettik ve MİT'in hiçb ir şeyde. M illi İstihb arat T eşkilatının
do syalarında böyle doyurucu bilgi verd iği yok, DGM'deki dosyaları. M esela,
PKK çizg isi, mantıken Uğur Mumcu'nun yazılarını in c e le d iğ im iz zaman PKK'ya
müthiş karşı yazılar yazıyor. Buna m ukabil, PKK’nın yayın organı dem ek iyi
d e ğ il ama, yani, bir gazetede çıkan yazıda da Kürt ulusunun d in a m iğ i. Uğur
Mumcu g ib ile ri h a lle d e ce ktir m ealinde yazılar var. Bunun üzerinde fazla bir
bilg i yok; yani, en azından değinm iyor, MİT'in bir çalışm ası görünm üyor. Bu
İtira fçıla r m eselesi var. M esela, Murat Demir, Murat İpek gibi in san lar
çıkm ışlar o tarafta bir şeyler sö ylüyo rlar ve şakır şakır adam ö ld ü rd ü k le rin i
söylüyor, şu ana kadar dosyaları üzerinde hiçbir şey yok bunların. İşte, yeni
yeni te le vizyo n la rd a görüyoruz. Bize ifade veren JİTEM'in te m s ilc ile ri var, işte
Ümit O ğuzhan g ibi.,H ü seyin Oğuz gibi.
TEVFİK DİKER (M a n is a )- Sorduk onları.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sordunuz mu?
FETHULLAH ERBAŞ (V a n )- Bir Behçet Cantürk olayı var, üç yerde..
TEVFİK DİKER (M anisa) - Sayın Erbaş, sizden önce sorduk b u n la r^
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Sayın Avcı, bu nların hepsini ihtim al dışı gördü ler -he rha lde siz oinnadınız o
an- bir tek İran kaynaklı olarak, ben diyor p o lis olarak istih ba ra tçı olarak
vicdanen

yüzde 100'e yakın kelim eleri seçerek kullan m ak istiyorum aynısını,

vicdanen yüzde 100 ‘e yakın İran kaynaklı olarak d e ğ e rle n d iriyo ru m

diyor.

Bizim Avcı ile yaptığım ız bütün bilgi a lışve riin d e bunun dışında sizin
sö yle d k le rin iz in hepsini tek tek sorduk.
BAŞKAN - Bir şey var, MIT'in verdiği b ilg ile r artık dosaya yansım ıyor, o
em niyete g e lip aktarıyor, yani, biz onları dosyaya koym uyoruz.
FETHULLAR ERBAŞ (Van) - Yani, bir b ilg ile n d irm e yok.
BAŞKAN - Yani, bize verd ikle ri b ilg ile r vardır, dosyaya girm ez, h içb ir
olayda girmez.
İstabul'da faali m eçhul siyasi cinayet var mı halen

? Şu anda yok

h e rha lde değil mi?
HANEFİ AVCI - Böyle çok kam uoyunda yer etm iş, p o p u le rite olm uş olay
duymamışım.
BAŞKAN -

Daha önceki Muammer Aksoy, B ahrdiye Üçok

ve

U ğur

Mumcu, bu nlar Ankara'da çözüm lenm edi; bunu nasıl yo ru m luyo rsun uz ? Yani,
İstanbul ayağı çözüm lenm iş, Ankara ayağı çözüm lenm em iş?..
Bir şey daha söylem ek istiyorum . Bahriye Ü ço k’la.... M uam m er Aksoy'un
cin aye ti tabanca yla yapılm ış bir cinayet ...
HANEFİ AVCI - Şim di efendim , A nkara'daki olayla rın b ir de zeva ntajı
zannediyorum efendim birazcık böyle çok esra ren giz, hemen hemen hiç şah it
yok g ib i veya doğru dürüst sanık görülm ü yor,yan i, size eşgal ta rife d e b ile c e k ,
b u ld uğu nu z zaman da emin o la b ile c e ğ in iz birtakım şeylerde birtakım sıkıntı
var. İşte, Muammer Aksoy vuruluyor ;ama, fa ili gözükm üyor,

işte, bom ba

g ö n d e riliy o r Üçok için; ama, kimin g ö nd erdiği be lli değil. U ğ ur Mumcu'ya
bomba ile suikast e d iliyo r...Y a n i, birazcık da zor bir şey, h içbir fa il, eşgal ta rifi
dahi yok.
BAŞKAN -

Biriz önce

ba hse ttiğ iniz o la yla r da hep U ğur Mumcu'ya

benzeyen o la y la r da o Am erikalı, Mısırlı vesaire... O zaman Ankara em n iyeti
yahut M illi istih ba ra t Bölge M üdürlüğü... Y ani, d e vle tin
başken tinde
İsta nb ul'da ki
o la yla r
çözüm leniyor,
bilmem
A dana'da
olan
o la y la r
çözü m len iyo r, Ankara'ya gelince A nkara'daki o la y la r sır p e rde si h a lin de
kalıyo r hepsi. Yani, o zaman biz, b iris in i farzım ahal kaldırm ak

istiyo rsak

A nkara'ya gelin kaldırın
HANEFİ AVCI - Hayır efendim , yanlış mana çıkmasın. Şöyle b irşey var :
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B irin cisi., A nkara'daki olayların hepsi bom balı ve hiç sanı yok, eşgal tarifi bile
yok, bir zorluk. İstanbul'da bir ava ntajım ız var; işte Çetin Emeç olayı, değişik
h a lle r var, daha sonra, sadece b ir olayda .olayda po lis birkaç kişinin
arabasını yokluyo r, adam lar kaçıyor, arabada silah bu lu nuyo r, silahın b a ristiğ i
çıkıyor, kafanızda en azından üç tane eşgal var, hatta iki tane fotoğ raf var
e lin iz d e en azından. Yani, arabada bulunan kişinin e h liy le ti fila n kalm ıştır
a ra ba da, bu ld u ğ u n u z zaman yüzde 100 emin olacağınız birtakım b ilg ile r var.
A nkara'da bir şansızlık; h içb ir olayın fa iliy le ilg ili b ir b ilg i yok; hatta biri
g e lip size benim dese bile, yüzde 100 emin olaca ğınız ip u çla rın d a zaa fiyet var
s izin e lin izd e , bir.
İkincisi, İsta nb ul'da ki olay bir tesadüfi bir hırsızlık olayı ile başladı,
zin cirle m e ge lişti. Bunda böyle bir tesadüf olmadı. Belki ilk fitili ateşleyecek
bir tesa düf olsa buradaki em niyet en az İstanbul kadar koştu ru r ona
in an ıyo rum ; ama, o fitil nedense tam olam adı.
BAŞKAN -

Bir diğ e r

konu;

biz tab iî sizi

d in le rke n ,

mesela,

"M illi

İstihb arat gö rev yapm ıştır“diyorsunuz. Fakat, daha önceki d in le d iğ im iz
em n iyet mensubu arkadaşlarım ız bu olayın dış güdüm , yani büyük bir ih tim a lle
İran, az bir ih tim a lle de yani istih ba ra t ö rg ü tle rin in işi o ldu ğun u sö yle d ile r.
Şim di, bu id dia ortaya atılınca, bunu y e tk ilile r sö ylü yo r,sizle r söylüyo rsu nu z,
burada bütün görev M illî istih ba ra t Teşkilatına
düşüyor ve M illi İstihbarat
Teşkilatım ız şu ana kadar ve M illi istih b a ra t T eşkilatı hakkında itha m lar var,
d iy o rla r ki, bunu M illi istih ba ra t öldü rd ü
T eşkilatı şu

ana

kadar

bizim

die n le r de var; fakat. M illi istih ba ra t

g ö re b ild iğ im iz

kad arıyla

sizlere

olan

bilgi

aktarım ı da zayıf gibi görüyorum , ne diyorsunuz? Ç ünkü, siz em niyet olarak
topu attınız. Yalnız siz de ğ il, bizim daha önceki d e d iğ im iz y e tk ilile r de bu
işler, dış gü çle rin iş id ir ve dış güçler, de diğim gibi, M illi İstihb arat T eşkilatının
b irin c i işi olm ası gerekiyo r, b irin ci güç olması g e re kiyo r ve bunu tem izlem esi
ge rekiyo r; çünkü, en azından İran'da bu işin istih ba ra tı...M e sela , şu ana kadar
İran'dan yahut Avusturya d iyo r bir kısım ları, Avusturya istih ba ra tı o la b ilir diyor,
İsrail istib aratı o la b ilir d iyorla r; Suriye o la b ilir, Suriye dahi geçti burada; ama,
şu ana

kadar ben M illi istih ba ra t T eşkilatının A vusturya'da yaptığı istihbarat,

Suriye'de yaptığı istihbarat, İsrail'd e yaptığı istih ba ra t konusunda, em niyeti de
y ö n le n d iric i
konusunda
yani,
op e ra syo n la r
konusunda,
bizi
cid dî
ilg ile n d irm iy o r.
D olayısıyla,
herkes orayı suçluyor,
orası
ke n disini
savunm uyor. Bu iş nasıl olur ?..
HANEFİ AVCI - Şimdi efendim tabiî, M illi istih b a ra t ne yapıyor, ne
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ed iyo r bilem iyorum ; çünkü, o ancak operasyona! bir olay, bir bulgu bulduğu
zaman bize em niyete getirir, biz o an vakıf oluruz.
BAŞKAN - Şunu s ö y le y e b ilir m isiniz net olarak ; m esela, Iranlı bu olaya
İran D ışişleri B akanlığında veya İran istih ba ra t teşkilatı içe risin d e bu olayı
falan falan yön le n d irm iş tir. M esela bir karşı atak o larak işte operasyonu
yapalım bu operasyonu yapalım veya yaptık gibi veya S uriye'yi böldük veya
Avusturya; çünkü, Avusturya uyuştrucu kaçakçılığının olduğu yer g ib i geçiyor;
A vu stu rya ’da bsöyle bir eylem ; yani, A vusturya'daki uzantıları da o la b ilir;
Avusturya'da da eyem ler y a p ıla b ilir; o konuda, yani karşı bir şey var. mı?
HANEFİ AVCI - Efendim, sadece b ild iğ im , daha doğrusu bizde de M illi
Em niyet istih b a ra t bilg i top lad ığ ı zaman daha çok operasyon b irim i olan terör
birim in e g e tirir, bize daha az ge lir. Bundan dolayı size dem in arz ettiğim üç
olayda k e n d ile rin in b ilg ile rin e dayanarak operasyonun olacağını biliyorum .
Bunun dışında ne yapıyor ne ediyor, nasıl çalışıyo rlar veya bu o la y la rla ilg ili
ne biçim b ilg ile r var veya ne hareket e ttile r bir şey bilm iyorum , söyled iğim şey
yanlış olur. Ama, şu var; bu ülke içe risin de birtakım eylem ler g irm işle rse her
ne kadar bir dış kaynaklı olduğu için olayın dış boyutunu araştırm ak,
soruşturm ak, bulm ak çıkarmak M illi İstihbaratın görevi, on la r için daha kolay
olsa bile, Türkiye içe risin de bir eyleme kalkıştığı için benim de görevim ,
yapm ak m ecburiyetindeyim ve bu olayda açık fa a liye tim izi g ö steriyo ruz yani.
FETUHLAR ERBSAŞ (Van) - Efendim , bu olayın ve bundan önceki
o layla rın sonraki olayların birçoğunun 1990'dan sonra meydana g e ld iğ i, yani,
kendi

g ö zle m le rim izle

b iliyo ruz.

O tarihten

önce

de

Sovyet

Sosyalist

C u m h u riye tle r B irliğ in in dağıldığını, orada faa liye t gösteren birçok istih ba ra t
örgütünün veya a jan larının Türkiye ile İran arasını bozm ak için böyle bir şey
yapm aları ih tim ali üzerinde hiç duruldu mu ?
HANEFİ AVCI - Efendim birtakım faraziye üzerinde birçokşey fik ir
y ü rü tü le b ilir; ama, olup bite n le re baktığınız zaman e lde ki k iş ile rin verdiği
ifad e le r,o n d a n önce de bulunan do küm anların d e ğ e rle n d irilm e s i, e lle rin d e ki
a le tle r, yaptıkları gö rüşm eler, bunların he psine birden baktığınız zaman, bu
olayın, İran tarafından y ö n le n d irild iğ i ve organize e d ild iğ i iyice kesin; ama,
İranlIları kim y ö n le n d iriyo r, onları kim karıştırmış onu bile m iyo ru m . Yoksa,
1990 sonrası ama, m esela bir İrfan Çağırcı'nm bu işlere girm esi, ilk İran'da
eğitim yapm ası 1980'lere d a y a n ır.1984'te falan kard eşin in yaka la nıp mahkûm
olasınd an önce, yani yeni d e ğ ild ir.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, o İran ayağı d e d iğ in iz ayrı. Yani,
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S ovyetlerin
S ovyetlerin

dağılm asından sonra
dağılm asından hemen

ortaya çıkıyor bu o layla rın çoğu ve
sonra oradaki fa a liye t gösteren bütün

a ja n la r O rtadoğu'ya doğru kaydıkları söylen iyor, yani, gazetelerde n okuyoruz
veya öyle bir tah m inim iz var. Bu istih ba ra t b irim le rin in yapm ası üzerinde hiç
du ruld u mu ?
HANEFİ AVCI - Bir olayı incelerken her açı üzerinde durulur; ama, elde
bir bulgu olm adığı zaman bu ih tim a lle r hep yorum o larak kafanızda kalır,
e lin iz d e bir bulgu bir doküm an, m addî bir temel birşey bu ld uğu nu z zaman
veya en azından ken diniz in andığınız zaman bunu orta yere d ö ke b ilirsin iz..
D e d iğ in iz açık, birçok insan belki düşünm üş o la b ilir; ama, bu o açıdan
baktığınız zaman elin izd e en ufak bu durumu sizi ikna edecek veya
in an dıracak veya şüp h e le n d ire ce k bir emare görem iyorsunuz.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Yani, sebep olarak d iyoruz ki, bunu Iran
yapm ıştır. Sonra, şeye baktığım ız zaman, bizim m antığımıza göre İran'ın bu
adamı öldü rm e si için hiçb ir sebep yok; çünkü, İran hakkında h içbir yazı
yazm amış. Belki birkaç yıl önce b ir-iki yazısı çıkmış veya çıkmamış bilm iyo ru.;
İran a le yh in d e bir şeyi yok Uğur Mumcu'nun.
HANEFİ AVCI - Benim, Uğur M ucu'nunki istih b a ri durum ve yorumum
tabiî, benim maddi de lilim yok tabiî.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) -

İran'ın

Uğur

Mumcu'yu

öldü re cek

bir

nedeni yok bizim mantığımıza göre; ama, siz d iyorsun uz ki, İranlIların mantığı
ayrı çalışıyor, onun için o la b ilir diyorsunuz ve bu o la b ilirlik üzerinde bütün
faraziye İran üzerinde yo ğ un laşıyor ve şu ana kadar da İran'ın ö ld ü rd üğ üne
da ir İslam i H areket d e d iğ in iz terör örgütü veyahut da biraz evvel biraz daha
doğru teşhis, İran istih ba ra tın ın savunmanın bir kolu olarak yoksa bir başka
d e vle t niye bir başka ülkenin insanlarını örg ü tle sin , m uhakkak kendi m illi
örg ütün e elem an kazandırm ak için yapıyor. Bu açıdan, yani, İran üzerinde
durulm ası bana kalırsa dosyanın fa ille rin in , yani, dikka tle ri bir tarafa çekip
öbür taraftan biraz önce de de diğim gibi S ovyetlerin da ğılm asından sonra
ha reke t se rb e stile ri çoğalan ve bilhassa
şu
D iyarba kır'da bölge va lisi olan zatın dediği gibi
dem işti o zaman.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

anda
m ille tv e k ili olan
bö lgede casus kaynıyor

Üç tane bölge va lisi, iki tane m kille tve kili

var..
FETHUHLLAH ERBAŞ (Van) - Kozakçıoğlu'nun ifadesi.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Ha onu söyleyin de.
t
-

874

-

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Ban o zaman be le diye başkanı olduğum
için Kozakçıoğlu ile görüşm üştük ve basma da yansıdı yani.
HANEFİ AVCI - Şimdi efendim , olay olduğu zaman elbette önce mantıklı
bir ihtim al yapılır; kim ya p ab ilir; 100 tane ihtim al var, eğer, 100 ih tim ali tek tek
araştırm aya kalkarsanız öm rünüz yetmez. Eğer, m antıklı tah m in le rd e
bulu nursa nız be lli bir yere va ra b ilirsin iz. Ben bugün elim de bu Uğur Mumcu
olayı sahip olduğum b ilg ile r, b u lg u la r veya o ld u b ite n le ri yorum ladığım
zamanki merci, bundan diyorum
beş yıl önce
İstanbul'da
herşeyi
yorum lam ıştık, daha o layla r aydınlatılm am ış, İslami Hareket bulunm am ıştı, biz
toplandık karar verdik, birçok insan farklı yöne bakarken birtakım a rka d a şla r
dedi ki, bu, b u -b u sebeplerden dolayı bu ancak böyle radikal bir İran tarafına
yönelik bir grup tarafından y a p ıla b ilir ve çalışm aya başladık. A da m la r araba
hırsızlığından yaka la ndıla r; ama, adam ların yakalandığı günün ikinci günü,
adam lar konuşm am asına rağmen 10 tanesini yaka^ladık biz o n la rın .Y a n i, biz,
bu grupları hissetm eye başladık, kim olduğunu ne olduğunu b ilem iyoruz, b ir
şeyler var, adam yakalandığı gün eldeki em areye dayanarak daha önce de
kendi hazırlığım ız olduğu için adam ların hepsini tek tek bulduk top arla dık
adam ların. Yani,
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o gün, orada da aynı şartlar vardı benim açımdan. Bir çok insan, hatta Hayri Beyin
açıklamaları var biliyorsunuz, dedileri ki, Çetin Emeç'i bu terör örgütü öldürmemiştir diye çıktı,
böyle açıklamalar yapıldı; ama, tersine bir olay çıktı. Yani, demek istediğim bu tayin eden
emareler var yoksa, ben, yüzde 100 öldürdü diyemiyorum, kendi kendimi ikna etmek için,
vicdanen yüzde 100 eminim diyorum.
BAŞKAN - Komisyonumuzu bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi de epeyce
yorduk. Tekrar teşekkür ediyoruz.
.....

o—

BAŞKAN - Muhittin Bey hoşgeldiniz; buyurun.
Şu andaki göreviniz nedir bilmiyorum, daha önce. Uğur Mumcu olayı olduğu zaman
Emniyetin Laboratuvar Daire Başkanıydınız. Şu andaki göreviniz nedir?
MUHİTTİN KAYA - Şu anda, Genel Müdürlük APK Uzmanıyım.
BAŞKAN - Biz, dün de, Ertürk Yöndem'le yapmış olduğunuz programı izledik.
MUHİTTİN KAYA - Evet, olaydan sonra bir program yapmışlardı.
BAŞKAN - Şimdi, bir de sizi dinleyelim dedik ve onun için sizi davet ettik. Davetimize
icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.
MUHİTTİN KAYA - Efendim, zaten, davet etmeseniz, bir mektup yazmayı dahi
düşünüyordum, bu son Sayın Oğuz olayıyla, orada, patlayıcı ile ilgili bazı bilgiler vardı, o
bilgilerin biraz eksik ya da yanlış olduğunu bildirme bakımından Komisyonunuza bir mektup
yazmayı da düşünüyordum, bu vesileyle çağnimış olmam da iyi oldu.
Olayı, başlangıcından, olay yerinden itibaren mi yoksa, sadece teknik çalışmalar ve
bunlann sonucu olarak mı anlatayım?
BAŞKAN - Olay yerinden itibaren başlayalım; çünkü, olay yeriyle ilgili olarak da bazı
gazetelerde, olay yerinden deliller toplanırken itinalı hareket edilmemiştir, süpürgeyle
süpürülmüştür gibi iddialar var, onun için olay yerinden başlarsak daha iyi olur. Bu arada, bir
de arabanın sol kapısının bulunamadı diye bir konuşma geçti, onun için, arabanın parçalan
tam mı şu anda, nedir ne değildir...
MUHİTTİN KAYA - Efendim, olay vuku bulduğundan yaklaşık bir saat sonra ben olay
yerine gelebildim. Gerekçesi de, bu tür olaylardan görev, Ankara Emniyet Müdürlüğünündür,
Ankara Emniyet Müdürlüğünün de yeteri sayıda bomba uzmanı vardır, onlar olaya el
koyarlar, gerektiğinde bizim merkez laboratuvarından uzman talebinde bulunurlar ve olay
büyük olduğu zaman hatta talep olmadan dahi biz veya ekibimiz yardımcı olmak maksadıyla
olay yerine gideriz.
Olay yerine geldiğimiz de, tamamen bantla kordon altına alındığını gördük. Yalnız,
geçmiş olaylarda da ülke çapında bir aksaklığımız oluyor, genellikle, vatandaşlar yönünden
değilde, kendisini görevli adleden kişiler tarafından olay yerinin yeterli derecede
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korunmadığını, bütün olaylarda gördük ve yaşadık. Genellikle bu bakanlanmızdan oluyor,
başbakanımızdan oluyor, içişleri bakanımızdan oluyor, valimiz oluyor, bunları sıradan
sayabiliriz, ki, bu olayda da, gördüğümüz kadanyla başbakan, başbakan yardımcısı, ilgili
bakanlara kadar bir çok kişinin olay yerine geldiği zaman, hiçbir yararı, katkısı olmayacak
kişilerin olay yerinden gelip geçtiklerini gördük; fakat, vatandaşlar yönünden böyle bir
sakınca yoktu; çünkü, güzel kordon altına alınmıştı.
Tabiî ki, bu çalışmalan etkilediği gibi, bazı, çok mikro düzeyde delillerin yok olmasına
da, sebep olabilir. Bütün bunlara rağmen, şunu da diyebilirim ki, Ankara'da o güne kadar
meydana gelen olaylarda da, en iyi aranan, en iyi kontrol altına alınan bir olaydı; çünkü, bir
çok olayda kordon altına almak dahi mümkün olamadı. Daha önce benzeri olaylarda, bu
Amerikalı Marvik olayı oldu, benzeri oto bomba olaylannda yeterli kordon altına alma
işlemleri dahi yapılamadı. Burada, biraz daha titizlikle davranıldığını gördük.
Basında bazı tenkitler oldu, olay yerinin süpürülmesi, bu dünyada, bütün modern olay
yeri araştırma teknikleri uygulayan ülkelerde böyledir. Burada kesinlikle.bir yanlışlık yoktur.
Usul şudur: Öncelikle, olay yerinde, gözle görülebilen parçalar, bombaya veya o sisteme ait
olan parçalar, bunlar toplanır. Bundan sonra, gözle görülmeyen parçalar süpürülür. Bunda
bazen elektrik süpürgesi de kullanılır, ki, olay yerinde elektrik süpürgesi de vardı, yalnız, karlı
ve buzlu olduğu için elektrik süpürgesinin çalışması mümkün değildi, resmen çalı süpürgesi
veya evlerimizde kullandığımız süpürgeler kullanılmak suretiyle bunlar özel bidonlara ya da
poşetlere toplanır; bunların incelemesi laboratuvarda yapılır. Buradaki, bu süpürgeyle
süpürülmesi olayı zaten usul ve yöntem gereğidir. Tabiî ki, gözle yapılan incelemeden sonra.
Kaldı ki, benim önerimle, yerlerde kar ve buz vardı, patlama merkezi civarından geniş
bir alan buzlarıyla beraber, söküldü, küreklerle toplandı, kamyonete konuldu, dairemizin
bulunduğu binanın alt katında garajda, hatta daha süratle delileri alabilmek için tuz dahi
koymak suretiyle buzlann çözülmesi sağlandı; ama, buna rağmen, 2 günde orada erimeye
bıraktık ve ondan sonra da, labarotuvarlarda bütün bu artıklar, büyük parçadan küçük paçaya
-hatta, elektronik elekler kullanınz- parçalar bellir standartlarda aynlır ve ondan sonrada
uzmanlar, tek tek bu parçalar üzerinde ve gerektiğinde mikroskop kullanmak suretiyle tasnif
ederler. Önemli olan, bombaya ait olabilecek en küçücük parçaya kadar tespit.
Bu arada, ele geçen parçalar üzerinden patlayıcının cinsi, nevî tayin analizleri başlar,
ki, bu olayda da, patlama merkezine yakın otomobil parçalarından başlanmak suretiyle elde
edilen bütün artıklara tahmini 40 civannda kimyasal analiz yapıldı. Bu analizlerde en son,
yine, olay yerinde bulunan mıknatısta -bunlar disk şeklinde, yuvarlak- ancak patlayıcı
artıklarına rastlayabildik ve yapılan analizler sonucu da, RDX diye tabir edilen plastik
patlayıcının artığı buradan yakalandı.
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Bir de, yine, otomobille ilgili patlama anında motor çalıştı mı, çalışmadı mı? Hangi
düzen kullanıldı? Hangi sistem kullanıldı? Ve patlama hangi hareketle meydana geldi? Bu,
bizim için önemlidir. Tabiî ki, eldeki bulgulara göre, bunun değerlendimneye geçtiğimiz de,
kontağın kesinlikle sıfır pozisyonda olduğunu hiç açılmadığını, döndürülmediğini, hatta hatta,
direksiyonun da kilitli olduğu, ki, patlama merkezinden epeyce uzakta bulundu; ama, buna
rağmen, bu sistemin sağlam ele geçmesi büyük bir şanstı, hiç bozulmamıştı. Direksiyon,
kontak anahtarı, o bölge tamamen sağlamdı, hiçbir hasar yoktu. Anahtarın kontağa
takılmadığını ve döndürülmediğini, kesinlikle, buradan belirledik. Tabiî, bir ihtimal var, acaba
takıldı da, anahtar bu patlamanın şiddetiyle düşmüş olabilirmiydi diye, hemen, bu konuda,
Reno servisi yetkililerinin görüşünü de aldık. Anahtar takılıp çevrildikten sonra, anahtarın
kendiliğinden düşmesi mümkün değil; ancak, döndürüp sıfır pozisyona gelmesi halinde, ve
en fazla dedik ki, anahtar takılmış olabilir; ama, döndürülmemiş, en ileri aşaması. Onun için,
motor kesinlikle çalışmadı.
Motor çalışmadığına göre, hemen motorun çalışmasıyla, elektrik sisteminin devreye
girmesiyle harekete geçicek, patlayacak bomba sistemleri var; ama, bu, hemen bu durumda
bertaraf ediliyor; çünkü, kontak açılmamıştır, sisteme elektrik verilmemiştir. Bomba
bağlantıları tabiî çok değişik, bobinden olur, aküden olur, lambalardan olur, çeşitli yerlere
bomba bağlanabilir; tabiî, bunun olmadığı ortaya çıktı.
Akabinde, patlama yeri, merkezî itibariyle, zaten, saç kısmının kıvnlması, tahribat
durumu, yoldaki tahribat durumu, bize, bombanın konulduğu yeri çok net biçimde gösterdi;
bunun yeri de, hemen sağ yanda, vites kolu ile şoför koltuğunun arasındaki bir bölgeye
isabet ediyordu, alttan. Tabiî, bol bol mıknatıs pairçaları ele geçti, bu mıknatısın alt ve üst
kısmından bulunan, metal disk diye tabir ettiğimiz yuvarlak şey, bunun bir tanesi çok sağlam
ele geçti ve bu bize bombanın dıştan, arabanın altına mıknatıs vasıtasıyla tuturulduğunu
yerleştirildiğini gösterdi.
Tabiî, burada bizim çözmemiz gereken hangi hareketle ve ne gibi bir sistem
kullanıldı ki, bomba patladı. Tabiî, yine burada kullanılan birçok sistemler var, hangi
hareketle ve ne gibi sistem kullanıldı ki, bomba patladı. Tabiî, yine burada kullanılan bir çok
sistem var; arabanın tekerinin altına konulur, arabanın lastiğinin basmasıyla devre
tamamlanır; çeşitli mekanik hareketlerle, belki debriyaj, fren kollan ve bunlarla da olabilir;
fakat, oto, Reno 12'di, bunun debriyaj pedellarına falan baktığımız zaman, debriyaja veya
frene bastığında o hareketin, sistemi devreye sokması mümkün değil; çünkü, ters hareket
oluyor.
Bir de, yine bulduğumuz artıklar içerisinde kavrulmuş şekilde naylon ip... Tabiî ki,
daha önceki otomobil bomba olaylannda da birçok kullanılan yöntemlere var, bu bizi hemen
bir mekanik harekete bağlı olarak bombanın infilak ettiği yönüne götürdü. Bulunan çok küçük
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mikro düzeyde bakır kablo parçaları vardı; ilk işimiz, bunun otomobildeki radyo ve benzeri
sistemlerden ayırmaktı ve rahatlıkla ayrıldı; çünkü, tek telli bir şeydi ve bu da elektrikli
fünyeierin bağlantısı olan kablolarda kullanılıyor; çünkü, otomobilde kullanılanlar tamamen
çift telli kablolar ve bulunan tellerin kesinlikle bombada kullanılan fünyenin elektrik kablolan
olduğu ortaya çıktı.
Tabiî, analizlerde, patlayıcının RDX kökenli olduğu çıktı, onlan kimyasal analizlerle
belirledik ve neticede, otomobilin alt kısmında, dışta, tamamen açıkta olan vites kolu levyesi
var; bu levye, vitesi birden boşa veya ikiden boş veay geri vitesten boşa alma durumlannda
3-3,5 santime kadar hareket edebilen bir parça ve patlama merkezine çok yakın. Vites
kolunun bu hareketiyle kullanılan sistem, tamamen mandallı. Bu kullanılan sistemde 1
santimlik bir hareket dahi mandalın arasından yalıtım maddesini kurtanr ve kurtardığı anda,
elektrik devresi tamamlanır ve elektrik fünye, fünyenin infilak etmesiyle patlayıcı infilak eder.
Zaten, bulunan, kavrulmuş vaziyette naylon iplik de, bize bu sistemin kullanıldığını
göstermektedir.
Neticede yaptığımız değerlendirme, kişi otoya bindiğinde, vitese birden boşa veyahut
da geri vitesten boşa aldığında bu vites kolu levyesinin hareketi, bombanın konuluş yerine
göre çok uygun bir hareket tarzı olmakta ve sistemi harekete geçinnektedir. Vardığımı sonuç,
Uğur Mumcu'nun otoya bindiği, kesinlikle çalıştırmadığı -çok net, bu matematiksel bir bulguyalnız, kontak anahtarının elinde veya kontağa uzatma durumunda olduğu; çünkü, anahtarın
bir tanesinin üzerinde de, hafif eğrilme vardı, bu, patlamaya çok yakın bir yerde olduğu ki, bu
basınçla erimenin meydana geldiğini bize göstermekte ve vitesi mutlaka ve mutlaka hareket
ettinnesi gerekiyordu.
Bu durumda, el freni ile ilgili parçalar çok sağlam ele geçti. El freninin üzerindeki
bulgular, bize, el freninin üzerinde -yanlış hatırlamıyorsam- 23 dişli vardır, kademeli bir
şekilde, el freni çekildikçe, bu bir, iki, üç diye ve yine otonon balatalarının aşınma derecesine
göre aşağıda veya yukanda kavrar, kesinlik o anda, el freninin çekik olduğu; ancak, tam
çekik olmadığı, üçüncü dişliye takılı olduğu tarafımızdan tespit edildi. Nedeni de, üçüncü
dişlide kırılma vardı, yeni bir kınima; artı, el freni kolu, bu dişlenin etrafındadır, el freni kolu,
patlama esansında, basınçla yukarıya doğru, hareket etmiş vaziyetteydi, bu hareket
sırasında, bu dişlinin olduğu metal bir parçadır, san pirinç bir parça, üzerinde sıyırma izleri
var, zorlama izleri var. Bir, üçüncü dişli kınk, üçüncü dişliden itibarende, bu yüzeyde zorlama
izleri bize, patlama anında el freninin üçüncü dişlide takılı olduğunu ve tam çekili olmadığını,
kesinlikle, gösterdi ve el freni hafif çekili, vitesten kurtulma durumunda, arabanın kısmen bir
hareket etme olayının da meydana geleceği anlaşıldı.
Tabiî, orada, bir de, arabanın park şekli çok önemliydi. Park şekli, hafif meyilli bir
yoldur orası, önü -yokuş kabul edersek- yukarıya doğru, arka kısmı aşağıya doğru geliyor, bu
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durumda el freni tam çekik değil, otoyu orada, o meyilde, sadece el freninin tutamayacağını
ve muhakkaki viteste olması gerekiyor, genelde de bu meyil durumuna göre birinci vites veya
geri vitestir; fakat, oradaki arazi yapısı, birinci viteste olduğu gösteriyor. Zaten, birinci vitesten
boşa alma durumunda da, bu vites kolu levyesi, rahatlıkla devreye giriyor ve bu
fonksiyonunu rahatlıkla yerine getiriyor. Tabiî, bu bulgular ışığında, biz, hemen uzmanlanmız
vasıtasıyla, aynı bombanın bir benzerini, maketini yaptık, tabiî, patlayıcı yerine orada sadece
ve sadece elektrik devre girdiğinde bize ses ve ışıkla sinyal veren bir sistemle yaptık.
Bir Reno 12 otoya bu bomba ne kadar zamanda yerleştirilebilir, bunun
öğrenmemizde yarar vardı, ilk denemede, hiç böyle bir yere bomba yerleştirmeye bir
uzmanımız, zannediyorum, 55 saniyede otonun altına girip, sistemi bağladı ve ondan sonra
yaptığımız denemede rahatlıkla fonksiyonlannı yerine getirdi. Dördüncü veya beşinci
denemede bu 35 saniyeye düştü. Bu da bize şunu göstemnekte, bir kaç deneme ve çalışma
yapan kişiler, bunu 30-35 saniyede rahatlıkla otonun altına yerleştirip, olay yerini terk
edebilir. Yani, fazla bir zaman almaz.
Tabiî, hemen, bu sürenin kısalığı üzerine, çeşitli yorumlarımız oldu, bu nasıl
konulabilir, ne kadar zaman alabilir, hatta, yaptığımız yorumlarda, bir yolcu indirme bindirme
sırasında bile, bir kişi, hemen otonun oraya yanaşıp, rahatlıkla yolcu indiriyormuş gibi
-gündüzde olabilir- böyle bir meşguliyet sırasında bir kişi otomobilin altına girip, 30-35
saniyede bu sistemi oraya bağlayıp, çıkması mümkündür. Yaptığımız değerlendirmede de
bunları net bir şekilde belirttik.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Siz, bu deneyinizde, bombayı patlattınız mı aynı şekilde?
MUHİTTİN KAYA - Biz, fünyede patlayıcı yerine, aynen, bomba olsaydı ne gibi
fonksiyonlar yerine getirirse, ampul kullanınz, aynı zamanda, elektrik geldiği zaman ses
vermesi için bisiklet kornası kullanınz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben, şu açıdan sordum, bunu, patlatıp da, yaptığı
tahhbatlarda eşdeğer...
MUHİTTİN KAYA - Şimdi, oradaki bulgulara göre, tabiî, biz, fizikî bulgulardan
patlayıcının nevini tespit ettikten sonra; ne kadar... Çünkü, bir dinamit, TNT veya plastik
patlıyıcının miktarsal olarak yaptığı tahribat, ilk hızlannın yüksekliği çok farklıdır. Diyelim ki, 5
kilo dinamit yerine, 400, 500 gram plastik kullanırsanız, aynı tahribatı yapar.
Bizim tahminimize göre, oradaki, olay yerindeki çukur ve tahribata göre, 1,5-2
kilogramlık bir plastik patlayıcı, bu tahribatı yapacak durumdadır.
Benim şu anda özetleyeceğim bu kadar, tabiî sorulannız varsa cevaplayacağım.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Kaya, şurayı, o yol kabul edelim, sizin olduğunuz
tarafı da o kavşak, caminin tarafı... Araba, şu solda, arabanın önü sizden tarafta, arkası
büyükelçilik tarafında. Yani arabanın solu bu tarafta.
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MUHİTTİN KAYA - Solu banket tarafında diyelim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - O tarafta mı bu tarafta mı?
MUHİTTİN KAYA - Yol tarafında.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani sağ tarafta, yoldan tarafta.
MUHİTTİN KAYA - Duvar var, cami... önü yukanya doğru ve solunda kalıyor; çünkü,
patlamadan sonra araba -tabiî, bazı parçalan vardı- ana grup olarak ikiye bölünmüş ve ön
kısmı yine, belli bir şeyden sonra; yine, patlamadan sonra, ön kısmı durumunu muhafaza
ediyor.
Şimdi, tabiî, hangi kapı tam sağlam, ne kadar parçalandı fotoğraflarda vardır bu;
çünkü, bütün parçalar fotoğraflanmış vaziyettedir. Zannediyorum komisyonunuzda
bunların...
KOMİSYON GÖREVLİSİ - Fotokopisi var.
MUHİTTİN KAYA - O zaman şu var, heızırlamış olduğumuz, bizim Ankara Emniyetine,
İstanbul Emniyetine, DGM'ye verdiğimiz fotoğraflar var, renkli fotoğraflardan bir tertibin
komisyonda bulunmasında ben büyük yarar görürüm; çünkü, orada, muhtemel sorularınıza
cevap verecek, fotoğraflarda göreceğiniz çok hususlar var.
FETULLAH ERBAŞ (Van) - Sadece, sol kapı .ve Uğur Bey yok ortada.
MUHİTTİN KAYA - Tavanda yok, uçmuş vaziyette.
FETULLAH ERBAŞ (Van) - Ancak, Uğur Bey, koltuğu oturup, vitesi çekerse, kafası
falanda parçalanır.
MUHİTTİN KAYA - Efendim, şu var, basınç anında, patlayıcınm hızı 8 bin
metre/saniye hızındadır. O basınç,Uğur Mumcu'nun gövde olarak kütle daha tavana
gelmeden tavanı uçumnaya yeterlidir. Yani, o kütleyi, o ağırlığı, tavana ulaştırıncaya kadar,
tavan devreden çıkabilir. 8 400 metre/saniye, bir plastiğin hızı.
KOMİSYON GÖREVLİSİ - Bu patiıyıcılan hangi örgüt kullanıyor, şimdiye kadar
nerelerde kullanıdı? Bu konuda bir istatistik yapılmış mı?
MUHİTTİN KAYA - Şimdi, şu var...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bir saniye müsaade eder misiniz... Komisyon üyelerinin
bilgisi olsun. Sayın Başkanımı arayanlar, Murat Demir ve Murat İpek, itirafçılardı; saat
17.00'de belirlenmiş olan yerde buluşacaksınız. Ben Antalya'ya uçacağım için, bugün ve
yann izninizi isteyeceğim.
O sorudan devam edebilir miyiz?
MUHİTTİN KAYA - Beyfendinin bir sorusu vardı, orada kaldık. Şu arada, 1978
yılından itibaren, ülkemizde sadece Ankara değil, polis sorumluluk alanında meydana gelen
bütün patlama olaylarında, bizim uzmanlarımız form raporlar düzenlerler ve gerektiğinde
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bölge veya laboratuvarlarından yapılan analiz sonuçlan, Millî Bomba Bilgi Merkezi, Kriminal
Laboratuvarında oluştuaılmuştur; her olaya ait teknik bilgiler burada mevcuttur.
Yine, olaylar arasında çeşitli kriterlere göre biz devamlı irtibat kurarız. Eğer, bilgi
varsa, örgüt bazında bilgiler varsa, bunlarda vardır; ama, biz genelde tasnifimizi teknik
bulgulara dayandırırız, kullanılan sistemler nelerdir, hatta, elektrik kablosunu yapısı,
kullanılan patlayıcı ve bu arada kişiler tarafından fabrikasyon malzemenin yanında, el yapısı
malzemeler varsa, devreye gimnişse, bunlara göre en az 10-15 ayn kriter devreye girnıek
suretiyle olaylar tasnif ederiz ve bunlar arasında rahatlıkla bağlantıda kurarız. Yani, bütün bu
bilgiler arşivimizde mevcuttur.
Bu olayla ilgili de, mesala RDX kökenli patlayıcı kullanılan bütün olaylar, o
raporumuzda tek tek var. Raporumuzun ekinde, hemen irtibatlar vardır.
KOMİSYON GÖREVLİSİ - Eki yok bizde de.
MUHİTTİN KAYA - Demin kasteddiğim, o raporun, muhakkak bir suretinin olması
gerekir.
Aklımda kaldığı kadanyla, o güne yakm tarihleri hemen sıralayabilirim, mesela,
Amerikalı Marvik olayı vardır; onda var. Bir de, o dönemlerde bir yoğunluktu vardı, işte Suudi
Arabistan elçiliğinin katiplerine. Irak şeyine yönelik, mesela bir İsrailli olayı var, mesela onda
bulamadık, patlayıcının neviini tespit edemedik.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Kaya, şimdi, arabanın duruş şeklini aldık, bomba
sağ alta yerleştirildi.
MUHİTTİN KAYA - Bombanın yerini bir kez daha belirteyim. Şoför koltuğu ile vites
kolu ve koltuk arası.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, sizin ifadenize göre ortasına mı denk geliyor?
MUHİTTİN KAYA - Şöfor koltuğuna oturan kişinin, kısmen sağ yanında; ama, birkısmı
da tam koltuğun altına geliyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, şunu söylemek istiyorum. Uğur Mumcu'yu öldürecek
olan kişinin işi garantiye alması lazım, tam sol alta koymuyor; bir de bombayı yerleştirirken,
sol taraf bahçe tarafı görünmeyen taraf, sağ taraf cadde yani, dikkati çekecek bir taraf, soldan
çalışması lazım, sola koyması lazım; bu, birinci tereddütüm.
İkincisi, ayın yerde, patlamanın olduğu yerde, orada, hemen 4 metre, 5 metre
-benimle, sizin kadar- mesafede arabasını yıkayan kişinin, bu komisyonda ifadesi var,
kesinlikle kapı sesi duymadım, açılmadı diyor ve ifadesinde Uğur Mumcu, dışarıdaydı diyor.
REFİK ARAS (İstanbul) - Dışandaydı demiyor, ses duymadım diyor; arabmın açılıp
kapandığını duymadım diyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani orada öyle birşey var, içeride, dışarıda olduğuna
ilişkin, şimdi, patlama olduktan sonra, şoför mahallinde, içerideyse, alttan tazyikle kafanın
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tavanda tahribata uğraması lazım, gözlüklerin parçalanması lazım ve evvela, büyük bir
kısmının orada yapışık olması lazım, vücudun komple, bir bütün olarak ana batlarıyla bir
tarafa gitmemesi lazım.
Tabiî, bu patlamadan sonra, sizin dediğiniz yerde, sol kapı nereye fırladı ve sürücü
olarak siz kendinizi düşünün, karlı, buzlu bir havada, arabanızın kapısını açtınız, oturdunuz,
çalıştıracaksınız, şimdi, çalıştırmak için önce debriyaja basacaksınız değil mi; arabanın geriye
kaymasını önlemek için birşey yapmanız lazım ya frene basacaksınız ya da el frenini sizin
dediğiniz yerden daha yukarıya çekeceksiniz; bu ihtimal kuvvetli olduğuna göre ilk yapacağı
iş, bu kış şartlarında, el frenini o şartlarda bulmamanız lazım; bu benim çelişkilerim.
Bir de, bu iş geue yapıldıysa, gündüz imkânsız gibi görüyorum, kar, buz, arabanın da
çökmelerini düşünün ve o dar mesafeye bu dediğiniz ameliye nasıl yapılabilir, bu sorularımın
cevaplandınlmasını rica edeceğim.
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MUHİTTİN KAYA - Şimdi, efenim, şu var: Tabiî, otonun altına kaldınm tarafından
girmek, diğer tarafından zordu kolaydı, bunu, bombanın konulacağı yeri, arabanın bulunduğu
mekân değil de, bombanın yerleştireleceği yer tayin eder. Şimdi, otonun altında bir çukurluk,
bir boşluk var. En müsait yer, bu şoför koltuğuyla vites kolu veya el freni kolu arasındaki bir
boşluk ve yine bu bölge -demin bahsetmiş olduğumuz- vites kolu levyesiyle, en kısa mesafe
ve devreye girmeyecek, hiçbir şeyin bulunmadığı en rahat bir mesafe. Biz, öncelikle sistemin
bağlanması gerektiği yerin özelliği çok önemli. Ki, biz, bunu birçok olayda gördük. Mesela...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Siz mutlaka bağlanarak yapıldı; bir uzaktan kumanda
ihtimalini hiç düşünmüyor musunuz?
MUHİTTİN KAYA - Düşünmüyoruz. Mevcut bulgulara göre düşünmüyoaız.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Tek ses, tek patlama...
MUHİTTİN KAYA - O noktaya da geleceğim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Öyle düşünmüyorsanız, sizin bunları cevaplandırmanız
lazım.
MUHİTTİN KAYA - Bir kere en sağlıklı şey, kişiler bu bombayı koymadan önce,
mutlaka bunun üzehnde bir çalışma yaptıklan kesin. Bir Renault 12 aracı üzerinde belli bir
süre, belli bir zaman içerisinde çok iyi bir etüt yaptıklan, çok iyi çalıştıkları ve hatta hatta belli
çapta deneme yaptıkları dahi, -tabiî, patlatmak suretiyle değil- kesin; çünkü, seçilen yer,
patlama merkezi, patlayıcının konulduğu yer, eğilip baktığınızda diyelim ki, otonun alt
seviyesini, tam kaporta seviyesini düşünün, baktığınızda, patlayıcı konulduğu zaman
görünmüyor. O yerin, orada bir çukurluk var içeri doğru bir bombe, o yerin biraz dışına
çıkarsanız, eğer otoyu oto sahibi kontrol etse, şöyle bir eğilip çok alta girmeden, şöyle eğilip
düz baktığında, muhakkak görür. Seçilen yer, dışarıdan bakıldığında böyle bir kontrolü de,
kontrol anında görülmeyi de engelleyecek bir yer. Kaldı ki, patlayıcıyı muhakkak tam oturan
kişinin altına koymak hiç şart değildir; bu, güçlü bir patlayıcıdır. Bunun yarım metre
mesafesinde dahi olsa; çünkü, biliniyor ki, içeride koltuğuyla her şeyiyle havaya uçurur,
gönderir. Düşünün ki, bir şanzımanı, bazı olaylarda bu kadar bir patlayacı şanzımanı yüz
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metre iki yüz metre motor blokunu dahi uçurup götürebiliyor. Tam koltuğun altıydı veya 20-25
santim yanıydı bu hedef seçilen kişiyi ortadan kaldırmak için, o kadar fazla bir fonksiyon
değil.
Bir ikinci konu, demin söylediniz, başında bir şey olurdu, tavana çarpardı dediniz.
Kapılar kapalı. Patlayıcının ilk hızı 8 bin, 8 400 metre saniye. Vücudun o kütleyi, patlayıcının
yukarıya itmesiyle oluşan havadaki basınç, -basınç kütleden biraz daha hızlı hareket eder- o
basınç, daha Uğur Mumcu'nun başı tavana vurmadan tavanı uçurmaya, tavanı açmaya
yeterli. Onun için, başının tavana vurmaması veyahut tavana vurduğu zaman orada izlerin
kalıp kalmaması izahı budur. Uğur Mumcu'nun gövdesini tavana ulaştırıncaya kadar, başı
tavana ulaşıncaya kadar, üst tavanı patlayının ilk hızı uçurur.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, şimdi, rahmetli Uğur Mumcu'nun cüssesini
düşünüyorum, bir de Renault 12'nin içine oturduğun düşünüyorum; zaten insanın başı
hemen hemen tavana çok yakındır yani.
MUHİTTİN KAYA - Şimdi, burada, tabiî, hemen...
KOMİSYON GÖREVLİSİ - Bu dediğinizin deneyi yapılmış mı?
MUHİTTİN KAYA - Benzeri birçok denemeler var. Bu deneler bize hep bunu
gösteriyor. Yani, bu, sadece bu olaya mahsus değil.
Bir de şu iddialar oldu: Daha otoya binmeden otonun kapısına geldiğinde, uzaktan
kumandalı şeyle patlatıldı. Otoyo binilmedi diye. Bu kesinlikle, eğer vücut üzerindeki tahribatı
dikkate alırsanız; ki, bunu o fotoğraflar olsaydı rahatlıkla görebilirdiniz. Yani, vücuttaki,
mesela, sağ el şu civardan kopmuş vaziyettedir, sağ bacak, kalça bölgesi, ayaklardaki
kopma durumlan vücutta. Bunlan yan yana getirdiğinizde, şablon gibi, tamamen, bütün
bilgiler teyit eder vaziyette.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Rahmetliyi o kadar ileriye yukardan mı atmış, kapıdan
atmış, kapılar falan nereye gitmiş?
MUHİTTİN KAYA - Yukarıdan atar. Kapıyla beraber yukarıdan atar. Kapıya fazla da
temas etmesi gerekmez. Zaten arabaya binmeyip, patlama daha dışarda olsaydı, belki Uğur
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Mumcu sağdı. Sağdı derken, otonun altındaki şu kadar bir boşluk, 20-25 santimdir, o kadar
kısmı ayaklarında azcık kopmalar olabilirdi ve sağ kalma şahsın çok yüksekti. Eğer
dışardayken patlasaydı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, kapının, tavanın, o patlamayla bir insan vücudunda
darbesiyle nasıl sağ kalır insan sizin anlattığınız... Basınç yapmazsa o tavan çıkmaz. Kapı
kapalı ki; yani, her ihtimalde kapı kapalı, dışında da olsa içinde de olsa. Yani, o zaman o
mantık çürür.
MUHİTTİN KAYA - Şimdi, en fazla en fazla kapıyla beraber orada hemen yakında
duvar vardır; duvara yapıştırır. Yoksa, yanlış hatırlamıyorsam, 2 metrenin üzerinde duvar var
orada. Otonun içinde olmasa, hafif bir yay çizerek -ki, konulma yönü de o şekilde- o bahçeye
atması mümkün değil. Eğer daha kapının önünde dışardayken patlasaydı ne olurdu; olduğu
gibi karşıdaki duvara, o tarafa doğru iterdi. O yüksekliği aşınp bahçenin dışına...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Emniyet kemeri durumu var mı?
MUHİTTİN KAYA - Onu belirleyemedik.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Çok önemli ama. Bakın, şimdi, emniyet kemeri bağlı olsa,
paraşüt gibi alttan koltuktan... Koltuk nerede?
MUHİTTİN KAYA - Yalnız krokide, olay yeri krokisinde bulunan...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Emniyet kemeriyle ilgili bir ibareye rastlayamadım; ama,
bilemiyorum, arkadaşlardan rastlayan oldu mu? Emniyet kemeriyle ilgili bir araştırmanın
yapılmamış olması... Uğur Mumcu çok dikkatliymiş, çok tedbirliymiş anlattıklarına göre
ailenin. Oturunca kemerlerin takarmış, arabanın sağından solundan gelecek istikametleri
belirlermiş, anahtarlarını kimseye vermezmiş. Böyle insanlann arabayı çalıştınrken, bir şey
yapacakken...
MUHİTTİN KAYA - Yalnız iki takım anahtar bulundu otoyla ilgili.
TEVFİK DİKER (Manisa) - El freni, hani, mesela, arabanın ilk çalıştırmasıyla ilgili
hemen debriyaja basıp da kontağa basabilecek bir yapı...
REFİK ARAS (İstanbul) - Kontağa basmamış zaten...
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MUHİTTİN KAYA - Efendim, bizim en son bulgumuz...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Tedbiri almadan vitesi boşa almaz.
MUHİTTİN KAYA - O noktaya gelecek olursak; araba birinci viteste -en son
vardığımız karar- el freni belirttiğimiz gibi tam çekili değil; yani, otoyu sadece el freni
vasıtasıyla o meyilde tutacak düzeyde çekili değil.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ben çok iyi okudum sizin şeylerinizi...
MUHİTTİN KAYA - Ve vitesi birden boşa alma...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ha, şunun için, yanlış anlamayın. Yıllardır bu işin
öğretmenliğini yaptım Hava Kuvvetlerinde. Ulaştırma subayıydım, öğretirken, bir araba nasıl
park edilir nasıl çalıştınlır hep bu şekilde öğrettik. Şimdi, bunu yapan kişi de Uğur Mumcu.
Yani, belli bir eğitimi olan kişi. Uğur Mumcu'yu düşünün, belli bir üniversite eğitimi almış,
sosyal yeri olan bir kişi, aldığı eğitime göre araba çalıştırır; yani, hemen şöyle bir yapayım,
gideyim şekliyle olmaz. O nedenle, kafamda bazı sorular oluşuyor. Yani, bir el frenindeki
sorum, bir zemindeki sorum, bir o bombayı oraya koyacak insanlar nasıl girmiş, sürünerek mi
girmiş?
MUHİTTİN KAYA - Efendim, o çok kolay. Oradaki mesafe, şöye otonun altına normal
-ki orası düz bir yok- rahatlıkla, yattığı zaman girebilir.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Gece?
MUHİTTİN KAYA - Gece de girebilir; yalnız, gece işi biraz daha zor olur, ışık
kullanması gerekir.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, siz gündüz mü duruyorsunuz üstünde, gece mi
duruyorsunuz?
MUHİTTİN KAYA - Efendim, biz, şu var: Gündüz veya gece rahatlıkla konulabilir;
ama, gündüz konulması çok daha sağlıklı. Fakat gece konulmaz anlamında değildir; çünkü,
bu kişinin eğitiminde, yani bunun eğitimini görmüş olan kişi kendisini, işi, fazla rizikoya
sokmadan rahatlıkla koyabilir; çünkü, emniyet sistemi vardır.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Kaya, yani...
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MUHİTTİN KAYA - Bombayı yerleştiren kişilerde...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Orayı siz de gördünüz, GAP idaresi var, taksi durağı var,
büyük elçilik var; oraya gündüz...
MUHİTTİN KAYA - Konulabilir efendim. Çok rahat konulabilir. Şöyle, demin kısaca
ondan bahsettim. Düşünün ki, geldiniz, bir yolcu indirimi, hatta bir adres soruncaya kadar.
Düşünün ki, geldiniz otonuzla iki üç kişi Uğur Mumcu'nun arabasına yakın bir yere park
ettiniz, oradan bir vatandaşa adres sormak için, birisi meşgul olurken, o arada bir kişi inip
rahatlıkla koyabilir bunu.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, bağlama ameliyeniz olmasa, sadece, altına
mıknatısla koysa kabul ediyorum...
MUHİTTİN KAYA - Zaten, mıknatısla koyduktan sonra, bağlama ameliyesi de dahil;
yani gelip otonun yanında durduktan itibaren, eğilip girip mıknatısı yapıştırıp bağlantıyı yapıp
tekrar dışarıya çıkmak 35 saniye.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, emniyetten bahsettiniz. Nasıl bir emniyet var
bunların sisteminde?
MUHİTTİN KAYA - Şimdi, bombayı yerleştiren kişi, bu arada mıknatısla bombayı
yapıştırdıktan sonra, sistemi harekete geçirecek burada genellikle misina veya naylon ip
kullanırlar, onu hareketli parçaya irtibatlamak için yapacağı tek şey, alıp oraya bağlamaktır.
Bunu bantla da yapabilir, herhangi bir şeyle de bağlayabilir. Bu arada, ipi haddinden fazla
kendisi çekmesin diye hemen pim kullanırlar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu mesafeden fazla çekemez artık.
MUHİTTİN KAYA - O arada, lüzumundan fazla kendisi bağlarken çekse bile, o pim
çekilmeyi engeller. Bağlantıyı yapar, yaptıktan sonra pimi çeker gider. Bu da kendi
güvenlikleridir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bize, bunu, hep şey diye anlatıyorlar; yani, bunu
Türkiye'de yapacak insan yoktur; işte bu böyle bir uzmanlık ister, böyle bir profesyonellik
ister. Bizim ne eşkiyamız ne mafyamız ne kiralık katilimizin hiçbirisinin buna kabiliyeti yetmez;
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bu, mutlaka çok profesyonel birisidir. Halbuki sizin anlatımınızdan da, yani şurada bize tarif
etseler, yani başkaları 35 saniyede yapıyorsa biz de 55 saniyede yaparız gibi geliyor bana
sizin anlatımınıza göre.
MUHİTTİN KAYA - Şu var: Bu sistem hazırlanıp size verildiğinde, size şöyle birkaç
deneme yaptırıldıktan sonra, gider siz koyabilirsiniz. Buna alışık birisi olmanız gerek.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben bunu herhangi bir kişi yapabilir diyorum; ama,
mutlaka biraz serin kanlı, bunun sonunda birinin ölçeğini bilen insanın içine sindirebilecek
karakterde birisi olması lazım; ama, bu karakterde bir insanda yapabilir bunu diyorsunuz.
Uzmanlık şeyi nerden geliyor bunun, C4'ün bulunamamasından mı?
MUHİTTİN KAYA - Efendim, şimdi, patlayıcının cinsinde, nevinde uzmanlık
aramamak gerek.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Nerde bulunur efendim bu bomba? Ben istesem bulabilir
miyim bu bombayı?
MUHİTTİN KAYA - O konuya girmeyi ben de düşünüyordum.
Şimdi, efendim, ona bomba demeyelim de, patlayıcı diyelim.
BAŞKAN - Hüseyin Oğuz'un tarif ettiği patlayıcı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şişedeki patlayıcı.
MUHİTTİN KAYA - Şimdi, şu var: C3, C4'de uzman falan... Patlayıcıda uzman olmaz.
Patlayıcı zaten fabrikada imal edilir. Kullanıcılar bazı yerlerde patlayıcıyı tercih etmeleri
gerekir. Mesela bu tür olaylarda plastik patlayıcının özelliği cam macunu gibi düşünün, çok
rahat şekillenir, istediğiniz şekli verirsiniz. Üzerinde şekillendiririsiniz ve kolaylık sağlar; artı,
tabiî, gücü de fazladır. Onu tercih eder. Bazen onu bulamaz, tienti tercih eder; onu bulamaz
dinamit tercih eder. Hiçbir şey bulamazsa, bugün pisayada, normal kullanılan potasyum ve
sodyum kökenli gübreler vardır; bunlardan da rahatlıkla patlayıcı yapabiliriz; ama, bunlar çok
yavaş patlayıcıdır, ateşlenmesi biraz zordur; bir de fazla tahribat için fazla kilogram
kullanmanız gerekir. Onun için, C4 üzerinde uzman yahut C3 üzerinde uzman diye bu yanlış
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bir şey. Ha, bomba üzerinde uzman derseniz, tabiî ki, bir bomba uzmanı, olayın niteliğine,
yerine göre, bu patlayıcıları tercih eder. Bulamadığı takdirde, eldekiyle yetinir.
Şimdi, C3 veya C4 patlayıcıya gelince, bir kere bunların ülkemizde imalatı yok.
Dünyada muayyen ülkeler bunu, gerek ticarî gerekse askerî amaçlı imal ediyor ve yine,
ülkeler arası yapılan anlaşmalara göre, her ülke imal ettiği patlayıcının kompozisyonunu bu
birliğe bildirmek zorundadır. Diyelim ki, ben C4 imal ettim fabrikalarımda; ama, benim bu
C4'ümde, RDX esas ana şeydir, oranı yüzde 93; işte, yüzde 2 okdojen, hekdojen veya
benzeri karışımlar. Her ülkenin imalatında da, aynı standart tutmaz birbirini. Yani, eğer
patlayıcı patlamadan önce ele geçerse, yapılan analizlerle, bulunan yüzdelerle bu Amerikan
yapısıdır, bu Ingiliz yapısıdır, bu Kanada yapısıdır diyebilirsiniz çok rahatlıkla; ama, neye
göre; yine o ülkelerin bu birliğe vermiş olduğu standart bilgilere göre. Bu bilgilerin dışında,
karışım oranlan değişik bir patlayıcı imal edilmişse ve bu bilgi izleyerek, hangi ülke olduğu o
zaman tespit edilemez. Böyle bazı çalışmalanmız var. Mesela, bu olayla bağlantılı olarak
-özür dilerim başka bir konuya geçiyorum, eksik kaldıysa yine tamamlayabilirim- mesela,
Mehmet Ali Şeker’di, Mehmet Zeki Yıldınmlar falan Şili ormanlannda yakalandı patlayıcılar
ele geçti falan. Mesela, bizim oradan aldığımız örnekler üzerinde yaptığımız analizlerde, C4
iki ayrı patlayıcı grubu çıktı; ki, aynı örgüt; fakat patlayıcının şeyi ayrı çıktı, menşei de ayn çıktı.
Ki, yanlış hatırlamıyorsam, döküm olarak bilgiler laboratuvarda vardır. 40 küsur kilogram
falan oluyordu; biri 30 küsür biri 10 civannda falan. Bunun bir grubu Amerikan yapımı çıktı,
orada hiç tereddütümüz yok. Yalnız, bir 10 kilogram civarında ikinci bir grup daha vardı; onun
menşeini tespit edemedik. Tespit edemedik derken, yaptığımız bütün çalışmalar, hatta
Interpole dahi... Ben bizzat Interpol kanalıyla bütün üye ülkelere, biz şöyle bir patlayıcı elde
ettik; yaptığımız analizlerde içerisinde şu şu oranlarda şu maddeler var; bunu resmen imal
eden bir ülke var mı, veya resmen imal edilmese dahi, ülkelerinde bu şekilde ele geçen,
çeşitli olaylarda kaçak ele geçen ülke var mı diye soru da sorduk ve gelen cevapta, şu ana
kadar bildirilen, resmen imalatçı ülkelerin bildirilen bilgiler içerisinde bu patlayıcının
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olmadığı. Bu sefer akla hemen şu geliyor: Bu ikinci grup patlayıcı -fabrikasyon patlayıcı- bir
ülkede imal edilmiş; ama bu ülke ben şu patlayıcıyı imal ediyorum diye o birliğe...
AHMET PİRİŞrİNA (İzmir) - Bu bizim komşu ülkelerden biri olabilir mi?
MUHİTTİN KAYA - Tabiî, olabilir.
O yönde de çalışmalanmız vardır, tabiî, ben...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bizim komşu ülkelerden hiç birliğe bunu ürettiğini
bildiren var mı?
MUHİTTİN KAYA-Yok.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Resmen bildiren yok.
MUHİTTİN KAYA - Zaten komşu birçok ülkemizde sadece patlayıcılar değil -ben uzun
yıllar laboratuvarda çalıştığım için- silahlar ve bombalar konusunda da biz... Bombalar
derken, fabrikasyon el bombalan ve benzeri şeyleri bu sorunlan zaten yaşıyoruz, yaşadık.
Seri numarası varsa, bunlar dahi silinmiş olarak ele geçmiştir. Yaptığımız menşe
aramalarında bazı silahlarda bunları tespit edebildik, bazılarında edemedik. En basiti, çok
zamanlar şey etti, bu havaalanı baskınlannda oldu, Esenboğa Havaalanı biliyorsunuz Filistin
örgütleri tarafından falan.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Silahlı Kuvvetler kullanır mı RDX'i bizim?
MUHİTTİN KAYA - Tabiî, kullanır.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Burada, şeyi söylediniz, dikkatimi çekti: Bunu ya resmî
güçler alır; ki. Silahlı Kuvvetler, Emniyet...
MUHİTTİN KAYA - Efendim, bu hem ticarî hem askerîdir bu.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Emniyette alır bunu, istihbarat teşkilatı da alır, güvenlik
güçleri de alır, jandarma da alır değil mi?
MUHİTTİN KAYA-Tabiî...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Patlayıcı ihiiyacı olanlar alır. Bir de bunun dışında, özel
şirketler alır dediniz. Türkiye'de C4'ü almış özel şirket var mı?
MUHİTTİN KAYA - Yok efendim.
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Hiç yok. Peki yan devletlerde var mı, komşularımızda?
MUHİTTİN KAYA - Ticarî amaçlı yan ülkelerde bilemiyoruz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu da araştınlmamış oluyor.
MUHİTTİN KAYA - Çünkü, zaten, ticarî amaçlı alınmasına, yani, yan ülkelerde
olmasına da gerek yok; çünkü, birçok olayda el bombaları hatta uçak bombalarının dahi,
civar ülkelerin üretici ülkelerden askerî amaçlarla alıp bunlann zaman içerisinde çeşitli
şekillerde terör örgütlerine kadar yaygınlaştığını çok iyi biliyoruz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, Sayın Kaya, bu Türkiye içerisinden C4... C4
dışandan alındı, sizin ifadenize göre, ticarî maksat da yok, bir tek bu devlet elinde var. Devlet
elindeki C4'ün sayımı da bellidir; böyle bir sayım araştırması yapıldı mı Uğur Mumcu'dan
sonra devletin birimlerinde C4'ünüzde eksilme var diye?
MUHİTTİN KAYA - Efendim, hemen oraya geleyim. Böyle bir araştırma bu konuda
yok. Benzeri konularda oldu. Genelkumiayla da yazışmalarımız oldu. Bu çok sağlıklı değil.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, efendim, biz yapılıp yapılmadığını tespit için...
MUHİTTİN KAYA - Yok, yapılmadı.
Yalnız şunu ilave edersem, zannediyorum, biraz açıklık kazandınr. İstanbul'da Şili
ormanlannda, demin saymış olduğumuz kişiler tarafından saklanan, gömülenen şeylerde, iki
grup patlayıcıdan bahsetmiştik. Bir grup patlayıcı, böyle kemerlere dizilir. Amerikan bezinden,
göz göz, torbalar halinde. Bunun içerisindeydi. Yani, bir yerden bir yere nakledilirken kişi
bunu üzerinde saklamış, vücudunda, belli. Ona göre gözler halinde...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Rutubet önleyicileri var mıydı torbalann içinde?
MUHİTTİN KAYA - C4 rutubettten fazla etkilenmez.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, denizaşın...
MUHİTTİN KAYA - Yok. Sadece, Amerikan bezi diyelim göz göz torbaları kemer
şeklinde yapılmış ve bunun içerisinde zaten şekilendirilmesi çok kolay o gözler dolu
vaziyetteydi. Bize hemen şu çağnşım yaptı, bu tabiî ki bir yerden bir yere kişi üzerinde
nakledilmiş. Ha, bu nakil nerede olabilir? Bizim ilk aklımıza gelen, genellikle yurt dışından;
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bir kişi, ki, havayoiuyia çok zayıf ihtimal; ama, kara veya denizyoiuyla hiç olmazsa patlaymın
o kısmı, kemer şeklinde olan, yurt dışından getirilmiş. Bizim bütün şeyimiz bu; ama, hangi
ülkeden nasıl getirildi; onu tabiî söylememiz mümkün değil.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, Sayın Kaya, sizden önce bilgisine başvurduğumuz
değerli emniyet teşkilatındaki arkadaşımız, bize direkt bir ülkeden bahsetti de. Şimdi o
ülkeyle karayoluyla bağlantımız var; çok rahat da gelinebilir gidilebilir. Burada, bu C4'ün
sizden aldığımız bilgiye göre, ya imalatçı ülkeden terörist grubun direkt alması lazım ya da
Türkiye içerisindeki devletin elindekini alması lazım.
MUHİTTİN KAYA - İmalatçı demeyelim; imalatçı veya imalatçı ülkeden askerî amaçlı
alıp da oradan gelme.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, üçüncüye geliyorum. Birincisi, Türkiye'nin askerî
amaçla veya başka amaçla...
MUHİTTİN KAYA - Onu hiç mümkün göremiyoruz efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ve, ama burada bir şeyi tespit ettik; hiç bununla ilgili Türk
devletinin elinde olması gereken muhtemel yerlere yazışma yapılıp bir sayım yapılmamış.
MUHİTTİN KAYA - Efendim, bir açıklık daha var. Bizim Türk devletinde kullanılan C4
plastik patlayıcılar Amerikan yapımı veya İngiliz yapımıdır ve bunlann katkı maddeleri bizce
biliniyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Katkı maddeleri?..
MUHİTTİN KAYA - İçerisindeki RDX oranları falan biliniyor. Hatta şu aşamada
-hangisinde olduğunu hatırlayamıyorum, yalnız raporlarda mevcuttur- birinde oktojen birinde
hektojen diye madde vardır. Mesela, Amerikan yapımında bunlardan birisi vardır. Fakat, ele
geçen o patlayıcılar, o Şili ormanlarında o kemer içerisinde olanlarda, yanlış
hatırlamıyorsam, o madde yok ve onun Amerikan yapımı olmadığı kesin. Bizim ordumuzda
da kullanılan biliyoruz şeyi ve bunun oranlan belli.
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Kaya, ben onu somrıuyorum. Uğur Mumcu cinayetini
soruyorum. Uğur Mumcu cinayetindeki tespit ettiğiniz RDX'in, C4'ün ne olduğunu siz tespit
etmediniz mi?
MUHİTTİN KAYA - Ona da açıl<lık getireyim. Hayır efendim.
Şimdi, RDX maddesi tespit edildiği zaman, yan ürünler patlama sonrası tespit
edilmedi, edilemez.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu teknoloji yok mu dünyada. Silahlı Kuvvetlerde?
MUHİTTİN KAYA - Yok. Çünkü, patlama anında o ’-anşım, bazı maddeler kesinlikle
yok olur. Artık bir daha eski haline şey etmesi mümkün değil; onlar belirlenemez. Benim
demin kastettiğim karışım oranları, patlamamış patlayıcılar için geçerli. Ama, patlama
olaylannda ana madde bunların, mesela, trentiyse, trentinin sadece....kısmı bulunur, eger
plastikse bu RDX bölümü bulunur.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ana maddenin menşei konusunda o zaman siz bizi iki
yere yönlendiriyorsunuz. Bir -bilemediğinizden dolayı- Amerikan-ingiltere'nin veyahut da o
yan bir ülkeye gitmiş...
MUHİTTİN KAYA - Bu olayda, bu RDX acaba Amerikan yapımı patlayıcısının RDX'i
mi, yoksa bir başka RDX'i mi bunu söyleyemeyiz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Dünyada kaç ülke yapıyor RDX'i?
MUHİTTİN KAYA - Şu anda sayamayacağım ama, isterseniz bilahara liste halinde
ralatlıkla resmî şeyleri rahat sunabilirim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bunlar önemli yani. O ülkelerin ilişkileri önemli.
MUHİTTİN KAYA - Raporun ekinde olması gerekiyor. Hangi patlayıcı hangi şeyde
orada o bilgilerin olması gerekiyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Deklare etmek şart diyorsunuz patlayıcıyı.
MUHİTTİN KAYA-Evet.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Silahlı Kuvvetlerde nerde kullanılır efendim?
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MUHİTTİN KAYA - Silahlı Kuvvetlerde birçok şeylerde, askerî operasyonlarda...
Mesela, diyelim ki, Kıbrıs Harekâtında. Bir sürü engeller, su altında şurada burada, bunlar
böyle yok ediliyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - PKK ile mücadelede kullanıldı mı?
MUHİTTİN KAYA - Kimin tarafından?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından.
MUHİTTİN KAYA - Onu bilemeyeceğim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, PKK ile yakın temasta olan yerlerden... Yani, bunlan
yaşadık. PKK'nın bazı elemanlan acaba sızıp da, o temas noktalanndan patlayıcı ete geçirme
imkânı olabilir mi? Yani, hep bir dış devleti...
MUHİTTİN KAYA - Yani şu var: Ordudan palayıcı elde edilebilir mi diye sorarsanız;
bu PKK ve benzeri yerierde kullanılmasına gerek yok. Eğer başka olaylaria kıyaslama
yaparsak; şimdi, şu var. Makine Kimya el yapısı bombaları ordudan elde geçirebilir mi
sorusunu sorduğumuzda, hemem hemen pozisyonu aynıdır. Geçirilebilir ve olaylar da var.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Peki, sizin kanaatiniz? O İstanbul'da ele geçirilenler mi
burada kullanılmış olabilir. Yani, ikisinden birini en yetkili olarak siz tercih etme durumunda
değil misiniz bilgilerinizle?
MUHİTTİN KAYA - Şimdi, bizim yorum yapmamız çok farklıdır, kesin bilimsel
konuşmamız farklıdır. Biz bir yere kadar...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yorum istemiyoruz efendim. Kesin, bilimsel...
MUHİTTİN KAYA - Onu söylüyoruz, patlama sonrası yapılan analizde ancak
patlayıcının nevi tespit edilebilir; ama, kanşım oranlan; yani bizi imalatçı ülkeye götürecek
olan bilgiler bulunamaz. Bu mümkün değil. Şu anda yaptığımız analizler bizim, tamamen
Avrupa ülkeleleri seviyesindedir; metotlarda, cihazlarda, uzmanlık da aynı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ben yine el freniyle emniyet kemeri konusunda tatmin
olmadığımı söylüyorum; tutanaklara geçsin. Benim sorumlanm bu kadar. Bu konudaki
izahlannız beni tatmin etmedi.
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BAŞKAN - Başka sorusu olan var mı?
FETHULLAH ERBAŞ (Van) -

Bir bant yayınında, delillerin toplanılması ve

araştırılmasının, araştırmanın selameti için, araştırmanın son durumunun muhtemel deliller
için açıklamıyoruz diye bir cümle geçmiş.
MUHİTTİN KAYA - Hangi bant? Soruyu anlayamadım?
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Herhalde siz birisiyle bir toplantı yapmışsınız veya
televizyonda bir bant...
MUHİTTİN KAYA - Yöndem'in programı mı?
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Evet. Araştırmanın selamati için bazı şeyleri açıklamak
mümkün değil; delilerin toplanması için... Bir şeyler söylemişsiniz. Böyle bir kelime geçiyor.
MUHİTTİN KAYA - Tabiî, şu var: Delillerin nasıl toplandığını, detayılarını açıklamakta
çok detaya girmeyiz. Girmememizin nedeni, bu bilgiler örgütler tarafından öğrenildiği zaman,
biz bütün sırlarımızı, ip uçlanmızı vermeyiz.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - O bakımdan...
MUHİTTİN KAYA - Yani, teknik bilgileri bir noktaya kadar veririz, bir noktadan sonra
detaya girmeyiz; çünkü, o detay bizim aleyhimize olur ileride.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Ben başka bir şey anlamıştım. O açıdansa, önemli
değil.
BAŞKAN - Başka sorusu olan? Yok.
Bir de şey var. Saç... Dünkü bantta diyor ki, "bulunan saç. Uğur Mumcu'ya ait olduğu
tespit edilmiştir." Saç teli. Mesela, bu koyan adamla ilgili bir saç teli bulunsaydı...
MUHİTTİN KAYA - Saç teli bulunsaydı şüpheli kişilerde rahatlıkla tarama yapılabilirdi.
BAŞKAN - Öyle bir delil yok.
MUHİTTİN KAYA - O, tamamen bizim biyoloji bölümümüzün şeyi. Genetik yapıya
kadar kan grubuna kadar gidilebilir. Yeter ki, saçın köklü kısmıyla ele geçmiş olsun.
BAŞKAN - Bir de...
KOMİSYON GÖREVLİSİ - Kınlmış değil de köklü...

-
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MUHİTTİN KAYA - Kırılmışta da çalışma yapılır; ama, o kadar köklü kısmı kadar
sağlıklı olmuyor.
BAŞKAN - Uğur Mumcu'nun eşi ve araba yıkayan komşusu, olayın en yakın görgü
şahitleri; yani her ikisinin ifadesi şu: Yani arabaya girmedi gibi; fakat, sizin
açıklamalarınızdan tabiî, arabaya gimıemiş olsa, cesette bu şekilde izler olmazdı...
MUHİTTİN KAYA - Tabiî, şimdi, bombayla
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ilgili hiçbir teknik bulgu olmadığını kabul edelim. Sadece ve sadece arabaya
girmeden en fazla kapının yanına gelmiştir veya o bölgelerde, kapıya geldi, temas etti,
etmedi veya o civarlarda olduğunu kabul edelim, sadece vücuttaki harabeye de baksanız,
bunu değerlendirseniz yine böyle olmadığı kasin. Vücuttaki kopmalar çok önemli. Yani, sağ
bacağında, kalçasında, kolunda, elinde kopmalar çok önemli.
BAŞKAN - Raporda en son sonuç bölümünde diyorki, RDX olduğu tahmin edilmiştir;
yani böyle kesin...
MUHİTTİN KAYA - RDX kökenli patlayıcı olduğu kesin. RDX'de C3 ve C-4,
kompozisyon A patlayıcıları vardır.
BAŞKAN - Bunlar olduğu kesin. Yalnız, raporun sonunda sanki başka bir şey de
olabilirmiş gibi bir ifade gibi bir şey de var da o zaman alışılmış bir ifade tarzı mıdır?
MUHİTTİN KAYA -Oradaki tereddüt şudur: Bu RDX olduğu kesin yalnız C-4'mü,
kompozisyon A'mı onu belirleyemiyoruz; nedeni de, patlamadan sonra ana madde kalıyor o
yan ürünler, yan maddeler patlama sonrası tamamen yok olduğundan o oranları o karışımlan
tespit edemediğimiz için, yoksa patlamamış madde olduğu zaman buraya kadar gidiyoruz.
BAŞKAN - C-4 şişede muhafaza edilebiliryor mu?
MUHİTTİN KAYA - Efendim, her yerde şekillendirebilirsiniz.
BAŞKAN - Şunun için soruyorum, bu Hüseyin Oğuz vermiş olduğu ifadede,
Malatya'da bir evde C-4 maddesinin şişeler içerisinde gösterildiğinden bansediliyor da onun
için soruyorum.
MUHİTTİN KAYA -Tabi, tabi mümkün.
BAŞKAN - Yani, şişe içinde olması mümkün.
MUHİTTİN KAYA -Tabiî, sonucunu tam teyit edemedik. Yine, bu olay sonrası
yaptığımız çalışmalarda Ispanya'dan aldığımız bir bilgi de teneke konserve kutulan içerisinde
Barselona'da,.......... şeklinde yakalandı şişeye olduğu gibi konserve kutusu içerisine de
konulabilir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sizin yakaladıklarınız neyin içerisindeydi etendim
İstanbul'da çıkan?
MUHİTTİN KAYA - İstanbul'da bir kısmı poşetler içinde bir kısmı da bahsettiğim
şekilde amerikan bezi gözler yapılmış kemer şeklinde.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Siz yakaladığınız anda da o bezin içerisindeydi?..
MUHİTTİN KAYA -Evet bezin içindeydi.
BAŞKAN - Pekela, bu mektupla başvurup aydınlatacaktım dediniz hangi konuda bizi
aydınlatacaktınız?
MUHİTTİN KAYA - C-4 patladığı zaman iz bırakmaz şeklinde ki bir şey vardı bu
yanılgıdır. C-4 olduğu gibi tüm patlayıcılarda da patlama sonrası iz bırakır; iz bırakır derken,

.
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kendine yapısına ait ipuçlan bırakır; ama, önemli olan patlama sonrası bu patlayıcının temas
ettiği transfer olabildiği o artıklann ele geçmesi önemli. Yüzde 100 bulur diye bir şey yok.
Bazı patlama olaylarında, yanma o kadar mükemmel oluyor ki, bu ana maddeyi de
bulamadığımız oluyor. Yanı patlayıcıyı tespit edemediğimiz olaylarda var. Bir, hiç
kalmadığından tespit edemiyoruz, iki; olay yerini inceleyen kişiler bize bu doneleri bize tam
yeterli getirmediğinden de bulamadığımız zamanlar olabiliyor.
BAŞKAN - Şimdi, bu sizin raporlan izlediğim kadanyla 83'ten 91'e kadar 8 tane
patlama var. Bu patlamaların hepsi. Uğur Mumcu olayına benziyor. Bunlardan yakalanan
sanık var mı hiç? Daha önce sorgulan bitmiş veya mahekemeye intikal etmiş şey var mı? Siz
saymışsınız raporda B3'te şu olay oldu, en son Amerikalı, Mısırlı, İsraillilerin olayı, onlarda C4 veya C-3 neyse o olay oldu şeklinde. Onlarla ilgili böyle bir yakalanan sanık falan hatırlıyor
musunuz?
MUHİTTİN

KAYA

-

Efendim,

orada

bir

kopukluk

oluyor.

Biz

teknik

değerlemdirmelerimizi yapıyoruz, ilgili birimlere bildiriyoruz. Zaman içerisinde o konuyla ilgili
sanıklar ele geçip ve hatta onlann olduğu kesinleştiği takdirde bize bazı o bilgiler gelmiyor;
orada bir kopukluğumuz var, ele geçen sanık vardır veya yoktur dersem yanıltıcı olur. Ama
mesela bu son Çetin Emeç olayıyla ilgili olarak Mehmet A li.............falan onlar patlayıcıyla
bereberlerinde yakalandığı için, bize kişi bazında bilgiler intikal etti. Genellikle bize kişi
bazında bilgiler gelmiyor. Bizde hep teknik var.
BAŞKAN - Bir eksiklik bu tabi değil mi? En azından size hiçolmazsa bu olayın
neticesini sizin daireye de bildirseler, deselerki işte bu olayın neticesinde falan falan sanıklar
yakalanmıştır; bu patlayıcılan falan yerden temin etmişlerdir gibi bir açıklayıcı bilgi gelse...
MUHİTTİN KAYA -Tabi efendim, bu eksiklik olduğunu kesinlikle kabul ediyorum.
Çünkü, laboratuvar olarak bu konuda teşkilata birçok duyuru ve genel müdürlük düzeyinde
emirlerde gönderdiğimiz halde aksaklıklar oldu ve oluylor. Hatta daha da ileri bugün bir ihbar
alırlar örgüt evi. Örgüt evine giderken diğer operasyon ekiplerimize, hatta tavsiyemizde
şudur. Örgüt evine gitmeden önce muhakkak bomba uzmanlarımızdan alın ön incelemeyi
yapsınlar, tuzaklama var mı, şey var mı bunlar kontrol edilsin eve ondan sonra girin şeklinde
bu bile kendi hayatları tehlikede olduğu halde dahi bu bile bazı yerlerde uygulandı, bazı
yerlerde uygulanmadıki, uygulandığı yerlerde çok güzel büyük tehlikelerden kurtuldular.
iki; patlayıcılarla ilgili sanıklar ele geçtiğinde, sorgulama aşamasında muhakkak
konunun uzmanı olan bir bomba uzmanının bulundurulması. Bu, bir kerede uygulandı; fakat,
buna rağmen uygulanmadığı yerlerde olabiliyor.
BAŞKAN - Ve bizim Ankara'daki olaylarda bu tür bir bilgi size intikal etmedi yalnız
sanıklarla ilgili bilgi intikal etmedi.
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MUHİTTİN KAYA - İntikal eden bilgilerde bu şekilde. Patlayıcı yakalanıyor, kişi belli o
zaman intikal ediyor. Ama, ileriki aşamarda yapılan soruşturmalar dolayısıyla o yönde bilgi
akışı yok.
BAŞKAN - Bizim dikkatimizi çeken bir olay var, bu Ankara'da patlayıcılar olmuş böyle
peşpeşe ve bunların özellikle Amerikalı çavuş, İsrailli diplomat. Mısırlı diplomat olayları olmuş
sonra da iki sene sonra yalnız arada epeyce bir zaman var Uğur Mumcu olayı olmuş. Şimdi
her dört olayın da patlayıcılanyla ilgili aynı yöntemle olmuş diyebiliriz değil mi?
MUHİTTİN KAYA - Olayın motivasyonu, yerleştirme hemen hemen bombanın hareket
edip çalıştırma sistemleri de birbirine yakın. Mesela Amerikalı olayında. Mumcu olayında
vites kolu levyesine bağlantı şeyi, orada şafta idi, şafta bağlanmıştı. Bombayı harekete
geçiren yani patlamasını sağlayan hareket şafta idi.
BAŞKAN - Ve tabi, o olaylarda netice size bildirilmdeği için tabi bilginiz o konuda
yok.
MUHİTTİN KAYA -Bize gelen o olay yeri artıklan, incelenir, bulgular rapor halinde
ilgili birimlere gönderilir ve ondan sora bize bir ek bilgi gelmedikçe...
BAŞKAN - Bir de ben son birşey sormak istiyorum.
Bu Ertürk Yöndem, bu programı yapma ihtiyacını sizden mi böyle bir talep geldi,
kendisinden mi?..
MUHİTTİN KAYA - Efendim Genel Müdürlüğe geldi...
BAŞKAN - Neden yani böyle bir program yapıldı? Bazen buradaki konuşmacılar,
olayı dedilerki bu şekilde aynntılı bir şeklide televizyonda anlatılması dediler bazı sanıklann
meşhur olmak için ödül konmuş, ödül almak için falan dediler, oradaki olaya benzer olaylar
anlattılar. Dolayısıyla biz tekrar şeyde kaldık sıkıntıda kaldık. Bu program yapılmasa daha iyi
olurdu. Bu program hangi amaçla yayınlandı, neden yapıldı biz bilmiyoruz falan gibi bir
şeyler söylediler de onun için soruyorum.
MUHİTTİN KAYA -Şimdi, o günkü şeyde bu programın yapılış amacı nışuraya
dayandırıyorum. Bizim Genel Müdürlük tabiî....... bize böyle böyle bir program yapılacağı
bildiriliyor ve tabiki hangi bilgileri nereye kadar sınırlı tutacağımız bizim kontrolümüzdedir. O
günkü ortamda böyle bir program ihtiyacı niye kaynaklandı, nereden kaynaklandı; bu yine
basında olay yerinin süpürüldüğü, hiç delil bulunamadığı, hiçbir işin yapılamadığı, hiçbir delil
ele geçmediği öyle bir yaygın kanaat oldu. Halbuki elde yapılması gereken bütün işlemler
yapıldı, çok miktarda artıklar toplandı ve günlerce değerlendirildi, bunu vurgulama amacını
güdüyordu.
Yani, polis boş davranmadı olay yerinde. Süpürge falan deniliyor; ama, bu işin zaten
bir parçası. Gözle de toplandı, süpürgeyle de toplandı; hatta, küreklerle komyonete konuldu.
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buzlar erimeye bırakıldı ki, oradan birçok da biz kablo tellerini rahatlıkla bulduk. Yani yapılan
çalışmanın yeterli olduğu...
BAŞKAN - Şöyle bir iddia var. Orası yol üzeri olduğu için diyorlar yolda normal olarak
hiç bağlantısı olmadığı halde 2 om'lik bu kablolar normal yolda da süpürme sırasında 2 cm'lik
bir şey bulunabilir. Kablo tesadüfen orada olmuş olabilir gibi şeyler var. Süpürünce bu da o
işin içerisine girer diyorlar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hemen şunu ilave edelim. Yani, bu bir iple veya
misinayla bağlanmamış uzaktan kumandalı herhangi bir başka krikoyla, oyuncak arabayla
altına yerleştirilmiş bir şey olabilir mi?
MUHİTTİN KAYA - Efendim çok açıkta kalır zaten. Tamamen yolun üzerinde kalır. O
zaman mıknatısın anlamı yok.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Mıknatıs var, öyle bir yükseltici de olduğunu kabul
ediyoruz. Uzaktan kumandayla altına götürüyorsunuz, sonra kaldırıyorsunuz mıknatısla
yapışıyor altına o, sonra ondan ayırıyorsunuz onu.
MUHİTTİN KAYA - O zaman sistemi harekete geçirecek bağlantıyı yapamazsınız o
durumda.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Uzaktan kumanda.
MUHİTTİN KAYA - Uzaktan kumanda için yaparsınız. Çeşitli yerleştirme yöntemleri
olabilir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Misinayla şeyle bağlanmayıp uzaktan kumanda olabilir.
MUHİTTİN KAYA -Tabi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O yine elle yerleştirilebilir; illa oyuncak arabayla filan da
şart değil.
MUHİTTİN KAYA -Tabi, tabi...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sadece obağlantı yapılmaz o zaman sürede 10 saniyeye
düşüyor zaten değil mi? 35 saniyeden 10 saniyeye, 5 saniyeye düşüyor.
MUHİTTİN KAYA - Zaten burada en fazla zaman alan..
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu karlı buzlu yerde, uzaktan kumandayla robotla
yerleştirme imkânı nasıl geliyor mantığınıza?..
MUHİTTİN KAYA -Efendim, o çok uzak.
Uygulama mümkün; ama, bu olayda bu yerde bu ortamda...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu yerde bu ortamda Ahmet Beyin ikinci...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Mıknatısla gelip elle koyup uzaktan kumandayla
kullanılabilir.
Uzaktan kumandanın mesafesi ne olabilir, teknoloji ona ne kadar izin veriyor?
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MUHİTTİN KAYA - Bu kullanılan iki şeydir, radyo kontrol diye tabir ederiz bunlara.
Frekansları gönderme şeyine bağlı, eldeki cihazın gücüne bağlı. Genellikle bunları
kulananlar 100-150 metreyi geçmiyor ki, bizim ülkemizde uzaktan komutalı şeyleri
onları........ var. Bizde birkaç yerde kullanılmaya teşebbüs edildi çok başanlı olmadı; yalnız, en
başarılı uzaktan komutalı sistemi, yılını şimdi veremeyeceğim Hatay'da bir mercedeste
yakalandı ve bugüne kadar elimeze geçen en mükemmel sistemdi bir Mercedes otoyla hudut
kapısında yakalandı istanbu'a gitmek üzereydi ve bunun frekans gönderebilme mesafesi
300-400 metreyi buluyordu; ama, daha önceki denemelerde 75-100 metreyi geçmedi. Zaten
kullanılan iki üç olay vardır uzaktan komutalı ve başanlı da olamadılar. Uzaktan komutalı,
görüldüğü kadar çok kolay değildir. Esasında, garantisi diğer mekanik sistemler kadar
garantisi yoktur. Bu olaya uzaktan komutalı uygulamaya kalktığınız takdirde, şimdi bombanın
konulduğu saati hiç kimse bilemiyor. Yani ispatlayacak durumda değiliz; bizdeki bilgilere
göre biz bilemiyoruz hangi saatte konulduğunu; ama, diyelim ki patlamadan 10 saat önce
konuldu. Uzaktan komutalı elindeki kişi bir yerde bekleyecek. Nerede bekleyecek;
hiçolmazsa frekans şeyini engellemeyecek bir yerden bir de gözüyle görecekya kişi gelip
arabaya yakınında içeri

bindiği zaman basacak şeye sinyalini gönderecek, frekansı

gönderecek patlatacak.
Ortama baktığımız zaman bir tarafı cami açık alan, bir taraf mesken. En akla yatkın
olan tabi bunlar düşünülen şeyler tartışılan konular orada mesken olan kısımda...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Lokanta var üstü var.
MUHİTTİN KAYA - ...ya bir ev sahibinden şey edecek veyahut ev kiralayacak
önceden yerleşecek, güzel. Patlama olayından sonra bir de olay yerini terk etme var. Şimdi,
bomba infilak ettikten sonra olay yerinden; ama, oranın sakinisiniz evinizde oturmaya devam
de edebilirsiniz. Eğer öyle bir durumvarsa ki, bu durumda da aylar önce gelip bu işi
planlayan kişilerin gelip orada ev tutmaları, kiralamaları veya bir hısım akrabanın evine,
tadığınını evine yerleşmeleri gibi durumlar gerekir.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Evler de anlıtılıyor ifadelerde onun için o ihtimali size
soruyoruz.
MUHİTTİN KAYA - Onun için, radyo kontrollü bomba kullanmak, kişiyle bombayı
kolay kolay bir araya getiremediğiniz durumlarda tercih edilir ki, bu olayda böyle bir durum
yok; arabanız belli, sahibi belli. Bugün olmazsa yarın, yann olmazsa öbürgün muhakkak
arabaya binecektir.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - O zaman kişinin hedefi mutlaka -belki aynı
düşünceye vardık- Uğur Mumcu ise uzaktan kumandayı tercih etmesi lazım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, Uğur Mumcu arabasına hep kendi binen birisi
olduğu için burada...
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Ama, emniyet kemerini !<uilanmaya ilıtimal vermedinizde,
arabaya binmeye hemen ihtimal verdiniz. O l<adar disipline etmiş kişinin, diğer önemli teknik
alışkanlıklannı yok saydık. El freniyle ilgili, emniyet kemeriyle ilgili.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Buradaki sakmca aileyle birlikte binip binmeme olabilir
ancak.
MUHİTTİN KAYA -Zaten aileyle binip binmediği daha önceden bilinen bir şey.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Onlar açısandan...
MUHİTTİN KAYA - Bilmediği de kesin zaten. Aileyle beraber binmediği kesin.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Biz biliyloruz ya onlarda biliyordur mutlaka.
MUHİTTİN KAYA - Bir kere bu Reno-12 arabası üzerinde bu kişilerin çok güzel ön
çalışması olduğunu kısaca bahsettim. Ben hatta rahatlıkla o levyeye bağlantılı yapılıp ne
kadar çalıştığı denenmiş durumda. Bunu yapmadan zaten garantili girmez; ama, radyo
kontrollü bombalardan çok daha garantili bir yöntem budur. Yani bir kişiyi tamamen yok
etmekse amaç bu çok daha garantilidir. Şimdi, şeylerde radyo kontrollü bombalarda teknoloji
çok mükemmel değilse amaca ulaşmanız çok zordur; niye zordur; bir kere frekans filitresi
kullanmanız lazım, kodlama lazım. Bunu mükemmel yapamazsanız bir başka frekans sizin
şeyinizi bozabilir, istemediğiniz zaman da önce veya sonra hedeflediğiniz kişinin dışında
sizin bombanızı patlatabilirler ki bu ülkemizde olmakla beraber diğer ülkelerde varittir bu
olaylar. Bombayı zamanından önce patlama durumları, iyi bir frekans şifrelenemediği
takdirde mümkün, iki; araya engeller girebilir. Frekans ulaşımını engelleyici durumlar olabilir,
frekans karıştırma durumu olabilir; ama, hiç tercih edilmez diye bir yöntem değil de yani,
birçok ülkede kullanıldı.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bizmi bir kanaatimiz yok tabi canım, biz sizin herşeyi
konuşmanız için söylüyoruz.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Muhittin Bey, biraz evvel Başkanım da sordu ben
tam farkedemedim. Şimdi 12 Eylülden sonra bugüne kadar yani C-4, C-3 diğer saydığınız
tiplerde; yani, bu olaylar olup da, olan olaylardan faili yakalananlar var mı?
MUHİTTİN KAYA - Demin Sayın Başkanım onu sordular. Muhakkak olmuştur; ama,
şu anda ben sizlere şu olay oldu bir yıl iki yıl içerisinde bununla ilgili şu kişiler yakalandı
sanık olarak; ama, kesinlikle bunlann olduğu tespit edildi diye bir bilgi şu anda veremem.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yalnız Emniyet Müdürü dedi ya bize, ikinci bir olay olacak
ki anında biz bunu değerlendirebilelim. Demek ki. Emniyet müdürünün verdiği ifadeye göre
olmamıştır.
MUHİTTİN KAYA - Ama bu bigiler bizim ilgili birimlerimizde muhakkak var. Kim,
hangi olaydan dolayı yakalandı, mahkemele sevk edildi. Mahkum oldu veya olmadı, beraat
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etti bunlar var. Ama, bizim çalışma alanımız olarak biz teknik değerlendirmeyi yapıp
gönderen bir birimiz; yani, istihbarat bilgilerimiz yoktur bizim.
BAŞKAN - Sizin birim teknik bir birim. Dolayısıyla bizi aydınlattığınız için çok teşekkür
ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Zahmet edip geldiniz, çok sağolun
efendim.
MUHİTTİN KAYA - Efendim yalnız şu vardı; bir tel parçası bulundu karıştı derken
bunların analizleri yapılıyor; yani, bugün bir metal ne olursa olsun içerisindeki kanşım
oranlarıyla bir elektirikli fünyeye ait mi, değil mi orada hiç tereddütünüz olmasın rahatlıkla
tespit ediliyor; çünkü, elektronik............... bunlar rahatlıkla yapılıyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Misinada?
MUHİTTİN KAYA - Misinada yok, onun bir standardı yok.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hiç mi oralarda avcılık yapan balıkçılık yapan yokta
düşümıedi giderken acaba? Onu tespit edebiliryor musunuz?
Teknik olarak ötekinde çok emindiniz bakın ne dediniz.
MUHİTTİN KAYA -Tabi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Fünyeyi batlatacak kablo konusunda eminiz dediniz.
Misina konusunda emin misiniz?
MUHİTTİN KAYA - Ama, şu var; misinanın da yanmış ve kavrulmuş olması, o kadar
dengeleyecek ki tam patlayıcının konulduğu yerde o zeminde, haricen gelmiş olacak, ha hiç
olmaz mı ama milyonda bir midir; fakat, yanmış ve kavrulmuş olması, ilk şeyde bunun bizim
patlayıcıya yakın olduğunu ki, kavrulmadan kavrulmaya ki bir çakmakla yakarsanız o daha
başka, bir patlayıcının yüksek ısıyla yaptığı kavrulma yine

çok farklı. Bunlar, mesela

patlayıcıyı yakın çakmakla yavaş yavaş yanar, gayet güzel yanar; ama, patlaması için mutlak
suretle çok basınç ve şok etkisi yaratan fünye gerekli.
BAŞKAN - Çok sağolun efendim, çok teşekkür ediyoruz.
MUHİTTİN KAYA - Efendim, yalnız çok özür dilerim, bu raporun bilhassa renkli
fotoğraflı olan bir suretinin sizlerde bulunması...
BAŞKAN - Tabi, tabi.
Çok sağ olun.
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BAŞKAN - Hoşgeldiniz.
İsim?..
LATİF GÖNÜLTAŞ - Latif Gönültaş.
BAŞKAN - Kendinizi tanıtabilirseniz...
LATİF GÖNÜLTAŞ - Şu anda Bahçelievler Karakol Amirliğinde başkomser olarak
görev yapmaktayım. 48969 sicil sayılıyım.
BAŞKAN - Geçen sene biz sizin karakol amirinizi dinledik. Karakol amiriniz dediki
ben Uğur Mumcu olayı olduğu gün izinliydim yerime de Latif Bey vekalet ediyordu dedi. Biz
tabiî, şu anda bütün ayrıntılardan istifade edip bir şey olabilir mi diye sizi de dinleme
ihtiyacını hissettik. O sebeple, o gün neler yaptınız, dikkanizi çeken bir şey oldu mu sizin
bilginizi alalım diye bilginize başvurduk geldiğiniz için teşekkür ediyoruz.
LATİF GÖNÜLTAŞ - Ben o gün; yani, olayın olduğu günün sabahı, bizim denetleme
amirliği görevimiz var. Yani, olay 24'ünde olmuştu, 23‘ünü 24'üne bağlayan gece Çankaya
ilçesi Denetleme Amiri olarak görev yapmaktaydım. Dolayısıyla, sabah saat 09.00'da bu
görevim bitti ve istirahata ayrıldım efendim. Olayın olduğu gün ben evde istirahattaydım o
gün. Ancak, olayın olduğunu bana karakolda görevli olan grup amihm telefonla bilgi vermişti.
Olayın akabinde bilgi verdiler bana. Olay yerine ilçe müdürümüz...
BAŞKAN - Grup amirinin ismi neydi?
LATİF GÖNÜLTAŞ - Cem Akgün. Komser yardımcısıydı o.
BAŞKAN - O gün, o sorumluydu yani.
LATİF GÖNÜLTAŞ - Doğrudur efendim. Grup amiri olarak o arkadaşımız göreve
devam ediyordu. O da şu anda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Bürosunda görevli komser
olarak.
Bana bildirildiğinde Emniyet Müdürümüzün orada olduğunu, Savcı Beyin olay yerine
geldiğini, konuyu tamamen onlann yürüttüklerini, zaten karakol olarak bizim yapmamızda
olan şeyler şekli şeylerdi. Onlan yapmışlardı arkadaşlar. Ben neler yapılması gerektiğini
sordum. Emniyet Müdürümüz o şekilde talimat vermiş kendilerine. Bazı otoların hasar
tespitinin yapılması ve olay yerinin krokisinin çizilmesi istenmiş arkadaşlardan onlar
yapılmıştı.
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BAŞKAN - Şimdi, bu, tabiî, o caddeden zaman zaman polisin denetim arabaları gelip
geçiyor; mesela, onlarm bu konuda bilgisine filan başvuruldu mu? Bu bombanm
yerleşleştirilmesi dolayısıyla hani bir...
LATİF GÖNÜLTAŞ - Konuyla ilgili tahkikat Siyasî Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü
için bizim karakol olarak bu konuyla ilgili herhangi bir tahkikat yürütülmedi efendim.
BAŞKAN - Sizin bölgenizde oturduğu için bir komma tedbiri; size, falan sokakta Uğur
Mumcu oturuyor, ona göz kulak olun...
LATİF GÖNÜLTAŞ - Hayır, öyle bir şey söylenmedi.
Ancak, bizim zaten o sokakta, kendi karakolumuza ait hassas nokta dediğimiz bir
yerimiz vardı, bekçimiz görevliydi orada. GAP binası olarak adlandırdığımız o sokaktan
zaman zaman ekiplerimiz geçerdi yani. Biz de hem onu denetlemek hem de o sokaktan öyle
geçerdik zaten. Ayrıca aşağıda bir de elçilik binasının evi vardı yanılmıyorsam. Orada da
görevliler vardı; yani, güvenliği olan bir sokak...
BAŞKAN - Bu konuda sizin daha önce bilginize başvuruldu mu siyasî şube veya
yetkililer?..
LATİF GÖNÜLTAŞ - Hayır efendim başvurulmadı.
BAŞKAN - Siz, o denetim görevine saat kaçta çıktınız?
LATİF GÖNÜLTAŞ - Sabah 09'da bitiyor.
BAŞKAN - 09'da mı başlıyor akşam?
LATİF GÖNÜLTAŞ - 24 saat... Bir gün evvel...
BAŞKAN - Yani, siz, 23'ün saat 9'unda görevi aldınız, ertesi gün sabah saat 9’a kadar
24 saat karakoldan uzak kaldınız.
LATİF GÖNÜLTAŞ - Hayır, karakolda benim denetimim altında.
Tüm Çankaya İlçesi olarak,denetleme amiri olarak görev yapıyordum o esnada.
BAŞKAN - Karakolda sizin denetimizin altında.
LATİF GÖNÜLTAŞ - Tabi.
BAŞKAN - Sizin karakolunuza böyle bir ihbar, bilgi...
LATİF GÖNÜLTAŞ - Hayır efendim gelmedi.
BAŞKAN - Oldu, çok sağ olun, teşekkür ederiz.
ilave edeceğiniz birşey yok yani bu konuda.
LATİF GÖNÜLTAŞ - Yok efendim.
BAŞKAN - Peki, sağ olun.
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(Bekçi Tahsin Ergene, Ali Sarıca ve Rıza Türkoğlu .salona alındı)
BAŞKAN - Tahsin Ergene, Ali Sarıca, Rıza Türkoğlu: hoşgeidiniz.
Bizim Kornişonumuz, Uğur Mumcu Komisyonu; siz de Uğur Mumcu'nun sokağında
görev yapan arkadaşlarımızsınız. İlk önce olay günü görev başında bulunan hanginizdiniz ?
ALİ SARICA - Bendim efendim.
BAŞKAN- İlk önce sizi dinleyelim Ali Bey. Yani, ne oldu, tabiî,

olay tam sizin

önünüzde aşağı yukan?
ALİ SARICA - Patlama duyduk. Başbakanlık Kamu İdaresinde görevliyiz biz orada,
•bina güvenliğinin, giriş-çıkış güvenliğini sağlamak için görevliyim. Fakat, o gün pazar günü
olduğu için bina boştu ve binada tabiî, kış ayı olduğu için doğalgazla binanın kaloriferi
yanıyor, ben o an ana kapıdan dışarı çıkmak için şöyle adımımı attığımda büyük bir patlama
oldu, tabiî, arabayla daha sonradan patladığını gördüm. Ben zannettim ki, bina doğaigazlı
olduğundan, kazan dairesinde bir patlama; çünkü, çok büyük bir gürültülü patlama olduğu
için bina sarsıldı. Tabiî, o an kendimi şöyle bir kenara aldım, dışarı çıktığımda patlamayı
gördüm, yani, oradaki arabanın dağılış şeklini gördüm. Baktığımda arabanın parçaları
düşmekte idi yani, dağılmış vaziyette, o şekil oldu yani.
BAŞKAN - Ne oldu ondan sonra, siz ne yaptınız ?
ALİ SARICA - Efendim, benim o anda yaptığım, olay yerine gittim, ben sadece araba
olarak biliyordum, tabiî, içinde insan olup olmadığını bilmiyordum ; çünkü,

insan şeklinde

herhangi bir emare yoktu o anda vardığımda, çünkü parçalanmış bir durumda idi. Daha
sonra vatandaşların ikazıyla "yukarıda bir parça var“dendi, “insan var"zannediyorum dendi,
karlar üzerinde ve vardığımda tabiî ki insandı bu. Otonun üzerinde kime ait olduğunu,
herhangi bir emare varmı diyerekten araştırma yaptık tabiî, diğer ekipler gelene kadar; Sayın
Uğur Mumcu'ya kayıtlı bir ruhsat çıktı, ruhsatı alarak ilgili karakolumuza ve haber
merkezimize bilgi verdim.
BAŞKAN - İlk önce sen bilgi verdin?
ALİ SARICA - Evet.
BAŞKAN - Yani, siz o cesedin fırladığı yeri çıktınız, üzerinden kimlik...
ALİ SARICA - Üzerinden değil efendim; otonun torpido gözünden zannediyorum,
otonun enkazının bulunduğu yerde dağılmış bir vaziyetteydi, ben oradan aldım.
BAŞKAN - Kimliği oradan aldınız.
Kimler geldi o sırada oraya ?
ALİ SARICA - O sırada çocukları çıktılar, çevrede taksi durağı vardı, oradan geldiler,
zaten o anda komşular, mahalle sakinlerinden toplanan oldu, daha sonra da ben bilgi
verdikten sonra diğer ekipler filan da geldi.
BAŞKAN - O sırada böyle sizin dikkatinizi çeken hareketi olan suçlu...
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ALİ SARICA - Yoktu efendim.
BAŞKAN - Kaç dakika sonra geldi polisler?
ALİ SARICA - Zannederim 10 dakika geçmedi, 10-15 dakika civarında geldiler.
BAŞKAN - Siz, 10-15 dakika içerisinde...
ALİ SARICA - 10-15 dakika içerisinde ben bu delili aldıktan sonra
bildirdim, karakolumuza bildirdim...

merkeze

BAŞKAN - GAP İdaresine dönerek?..
ALİ SARICA - Evet; telefonla bildirmek zorunda kaldım, daha sonra olay yerine gittik.
Tabii, o Uğur Mumcu'nun ceset parçaları vardı, büyük parçasının üzerini örttük, kapattık,
çevre emniyetini aldık ve o anda da ekiplerimiz geldi, onlar ilgilendiler.
BAŞKAN - Tunus Elçiliğindeki bekleme durağındaki polislerle ilişkiniz nasıldı ?
ALİ SARICA - Efendim, bir görev olarak, çevre güvenliği almak zorundaydık, başka
fazla bir şey yapmadık.
BAŞKAN- Yani, daha önce onların orada görev yerinde sürekli bulunuyorlar mıydı ?
Mesela, onlar 12 saat...
ALİ SARICA -Tabiî, 12 saat görevlilerdi efendim.
BAŞKAN - Hayır, tuvalet ihtiyacı vesaire için sizin GAP İdaresinden yararlandıkları
şeklinde?..
ALİ SARICA - Doğru; çünkü, 12 saat bilfiil kaldıkları için ihtiyaçlarını gidermek için
başka resmî bir yer yoktu; yani, binalara da giremezler, aile yeri..
BAŞKAN - Siz kaçta başladınız o gece?
ALİ SARICA -Sabah saat 08.00'de aldım, akşam 8'e kadar.
BAŞKAN - O sırada hiç böyle bomba yerleştirilirken veyahut da bomba yerleştirecek
tipte bir adam, bir şey?...
ALİ SARICA - Yoktu efendim,çok sakindi; çünkü, hava soğuktu, bir de kar yağmıştı o
gün, yani, geceden yağmıştı, sokak sakindi.
BAŞKAN - Siz, görevi kimden devraldınız ?
RIZA TÜRKOĞLU - Benden aldı.
BAŞKAN - Siz arkadaşınıza Ali Beye görevi devrettiniz sabah; gece böyle birşey
oldu mu, gece dikkatinizi çeken bir hadise?
RIZA TÜRKOĞLU - Zaten, bizim yerimiz binanın içinde, yarım saat bir saat için
binamızı kontrol ediyoruz, içeri giriyoruz.
BAŞKAN - Sizin kulübeniz binanın içinde ?
TAHSİN ERGENE - Kulübe değil de müracaat.
KOMİSYON TEMSİLCİSİ - O durduğunuz yerden bu arabanın olduğu yer görünüyor
mu?
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RIZA TÜRKOĞLU - Görünmez, sadece karşıdaki duvar görünür, dönersen bir de
dışarı görünüyor yani, kapının önü görünüyor.Durduğumuz yerden sade duvar görünüyor.
BAŞKAN - Yani, şüpheli herhangi bir olaya rastlamadınız. Mesela, birisi ifade verdi
burada: gece 3 tane araba geldi diyor.3 araba ışıkları yaktılar; bilmem, o sırada birisi gelmiş
oraya, yani orada oturanlardan; o gelince, bir-iki dakika sonra oradan ayrılmış; üç tane
arabanın böyle farları yakması?..
RIZA TÜRKOĞLU - Hayır görmedim, öyle bir şey.
TAHSİN ERGENE - O gelenler, Doğru Yol Partisi İl Başkanı Yunus Ertekin orada
oturuyor, onun korumalarıyla o beraber geliyor, onu görmüşler, her gün geliyor.
BAŞKAN - Hayır, Doğru Yol Partisinin İl Başkanı bu ifadeyi veriyor. Yunus Bey
kendisi bunu söylüyor. Yani, ben oraya geldim, o sırada...
TAHSİN ERGENE - Ondan başka iki-üç arabayla gelen olmuyor zaten, Ankara
Emniyet Müdür Yardımcısı da beraber geliyorlardı çok zaman, onlar

kalabalık yapıyordu,

başka onların haricinde araba falan olamaz.
BAŞKAN - Yani, siz o gece görmediniz, daha sonra da böyle bir şey görmediniz.
Tahsin Bey, siz ?
TAHSİN ERGENE - Ben de cumartesi günü orada gündüz görevliydim, cumartesi
akşam gittim, pazar günü akşam arkadaştan aldım. Ben de öyle, hiçbir şey görmedim.
BAŞKAN - Şu ana kadar ifade verdiniz mi daha önce bu konuyla ilgili olarak ?
TAHSİN ERGENE - Biz vermedik efendim.
RIZA TÜRKOĞLU - Ben verdim efendim.
BAŞKAN - Rıza Bey, sadece siz verdiniz. Sizin ifadenizi nereden aldılar?
RIZA TÜRKOĞLU - Terörle Mücadele'den aldılar.
BAŞKAN - Ha, Terörle Mücadele bu konuyla ilgili olarak, yani o

arabalarla ilgili

olarak aldı.
RIZA TÜRKOĞLU - Hayır, sadece Uğur Mumcu'nun olayından aldılar, şüphelendiniz
falan diye, ben de aynı şeyi söyledim.
BAŞKAN - Ama, diğer arkadaşların ifadesini şu ana kadar almadılar.
Olayın üzerinden
4 sene geçti, belki 4 sene önce siz birtakım ayrıntılar
hatırlaylabilirdiniz, ama şimdi ...
ALİ SARICA - Başkanım, şimdi aynntılar için zannetmiyorum da, bizim bulunduğumuz
nokta zaten....
BAŞKAN - Uğur Mumcu'yu tanıyor musunuz? Yani, tanıyor muydunuz sokakta
oturduğunu ?
ALİ SARICA - Hayır efendim.
TAHSİN ERGENE - Şahsen de ben tanımıyordum. 1974‘te ben işe girdim, 1974'te
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Bilir Sokokta beklendiğin biliyordum; ama, şahsen hiç görmedim.
BAŞKAN - 1974'te ?..
TAHSİN ERGENE - 1974'te Bilir Sokakta oturuyordu, bizim karakol tarafından evi
bekleniyordu.
BAŞKAN - Uğur Mumcu'nun 1974'te evi bekleniyordu ?
TAHSİN ERGENE - Evet, evi bekleniyordu 1974-1975'lerde, beklendiğini ta o zaman
Bilir Sokakta olarak biliyordum; ama, şahsen hiç görmedim.
KOMİSON TEMSİLCİSİ - Neden beklendiğini biliyor muydun ?
TAHSİN ERGENE - O zaman anarşi dönemi vardı 1974-75-76'larda, ondan dolayı
bekleniyor dediler, tehdit olayından dolayı.
BAŞKAN - Yani, böyle özel olaraksize talimat verilmedi mi Uğur Mumcu bu sokakta
oturuyor diye?
TAHSİN ERGENE

- Hayır, ben hiç vermediler efendim.

BAŞKAN - Yani, böyle bir şey, "dikkatli olun, o da hedef adamdır" şeklinde?..
TAHSİN ERGENE - Ben şahsen arabası patladıktan sonra, ondan sonra orada
oturduğunu ben bildim. Biz orada il başkanının oturduğunu biliyorduk, Yunus Beyin. O da
zaten emniyet müdür yardımcısıyla beraber geliyorlardı; geldikleri için yakın korumaları da
tuvalet ihtiyacı için GAP İdaresine geliyorlardı, oradan tanışıyorduk.
BAŞKAN - Yani, Yunus Bey'le ilgili bir haberiniz vardı.
Bu Yunus Beyin arabasına göz kulak olun...
TAHSİN ERGENE - Onu bilhassa Tunus Elçiliğinin polislerinin kulübesinin yanına
çekiyorlardı.
BAŞKAN - Tahsin Bey, siz, hangi tarihten hangi tarihe kadar görev yaptınız?
TAHSİN ERGENE - Orada geçici olarak 3 sene görev yaptım ben, aralıkla, 2 ay bir
kaldım, 5 ay bir kaldım, 7-8 ay bir kaldım.
BAŞKAN - Ali Bey siz kaç sene kaldınız ?
ALİ SARICA - 2 sene filan kaldım.
BAŞKAN - Rıza Bey?..
RIZA TÜRKOĞLU - Ben de 2 sene kaldım.
BAŞKAN - Son olarak görevden ne zaman ayrıldınız?
RIZA TÜRKOĞLU - Ben 1994'te emekli oldum.
BAŞKAN - Siz ?..
TAHSİN ERGENE - Ben halen çalışıyorum, yeni emekli olacağım.
BAŞKAN - Siz , halen yine aynı yerde mi görevlisiniz ?
TAHSİN ERGENE - Hayır, ben Kenan Güven var, emekli vali, onu bekliyorum; şimdi
senelik izindeyim, izinliyim.
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BAŞKAN - Siz nerede görevlisiniz şimdi ?
ALİ SARICA - Başkanım ben şimdi Yargıtay Genel Sekreteri, eski Cezaevleri Genel
Müdürü onun ikametgâhını...
BAŞKAN - Onun ikametgâhını bekliyorsunuz.
Yani, 1994'te ayrıldınız?
ALİ SARICA - İzine gitme olaylan oluyor, bazen, değiştiriliyor yani...
RIZA TÜRKOĞLU - Karakol amiri alır bakasım verir oraya, devamlı orada bekleyecek
halimiz yok yani.
BAŞKAN - Benim dikkatimi çeken şu oldu: Üç kişi görevlisiniz, arkadaşınızın ifadesi
alınıyor, sizin ifadelerinizden, bildiğinizden bahsedilmiyor, orada dikkatimi çekti.
RIZA TÜRKOĞLU - Ben emekli olduğum için belki de onun için almışlardır.
BAŞKAN - O zaman da mı emekliydiniz?
RIZA TÜRKOĞLU - 1994'te emekli oldum.
ŞAŞKAN - Sizin ifadenizi ne zaman aldılar? Olaydan sonra mı aldılar ?
RIZA TÜRKOĞLU - Benim ifademi 12 nci ayın 17'si 1996‘da aldılar.
BAŞKAN - Olaydan 3 sene sonra; daha önce ifadenize hiç başvurmadılar?
RIZA TÜRKOĞLU - Hayır.
BAŞKAN - Bu konuyla ilgili ilave edeceğiniz baka birşey var mı, yani bize ışık
tutabilecek? Yahut şöyle bir olay var mı; mesela, dikkatimizi çekti, biz ondan şüpheleniyorduk
gibi?.. Çünkü, bu adamlar, bombayı gelip yerleştirmeleri gerekiyor; bombayı yerleştirmeden
önce evin adresini tespit etmeleri gerekiyor Uğur MUmcu'nun, biraz takip görevi yapmaları
gerekiyor, yani, bir şeyler yapmaları gerekiyor ki?..
ALİ SARICA - Başkanım, sokak o kadar kalabalık değil ki; bir de yanında taksi durağı
var zaten. Yani, gündüz en azından 10-15 tane taksi olur.
TAHSİN ERGENE - GAP var, GAP'ın biraz ötesinde taksi durağı var, taksi durağından
sonra o su deposunun duvarları var, duvarlara doğru..
BAŞKAN - işte, böyle kalabalık bir ortamda, bir kişi gelecek, arabanın altına bomba
yerleştirecek...
ALİ SARICA - Efendim zaten bizim bildiğimiz duyduğumuz kadarıyla araba oraya
park edileli üç-dört gün olmuş. Olayın olduğu gün iki gün, cenazesi varmış Sivas' ta,
İstanbul'a gitmiş, İstanbul'dan geldiği gün çalıştırmak istediğinde oluyor da, bizim olaydan
bilgimiz olmadığı için o kişinin orada kaldığını, ikamet ettiğini ve arabasını oraya park
ettiğinden bilgimiz yok. yani, bilgimiz olsaydı dikkat ederdik.
TAHSİN ERGENE - Yani, Uğur Mumcu'nun orada oturduğunu bilsek, arabası orada
olduğunu bilsek; bu, gazetecinin arabası diye belki dikkatimizi çekerdi; orada oturduğunun
farkında değiliz. Mesela, Yunus Beyin orada oturduğunu biliyoruz, hassasın memurlannın

- 911 -

kulebisinin yanına çekiyorlar, bu kimin diyoruz bazen onlara gelip geçerken, bu. Doğru Yol
partis İl Başkanı Yunus Ertekin'in arabası diyorlar mes^ia; onu biliyorduk. Uğur Mumcu'nun
da eğer oturduğunu bilseydik, arabasını belki bilirdik yani;çünkü, orada oturduğunu da
bilmiyorduk, arabasını da bilmiyorduk. Patladıktan sonrra biz orada oturduğunu öğrendik.
ALİ SARICA - Yani, güven olarak zannederim herhalde bir istekte bulunmamış;
çünkü hassasın kulübesi var, 50-60 metre bu tarafta da biz bekliyoruz. Devamlı gelip geçtiği
için bizleri muhakkak görmüştür. Yani, diyebilirdi, çocuklar ben arabamı şuraya çekeyim
veyahut da buraya çekeyim. Tanımadığımız bilmediğimiz içn böyle bize de bir talep
gelmediği için... Tabiî, yani vatandaşın da olabilir araba, gelir bakar; sen niye açıyorsun da
diyemiyorsun; çünkü, bulunduğumuz ortam o bölge biraz bürokrat kesim, bir şey söylediğimiz
an bazen ters tepki alıyoruz; o nedenle, soramıyoruz.
BAŞKAN - Oldu, çok sağolun, çok teşekkür ederiz. İlave edeceğiniz bir şey?..
ALİ SARICA - Yok.
BAŞKAN - Peki, çok sağolun, geldiğiniz için teşekkür ediyorum.
Bir dakika, kapıcıları filan tanıyorsunuz, onlarla tanışıyorsunuz değil mi?
TAHSİN ERGENE - Şahsen tanıyoruz; ismen tanımıyoruz da şahsen tanıyoruz, orada
devamlı gelip geçiyoruz.
BAŞKAN - Peki.
(Tahsin Ergene, Ali Sarıca ve Rıza Türkoğlu salonu terk etti)
(Muhtar Ahmet Kırış salona alındı)
BAŞKAN - Hoşgeldiniz Ahmet Bey, sizi tanıyalım?
AHMET KIRIŞ - Büyük Esat Muhtarıyım.
BAŞKAN - Uğur Mumcu olayı olduğu zaman da muhtardınız?..
AHMET KIRIŞ- Muhtardım, ben 20 senelik muhtanm, yine oradayım.
BAŞKAN - Uğur Mumcu sizin mahallede olduğu için bir muhtar olarak...
AHMET KIRIŞ - Allah rahmet eylesin çok iyi bir insandı. Ben onu muhtarlıktan önce
ben gazete bayisi idim -daha da devam eder- onu ondan önce tanırdık, o arada bir tesadüf
olarak bizim mahallemize geldi, biz de muhtar olduk.Tabiî, bazı şeylere çok yardımcı oldu ve
kendisi yakın dostumuzdu, gazeteci olduğu için biz de bayii idik, zincirleme idik birbirimize.
Bir gün dükkanımda duruyordum, büyük bir patlama oldu; tabiî, nereden geldiğini
anlayamadık, önce şaşırdık, o anda birey duyduk ki, işte Uğur Mumcu'nun ora diye koştuk,
vardık ki herkes gelmiş zaten; mesele bu kadar.
BAŞKAN - Bu Uğur Mumcu'nun olayı olmadan önce bu bombayı yerleştirecek olan
kişiler ondan sonra o çevrede dolaşmaları lazım, adres tespit etmeleri lazım, sormaları lazım
-uzaydan gelmediklerine göre- bir hareket içinde olmalan gerekiyor. Belki bombayı uzaktan
kumanda ile patlattılarsa, oradan bir ev tutmaları lazım,aile bildirimi, vesair gibi, yani, siz
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daha önceden böyle Uğur Mumcu ile ilgili hiç dikkatinizi çeken bir olay oldu mu?
AHMET KIRIŞ - Hiçbir şey olmadı. Zaten benim muhtar olarak bir prensibim vardır,
her gelene, selamüaleyküm ben Ali'yi arıyorum Veli'yi arıyorum diyene kesinlikle adres
vermeyen bir kişiyimdir. Çünkü, bu vatandaş gelir arar Ali'yi Veli'yi, düşman sahibidir
karısındaki, her şey olur, bunların hepsini bildiğimiz gördüğümüz için ben asla böyle bir şeye
girmem. Bugün gelmiş olsa da Uğur Mumcu'yu arıylorum demiş olsaydı, ben zaten adres de
vermem, mümkün değildir. Ben bu hususta çok titizimdir. Sorarım özellikle; niye arıyorsun
diye; fakat, adresi de vermem. Nasıl ki, mahkemeden yazısı olmayınca veya mesela herhangi
bir polis gelip de bizden bu işleri gelip de ben buyurun ben emniyetten geliyorum, teşkilattan
geliyorum demeyince ben asla adres vermiyorsam, bunda da vermem.
BAŞKAN - Sizin o bölge biraz üst düzey insanların oturduğu bir bölge. Böyle ev
tutanların içerisinden veya aile bildirimi yapanla'” n olaydan iki ay önce bir ay önce üç ay
önce bildirim yapan insanların içerisinde dikkatinizi çeken hiç tip ?..
AHMET KIRIŞ - Hiçbir şeyden şühphelenmedim. Belki vatanda gelmiştir, beyanname
vermiştir; ama, böyle şeye de bakamaz; çünkü, benim beyanıma ancak ben bakabilirim,
ancak teşkilattan gelirse o bakabilir.
BAŞKAN - Peki, olaydan sonra sizin ifadenize emniyet hiç başvurdu mu?
AHMET KIRIŞ - Emniyetten geldiler, tabiî, biz yerimizde idik, büromazda idik; böyle
böyle durum; biz de tabiî, birşey c'nadan aynen buradaki gibi birşeyler söyledik o zaman.
BAŞKAN - Yani, zapta geçti mi ifadeniz ?
AHMET KIRIŞ - Vallahi orayı bilmiyorum, bize

sordular, geçti mi geçmedi mi

bilmiyorum.
BAŞKAN - Bu olaydan sonra Büyük Esat'ta oturanların üzerinde bir inceleme , sizden
o aile bildirim formları falan istendi mi?
AHMET KIRIŞ - Bana teşkilattan başka kimse gelemez bu yönde.
BAŞKAN - İşte teşkilattan?..
AHMET KIRIŞ - İşte, teşkilat.
AHMET KIRIŞ- Teşkilattan çok gelmişlerdir. Hatta bir an öyle olmuştur ki, bu cinayet
işlendikten sonra, bir an demişimdir ki, bu duruma gelmişimdir, gelen teşkilata buyurun, biz
mecburuz göstermeye; nedir yani, bizim başka işimiz yok mudur... Ben kendilerine bunu
dediğim de olmuştur, yani, yanılmıyorsam bir an bıkmış duruma gelmiştik. Geliyordu teşkilat
böyle şey arıyordu.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu arada Yusuf Ekinci diye Behçet Cantürk'ün avukatı var
karşı apartmanda oturuyor, onunla ilgili sizde hazır şu anda bilginiz var mı veya hatırlıyor
musunuz, kim idi, ne zaman oturdu, ne zaman aynidı ?
AHMET KIRIŞ - Vallahi varsa bizde oturuyorsa kayıtımızda vardır; ama, şu anda ben
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cevap veremem.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hatırladınız mı üsteki şeyi?
AHMET KIRIŞ -Yok, hiç hatırlamıyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -Sonra vuruldu bu şahıs; o daire satılmış başkasına ?
AHMET KIRIŞ - Yok.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O zaman Erol Bey size o daire numarasını versin.
AHMET KIRIŞ - Kapıcısı da burada efendim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama,, tabiî, kapıcı bize şöyle diyecektir; tahminen şu
senelerde gelmişti, tahminen şu senelerde ayrıldı... Halbuki sizde kaylı vardır, şu tarihte
almış, şu tarihte oturmuş gibi sizde daha resmî kayıtlar vardır.
AHMET KIRIŞ -Vallahi, alıp sattığı tarihleri bilmeyiz dairelerin; tapudan başka bir
şeyini bilmeyiz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim o mülk sahibi olarak oturmamış da olabilir,
sîzdeki kayıtlarda..
AHMET KIRIŞ - Bizde kayıtı varsa geldiği tarihi vardır, eğer kayıtı varsa., kayıtı yoksa
zaten yoktur.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim kuvvetle muhtemel bu şüphe çeken insanlann
kayıtı yoktur sizde zaten.
AHMET KIRIŞ - Şimdi, dürüst insanların kayıtı var. Yani, açık konuşalım. Biz bunları
biz önce de Ankara Otelinden bir toplantıdan geldik. Neden ise muhtarları demokrasinin ilk
adımını atan bir merdivendir; fakat hiç sahibi yoktur, sahipsizdir. Bunların hepsini
biliyorsunuz, duyurulmuştur zaman zaman sayın milletvekillerimizde hepsine duyurulmuştur.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Cumhurbaşkanımız, başınız benim diyor, baş muhtar
benim diyor.
AHMET KIRIŞ - Olur tabii de. Biz bunların hepsini zaman zaman duyurmuşuzdur,
bizim sesimiz duyulmuyor, biz sahipsiz kişiyiz. Onun için varıyorsun, hele bilakis de gene
garibanlar biraz kanuna uyuyor, mesela benim gibi biraz adaletçi olursan, "ne diyorsun
muhtar, haydi bas"diyor.Aynen böyle.
Onun için bizim polisimiz, bekçimiz yok; biz sadece işte kanunlara uyacaksınız.
BAŞKAN - Yani, Uğur Mumcu’yla siz daha önceden tanışıyorsunuz, zaman zaman
sohbet ederdiniz.
AHMET KIRIŞ - Ben çok eskiden tanırdım, Allah rahmet eylesin, devamlı da her ay bir
fatura keserdim. Çünkü, gazeteci idi, biz de gazete satardık, bayi idik, yani her ay bir fatura
keserdim, kapıcısı da burada. Hatta, rahmetli çok gazete okurdu, hep gazeteleri alınca, Allah
rahmet eylesin..
—
BAŞKAN- Yani, böyle sohbetiniz sırasında falan,
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AHMET KIRIŞ - Yok, öyle çok sohbetçiydi, yolda gördüğümüz zaman takılırdı, bu
sefer sana oy vermeyeceğim, seni düşüreceğim, birçok şey derdi, Allah rahmet eylesin, yani
eskiden tanırdım; ama, hepimizin acısı o yönden büyüktür, benim başka da bir bildiğim
yoktur.
BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyloruz, çok sağolun.
(Muhtar Ahmet Kırış salonu terk etti)
(Uğur Mumcu'nun kapıcısı Bayram Kurumlu salona alındı)
BAŞKAN - Hoşgeldiniz.
Bayram Bey, memleket neresi?
BAYRAM KURUMLU - Yozgat-Akdağmadeni.
BAŞKAN - Bu Uğur mumcu'nun oturduğu apartmanda ne zamandan beri kapıcılık
yapıyorsunuz?
BAYRAM KURUMLU - Uğur Mumcu'nun oturduğu apartmana 1980'den beri dışandan
bakıyorum.
BAŞKAN - 1980'den bu tarafa aynı apartmanda görevlisiniz.
BAYRAM KURUMLU - Evet.
BAŞKAN - Şimdi bu Uğur Mumcu ile ilgili olarak bildiğin, duyduğun, dikkatini çeken
olaylar neler var?
BAYRAM KURUMLU Vallahi efendim sadece olay olduğu gün bombanın
patladığını duydum, başka bir bilgim yok. Olay olduğunda da -Kaptanpaşa'da oturuyorumoradan duydum, geldim; yani, öyle bir bilgim yok.
BAŞKAN - Hiçbir bilgin yok. Bu adam, sizin apartmanda oturduğuna göre gazetesini
alıyorsunuz, işte hoş sohbet ediyorsunuz, her gün aşağı yukarı görüşüyorsunuz, dolaylısıyla..
BAYRAM KURUMLU - Hizmetini yapıyoruz efendim, görüyoruz; ama, öyle bir kötü
niyetli dışarıda ne olduğunu bilmiyorum; ama, adam içeride bizimle iyi bir insandı.
KOMİSYON TEMSİLCİSİ - Oralarda dolaşan kimseleri fark edebildiniz?
BAYRAM KURUMLU - Hayır; millet geçiyor, kimin ne olduğunu bilemem ki.
KOMİSYON TEMSİLCİSİ - Daha önce dikkatinizi çeken bir şey oldu mu ?
BAYRAM KURUMLU - Öyle bir şey olmadı, görmedim.
KOMİSYON TEMSİLCİSİ - Arabasını tanıyor muydunuz?
BAYRAM KURUMLU -Renault olarak tanıyordum.
BAŞKAN - Daha önceden o çevrede gelip Uğur Mumcu'nun adresini, neresi idi,
ondan sonra nerede oturuyor, kaçıncı katta oturuyor gibi sorular,?
BAYRAM KURUMLU - Hayır efendim öyle soruyla karşılaşmadım.
BAŞKAN - Emniyete ne zaman ifade verdiniz?
BAYRAM KURUMLU - Olay olduğunda aynı gün de verdim, bir hafta sonra da
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verdim.

BAŞKAN - Aynı gün nerede ifade verdiniz?
BAYRAM KURUMLU - Kapının önünde verdim.
BAŞKAN - Yazdılar mı ifadenizi?
BAYRAM KURUMLU - Orada bir memur arkadaş yazıyordu.
BAŞKAN - Ne dediniz orada?
BAYRAM KURUMLU - Burada dediğimin aynısını, gördüğün bildiğin

diye bir şeyler

sordu; ben de aynen, görmedim; bir şey görmeden şunu gördüm demek de iyi birşey değil
yani.
BAŞKAN - Yani, hafızanı zorladığın zaman yahu şu olay dikkatimi çekiyor gibi birşey
olur yani, bunlar uzaydan gelmediler ki, onlar da nihayet sizin mahallenize geldiler, uzaydan
da gelmediler, siz orada sürekli görev yapıyorsunuz.
BAYRAM KURUMLU - Doğru da dikkatimi çekecek bir şey görmedim.
BAŞKAN - Ömer Çiftçi ile Uğur Mumcu'nun apartmanı dairesi karşılıklı konuşmaya
müsait mi ?
BAYRAM KURUMLU - Yan yana.
BAŞKAN - Konuşabilirler.
BAYRAM KURUMLU - Bilmiyorum. İş dışında nasıl konuştuklarını bilemiyorum.
BAŞKAN - Hayır, yani, teknik olarak mümkün mü konuşmaya ?
BAYRAM KURUMLU - Biri sağda biri solda efendim.
BAŞKAN - Yani karşılıklı birbirini görebilirler en azından.
BAYRAM KURUMLU - Evet.
BAŞKAN - Başka apartmanda o sırada mesela emniyetten sordular mı bilmiyorum;
sizin apartamınıza iki ay önce gelip yerleşen yahut olaydan bir ay sonra çekip giden veyahut
da öyle şüpheli ?..
BAYRAM KURUMLU - Hiç rastlamadım.Yani, apartmana kiracı olarak geliyor, onlar
nasıl olur bilemem ki.
BAŞKAN - Olay anında siz patlama noktasına geldiğinizde ne zaman geldiniz olay
yerine ?
BAYRAM KURUMLU - 5-10dakika sonra duydum, geldim ki olay olmuş.
BAŞKAN - O sırada mesela orada kimler dikkatinizi çekti, kimler vardı orada?
BAYRAM KURUMLU - Ora karışıktı., kimin ne olduğunu bilemiyordum ki.
BAŞKAN - Mesela, zenci var mıydı hiç?
BAYRAM KURUMLU - Hiç dikkatimi çekmedi efendim. C anda bizim de moralimiz
bozulduğu için hiç öyle birşey dikkatimizi çekmedi, o anda ne olduğunu biz de yani, orada
açık yaşadığımız insanlarla olay olsa üzüntüdeyiz, o anda he olduğunu bilemiyorum.
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BAŞKAN - Peki, o kapıda verdiğin ifadeden sonra emniyetin ilk günkü aldığı
ifadesinden sonra daha sonra ne zaman ifade verdiniz?
BAYRAM KURUMLU - Bir hafta sonra falan.
BAŞKAN - O zaman nerede ifade verdiniz?
BAYRAM KURUMLU - Kendi oturduğum evde.
BAŞKAN - Kendi oturduğun evde verdin; eve geldi emniyetçiler ?
BAYRAM KURUMLU - Eve geldiler.
KOMİSYON TEMSİLCİSİ - Peki, o arabasını tanıyorum dediniz; o gün siz görev
yaptınız mı patlama olduğu gün ?
BAYRAM KURUMLU - Sadece sabah gazete dağıttım.
KOMİSYON TEMSİLCİSİ - Gazete dağıtırken araba orada mıydı ?
BAYRAM KURUMLU - Her zaman park ettiği yerin karşısında duruyordu.
KOMİSYON TEMSİLCİSİ - Oralarda başka araba duruyor muydu, yanında veya fark
ettiniz mi ?
BAYRAM KURUMLU - Komşuların arabaları park ediliyor.
KOMİSYON TEMSİLCİSİ - Park eden diğer arabalar bildik arabalar mı ?
BAYRAM KURUMLU - Bildik arabalar.
BAŞKAN - Oldu, çok sağolun, çok teşekkür ederiz.
Tabiî, yine de senden bir istirhamım var. Yine de sen olaydan böyle bir sene geriye
git, şöyle teker teker ne oldu, ne bitti, böyle derin derin bir düşün, yani, en ufak bir ipucu , en
ufak bir olay
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belki bu olayın aydınlanmasına sebep olabilir, biliyormusunuz. Onun için, böyle. Uğur
Beyte olan ilişkileriniz sırasında vesaire yahut gelen gidenler açısından bunu düşünün, bize
yardımcı olun.
BEKİR KURUMLU - Öyle birşey olacağı aklımdan bile geçmiyordu efendim.
BAŞKAN - Hayır, orada birşey duyarsın, daha evvelki şeyle birleştirirsin; sahiden, o
gün Rahmetlik Uğur Beyin arabasının yanında iki kişi dikleniyordu, biri uzundu biri kısaydı...
insanın aklına birşeyler gelebilir veya aklına gelen, bunlan anlatan biri olur sana; böyle
birşey olduğunda buraya haber verirsen, delil olur, biz de bu kanalla o kişinin eşgalini
belirleriz, adamın milliyetini belirleriz, boyunu poşunu tespit ederiz. O anlamda söylüyorum.
BEKİR KURUMLU - Görmeden birşey demek yanlış olur.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz; buyurun, çıkabilirsiniz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın Başkan, tutanaklara birşey geçirmek istiyorum.
BAŞKAN - Buyurun.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Başkan, Güldal Hanımın bana verdiği bir eski not vardı;
bugün dosyayı bir daha incelerken bu gözüme takıldı; bunu zabıtlara geçirmek istiyorum.
Güldal Hanım, burada ifade verirken, 14 Haziran 1993 günü sabah saat 08.25'te
kendisine bir ihbar telefonu geldiğini söylemişti; kalın, bir erkek sesi ve bu ihbar eden ses,
cinayetle ilgili bazı isimler sayıyordu; bu isimleri de, Güldal Hanım o anda hatırlıyamamıştı,
bana bir notla o isimleri vermişti; şimdi notu çıkardım.
Siyasî şube müdür yardımcısı Şükrü Açıkbaş, eski hassas korumalar müdürü
Fahrettin Kaçar, pasaport şube başkanı Ahmet Düşünmez, emekli başkomiser Nihat Demir;
kendisine verilen isimleri. Bu isimleri, Güldal Hanımın ifade tutanaklarıyla bağlantılı ele
alırsak, o anda hatırlıyamadığı isimler bunlar; bunları vemrıişti, benim notlanmda duruyordu.
BAŞKAN - ihbar, bunların cinayetle ilgili bilgisi var şeklinde mi?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Evet. O andaki ifadeleri var zaten Güldal Hanımın
tutanakta, hangi kelimelerle anlattı var; ama, o zaman hatırlayamadığı isimler bunlar.
Birde, bu Yusuf Ekinci konusunda...
KOMİSYON GÖREVLİSİ apartmanının kapıcısı.

Şimdi dinleyeceğimiz arkadaş, Yusuf Ekinci'nin

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Onu biz, bir resmen tapu dairesinden isteyelim mi? Erol
Bey o konuda bir çalışma yapsın değil mi?
BAŞKAN - Tabiî.
.—

o-

BAŞKAN - Hoşgeldiniz. İsminizi öğrenelim.
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Satılmış Yumrutaş.
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—

BAŞKAN - Satılmış Bey, siz Ömer Çiftçi'nin oturduğu apartmanda kapıcılık
yapıyorsunuz.
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Evet.
BAŞKAN - Olay size çok yakın olduğu için... Ne zamandan beri orada görev
yapıyorsunuz?
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - 1991 den itibaren.
BAŞKAN - Dolayısıyla Uğur Mumcu'yu tanıyorsunuz?
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Ben öyle tanımıyordum; ama, gelip giderken selam falan
verirdi; ama, gazeteci olduğunu filan bilmiyordum.
BAŞKAN - Ama gelip giderken görüyordunuz.
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Tabiî, görüyordum.
BAŞKAN -Patlama anında siz neredeydiniz?
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Pazardaydım.
BAŞKAN - Olay yerine daha sonra geldiniz.
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Evet; ben geldiğimde olay olmuştu.
BAŞKAN - Bu patlamadan önce, hiç dikkatinizi çeken bir olay oldu mu? Şüpheli bir
şahıs filan... Bir düşünseniz.
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Hayır, olmadı.
BAŞKAN - Hiç emniyette ifade verdiniz mi?
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Verdik. Biz emniyete gitmedikte o gün, orada ifademizi
aldılar.
BAŞKAN - Bir defa aldılar öyle mi?
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Bir defa aldılar.
BAŞKAN - İfadenin metnini hatırlıyabiliyor musun?
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Sordular, saat kaçta çöp alıyorsun diye, akşamlan şüpheli
şahıs gördünüz mü, görmediniz mi diye. Aynen sizin sorduğunuz gibi.
BAŞKAN - Ömer Çiftçi'nin de kapıcısısınız değil mi?
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Evet.
BAŞKAN - Ömer Çiftçi'nin dairesiyle, Uğur Mumcu'nun dairesi...
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Uğur Mumcu'nun dairesinin yatak odasıyla, balkonunu,
Ömer Beyin dairesi görüyor.
BAŞKAN - Birbirlerin görebilirler.
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Tabiî, 3 metre apartman arası var; bir cephesini görebilirler.
BAŞKAN - Olay yerine siz geldiğiniz de kimler vardı?
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Çok kalabalıktı, polis filan... Sanınm, Ömer Bey filanda
vardı, bizim yöneticimiz oradaydı.
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BAŞKAN - Bu sırada dikkatinizi çeken şüpheli bir olay olmadı.
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Olmadı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yusuf Ekinci'yi biliyor musunuz, tanıyor musunuz?
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Yusuf Ekinci, sattı. Benim zamanımda vardı; ama, daire
boştu. Hiç kendisi oturmadı oradı Yusuf Ekinci.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Satın aldı ve oturmadı...
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Otunnadı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Kiraya verdi mi?
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Hiç kiraya da vermedi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hep boş kaldı o daire.
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Evet boş kaldı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O kaç numaralı daire?
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - 15 numara.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Üçlümüdür sizde dairler.
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Altı üçlü, üstü ikili; onlann ikili.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - 15 numara. Uğur Mumcu tarafına mı bakıyor, caddeye mi
bakıyor?
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Yok, Uğur Mumcu tarafına bakmıyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Caddeye mi bakar?
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Evet. Caddeye değil de, apartmanlar böyle Uğur Mumcu
şöyle, şu tarafa bakar.
BAŞKAN - Park yerini, patlayan otomobili görüyor mu orası?
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Tabiî, görür.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, bu daireyi ne zaman alıp, ne zaman sattığı aklında
mı?
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Ben 1991'de geldim, bir sene falan durdu, ondan sonra
sattı.
BAŞKAN - Olaydan önce satıldı.
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Evet. Olaydan önce satıldı. Olay sırasında, şu anda içinde
oturan insanlar vardı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Halen oturuyor onlar değil mi?
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Evet, halen oturuyorlar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, olaydan önce satın aldılar ve halende orada
oturuyorlar
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Evet.
BAŞKAN - Onların ifadesini aldı mı emniyet?
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SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Aldılar.
BAŞKAN - Aynı gün, sizin gibi mi aldılar?
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Çok geldiler.
BAŞKAN - Hayır, yani, emniyet müdürlüğünde mi aldılar yoksa...
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Bilmiyorum, eve geldiler özellikle.
BAŞKAN - Sizinkini, olay yerinde aldılar.
SATILMIŞ YUMRUTAŞ - Olay yerinde aldılar, emniyete filan çağırmadılar.
BAŞKAN - Oldu, çok teşekkür ediyoruz.
Bugün dinlemek istediğimiz kişileri dinlemiş olduk, sadece, dinlemek istediğimiz
kişilerden MİT Bölge Amiri yurtdışı görevde olduğundan ve gönderdikleri yazı dolayısıyla
bugün hazır olamadılar.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ben, hem müsteşan çağıralım diyorum -geçen sefer öyle
mutabık kalmıştık- hem de her ne kadar yurtdışında görevdeyse de, yani, bu da bir görevdir,
bize getirilmesi sağlansın.
Bir de, Mehmet Eymür ile ilgili, o tarihte görevde olmadığını söylüyordu, sade
vatandaş olarak bilgisi vardı; biz, onu sade vatandaş olarak bilgisinin, geçmiş tecrübesinin
dinlenmesinde yarar olduğu inancındayım.
BAŞKAN - Toplantımızın, bundan sonraki bölümünde saat 17.00'de Ankara Otelinde
itirafçı Murat Demir ve Murat Ipek'i dinlemek üzere, bu bölümü kapatıyoruz.
Kapanma Saati : 16.10

BAŞKAN - H o şge ldiniz arkadaşlar.
AHMET PjRİŞTİNA (İzmir) - Tabiî, sizde birçok b ilgi var da, bizim
Kom isyonum uz, esas itib a riy le Uğur Mumcu

Kom isyonu olduğu

için, Uğur

Mumcu o layıyla ilg ili şahit o ldu ğun uz herhangi bir şey varsa, isterse niz oradan
b aşlarsak, sonra öbürünü sohbet olarak da konuşuruz değil mi Başkanım?
BAŞKAN - Dikkat çekm esin...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Mesela,

cezaevinde

karşılaştığınız

bir

arkadaş var, onun adı neydi?
MURAT İPEK - Şimdi, zaten, benim kendi tanışma şeklim , onu, yine,
1992 yılında benim cezaevinde yattığım sürelerde ceza evinde tanıdım bu
insanı, V e lit Hüseyin. Kendisi, örgütte de, patlayıcı uzmanı olarak geçiyor ve
de vle t birçok noktada k e n d ile rin i kullanm ış. Bazı ifa d e le rin d e dahi geçm iyor
patlayıcı uzmanı olduğunu. Çünkü, ileriye dönük bazı şeyler d ü şü n düklerin de n
fazla girm ek istem e d ile r ve bu insanı biz orada tanıdık. İçeriden çıktıktan kısa
bir dönem sonra ben Ş ırnak’a gittim ve bu insan oraya geldi. Yani, bu Velit
Hüseyin d e d iğ im iz arkadaşım ız Ş ırnak’a geldi ve bizim le beraber, hatta, bir iki
gün benim m isafirim oldu. Şimdi, biz biraz daha soğuk baktık ona; yani, fazla
çalışm ak istem edik ve bunun o zam anlar benim de tanımış olduğum , MİT’te
Erhan A ğabey diyorduk. Bizim, MİT'te, C ahit A ğabey diye se s len diğ im iz; yani,
MİT'in Cizre sorum lusu olan bir insan vardı.
KOMİSVo/J K A ı^O Â l^ R .ü

Hangi

yılda

Cizre,

sorum lusuydu?
MURAT İPEK - 1992'de.
Bu in san la tanıştırdı; yani, orada tanıştılar ve

sürekli

artık onların

a ra çların da gö rülm e ye başladı, bizden uzaklaştı; yani, em niyetle askerî
kanattan tam uzaklaştı. Sadece MİT'çilerle... İşte, bu dediğim Erhan Ağabey,
sürekli o n un la dolaşan in sanlardan biriydi. Ondan sonra, farklı kim likle r vardı;
yani, rasgele kullan ılan isim le r vardı; Ali vardı, Haluk vardı, Hakan vardı, bu
şekilde çoğ alıyo rdu; yani, hepsi MİT'çi. Ve bunlar bir dönem, artık Şırnak'tan
da ko p tula r ve sürekli burada bizim mesela A nkara'da tanıdığım ız insan lar
vardı ve A nkara'da oldu klarını ve A nkara'da çalıştıklarını duyduk onların. Bir
defa, yalnız, ondan sonra Korkut Beyle beraber g e ld ile r son iki dönem de. O
zam a nla r Tansu Ç ilje r, Sayın M_eh_met,Ağar,.jondan sonra İbrahim Şahin, Korkut
E k e n j j 2 M_de^_ piağ_qjQüstü Hal Bölge Valisi Ünal Erkan'dı. Bunların hepsi
berab er oraya geldi ve bu o n la rlayd ı. Ondan sonra, biz, bunun, ke s in likle
MİT'in için d e oldu ğun a kanaat getirdik. Olaydan yaklaşık üç gün sonra, hiç

*
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tanım adığım ız, bizim bölg eden olm ayan, ne bugüne kadar çalışm ışlığım ız olan
ne ism ini duyduğum uz bir insandı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Olaydan sonra dediğin hangi olay?
MURAT İPEK - Uğur Mumcu olayından üç gün sonra bu insan oraya
geldi. Şimdi, biz de, biraz daha, nasıl diyeyim ... Bir insanın daha önceki
yaşantısıyla sonraki yaşantısı beli oluyordu. Yani, biraz daha rantlaşmış,
ondan sonra, havası farklı, giyim i kuşamı değişm iş... Ondan sonra kendi
kendim ize, yani, ne yaptın filan... Şimdi, bizde de itirafçı kadrosu b irbirim ize
fazla güven şeyi vardır, hepim iz b irbirim ize güveniriz. Orada, yahu, bir şeyler
yaptık. Ondan sonra, tabiî, bizim en başta aklımıza gelm edi. O ufak tefek şeyi
düşününce, bunun, yani, onun kesinlikle onun alakası oldu ğun a kanaat
getirdik. Çünkü, olaydan sonra hemen sınırötesine ge çirilm ek istendi. Bir de,
bu insan patlayıcı uzmanıydı. Şırnak'tan ayrılm adan önceki dönem de dahi
orada

bazı

patlam a lar

yapıyordu.

Yani,

tuzaklam alar,

ara zide

bazı

u yg ulam alar yaptırıyordu, el yapımı m ayınlarla uğraşıyordu. Ve o şekilde bir
şeyim iz oldu, Velit Hüseyin de nilen arkadaşla.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Şimdi, Murat, şim diye kadar söyle d ikle rin e
göre, bu V elit Hüseyin hep senin kanaatin, o olaydaki patlayıcıyı kullanm ış
o la b ilir... K endisinin söylediği ne var sana?
MURAT İPEK - Ben, sadece kendi yaşadığım şekliyle ;

ama, benim

arkadaşım ın olayla olan irtibatı biraz dana tarklı; yani, olayla olan irtibatı biraz
daha fazla, biraz daha farklı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ha, D em ir’in duyduğu şeyler var...
MURAT İPEK - Demir, kendisi şahsen; çünkü, onlar sınırötesine
g e ç ird iğ i için, onlar oturup konuştu; yani, bizim bölgeden çıkaram adık onu o
zaman; kapıda ufak bir sorun vardı, geçirem edik. Kapı karakol komutanı karşı
çıkıyordu. Mesela, askerî kanattan olm adığım ız için fazla sorun çıkarıyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, sen, onun bu patlayıcıyı kullanm ış
o la b ile c e ğ in e da ir kanaatin Murat Dem ir'den ayrı, bağım sızca senin burada bir
kanaatin var. Sonra da, ayrıca da Murat Demir'in ondan duyduğu bazı şeyler
var; o zaman onlar birb irin in üzerine çakışıyor diyorsun.
MURAT İPEK - Çakışıyor... Yani, olay dönem ine, ondan sonra gittikleri
yerler, ge ld iğ i yerler, hepsi b irb irin e tam olarak uyuyor yani. Tam olayın
olduğu dönem, kendi uzmanlık dalı patlayıcı. MİT'çilerin arasında da fazla bir
şeyim iz yok; ama, MİT'in içinde çalışan kendi arkadaşlarım ız oluyor; yani,
onlar, "bakın tem iz iş yapıyor", “tüydü gitti" gibi laflar sonradan çıktı tabiî; ama,
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ben, yani, patlayıcının ilk g e tirild iğ i anı, nereden g e tirild i, nasıl g e tirild i, onu
tam o larak ben bilm iyorum .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Dem ir'in ifa d eleri, b ilg ile ri var g a lib a

o

konuda.
MURAT DEMİR - Arkadaşın söyled iği gibi, ben, V elit H üseyin 'le 1990
yılında tanıştım.
-------------------------------vatandaşı d e ğ il herhalde.
MURAT DEMİR -

Türk

vatandaşı

değil,

V elit

kendisi

Hüseyin
Kuzey

Türk
Irak'ın

T ürkm en le rin d e n d ir.
k o > U is 'tö A J
oturuyor?

/‘l A f i O f i - ' r d ı s . ü ------------------------- anda da orada mı

MURAT DEMİR - Biz, tabiî, olaydan sonra oraya ge ç irdik , kendisi
Kerkük'e gitti. Ailesi Kerkük'te oturuyor, ailesinin yanına g ide cekti. Y ılbaşından
bir m üddet sonraydı. Ayın 12'si, 13'ü falan desem, belki, tarih olarak

net

tu tm aya bilir. K endisinde ev telefonum vardı, sürekli gö rüşüyorduk. Artı, ben
ceza evinde yken
de,
cezaevi
itirafçı
yönetim i
içe ris in d e
b e lli
bir
kadem edeydim ; yani, b irb irim iz le k o o rdin eli bir şekilde ydik. Bu arkadaş da
MİT'te...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Cezaevinde old u ğ u n u z yıl hangi yıldı?
MURAT İPEK - Ben 1991'de çıktım, arkadaş benden sonra çıktı, 1992'de
falan çıktı. Ama, 90'da falan teslim olm uştu; yani, 90'ın son la rın a doğruydu, o
dönem de yanımıza gelm işti.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O yıllardan da tanıyor musun cezaevinde?
MURATDEMiVl.-Tabiî, tabiî; cezaevinden tanıyorum k en disini. Durumunu
da çok iyi biliyo rum , kendisi Kürtçe bilm ez, Azerî bir Türkçe kullanır.
Bu şahıs, o dö nem lerde, Malatya D oğanşeh ir'de bana telefon açtı, evi
aradı, "ne yapıyorsun" diye sordum kendisine; “geziyorum , v erilen görevle ri
yapm aya çalışıyoruz ve şu anda bir is tih ba ra t fa a liye ti üze rind e çalışıyoruz"
dedi. Tabiî, net olarak ben Uğur Mumcu'yu vuracağım , olayı yapacağım diye
s öylem edi yani ilk başta. "N eredesin" dedim. "D oğa nşe hir'de Aytekin'in
e vind eyim " dedi. Ve aradan epey bir m üddet geçti, şubatın başlarıydı, ya 1'i
veya 2'si g ib iy d i, bana g e ld ile r. Hatta, he liko pterle g e ld ile r bana. Nereden
g e ld ik le rin i bilm iyorum . K endisinin yanında Erhan diye MİT'ten arkadaş vardı,
bir de, İbrahim diye MİT'ten tanıdığım bir insan vardı. B unlarla beraber, bizim
'K ad ir K arataş' diye b ild iğ im iz itirafçı bir arkadaşım ız var.
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Kendisi Van'da

oturur, aynı zam anda JİTEM’de çalışan kadrolu bir elem an. Onun evine gittik;
çünkü benim evim uygun d e ğildi, ailem le beraber oturuyordum . Yalnız, birçok
faa liy e ti, yani, V an'daki faa liye tle rim iz i onun evinde plan lad ığ ım ız için onun
evine gittik. Yanımızda, yine, Suriye uyruklu Sabah Melhem isim li bir şahıs da
vardı; kendisi de itirafçıdır. Yalnız, itirafçılığı şu şekil: K endisi KDP
içe risin d e yk e n , PKK bunu kaçırıyor, -Sabah Melhem isim li şahısı- şey
yapıyorlar... Tabiî, on la r da var. Yine, bunun yanında, Mesut de diğim , daha
önce ceza evi ziya retine gelen MİT'çi bir insan var, on la rla beraber... Tabiî,
oturduk, m uhabbet ettik. M uhabbet esnasında Kadir... Uğur Mumcu olayı için,
k e n d ile rin i Mehmet Eymür ve Korkut Eken'in çağırttığını, o dö ne m lerd e
Şırnak'ta olduğunu ve Şırnak'tan yine M alatya'ya g e ç tiğ in i, M ala ty a ’dan üç
tane C-4 bombasını Aytekin'in evinde; yani, Malatya dediğim , D oğanşehir'de
Aytekin'in evinden aldığını ve Ankara'ya g e ld iğ in i, o gece saat 1,5'ta üç tane
bom bayı, bir tanesini sileceklere bağladığını, bir tanesini marşa ve bir tanesini
de arka bagaja bağladığını ve bunları paralel ba ğlam ayla bağladığını... Yani,
bir tanesi sabote olursa, patlam azsa, diğe rin in patlayacağını... Ve Uğur
Mumcu'yu o kadar iyi bir takip altına alm ışlar ki bunlar; yani, her zaman büyük
bir çanta olur e lind e genelde, bagajını açar, işte bagajını açm azsa kontağı
çalışt'ırsa kontaktaki şey devreye geçecek ve o çalışm azsa silecekleri
çalıştırırken, silece k le rd e k i bomba faaliyete geçecek. Bunlar, m ilim etrik
ölçm ele rde n patlayacak olan şeyler, bom balar; k e n disinin anlatım ları... Ve o
dönem de bu olayı yapm ak için, yani, biz, zaten, dediğim gibi. Korkut Eken ve
Mehmet Eymür'ün bunları ge tird iğ in i ve ken disinin yanına M esut’u ve rd iğini,
Mesut'un beraber çalışm alarını isted iğ ini ve bu olayı gerçekleştirm ek
is te d ik le rin i anlattı açık bir şekilde. Ve o bombayı y e rle ş tird ik le rin i bu şekilde
bize anlattı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Ondan sonra mı sen

sınırı

geçm esine

yardımcı oldun onun?
MURAT DEMİR - Tabiî. Hatta, iki gün kaldılar Kadir K arataş'la. Şubatın
başlarıydı, bayağı kış vardı, kar bayağı vardı, hatta, bende o dönem in hatırası
var; Harkuk'a geçerken şeytan üçgeninden geçm eniz gerekiyordu Şem dinli'de.
Bölge o larak o tarafı iyi biliyo rduk. Oradan ge çtiğim iz zaman, ayakla^linız
karda donm uştu. Hatta, şu anda iki ayağımın serçe parm aklarında tırnak yok.
Yani, et şeklinde duruyor. O dönem in hatırasıdır. Ve biz bunları ge çirdik, ta
Zaho'ya kadar götürdük. O dönem de, Ebu Gohan diye b ild iğ im iz Hüseyin isimli
Irak peşm ergesi; yani, peşm erge d e diğim iz üst düzey bir yetkili. Bir dönem ler

-
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Lolan

kampının

sorum luluğunu

yapmış.

Lolan'da,

yani,

KDP

kampının

s oru m luluğ unu yapmış. Yine, Hurşit ve Sadun, aynı ş ekilde bu ikisi de, Ebu
Gohan; yani, Hüseyin d e d iğ im iz şahsın yardım cıları. Bunlara teslim ettik. Ve
b e rab er g ittiğ im iz zaman yanımıza Kadir Karataş'ı da aldık. JİTEM'den Taşkın
uzman çavuş vardı, onu da aldık. Yani, bayağı kalab alık bir grup gittik.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, onlar bunu b iliy o rla r mı? Onların
yanında mı anlattı bunu sana, yoksa sana yalnız mı anlattı?
MURAT DEMİR - Yalnız dediğim . Kadir... JİTEM uzmanı...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - JİTEM uzmanı falan, kimi götürdüğünü
b iliy o r mu?
MURAT DEMİR - O olayı bilm iyor. Yalnız, Kadir Karataş olayı net olarak
biliyo r.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - N erededir şimdi Kadir Karataş?
MURAT DEMİR - Şu anda, Van JİTEM'de kadrolu elem an olarak, işçi
olarak çalışıyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

M esela, onun yanında mı anlattı Uğur

Mumcu olayını?
MURAT DEMİR - Onun e vind eydik zaten.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Onun evinde, onun duyacağı şekilde...
MURAT DEMİR - Tabiî, tabiî. Beni bir köşeye çekip de olayı anlatm adı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, senin, bize bu V elit H üseyin'i tanımak
için v e re b ile c e ğ in i s ö yled iğin bir fotoğraf var. O, daha önce mi, ceza evinde mi
çekilm iş?
MURAT DEMİR - Daha önce cezaevinde çekilm iş.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, bu olayı an lattığından önce çekilm iş?
MURAT DEMİR - Çok önce çekilm iş.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ha, daha önceden de tanımıştın...
MURAT DEMİR - Tabiî, çok daha önceden ç ekilm iş bir fotoğraf. Yani, iki
kare fotoğ raf var elim izde; ama, tabiî, top luluk içe ris in d e seçmek... Yani, bu
şahıstır deriz, onu seçip b ü y ü te b iliriz yani.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - T o p lu bir fotoğraf?..
MURAT DEMİR - Tabiî, toplu fotoğraf.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, başka bir ayrıntı s öyled in. Mesela,
ken dis ind en ba hsediyor, "ben varım işin iç in d e ” diyor; ama, yanımda şu da
vardı, bu da vardı...
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MURAT DEMİR --

Mesut'la beraber yerleştirm işler. Hatta, o zaman,

işte...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Mesut'la kendisinden başka sö y led iği bir
şey var mı? Bombayı Aytekin'in evinden aldığını söylüyor.
MURAT DEMİR - Mesut'la kendisinden başka o dönem de

orada...

Aytekin'in evinden aldığını söyledi. O dönem de, işte, Ankara'da bazı polisler...
Şimdi şunu söyleyeyim , İslâmî inançları ağır basan bazı p o lis le r varmış; yani,
onların...
MURAT İPEK - Mesela, Hayri Bey diyordu, benim duyduğum ; yani, Hayri
Bey diye geçiyor... Kel Hayri derdik biz ona...
MURAT DEMİR - H izbullah masasında çalışan bir amir... İki tane polis
g ö revle nd irm iş, onlar da sürekli orada duruyorlarm ış, Hayri Bey dediğim iz,
H izbullah masasında çalışıyor...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

O gece o Hayri Bey bunlara yardımcı mı

oluyor; gözcü gibi yardımcı oluyor...
MURAT DEMİR - Evet, yardımcı oluyor. Aynı zam anda, onların... -şu
anda sokağı bilm iyorum - sokağın başında da bir tane p o lis aracı duruyormuş.
Yani, norm al, b ild iğ im iz resmî polis araçlarından bir tanesi de orada
duruyorm uş. Hatta, 5-6 tane polis de yine o aracın içe risin de varmış.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, bunlar bir tahm ini var mıydı? Mesela,
diyelim ki, A ytekin'in evinden aldım diyor, Korkut Eken, Mehmet Eymür söyledi
bana diyor. Ama, m esela, bu işin arkasında şu da vardır, bu nlar organize
e d iy o rd ur gibi bir tahm inde bulundu mu size hiç? Çünkü, o bir yere kadar
somut olarak b iliyo r, yüzyüze biliyor.
MURAT DEMİR - Öyle bir tahmin yapmadı. Yalnız, şahsın; yani, çok
yakından tanıdığım bir kişi, beraber bir iki yıl c eza evinde yattık, bir sürü
fa a liy e tle rim iz oldu, kırsal faa liye t olsun, ve benzer bir sürü çalışm alarım ız
olmuştu. Yani, bu şahsın, aynı zamanda, daha sonra da, araştırm alarım ız
sonucu... Yani, Kuzey Irak'a geçtikten sonra bir daha gelm edi. A rkad aşlarla
yaptığım ız araştırm alar sonucu, İran gizli servisiyle de aynı zam anda ilişkisi
oldu ğun u ve Suriye'nin M uhaberat ve o Mesut d e d iğ im iz şahsın, S u riy e ’nin
M uhaberat Gizli S ervisiyle ilişkisi olduğunu söyledi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Mesut'un?..
MURAT DEMİR - Mesut'un.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Mesut'un M uhaberat'la ilg isi var diyor.

MURAT DEMİR - M uhaberat'la ilişkisi vardı.
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AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - İran G izli S ervisiyle ilgisi olan?..
MURAT DEMİR - İran Gizli S ervisiyle ilişkisi olan V elit Hüseyin.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bunu açık söyledi mi size?
MURAT DEMİR - Yani, kendisi, ben, onlarla çalışıyorum dem edi; ama...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, sizin kan aa tinize göre, şim di, bu, m illî
istih ba ra ta da yakın bizim, anladığım kadarıyla; değil mi? Hep görüyorsun
Korkut E ken'lerle, şeylerle falan. Yani, biraz da hem o tarafla hem bu tarafla
bağlantısı olan bir adam...
MURAT D E M İR -E v e t.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) -

Esas bağlı olduğu yer neresi?

MURAT DEMİR - Esas bağlı olduğu yer M illî istih ba ra t T eşkilatı. Ama,
orada da çalışm a ları varmış.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, başka o la y la r var ondan önce de.
Yine, bu tür bom baların kullan ıldığı başka ola y la r var. Çetin Emeç falan...
O nlarla ilg ili bir şey söylüyor mu, onlarla ilg ili bir b ilg is i var mı?
MURAT DEMİR - O nlarla ilg ili pek fazla b ilgisi yok. Yalnız, bu o layla rla,
yani... Gerçi, sizin konunuz dışına çıkıyor, sohbet esnasında konuşuyoruz. O
o layla rı kim lerin yaptığını çok iyi biliyo ruz. İBDA-C'nin yapm ış olduğu işler.
Hatta, bizim

Vanlı...

Benim

kendi

öz yeğenim

bile

işin

içe ris in d e ,

irfan

Ç ağırıcı'yla be ra b e r yakalandı. Ben İstanbul sorgudan çıkardım, iki günde
gö türdü ler... Hatta, Jak Kam hi'nin arabasına lawı şey yapan adam da o, benim
yeğenim .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hepsi aynı onların...
MURAT DEMİR - Yok, onlar ayrı. O nlar İBDA-C.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, o n la r aynı işi bir başka örgüt...
MURAT DEMİR -

O nlar aynı işi başka bir kanattan...

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, onların burayla ilg isi yok...
MURAT DEMİR - Uğur Mumcu'nun öld ü rü lm e s in in se b e p le ri var. Uğur
Mumcu, bu çete olayını daha önceden çözmüştü. Doğu, g ü n e ydoğ ud a ve
Türkiye g e n e lin d e yakalanan binle rce silah vardı ve 100 bin silah olarak
geçer. Bu s ila h la r yakalandığı zaman, direkt olarak MKE'ye gelir. Bunların iğne
m ekanizm ası de ğişip, üzerindeki seri num aralar da d e ğ iş tirilip , yeni bir seri
num arası v e rilip KDP'ye v e riliyo rdu ve oradan, karşılığında -KDP'nin bu kadar
gücü yoktu, karşılığında para versin- elin d e bulunan baz m orfini, bizim
T ürkiye 'd e bulu nan bazı insan lara veriyor ve o ş ekilde karşılıklı taka slar
oluyo r. Ve Uğur Mumcu bu olayı çözüyor, bunun b e lg e s in i ele ge çiriyo r.
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İkincisi, zaten çete olayını çözmüş ve Uğur Mumcu, kendisi
ö ldü rü lm e den önce sürekli tehdit e d iliyordu ve ö ld ü rü le c e ğ in i biliy o rd u . Ve
hatta, ölm eden iki gün önce, Velit H üseyin'in anlattığı kadarıyla. Uğur
Mumcu'ya "sen ölece ksin" diye telefon açıp kapatmış.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - V elit Hüseyin telefon ediyor?
MURAT DEMİR - Kendisi telefon açıyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Onu nasıl izah ediyor;

ne am açla yapıyor?

Yani, vicdanen mi yapıyor?..
MURAT DEMİR - Vicdanen değil, korku salmak. Yani, kişinin üzerinde
korku salm ak. O bir psik o lo jik savaştır.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - iki gün sonra bomba koyacak, ona rağmen
te h dit ediyor...
MURAT İPEK - Ama niçin yapıyorlar: M esela, o korku olduğu zaman
Uğur M umcu'da, Uğur Mumcu dışarı çıkm ayacak, fazla dolaşm ayacak. Yani,
tetikçi, tab anca yla vuracak. Arabasından uzak duracak.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ha, biraz şeyi de şaşırtıyor; yani, yöntem
olarak...
MURAT İPEK - Bir de, üç patlayıcıyı aynı sistem le b irb irin e bağlam ak da
o kadar basit değil. Orada zaten olay yerine gide rse niz, p o lis kulü b e le ri var;
b irb irin d e n b e lli bir mesafede uzak, yani, fazla da uzak değil. Y ani, orada,
adam o kadar saatlerce uğraşacak...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, bu güzel bir yaklaşım , senin ki, yani,
mantığı var şeyin de... S izinle konuşurken, teknik konuda hiç şey yaptı mı? Bu
işi biz yarım da kika da yapıyoruz, bir dakikada koyarım ben bunu bombayı...
MURAT DEMİR - 1,5 saatte ye rle ş tird ik le rin i söyled i. Tam 1,5 saatte zor
y e rleştirm işler.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - 1,5 saat o arabanın altında kalıyor. Nasıl
kalıyor 1,5 saat?..
MURAT DEMİR -

Nasıl

kalıyorlarsa

y e rle ştiriy o rla r;

çünkü,

paralel

bağlam a. Seri bağlam a olsa, hepsini birb irin e beş da kika da b a ğ la y a b ilirs in iz .
Hemen tek fünyeye bağlarsınız; ama, bunların h e psinin fünyesi ayrı olacak ve
bu nlar öyle bir aya rlan aca k ki, bir tanesi patladıktan sonra...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) Yani, 1,5 saat arabanın altında çalıştım
dedi sana ha?
MURAT İPEK - Evet, 1,5 saat... M ilim etrik bir şekilde üçü ardı ardına
pa tlayacak, tek ses verm iş gibi olacak; ama, seri bağlam a olursa... Yani,
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bugün ben kendim de bağlarım . Ve on dakikada üç tanesini seri bağlam ayla
bağlarım ; ama, paralel bağlam ayı yapamam.
MURAT DEMİR - O d e d iğ in iz mesele... Siz niye iş yapıyorsunuz; 1,5
saat fazla gibi geliyor...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) ortasında.
MURAT DEMİR -

Fazla; çünkü, araba m eydanda, yolun

Tabiî, bir de, mesela, o kulla n ıla c a k m alzem enin,

e le k trik li fünyenin... C-4 çok hassas bir patlayıcı. M esela, orada, arabanın altı
zaten karanlık. Lamba da tutacak, yani, ışık tutacak bir hali de yok. O adam,
zam anla.... Yani, geçen bir araç olur veya park eden bir vatandaş olur, o
aracın altından çıkacak. Yavaş yavaş; yani, pa niklem eden o işi öyle yapıyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, şeyi söyledi mi sana. M esela, diyor ki,
işte bir p o lis arabası da vardı, şundan destek aldık, birisi daha vardı falan.
K om şulardan, herhangi bir yerden destek aldığına da ir bir şey söylüyor mu?
MURAT DEMİR - Yok, öyle bir şey söylem iyor. Sadece p o lislerde n
destek aldığını... Yalnız, bir ara, o n la r

arabanın

altındayken,

apartm anın

b irind en b irinin ışığını yaktığını ve dışarı baktığını söylüyor. O şekilde daha da
p a n ik le d ik le rin i söylüyorlar. Onların anlattıkları...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hiç, o saatte gelen bir araba...
MURAT DEMİR - Öyle, norm alde geçecek bir araba yok. Mesela, polis
tutmuş...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Biz çalışıyorduk, biz ara ba la rla oradaydık,
işim izi bitird ik ; ama, o arada da bir araba geldi mesela.
MURAT DEMİR - Yok, öyle bir şeyden bahsetm edi. Yalnız, onlar
çalışırken onların arabaları orada yok. Bombayı yerleştird ik te n sonra, e lini
kolunu s allaya sallaya, yürüyerek g id iy o rla r. Yani, bir araba orada beklem iyor.
MURAT İPEK - Yani, polis... Görmedim havası, tamam mı. Yani,
çıkışlarını dahi görm edim demeye hak kazanıyor orada. Bir İkincisi, bunun
yanında, yani, o adam zaten, ara çlar ge lip gitmese, in sa n la r öyle dolaşm asa, o
kadar uzun sürmez. Tamam, m esela, norm alde, seri bağlam a 10 dakikaysa,
pa ra le l bağlam a yarım saat sürer. Zaten, o adam, m esela, b irinin g e ld iğ in i
farketti, her tarafa, noktasına adam yerleşti. Şuradan araç ge liyo r. Size doğru
g e le b ilir. Adam hemen altından çıkıyor, bir kenara çekiliyo r.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, bunu teknik olarak hazır bağlanıp da
konm uş, o mümkün değil mi?
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MURAT İPEK - Hayır, mümkün değil. C-4 çok hassastır. Orada, aniden,
m esela, Uğur Bey, mesela arabasıyla gelm işse, egzostaki ısı, oradaki
herha ngi bir ufak hata, elektrik... Mesela, bazı a ra çlar elektrik kaçırır. Oradaki
en ufak hassas şey patlayıcıyı havaya uçurur.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) Hüseyin, mesela, bunu sana daha çok
dostluk olarak mı anlatıyor yoksa, çok önem li bir eylem , çünkü...
MURAT DEMİR - Çok önem li bir eylem in ayrıntılarını anlatıyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Nasıl olsa gidiyorum diye mi anlatıyor
bunları?
MURAT DEMİR - Tabiî, tabiî... Zaten, biz onları g e çirece ğiz; ama, niye
ge çiriy o ru z yani; Uğur Mumcu'nun olayını duymuşuz.
l< ûM.Î5yaAJ
A û ---------------------- -Y o ld a yayan gidiyo rsun uz,
dağlarda?..
MURAT DEMİR - Yok, değil, evde otururken anlatıyor.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, şöyle sorayım sana: Bu işi İran Gizli
Servisi adına mı yapıyor?..
MURAT DEMİR - Şimdi, MİT'ten çağırdıklarını söylüyor. Şim di, İran Gizli
Servisi dersek, onları da zan altında bırakırsak yalan söylem iş oluruz; ama,
oradan...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, bağlantısı var diyorsun orayla...
MURAT DEMİR - Bağlantısı var; ama, bizzat buraya getiren Mehmet
Eymür ve Korkut Eken. MİT adına da çalıştığını biliyoruz; ama, İran'dan mı em ir
aldı yaptı... İran'dan emir alırsa, diğer insanların yanında ne işi var?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Çakıcı'yı, Çatlı'yı falan tanıyor mu bu şey?
MURAT DEMİR - Yok, Çakıcı'yı bilm iyorum da, Çatlı'yı tanımaz.
MURAT İPEK - Çatlı, patlayıcı işine pek yani bu tip sol görüşlü insanlara
pek yönelm iyor. Çatlı'nm , son zam anlarda, bizim, yani, kendim izin... Mesela,
ben sene 1994'ten bu yana tanıyorum , o insana oynadığı tek oyun vardı; Batı
ile Avrupa kesim ine sahip olmak. Bu bölgeyi yönetm ek öze lliğ in e ... Bu
bö lg ede ki uyuşturucu işi koordine ed iliyordu . Zaten, bu, bir defa da yakalandı,
Urfa'da falan, 8 kilo eroinle falan. Bazı em niyet m üdürleri devreye girdi,
kurtarıldı falan filan... Yani, epeyce bir şeyi vardı; ama, böyle tetik işine pek o
girm iyordu; çünkü,

onun

altında

Yeşil

vardı.

Yeşil

ediyordu. Y eşil'in altında da bizler vardık.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yeşil'i gördün mü hiç?
MURAT İPEK - Gördük.
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bu

tip

şeyi

koordine

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Talim at aldın mı peki?
MURAT İPEK - Bazı gö revle re beraber gittik yani.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - B eraberdin, yani yakın çalıştın?..
MURAT İPEK - Çalıştım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bir tane Yeşil yok ki.
MURAT DEMİR - İki tane Yeşil var.
^
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Cem Ersever'i var, başkası var...
MURAT DEMİR - Cem Ersever bu teşkilatı kuran in san lard an. Yani,
böyle bir fa a liy e ti planlayan in sanlardan biri. Gerçi, konum uzla ilg is i yok.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - G ördünüz mü Cem Ersever'i?
MURAT DEMİR Cem Ersever'le ben çok çalıştım. Ben onun
bünye sind e

aske rliğ im i

de

yapmış

oldum.

Cem

Ersever'i

çok

yakından

tanıyorum . Ben yüzbaşılığından bilirim .
MURAT İPEK - Ben de örgütten tanıyorum onu.
MURAT DEMİR - Hep Cem'le beraber opera syonlara gittik.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Susurluk K om isyonunda konuşm adınız?
MURAT DEMİR - Yok, konuşmadık.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Susurluk K om isyonuna konuşm am anız daha
çok hangi n e de nle rden kaynaklanıyor? Yani, oradaki önceki özel sohbetim izde
bu orada tanıdığınız özel kişilerd en de, yani, tanıdığınız m ille tv e k ille rin d e n de
kayn akland ığ ını söylem iştiniz.
MURAT DEMİR - Evet... onlardan aynaklanıyor. İkincisi, şu ana kadar...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sen Vanlısm değil mi?
MURAT DEMİR - Ben Vanlıyım evet, Van Başkaleliyim .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Kim leri tanıyorsun Van m ille tv e k ille rin d e n ?
MURAT DEMİR -

Fethullah

Beyi tanıyorum.

Mustafa

Beyden

haraç

istem iştik, onu tanıyorum , Mahmut Yılbaş'ı tanıyorum . Bir de Hocamız var,
Şaban Hoca, onu tanıyorum , d iğ e rle rin i tanımıyorum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yılbaş, Susurluk Kom isyonunda var.
MURAT DEMİR - Bir de, Şerif Bedirhanoğlu'nu...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - S aydıklarından

F ethullah

Bey

bizim

Kom isyonda, öbür kom isyonda da Yılbaş var. Fethullah Beyin olduğu
Kom isyona daha rahat ge liyo rsun uz, ifade veriyorsunuz.
MURAT DEMİR - Ama, size şunu söyleyeyim : Ben Fethullah Beye iftira
atamam ki. Fethullah Bey bana bu işi yap dedi diye nasıl söyleyeyim . Ama,
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bana o adam yaptırdı, bana üç tane adam vurdurdu. Ben nasıl onun karşısına
gideyim de ifade vereyim. Siz olsanız gide r m isiniz, güvenip de g id e r m isiniz?
MURAT İPEK - Şu Mecliste 550 tane m ille tve k ili var. Biz bunların 5'iyle
çalıştıksa; yani,
550 m illetvekili... Hepsini de tanıyoruz. Yani, nasıl
söyleyeyim ; Haşim H aşim i'yi de ben tanıyorum. G ünlerce evinde yemek yedik,
berab er oturduk, konuştuk; ama, o in san lar bir iş yaptırmamış. Ben o insana
kalkıp da, bana bu işi y a p jr d ı, yani, niye ki, m ille tve k ili, onu dışlam ak...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, Yılbaş'ın yaptırdığı işleri böyle iş
yaptırdı b içim in de mi geçiyorsun, yoksa, öze llikle söylem ek is ted iğ in bir şey...
MURAT DEMİR - Size bir örnek vereyim: 1993’te... Gündem G azetesinin
dağıtıcısı vardı. Fethullah Bey duym uştur olayı ve o zam anlar ben gazetelere
manşet... M ahkem eye verdik... Gittik mahkemeye. Tabiî, olayı yaptıran Yılbaş.
Gittik yaptık olayı. O insanın bazı suçları vardı, yaptık. Ondan sonra,
m ahkem elik olduk. Mahkem eye çıkacağım ız zaman, adamın eşini bir gün
önceden ...karakoluna aldırrııştık polis kanalıyla. O gece kadın orada kaldı ve
kadının beynine girdiler, sen bu insanı görm em işsin... G erçekten, kadın beni
gördü, ben ateş ederken... Oradan çıktık tabiî, m ahkem eye çıkacağız, savcıyı
arıyor. Biz savcının odasından içeri girdik. Savcı şunu söyledi: Kadına diyor;
'Vahu, bu adam vurmamış, sen buna

niye iftira atıyorsun! Bizzat,

Mahmut

Yılbaş'ın odasından beraber...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Kadın da, hakikaten, bu vurmadı dedi...
MURAT DEMİR - Kadın "bu vurm adı" dedi. Kadının ya p a b ile ce ğ i bir şey
yok. Bir gece zaten sorguda kalmış. G eldiği zaman, normal, bağım sız yargının
karşısına sözde çıkıyor, savcı ona fırça atıyor, ne olacak...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Başka ne var burada olay?
MURAT DEMİR - Daha değişik birkaç tane olay daha

vardı.

Haraç

olayı...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Söylem ek istem iyorsun.
MURAT DEMİR -T a b iî, onlar ayrı.
MURAT İPEK - Mesela...
FETHULLAH ERBAŞ (Van)

-

Şimdi,

Murat,

bu

konuları

biz

sana

sorm uyoruz... Bu kon ular ile rid e şey olur, başını ağrıtır...
MURAT DEMİR - Yok, tespit ed ile cek konulardır. Bugün, savcı, eğer
e lin i v icdanına koyup da söylerse...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) -

Ama,

senin

adam

ö ldü rd üğ ün

çıkarsa, cin aye tle yargılanacaksın ve çok büyük ceza yiyeceksin...
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ortaya

MURAT DEMİR - Ben cezamı çekmeye razıyım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bizim amacımız o değil; yani, Fethullah
Beyin söy le d iğ i g ibi, bizim amacımız, senin ne yaptığını ortaya çıkarm ak değil.
Bizim bütün derdim iz, Uğur Mumcu olayıyla ilg ili ne duyduğun. Yani, bizim
bütün şeyim iz o. Yoksa, s izlerin yaptığı işe yönelik... O bir başkasının işi. Bir
başkası varsa...
MURAT DEMİR -

Şunu söyleyeyim ; Bizim hiç kim seyle kan davamız

yok. Ne yaptıksa vatan m ille t için yapmışızdır. Eğer bunun cezası varsa,
çekm eye de razıyız; ama, bize yap tıra nla r da çekecek. Ama, bize yaptıranların
da çekm esi lazım, sadece biz değil...
MURAT İPEK - Bizim aslında bıktığımız ne b iliy o r m usunuz. Yani, işin
tem eli, bizim anlatm ak istediğim iz... Biz yıllardır, yani, ben beş yıldır o tarafta,
beş yıl bu tarafta, etti on yıl. Evlendik, çoluk çoçuk... 1 yaşında oğlum var;
ama, daha üç ay evim de doğru dürüst oturmadım. Artık, köpek gibi
k ullan ılm aktan bıktık yani. Bir o işe koş, bir D e niz li'd e ki Emniyet Müdürü arar,
gel burayı tara, yok, buna ölüm kararı çıkar, bunu vur, yok... Sanki şey yani,
nasıl söyleyeyim , bir doktor olur ya, bir am eliyattan çıkar, diğ e rin e girer. Sanki
bütün işleri biz yapacakm ışız gibi, her şeyi biz b itirecekm işiz gibi bir hava var.
Artık, yılgınlık... Yani, gece kulağım ızda telsiz, be kliyoruz. Ya yüzbaşı aradı ya
m üdür aradı, kalk zıpla git... Artık, hayatım ızda aile m iz le olan dü zen im iz bitti.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sizin bu yıldığınız, b ittiğ in iz noktada, tab iî
ki, e lim izd en ne geliyor, ne gelm ez, ayrı; ama, işte bizim de bir siyasî
k iş iliğ im iz , bir m ille tv e k illiğ i unvanım ız var. Bu konuda size
o la b ile c e ğ im iz i d ü şün düğ ün üz bir şey varsa -de ğil mi Başkan-

yardımcı
yani, ne

bileyim , biz bunları şöyle bir ortamda, bağımsız bu lu n d u ğ u m u z şu savcılara,
şu y arg ıçlara şu biçim de ifade vermek istiyoruz veya işte sizlere kom isyonun
huzuru nda
şunları
söylem ek
istiyoruz
de d iğ in izd e ,
s izlere
yardımcı
o la b ile c e ğ im iz bir şey varsa, siz de, aşağı yukarı yasaları da biliyo rsunu z;
yani, ne olur, ne olmazı da b iliyo rsunu z. Biz de, tabiî, bunun için, seve seve
yardım cı oluruz; çünkü, siz de kom isyona katkıda bulunm aya çalışıyorsunuz,
biz de, size -ya s a la r çerçe vesin de - katkıda bulunm aya çalışırız yani. Bu
konuda aklınıza bir şey geliyorsa... Şu anda ge lm iyorsa da, yarın gelse de,
öbür gün de gelse... Çünkü, bizim amacımız... Ben tekrar ediyorum , sizlerin
yaptığı o layla ra ilişkin değil. A n la ta b iliy o r muyum... Ne geçm işte örgütle
be rab er old u ğ u n u z dönem de ne ondan sonrasında, sadece bu tesadüf eseri.
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Mumcu olayıyla ilg ili bazı b ilg ile r edinm işsiniz. Bizi ilg ile n d ire n yönü, o yönü.
Bunun dışında, yasa la r çerçevesinde size yardımcı o la b iliriz .
MURAT İPEK - Biz size diyoruz ya, mesela, o gazeteci... unuttu
bahsetm eyi. 13 gün önce, bu kadar net b ilgi a la b iliyo ru z , yani, o insan bunu
s ö y le ye b iliy o r, yani, V elit Hüseyin. 13 gün önce bir gazeteci... Hatta, ona da
bir ölüm kararı çıkarıldı, ondan sonra yayınlatm adı olaydan sonra, daha
bugüne kadar da yayınlatm am ış ve h içbir insana gösterm edi. Biz bunu da
araştırdık. Hatta, kusura bakmayın, biz adamı kaçırıp, e lin d e ki kasetleri dahi
aimayı... Yani, niye açıklam ıyor. Hatta, kendisine dedik, yüzüne de dedik, niye
açıklam ıyorsun bunu. Hatta, bunu televizyonda yanlış, yani. Cum huriyet
G azetesi y a z iiş le ri müdürü de ğil, o zamanki C um huriyet G azetesinde bir
m uhabir.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ondaki kasette, bu V elit Hüseyin'in kendi
sesinden mi?
MURAT İPEK - Kendi sesi; yani...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O hangi sebeple oradaydı?
MURAT DEMİR - Kendi sesi yok. Velit H üseyin'in sesi yok; ama, tehdit
e d en lerin sesi var. Çünkü, V e lit Hüseyin olaydan iki gün önce... Kamera
çekim leri ve şeyler ...kasetleri, 13 gün önceden o insana v e riliy o r ve bazı
b e lg ele r.

Hatta, Uğur Mumcu'nun

kaybolan

b ilg is a y a r d isketle ri

var.

Aynı

şekilde, o insandadır. Yani, bu insan da, şu anda ATV'de çalışıyor; Mehmet
Güç, h a b e r bö lüm ünde çalışıyor.
MURAT İPEK - Biz bu kadar net b ilgi a la b ild ik yani.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O olaydan sonra mı şahit oldu?
FETHÜLLAH ERBAŞ (Van) - Mehmet'i tanıyorum , Mehmet şeydeydi...
MURAT DEMİR - ATV de.
MURAT İPEK - Daha önce C um huriyet'teydi.
MURAT DEMİR - Ama, olayın tuhaf yönü,

bu

insan,

o

zaman

C um huriyet'te. Uğur Mumcu C um huriyet'te. İkisi berab er o tu ru yorlar. Artık,
de rtleşm e k mi ya da bana bir şey oldu da, al bunları kaybet mi?..
(Kaset de ğişim i için ara verildi)
MURAT DEMİR - Bir de, biz bu o layla rı anlatm aya başladığım ız zaman
ilk o n la rla irtibata geçm iştik... “Yahu bunlara girm eyin" diyor, anlatıyoruz
anlatıyoruz, d in liy o r "yahu sizi kimse dinlem ez, para etmez laflarınız" diyor. Bir
de "sizi deşifre ederim " diye teh dit etmeye başladı, kasetleri yayınlam adan,
sadece fotoğrafınız... Bu iki tane insan gelm iş, burada böyle konuşuyor...
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AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Mehmet Güç'ten bahsettin şim di. O Mehmet
Güç, bu Uğur Mumcu olayıyla ilg ili nelere şahit oldu: ne le ri duydu; hangi
ka se tler var onda?
MURAT DEMİR - Şimdi, şöyle: Uğur Mumcu'nun kaybolan dis k e tle ri var.
O d isketle r; yani, g e tirele n o 100 bin sila h la ilg ili b e lg ele r, bir. Bu çeteyle o
zaman yapm ış olduğu işlerin hepsinin doküm anı o d is k e tle rd e vardı. O
d isk e tle r Mehm et Güç'te; bu b irinci şey.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Onda oldu ğun a da ir kanaat nereden var
sizde?
MURAT

DEMİR -

Zaten,

Mehmeh

Güç,

kendisi

de

M illî

İstihbarat

T eşkilatıyla çalışıyor ve bunları ele ge çirdikte n sonra -13 gün sonra- Uğur
Mumcu yok e d ild i. Bu b e lg e le r ele geçm eden Uğur Mumcu'yu iste d ikle ri dakika
yok e d e b ilird ile r. Bu be lg e le ri ele ge çirdikte n sonra Uğur Mumcu'yu yok ettiler.
Bizzat, bunu arka da şlard an, yani V elit H üseyin le rd en , o dönem den gelen
İbrahim ve Erhan A ğabeylerden duyduğum uz sözler; çünkü...
MURAT İPEK - Mehmet Güç değil de, C um huriyet G azetesinin bir
m uhabiri diyor. O nunla oturuyorlarm ış, sürekli çekim yap ıyorla rm ış ve ondan
sonra e vind e de...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Velit Hüseyin yapıyor bunu...
MURAT İPEK - Mehmet Güç sürekli onun evine g id ip g e liyo rm uş
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Velit Hüseyin'in.
MURAT İPEK - Uğur M umcu'nun evine.
Bunların o zam anki takip etm esinde; yani. Uğur Mumcu'yu takip etmesi
esnasında bu nları gö rüyo rlar. Yani, Velit Hüseyin sonraki dönem de, olaydan
sonra... önce anlatm ış.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, hiç yüzyüze g e lm iyo r Mehm et Güç'le...
Sadece, Uğur Mumcu'yu takip ederken Mehmet Güç'ün oraya g id ip g e ld iğ in i,
çalıştığını görüyor.
MURAT DEMİR - Zaten, b ildiğim kadarıyla 7 tane video kaseti, -6.5 saat
falan- 12 tane teyp kaseti ve 3 tane disket...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - B unlar nasıl ulaşıyor M umcu'ya?
MURAT DEMİR - Mumcu'ya değil... Şunu söyleyeyim ; D isketler Uğur
M um cu'nun yapm ış olduğu çalışm alardır. Bu s ila h la rla ilg ili...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) nereden b iliyo r?

Onu V elit Hüseyin
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mi sö ylüyo r size; o

MURAT DEMİR -

Zaten, olayı yapmadan önce büyük bir araştırma

içe risin e
girm işle r.
Ankara'da
araştırm ışlar...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir)

bulunduğu
-

Yani,

süre

böyle

bir

iç e risin de
patlayıcı

her

şeyi

kullanacak

konum da olan bir adama bu kadar ayrıntılı bilgi ve rirle r mi; v e riy o rla r mı?
MURAT DEMİR - Bir olayı yapm adan önce her şeyi anlatm ak
zoru nd ala r. Bugün ben b iris in i öldüreceksem , bu insanın niçin öldüreceğim ,
elin d e ne le r var, öldürdükten sonra neler olacak, nasıl olacak... Her türlü şeyi
bilm ek zorundayım , ondan sonra eylem i yaparım.
MURAT İPEK - Belki, adamın s ila h la ö ldü rü lm e si daha cazip gelir, ne
bileyim , roketle öldü rü lm e si daha cazip gelir. Velit Hüseyin'e olayı anlatır,
adamın çapı anlatılır, nereye girip nereye çıktığı an la tılır ki, V e lit Hüseyin'e
be lli bir ekip verilir, Velit Hüseyin bu insanı takip eder. Bu adam arabasını
saat kaçta park ediyor, sabah kaçta alıyor, genelde yaptığı h a reke tler nedir.
Biz diyo ru z ya, m esela silecek... Şimdi, Ankara'nın bir şeyi vardır, ayaz düşer;
yani, cam lar bulanır. Arabaya g ird iğ in iz zaman ön tarafta -cam larda - ayazdan
dolayı bir b u la nıklık olur; ona kadar hesaplanm ış yani. Ayaz olduğu zaman,
şoför, ilk b in d iğ in d e kontağı açtı, çalışm adı, bagajını da açmadı. Ne yapacak;
önünü gö re b ilm e k için hemen sile c e ğ in i çalıştıracak; yani, bu kadar mükemmel
in c e le y e b ilm e si gerek. O bilgi olm adan da incelem esi mümkün de ğil.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Velit Hüseyin Behçet Cantürk'ü tan ıyo r mu?
MURAT İPEK - Onun iliş k ile rin i bilm iyoruz. O MİT'in içinde olduğu için
bazı iliş k ile rin i bilem iyoruz.
MURAT DEMİR - Bilem iyoruz...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, sizin tespit e ttiğ in iz iliş k is i, bizim M illî
İstihbarat T eşkilatı ve de İran, bir de, Musut'un da Suriye m uhaberatla...
MURAT DEMİR - M uhaberatla...
MURAT İPEK - Mesela, ben p o lis kadrosuyum , p o lis kadrosu diye
geçiyorum . Yani, günün 24 saati -işim olm adığı zaman- yatacağım yer polistir;
bu arkadaşım ın da aske riyed ir, sürekli kalacağı yer orası, tamam mı... Ama,
bende giderim askeriyede yatarım, o da g e lir em niyette yatar; fakat, önem li bir
iş oldu ğu zaman em niyetin işiyse ben giderim , yani, o ge lip benim işi yapmaz;
bu iş böyle yani.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bir de, sen, bordroya imza attırm ıyorlar,
para v e rm iy o rla r bize falan diyorsun.
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MURAT İPEK - Bordroya imza atıyoruz, para da ve riyorla r, (x) elemanı
diye g e ç iyo ru z yani. Bu da...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bir ara para veriyorla r; ama, bordroya hiç
şey yapm ıyorlar, -aklım da öyle kalmış- oradan içime kuşku düştü falan diye...
MURAT İPEK - Çünkü, hem e lle rim iz d e be lg e le r var. M esela, bize kim lik
v e riliyo r, norm al polis kim liği. Şimdi, biz bunları takıyoruz, dolaşıyoruz, her
isted iğ im izi y a p a b iliy o ru z : ama, bir polis çıkıyor yukarı bordro suna imza atıyor
ve maaşını alıyor. Ben gidiyorum şube m üdürünün m akam ından alıyorum .
Sanki "Ahmet gel paranı al" gibi bir hava yani...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sakıncası yoksa s öyler m isin, ne kadar
alıyo rdu nuz?
MURAT İPEK - Bir polis 5 milyon alırdı, ben 8-9 m ilyon, 10 milyon... Bir
po lis en son 17 m ilyon maaş alıyordu, ben 23 m ilyon sadece m arket parası
ödüyordum ve ondan sonra, onlara kazandığım ve harcadığım para bugün hiç
olm azsa en az 800 m ilyardan fazla dır yani.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Harcama yetkin mi vardı?
MURAT İPEK - Harcama yetkim, zaten kendim... Şimdi, orada zengin
in s a n la r

vardı,

ihtiyacım ızın

sayıları

o ldu ğun u,

çok

fazla.

m ağdur

Selam

durum da

y o lluyo rdu k,
olduğumuz-u,

yani,
yani,

bir

şeye

bunu

öyle

yum uşak bir d ille , rica ederek değil de, "ağabey buradayım , bu kadar para
g ö n d e r...” şek lind e, kesin ve net olarak...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Daha çok nerede?..
MURAT İPEK - Daha çok Şırnak bölgesi, ondan

sonra

D iyarbakır

bölgesi...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, D e nizli'de böyle bir şansın olmadı...
MURAT İPEK - D e nizli'de de oldu. D e nizli'de de bazı m ü tea hh itler vardı,
işadam ları vardı, onlardan topladık. Zaten, vatandaş hepsi sıraya girm iş ifade
verm ek üzere... Bilm iyorum yani, gasptan, bir sürü işten y a rg ılan acağ ız yani.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O paraları isteye cekler şim di senden
geriye...
MURAT İPEK - B elli bir m iktarını ayırsaydık, gücüm üze gitm ezdi de,
onları götürüp teslim ettik, bir de aynı suçtan yat, ceza ağır o laca k yani. Ama,
onla.r sağ tarafta yatsın, biz le r sol tarafta...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) Yani,

bu

pa rala rı

alm ıyorsun h iç b ir zaman.
MURAT İPEK - Hayır, mümkün de ğil, ben kendi...
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sen

kendi

adına

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Daha çok Yeşil adına mı alıyordun?
MURAT İPEK - Yok... ö z e l işiniz olur. Siz, bugün m ille tv e kilis in iz,
çağırırsınız "gel bir işim var. Gidin buradan bunu alın" dersiniz, bunun karşılığı
da budur... Onu da, bazı büyüklerim iz vardır, onlara uygun düşerse, gider
yaparız yani. Bunun bir şeyi yoktur; ama, Denizli Em niyet Müdürü de bu
kadronun bir d iş lis id ir. Düşünün adam Çevik Kuvvet Şube M üdürlüğünden,
bugün Trafik Daire Başkanlığına kadar g e le b iliyo rs a , dem ek ki, bu çarkın
içinde bir yerde yani...
BAŞKAN - Fethullah Bey, söyleye c e ğ in iz bir şey var mı?
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - A rkadaşlar ke n d ile rin i perişan edecekler...
MURAT İPEK - Ağabey, şim di, sonuçta yine perişanız; yani, haklısınız,
biz kendim izi perişan ettik bir defa; ama, bir şey vardır, ben her şeyimi
saklayarak, o in sa n la r sefasını sürecek, ben gidecem yine bir yerde... Yani, bu
kazalardan, bu Susurluktan sonra, artık, bu örgüt işi bir noktada tökezlem eye
başladı; yani, ölme durum una ge ld i; ama, uyuşturucu ...asta ölmez. Ama, bizler
de o kadar bu kadroda bizim b e lli g ö revle rim iz vardı ve onları yürütüyorduk.
Artık, eskisi gibi korkular, belge verme, silah ruhsatları verme olayla rı kalktı ve
çok

bilen

adam

en

sonunda

susturulur

yani,

susmazsa,

en

sonunda

sustururlar; bu kadar basit.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sizin psik o lo jik şeyiniz nasıl? Yani, tövbe
etmiş, yani, böyle şeylere artık bulaşm ayacağım ... Yoksa, bir kavga devam
ediyor mu, bir şey devam ediyor mu?
MURAT İPEK - Hayır hayır...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, sen bir şeyler söyled in; üç ay evde
kalam adım , çocuğum büyüyor, karımı görem edim ... Yahu şu işlerden bir tam
sıyrılsam da...
MURAT İPEK - Benim zoruma giden bir nokta, bir gün olsun, bir saat
olsun evim e -yuvam a- gideceğim , oturacağım , ayaklarım ı uzatacağım , çayımı
kahvemi içeceğim , televizyonum u seyredeceğim ve ondan sonra kapının
önüne çıkacağım, isteyen istediği gibi vursun; yani, artık, um urum da değil
yani. Çünkü, ne ge nçliği yaşayabildik... Zaten, bugün bizim hayata
gelm em ize... Artık, insanları öldürm ekten, insanların cebindeki parayı zorla
alıp yem ekten bıktık. Yani, garibanı ezmekten, hiç tanım adığım ız, ism ini dahi
hatırlam adığm ız insanları götürüp kurşuna dizm ek artık ağır gelm eye başladı.
Çoluk çocuk sahibi olunca...

-

939 -

D e n iz li'd e HADEP İl Başkanı Yavuz Altınm akcs'ı kırk defa tehdit ettim,
nam lunun ucuna geldi adam; yani, vurdum vuracağım , bir iki s a n iy e lik bir şey
yani. Ondan sonra kız ç cuğu çıktı... O dönem de de evliydim ... Yani,
düşünüyorum oradaki insanı öldürm em için sebep ne, düşün cesin de n mi,
yap tıklarında n mı...

Ve vurmadım oradan çıktım ve o in san la tele fonla da

görüştük saatlerce, sonraki; yani, anlattığım ızdan sonra; yani, niye vuruyum o
insanı. Bizi de bıktıran bu oldu yani. Hiç tanım adığım ız in san lara , hiç bize
zararı dokunm am ış, devlete hiç zararı dokunm am ış insanları dü şün cesinden
dolayı, bir legal partinin başında diye o adama kurşun sıkmak bence mantıksız
yani. Bunu yapm adığınız zaman, kafandaki insan da bu sefer seni... Yani, “ ben
yapm ıyorum " deyince, şube müdürü Ali Soysal, "sen yapm ıyorsan, sen bunlar'
ö ğ ren din , yarın bir şey olursa sen bunları söylersin, ben bu sefer seni
asacağım " diye teh dit ediyordu. Yani, bunun artık neyini... O kadar işten sonra
artık ben de asılıyorsam , kesiliyorsam , çarkın artık dü zeni nasıl... Bir yüzbaşı
bir iş söyler, ken disine şahsî. Yapmak istem iyorsun. Adam der ki: "Seni götürür
buraya göm erim ulan." Yahu, her gün göm ülüyorum zaten. Bari bir defa
göm ülürüz, ondan sonra kurtuluruz; ama, biz göm üldüğüm üz zaman onlar da
göm ülecek, hep beraber göm üleceğiz.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Şırnak'ta bir Yüzbaşı Cemal vardı...
MURAT İPEK - Evet, Cizre İlçe Jandarm a... Bedirhan ile Hıdır'ın olduğu
yer.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Nasıl bir adamdı?
aynı

MURAT İPEK - Teröre karşı çok çalışkan bir insandır, ceb in e karşı da
şe k ild e d ir. Vatandaşı Kamil Atak'ın m ikrofunu alıp da, bele diye

m ikro fo nu nda n anons edip, "beni m ille tve k ili yapm azsanız, C iz re lile rin hepsini
-afe d e rs in iz- yakar, yıkarım, keserim ..." Bunun da arkasında Cem al Binbaşı,
eli pala skasında hava atarken, yani... Bedirhan ile Hıdır, gidin, altında Mazda
6.26 mıdır nedir... Onlar da itirafçı, nereden getirdi?.. Cemal B inbaşının, yani,
nasıl söyleyeyim yaptırdığı işleri, birsürü uyuşturucu işinde, birsürü kaçak
hayvan işinde, birsürü...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Kuyu m eselesi vardı, C em al'un kuyusu...
MURAT İPEK - Silopi'de.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - S ilopi'yle şey arasında...
MURAT İPEK - Tamam, doğrudur. Savcılık çıkardı, 5 ölü çıktı içinden.
Bizzat olay yerinde ben kendim de vardım. Ahmet savcı S ilo p ili... Bir tane
A ntepli savcı çıkardı. Üçü b irile rin e aittir, ikisi b irile rin e aittir... Yani, artık o
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kuyu stan dart olm uştur, nokta, giden oraya yuvarlıyor; çünkü, başka yer yoktu.
Her yer dolm uş, orası... Gazetede yayınlanan toplu bir m ezarlık var; ama, artık,
ha ng im iz cesaret ed eriz veya m ille tv e kili; yani, artık oraya biz de gide rse k geri
d ö n m e y e b iliriz yani.
Çatışm a çıkıyordu örgüt on tane havan atıyordu, askeriye de atıyordu.
Sabah g id ip baktığımız zaman bakıyorduk Makine Kimyanın havanı çıktı. Şehit
olan polis... Örgüt şehit etti diyordu, çıkan havan sapı MKE... Ö rgüt MKE'nin
şeyini nereden buldu?.. Sıfır MKE'nin kovanı. İşin saçm alığı orada. Kim kime
dum duma. G azetecisi girem iyor... Cemal Binbaşının yaptığı Kamil Atak'la,
Mehmet Tatar'la, ondan sonra, S ilo p ili Ökten'le, ondan sonra Belediye Başkanı
Neşet Ökten'le... O nlarla yaptıkları var ya, artık, haddi hesabı kalm adı. Ben
kendim bizzat Neşöt Ökten'in makamından 21 bin dolar, 15 bin mark, 500
m ilyon

para, 2 tane sıtır ondörtlü

tabanca,

tabancanın

biri

bana,

diğeri

kom isere, parayı götürdüm Mehmet Tatar'a önce verdim , Mehmet Tatar da
oradan dire k t yine bize vermek koşuluyla il em niyet m üdürüne götürdük verdi.
Sebep; A s u m a n ... bir bayan var, onu bırakacağız, daha önceden dosyalarda
fişi var. Bunun bir yanında, aynı şekilde, Neşet Ökten B elediye Başkanı
çağıracağız, em niyet m üdürünün m akamında ifade verecek, örgüte yardım
yataklık yapan bir insan; ama, ondan önce Siiopi Belediye Başkanı
Levent...alındı. Adam nezaretlerde sürüm sürüm sürü nd ürüyo rdu, ihbar çoktu,
A lm a nya lard a tedavi gördü.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Vura vura...
MURAT İPEK - Yok zaten benim ismim geçiyor. Avrupa İnsan Hakları
K om isyonuna verm iş olduğu dilekçe var, diyor, yukarıda açık... ismini
b ilm ed iğim , kalın sesli, aslen D iyarbakırlı olduğunu bildiğ im , sakalsız bıyıksız
17-20 yaş arası bir genç bana bu işkenceyi yaptı diyor. Ama, o insana sahip
çıkamadı, d iğ e rin in parası vardı... Hepim iz "Sayın Neşet Ağabey" diyorduk.
Yani, Neşet A ğabeyim iz de g e lird i m akam larda ifade verirdi; ama, diğer
be le diye başkanları da sorgunun hiç bilm ediğim yerlerin de ; yani, soğuktan
donduğu, kim senin konuşam adığı y erlerin de gözü bağlı bir halde ifade
veriyordu.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Levent'i gördüm, ağladım yani...
MURAT İPEK - İşkencesini de ben yaptım, onu döven de benim, ifadesi
de vardı; A lm anya'da verm iş insan Haklarına aynı şekilde. Kardeşi var Hamit,
A bd ullah , oğlu var... H epsini tanıyorum ; ama, gerçekten o insan o eziyeti, o
şeyi hak etmedi yani. O hak ettiyse, Neşet Ö kten'in de aynısını görm esi lazım,
-
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Beşir Tatar da aynısını, Kamil Atak da aynısını; çünkü, ben Kamil Atak'tan
sandık sandık mermi alıp örgüte götürüyordum . Bugün orada “vatan, m illet..."
diye b a ğırıyorla r... D iyarbakır'da po lisin aracılığıyla
götürüp satarken vatan m illeti dü şünm üyordular.

21

tane

Kalaşnikofu

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Para için örgüte silah satılıyor...
----------------------- Mesut şu anda nerede?..
MURAT DEMİR - Aynı şekilde Kuzey Irak'a geçirdik...
k«5>Mi S V<pMy fiAfio/i.'r'bA-'û------------------- — =- Ne zaman kaçırıldı?
MURAT DEMİR - Aynı beraber... Velit H ü s e yin ’le...
o ii'r^ 'fu ü
----------------------- Onun uyruğu şu anda?..
MURAT İPEK - V allah i, biz en son Suriye... N u s a y b in 'e yakın bir
yerde...
) c C
( P M
i 5 A Â ) -------------- ------Arap mı, Türkmen mi?
MURAT DEMİR - Arap. Oradan gelm iş, burada MİT'le çalışan biri... Net
olarak yani Arap...
MURAT İPEK - Zaten, T ürklerde pek patlayıcı uzmanı yoktur yani.
\cû^^iS 're> /y
o la b ilir mi?

-------------------------------

Şu anda

T ürkiye'de

MURAT DEMİR - Şu anda, bilem iyorum .... Çünkü, biz g e çirdikte n sonra
neler... Belki de orada ö ld ü rd ü le r yani, net olarak bilem iyorum .
MURAT İPEK - Böyle işlerde kullan ılan in s a n la r ya ö ld ü rü lü r ya... Yani,
s tan d a rtla r de ğişm iştir, giyd iğ i ayakkabı de ğişm iştir, sakal bıyık traşı
de ğişm iştir.
MURAT DEMİR - Net olarak bilm iyorum ; ama, Alm anya'ya ge çtikle rin i
duyduk yani en son...
^ A P 0 â 7 o 6,ü ----------------------- O şah ıslar mı?..
MURAT DEMİR - O şahıslar...
\x iO M \s ^ O ^
ikisinin de var mı; p o s ta la y a b ilir misin?

--

B unların

fotoğrafları,

MURAT DEMİR - Tabiî.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - En son am ir olarak çalıştığın kim vardı?
MURAT İPEK - Şırnak Emniyet Müdürü Yalçın... En son Diyarbakır il
J andarm a M erkez Komutanı... Ve ondan sonra, Diyarbakır...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, D e nizliyle
iliş k iy d i...
MURAT İPEK - Özel bir iştir. Uygun görm üştük...
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olan

ilişk in

özel

bir

R,^/> oA T S ^ ^ ------------ ------------- Velit Hüseyin... o ikisinin...
sim lerin i de not edelim...
MURAT DEMİR - Tabiî, tabiî onları size şey yaparız. Vedat Aydın
olayıdır; yani, daha değişik olaylarda kullanılan in sanlar vardır; onları ben bu
akşam isteyeceğim , otobüsle göndersinler.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sen onu birisiyle p o s ta la ta b ilir misin?
MURAT İPEK - G üvendiğim iz bir insanın yanında, yani, istediğim iz
adamların fotoğrafını zarfın içine koyuyor, zarfın ağzını kapatıyor ve bir
otobüse veriyor, otobüs alıp getiriyor. Daha önceden iki tane fotokopisini de
çıkarıyor; yani, kaybolma riski de yok.
BAŞKAN - Fethullah Ağabey, sorunuz var mı?
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Soru sormak istemiyorum.
MURAT İPEK - Ne istiyorsun, onu da... Samimî olarak söylüyorum , yani,
sizler bir noktada yer almış insanlarsınız...
MURAT DEMİR - Ben bugün '\T V n in 16.00'daki ha be rlerinde dinledim ...
BAŞKAN -

Biraz önce Ahmet Bey izah etti, y a p ab ile ceğim iz şey, ne

varsa, elim izd en ge ld iği kadar yardımcı olmaya çalışalım; bir. İkinci olarak,
Uğur Mumcu'yla ilg ili olarak somut b ilg ile ri siz söylüyorsunuz. Daha önce, olay
tabiî, Coşkuner...
MURAT İPEK - Olay niye saptırılıyor, yani, oyun niye saptırılıyor?.. Biz
onu anlayam adık.
BAŞKAN - Kim saptırıyor?..
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Aytekin kim dir?.. Mesela, Tekin Coşkuner
dediğim iz zaman, diyoruz ki, orada halı satar, iş yapar, bilmem ne yapar...
Hüseyin d e d iğ im iz zaman, assubay diyoruz, şey diyoruz... Bu Aytekin nedir?..
MURAT DEMİR - Şahsî yorum olur...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sen onunla hiç karşılaşm adın, sen, sadece
Velit Hüseyin'd en duyduğunu...
MURAT DEMİR - Yorum olarak istiyorsanız söyleyeyim . Şimdi, bunları
getiren MİT'çiler. Aynı zamanda işi yaptıran MİT olarak biliyoruz. D oğanşehir'e
de gelip oradan Aytekin'in evinden o C-4'leri alıyorlarsa, Aytekin de orada
MİT'in sorum lularından b irid ir diyeb ilirim , başka da hiçbir şey diyemem; çünkü,
desem ki, Aytekin işadamıdır; yalan söylem iş olurum.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sadece, Aytekin diye biri olduğunu...
huM T

DEMİR - Aytekin'in evinden bana telefon açtı yani, hatta...
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-------------------------- - Peki, V elit Hüseyin ile
Mesut'u size kim teslim etti?
MURAT DEMİR - Bize teslim etm ediler, on la r bizim le kaldı, ta Kuzey
Irak'a kadar b e rab er gittik.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Dediğim gibi...
MURAT DEMİR - Erhan vardı, İbrahim vardı... O nlar da bizim le Kuzey
Irak'a g e ld ile r. Kuzey Irak'a beraber gittik, yani, biz tek başımıza götürm edik.
Şimdi, bu nlar he liko pterle tugaya indiler...
A ü ------------ —— - Şırnak Tugayına mı?
M U R AT DEMİR - Yok değil, Van Tugayına...
MURAT İPEK - Şırnak'a g e ld ile r, ondan sonra yani...
^ 0 \U \s \û A J
kom utasındaydı?
MURAT DEMİR -

— ---------------------------- -

H e liko pter

kimin

V a llah i, he liko p te r tugaya indi, bilem iyorum

kimin

kom utasındaydı. O zaman, 1993'te, zannedersem . Hakkı Paşaydı Van Tugay
Kom utanı. Oraya indiler, oradan JİTEM'e gelm işler. JİTEM'den bana Kadir
telefon etti, "gel arka da şlar buradalar" diye. Şem dinli bö lg es in i çok iyi bilirim .
Gittik, tabiî, baktık, Velit Hüseyin, Mesut'tur, daha önceden bir defa cezaevine
ziya retim ize ge lm işti, bayram ziyareti, Mesut'tur... İbrahim Ağabeyi de yine
daha önce V an'da görmüştüm, MİT'te çalıştığını biliyorum , üst düzeyde bir
insan olduğunu biliyordum . Tabiî, Erhan diye seslen iyord u; ama, gerçek ismi
Erhan mıdır d e ğil midir...
MURAT İPEK - Benim düğün kasetinde onun şeyi var.
MURAT DEMİR - Aynı insandır...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hangisi o?
MURAT DEMİR -E rh a n ...
Ama, gerçek ismi m idir değil
bilm iyorum .

midir, onu

MURAT İPEK - Benim düğün kasetinde...
)cfûMiS
R.Afio A 7öA O ------------------------------ V an’dan nasıl bir yolla
gittiniz?
MURAT

İPEK

-

Şimdi,

biz

Van'dan

Yüksekova'ya,

Yüksekova'dan

Ş em dinli'ye geçtik...
------ -- Yaya mı g ittin iz?
MURAT DEMİR - JİTEM'in arabasıyla gittik.
MÜLKİYE MÜFETTİŞİ ALİ HİKMET TUNCER - Size kim refakat etti oraya
kadar?
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MURAT DEMİR - JİTEM'den kadrolu olarak çalışan Kadir Karataş vardı
ve Taşkın uzman çavuş...
K O M fS 'lO A f M f i O i i ' r ö / i C
---------------- —
N ereliydi?
MURAT DEMİR - Erzurumlu idi, Taşkın Akgül.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, konuya vâkıf olan bir kişi var orada.
MURAT DEMİR - Taşkın olayı bilm iyor, sadece

Kadir b iliyo r. Kadir

Karataş kadrolu, itirafçı, aynı zamanda kadro almış. Kadir olayı b iliyo r; çünkü,
iki gece Kad ir'lerd e kaldık, ben de eve gitm edim .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sizin şeyle iliş k in iz ne zaman koptu? Yani,
D e nizli'ye gittik derken, gittikten sonra mı koptu ilişkin iz; yani, bu em ir-kom uta
ilişkin iz?
MURAT İPEK - Hayır, ben on son bunu vurmaya gelirken koptu.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Kimi vurm aya gelirken?
MURAT İPEK - Bunu.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ha...
MURAT İPEK - Konuşacak diye haber aldık. Medyanın yaptığı bir hata
var, fazla insanları şey yapıyor. Mesela, bu arkadaş konuşm aya gelm iş, demiş
ki: "Ben D iyarbakır'da bu tarihte çalıştım, bu in san lar tanır beni" Oraya telefon
e d iy o rla r "öyle b irin i tanıyor m usunuz..." Ee, medya bizi niye arasın "böyle
b iris in i tanıyor m usunuz" diye. Ondan sonra, başka bir itirafçı arkadaş vardı.
K endisine bir açık verm iş konuşacak diye, ben de dört k işiyle beraber, tabiî,
otel motel de bastık, bulam adık ve en sonunda medya kan alıyla bulm aya
çalıştık ve bulduk. Ee, ondan sonra kendi kendim ize düşündük, şu anda benim
g e tirdiğ im sila h la r, te ç h izatla r da devlet içinde yine kadro alm ış rütbeli bir
insan yanında 1 Uzi, 1 K alaşnikof, 2 elbom bası, 2 tane ondörtlü... Ondan
sonra, yani, düşündüm , bu insan konuşuyor, bazı şeyler anlattığı zaman
öld ü rü lü y o rsa , dem ek ki, ben de en ufak bir açık versem ben de
öldü rü le c e ğ im , en iyisi berab er oturalım . Nasıl olsa sonuçta ö ld ü rü le c e ğ iz , iki
Murat bir araya geldik.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Peki, kim daha kıyıcı?
MURAT İPEK - V allah i, herkes kendi bö lg esin de, herkes kendine göre...
Bu saatten

sonra, biz, pişm anız veya yaptığım ızdan, yani

üzgündük, yok

yaptıktan sonra...
MURAT DEMİR - Yaptıklarım ızdan pişm anlık duym uşuz da, bu seviyede
kon uşuyoruz yani.
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FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Uğur Mumcu'yla ilg ili bir şey kaldı mı?..
Yok.
BAŞKAN - S usurluk Kom isyonu yakında rapor yazmaya başlayacaklar,
üç beş gün iç e risin de... Yazılı falan bir şey g ö nd ersen iz faydalı olur diye...
MURAT İPEK - Video kaseti gönderm eyi düşünüyoruz. G önderdik; ama,
daha da gö nderm eyi düşünüyoruz... (Karşılıklı konuşm alar)
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
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13.03.1997
saat : 12.00
d in l e n e n l e r

REMZİ KAHRAMAN
MUSTAFA ALİ ÖRNEK
KEMAL AKGÜN
ÖZTÜRK ŞİMŞEK

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 12.45
BAŞKAN: Ersönmez YARBAY
---------O-------BAŞKAN - Toplantıyı açıyorum.
İfadesini alacağımız arkadaşı çağıralım.
(Polis Memuru Remzi Kahraman, Komisyon salonuna alındı)
BAŞKAN - Remzi Bey hoşgeldiniz.
Şu andaki görev yeriniz?
REMZİ KAHRAMAN - Ben, şu anda, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı istihbarat
Şube Müdürlüğünde çalışıyorum.
BAŞKAN - Siz, Uğur Mumcu cinayeti sırasında Tunus Elçiliğinde nöbetçi miydiniz?
REMZİ KAHRAMAN - Tunus Elçi Evinde.
BAŞKAN - O anda nöbetçi miydiniz?
REMZİ KAHRAMAN - O anda nöbetçiydim.
BAŞKAN - Olayla ilgili gördükleriniz, bildikleriniz -şimdi istihbaratçı da olmuşsunuzduyumlarınız neler?
REMZİ KAHRAMAN - Şimdi, efendim, biz, o zaman Hassas Bölgeleri Koruma
Müdürlüğünde 12-24 sistemine -genelde her tarafta öyledir- göre çalışıyoruz. Olayın olduğu
gün, yani, 24 Ocak günü sabahleyin saat 08.00'de nöbeti arkadaştan devraldım. Gündüz
nöbeti pazar olması dolayısıyla sakin bir gündü, ortalıkta öyle pek fazla kimse yoktu; hava da
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soğuktu; yani, öyle göze çarpacak herhangi bir şüpheli şahıs, ne bileyim, öyle olağanüstü bir
durum ben görmedim. Yani, bu geceleyin de olmuş olabilir.
BAŞKAN - Siz, Tunus Elçiliğinde ne kadar görev yaptınız?
REMZİ KAHRAMAN - Bizim, o zaman ayda bir nöbet yerlerimiz değişiyordu. Ayın
24'ünde olduğuna göre, ayın Tinden itibaren nöbetler değişiyordu.
BAŞKAN - Yani, 1 Ocak'ta göreve başladınız...
REMZİ KAHRAMAN - Efendim, şimdi 1 Ocakta değil; bazen 3 Ocakta, 4 Ocakta, hatta
5 Ocakta falan da değişiyordu. Yani, normalde ayda bir değişiyordu.
BAŞKAN - Yani, orada bir ay kaldınız?
REMZİ KAHRAMAN - Orada, hemen hemen bir ay; yani, bir ay içerisinde yaklaşık en
fazla 6 veya 7 nöbet tuttum. Yani, bunun 3‘ü gündüz, 3'ü gece veya 4'ü gündüz, 3'ü gece, o
şekilde denk geldi bana.
BAŞKAN - Olay nasıl oldu? Kimler geldi, kimler gitti?
REMZİ KAHRAMAN - Şimdi, olay olduğunda zannedersem, saat 13.30 talandı. Ben,
o anda dışarıda Elçilik binasının önünde idim. Patlama oldu, o esnada toz duman falan; bir
anda, şöyle 3-5 saniye falan yerimde durdum, ondan sonra, patlamanın olduğu yöne
döndüğümde elektrik direği vardı, elektrik direğinin yanında duman yükseliyordu. Ben,
elektrik trafosunun patladığını zannettim. Olay yerine gittiğimde ilk başta araba olduğunu
falan fark edemedim; çünkü, toz, duman içerisinde paramparça olmuştu. Sonradan öğrendim
Uğur Mumcu'nun kızı ağlayarak olay yerine geldi; ben yanaştırmadım kendisini. Ondan
sonra, zannedersem, orada Uğur Mumcu'nun oturduğu binanın kapıcısı olması lazımdı,
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kendisi geldi, ben “hayırdır, kimdir" diye sorunca, dedi ki "bizim binada oturan gazeteci yazar
Uğur Mumcu.” Ben, o güne kadar ismini duymuştum; fakat, şahsen görseydim, belki yine
tanımazdım kendisini. Ondan sonra, arabaya yanaştırmadım, çevre güvenliğini aldım.
Olaydan hemen 2 dakika sonra bizim denetim amirimiz Fuat Koçak Başkomiser geldi. Zaten,
olaydan 1-2 dakika önce yanıma geldi, denetim formunu imzaladı, ayrıldıktan 1-2 dakika
sonra bomba patladı. Kendisi geldi, olayı kendisine de açıkladım "böyle böyle, gazeteci
yazar Uğur Mumcu" diye. Ondan sonra, anons etti, gerekli yerlere bildirdi.
BAŞKAN - Yani, o sırada, olay yerinde ilk siz vardınız?
REMZİ KAHRAMAN - Olay yerine ilk önce ben gittim efendim.
BAŞKAN - Olay yerine başka kimler geldi? Yani, sizden başka eşi geldi...
REMZİ KAHRAMAN - Ben eşini görmedim, o anda eşini görmedim. Benden sonra
kızı geldi, kızından sonra kapıcı geldi. Bir de orada binanın önünde araba yıkayan bir şahıs
vardı, o da dikkatimi çekti; çünkü, yaklaşık bir saat öncesinden araba yıkamaya başlamıştı; o
şahıs vardı, o geldi. Zaten, olayın şeyiyle beraber 5 dakika geçmeden ortalık kalabalıklaştı.
BAŞKAN - O taksi şoförleri, çaycı...
REMZİ KAHRAMAN - Şimdi, o esnada onlarda geldi; ama, bir anda her şey oldu,
ortalık kalabalılklaştı. Yani, benim ilk gördüğüm. Uğur Mumcu'nun kızı, kapıcı ve arabayı
yıkayan şahıs geldi.
BAŞKAN - Savcı ne zaman geldi?
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REMZİ KAHRAMAN - Efendim, onu ben şu an pek hatırlamıyorum; çünkü, ortalık artık
kalabalıklaştı, anons edileli, görevli diğer polis arkadaşlar, emniyetten sayın müdürlerimiz
falan geldi. Sonra, ben, normal nöbet yerime gittim, kalabalığın içine pek şey yapmadım.
BAŞKAN - Siz, o gün orada böyle arabaya bir şey yerleştiren şüpheli bir şahıs falan
görmediniz?
REMZİ KAHRAMAN - Yok. O gün zannetmiyorum, yani, çünkü, o işi yapan insan
gece, yani, gündüz vakti gelmez.
BAŞKAN - Gece yaptı?
REMZİ KAHRAMAN - Benim tahminimce yapmış olsa bile gece yapmış olur.
ABDUL1_AH ÖZBEY (Karaman) - Siz, patlamayı net bir şekilde duydunuz değil mi?
REMZİ KAHRAMAN - Patlamayı net bir şekilde duydum.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Tek patlama mıydı, yoksa böyle...
REMZİ KAHRAMAN - Şimdi, şöyle bir patlama; patlamadan önce, şöyle bir basınç
şeyle bir hava şeyi olacak şekilde, yani, öyle bir ses oldu; yani, ondan sonra, şöyle bir balon
sıkışır da önce bir havası söner, ondan sonra patlama sesi olur ya, aynen o şekilde bir
patlama oldu.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tek ses mi patladı?
REMZİ KAHRAMAN - Tek ses; yani, şöyle, sade böyle kesik bir ses değil, 1-2 saniye
şeyi sürdü yani.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, böyle bir "bum!"
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REMZİ KAHRAMAN - Titreşim, şöyle basınçlı bir patlama oldu; çünkü, o esnada
arabanın arka koltukları falan benim nöbet tuttuğum kulübenin oraya kadar gelmişti.
Sokaktaki binalann camlan falan hep kınimıştı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Size, hiç "burada önemli insanlar oturuyor, bakar olun,
dikkatli olun" diye söyleniyor muydu?
REMZİ KAHRAMAN - Bize herhangi bir şey söylenmedi. O şekilde değil; bizim
sadece oradaki Tunus Elçi Evi...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Onun dışında hiçbir görev vermiyorlar.
REMZİ KAHRAMAN - Yok, onun dışında herhangi bir, yani, burada böyle bir şahıs
oturuyor ya da... Bize, zaten, genelde, nöbet tuttuğunuz yerde dikkatli olun falan deniliyor ve
biz de o görevin bilincindeyiz; ama, o güne kadar orada öyle bir şahsın oturduğunu kimse
bize söylemedi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bu patlamanın sesini, yani, şöyle sormak istiyorum: Bir
insanı yanıltabilir mi? Hatta, mesela, tek patlama değil de iki patlama imiş, üç patlama imiş
gibi insanı yanıltacak kadar uzun mu? O kadar titreşimli mi? Aralıklar var mı?
REMZİ KAHRAMAN - Yok, o kadar da değil; yani, en fazla 2, bilemedin 3 saniyelik bir
patlama.
KOMİSYON GÖREVLİSİ ALİ HİKMET TUNCER - Şöyle sormak lazım: Bazen yollara
dinamit atılır ya, o dinamitlerden, böyle saniyenin çok az bir farkıyla aynı anda patlayanlann,
patlar gibi görünenlerin; fakat, aynı anda patlamadığı belli olan bir patlama vardır "trank"
diye.
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REMZİ KAHRAMAN - Yok, o şekilde değil.
KOMİSYON GÖREVLİSİ ALİ HİKMET TUNCER - Dinamitçiler bilhassa çok iyi izler ki,
acaba, benim koyduğum dinamitlerin hepsi patladı mı diye.
REMZİ KAHRAMAN - Yok, o şekilde bir patlama olmadı.
KOMİSYON GÖREVLİSİ ALİ HİKMET TUNCER - Yani, yekpare, tek bir patlama gibi
geldi.
REMZİ KAHRAMAN - Tek patlama; yalnız, patlamadan önce, dediğim şekilde ilk
önce bir basınç şeyiyle yani bir ses duyuldu, ondan sonra patlama oldu.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Çünkü, neden biliyor musunuz; yani, yakınlannın içinde
dahi bu patlama sesini tek diyen de var, iki gibi duyan da var, üç gibi duyan da var. Sizin bu
izahınız biraz daha aydınlatıyor patlamayı. Uzun bir patlama diyorsun. Nasıl tanımlayacağız,
uzun bir patlamamı diyeceğiz.
REMZİ KAHRAMAN - Şimdi, uzun patlama dediğim şu şekilde; yani, patlamadan
önce bir basınç, yani, böyle havayı sıkıştırırsınız, aniden bir serbest bırakırsınız, yani, öyle bir
şey oldu ve ondan sonra patlama sesi geldi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - O da bir ses çıkardı diyorsun.
REMZİ KAHRAMAN - Şimdi, o, rüzgânn, şeyin sesiyle tabiî, bir basınç uyguladı, toz
duman... Ondan sonra patlama şey oldu.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Şimdi şöyle bir şey var ve bunu teknik olarak
sormak lazım. Mesela, ses, yani, basınç sesten hızlı mı yavaş mı; bu, bir. Işık nasıl sesten
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hızlıysa, burada o inceliği de yakalamak lazım. Hakikaten eşdeğer veyahut birbirinden
iletişimde farklılık varsa, şu demektir ki, iki ayrı patlama olayı; yani doğru.
BAŞKAN - Sizin kaç defa ifadeniz alındı?
REMZİ KAHRAMAN - Benim, Terörle Mücadele Şubesinde ifadem alındı görgü tanığı
olarak.
BAŞKAN - Ne gün alındı, yani, olaydan sonra...
REMZİ KAHRAMAN - Olaydan birkaç gün sonra alındı.
KOMİSYON GÖREVLİSİ ALİ HİKMET TUNCER - Savcılıkta herhangi bir ifadeniz
alındı mı?
REMZİ KAHRAMAN - Hayır, savcılıkta herhangi bir ifadem alınmadı; ama, daha
sonra bize bir yazı geldi. Sayın Uğur Mumcu'nun eşi, zannediyorum DGM'ye dilekçe vermiş.
Bizim özgeçmişimiz hakkında kendi şubemizde öyle bir araştırma oldu. Onun dışında
herhangi bir şey olmadı.
BAŞKAN - O ifadeniz, herhalde burada vermiş olduğunuz ifadeden daha kısa;
buradaki emniyetteki ifadeniz.
REMZİ KAHRAMAN - Şimdi, emniyetteki ifadem, olay günü, aynı şu an söylediğim
şekilde, gördüğünüz, tanıdığınız şüpheli şahıslar falan. O şekilde bir ifademiz oldu.
BAŞKAN - Yani, daha öncede nöbet tutmuşsunuz oralarda. Böyle dikkatinizi çeken
bir ayrıntı var mı; insan o an hatırlamayabilir; mesela, bir vatandaş gelmiş emniyete karakola
müracat etmiş, demiş ki "ben, o sırada oradaydım. Elimde pide yiyordum, cola içiyordum,
taksi şoförü şeyin yanında..." Öyle bir adam gördünüz mü orada?
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REMZİ KAHRAMAN - Efendim, ben o adamı televizyonda seyrettim. Öyle bir şahsı,
ben kesinlikle orada görmedim. Yani, görmüş olsam, kesinlikle tanırım. En azından orada
diyor ki “arabanın lastiği patlamıştı, ben de orada pide almış yiyordum, sabah; işte sabah
değil de öğleyin...
BAŞKAN - Öğleyin, yani, tam olayın olduğu sırada; ben gördüm olayı diyor.
REMZİ KAHRAMAN - ...öğle vaktinde işte pide yiyordum, arabanın lastiği patlamıştı,
beni de belki çağırırlar yardım ederim, işte para verirler diye bekliyordum.". Yani, öyle bir şey
olması imkânsız. Yani, öyle bir şey olmuş olsa, ben, o gün oradaydım. En azından, arabanın
lastiğinin patladığını, orada tamir ettiklerini falan ben görürdüm. Öyle bir şey kesinlikle yoktu.
O şahsı da televizyonda gördüm, kesinlikle o şahsı ben görmedim.
BAŞKAN - Dikkatimi çeken bir olay var. GAP İdaresi ile sizin kulübe -nokta- olay
yerine, patlama yerine aşağı yukarı eşit uzaklıkta, .
REMZİ KAHRAMAN - Arabanın olduğu yerle GAP binası ile hemen hemen aynı.
BAŞKAN - Şimdi, orada bekçi var, siz varsınız, taksi durağındaki şoförler var, çaycı
var. Yani, orada her an sabit duran insanlar var. Bu sabit duran insanlar olduğu halde, yani,
nasıl böyle bir olay mümkün oluyor, tabiî, biz, onu şey yapamıyoruz.
REMZİ KAHRAMAN - Şimdi, efendim, şöyle: Olay zamanı 24 Ocak, hava çok soğuk.
Ben beş senedir Ankara'dayım, ilk defa o senek! gibi kış gördüm, yani, ondan bu yana öyle
soğuk bir kış görmedim. Hava çok soğuk, yani, bu gece yapılmış olsa, o saatte birinin
dışarıda olması.. Yani, mesela, biz dahi tek kişi olarak 12 saat sabit nöbet tutuyoruz orada.
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12 saat sabit nöbet tutuyoruz orada. Yani, orada içeride bizim 5 dai<ika
dinle nm e m iz,

5

dakil<a

dışarıda

durduğum uz

halde

içe ride

bir

saatte

saat

kaçta

ısınam ıyoruz, ö y le bir durum var.
ABULLAH

ÖZBEY

(K a ra m a n )-

Siz

o

gün

göreve

başlam ıştınız? Sabah saat 8.00'de mi?
REMZİ

KAHRAMAN

-

8.0 0‘i

5

geçe,

norm alde

8.00'de

görevi

devralıyoruz.
ABULLAH ÖZBEY (K a ra m a n )- Saat 8.00'den olay saatine kadar oraya
resmi ve sivil e kiple rde n hiç gelen oldu mu?
REMZİ KAHRAMAN -

Öyle bir şey olmadı, sivil veya resmi bir ekip

ge lm iş olsa b iliriz , en azından simaen, şeklen, arabasından tanırız.
ABULLAH ÖZBEY (Karaman) -S a y ın Başkanım bir de e kip le rin o gece
ora la ra d a

dolaşıp

dolaşm adığının

sorulm asının

faydalı

olacağını

düşünüyorum .
BAŞKAN - Evet.
ALİ HİKMET TUNCER(Kom isyon g ö revlisi) - Sayın Başkanım, teknik bir
şey sorm ak istiyorum .
BAŞKAN - Buyurun.
ALİ HİKMET TUNCER (Komisyon gö revlisi) - Siz polis m em urusunuz,
benzeri olayların tetkikin de gözümüze çarpan

en

önem li

şeyler

bilhassa

Doğuda PKK'nın yaptığı süikastlarda, benzeri şeyde böyle bir eylem i yapan
kişinin en az üç ay evve lin de n olay yerinde çalışma, planlam a, gözetlem e, not
alm a

işlem le ri olurdu, bu nedenle gü ndüzleri d ik ka tin iz i çeken

d e ğ işiklik

olm adı mı? Çünkü, öyle tahmin ediyorunm iki üç ay bu e y le m ç c ile r olarada
çalışm a yapmıştır. Şu anda da benzeri şeyleri siz araştırıyorsunuz, takip
ediyorsunuz.
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REMZİ KAHRAMAN -

D oğrudur yani, hele böyle

önem li

bir

şahsa

yön elik eylem de bulunan in san lar tab iî ki daha önceden bunun araştırılm asını,
planını, pro je sin i yaparlar. Bizim orada, zaten şöyle bir durum var, biz 12 saat
sabit nöbet tutuyoruz, bir de şu durum var, bizim orada ihtiyaç görecek yerim iz
bir GAP binası vardı, biz 12 saat sabit nöbet tutuyoruz, ihtiyaç için GAP
binasına gidiyorduk. Mesela bir ihtiyaç için bizim oraya gittiğ im iz i düşünün
veya bazen orada öğle yemeği yiyorduk, bu en yarım saat sürer. Yani, bu
gündüz yapılacak bir şey değil. O şeyi düşünen insan gündüz ge lip yapmaz,
ama, bu m uhtem elen benim tahm inim ce gece olmuştur.
ALİ HİKMET TUNCER(Kom isyon gö revlisi) -

Gece olduğunu

biz de

tahmin e d iyo ru z da, benim sormak istediğim i anlayam adınız siz, orada gündüz
de mutadın dışında bir çalışma yapmıştır bunlar...
REMZİ KAHRAMAN - Az ilerid e Best Otel vardı, orada sürekli kolkteyl
d ü z e n le n ird i, to p la n tıla r d ü zen len irdi, çok sayıda in sa n la r gelip

gidiyo rdu ,

yani, öyle zam anlar oluyordu o sokakta arabayı park edecek yer olm uyordu.
Yani o durum da o kalabalıkta insanların dikkat etmesi pek mümkün d e ğil yani.
BAŞKAN - Peki.
Başka sorusu olan arkadaşım ız var mı? Yok.
Teşekkür ediyoruz. Bu arada o günleri tekrar bir düşünün, belki bir
ipucu o la b ile c e k bir şey hatırınıza g e le b ilir, böyle bir şey olursa bize haber
verin.
REMZİ KAHRAMAN - Peki efendim.
BAŞKAN - Şimdi, Mustafa Alî ö rn e k 'i çağıralım .
Sayın Mustafa A lî Örnek hoşgeldiniz.
MUSTAFA ALÎ ÖRNEK (İçel Vali M uavini) - Hoş bu lduk efendim .
BAŞKAN -

Mustafa Bey, bize sizin o dönem de Batm an'da Vali V ekili

olarak gö re v li olduğunuzu b ild ird ile r, biz de onun üzerine sizi Kom isyonum uza
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davet ettik. Daha çok İslami Hareket örgütü de nilen kuruluş, sizin Batman
o rijin li olduğu için o konudaki araştırm alar, soruşturm alar, bu ola y la ilg ili, bu
örgüt bu olayı ya p a b ilir mi, gibi konularda Kom isyonum uzu aydınlatırsanız
memnun oluruz.
MUSTAFA ALÎ ÖRNEK (İçel Vali M uavini) - Sayın Başkanım, önce arz
i

etmem lazım, benim le ilg ili bir maddi hata var, onu belirtm ek durum undayım .
Efendim , ben Batman Vali Yardımcılığı görevine 1990 yılının 17 Eylülünde
başladım , Boğazlıyan K aym akam lığından atandım. 91'in Mayıs ayı içe risin de
Hafir bursu olarak b ilin en Birleşik D e vletle rinin verd iği bir bursla Birleşik
D e vle tle rin e gittim ve orada 14 ay kaldım. Dönüşüm de 92'nin Temmuz ayı
iç e risin d e oldu. Faalli Meçhul C inaye tleri Araştırma Kom isyonu başkan ve
üye le ri,

1993'ün

Temmuz

sonunda,

28

Temmuz

hatırladığım

kadarıyla,

g e ld ik le rin d e ben vali vekili değildim . Vali vekili olm adığım için Sayın Başkan
ve üye le rin yaptıkları top lan tıla ra katılma durumum olmadı, on la r da bana bir
soru tevcih e tm ed ile r k e sinlikle. O dönem de vali v e k illiğ e in i deruhte eden vali
yardım cısı arkadaşım ız şu anda Cide Kaymakamı olan Ahmet Soley'dir. Ben,
biraz daha açıklayıcı olm ası için takdim etmek istiyorum zatı â lin ize , burada
Tempo D e rgisinin 22 Eylül 1993 tarih li nüshasında da benim adım geçiyor;
ama, ben hemen izleyen sayısında gerekli düzenlem eyi yaptırdım. Bunları size
takdim ediyorum . O zaman Batman Valisi Sayın Zeki Şanal idi.
O zaman Şefik Kaptan Temponun Ankara T em silcisiyd i, derhal aradım,
çok c id di ve yanlış yapıyorsunuz, orta yerde ciddi bir hata var, bu beni e tkiler
dedim. Hemen izleyen sayısında düzeltti; ama, çok büyük yapıp, çok küçük
d ü z e ltin ce bu sorun benim arkamdan geldi.
ALİ HİKMET TUNCER (Komisyon gö revlisi) - Peki, Emniyet Jandarm aya
siz mi bakıyordunuz?
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MUSTAFA ALÎ ÖRNEK (İçel Vali M uavini) - Hayır, üstelik ben asayişten
sorumlu vali yardımcısı değildim . Malum unuz orada olağanüstü hal büroları
oluyor, oradan zaten görevli arkadaşım ız zaten Ahmet Soley olduğu için ben
öz e llik le Sayın V aliye de arz etmiştim, çünkü bilgi akışı orada oluyor,

o

dönem de de asıl soru lar oraya yön elik oluyor. Yani, vali v e k illiğ i yapm asında
fayda vardı. O nedenle kendisi deruhte etmişti vali v e k illiğ in i.
Yine geçen yıl C um huriyet G azetesinin Hikmet Ç etinkaya tarafından
yazılmış Politika Günlüğü başlıklı köşe yazısında yine ismim geçti bu şekilde.
Yazar Tuncay Özkan ve Evren D e ğe rli'nin ortak hazırladıkları Suikast Raporu,
93-96'ya atıf yapıyordu

ki, gene orada ismim. Ben, birkaç defa telefonla

görüştüm Hikmet Ç etinkaya ile, yazıyorsunuz çok yanlış, maddi bir hata var
lütfen dü zeltin
maddesi

dedim, fakat düzeltm ediler.

uyarınca

ihbarnam e

çektim,

Ben

onun

de

basın

üzerine

3

yasasının
Temmuz

ilg ili
sayılı

nüshasında düzeltm eyi yaptı kendi köşesinde.
Ben Tuncay Özkan ile de görüştüm, bu ciddi bir hata dedim. Söz verdi,
ikinci baskıda düzelteceğim dedi, umut ediyorum düzeltecek; ama, efendim
asıl zannediyorum daha ciddi olanı bizim, Faili Meçhul C inaye tleri Araştırma
Komisyonu kayıtlarına benim ismim geçmiş. Ben de orada yazdım arkadaşlara,
yani, Akman Akyürek, tanıyorum hakim i, tabiî, ciddi bir m addi hata. Yani, böyle
bir hata yapıyorsunuz ve siz bunu göğüslem ek zorunda kalıyorsunuz. Belki
bunu iddia eden ge lip önünüzde bir şeyler söylem e konum unda o la b ilir. Bana
göre çok yanlış g e lişti, ben çok sıkıntısını çektim bunun. Çünkü çok önem li bir
iddia. Ben de dört yıl kaldım aralıklı da olsa. Ben o dönem Jandarm aya
kom utanlık yapan in sanları biliyorum ve açık net olarak biliyorum onların böyle
bir yaklaşım içinde olm ayacaklarını, benim vicdani kanaatim k e s in lik le öyle.
Üstelik bu iddia gündem e ge tirild i, bunun h içbir maddi kanıtı da konamadı
arkasında, yok esasında bana göre. Ama, ne oldu,çok kötü bir koz ve rild i örgüt
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p ro p a gan da cılarının

elin e

ve

üstelik

istem eyeceğim

biçim de

ben

onu

g ö gü slem e k durum unda oldum. Yani, burada bir m eslektaşım var, bunun ne
dem eye g e ld iğ in i, ama, siz de m eslektaşım ızsm ız takdir e d e b iliris in iz .
S izlere teşekkür ediyorum , öze llikle gelm eyi arzuladım .
BAŞKAN - Biz de çok teşekkür ediyoruz; ama, yine de Batman ile ilg ili
b ild iğ in iz şeyler varsa...
MUSTAFA ALÎ ÖRNEK
öte sind e

m eslektaşım ızsm ız

(İçel Vali
çalıştınız,

M uavini)
yani

biz

-

Siz,

nasıl

Başkan

olm anın

s ö yle n tile ri

getirip

hu zuru nuzd a s ö y le y e b iliriz , kanıtlayam ayacağım ız şeyleri, çok zararı oluyo r
bunların. Yani, asgari de vle t cid diy e tin i hep aram ak durum undayız. Varsa bir
şey s ö y le n ir zaten.
BAŞKAN -

Tabiî, siz olaya çok m atem atiksel yaklaşıyorsunuz; ama,

bizim kom isyonum uz bütün ih tim allerin üzerinde durduğu için duyum ları bile,
belki o la b ilir mi diye duyum ları bile de ğe rlen d iriy o ru z .
MUSTAFA ALÎ ÖRNEK (İçel Vali M uavini) - Bu olay çok yaralayıcı oldu,
ama, bu şekilde bu olm am alı, böyle olm am alı. Yani, ö z tü rk Bey g e le li birkaç
aydı, ö z tü rk Şim sek'in birden ge lip birşeyle r keşfetm esini beklem ek ne kadar
m atem atiksel olmanın ötesinde de
ye n iyd i, çok tazeydi ve

bölgeye

yani,
ilişkin

spe külasyonun
fazalaca

bir

da

b ilgi

öte sind e
b irikim i

çok

yoktu;

am a,yine benim vicdani kanaatim Sayın Soley'i d inle m ek yararlı o la b ilir. Epey
uzun süre olağanüstü hal bürosunun başında oldu. Epey bilg i akışı onun
e lin d e n

geçti.

M alum ua lin iz,

5442'ye

göre

biz v a lile rin

verd iği

yapıyoruz, kendi başımıza göre görev ihdas etme hakim iz,
1990'da Batman oldukça sakind i, bu ola yla r gelişm em işti.
izin ve rirse n iz ben bir de dilekçe sunmak istiyorum .
BAŞKAN - Onu bize verin, rapor sırasında dikkate alalım .
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g ö revle ri

yetkim iz

yok.

Mustafa A lî örn e k , İçel Vali Yardımcısı, Kom isyonum uza bir dilekçe
verdi, bu d ilekçe de ism inin yanlışlıkla bu olaylara karıştırıldığını ve gerekli
yerlerde tekzip e d ild iğ in i ifade eden bu konuyla ilg ili görevli bulu nm adığını
bildiren bir dilekçe verdi, bu da alındı, dosyaya kondu.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sizi en rahatsız eden tarafı neydi efendim o
beyanatın?
MUSTAFA ALÎ ÖRNEK (İçel Vali M uavini) - Sayın m illetvekilim , bu ciddi
bir iddia.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ne idi o idda?
MUSTAFA ALÎ ÖRNEK (İçel Vali Muavini) - Bu id dia şu idi; Batman İlinin
ö ze llik le Gercüş yöresinde askerlerin koruması kollam ası altında Hizbullah
kam plarının bir dönem mevcut olduğu iddiasıydı bu. Bu, fevkalade ciddi bir
iddia. Zaten o gün baktığımız zaman çalışm aları hep ona dayandırılıyor, gerek
Tuncay Özkan'ın

kitabında

gerek

başka

birçok

kitapta

hep

ondan

alıntı

yapılıyor, iddra çok cid diydi, ama, yaklaşım cid di değildi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Anlıyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz.
ABDULLAH

ÖZBEY (Karaman) -

Ali

Bey,

biraz

evvel

ba h s e ttiğ in iz

id d ia la rla ilgili sağlıklı bilgiyi sizce kimden a lab iliriz?
MUSTAFA ALÎ ÖRNEK (İçel Vali

Muavini) -

Sayın m eslektaşla rımın

b ilg ile ri içinde 5442'y0 göre öncelikle ilin valisi asayişten sorumlu olandır.
Asayişten sorumlu olan olağanüstü hal bürosuna bakan vali yardımcısı elbette
ki

daha

sağlıklı

şeyler

s öyleyebilir.

Tabiî,

zamanın

ja ndarm a

komutanı,

Gercüş'te o zaman kim bölük komutanlığı yapmışsa.
ALİ HİKMET TUNCER (Komsiyon görevlisi) - Gercüş Kaymakamı kimdi o
zaman?
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MUSTAFA ALÎ ÖRNEK (İçel Vali Muavini) - Mithat Kuşadalı idi. Şu anda
Kastamonu Taşköprü'de.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
Şimdi, Polis Memuru Kemal Akgün'ü dinleyeceğiz.
Kemal Akgün, hoşgeldin.
Kemal Akgün, şu anda görev yeriniz neresi?
KEMAL AKGÜN (Polis memuru) - Kalecik Emniyet Am irliği.
BAŞKAN - Tunus B üyü kelçiliğ in in evinin korumasında bulunuyordunuz,
olay günü.
KEMAL AKGÜN (Polis memuru) - Olay günü değil efendim. Olay pazar
günü olmuştu, ben cumartesi günü gündüz çalıştım, bir de pazar günü gece
gelecektim . Olayın olduğu gün ben istirahatliydim .
Cum artesi günü sabah saat 8.00 ile akşam 19.00 arasında nöbet tuttum.
Olayın olduğu gün saat 19.00'da işe gelecektim , pazartesi günü de sabaha
kadar nöbet tuttum. Olayın olduğu gün istirahatteydim .
BAŞKAN - Gece görevi kime devretmiştiniz?
KEMAL AKGÜN (Polis memuru) - KEMAL AKGÜN (Polis memuru) - Polis
Memuru Ahmet Tilav'a.
BAŞKAN - Onu dinledik.
Uğur Bey arabasını oraya cuma günü park etmiş, cumartesi ve pazar
günü olay anına kadar hareket etmemiş, sizin cumartesi günü nöbet sırasında
he rha ngi bir şüp he li şahıs gördünüz mü?
KEMAL AKGÜN (Polis memuru) - Efendim, ben orada nöbet tuttuğum
zaman itib ariy le ben Uğur Mumcu Beyi tanım ıyordum, ta ki, olayın olduğu
zamana kadar. Benim nöbet tuttuğum zaman zarfında herhangi bir olay olmadı.
Yalnız, akşam saat 7.00 civarında ben nöbeti devredeceğim sıralarda karşıki
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apartm anda üç dört tane araba geldi, genç bir grup, e llerinde ki pastala rdan
anladığım kadarıyla birinin doğum günü için olab ilird i.
BAŞKAN - Kaç numaralı daire tahminen?
KEMAL AKGÜN (Polis memuru) - Kaç numara olmadığını bilm iyorum .
Uğur Beyin apartmanının yan tarafı, elçiliğe doğru.
BAŞKAN - Bunu daha önceki ifadelerinizde söyled iniz mi?
KEMAL AKGÜN

(Polis

memuru)

-

Daha

önce

müdürümüzle

falan

konuştum da, şeyde de araştırmışlar, orada birinin doğum günü varmış.
BAŞKAN - Dikkatini çekecek şüpheli herhangi bir şey görm edin?
KEMAL AKGÜN (Polis memuru) - Görmedim efendim.
BAŞKAN - Sonradan hatırınıza gelen bir şey var mı, crada şöyle bir
adam şunu yapıyordu bunu yapıyordu şeklinde?
KEMAL AKGÜN (Polis memuru) - Efendim, orada otel falan da vardı,
mesela

ara ba lar

geçerdi,

bakardık

öyle

herhangi

bir

şüpheli

duruma

rastlamadım.
BAŞKAN - Olay gecesi, olay olduktan 7-8 saat sonra siz orada nöbet
tutmuşsunuz.
KEMAL AKGÜN (Polis memuru) - O zaman olay olmuş bizi çağırdılar ve
o gün bizi nöbete gönderm ediler. Emniyette görüşme falan yaptık, onun için
nöbete yanlış hatırlamıyorsam gece 2.00'de falan gittim.
BAŞKAN - Pekala, emniyette o gün mü ifadenizi aldılar?
KEMAL AKGÜN (Polis memuru) - Hayır efendim, o gün bizden sorumlu
müdürümüz vardı, Kürşat Ilgın Bey, onunla görüştük.
BAŞKAN - Emniyette neden ifadeniz alındı? Olaydan kaç gün sonra?
KEMAL AKGÜN (Polis memuru) - Yanlış hatırlamıyorsam bir hafta sonra
falan o la b iliri efendim.
BAŞKAN - Tek ifade verdiniz değil mi?
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KEMAL AKGÜN (Polis memuru) - Evet, Siyasi Şubeye ifade verdik.
BAŞKAN - O günden bu tarafa başka herhangi bir şey oldu mu?
KEMAL AKGÜN (Polis memuru) -

Ondan sonra şubem ize çağırdılar

tekrar orada bir ifade daha verdik.
BAŞKAN - Yine bu konuyla ilgili mi?
KEMAL AKGÜN (Polis memuru) -

Evet efendim. Orada biraz sorular

sordula r.
BAŞKAN - Yazılı hale ge tird ile r mi soruları?
KEMAL AKGÜN (Polis memuru) - Herhalde g e tird ile r efendim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Memleket neresi sizin?
KEMAL AKGÜN (Polis memuru) - Kırıkkale efendim.
BAŞKAN - Siz o zaman Kırıkkale'de mi oturuyordunuz?
KEMAL AKGÜN (Polis memuru) -

Evet efendim. Amacamın oğlu nun

yanında kalıyordum , acil bir durum olduğunda gidip geliyordum .
BAŞKAN - Olaydan sonra nöbet tutmaya devam ettiniz, o sırada falan
dikk atin iz i çeken bir şey oldu mu?
KEMAL AKGÜN (Polis memuru) - Zaten efendim, olay olduktan sonra
nöbetim

esnasında Uğur Mumcu

Beyi anma

tören le rine

geliyo rlard ı.

Çok

kalabalıktı, o zaman takviye verdiler, üç dört memur olduk. Başka herhangi bir
şey olmadı.
BAŞKAN - Önceden orada bir ay boyunca nöbet tutm uşsunuz, bu bir ay
zaman zarfında hiç bir şey görm ediniz mi, çünkü eylem in yapılm ası için ge lin ip
gidilm esi lazım, bombanın konulması için, böyle şüpheli bir şey gö rm ed iniz
mi?
KEMAL AKGÜN (Polis memuru) - ö y le şüphe uyandıracak bir hareket
gö rülm edi efendim. Daha doğrusu ben göremedim.
BAŞKAN - S öyleyeceğin başka bir şey var mı?
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KEMAL AKGÜN (Polis memuru) - Hayır efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
Şimdi, Ateş Hattı Programını vid eodan izleyelim.
Toplantıda Ateş Hattı kaseti izlendi.
BAŞKAN - öztürk Şimşek...
ÖZTÜRK ŞİMŞEK - Evet efendim.
BAŞKAN - Dönemin Batman Emniyet Müdürü...
ÖZTÜRK ŞİMŞEK - Evet efendim.
BAŞKAN - Şu andaki görev yeriniz?..
ÖZTÜRK ŞİMŞEK - Genel Müdürlük APK uzmanı.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
Şimdi öztürk Bey, biz, sizi şunun için davet ettik; şimdi. Uğur Mumcu olayında İslâmî
Hareket Örgütü üzerinde araştırmalar yapılmış ve büyük ihtimalle bunlar yapmıştır gibi bir
kanaat hasıl olmuş. Bu kanaat üzerine, tabiî, uzun süre araştırmalar devam etmiş, halen de
devam ediyor, tabiî, İslâmî Hareket Örgütünün çıkış noktası da Batman, siz bu dönemin
Batman Emniyet Müdürüsünüz, dolayısıyla, İslâmî Haraket Örgütüyle ilgili bilgiler, yani,
yorumlar ve bu olayı bunlar yapmış olabilir mi, sizin meslekî tecrübeniz ışığı altında, bu
konularda bir bilginizi alalım diye sizi rahatsız ettik.
ÖZTÜRK ŞİMŞEK - Estağfirullah efendim.
BAŞKAN - Yani, Uğur Mumcu Ankara'da oluyor, siz Batman'dasınız; ama. böyle bir
bağlantı olduğu için, o bakımdan sizi çağırdık. Bize, özellikle İslâmî Hareket Örgütü
konusunda, bu örgütün bu işi yapma gücü var mı, yapabilir mi, nedir, ne değildir İslâmî
Hareket Örgütü, bu konuda bir bilginizi alalım diye başvurduk.
ÖZTÜRK ŞİMŞEK - Efendim ben Batman'a atandığımdan...
BAŞKAN - Kaç yılında?..
ÖZTÜRK ŞİMŞEK - 1992'nin mart ayında atandım. Yani. Nevruzdan evvel, bir sene
orada kaldım...
BAŞKAN - 1993 Mart...
ÖZTÜRK ŞİMŞEK - Evet, 1993 Martta gittim, 1994 Martında aynidım.
BAŞKAN - 1993 Martında mı gittiniz?..
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ÖZTÜRK ŞİMŞEK-Evet.
BAŞKAN - Yani, o zaman, Uğur Mumcu olayından sonra siz oraya gittiniz.
ÖZTÜRK ŞİMŞEK - Tabiî, tabiî... Benim orada bulunduğum senelerde, Azmi Derin
diye bir emniyet müdürü arkadaşım görev yapıyordu.
BAŞKAN - Siz, Azmi Derin'in yerine gittiniz.
ÖZTÜRK ŞİMŞEK - Evet; onu APK uzmanlığına aldıktan sonra ben atandım. Yani,
Uğur Mumcu'nun bu olayından sonra ben oradaydım. Uğur Mumcu'nun olayında ben
Denizli'deydim.
Şimdi, İslâmî Hizbullah Örgütü dediğimiz kesimin, böyle profesyonel, böyle büyük
sansasyonel olayları Batman'dan koordineli bir şekilde yapacağına inanmıyorum. Zira,
benim geldiğim seneler, 1993'ün Martından 1994 Martına kadar 190'ın üzerinde faili meçhul
olay vardı. Bunların dörtte üçüne yakını PKK'nındır, dörtte birine yakını Hizbullah Örgütü
dediğimiz kişilerin, bunlara örgüt demek mümkünse tabiî.
Biliyorsunuz, PKK, daha önceleri bu Hizbullah Örgütüyle birlikte önemli bir birleşme
ve önemli eylemlerini müştereken doğuda yapardı; fakat, zamanla dinî yönden bunların
arasında bir anlaşmazlık çıkınca, bu Hizbullah dediğimiz Hizbî Örgütü, tamamen PKK'dan
ayrılmış ve dine karşı olan tutum ve davranışlarından ziyade, PKK'nın üzerine büyük bir etkisi
olmuştur; ama, yöre etkisi. Bunlar birbirine ailedir, yani, doğudaki vatandaşlarımız birbirine
çoğu kez ailedir. Bunlarda her ne kadar PKK ve Hizbullah Örgütünün birbirine olan bu gibi
öldürme, dayanışma olayları mevcut ise de, ben buna ailenin kan davası şeklinde
bakıyorum; çünkü, buradaki olaylar, tamamen, kendi münferit, bölgesel yöre içindeki
olaylarıdır. Yani, o bakımdan, böyle büyük bir olayların içine girme imânını zannetmiyorum.
Zira, Mardin Milivetvekilimizin ve onunla ilgili olan bir çok yaralama, öldürme oldu,
Mehmet Sincar olayı oldu mesela, bunu hiç tasarlamadan, anında karar veren Hizbullah'ın,
kendi yöresine, çarşısına girdiler diye, anında bir eylem yapan bir örgüt görüntüsünü
vermişlerdir ve nitekim de düşünüyor musunuz 1 saat içinde biz bunların faillerini aldık,
DGM'dedir şimdi. Yani, böyle köklü bir şeyin yapılacağına kanaat getirmiyorum.
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yapılacağına kanaat getirm iyorum . Muhakkak dış bağlantılı, belki,
bunların, onu da bir farazi olarak söylüyorum, uğrak verip de, yanlarında
barındırm a; o da, çok üst düzey yetkilileri var ise yapacaktır, yoksa, böyle bir
şeye ihtimal vermiyorum.
BAŞKAN
Yalnız,

islami

Hareket

ile

Hizbullah

biraz

farklı

zannediyorum .
ÖZTÜRK ŞİMŞEK - Şimdi, orada, İslami Hareket davası, Batman'da,
Hizbullah vardır, islami Hareketin bir şeyi yoktur; hayır, bö lgede yok.
BAŞKAN - İstanbul'da İslami Hareket ile ilg ili olarak ya k a la n a n la r
Batman doğum lu, yani, Batman'da ticari faaliyet yapm ışlar falan da onun için.
ÖZTÜRK ŞİMŞEK - Evet, o konuda, araç, araba hırsızlama, satma, büyük
bir şeyler getirme. Şöyle, eğer, Hizbullahların içe risin de eyleme ve bunlarla
irtib at kuran bazı k işiler var ise, onlar da m ünferittir ki, bunu, Batman'a ve
Hizbullah örgütüne bağlam ak mümkün değil. Onlar, in is iya tifle riy le hareket
eden kişidir. Bir defa, Batman'daki Hizbullah d e diğim iz kişiler, dinine dört
dörtlük bağlı, aile mefhumuna bağlı, din elden gitm esin, onlar, istediği konuda
dinini serbestçe yapsın, bütün istekleri budur. Orada, 6 0 - 6 5 tane camisi
vardır. Bu cam ilerin içerisin de bir yere gittikleri olmaz. Evinden camiye,
işyerine bu üçgen içerisin de hareket ederler; yani, ben, böyle

bir ihtimal

vermiyorum.
BAŞKAN - Zaten, İslami Hareket operasyonu da o zaman sizden önce...
ÖZTÜRK ŞİMŞEK - Evet, benden önce yapılmış.
BAŞKAN - O zaman, biz, sizi davet ederken, belki, bizim Azmi Derin'i
davet etmemiz gerekirdi.
ÖZTÜRK ŞİMŞEK - Haklısınız, benden önce Azmi Bey, hatta hatta,
ondan önce Salih Dost'un; benden önceki Azmi Derin APK'dadır, ondan önce
yine, Salih Dost; bu iki em niyet müdürü arkadaşlarım ızla irtibata geçerseniz,
zannediyorum ...
BAŞKAN - Salih Dost'ta mı şu anda APK'da?
ÖZTÜRK ŞİMŞEK - Ya Teftişte ya APK'da, Genel M üdürlü ğün
bünyesinde, Ankara'dadır. Pardon, Adana'd a müfettiştir, bölge müfettişi. Azmi
Bey APK'da, burada.
AHMET PİRİŞTİNA

(İzmir)

-

Bu

faili

meçhul

cin aye tlerin

Hizbullah tarafından iş lend iğ ini dü şünüyorsunuz değil mi?
ÖZTÜRK ŞİMŞEK - Evet efendim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, cami, ev arasında, o arada mı...

967 -

1/4'nün

ÖZTÜRK ŞİMŞEK - Onu dedim ya efendim. PKK ile ilg ili kan davaları
yönünden ayrılmış olup da, Batman'dan giden PKK'lılarm tekrar gizli olarak
d ö n d ü k le rin d e herhangi bir şey yapacak babından çok te tikted irle r ve bu gibi
öldürm e olaylarına girm işle rdir. Yani, bir aile, kan davası g ib id ir bu orada ve
benim zam anım da, Bakanlıktan bu yazışmaları is tey e bilirs in iz , inanın, yüzde
93'ünü ben orada çıkardım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, gerek PKK tarafından işlenen gerek
diğ e rle ri; faili meçhul az kaldı sizin dönem inizde öyle mi?
ÖZTÜRK ŞİMŞEK - Evet efendim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bunların dışında faili meçhul yok muydu?
ÖZTÜRK ŞİMŞEK - Var efendim var...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tamamen buraya bö lü ştü rüyorsu nu z.
ÖZTÜRK ŞİMŞEK - Hayır, oradaki olayların, faili meçhul olayların zaten,
bakarsınız, dağda korucu yapmıştır şehre gelip, ona korucu adını takmışlardır.
Bakıyorsunuz, H izbullah 'm kan davası şeklinde bir ailevi konusu oluyor; bunu,
H iz b i-P K K olayı içerisine sokuyorla r; yani, bu o layla r yakalanm adan
ön c e,.açıklanm adan önce, söylenen konuların hepsi siyasî içe rikli davalar
nite liğ in d e görüyoruz; ama, yakala ndıktan sonra, onu siyasî olaydan, daha
evvel sö yle d iğ im iz siyasî olaydan ayırıyoruz, bunun, filan filan konularından
oldu ğun u tekrar gündem e getiriyoruz.
BAŞKAN - Peki, bir emniyetçi olarak. Uğur Mumcu ile ilgili bir
yorumuzun var mı; yahut, tabiî, inceleme imkânınız oldu mu bilm iyorum tabiî
de; bu rala ra kadar gelm işken, hiç olmazsa son söz bunu soralım.
ÖZTÜRK ŞİMŞEK - Vallahi, efendim, otuzüç sen elik em niyetçi olarak,
ama U ğur Mumcu gibi gazetecilerin ama diğer cenahtaki kişilerin, kim olursa
olsun böyle bir öldürm e olaylarında, ölüm olaylarında elim ize en ufak bir done
gelm iş olsa, gereği yapılır.
BAŞKAN - Hayır, doneden çok, artık şimdi biz...
ÖZTÜRK ŞİMŞEK - Yani, benim tamamen bu

konumun

dışında.

O

zaman, Ankara'nın ilg ili g ö revlileri, istihbaratçıları bu nu nla ilg ili çeşitil
doküm anları ola b ilir; çünkü, biz, birbirim izin sahasına bu konuda bunu neden
böyle yaptınız, şunu neden böyle yaptınız şeklinde söylem iyoruz, yahut
söyleyemeyiz.
BAŞKAN - Pekala, teşekkür ederim.
Şu anda d in le n e c e k le r bitti; bir de ğe rlen dirm e yapalım .
Daha önce, başla ngıçta 8 0 - 8 5 kişilik bir liste vardı; şimdi, bu listeden,
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Ahmet Tilav, Remzi Kahraman, Kemal Akgün, Yunus Ertekin, Ömer Çiftçi, Seyfi
Karahan, Köroğlu Taksi durağı çayçısı dinlendi.
Behçek Cantürk'ün soyadı Ekinci olan avukatı d e n iliy o r listede...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ö ldürüldü o.
BAŞKAN - Sönmez Köksal, bunu bir yazalım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Hemen hemen, Sönmez Köksal, Mehmet
Eymür bir daha ve de bölge müdürünü bir daha, yani, yurtdışında olsa dahi
getirtsinler.
BAŞKAN - ismet Sezgin dönem in İçişleri Bakanı, Ahmet Köksal dönemin
İstanbul DGM Savcısı; bunu dinlem eye gerek var mı; yok; çünkü, Ahmet Köksal
zaten gelm ez de.
Mehmet C anseven'i dinledik. Mehmet Ali Şeker, şimdi, şöyle bir yazı
yazalım: Erol Bey, İstanbul DGM Başsavcılığına bir yazı yazacaksın. Mehmet
Ali Şeker, İrfan çağrıcı, Mehmet Ali Bilici, Adil Ateş, listede Sait Engin 'e kadar
olan İslami Hareket Örgütü ile ilg ili sanıkların şu andaki durumu nedir; tutuklu
mudur, tah liye mi edilm iştir, davanın aşaması nedir, hangi mahkemede
y arg ılan ıyo rlar? İkinci olarak, bu dava dosyası içerisinde, bu sanıkların
ifa d e le rin d e ve mahkem edeki duruşm aları sırasında, Uğur Mumcu ile ilgili
herhangi bir beyanları olmuş mudur, beyanları olm uşsa ilg ili sayfaların
fo to k o p ile rin i, nüshalarını isteyelim. Başka isteyeceğim iz bir şey o la b ilir mi?..
Yalnız, bunu hemen bugün yazıyorsun ve DGM'den bu yazı bir an önce
bize gelsin ki, faksla da geçin ve tarih falan atın da bizi çok fazla şey etmesin.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Onların adresleri varsa, onları da...
BAŞKAN - Biz, bunları, zaten DGM'ye yazacağız. DGM'de durumları
nedir, ifad eleri sırasında Uğur Mumcu ismi hiç geçmiş midir, geçtiyse o ilgili
bölü mler.
Ondan sonra, Ayhan Aydın. Erol Bey, sen şimdi söyle bakalım , Ayhan
Aydın'ın evine gittin.
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Evine gitmedim , tele fonlarını aradım,
telefonları cevap vermedi.
BAŞKAN - Neden gitm edin evine? O zaman sen bugün Ayhan Aydın
Bey'in evine gideceksin Ali Hikmet Bey ile beraber.Yani, ben şunu istiyorum;
Ayhan Aydın'ın bir adresini vermiş Emniyet; ama, o adreste yok bu adam da,
fakat, g id ip bir yerinde tutanak yapalım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bize verilse, onun Edirne'de, o tarafla rda
inşaat...
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KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Ceyhan Bey konuşmasında "polis bulamıyor;
ama,

benim

duyum la rıma

göre

Edirne,

Edirne

taraflarında

inşaatlarda

çalıştığını duydum" dedi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Gerekiyorsa, Edirne Emniyet M üdürlü ğüne
de yazı yazarız.
BAŞKAN - Edirne V a liliğ in e , Emniyet M üdürlü ğüne, Mehmet Canseven'e
bir yazı yaz, yalnız, evi gidip , gördükten sonra; böyle bir duyum vardır,
araştırılıp bilgi verilm esi şeklinde.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Zaten, dosyaya vakıf olan biri Canseven; ne
oldu ğun u b ilir zaten, niçin aradığımızı da.
BAŞKAN - Onu bir yazalım. Ayhan Aydın'ı mutlaka bulm aya çalışmamız
gerekiyor.

Bir de,

Ayhan

Aydın'ın

eniştesinden,

bilmem

şundan

bundan

ba hs e dildi. Onu bir şey yapalım; yani, bu, daha önceden mahkeme dosyası var
ya bu yalancı tanıktır diye; o dosyayı isteyelim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Var o dosya bizde; Beyhan Günson verdi
bize onu
BAŞKAN - Tam metin verdi mi?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tabiî, tabiî, tam metin verdi; ben vereyim
istiyorsanız size.
BAŞKAN - Tamam, orada akrabaların falan.
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Bizde var...
BAŞKAN - Ali Hikmet Bey, o dosyayı incele, o dosyanın içerisinde, bu
Ankara'daki akrabalarından...
KOMİSYON GÖREVLİSİ ALİ HİKMET TUNCER - Bu, hiç, em niyette veya
m ahkem ede ifade vermemiş mi?
BAŞKAN - Vermiş.
KOMİSYON GÖREVLİSİ ALİ HİKMET TUNCER -

Orada

bütün

nüfus

dökümü vardır zaten.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Orada anla tıyor zaten "ablamın eviyle şu
kadar

mesafe

vardı.

Ben

evimde

yalnız

kalıyordum;

on la ra

tele vizyon

seyretm eye gittim" diye; yani, o var hepsi onda.
BAŞKAN - Oradan bir adres tespiti yapmaya çalışalım; Ayhan Aydın'ın
işi bu.
Reha Muhtar'ı dinlem eye gerek var mı? Diyor ki bu programın sonunda
"bu olayı araştırmaya devam edeceğim " diyor; vakit kaybetm eyelim diyorsunuz.
Yalnız, şunu sora b ilir miyiz; yani, geçen sefer basının önünde bu
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arkadaşımızın ifadesini almaya çalıştı, bilgisini almaya çalışm ışla r. Tabiî,
basının önünde olunca, karşılıklı bir restleşme girm iş araya. Burada, yani, o
olaydan sonra, size herhangi bir bilgi, belge, duyum geld i mi şeklinde.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bence, bunu, Ayhan Aydın'dan sonraya
bırakabiliriz.
BAŞKAN - Celal Kazdağlı; dinle m eye gerek var mı bunu? Yalnız, bir
ifadeleri var burada, diyor ki, bu Celal K azdağlı’nın yaptığı m ülakatta bomba
uzmanı "bu fabrika yapımı bir bombadır" diyor.
KOMİSYON GÖREVLİSİ ALİ HİKMET TUNCER - Fabrika yapımı bomba
demedi.
BAŞKAN - Fabrikasyon yapımı diyor.
KOMİSYON GÖREVLİSİ ALİ HİKMET TUNCER - Maddenin fabrikasyon
efendim...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Zaten, C -4 'le rin hepsini fabrikada yaparlar.
KOMİSYON GÖREVLİSİ ALİ HİKMET TUNCER - C - 4 maddesinin
fabrikasyon olduğunu...
BAŞKAN - O zaman, Celal kazdağlı'yı dinle m em ize gerek yok mu?..
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bence, şeyi başa alabilirsek...
BAŞKAN - Sadık Avunduklu oğlu 'nu dinledik, Mustafa Ali Örnek'i
dinle dik, Öztürk Şimşek'i dinle dik. Atilla Hun; bu Atila Hun neden geçmiş
dönem in CHP Kars M illetvekili.
KOMİSYON GÖREVLİSİ ALİ HİKMET TUNCER - Şeyden o la b ilir; Faali
M eçhuld e de görevi vardı ya; ondan dolayı.
BAŞKAN - Dinle yelim mi bunu?..
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Bunları Tevfik Bey çıkarmıştı efendim.
BAŞKAN - Hüsamettin Cindoruk'u dinle m eye gerek var mı?.. Yok.
Doğan Güreş?..
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, o siyasileri, İsmet Sezgin de dahil,
hepsini, biraz daha sonraya bırakmak lazım; yani, önce bir...
BAŞKAN - Hayır, hepsini okuyorum şimdi ki...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bir geçin üstünden de, bence, İsmet Sezgin'i
de, hepsini, Cindoruk'u da...
BAŞKAN - Yaşar Karaca'yı, Erdoğan N ehrezoğiu'nu, İbrahim Öncüi'ü
dinle dik, Mehmet Eymür gelmedi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bence, Mehmet Eymür, bölge müdürü
yurtdışında görevli olan; yani. Milli Emniyet Teşkilatı ne olacak bir uçak bileti
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alıversin, getirsin yani.
BAŞKAN - Nusret Demiral ile tekrar bir telefon görüşm esi yapalım .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Aradık "gelm iyorum " dedi.
BAŞKAN - Bir telefon görüşmesi yapayım bir defa daha Nusret Demiral
ile; diyeyim ki, siz, emekli savcısınız artık, gel biraz aydınlat...
Ülkü Coşkun?..
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Aynı şekilde...
BAŞKAN - G üidal Mumcu'yu dinle dik. Vehbi Aksoy, dönem in Adalet
Bakanlığı Müfettişi, Muharrem Coşkun; bunlar, şu sahte evrak olayı var ya,
pardon, savcının bu işi ihmal ettiğ ine dair olan soruşturmayı yapan şeyler, bir
ihm ali yoktur diyorlar; dinlem eye gerek var mı?
KOMİSYON GÖREVLİSİ ALİ HİKMET TUNCER
söyleyecekler; adam la r bir soruşturma raporu yapmış.
BAŞKAN - Muhittin Kaya'y'. dönemin Emniyet

-

Yine
Genel

aynı

şeyi

Müdürlüğü

İstihbarat Daire Başkanını, Terörle Şubeyi dinledik.
Dönemin Jandarm a Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı?.. Gerek yok.
Dönemin Jandarm a Genel Komutanlığı istihbarat Daire Başkanı?.. Gerek
yok.
Baki Tuğ'u dinledik.
Orhan Yağar?..
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Onu aramaya devam edelim . Mesela ben
şeyi söylem iştim ; En son Hulki C evizoğlu'n da çıktı, oradan bakmakta yarar var.
BAŞKAN - Orada, Uğur Mumcu'dan bahsetti mi?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ceyhan Mumcu ile birlikte çıktılar. Ceyhan
Bey'den de yardım is teye bilirsin iz. Ceyhan Bey'e şey bırakmış o la b ilir.
BAŞKAN - O bantı isteyelim.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Tabiî, tabiî, o geceki konu tamamen Mumcu
idi.
BAŞKAN -

Onun bantı geldi mi bize, hemen gelm esi için

bir yazı

yazalım.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Doğru, biz o bantı almadık değil mi? Yani,
Orhan Yağar'ı bulam asan dahi, o bantı izleyince...
BAŞKAN - Hülya Ağansoy?..
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Mutlaka...
BAŞKAN - Bunu yazalım.
İstanbul'a gitmeye gerek yok; şimdi, şey bir gelsin de, Islami Hareket
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Örgütü'nün şeylerinde Uğur Mumcu ile ilg ili ifadeler varsa, gidip dinleyelim .
Uğur Mumcu ile ilgili bir şey geçmiyorsa, bence, dinlem eye gerek yok diye
düşünüyorum .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Gelsin o yazı.
BAŞKAN - Ona göre karar vereceğiz.
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Yalnız efendim, bu Ayhan Aydın'ın suçladığı
kişiler şu anda orada...
BAŞKAN -Y a ln ız , İstanbul DGM'ye yazıyı yazarken, şeyden yazalım...
AHMET PİRİŞTİNA (İstanbul) - Ama, nerede bu adam la r diye soralım
dedi Başkan. Şu anda şu ceza evinde dir diyecekler, o zaman, bu adamları
gidip toplu olarak dinleyelim diye bir karar alacağız.
BAŞKAN - Bir de Yılmaz Ergun Dönemin Emniyet Genel Müdürü...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bence, onu da bir sonraki haftaya bırakalım;
yani...
BAŞKAN - Mehmet Ağar, Orhan Taşanla r, Necdet Menzir, Bekir Aksoy,
Oral Çelik, Can Dündar; bu Can Dündar gelm edi galiba değil mi?
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - O gün gelm edi, daha sonra tele fonla aradı;
ama, bilgi v eririz dedik.
BAŞKAN - Can Dündar hangi televizyon programını yapmıştı?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Can Dündar vâkıf olaya; yani...
BAŞKAN - Pekala, Can Dündar'ı da yazalım.
REFİK ARAS (İstanbul) - Gerek var mı?
KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Genelde, yazarların hepsinin işlediği
konular aynı, aynı konulara değiniyorlar.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, akşam, o itirafçılar bir
gazeteci ismi verdiler...
AHMET PİRİŞTİNA (İz m ir)- Mehmet Güç.
BAŞKAN - Mahmet Güç nerede çalışıyor şu anda?
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - ATV'de.
BAŞKAN - Evet, diğer isim lerin pek şeyi yok. Ünal İnanç'ı, Hanefi Avcı'yı
dinle dik. Mutlu Ç e like r kimdi?
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - İstanbul'a gidecek miyiz?
BAŞKAN - Şu yazının cevabı gelsin , ondan sonra gidelim
düşünüyorum ; siz nasıl düşünüyorsunuz?
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Kalsın bir müddet.
REFİK ARAS (İstanbul) - Zaruri hale gelirse düşünelim .

-
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diye

BAŞKAN - Yani, savcılığa yazı yazalım; Uğur Mumcu ile ilg ili geçen
b ö lü m ler varsa, gönd ersin ler; bakalım, gerekirse gideriz.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Komisyonu götürecekseniz, şeye götürm eniz
lazım; bu MİT, o dönem bölge m üdürünü, bütün dosyaya vakıf olan insanı.
Hangi şehirdeyse, onlar getirm iyorsa, biz oraya gideceğiz.
BAŞKAN - isim ler bu kadar...
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - M illî İstihbarat Teşkilatı, orada görevli
ola b ilir; bir g ü nlüğü ne getirem ez mi, üç saatlik uçak; yani, g e lir üç saat, kalır
bir saat; döner.
BAŞKAN - Onu soralım ve biraz önce d in le d iğ im iz Emniyet Müdürü, bu
İslami Hareket O perasyonundan sonra oraya gitmiş. "Benden önce Ahmet
Soley vardı Batman'da ve Batman ayağı bu işin zayıftır" diyor; d inle y elim mi
dinle m eye lim mi?
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Batman ayağında Uğur Mumcu ile ilgili bir
şey yok; bir Hutbettin Gök var Batman'da İslami Hareket iç erisinde; başka da
yok; o da bu rala rda dır yani.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman) - Zaten, biraz evvel d in le d iğ im iz Batman
Emniyet Müdürü de, yani, işin boyutunu güzel, sade bir dille anlattı.
BAŞKAN - 18.3.1997 Salı günü altı kişilik ekip, önüm üzdeki hafta yine
saat 12.00 ile 15.00 arasında çalışalım diye teklifim var.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Bir de şöyle yapalım: Biz, şu d e ğe rlen dirm e
toplan tıla rın a devam edelim ; bu hafta bir tane koyduk. Mesela, isterseniz,
perşem beye böyle bir şey koyun; yani, yoğun yoğun dinlem ektense, sohbet
olarak

ola b ilir,

de ğerlendirm e,

onun

sonunda

yin e

basına

bir

açıklama

yaparsınız.
BAŞKAN - Zaten dosyayı okumamız lazım; dosyada ismi geçenleri bir
kontrol etmemiz lazım.
KOMİSYON GÖREVLİSİ ALİ HİKMET TUNCER -

Ben onları taramaya

başla yacağım .
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Yani, siz, yoğun olarak salı ve çarşambaya
görüşm e koydunuz değil mi, dinle m e koydunuz?
BAŞKAN - Hayır, sadece salı var şimdi.
AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Çarşam baya da koyun, perşembe, zaten
saat sıkıntısı var; perşem beyi, serbest, de ğe rlen dirm e , artı gerekiyorsa.
Başkanın bir basın açıklaması yapmak üzere, öyle bir gün yapalım onu.
BAŞKAN - Can Dündar, MİT Bölge Müdürü, ondan sonra Yılm az Ergun.
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AHMET PİRİŞTİNA
Başkanım, o cevaba göre
bu konudaki özverinizi
istiyoruz, Mehmet Eymür'ü

(İzmir) - Yalnız, o MİT Bölge M üdürüne, tabiî
bir yazı hazırlamak lazım; yani, yurtdışm da olsa da
istiyoruz, getirm enizi diliyoruz. Sönmez Köksal'ı
istiyoruz sade vatandaş olarak.

BAŞKAN - Bir de. Emin Arslan'ı dinleyelim mi? Bu, istihbarat Daire
Başkanı, yeni görevden alındı ya, daha doğrusu görev yeri değişti.
AHMET PİRİŞTİNA (İzm ir)- Yararlıdır.
BAŞKAN - Uzun dönem dir orada değil mi Emin Arslan?
KOMİSYON GÖREVLİSİ ALİ HİKMET TUNCER - Uzun dönem değil, işte,
iki sene; ama, daha evveld en de istihbaratçı.
BAŞKAN - Emin Arslan'ı da yazalım.
ABDULLAH ÖZBEY (Karaman ) b u la bilecek miyiz; neydi, Hüseyin Velid...

O Hüseyin'i

de d inle yece k

miyiz,

BAŞKAN - Evet, şimdi, bir de ğe rlen dire lim , bugüne kadar ne noktaya
geldik; çünkü, dinle yece ğim iz adam da azaldı.
AHMET PİRİŞTİNA (İzm ir)- Şimdi, onu biz, perşembe günü yapacağız,
geniş bir değerlendirm e. Notları alalım; çünkü, biz, Fethullah Bey ile o Adalet
Bakanlığı günü Fethullah Bey de önüne bir liste yaptı, ben de yaptım; kaç
alternatif, yani, nele re gidiyor diye? Onları, mümkünse, önem sırasına göre
veya bir gruplaştırm a yapalım perşembe günü.
BAŞKAN - Şimdi, artık
verelim; çünkü okusunlar.

bu

noktada

üyele rim ize

zabıtların

hepsini

AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Ama, daha erken, biz, şimdi, bir ara
d e ğe rlen dirm e haftaya perşembe yapalım.
BAŞKAN - 18 Mart 1997 tarih saat 12.00'de toplanm ak üzere, toplantıyı
kapatıyorum.
Kapanma Saati: 14.57
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18.03.1997
saat : 12.00
d in l e n e n l e r

TACETTİN ASLAN
MEHMET KARATAŞ
TURGUT GELEKEN
ŞABAN KiRAZ
ATİLLA ARARAT
MUAMMER CANGÜL

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati :12.1 O
BAŞKAN lErsönmez YARBAY
BAŞKANVEKİLİ: Tevfik DİKER(Manisa)

BAŞKAN - Toplantıyı açıyorum.
Tevfik Bey bir konuda açıklama yapmak istiyor; onun için ken disine söz
veriyorum .
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Sayın Başkan, değerli

üyeler;

daha önce

K om isyonum uzun bilg isin e başvurduğu Nezih Asla n'dan talep ettiğ im iz Uğur
Mumcunun...
BAŞKAN - Nezih Tavlaş...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Nezih Tavlaş'tan talep ettiğ im iz, 2 Şubat 1992
ta rih ind en , öldü rü ld ü ğ ü 24 Ocak 1993 tarih ine kadar M illiyet Gazetesinde
başla yan ve Cum huriyet Gazetesinde Gözlem Sütununda yayım lanan 330 köşe
yazısına baz alarak yaptıkları araştırmayı s o n uç land ırd ılar ve takdim ettiler,
tutan akla ra geçm esin i ve bize vermiş oldukları o yazıların bütün dosyasını ve
ayrıca, gündem olarak bir kırmızı bir mavi gündem i de. Uğur M umcu'yla ilgili
yaptıkları d iğe r çalışm alarını da Kom isyonum uza takdim ediyoru m , burada 158
yazının kürt sorununa ayırdığı bir yıl içinde yüzde 52,6 sını oluşturd uğu nu
gözler önüne sermiş. Uğur Mumcunun en çok üzerinde durduğu ikinci konu
117 yazıyla ABD olurken üçüncü sırada ise 114 yazıyla PKK yer aldı ve devam
ediyor. Bu arada, yin e, bu üç gündem çalışmasında. Yaşar Kemal ile Mete
Akyol'un is im leri ortaya çıkıyor ve aile de bu Yaşar Kemal Beyefendi ile Mete
Akyol
Beyefendinin
Komisyon
tarafından
davet
ed ilip,
bilg ile rin e
başvurulm asını; çünkü, çok öne çıkan bu kürt politikasıyla, kürt s o ru nu yla ilgili
y azıla rda bazı önem li, tarihe ışık tutacak i p u ç la r ı n ı n çıkacağını söylediler.
Bunu, karar altına alm ak için teklif ediyorum.
BAŞKAN - Y aşar Kemal ve Mete Akyol'un dinle nilm esi... Tamam.
Ekip Amiri Tacettin Aslan Bey gelsin.
Buyurun Tacettin Bey.
Hoş geldiniz, davetim ize icabet ettiğ iniz için teşekkür ediyoruz.
Şim di, bize gelen bir yazıda Uğur Mumcu cin ayeti işlend ikten sonra.
Emniyette, bir özel birim kurulduğu bu cin ayetin takibi için ve bu birim de sizin

979 -

g ö re v le n d irild iğ in iz yazılı, onun için özel birim olarak neler yaptınız? Hangi
ç alışm a lar içe risin de bulundunuz? Hangi konularda eksik gördünüz? O
kon ularda b ilg in iz i almak için sizi buraya davet ettik. Göreve başla yış ve bitiş
ta rih in i s öy lers en iz memnun olurum; yani, bu konuyla ilgili...
TACETTİN ASLAN - Şimdi efendim, Uğur Mumcu cin ayeti b ild iğ in iz gibi
2 4.1.1993 ta rih in d e meydana geldi, ben, o tarih lerd e. Batman Emniyet
M üdürlüğü kadrosunda görevliydim . Ben, Ankara'ya, 1994'ün ha ziran ayında
tayin oldum.
BAŞKAN - Kaç?..
TACETTİN

ASLAN

- 1994'ün

haziran

ayında

ben

Batman

Emniyet

M üd ürlü ğü nde n Ankara Emniyet M üdürlüğüne tayin oldum.
BAŞKAN - 24 Haziran mı diyeceğiz ona?
TACETTİN ASLAN - 30 Haziran olması lazım.
BAŞKAN

-3 0

Haziran

1994

tarih ind e

siz

Ankara'ya

Dolayısıyla , sizin, olayla ilg in iz ondan sonra mı başlıyor?
TACETTİN ASLAN - Olayın soruşturmasını ben

geldiniz.

yapmadım ,

takip

etmedim . Ben Ankara'ya tayin olduktan sonra, Ankara Terörle M ücadele Şube
M ü d ürlü ğü nde göreve başladım. Sağ terör ve dış terör grup bölüm ünün amiri
olarak göreve başla dım ben; dola yısıyla . Uğur Mumcu

soruşturması. Uğur

Mumcu gibi d iğ e r Ankara İlinde meydana gelen faili meçhul cin a y e tle r de dahil
buna bu grubun kapsamında, artı, bu nunla ilg ili, Ankara'da, hertürlü sağ terör
fa a liy e tle rin i takip etmek, bu konuyla ilgli o p era syonlar yapmak da bu bölümün
içinde, bu bölü mü. Uğur Mumcu soruşturmasını yürütm ekle gö revli özel bir
grup ola ra k d e ğe rlen dirm e k bence yanlış; bütün sağ fa a liy e tler; takibi,
sorgusu, ad liye ye intikali, bütün bu grup...
BAŞKAN - Ve dış terör...
TACETTİN ASLAN - Ve dış terör; yani, dış kaynaklı terör olayla rının
takib i, d e ğ e rlen dirilm esi...
BAŞKAN - Bu görevin iz ne zamana kadar devam etti? 30
1 994'de başla dınız...

Haziran

TACETTİN ASLAN - Ben, halen, o grubun amiri olarak görev yapıyorum.
BAŞKAN - Bu 2,5 sen elik çalışma iç erisinde, Uğur Mumcuyla ilg ili -biz,
tabiî,

d iğ e r

c in ay e tlerin

üzerinde

durm uyoruz,

bizim

K om isyonum uz

dar

kapsam lı bir kom isyon- belge, bulgu iç terör mü dış terör mü?.. Kanaatiniz?..
TACETTİN

ASLAN -

aydınla tm ak, soruşturm asını

Şimdi, tabiî, görevim iz
yürütmek.
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Biz,

bu

Uğur Mumcu cinayetini

görevim izi

yaparken,

ben,

görevi devraldığım dan bugüne kadar bu görevim izi yaparken, rahmetli DGM
savcımız vardı, ben, ilk onunla başladım; Kemal Ahya, rahmetli oldu. Ondan
sonra Tevfik Hancıla r savcım devraldı, o da emekli oldu. Şu anda Hamza Keleş
savcımla b e rab er bu soruşturmayı yürütüyoruz.
Şim di, bu soruşturmayı yürütürken, biz daha ziyade, savcılarım ızın bize
verdiği ta lim a tla r doğrultusunda hareket ediyoruz. Özel, yani bu ekip olarak,
özel ayrıca birtakım soruşturmaya g irdiğ im iz yok, zaten, mümkün değil, bu
konuda, savcılarım ızın da bize talimatı var; öze llikle Uğur M umcu'yla <lg>l<
attığınız her adımdan bizim haberim iz olacak diye; dola yısıyla , biz, m esela, şu
son gü nlerde çıkan yayın organlarını gerek te le v iz yo nla rda gerek ga zetelerde
olsun takip ediyoruz; savcımla diyalo ğa geçiyoruz; savcım, bu konuyla ilgili,
gerek şifaî talim atları gerekse yazılı talim atları oluyo r bize. Mesela, ben,
buraya gelm eden önce yanına uğradım, çağırdı beni; bu Tevfik Ağansoy'un
eşinin bu konuyla ilg ili bir beyanı vardı, onunla ilgili, ondan sonra, bu yazılan
Ümit Oğuztan'ın son bu silah gö nderilm iş Kuzel Irak'a diye basında bir yazısı
çıktı, onun, gerekse o çalışma içerisinde emekli albay ve bir yargı organı
mensubu var; onla rın ifad elerin i alınması için, pazartesi sabahı İstanbul İline
gide ceğim izi söyledi; yani, bu şifaî bir talimat, bunlarla ilgili ayrıca benim, özel
bir çalışmam olmadı.
BAŞKAN - Bu son Tekin C oşkun'la ilg ili olarak
TACETTİN ASLAN - Tekin Coşkuner...
BAŞKAN - Coşkuner'le ilg ili gelişim nedir, konuyla ilg ili gelişim nedir?
O arkadaşımızı aldınız, onunla ilgili gelişim nedir, bir ha be r var mı?
TACETTİN

ASLAN

- Arz

edeyim

efendim.

Tekin

Coşkuner'in

Kom isyonunuza ifade vermeye gele ceğini öğrendik, savcımla d iy alo ga geçtik,
ifadesini verdikten sonra savcılığımızda hazır bulundurulm ası şeklind e bize
şifaî bir talimatı oldu. Biz de dolayısıyla, buraya bir ekip kaydırdık, şahısla
temasa geçtik, ifadesini sizin tarafınızdan alındıktan sonra, biz, şahsı, direkt
DGM savcısı Hamza savcımın önüne götürdük; fakat, savcım, o gün için
ifadesini almayı uygun görmedi, gözetim yazısı yazarak, tekrar bana havale
etti; şubede kendisini misafir ettik. Ertesi gün tekrar çıkardım, bu sefer de bu
astsubay

Hüseyin

Oğuz'un

ifadesini

alm adan.

alınmasının yanlış olacağını de ğe rlen dird i.

Tekin

C oşkun'un

ifadesini

Bilahara, tekrar iki gü nlük bir

gözetim süresi vererek bana, şubede m isafir ettik. Cuma akşamı, astsubay
Hüseyin Oğuz'un Ankara İline intikal ettiğ ini öğrendik. K en disiyle temas
kurduk, cumartesi sabahı savcımızın huzurunda olmasını söyledik kendisine,
-
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onu ifadesi alındıktan sonra savcımla tekrar temasa geçerek Tekin Coşkuner'i
götürdük. Biz, ö z e llikle,
gö rgü süne
başvurm adık.

Tekin Coşkuner'in bu
Bu, savcımızın
bize

konuyla ilg ili bilgisine
direkt talim atıydı; ben

d inle y ec e ğim dedi. Bir daha da dinle m iş ben daha sonra savcımın yanına bir
daha gittiğ im de ondan sonra savım bizi bir yerlere g ö tü re b ile c e k cinsten bir
ifadesi, bir beyan olduğunu... Kendisinin ifadesini okuduk, birlikte, bizi, bir
yere gö türceğ ini zannetm iyoruz; yani, mümkün değil zaten, yalan diye tabir
ed iyo ru z efendim.
BAŞKAN

- Şimdi

siz

dış

terör

dediniz

ya,

şimdi,

siz

dış

terörle

bağlantılısınız ya, dış terörle ilgili olarak. Millî İstihbaratla ilg ili çalışm alarınız
nedir? Yani, dış terör bir yerde M illî istihbaratın
istih ba ra tla bilgi a lışve rişin iz ne düzeyde?

da

ana

görevi,

millî

TACETTİN ASLAN - Şimdi efendim. M illî İstihbarat Teşkilatıyla bizim
karşılığımız vardır, aynen bizim çalışma alanımızın içe risin de olan konularla
ilg ili onla rın da bölümü vardır; bizim onlarla, hemen hemen her konuda
diyalo gu m uz çok iyi. Mesela, diyelim , bir Iranlı şahıs yakalandı, öyle veya
böyle bir konudan dolayı yakala ndı, diyelim yab an cılar şubesi yakaladı tetkik
için, m utlaka bize

in tikal ettirirler, konuyla

ilgili

bir de biz

şahısla

ilgili

in celem e yaparız; bu esnada, MİT'le bizim kendi istih ba ra t b irim im iz le irtibata
geçeriz, konuları birlikte d e ğ e rlen diririz. Burada bir aksaklık yok.
BAŞKAN - Şu anda ilave ed e b ile c e ğ in iz somut bir gelişm e yok...
TACETTİN ASLAN - Ben 2,5 senedir,... Uğur Mumcu c in aye tinin er veya
geç a y d ınla nac a ğına ben inanıyorum, zaman zaman tele viz yo n la rd a , basında
işte “tozlu raflar" deniyor. Yani, mümkün değil, bu çalışma 8-10 k la s ö r vardır,
sürekli olarak masamızın üzerind ed ir; sürekli olarak. Mutlaka er veya geç
çıkacak; yalnız, tabiî. Uğur Mumcu dosyası içe risin de,

bu

dosyaya

bağlı

kalm ak şartıyla diyorum, bu konuyla ilg ili görgü şahid i yok, bize yara yab ile cek
görgü ş ah id im iz yok; elim izde ekspertiz raporunun dışında somut de lille rim iz
yok. Yani, bugün biri çıksa "ben, Uğur Mumcuyu öldürdüm " dese onu dahi
ispat etmek çok zor; yani, bu dosya içe risin de diyorum. Olaya bir de genel bir
de ğe rlen dirm e , yani Ankara içinde meydana gelen diğer siyasî nite likleki
c in ay e tleri de katarsak genel bir de ğe rlen dirm e yaparsak, 1991 yılında
Erutsadan 1992 yılında da Am erikalı çavuş Victor Marvic ö ldü rü lm e olayları;
bunlara bakıyoruz ki, bu üç olay... Bir de Mısırlı var, Am erikalı V ictor Marvic'in
öld ü rü lm e s in d e n yarım saat sonra bir de Mısırlı ataşenin arabasına bomba
k onuldu. Bakıyoruz bu -Pardon Erutsadan olayını çıkıyorum- üç olay Victor
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Makvic, U ğur Mumcu ve Mısır cin ayeti, bir l<afanın ürünü olarak gözüküyor,
yani U ğur Mumcu soruşturmasını aslında biraz genişletm ek lazım. Ö zellikle bu
üç olay, belki aynı şahıslar tarafından yapıldı demiyorum, fakat bir kafanın
ürünü o larak çıkıyor karşımıza; dola yısıyla , biz, çalışmalarımızı geniş tutuyoruz
bu konuda, o kon ularla ilgili, bir elim ize bir bilgi, bir belge ulaşırsa, em iniz ki
Uğur Mumcu cin ayeti de aydınlanacaktır, bunlardan birisi aydınlanırsa şayet.
BAŞKAN - O nla r da aydınla nm adı henüz.
TACETTİN ASLAN - O nla r da faili meçhul d ü rüm d ala r efendim.
KOMİSYON RAPORTÖRÜ ALİ HİKMET TUNCER - O benzer olayları bir
daha tekrar eder misiniz.
TACETTİN ASLAN - 1992 yılının Ekim veya Kasım aylarında biri o la b ilir
tarih olarak hatırla yam ıyorum , Amerikalı çavuş Victor Marvic ile bu olaydan
yarım saat sonra Mısırlı Ataşenin arabasına bomba konma olayları var, bir de
Uğur Mumcu, bu üç olay, artı bir de Erutsadan var; fakat teknik olarak bazı
fa rk lılık la r gözükm ekle
birlikde, biz, onu da bu olay ç erçevesinde
de ğe rle n d iriy o ru z.
TEVFİK DİKER

(Manisa) -

Sayın Aslan, bugüne

kadar; yani olayın

o ld u ğun da n bugüne kadar kaç ihbar var? Uğur Mumcu cin aye tiyle ilgili...
TACETTİN ASLAN - Ben, dosya bazında konuşuyorum, 70 civarında; 70
veya 75...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bütün bu ih b a rla r d e ğ e rle n d irild i.
TACETTİN ASLAN - Hepsi de ğe rle n d irild i.
TEVFİK DİKER (Manisa) Uğur Tonik

konusunda

herhangi

bir

çalışm anız var mı?
T A C E T tİN ASLAN - Özür diliyorum açık la ya b ilir misiniz...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Uğur Tonik... Yine, bu, sizin MalatyalI olan
Tekin Ço şkun er'le ilişkili olarak geçiyor...
TACETTİN ASLAN - Bolu Akçakoca'da emekli albay mı efendim?
TEVFİK DİKER

(Manisa) -

Hayır. Uğur Tonik, emekli yargıtay üyesi

z annediyorum .
TACETTİN ASLAN - Şimdi, ben efendim, az önce arz etmiştim, savcımla
görüştüm diye, bu konuyla ilg ili, pazartesi sabahı İstanbul iline g idilec e k ; o da
bu konu çerçe vesin de ifadesine başvurulacak.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Uğur Tonik, pazartesi günkü çalışmanızın
içinde var.
TACETTİN ASLAN - Var efendim; savcımla görüştüm...
-
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TEVFİK

DİKER

(Manisa) - Görevi

devraldığınız

arkadaş,

siz,

tabiî,

olaydan sonra görevi devrald ınız, size teslim ettiklerinde, bu dosyanın dışında
Emniyette teslim ettikle rind e, o gün için ihbar kaç taneydi h a tırla y a b iliy o r
m usunuz? Çünkü, id dia var şu anda elim de, diyor ki mesela bu rada Gündem
var araştırm acı gazeteci yazar diyor ki "içişleri Bakanlığının konuyla ilgilene n
birim le rin e bugüne kadar 15 adet ihbarın ulaştığı ö ğ ren ild i*
TACETTİN ASLAN - Konuyla ilg ili 15 adet ihbar?..
TEVFİK DİKER (Manisa) - Evet. 1 Haziran 1996 sayı 35 Strateji Grubu
Haber Bülteni Gündem...
TACETTİN ASLAN - Yani, bu olay tarih ind en bugüne kad ar 15 ihbar
mı?... 70 veya 75 ihbarımız var bu konuyla ilgili; bunların hepsi in cele nd i ve
bu ih ba rlard an....
BAŞKAN - Benim esas merak ettiğim konu şu: İçişleri Bakanını, Ankara
V a liliğ i, ga zetelere verdikleri beyanatlarda -biz de sizi onun için davet şttik,
siz, tabiT, olaydan 1,5 sene sonra başla dınız- bize d iyo rla r ki ^biz özel bir birim
kurduk
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"biz özel bir birim l<urduk, sırf bu cin ayeti aydınla tm ak için özel bir birim
kurduk, bu özel birim de de bu a rka da şlar görevli."
Şim di, sizin verd iğ in iz b ilg ile r ışığı altında, siz özel olarak Uğur Mumcu
değil de Ankara'daki, Türkiye'deki sağcı eylem le r ve dış terörle ilg ili olan
masanın sorum lususunuz. Yoksa, Uğur Mumcu da sizin ilgi alanınız; ama, özel
ilgi alanınızda değil; yani, özel olarak Uğur Mumcu'yu takip...
TACETTİN ASLAN - Benim anla dığım sorunuzdan, sadece benim işim
Uğur Mumcu ile ilgilenm e k değil.
BAŞKAN - İşte o önemli.
TACETTİN ASLAN - Ama, bu da benim görevim d a hilin de.
BAŞKAN - G öreviniz d a hilin de. Şüphesiz Emniyet Genel M üdürlüğünün
görevi d a h ilin d e ; ama, bizim aradığımız, bize s öyled ikle ri bu arkadaş bu değil;
yani, siz d e ğils in iz.
TACETTİN ASLAN - Ama, benden başka kimse yok ki?!
TEVFİK DİKER (Manisa) sonraki

Ankara

Emniyet

Bize söyled ikle ri, olayın olduğu tarihten

Müdürü

bir özel

birim

oluşturm uş

U ğur Mumcu

c in ay e tiy le ilgili...
TACETTİN ASLAN - Sadece Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili?..
BAŞKAN - Evet.
...işiniz. Uğur Mumcu c inayetiyle ilgilenm e k ve takip etmek dem iş ve 5-6
k işilik bir heyet oluşturmuş, başında da bir arkadaş varmış, o sîzm işsin iz
ş ekliyle

bilgi

geldi.

Siz

Uğur

Mumcu

cinayetiyle

ilg ilis in iz ,

gö revlisiniz,

y e tk ilisin iz, yine de biz sizden alacaklarım ızı aldık, teşekkür ed eriz de, bizim
aradığım ız o arkadaş siz de ğilsizin . Bize, o tarih te bu işle ilg ili g ö re v le n d irile n ,
siz bunu b iliy o r musunuz böyle bir arkadaşı?
TACETTİN

ASLAN

-

Böyle

bir

yapılanm a

yok.

Ben

konuyu

devraldığım da, sen bu grubun am irisin dediler, atandım oraya 1994 yılında.
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TEVFİK DİKER (M anisa) - Sizin devraldığınız arkadaşın adı ne?
TACETTİN ASLAN - Hayrettin ism inde bir başkom iser arakadaşım ız.
TEVFİK DİKER (Manisa) - O, olayın o ldu ğun da görevde miymiş?
TACETTİN ASLAN - Ben müsaade ederse niz başından... Olay tarih ind e,
yin e aynı bu grup orada devam ediyorm uş. Olay oluyor, tabiî n ite le n d iriliy o r,
sağ

yapılanm anın

ç alışm alarına

bir

eylemi

şeklinde

olunca,

bu

arkadaşlarım ız

tekrar

başlıyorla r. Grubun başında bir başkom iser aradaşım ız var,

rahm etli oluyor, olay tarihinde esas o görevli. Aradan bir hafta veya on gün
ge ç iyo r Hayrettin isminde arkadaşım ız şu anda yine şubem izde operasyon
am iri olarak görev yapıyor. Hayrettin Özdemir.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şu anda nerede?
TACETTİN ASLAN - Şu an, yine, Ankara Emniyet M üdürlü ğü Terörle
M ücadele Şubesinde. Grubun başına o geçiyor.
BAŞKAN - Yani, sizin yaptığınız görevi o yapıyor.
TACETTİN ASLAN e d iyo r devam

ediyor,

Tabiî efendim. Soruşturm aya o başlıyor, devam

o oradan

alınıyor,

ondan

sonra

operasyon

birimi

kuruluyor, şubede operasyon büro amiri oluyor, akabinde ben Ankara'ya tayin
oluyorum , o grubun başına ben geçiyorum . Yoksa, bu konuyla ilg ili, sadece
U ğur Mumcu cin aye tiyle ilgili özel bir tim veya g ö rev le nd irm e söz konusu
de ğil.
BAŞKAN - Bu çok önem li işte.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Hayrettin ö z d e m ir'in

göreve ge lm esinden

önce bir hafta; yani, olayın oldu ğun da n bir hafta sonra ölen rahm etli yetkili,
gö rev li arkadaşım ız v adesiyle mi öldü?
TACETTİN ASLAN - Evet. Yalnız, bu esnada, o oradan alınıyor. Tahmin
ediyorum , herha lde , soruşturma, biraz yetersiz gibi gözüküyor, benim bildiğim
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k adarıyla soruşturm ada biraz yeters iz gibi gözükünce oradan alınıyor başka
bir birim e kaydırılıyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Rahmetli olan?..
TACETTİN ASLAN - Evet.
Tam ölüm tarih ini bilm iyorum , ancak, oradan alınıyor başka bir birime
kaydırılıyor.
BAŞKAN - Sizden önceki masanın gö revlisi Hayrettin Özdemir?
TACETTİN ASLAN - Hayrettin Özdemir ism indeki arkadaşımız.
BAŞKAN - Çok teşekkür ederiz. Yani, bize üst düzey y e tk ilile rin verdiği
bilgi, biz em niyette sırf bu iş için, çünkü sizinki genel bir görevle nd irm e; yani.
Em niyet M üdürlü ğü nün yapılanm ası içinde zaten sizin

masa Uğur Mumcu

c inayeti olm adan önce de var, Uğur Mumcu cin ayeti olduktan sonra da devam
ediyor, dolayısıyla bir problem yok.
TACETTİN ASLAN - Evet efendim.
BAŞKAN - Uğur Mumcu cin ayeti vuku bulu nca, sırf bu olay için, Uğur
Mumcu cinayeti üzerinde durm ak için yapılmış. Fakat, dikkatim i çeken bir konu
daha var: Bu konuyu başla ngıçta sağ terör masasına havale etm eleri dikkatim i
çekiyor. Olay de ğişik boyutla rıyla araştırılm ası yerine, sağ terör masasına...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hâlâ aynı masada devam ediyor.
TACETTİN ASLAN - Uğur Mumcu'nun şeyinden dolayı kaynaklandığını
z an ne diyo rum
BAŞKAN - Şöyle bir şey var mı: Kürt masası da var mı?
TACETTİN ASLAN - Var efendim.
BAŞKAN - O masaya havale edilm iyor.
Uyuşturucuyla ilgili

bir masanız var mı, yani, uyuşturucu ticaretiyle

u ğ ru ş a n la rla ilg ili?
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TACETTİN ASLAN -

Hayır, Terörle

M ücadele

Şubesi

sadece

terör

mantıklı o layla ra bakıyor.
BAŞKAN -

Kürtçülük masası var, sağcılar masası var, birde s olcular

masası var.
TACETTİN

ASLAN

-

Bir

de

sol

y apılanm alarla,

örg ütle rle

ilgili

grupla rım ız var, üç tane. Bir tane, bölü cü, bölg eci d e diğim iz PKK ile ilgili
masamız var.
BAŞKAN - Bölücü, bölgeci d e diğim iz terörle ilg ili, K ürtçülükle ilgili.
TACETTİN ASLAN - Bir de sağ terör olayla rıyla ilgili, sağ yapılan m ala rla
ilg ili bir masamız var.
BAŞKAN - Ama, bu dosya sağ terörle ilg ili masada.
TACETTİN ASLAN - Sağ terörle ilg ili masada; fakat, diyelim ki, bizim
PKK grubum uz, bölü cü, bölg eci grubum uz bir operasyon yapıyor. Uğur Mumcu
ile ilg ili olayı son uçland ıra cak net birtakım ifadeler, de liller, izler, o zaman
otomatikm an o konu da takip e d iliy o r yalnız.
BAŞKAN - Tabiî, bilgi gelirse. Yani, şu anda dosya... Yani, onlara ek bir
bilgi gelirse m utlaka haberleşm e var; ama, şu anda görev alanı sizin içinizde.
TACETTİN ASLAN - Olay tarih ind e, olay oldu ğun da bizim sağ gruba
v e riliy o r bu. Sağ grupta, diyelim , o zaman bir grup amiri, net bilm iyorum iki üç
tane kom iseri, sekiz on tane memuru var. O gün Uğur Mumcu olayı gündem de,
dolayısıyla bu arkadaşlarım ız ilgileniyor.
BAŞKAN - Anlaşıldı.
Bu Turgut Geleken sizinle beraber çalışıyor.
TACETTİN ASLAN - Benim yanımda çalışıyor, kom iser muavini.
BAŞKAN - Sizinle be rab er mi göreve başladı, sizden önce midir?
TACETTİN ASLAN - Benden sonra geld i efendim, yaklaşık 1,5 yıldır
yanımda çalışıyor.
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BAŞKAN - Mehmet Karataş?..
TACETTİN ASLAN - Mehmet Karataş arkadaşımız polis m em urudur. O
da olay tarihinden bir hafta sonra bu grupta başladı.
BAŞKAN - En eski bu arkadaşımız mı oluyor?
TACETTİN ASLAN - En eski bu arkadaşımız. Yalnız, bu arkadaşım ız
geçen sene benim grubumdan alındı, yine aynı şubede

başka bir grupta

istih dam edildi.
BAŞKAN - Şaban Kiraz?..
TACETTİN ASLAN - Şaban Kiraz polis memuru. O da, benim le birlikte,
Erzurumdan geldi, 1994 haziran veya temmuzu ayında göreve başla dı.
BAŞKAN - Beraber başladınız.
Atila Ararat?..
TACETTİN

ASLAN

-

Atila

arkadaşımız

geçen

sene

İzmir

İlinden

Ankara'ya tayin oldu.
BAŞKAN - Yani, çok yeni.
TACETTİN

ASLAN

-

Evet.

O,

zaten

şoför

arkadaştır,

grubum uzun

şoförlüğünü yapar.
BAŞKAN - Muammer Cangül?..
TACETTİN ASLAN - O arkadaşımız da zaten şarktan geld i, bizde göreve
başla dı, iki veya üç ay gibi kısa bir süre çalıştıktan sonra Başbakanlığa tayin
oldu.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Sayın Başkan, bu arkadaşın bize verdiği bu
k işiler var ya, bir kişi haricin de, onu ayrı alalım, d iğe rlerin in hepsini bir alalım,
gelm işken soralım söylecekleri var mı, tutanakla ra geçsin. Hepsini bir alalım.
BAŞKAN - Turgut Geleken sizinle beraber başladı.
TACETTİN ASLAN - Turgut 1,5 sene oluyor benim yanımda.
BAŞKAN - Bir Mehmet Karataş biraz fazla.
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TACETTİN ASLAN - O, olay tarih ind en bir hafta kadar sonra...
BAŞKAN

-

Sizin

ism inizi

verirlerl<en,

Uğur

Mumcu

cin ayetini

araştırm akla görevli diye verdiler.
TACETTİN ASLAN - Ben, bu yazıyı da arz edeyim efendim. Bir yıllık bir
yazı olması lazım bu. Geçen sene DGM savcımız bu olayı soruşturm akla kim
görevli diye bize bir yazı yazdı. Ben, tabiî, grubun başında olduğum için, ben,
k endim i, artı Turgut kardeşim iz vardı onu ve bu arkadaşlarım ız da vardı. Dedim
ki, bir tim ayırayım; yani, bizim grubum uzda üç tim var, bir tim ayırayım ki. Uğur
Mumcu konusunu sürekli bu arkadaşlarım ız takip

etsin le r, bir yeknasaklık

sağlayalım . Yani, bir o tim bir o tim bir o tim yapmayalım, bu nlara vereyim,
birlikte hareket edelim diye düşündüm. Bu arkadaşlarım ız o zaman grupta
vardı, bunları yazdım DGM savcılığımıza gönderdim . Daha ö n c eleri böyle bir
şey yok, böyle bir isteme yok, gö revlendirm e yok.
BAŞKAN - Anlaşıldı.
KOMİSYON RAPORTÖRÜ ALİ HİKMET TUNCER - Sayın Başkanım, çok
özür dilerim , teknik bir konu s o ra b ilir miyim?
Az evvel

siz

s ö yled iniz

ki,

Hoşdere

Cadd esin deki

patlam a,

Mısır

B ü y ü k e lç iliğ in d e k i patlama ve Uğur Mumcu benzeridir, hiçb irin in de faili henüz
bulunm adı, araştırılıyor.
TACETTİN ASLAN - Bulunmadı.
KOMİSYON
be nze r bir

RAPORTÖRÜ

patlam a

daha

oldu

ALİ
RDX

HİKMET

TUNCER

kullanılan

- Ankarada

pa tlam a lard an,

buna

Tandoğan

M ebusevleri ö re n Sokakda 34 T 5269 plakalı takside.
TACETTİN ASLAN - Yıl kaç acaba?
KOMİSYON RAPORTÖRÜ ALİ HİKMET TUNCER - 1983. Aynı patlayıcı
k ullanılm ış. A nka ra'da kile ri soruyorum. D iğer ille rd e k in i Genel M üdürlü kten
sorduk da. Bunun faili bulu ndu mu?
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TACETTİN ASLAN - Yok, o da yok.
KOMİSYON RAPORTÖRÜ ALİ HİKMET TUNCER - Bu da RDX yalnız.
TACETTİN ASLAN - Evet efendim.
Şim di, bizim la boratuvanm ızdan, gerçi o zaman bakan arkadaşlarım ız
istem işler, bugüne kadar Türkiye genelinde RDX patlayıcı k ullanılan olaylar
h a n g ile rid ir diye istenilm iş. Tahmin ediyorum e liniz de k i not la boratuvardan
gelen notta var.
KOMİSYON RAPORTÖRÜ ALİ HİKMET TUNCER - Önemli, bu olayın
aydınla tılıp aydınla tılm adığı; çünkü, bu taksi de mutlaka bu nlar stok edilm işti,
bir yere hazırlanıyordu, patlamış orada, belli.
TACETTİN ASLAN - Meseleye bir RDX açısından bakmak bence sonuca
götürecek diye bir şey olmaz. RDX olayı, bildiğim kadarıyla geçen sene 1996
içe risin de bizim PKK grubumuzun yaptığı bir çalışmada, örgüt ü ye le rind e RDX
bulundu. Şimdi, yani o zaman bunu PKK'ya da açmak lazım.
KOMİSYON RAPORTÖRÜ ALİ HİKMET TUNCER -

Hayır, şim di, RDX

PKK'da bu lundu diye artık bu her yere yayıldı, salt olarak bu konudan bir şey
çıkmaz şeklind e

bir sonuca varm ak yanlış. K rim inolojik olarak

düşünm ek

lazım. Burada bir kanaat oluşmuş, RDX kulanılan patlayıcılarla ilg ili olay la r
sırala nm ış ve bunlardan hiçbirinin de faili çıkmamış gözüküyor şu anda.
TACETTİN ASLAN - Sadece bu RDX olayından birinin failleri b e lli. O da,
Bolu'nun Düzce ilçesinde RDX kullanılan bir öldürm e olayı var, onun failleri
bulu nm uş. Yalnız, onun konusu da siyasî içerikli bir eylem değil.
KOMİSYON RAPORTÖRÜ ALİ HİKMET TUNCER - O yok burada zaten.
TACETTİN ASLAN - Notlarımız içerisinde, dosyamız içersinde bu da
mevcuttur.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Mehmet Kartaş Beyi çağıralım.

-
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M eh m et Bey h oşgeld iniz.

MEHMET KARATAŞ -

Hoş buld uk.

BAŞKAN - Uğur Mumcu ile ilg ili olarak bu olay olduktan sonra, özel bir
ekip g ö r e v le n d irild i d e d ile r bize Uğur Mumcu cin aye tini aydınlatm ak için. Bu
özel ekibin içe risin de Mehmet Karataş'ta var de diler. Onun için sizi davet ettik
buraya.
MEHMET KARATAŞ -

ö z e l ekip oluşturulm ası Ankara D evlet G üvenlik

M ahkem esi C u m huriyet Başsavcısı Cevdet Volkan Beyin göreve başlam asıyla
birlikte, şim di kendisi de bu tahkikata yeni baktığı için, dedi ‘ böyle bir ekip
oluşturalım , sürekli bu arkadaşlarım ız ken dileri ilg ile n s in le r." O tarihte bu
ş ekilde bir ekip oluşturulm uştu.
BAŞKAN - Cevdet Volkan dönem inde?
MEHMET

KARATAŞ -

Cevdet

Volkan

Beyin

dö ne m ind e

bu

ekip

oluşturu ldu .
BAŞKAN - Nusret Demiral dönem inde?
MEHMET KARATAŞ -

Nusret Dem iral dö nem indeki arkadaşlarım ızdan

sizlere ömür üç tanesi zaten vefat etti.
TEVFİK DİKER (Manisa) - E celiyle mi?
MEHMET KARATAŞ -

Eceliyle tabiî.

BAŞKAN - Nusret Demiral dönem i, siz en esk isiy m işs iniz bu masada.
MEHMET KARATAŞ -

Sayın Başkan, bu olayın ba şla ngıç tarih ind en ,

tarihten 7 ay evveline kadar bütün bu size in tikal eden tah kik at evreklarm ın,
DGM'ye intikal eden tahkikat evraklarının tamamını ben kendim tanzim ettim,
kendim hazırladım , ifad elerin i ben aldım...
BAŞKAN - Güzel, güzel...
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MEHMET
yazışm aları,

KARATAŞ

DGM'ye

-

şevkleri,

işte

y üzleştirm eleri,

bilahara

tahkikatla rın

tele ksle ri,
hepsini

faksları,

ben

yaptım,

tarih ten 7 ay evvel de görev gereği başka bir göreve atandım, ayrıldım.
BAŞKAN - Hangi tarihte?
MEHMET KARATAŞ -

Eylül ayının 3'ünde falan aydıldım. M alum unuz

illerd e bir gözaltı izleme büroları oluşturuld u, yani, gözaltına alınan şahısların
kayıtları tutuluyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - 96 eylülünden mi bahsediyorsunuz?
MEHMET KARATAŞ -

96 eylülü nd e aydıldım.

BAŞKAN - Yani, siz 96 eylülü ne kadar bu işle fiilen ilg ile n d in iz .
MEHMET KARATAŞ -

Fiilen bütün yazışmalarını, her şeyini ben yaptım.

TEVFİK DİKER (M anisa) -

Uğur Mumcu cinayetiyle

ilk ilg ile n d iğ in iz

tarihi hatırlıyor musunuz?
MEHMET KARATAŞ

27 Ocak 1993.

TEVFİK DİKER (Manisa) - Olaydan üç gün sonra siz devreye g irdin iz.
BAŞKAN - 24 Ocakta olmuş cinayet. 24 ile 27 arasında...
MEHMET KARATAŞ -

Sayın Başkanım, ben o tarihe kad ar PKK'ya

bakan grup a m irliğ in d e görevliydim . O zamanki ismi (F) grubuydu, dış terör,
sağ

terör,

irticaî

fa a liye tle r

grubu.

Oradaki

adlî

yazışm aları

yapan

arkadaşım ızın yetersiz olması sebebiyle benim görev gereği orada çalışmam
uygun görüldü üstle rim iz tarafından ve o şekilde orada çalışmaya başla dım .
TEVFİK

DİKER

(Manisa)

-

Sizden

önce

ç a lışa nlarda n

sağ

olan

arkadaşlarınız var mı?
MEHMET KARATAŞ -

Sağ olan arkadaşlarım ız var da, onla rın hepsi

sırası geldi, ikinci bölg e illerine, şark hizm etine gittiler. Tabiî, sürekli bir arada
kalıcı olunmuyor.
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BAŞKAN -

Siz 27 Ocak 1993'te göreve başla dınız, olayd an üç gün

sonra. Ben net oiaraka şunu sormak İstiyorum: Sadece Uğur Mumcu cin aye tini
araştırm ak ve takip etmekle görevli bir ekip m iydiniz siz?
MEHMET KARATAŞ -

Sayın Başkan, ekipten ziyade gruptuk. Grup

olarak o gu rubun, o zamanki adıyla (F) grubunun tamamı, zaten bu tahkikatla
ilg ile n iy o rd u .
BAŞKAN -

Hayır, yani, başka olayla rda var önünüzde, m esela diğer

c in a y e tle rd e var fala n da...
MEHMET KARATAŞ -

Olay tarih i itib ariyle zaten bu tür o la y la r intikal

ettiği zaman...
BAŞKAN - Vali Bey veyahut da Emniyet Müdürü veyahut da Emniyet
Genel Müdürü, başka hiçbir işe bakm ayacaksınız kardeşim tamam mı?..
MEHMET KARATAŞ BAŞKAN -

Tabiî, tabiî, o şekilde talim at v e rilir zaten.

Başka hiçb ir işe bakm ayacaksınız, sadece

U ğur Mumcu

c in aye tine bakacaksınız.
MEHMET KARATAŞ -

Sadece Uğur Mumcu olayıyla ilg ile n c e k s in iz , bu

tahkikatı siz yürüteceksiniz, bu şekilde g ö revle nd irm eyi yapıyor.
BAŞKAN - Elinizde başka dosya yoktu yani?
MEHMET KARATAŞ BAŞKAN

-

Ben

onu

Elim izde başka dosyalarım ız var.
söylem ek

istiyorum.

Sizi

başka

do syalardan

arınd ırarak sadece bir dosyayla g ö re v le n d ird ile r mi?
MEHMET KARATAŞ -

Elimizde d iğe r faili meçhul cin a y e tle r de vardı,

biz o n la ra da bakıyorduk aynı zamanda.
BAŞKAN - Yani, siz özel bir birim d e ğildiniz.
MEHMET KARATAŞ -

Özel bir birim değil tabiî.

BAŞKAN - O zaman bu konuda en b ilg ili sîzsiniz em niyet açısından.
MEHMET KARATAŞ -

Evet.

-
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BAŞKAN - Bu Ayhan Aydın 31'inde gelmiş; yani, olaydan bir hafta sonra
gelm iş ifade vermiş ve ifadesi de büyük bir ölçüde olaya uyuyor.
MEHMET KARATAŞ -

Yazdığı senaryo, kafasından tasarladığı şeyler

tabiî olaya uygunluk sağlayor.
BAŞKAN - Olayın uyuşunu nasıl izah ediyorsunuz?
MEHMET KARATAŞ - O dönem le rde yine bu tahkikatın iç inde yiz, ekip le r
koşturuyor, tah kikatla r süratli bir şekilde devam ediyor, akla g e le b ile c e k her
türlü a lte rna tif ç alışm a lar yapılıyor ve çalışm alar baştan aşağıya tekrar gözden
ge ç irilm ek suretiyle acaba belli bir yerlerde çok küçük de olsa atladığımız
birtakım noktalar var da, bu, ileride tahkikatın seyri de ğiş ir mi diye tekrar
yapılan çalışm a lar yenid en gözden ge çiriliyord u.
Ayhan Aydın Dikmen Karakoluna g idiyo r -tarihleri kesin o larak şudur
b udur diyem iyorum , aradan dört yıl gibi uzun bir zaman geçti- bu a c ilen bizim
şubem ize in tikal ettirildi. Şubede bizzat ifadesini ben aldım. Diyor ki "ben iş
aram ak için falan çıkmıştım, kömür taşıyordum, orada lokanta vardı, oturdum
bir şişe su içtim. Bu arada. Uğur Mumcu'nun arabasının yanına iki kişi geld i,
bir araba geld i. Araba Uğur Mumcu'nun arabasının yanında durdu. Orada,
sanki lastik patlamış gibi tamirata başladılar. Bir tanesi,
arabanın

bijonu

fırladı

onu

al'

deyince,

diğer

şahıs

diğ e rin e
Uğur

'Mistik

Mumcu'nun

arabasının altına girdi, orada bir süre oyalandıktan sonra çıktıla r ve hareket
etti, gittiler. Kısa bir süre geçtikten sonra patama meydana geldi."
Biz, bunun ifadesini detaylı bir şekide aldık, adresini, b u lu n a b ilc e ğ i
tele fonu nu , her şeyini

aldık. Şahısları

görsen

ta n ıy a b ilir m isin?

"Görsem

tanırım" dedi.
Bu arada, İstanbul'da Musevî işadamı Jac Kamhi'ye suikast olayında,
İstanbul,

İslâmî

Hareket

ö rg ü tü n e

yön elik

operasyonal

çalışm alara

başlanmıştı, onla rın elinde de bu örgüt mensubu epeyce ş ahıslar vardı. Biz de,
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dedik ki, olm azsa, görevli bir ekip tefrik edelim , İstanbul'dan bu İslâmî Hareket
ö rg ü tü m en sup larm ı Ankara'ya getirelim . Ankara'da da o Necmi A s la ng il falan
yaka la nm ışlard ı. Hem bunların yüzleştirm esini yaparız hem bu örgütü çalıp da
Ankara'ya intikal ettirip, daha sonra Van iline giden değişik m arkada dört tane
oto vardı, bu otoların akıbetleri hakkında bilgi alırız ve daha başka neler
y a p m ışlar Ankara'da, ne gibi çalışma yapm ışlar detaylı bilgi alırız dedik.
Biz,

bu

şahısların

hepsini

tefrik ettiğ im iz

ekiple

birlikte

Ankara'ya

getirdik. A nkara'ya İslâmî Hareket ö rg ü tü m ensuplarını ge tirir getirm ez, ilk
işim iz, Ayhan Aydın'a gidip evinden dedik ki Ayhan gel. Madem, sen, arabanın
b ijo n u y la , la stiğiyle, tekeriyle uğraşanla rı gördüğünü söylüyorsun, bak biz 810 k iş ilik bir grup ge tirdik İstanbul'dan, iyice bir bak, eğer bunların içerisinde
var mı, d ikkatlice bak, en ufak bir detay bizim için çok önem li, bak, neticeyi
b ild irirs in dedik. Getirdik, özel aynalı teşhis odasında k endisinin ca n g ü v e n liğ i
açısından, biz orada teşhisi yaptırdık., Ayhan Aydın, yanılm ıyorsam , iki kişiyi
teşhis etti, isim lerini şu anda hatırlayamıyorum.
BAŞKAN - Mehmet Ali şeker, Ayhan Usta.
MEHMET KARATAŞ -

Mehmet Ali Şeker ile Ayhan Usta'yı teşhis etti.

M ehm et Ali Şeker de İran'da bombalı eğitim gö rdüğünü

ifad esinde

beyan

etmişti. Gece saat 02.30 sırala rında, 24 Ocak 1993 tarih i itib ariy le Mehmet Ali
Şeker ve Ayhan Usta isimli şahısların nerede oldukları, gözaltında bulunup
bulu nm ad ıkları,

g ö zaltınd ay s a lar

gözaltına

alındıkları

tarih,

gözaltında

d e ğ ille rs e , nerede oldukları yolunda elle rin d e bir bilg in in olup olm adığının
faksını

ben

gece

02.30'da

İstanbul'dan

gele n

cevap,

-net

olarak

her iki

hatırlıyorum -

şahsında

olay tarihi

İstanbul'a

çektim.

itib ariy le

Terörle

M ücadele Şube M üdürlü ğü nde gözetim altında oldukları, konuyla ilg ili de
Devlet G üve nlik Mahkemesi İstanbul C um huriyet Başsavcılığına bilgi verild iğ i
y olu n d a teleks geld i.
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KOMİSYON RAPORTÖRÜ ALİ HİKMET TUNCER - Teleks dosyasında var
mı şu an?
MEHMET KARATAŞ -

Tabiî, onla rın hepsi dosyada mevcut; o yapılan

karşılıklı yazışmalar, gelen cevabî tele ksle r fjalan, onla rın hepsi mevcut.
Ayhan'ı tekrar çağırd'm,
Mumcu'nun k a tle dildiği tarih

dedim

ki,

itib ariyle

bak,

bu

bu

şahıslar

in sanların,

rahmetli

senin

teşhis

Uğur
ettiğin

in sanların İstanbul'da gözaltında olduklarını, yazı da burada, İstanbul Emniyet
M üdür Yardımcısı imzalamış gelen faksı. Sen ne diyorsun? ‘ V allah i, benim
gördüğüm bu nlar dedi."
Daha sonra, biz, Ayhan Aydın hakkında başka bir araştırma yaptık, ailevî
durumu

nedir,

katle dilm esin de n

geçim ini
hemen

nasıl
sonra

temin
Türkiye

eder.

Uğur

Gazeteciler

Mumcu
Cemiyeti

rahm etlinin
o

dönem in

parasıyla 5 m ilyar liralık bir para ödülü koydu, işin içine para girince, yüzü de
tatlı, bu tür ihbarları veya bilg ile ri daha cazip hale getirdi.
Ayhan Aydın, inşaatlarda günü birlik iş bulursa çalışan, hanım ından ayrı
yaşayan,

had

safhada

geçim

sıkıntısı

çeken

bir

insan.

Daha

sonra,

İstanbul'daki bu arkadaşlarım ızın, meslektaşlarımızın tanzim etmiş oldukları
tutanaklarda

ta rih le r

d e ğiş tirilere k

yazılmış

falan

filan.

Buradan

Devlet

G üvenlik M ahkem esinde o dönemde savcı olan Sayın Ülkü Coşkun Bey bizzat
İstanbul'a gitti, 15-20 gün İstanbul'da kaldı, olayla rı orada daha ird e le d i, bu
konuyla ilg ili k e n dilerin in tanzim etmiş olduğu raporlar var, sizin dosyanıza
in tikal etmiştir. Burada herhangi bir kastın olmadığı anlaşıldı.
öz e tle rs e k , burada Ayhan Aydın'ın şahitliği, G azeteciler C e m iyetin in
ortaya koymuş olduğu

5 milyarlık

bir paranın

cazip

ge lm esind en,

kendi

kafasından... Hatta, ben, aile fertleriyle de görüştüm, abisi, hemen evinin
altında gecekonduda oturuyor. Abisi dedi ki, "bak kardeşim , benim kardeşim...
Bu, olay tarih ind e, burada, evde televizyonda beraber olayı izledik. T ele vizyon
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hemen filmi kesti, flaş ha be r olarak rahmetli Mumcu'nun katle dilm esi olaym ı
geçti. Burada benim yanımda beraber çay içiyorduk. Bu, nerede gitmiş de
görm üş?!" Ben de dedim ki, bu konuda senin ifadeni alalım. "Ben, şimdi
gideyim , po lise ifade vereyim!.. Bir de bizim sülale ters bir s ü lale -onların
m em leketi Kars olduğu için- şimdi, bize, bak, bak bu n la r abi kardeş gitm işler
po lise . U ğur Mumcu olayına karışmışlar falan diye bir sürü sansasyon yaratır.
Benim

yanımdaydı,

bunun

söyled ikle ri...

Bunalım da

kendisi.

Hanımı

da

çocuğunu aldı, m eleketine çekti gitti. Serseri... Tabiî, bizim y an ım ız d a.” dedi.
Ayhan Aydın'ın tanıklığı bu şekilde.
Bir de Ozan vardı. Ozan'ın an ne sinin bir sig orta şirketi vardı İstanbul'da.
Sig orta şirke tinde gidiyor, çalışıyor, an nesinin yanına gidip g e liy o r falan.
Baba, anne ayrı yaşıyor. Biraz serbest büyümüş, aile d is ip lin i olm ayan bir
çocuk. M ersin'de gidiyor, bir otelin antetli kâğıdını alıyor, oraya Uğur Mumcu
ile ilg ili bir şeyler karalıyor falan. Rahmetli Mumcu'nun aile s in in ev adresin i
almış,

yanılm ıyorsam

118'den

falan

elde

etmiş

veya

başka

bir

yerden

öğrenm iş. G eliyor, diyor ki "ben Uğur Mumcu'yu öld ü re n le ri biliyo rum , size
bunun hakkında bilgi vereceğim ."
Yalnız, burada şunu arz edeyim size: Bu bilgi -gerçek olm adığı daha
sonra anlaşıldı da- Güldal Mumcu Hanım efendiye in tikal ettiği zaman polisin
haberi olmadı bundan. Daha sonra, şahıs, elinde birtakım otel anteti taşıyan
kâğıda yazdığı

uydurm asyon

birtakım

b ilg ile ri

veriyor,

daha

sonra

bizim

ha be rim iz oldu. O zaman yanındaki arkadaşla be rab er çekip g id iyo rla r, sırra
kadem basıyorla r. Daha sonra bizim haberim iz oldu. Biz, M ersin'deki otelden
b aşladık tahkikata; yani, iğneyle kuyu kazar gibi. Yanındaki arkadaşını bulduk.
Arkadaşı "vallahi, ben İstanbullu olduğunu biliyorum . Benim ticarî bir taksim
v ardı.ben, bunu Adana'd an Mersin'e götürdüm. Bunun dışında, anası nedir,
babası n e dir
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babası nedir, nerede oturur, ikamet adresi nedir, telefon numara’arm ı
bilm iyorum " dedi. Biz, elinde bilgi var diye bu şahsm robot resmini çizdirdik.
En ufak bir şey olduğu zaman hep saldırıyoruz. Aman, inşallah altından bir şey
çıkar da bu olay aydınla nır, Türkiye olarak rahatlarız diyoruz.
Sonunda, şahsı, annesinin sigorta şirketinden, burada kaldığı otelden,
verdiği adreslerden araştırm ak suretiyle, İstanbul'da bulduk; bulu nm ası da
hakikaten güçtü. Sadece, elim izde bir robot resim vardı, soyadı vardı, başka
hiç bir şey yoktu. İstanbul'dan getirdik, burada kendisiyle konuştuk. Tek
gerekçesi Mumcu a ilesind en sızdırabildiği kadarıyla para sızdırmakmış. Biz,
bunu. Numune Hastanesine sevk ettik, oradan da ruhsal yapısı yönünden bir
rapor aldırdık. O rapor da dosyanızda mevcuttur. Yalan s ö yleye bilecek bir
yapıya sahip olduğu şeklinde rapor verdiler.
D e ğ e rle n d irm e d iğ im iz hiç bir şey kalmadı. Olay tarihi itib ariyle, Karlı
Sokaktaki son üç günün -olay tarihi de içinde olmak üzere-

m eteorolojik

yapısını dahi. M eteoroloji Genel M üdürlü ğünden sorduk.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bir hayli zaman geçti. Olayın üzerinden dört
yıl geçti. Kayda değer bir noktaya gelinem edi.
MEHMET KARATAŞ - Gelinemedi, evet...
TEVFİK DİKER (Devamla) - Bu gelin em e yişi neye bağlıyorsunuz; yani,
niye kayda değer bir şeye gele miyoruz? Hepim iz çalışıyoruz, çok büyük
özveriyle çalışıyoruz, büyük gayretler sarf ediyoruz; ama, kayde değer bir yere
de gelem edik.
MEHMET

KARATAŞ

-

Efendim,

ben,

size

şunu

sam im iyetim le

söyleyeyim : Uğur Mumcu katliamını gerçekleştiren fail
veya
faillerin
bulu nm asına, rahmetli Uğur Mumcu'nun aile fertlerinden sonra en çok isteyen
insanlardan biri de benim. Niye ben; günlerce, şubede, aç, susuz, uykusuz
büyük bir efor sarf ettik. O k lasörler dolusu tahkikat evraklarının hepsi, benim
göznurum , elem eğim . Emek sarf ettik. O kadar emek boşa gitm eseydi... Olayın
akabinde, rahm etlinin son yapmış olduğu, daha doğrusu hazırlam akta olduğu
bir kitap vardı. Bu kitapla ilgili, evindeki b ilgis ay a r dis ke tle rin d e k i bilgiler,
hiçbir şekilde hiçbir birim e intikal ettirilm edi. Eğer, bu...
BAŞKAN - Ettirilmedi...
MEHMET KARATAŞ - Ettirilmedi... Güldal Hanım, ö ze llik le , müsaade
etmedi onların alınmasına.
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Ben de şöyle d e ğe rlen diriyorum : Bu kadar geniş kapsamlı bir tahkikat...
Her şey yapıldı. Acaba disketlerde bir adres, bir isim, bir bağlantı veya bir
şahıs adı o la b ilir miydi?..
BAŞKAN - Yani, Emniyet olarak, o disketle r sizde değil.
MEHMET KARATAŞ - Başkanım, bizde değil. Zaten, Güldal Hanım,
"k e s in lik le bu disketleri kimse istemesin, veremem" dedi. Alınmadılar.
Alınm adığı gibi, bu disketler, hiçbir yetkili birim tarafından da

in celenm edi.

Rahm etli nasıl bir çalışma yapıyordu, acaba kim lerin nasırına basmıştı, acaba
kim leri rahatsız etmişti?..
TEVFİK DİKER (M anisa) - O disketin dışında, biz o çalışmayı yaptırdık,
bugün K om isyonum uza geld i. 2 Şubat 1992 tarihinden 24 Ocak 1993’e kadar
yaptığı çalışm alarının yüzde 52,6'sını (158 yazısı) Kürt sorununa ayırmış.
Birinci ö n c elik Kürt sorunu, ikinci öncelik, 117 yazıyla ABD; üçüncü ön celik de
114 yazıyla PKK. Sizin bunun dışında..
BAŞKAN - Kürt ile PKK aynı şey değil midir?
TEVFİK DİKER (Manisa) - Kürt sorunu ayrı... PKK bir bölücü bir örgüt;
ama, ülkedeki Kürt sorununa başka bakış açjları da var...
KOMİSYON RAPORTÖRÜ ALİ HİKMET TUNCER sorununun içerisinde mesela...
TEVFİK DİKER (M anisa) - Yani, o ayrı bir olay...
Bu çalışma var. Yapıldı. Bunun dışında sizin

Hİizbullah da Kürt

tahmin

ettiğiniz,

bu

çalışm aların dışında, rahm etlinin son günlerde üzerinde çalıştığı disketlerde
özel bir şeyler b u la b iliriz miydi?..
MEHMET KARATAŞ - O o la b ilird i. Belki de bir isim, bizi çok yerlere
g ö tü re b ilird i.
BAŞKAN - Disketler kaç tane, sayısı belli mi?..
MEHMET KARATAŞ - Onun bilm iyoruz. Yani,

G üldal

Hanım,

hiç

m üsaade etm ediğ i için, kaç tane disket var...
BAŞKAN - Siz, biraz tecrübeli bir polissiniz. Bu şeyde, benim gördüğüm
kadarıyla çevre araştırm ası konusunda, biraz şey yapılm ış gibi... Siz de
olaydan üç sonra gö re v le n d irilm iş s in iz . İfade alım larında, mesela, ailesinin
ifadesinin alınm asında, kard eşle rin in ifadesinin alınmasında...
MEHMET KARATAŞ - Onları, olduğu gibi DGM aldı zaten, biz ifade
almadık.

-
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BAŞKAN - DGM de... Böyle ayrıntılı bir ifade alınmamış gibi geliyor
bana, dosyalardan...
Artı, komşularının, o çevrenin ifadeleri konusunda bir şey var gibi
geliyor; belki, büyük adam diye ihmal edilm iş gibi geliyor. Mesela, sıradan Ali
ağa. Veli ağa, oradaki bir kapıcı falan öldürülm üş olsa, öyle tahmin ediyorum,
mesela, kapıcının hanımı öldüyse kocası, kocası öldüyse çocukları, oradaki
yönetici gibi, biraz daha ayrıntılı bilg ile re başvrulu rdu diye şey yapıyorum.
MEHMET KABATAŞ - Başkanım, oradaki taksi duraklarına falan...
Arabaya daktiloyu falan da yüklettik... Hatta, oradaki arkadaşların işlerine
engel olm ayalım , ekmek parası kazanıyorlar diye, daktiloyu, kağıtları falan alıp
götürdük, aşağıdaki ve yukarıdaki (hem Köroğlu'ndaki hem de aşağıdaki) her
iki taksi durağındaki, gece ve gündüz çalışan tüm taksi şofö rlerin in ifadeleri
alındı.
Bunun
çevredeki

yanı

sıra

gö re v le n d ird iğ im iz

ap artm anlarda

oturan

konu

diğer

ekipteki

kom şulardan,

arkadaşlarım ız,
ö ze llikle,

gece

s aatlerinde, olayın olduğu gün, olaydan bir gün evvel, gece, orada şüpheli
şahıs, bir araba veya rah^^metii Uğur Mumcu Beyin arabasının yanında
oyalanan birtakım insanlar, birtamı araç gereç, materyal; ne gördünüz, ne
b ild in iz şeklind eki ifadeler alındı.
Vatandaş "ben akşam 20.30'da falan geld im , evime girdim , herhangi bir
a n o rm a llik yoktu, ertesi günü de pazardı, ben yatıyordum, bir patlama sesi
oldu, dışarı çıkıp baktığımda Uğur Beyin arabası parçala nm ış vaziyette, su
de po sunu n olduğu yerde de rahm etlinin cesedi vardı, ben, bunun dışında bir
şey görm edim " diyor.
Bunun yanı sıra, Güldal Hanımın ve d iğe r yakınlarının ifadeleri de, bizim
şubem ize falan hiç biri gelm eden. Devlet G üvenlik Mahkemesi C um huriyet
Başsavcılığında alındı. Adliyelerd e de ifad eler genelde ana batlarıyla ve öz
olarak alınır. Biz, bir örgütçünün ifadesini alırken, doğduğu tarihten
başlıyoruz, yakala ndığı güne kadar en ufak bir detayı atla m adan hepsini
sayfalar dolusu... En az bir dört beş sayfa geçmişi tutuyor zaten. Fakat,
m ah kem e lerim izde buna zaman da müsait olmadığı için, onlar ge nelde, öz ve
kısa ifade alırlar.
BAŞKAN - Öz ve kısa ifade olunca, taksi şoförünün ifadesi görmedim ,
duymadım.

-
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MEHMET KARATAŞ - Görmedim, duymadım deyin ce de niye görm edin,
niye duym adın diye bir soru getirem iyo rsun uz Başkanım. "Ben, o saatte
müşteri almıştım veya o saatten on onbeş dakika önce zil çaldı, filan
apartm andan müşteri aldım, hanım efendiyi götürdüm , alışveriş yapacakmış, bir
yere bıraktım. Tekrar geld iğim d e, olay olmuştu" diyor.
Ben, ö ze llikle de, orada taksi ş oförlerinin başı olan kahya veya durak
sorum lusu tabir ettiğ im iz şahsa dedim ki "Uğur Beyin arabası sizin hemen alt
tarafınızda, sağ tarafta park etmiş vaziyette.

Siz, bunun

Uğur Muncu'nun

arabası oldu ğun u b iliyo rs unu z -İşin enteresan tarafı, taksi şoförleri veya taksi
durağının kurucusu, oradaki başkanı rahm etlinin hem şerileri, onla r da
Kırşehirli- hiç d ikkatin izi çekmedi

mi?

Bu, Uğur Beyin arabası,

bu araba

yıllardan beri de kendisinin kullandığı arabası. İnsanlar, arabanın etrafında
gezinen, binayı gözetle yen, arabayı uzaktan gözetle yen var mıydı" dedim.
“Valla, biz, buraya taksi durağı kurulurken, karşıdaki bina lard an çok tepki aldık
'kurulm asın, bizim hanımımız, kızımız, çoiuğum uz çocuğum uz yarın balkona
çıkıp oturacak, burada şoförler olacak, ayıp olur, olmaz, biçim siz olur' diye
tepki gö s terdiler; hatta, biz, rahmetli Uğur Ağabeyden rica ettik. Binalara
bakan kısım lara renkli buzlu cam taktırdık. Yani, sırf orada oturan hanım la r
falan rahatsız olmasın diye" dedi.
Sayın Başkan, hakikaten,

ben

orada

ifadeleri

aldım.

Tamamen,

rahm etlinin arabasının olduğu yer hiç gözükmüyor. Karşı tarafta, şöyle
o tu rd uğ unu z zaman, karşı b in a la r gözükm üyor; ancak, yan taraftan biri gelirse
kapıya o şekilde veya üst taraftan

gele ni g ö reb iliy o rs un uz . Aşağı tarafta,

tamamen buzlu cam takıldığı için irtibat kesik.
A şağıdaki durakta da yol biraz daha hafif viraj alıp dönüyor, buradaki
duraktan baktığınız zaman buradaki kesiti görme imkânınız hiç yok. Biz, her iki
durak arasındaki

mesafeyi, otonun

durduğu

yer

itibariyle,

g ö rü le b ilir

mi,

görüle m ez mi, ne kadarlık bir görüş açısından b a k ıla b ild iğ in d e gö rülü r falan...
Biz, bunların hepsini d e ğe rlen dird ik. Aşağıdaki duraktan mümkün değil.
Yukarıdaki de biraz evvel arz ettiğim gibi, o renkli buzlu cam takıldığı için, hiç
görme şansı yok.
Adam "ben görm edim " diyor. "Ben görm edim " diyen insana, bizim, polis
olarak, d iy e b ile c e ğ im iz hiçbir şey yok.
BAŞKAN - Yok tabiî... Burada, o günün taze liğ i sırasındaki ayrıntıları,
şahsen, çok önem li gördüğüm için şey yapıyorum; çünkü, elde bir delil
-

1002 -

bırakılm adığı için, belki, bir ayrıntı, en küçük bir ayrıntı bir yere götürebilir.
Tabiî, sizin e m e ğin iz geçmiş epeyce.
KOMİSYON RAPORTÖRÜ ALİ HİKMET TUNCER - Sayın Başkan, sizin
sorunuza eksik cevap verdi. Siz dediniz ki “ bu tür bir cinayet niçin çözülm edi,
bu konuda kan aa tiniz nedir?"
BAŞKAN - Ben, kanaat konusunu sormadım. Ben, daha çok bir şey
sormuştum; nedir o...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Onu ben sordum... Yani, kayda değer bir adım
atamadınız. Şimdi, çok ilgin ç bir cümle söylediniz, tutanakla ra da geçti. Güldai
Mumcu'nun, eşinin cin ayetinin aydınla nm asıyla ilgili, size yeterince yardımcı
olmadığı çıkıyor buradan; öyle mi?..
MEHMET KARATAŞ - Hayır... Yeterinci yardımcı olma değil de... Olay
akabinde o disketle r incele nseydi...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yazılı talep ettimiz mu bunu?..
MEHMET KARATAŞ - Efendim?..
TEVFİK
DİKER
(Manisa)
Aileden
yazılı...
G üld al
Mumcu
Hanım efendiye, faile ulaşmamız için, şu, şu, şunların, ken dilerin in nezaretinde
denetim inde, bir yerde dinlenm esiyle ilg ili bir yazılı tale biniz oldu mu Emniyet
olarak?..
MEHMET KARATAŞ -

Benim bildiğim kadarıyla

Ülkü Coşkun

Beyle.

Güldal Hanım görüşm üşlerdi bunu. O dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi
Savcısı Ülkü Coşkun Beyle -yanlış hatırlamıyorsam veya yanılm ıyorsam
gö rüşm üşlerdi- fakat, G üldal Hanım -o olayın verdiği şok, acı- vermedi, olayın
şoku ve

acısı

üzerine

de

herhalde

fazla

da

ısrar edilm edi,

daha

fazla

in cinm e sinler diye.
TEVFİK DİKER (M anisa) - Ama, siz, çözüm için, bunu, hâlâ çok önemli
bulu yorsunuz; değil mi; yani, o disketlerin dinlenm esini?..
MEHMET KARATAŞ - Rahmetli, ülkenin içerisindeki birtakım uyuşturucu
ticareti
yapanlar,
silap
kaçakçılığı
yapanlar;
yani,
ülkeye,
Türkiye
Cum huriyetine zararalı olab ile cek faa liye tleri gün ışığına çıkarmak için çok
büyük gayret sarf ediyord u. Biz, kitapları da zaman zaman karıştırıyorduk,
okuyorduk. Olay meydana geld i; aşırı dinci örgütler üstlendi. Olayın akabinde
PKK, alela cele üstlendi, 24 saat geçmeden PKK'nın ERNK Avrupa kanadı
açıklama yaptı "biz olayı üstlenmiyoruz, olayın bizim le ilgisi yok" dedi. Bir sürü

-
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varsayım lar var. Behçet Cantürk ile bağdaştırıinnaya
parm ağı o la b ilir diye. Bir sürü alte rna tifler var.
Burada,

işi biraz da zora sokan,

otonun

çalışılıyor,

infilak

etmesini

onların
sağlayan

bom banın RDX-C4 tabir ettiğim iz plastik patlayıcı olması ki -bu Doğu Bloku
ü lk ele rind e, dem ir perde kalkınca, insar>lar, bu RDX-C4'le ri, oralardan çok
daha kolayca, temin eder hale ge ld ile r. Eskiden, çork zordu; ancak, el yapımı
veya o işin çok uzmanı olan bir bomba hazırlayıcısı hazırlayacaktı. Şimdi,
RD X-C 4'leri B ulgaristan'dan da a la b iliyo rsun uz. Bugün, gidip , Arnavutluk'tan
da temin e d ile b ilir- olayı biraz daha güçleştirdi. Her örgütün usulleri vardır,
yöntem leri vardır.
T em ennim iz -elde olan, devle tin verdiği im kânlar neyse, onun dışına
çıkamıyoruz, verilen imkân neyse, ona göre çalışılıyo r-inşa lla h, bir an evvel,
hiç be lli olmaz, yapılacak olan bir operasyonda, elde edilecek olan birtakım
şahısların bu olayla ilgi ve irtibatı tespit edilir, bu olay da aydınla nır, herkes
de şöyle rahat bir nefes alır.
BAŞKAN - Murat İpek ve Murat Demir'i d in le d in iz mi televizyonda?.. İki
tane itirafçı var ya...
TEVFİK DİKER (Manisa) - PKK itirafçıları...
MEHMET KARATAŞ - Yok. Dinle yem edim onu Başkanım.
BAŞKAN - D inle m iş olsaydınız, onla rın ifad esine ne diyorsunuz diye
soracaktım.
KOMİSYON

RAPORTÖRÜ

ALİ

HİKMET TUNCER

-

Ama,

onlar,

bu

konuyla ilg ili ifad elerin i televizyonda açmadılar.
'
BAŞKAN - "Uğur M um cu’yu öld ü re n le ri biliyoruz, işte, elim izde fotoğraf
v a r” falan gibi...
MEHMET KARATAŞ -

Başkanım, ben onu dinleyem edim . O zaman,

demek ki, bizim yoğun bir çalışma saatim ize falan denk gelm iştir. O haberi
atlamış o la b iliriz .
BAŞKAN - Başka soru var mı?..
REFİK ARAS (İstanbul) - Ben, şöyle bir şey söyleyecektim .
BAŞKAN - Yalnız, olayın başından bu tarafa, dosyayla

işi

-'^lan

arkadaşım ız...
REFİK ARAS (İstanbul) - Mehmet Bey, madem ki, dosyaya bu kadar
vakıf, şöyle bir şey sormak istiyorum: Olayın DGM bünye sind e incelenm iş
olması,

belki,

bir tarafında

M illî

İstihbaratla
-
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ilg ili

çalışm aların

müşterek

yürümesi ve saire... Siz, savcı, emniyetçi, tek başınıza her şey olsaydınız,
yapmak isteyip de yapam adığınız bir şey kaldı mı acaba; yani, siz, tek başınıza
karar verir olsaydınız, ben olaya şöyle giderd im , şunu da arardım gibi, içinizde
bir şey kaldı mı; bir, çok önemli.
İkincisi, neticede bu kadar emek verm işsiniz ve dikkat ettim, şimdi de,
çok iyi niyetlerle diyorsunuz ki "..devletin verdiği im kânla r çerçevesin de,
inşallah, yine bir ipucu bulunur." Çok güzel bir temenni. Doğru söylüyorsunuz.
Ama, şu kadar yıl, bu işlerin içerisin de, dosyaya göznuru döken bir insan
olarak, kafanızda, diyelim ki, asgariden iki şıkka in dirilm iş bir iz kalmalıdır.
Yani, bu tahmin olarak -tabiî ki tahmin olarak, zaten, bilsen iz söyleyeceksm izben, bunu ya A grubuna ya B grubuna bağlıyorum gibi kafanızda bir düşünce
oluşm uş olması lazım.
Bu iki suali cevaplam anızı istiyorum.
MEHMET KARATAŞ - Birinci sua lin izi cevaplayayım: Bu konuyla ilgili
acaba şu da yapılmış olsaydı, belki bir neticeye giderdik gibi içimde herhangi
bir kuşku yok. Yapılması gereken neyse, İstanbul'la müşterek de çalışıldı,
gerekli bilgi akışı da sağlandı, şahıslar da buraya g e tirild i, y üzleştirildi; hepsi
yapıldı. Şahısların, T ürkiye’de, zaten, eylemsel çalışm aları son yıllara tekamül
ediyor, rahmetli Uğur Mumcu olayından evvelki yıllara tekamül ediyor ve
bunların eylem yerleri de genelde, İstanbul ağırlıklıdır.
Bugün, bunlar, 4-5 binin üzerinde arabayı çalıyor, sahte plaka
basıyorla r, sahte tescil be lg ele riyle m uhtelif yerlerde, şahıslara satıyorlar;
buradan elde ettikle ri ge lirleri, örgüt adına harcıyorlar. Örgüt adına
harcanıyor; ama, birini örgüte veriyorsa, ikisini de cebine koyuyor.
Benim kişisel... Bu tahkikata yaptık, koşturduk, yazdık, çizdik,
d e ğe rlen dird ik , böyle kafamızı yastığa koyduğumuz zaman, Türkiye'de, son
yıllarda da bu iyice meydana çıktı, müthiş bir uyuşturucu trafiği var. Rahmetli
de bu uyuşturucu trafiğinin Türkiye üzerinden yaşanm asından dolayı çok
rahatsızdı. Bunu kitabında falan da açıkça yazdı. Bunların üzerine, bir hayli
gidiyordu. Zaman zaman, Cumhuriyet'teki köşeyazıları olsun, yayımladığı
kitaplar olsun, ö z e llik le son dönem lerde ve bilhassa, son yıllarda yayımladığı
eserleri de, Türkiye C um huriyetin in birlik, berab erlik ve bü tünlüğü Türkiye
üzerinde oynanmak istenen kirli oyunların bertaraf edilm ek suretiyle ortadan
kaldırılması yönündeydi. Bunlardan kim rahatsız olab ilir; bunlardan, binn ci
derecede, -bu benim kişisel yargım- uyuşturucu tacirleri rahatsız olur. Diyecek
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ki, ben, bu uyuşturucuyu alıyorum, Türkiye'ye Iran, Pakistan üzerinden,
Hakkari-Yüksekova veya Van-Başkale üzerinden geçiriyorum , İstanbul'a
getiriyorum , buradan gönderiyorum . Uğur Mumcu'nun sürekli beni iğneleyip de
e line ne geçecek; niye beni rahatsız ediyor; niye benim üstüme geliyor?
U yuşturucudan da çok büyük pa rala r kazanılıyor. Son yıllarda, silah
kaçakçılığı da akla ge le b ilir; fakat, uyuşturucu trafiğinin y oğunluğu olduğu
için, ben, bunu uyuşturucu işine biraz daha -kişisel olarak- bağlamak
istiyorum. R ahm etlinin yaptığı araştırm alardan dolayı, rahatsız olan büyük
uyuşturucu ticareti yapan... Öbür tarafta adam la r uyuşturucu ticareti yapıyor
-ben, şark hizmetim i H a kkari-Yüksekova'da yaptım- 5 kilo, 10 kilo falan
götürüyor, devrediyor, satıyor, oradan aldığı parayla , altına bir Toros marka
araba alıp geliyor. Bu, onunla yetiniyor. Fakat, büyük çapta uyuşturucu işi
yap an lar ton larla götürüyor. Bir ara, jandarm a farkına vardı. BaşkaleYüksekova arasındaki Zernek Barajında, Ford kargo kamyonu olduğu gıb'
baraja gö m dü ler ki, üzerinde 5 ton uyuşturucu olduğu söylen iyord u. Rahmetli
bunların üzerine çok gidiyordu.
REFİK ARAS (İstanbul) - Yani uyuşturucu... İhtim alin biri o... Bir ihtimal
daha söyler m isiniz?..
MEHMET KARATAŞ - İkincisi de PKK olayını çok irdeledi; yani, bu işte.
PKK-uyuşturucu bağlantıla rı üzerinde durdu ki, artık, bugün herkes biliyor ki,
PKK uyuşturucudan çok büyük rantlar sağlıyor. Bunu meydana çıkardı. Bundan
da illeg al olarak faaliyet gösteren herkes rahatsız oldu. Efendim, şurada
hepim iz oturuyoruz ve rahm etlinin yapmış oJduğu bu çalışma için diyoruz ki,
yerinde dir, doğrudur, ülke üzerinde oynanmak istenen oyunları bertaraf etmek
için uğraşıyor. Biz bundao rahatsız olmuyoruz; ama, oyunları oyn aya nla r
rahatsız oluyor.
TEVFİK DİKER (M anisa) -

Bu uyuşturucu

rantı büyük

bir rant.

Son

z am anlarda, gündem e, Susurluk'ta kamyonla çıkan bu ranttan payını alan,
devle tin içe risin de görev yapan kişiler de çıkıyor, pa saportlar çıkıyor. Acaba,
Mumcu c in aye tinin çözüm lenm esinde devlet içe risin de böyle bir yerlerde olan
insanların karşı çalışm aları veya gerekli yardımı yapm am aları gibi bir durumla,
hiç karşılaşmış o la b ilir misiniz?..
MEHMET KARATAŞ - H a y ır

efendim...

Ben,

karşılaşmadım . Yani, ona, ben, hiç ihtimal verm iyorum.

-
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hiç

öyle

bir

durumla

Bugün, Uğur Mumcu, Türkiye için çok büyük bir değerdir; kalemiyle,
yorum uyla , anla tım ıyla, söylemiyle... Artık, bu işi, çok büyük çapta yapan
insanlar, ken dilerin e bir engel görmüş o lab ilirler, böyle bir engeli ortadan
kaldırmayı da uygun görm üşle rdir. Ben, böyle de ğe rlendiriyorum .
TEVFİK DİKER (Manisa) - Eşref Bitlis Paşa olayıyla üç aşağı beş yukarı
irtib a tia n d ıra b iliy o r musunuz onu?.. Aynı zamanlarda... O da, sizin de diğin iz
gibi, O rtadoğunun yapılanması, o dediğin politikaların, silahın, uyuşturucunun
karşısında m ücadele etm esiyle bilinen ve hemen hemen çok yakın zam anla rda
öldü de de n ile m iy o r artık, suikasta doğru g idiyo r Eşref Bitlis olayı da...
MEHMET KARATAŞ - Ben, o konuda bir şey söylem eye muktedir
değilim ; sebebi, tahkikatı biz yürütmedik, olduğu
gibi, Türk Silahlı
Kuvvetlerim izin kendi bünyesinde oluşturulan y etk ilile rim iz yürüttü. İfadeler
nedir; o uçağın bakımını yapan teknisyenler ifad elerin de ne demiştir; kim lerdir;
personelin geçmişi nedir?..
Biz, olay tarihi
itibariyle, rahmetlinin
evinin
yakınında
Tunus
B ü y ü kelçiliğ i ikametgâhında, Hassas Bölgede görevli p o lis ler vardı, biz.
onların g e çm işle rine varana kadar araştırdık. Artık, tahkikatı öyle genişlettik
ki, kendi arkadaşlarım ız için bile -ki, bu in sanlar m esleğe alınırken, bir sürü
aşam adan geçiyor, hakla rında çok çeşitli tahkikatlar yapılıyor-haklarından
tahkikat yapalım dedik; geçm işle ri nedir, ne değildir, nasıl inşalar?
Silahlı Kuvvetlerimiz, tahkikatı ne şekilde yapmıştır, ne şekilde ifadeler
alınmıştır, bu olayla ilgili yetkili m ühendisler ne şekilde raporla rını vermiştir,
onları b ile m e d iğ im iz için... Tabiî, çok acı bir olay. Eşref Bitlis Paşamız da
-Allah rahmet eylesin- çok büyük bir değerdi Türkiye için.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk.
MEHMET KARATAŞ - Ben de memnun oldum. H erhangi bir şey olduğu
zaman, yine, em rinizdeyiz, istediğiniz zaman geliriz, bilgi isten diğin de arz
ederiz. .
iyi çalışm alar.
BAŞKAN - Turgut Geleken, Şaban Kiraz, Attila Ararat ve Muammer
C angül'ü alalım.
Bize d e diler ki “Uğur Mumcu, cin ayetini özel olarak araştırm akla görevli
bir ekip kurduk. Bu ekibin içerisin de bu arkadaşlarım ız görevli." Biz, onun ıçın,
sizleri davet ettik; ancak, biraz önce. Tacettin Beyle konuşurken, Tacettin Bey
"ben, 1994'ün Haziranında göreve geldim. Diğer arkadaşlarım ız, hep, benden
-
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sonra göreve geldiler. Dolayısıyla, biz, bir masanın gö revlisiyiz. Ö zellikle ,
Uğur Mumcu'ya münhasır d e ğ iliz ” dedi. Onun için, hepinizi topluca aldık ki,
vakit kaybetm eyelim diye. Bu konuyla ilgili ilave e d ece ğin iz bir şey varsa,
d ik k atin iz i çeken bir husus varsa, g ö rıjş leriniz i a!alım diye, sizleri topluca
aldık. Öbür arkadaşımız, sizden biraz daha eskiymiş, belki eskiye ait bir şey
vardır diye onu ayrı aldık.
TURGUT GELEKEN - öla y ın olduğu tarihte çalışıyorduk.
BAŞKAN - Evet çalışıyordu, onun için çağırdık. Söz alm ak isteyen?..
TURGUT GELEKEN Sizin sormak isted iğ iniz bir şey varsa,
cevaplayalım .
BAŞKAN - Bizim sormak istediğ im iz yok. Yani, siz, bu tahkikatı
yürütüyorsunuz. Bizim istediğim iz şuydu: Devlet yetkilile ri, Bakan, Vali de diler
ki “biz, bu iş için özel bir ekip kurduk." Biz, esas o ekiple görüşm ek istiyoruz.
Fakat, zannediyorum , bu cinayet işlenmiş, bunu sağcılar işlem iştir -veyahut
irtica cılar işlem iştir denmiş: dola yısıyla sizin masaya verilm iş; ama, sizin
masada Uğur Mumcu cinayetinin yanında başka do syalar da var. Dolayısıyla,
hep beraber yürütüyorsunuz. Onun için, tahkikat yürütülürken, siz de epeyden
beri, bir iki sen ed ir iç e risin desiniz, eksik gö rdüğünüz bir yön oldu mu veyahut
da bu konuda

Kom isyonumuza s ö y le y e b ile c e ğ in iz bir şeyler var mı;

soruyoruz.
TURGUT GELEKEN -

Tahkikatla

ilgili, zaten,

dosyayı

onu

okuduysanız,

yapılmış olan şeyler aşağı yukarı var. Eksik kalan şeyler nedir, bunlara ilişkin
bir şeyler söylemek zor; çünkü, bu, öyle bir şey ki, araştırm adan, yeni, bir
gelişm e olduğu zaman, zaten, anında onunla ilgili çalışmamızı yapıyoruz,
buradaki arka da şlarla birlikte. Zaten, sorumlu am irim iz de Tacettin Beydir. Bu
konuda, DGM'ye de bütün çalışm alarım ızla ilgili net bilgi veriliyor. Tabiî,
ga zetelerde yazıldığı gibi değil de, dosyayı okumuş k işiler olarak, dosyada
yazdığı şekilde birtakım id dia la r bir sürü... Herkes bir şey söylüyor. Yani,
mantık ve eldeki somut v eriler neyse, onların doğru ltusun da yapılan
çalışmalar. O çalışm alara, zaten, herhangi bir gelişm e olduğu zaman, anında,
ekleme yapılıyor. Onun dışında fazla bir şey yok. Y a p ılab ile c ek bir yorum da
yok.
BAŞKAN - Var mı ilave e d ec e ğin iz bir şeyler?..
ŞABAN KİRAZ - Bizim şahsi görüşümüz.
BAŞKAN - Tabiî.. K an aa tlerin iz de önemli. Şahsi görüşü nüz de önem li.
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ŞABAN KİRAZ - Olayın olduğu yıllarda, belki, biz bir başka vilayette
görev yapıyorduk, olayların oluşum şeklini basından izledik. Daha sonra,
k endim izi bu olayın içerisin de bulduk. O grupta çalışmamızdan dolayı, o
dosyalara vakıf olduk. Bir başka grupta çalışan kişi, belki, o dosyanın içeriğini
bilem eyecek. Dosyaları, bugüne kadar in celem işizdir. Sizde mevcut tüm
verilerin tamamı bizde de vardır.
Bence, en büyük eksiklik, olay anında Sayın Mumcu'nun eşi Güldal
Hanımın Emniyet y e tkilile rine , son çalışmasıyla ilgil hiçbir doküm an, disket,
çalışma notu... Bunların ibraz edilmemesi... Geçmişte değil, yakın bir tarihte,
DGM savcumızın şifahi talimatı üzerine, Güldal Hanıma bir tebligatta bulunmak
için yanına vardığımızda, en başka bize sorduğu "ne hususta görüşmek
istiyorsunuz* oldu. Bu, bizde nasıl bir çağrışım yapıyor; Mumcu olayıyla İlgili
bir şey soracaksak, yanıt yok, yorum yok şeklind e karşılanacağımızı
zannediyorum . Olayın ilk anında, bize. Emniyet yetkilile rine , olaya ilk el koyan
gö re v lile re disketlerden, çalışma masasındaki en ufak bir adres veyahut da bir
telefon numarası verilm iş olsaydı...
BAŞKAN - Böyle bir inceleme yapılmamış...
ŞABAN KİRAZ Yardımcı olunmuş

olsaydı,

tahkikatın

seyri

d e ğ iş e b ild iğ i gibi, belki de, bu cinayet böyle, bugüne kadar faili meçhul de
k a lm ay ab ilirdi. Biz, bundan yana mustaribiz. Bu, bizim şahsi fikrim iz efendim.
BAŞKAN - Tabiî... Şahsi fikriniz... Önemli olan o. Zaten, sanık ortada
olsaydı problem yoktu. Şahsi fikirler çok önemli burada, neticeye gitmek içm.
ŞABAN KİRAZ - Bence, cinayetin tıkanma noktası -bizzat, kendi şahsi
fikrim- daha orada tıkanmıştır; çünkü, çok değersiz olarak görülen bir küçük
kibrit kutusuna

bir

telefon

numarası

yazılmıştır;

ama,

o,

çok

önemli

bir

ip ucu dur belki.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Böyle bir yazılı talep var mı?..
ŞABAN KİRAZ - Efendim, dosyanın tetkikinden de anlaşılacağı gibi,
Güldal Hanım, DGM savcımıza -zannediyorum o zaman Ülkü Coşkun Bey olayı
yürütm üş- birbuçuk sayfalık bir ifade vermiş,
TEVFİK DİKER (Manisa) - Hayır,.. Savcının böyle bir talebi var mı?..
ŞABAN KİRAZ - Efendim, o zaman savcının oldu mu, olmadı mı; o yıllar
mı, olay anı mı?..
TEVFİK DİKER (M anisa) - Hem o yıllar hem bugüne kadar...
ŞABAN KİRAZ - Onu bilm iyoruz efendim,
-
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TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, ortada çok ciddî bir tesp itiniz var. Yanı,
bu tutan akla r tarih e ışık tutacak. Eşinin cin ayetinin araştırılm asının önünü
açması gereken Güldal H anım efendin in, bu işin önünü tıkar gibi olması...
ŞABAN KİRAZ - Öyle düşünüyorum efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ama, bunun düşünceden öteye geçmesi
lazım. Eyleme geçm eniz lazım. Yazı yazmanız lazım. Talep etmeniz lazım.
Bunun,

DGM

savcılığı

tarafından

yazılı

tarafından yazılı talep edilm esi lazım ki...
ŞABAN KİRAZ - Biz, görüşlerim izi

talep

edilm esi

lazım.

Emniyet

bild iriy o ru z Savcı Beye.

Mesela,

be lirli günler. Savcı Bey, yanına çağırır, toplar; ne yaptınız ne ettin iz diye
sorar.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Çünkü, bugüne kadar, sizdeki düşüncele r...
Hepim izin ayrı ayrı var.
Dört sene geçmiş, bu cinayet, kayda değer bir yere götürülem em iş.
Acaba, bir yerde savsaklama mı var? Çok ilgin çtir, sizin bu s ö z le d iğ in iz tarz
bir düşünce ailed e de var. Onlar da yeterince hassasiyet g ö s terilm e diğin den
rahatsızlıklarını h issettirdiler Komisyona. Siz de, şimdi, çok ciddî bir şekilde
bunu hissettirdin iz. Bir yazılı talebi, tekrar, am irlerinize götürün.
ŞABAN KİRAZ Tabiî, am irlerim ize bu konuyla ilgili

bir öneride

b u la n a b iliriz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Komisyonda, bunun gündem e g e ld iğ in i, bizim
sizlere

bu

konuda

s orduğum uzu,

bunun

yazılı
yazılı

bir

be lg eyle

talep

bunu

ed ilm e sind e

talep
büyük

edip
fayda

etm ediğinizi
görüldüğü

şeklinde.. Tabiî, biz, bunu ayrıca de ğ e rle n d iririz , o ayrı da ben,
söylüyoru m ; çünküş sö y le d iğ in iz çok ciddî. Biraz önceki arkadaş da
şekilde bir ifadede bulurıdu. Siz de söylüyorsunuz.

-

1010 -

size
lynı

Siz de söylüyorsunuz, bu, tarihe ışık tutacak çok önemli bir iddia.
REFİK ARAS (İstanbul) - Yani, sizin bu ifadenin altında bir öneride bulunmanız lazım;
bir şey düşünüyoruz. Herhalde rahmetli Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılmasını en önce,
çok isteyenlerden birisi kendi eşidir. Onlann, size bu delilleri vermemiş olmasının arkasında
sizin bir mantık keşfetminz olmanız lazım. Ne o?
ŞABAN KİRAZ - Efendim, o deliller incelenirse, bir yol tutturabiliriz.
REFİK ARAS (İstanbul) - Hanımefendi, herhalde kocasını öldüren kişiyi ya da kişileri
bulmak için çok arzulu ve isteklidir; her türlü bilgiyi, belgeyi vermeye amadedir; öyle olması
gerekir. Normal mantık bu. Siz diyorsunuz ki, "vermedi." Ben de diyorum ki, vermemiş
olmasını nasıl yorumluyorsunuz, nasıl bir mantığa dayıyorsunuz.
ŞABAN KİRAZ - Vemnemiş olması, bence olayın şoku olabilir.
REFİK ARAS (İstanbul) - Olur mu efendim. Aradan şu kadar zaman geçmiş, Tevfik
Bey'in söylediği gibi, şu kadar zaman sonra olayın şoku mu kaldı.
ŞABAN KİRAZ - Şimdi, bugünkü şartlarda, tutup da bize herhangi bir disketi verirse,
o disketin üzerinde başka bir silme yapıldı, silinti, kalıntı yapıldıysa onu ne yapacağız
efendim.
REFİK ARAS (İstanbul) - Kim, aile mi yapacak?
ŞABAN KİRAZ - Hayır, bilinçli olarak değil, gayri ihtiyarî olarak efendim.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Yani, şöyle bir mantık mı var sizde, bilemiyorum.
Rahmetliyi öldürdüler, cinayete kurban gitti, bu failler ortaya çıkarsa, baskı altında aile seni
de öldüreceğiz gibi bir şey mi var da, bunlan veremiyor; yani, bir baskı mı var, bir şey mi var?
ŞABAN KİRAZ - Bilemiyoruz efendim.
TURGUT GELEKEN - Şimdi, efendim, zaten, bizim burada yorumumuz aileye ilişkin
olamaz; biz buna ilişkin bir şey söylemiyoruz; ancak, şu olabilir, arkadaşın da tam söylemek
istediği şey: Uğur Mumcu öldürüldüyse, niçin öldürülmüştür; ilk hareket noktası budur. Bakın,
daha dünkü Sabah Gazetesinde... Ben, özellikle bu komisyondan çıkan şeyler, ertesi gün
Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanıyor, onlara ilişkin büyük bir klasör yaptım. Burada, olan,
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ifade veren, şunlar, bunlar, herkesin yaptığı yorumlar, onların hepsi de bizde mevcut.
Baktığınız zaman yorum yapan kişiler, herkes bakıyorsunuz, konuya vâkıf olmadan yorum
yaptıkları çok açık; yani, bir şeyin yorumunu yapmak için bilmek lazımdır. Bilmeden yorum
yapmak, bana göre hiç kale alınmasına gerek yok. Kimisi İBDA-C diyor, kimisi uyuşturucu
trafiğinde bir şeyler söylüyor. Peki, bunu söylüyorsanız, neye göre söylüyorsunuz, mantığınız
nedir; yani, şimdi, Uğur Mumcu niçin öldürülmüştür. Bunu söyleyen insanlar niçininden
çıkarak yorumunu yapıyorlar. O zaman niçinini bilmeniz gerekmektedir, işte, niçinini, nasıl
elde edersiniz; Uğur Mumcu acaba en sonunda ne çalışma yapmıştı veya yaptığı
çalışmalarda Uğur Mumcu'nun yazmış olduğu kitaplann hepsini de okudum ben, yani, bu işe
başladıktan sonra; yazmış olduğu yazılan toparladım; yani, nerelere gitmiş, ne yapmış, ne
yazmış, kimlerle karşı karşıya kalmış. Baktığınız zaman, karşı karşıya kalmadığı kimse yok.
Sağ ve aşırı sağla karşı karşıya kaldığı gibi, sol ve aşırı solla da karşı karşıya; yani, onu
sağcılar öldürmüştür... Mesela, biz sağ masa olduğumuz için Terörle Mücadele Şubesinde,
irfan Çağncılann falan yakalanması, hep bir sağcılar veya Iran bağlantısı vamnış gibi gözüktü;
açıkçası ilk başladığım dönemlerde ben hep böyle düşünmüştüm; yani, yaptığım
çalışmalarda ona ilişkin bir şeyler bulmaya çalıştım; ama, ne bulabildiniz, hiçbir şey. Yani,
İran yaptı diyebilir misiniz? Mesela bir başkasının söylediği gibi İran bağlantılı demek için...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Canım, sizin meslektaşınızın birisi geldi burada, sizden
daha çok yetkili, "yüzde yüz İran” dedi.
TURGUT GELEKEN - Hanefi Avcı demiş olabilir. Ben gazetelerde okuduğum için
biliyorum. Hanefi Avcı diyor ki, bakın, "irfan Çağncı, İslâmî Hareket örgütünün askerî kanat
sorumlusudur. ” Bu kişinin beş altı grup daha olduğunu söylemiş; yani, bunu Hanefi Avcı,
müdürümüz söylemiş. Söylediği şey doğru. Yani, İrfan Çağrıcı, gerçekten öyle bir İslâmî
Hareket Örgütü var; ama, yani, İran bağlantısı olduğunu söylemek için, kendisi
müdürümüzdür, belki bizden daha fazla bilgiye sahiptir. Üstelik de İstihbarat bölümünde
çalışmaktadır. Daha aynnıtlı bilgi edinebilir. Biz, daha çok tahkikat, dosya hazırlama bölümü
olduğumuz için onlar kadar net bilgiye sahip olamayız; ama, şu var; kuru bir mantık şunu
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gerektirir: Uğur Mumcu niçin öldürülmüştür; yapmış olduğu en son çalışmalar size bu konuda
bir ışık tutacaktır, işte arkadaşın söylemek istediği şey odur.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Şimdi, bakın, ama, burada çok önemli iki şeyi
söylüyorsunuz. Burada kuru mantık, yaş mantık yok. Sizin bile istihbarat müdürünüz... Sz bu
istihbarata göre yönleneceksiniz, bu istihbarata göre faillerini arayacaksınız. Bir, buradan biz,
taksi durağının şoförünün veya kapıcının iddiasını, ifadesini söylemiyoruz size. Siz, bu
istihbarata göre yönleneceksiniz. O zaman, bu kadar yüzdesi yüksek bir kanaatin sahibi
emniyetin içerisinde, siz, bunu niye bulmuyorsunuz; bir. Niye bulmuyorsunuz? İkincisi...
TURGUT GELEKEN - Sorunuza cevap vereyim. O konuyla ilgili olarak çok ciddî
çalışmalar yapılmış; dosyayı okuduysanız, İslâmî Hareket Örgütü, özellikle Iran bağlantılı,
yani çok ciddî çalışmalar yapılmış. Yani, ben o konuda yorum yapabilecek kapasitede biri
değilim. Yani, bunu İran yapmıştır demem mümkün değil o yüzden; ama, Hanefi Avcı
müdürümüz elbette yönlendirmiş ve o konuda çalışma yapılmış; dosyada mevcut onlar.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bir diğer konu; rahmetlinin eşi Güldal Hanımla ve aileden
cinayetin ortaya çıkması için talep edecek olan makam sîzsiniz -kişi olarak demiyorumemniyet, DGM. Siz talep edeceksiniz, bize şunları, şunları verin; bize bu imkânları...
Gerekiyorsa elkoyacaksınız; yani, cinayet burada çözülecek, bu kadar önemliyse. Bu, yazılı
olarak talep edildi mi, edilmedi mi? Dosyada bu var mı; bu dosyaya nüfuz ettiniz ve böyle bir
talebi de hemen buradan çıkınca yenileyecek misiniz?
TURGUT îaELEKEN - O konuda DGM savcılığı daha net ifade verir. Çünkü, emniyet
dese ki bir kişiye, gelip bize ifade vermenizi istiyoruz, ifade vermeyebilir; çünkü, polis getirip
ifade alamaz bu konuda. Güldal Hanımın herhangi bir suçla veya şununla bununla ilişkisini,
ifadesini alacaksa kim alır; DGM savcısı alır, yani normal prosedürde.
BAŞKAN - Bu, şeye girmez mi; suç aletlerini saklama veyahut da araştırmayı başka
yöne yönlendirme gibi bir kanunî dayanağı var mı?
TURGUT GELEKEN - Girmez efendim. Çünkü, onu söylemek için net bir şey lazımdır
elinizde, net bir şey yok.
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BAŞKAN - Hayır, mesela, cinayeti aydınlatmak için son çalışmalarını bilmek istiyoruz.
Hatta, ben şunu da, o şeyin içerisinde, sizin dosya içerisinde, Uğur Mumcu'nun evinde
yapılmış bir araştırma şeyini görmedim; Uğur Mumcu'nun evinde yapılmış, işte kitapları vardı,
bilmem şunu vardı, bunu vardı. Çünkü, evinden çıkmış, hemen oraya gitmiş, olay olmuş.
Mesela, Ali adında bir kapıcı öldürülseydi, mutlaka -şöyle düşünüyorum- o kapıcı
öldürülünce, hanımının ifadesi alınırdı diye düşünüyorum. Artı evindeki durumu, vesaire,
dikkate çeken alet, vesaire gibi şeyler alınırdı diye düşünüyorum. Ben, biraz bu olayda. Uğur
Mumcu büyük adam olduğu için emniyette ifade almakta, belgeleri toplamakta biraz, yahu bu
da istenir mi, acılı bir aile, şimdi bu da istenir mi, bu da yapılır mı gibi bir şey var gibi geliyor
bana. Doğru mu bu düşüncem?
TURGUT GELEKEN - Polisiye tekniklerle ilgili bir şey söyleyemem, o zamanki yapan
arkadaşlarla ilgili. Nasıl hareket ettiler, bir şey söylemek...
BAŞKAN - Benim bu söylediklerim dosya da var mı? Mesela, evinde çalışma odasına
girildi, şu, şu evraklar alında veyahut da son çalışmaları şuydu, bilgisayarında şunlar
kayıtlıydı gibi.
TURGUT GELEKEN - Bilmiyorum. Ama, şu var ki, Güldal Hanım yardımcı olmamıştır
denilemez.
BAŞKAN - Bak, çok önemli bir olay burada. Karşımda, sağ terör veya irticai terör
masası elemanlannı görüyorum. Emniyet başlangıçtan beri bu şekilde hareket ediyor. Ben,
özel birim derken, sağ terörü değil de PKK'dan da şey isteyen, uyuşturucu dairesiyle de
işbirliği yapan, ondan sanra Millî istihbaratla da işbirliği yapan, böyle özel bir birim; yani, sırf
bu cinayeti aydınlatmak için böyle özel bir birim. Yoksa, bu dosya başlangıçtır, bunu "sağcılar
öldürmüştür" denmiş, sizi göndermişler, siz de olaya bir sene, birbuçuk sene sonra intikal
etmişsiniz. Halbuki, bu olayda somut deliller olmadığı için, biraz önce arkadaşımızın
bahsettiği gibi, küçük bir telefon numarası, mesela, dosyada şöyle bir bilgi var mı? Siz, basını
çok yakından takip ettiğinizi söylediniz. Biz o telefonlarla ilgili bir yazışmamız oldu.
TURGUT GELEKEN - Öyle bir şeyi evet gazetede okudum.
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BAŞKAN - Mesela Uğur Mumcu'nun son iki aydır, üç aydır, geriye dönük, evinden
yapmış olduğu telefon görüşmelerine dair bir belge var mı dosyada? Bize gelenlerde yok.
TURGUT GELEKEN - Bilmiyorum; sizde yoksa bizde de yoktur.
BAŞKAN - Yalnız, şimdi şöyle. Bize emniyetteki arkadaşlar dediler ki, biz, tahkikatın
selamati açısından bir kısım belgeleri size gönderiyoruz; bir kısmının üzerinde de operasyon
gibi liazırlıklar var, dışarıya sızabilir diye endişeleniyoruz. Onun için, dosyanın bir bölümünü
size gönderiyoruz, bir bölümünü ondan sonra göndereceğiz. Yani, sizin dosyanızda telefonla
ilgili şeyler var mı; Uğur Mumcu, son iki aydır, üç aydır kiminle görüşmüş? Mahkemeye
müracaat ettik biz, bazı telefonlar geldi. Siz zaten emniyetçi olduğunuz için bu yöntemi çok iyi
biliyorsunuz. Mesela, bir cinayet araştırılırken, telefonlardan, yazdığı mektuplardan,
yazılardan, şundan, bundan, birtakım şahsî şeylerden gitmek gerekiyor. Bu konuda bir
şeyiniz var mı? Uğur Mumcu son iki üç aydır hangi telefonlarla konuşmuş, kimlerle
görüşmüş, bu konuda bir çalışma var mı dosyada?
TURGUT GELEKEN - Bilmiyorum.
BAŞKAN - Dosyayı her gün okuyorsunuz siz. Sekiz on klasör dosya...
TURGUT GELEKEN - Dediğiniz gibi, sekiz on klasör dosya, az değil; gözden kaçmış
olabilir.
BAŞKAN - Sekiz on klasör dosya olduğu için, sizin elinizde, sizde bu notum var. Siz,
Tacettin Beyle aşağı yukan aynı zamanda başlamışsınız; yani, aşağı yukarı üç senedir
diyelim. Dosya sizin elinizde. Mesela bu telefonlar hiç merak edildi mi? Mesela kimlerle
görüştüğü?
TURGUT GELEKEN - O dosyalar olduğu gibi, başka pek çok cinayet de olduğu için,
benim kendim açımdan aklıma gelmedi.
BAŞKAN - Mesela, bir polis olarak incelediğiniz zaman dosyayı siz; ben olsam bu
dosyayı başlangıçta şu şekilde tutardım, şu şeyleri eksik, şu yönlen bu tahkikatın eksik kalmış
gibi bir şeyiniz var mı? Tabiî, yalnız siz değil, hepinize soruyoruz. Bu işaret edilen nokta
önemli tabiî. Disketlerin verilmemesi önemli bir olay.
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TURGUT GELEKEN - Verilmemesi demek hata olur.
TEVFİK DİKER (Manisa) - O zaman talep edilmediği önemi çıkıyor ama bakın; yani,
talep edilip edilmediği çok önem arz ediyor. Siz de gazetelerde okuyorsunuz, bu tutanaklar
tarihe ışık tutacak; öyle veya bir yere yansıyacak, çok önemli bu. Talep edildi mi, edilmedi mi,
talep edilecek mi? Artık öyle bir noktaya geldi ki, birkaç arkadaşımızın ifadesiyle bu, çok
önem arz etti. Yann büyük patlar.
KOMİSYON RAPORTÖRÜ ALİ HİKMET TUNCER - Yalnız şurada bir konu var. Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanununun Terörle Mücadeleye eklenen şeyleriyle birleştirilen bir
metot var; bu tür şeylerde polisin mağdur tarafından ki, delilleri toplamada direkt inisiyatifi
yok, savcı verirse.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Biz polis olarak kabul etmiyoruz; devlet, savcı bir bütün.
Biz sorarken, dikkat ederseniz, ne dedik; bunu amirlerinizden ve savcılıktan talep edecek
misiniz, götürecek misiniz; komisyonda böyle bir tartışma geçti dedik. Yani, sadece polis
değil, sadece bu arkadaş değil; bir bütün bu iş.
ŞABAN KİRAZ - Şimdi, bizim yaptığımız her işi adlî yönden bağlı bulunduğumuz
DGM savcılığına intikal ettirmek zorundayız. Gizli kapaklı hiçbir işi yapamayız. Mumcu
olayıyla ilgili veyahut da bir başka olayla ilgili yapılan çalışma yazılı olarak muhakkak
makama sunulur; ama, DGM savcılığı yapmış olduğu bir çalışmayı bize bildirmeyebilir
efendim; o dosyasında kalabilir. Mahkeme dosyasında kalabilir o talepler.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Çok yakjn ilişkili olarak çalışanlar olarak ve buradaki şu
ifadelerden sonra. Bu durumdan sonra herhalde gidip DGM savcısına, biz komisyona gittik,
böyle bir durum oldu; bizden yazılı talep olup olmadığını sordular ve talep yoksa da talep
edilip edilmeyeceğini sordular şeklinde derseniz, herhalde, sayın savcılık bunu
değerlendirmeye alır; yapılmadıysa yeni yazar; yapıldıysa değerlendirmesini ona göre yazar.
BAŞKAN - Başka ilave etmek istediğiniz hususlar.
ATİLA ARARAT - Benim yok efendim, ben kısa bir dönem çalıştım, daha sonra
tayinim başka yere çıktı.
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BAŞKAN - Sizin var mı ilave etmek istediğiniz?
MUAMMER CANGÜL - Ben de ekip şoförüyüm zaten; herhangi bir şeyim yok.
BAŞKAN - En çok ekip şoförü biliyor; çünkü, her tarafa ekip şoförü gittiği için!..
İlave edeceğiniz bir şey yoksa size çok teşekkür ediyoruz; zahmet ettiniz geldiniz.
İnşallah, hep beraber bir nebzecik ışık tutabilirsek faydalı olur diye düşünüyoruz.
TURGUT GELEKEN - Tabiî. Bizim en önemli isteğimiz böyle bir şeyin çözülmesi.
Samimî bir gayret göstermek; bir görev olduğu için değil, samimî bir istek olarak. Ben şahsen
o şekilde çalışıyorum. Bu cinayetin çözülmesi, hem Türkiye açısından hem hepimiz açısından
önemli; çözülmesini ben canı gönülden istiyorum.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Evvela, bu iki emniyet yetkilisinin Güldal Mumcu ile ortaya
koyduğu karşılığında, bizim de mutlaka herhalde bence bir yazı yazmamız lazım; yani, bu iş
yann çok anormal bir noktaya taşınabilir, kötü niyetli insanlar tarafından, sanki aile bunu
sakladı, aile bu cinayeti örtbas ettiriyor; o zaman, o polise güvensiz, o devlete güvensiz,
devlet aileyle; kamuoyu bundan çok rahatsız olur, onunla ilgili bir yazışmayı biz komisyon
olarak zannediyorum yapmak durumundayız Güldal Hanıma gibi geliyor bana.
BAŞKAN - İsterseniz, Tevfik Bey, o konuyu yarın tartışalım. Şundan dolayı, diğer
arkadaşlar da bulunsun, Ahmet Piriştina ile Eşref Erdem Bey de bulunsunlar da, onların,
zannediyorum, ilave olarak bildiği şeyler olabilir.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Siz, bu arada sayın savcıyla telefon görüşmesi yapın; belki
de bunlann bilmediği bir yazılı talep vardır, cevap vardır.
KOMİSYON RAPORTÖRÜ ALİ HİKMET TUNCER - Sayın Başkan, Erol Beyle bize
verdiğiniz görev hakkında da tutanaklara geçecek şekilde bir izahat verelim size.
Biz, Ayhan Aydın'ın bulunduğu mahalleye, ikamete gittik Erol Beyle beraber. Onun
anneannesiyle görüştük; anneannesi bize Ayhan Aydın’ın İstanbul'da inşaatlarda çalıştığını,
şu anda burada olmadığını, telefonunu da bilmediklerini; ancak, o bizi aradığında kendisine
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sizinle irtibat kurmasını söyleriz dedi. Yanında bir kız, gene başka bir torunu vardı; ona da
tembih ettik; ancak, kadıncağız şunu söyledi bize anneannesi olan kişi.
BAŞKAN - ismini aldınız mı anneannesinin?
KOMİSYON RAPORTÖRÜ ALİ HİKMET TUNCER - Almadık, zaten o devamlı orada
oturan bir kadıncağız. Dedi "para için yaptı onu; bildiği bir şey olduğunu da zannetmiyorum."
Geldik, ondan sonra bizde bulunan bir telefon vardı, o telefonu aradık; o telefondaki "bizi bu
konuda aramayın; biz de Karslıyız; ama, bununla alakamız yok; lütfen şu nolu telefonu arayın
siz. Bu telefon onun evinin telefonudur. Kendisi yoksa bile annesi babası vardır veya bir
yakını vardır" dedi. 440 93 21 nolu telefona ben telefon açtım. Bu telefondan ismini
vermekten çekinen; ancak kiracısı olduğunu söyleyen bir kadın çıktı. Bu kadın, bize bunların
kendi evlerinde kiracı olduğunu...
BAŞKAN - Ayhan Aydın'ın evi miymiş orası?
KOMİSYON RAPORTÖRÜ ALİ HİKMET TUNCER - Evet, Ayhan Aydın'ın babasının
evi. "Ben bunların kiracısıyım ve hemşerisiyim; bu kişi çok sorumsuz, ailesine karşı
görevlerini yapmayan, dengesiz bir kişidir. İkinci çocuğu şu anda doğmak üzere, hanımı
hastanededir. Hanımı hastaneye konu komşu gönderdi, babası geldi, ilgilendi onunla.
Kendisi başka yerlerde çalışıyor; hanımıyla da ilgilenmiyor. Para için her şeyi yapıyor,
hırsızlık da yapıyor, benzeri şeyleri de yapıyor, yalancı ve sahtekârlığıyla tanınmıştır" diyor.
Aynen bu tabiri kullandı o kadıncağız. "En önemlisi sorumsuzdur. Annesine, babasına, çoluk
çocuğuna karşı. Dengesiz biri. Bu evde ben kiracıyım. Kendisinin annesi babası da bundan
memnun değil, hanımı dahil" dedi. Eğer irtibat kurarsa biz sizi haberdar ederiz, ben telefon
da verdim kendisine. Bu şekil bir bilgi.
BAŞKAN - Başka var mı ilave edeceğiniz Erol Bey.
ERPL YILMAZ (UZMAN) - Yok, aynı şeyler. Benim söyleyeceğim, bunlar amiri çıktığı
zaman kendisine bir şeyler söylüyordu. Onun için burada söylenenler...
TEVFİK DİKER (Manisa) - Nasıl söylenirse söylensin, tutanaklara geçti, söylendi, o
dilden çıktı artık.
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BAŞKAN - Olayı basit bir insan öldürüldüğü zaman nasıl hareket edilir diye
düşünüyorum. Basit bir insan öldürüldüğü zaman, neydi bunun hali, intihar mı etti, bu mu
vardı, şahsına bir şey mi vardı, falan filan birtakım araştırmalar...
KOtvllSYON RAPORTÖRÜ ALİ HİKMET TUNCER - Orada polis çekinmiştir gitmeye.
Tabiî, Türkiye'ye entellektüel, üst tabaka bir insan; öldürülen kişi öyle sıradan bir kişi değil.
Polis burada kriminal inceleme yapmak üzere Uğur Mumcu'nun masasını, çekmecesini,
telefonda konuşurken acaba neler not almış veya bilgisayara neler yazmış; bunları inceleme
gibi bir şeyi kendisi çekinmiştir polis. Bunu savcı akıl edip, bir şey yapmış olsaydı, ancak şey
edebilirdi.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bu, ailenin görevi değil. Bu, tamamen savcının, emniyetin
görevi, isteyecek, alacak, gerekiyorsa karar alacak.
Sayın Başkanım, siz yarın bu konuyu tartışırken, bence Güldal Hanımla, DGM
savcısıyla konuşmuş olarak, buraya bilgilerle gelirseniz daha iyi olur; çünkü, yarın diyeceğiz
ki DGM'den savcıdan soracağız, ne diyor, Güldal Hanım ne diyor. Bence bugün Güldal
Hanım ve DGM savcısıyla bu konuları konuşursanız, yann ona göre tartışmaya açalım.
KOMİSYON RAPORTÖRÜ ALİ HİKMET TUNCER - Bence savcıyla önce konuşmak
lazım; çünkü, bir hata olabilir. Dün akşam ifade aldığımız kişilerin bu konuda bir ifadesi var
biliyorsunuz. O kişiler demişlerdi ki. Uğur Mumcu'nun ölümünü müteakip dinlenme
bantlarının birçoğu gazeteci falanca tarafından yok edildi; yani, götürüldü, Mehmet Güç
tarafından. Mehmet Güç de onu öldürenlerin paralelinde bir kişidir diye bir itiraflan var
bunlann, ifadeleri var.
TEVFİK DİKER (Manisa) - itirafçılann, PKK itirafçılannın. Daha önce de kamuoyuna
yansıdı bu işler; yani, Uğur Mumcu'nun disketleri kamuoyunda, basında çok yazıldı, çizildi,
tartışıldı; ama, bugün bizim komisyonumuzun tutanaklarına ilk defa geçtiği için, biz, bu
konuda bütün ihtimalleri değerlendirmek ve çalışmak, yazmak zorundayız benim
düşüncelerime göre. Sonuçta, bir noktada bu şu anda tıkandı bence. Bizim komisyon da.
Uğur Mumcu cinayeti de şu anda tıkandı -kendi ifadesi yine- o gün tıkandı" diyor, aynen bu
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ifadeyi kullandı. Biz de tıkandık şu anda. Bizim bunu açmamız lazım. Bizim açmamız için,
tarafı DGM savcısıdır; açmamız için Güldal Mumcu'dur, hemen harekete geçmemiz lazım bu
konuda; Sayın Başkanım, tıkandı.
Bir diğer konu, Fail? Meçhul Cinayetler Komisyonunda görev yapmış Akman Akyürek'i
biz hem dineleyeceğiz hem de faydalanacağız demiştik. Susurluk Komisyonundan bu
arkadaş istifa ettiğine göre, biz şimdiden bu arkadaşı talep etsek.
BAŞKAN - Neden istifa etti?
EROL YILMAZ (UZMAN) - Fikri Sağlar ile bir de zannederim Sayın Yılbaş'la galiba.
Doğrudur, kendisi daha önce burada daha önce de iki komisyonda görev yaptı. Eğer kendisi
MİTçi ise, yeni de çıkan bir olay değil, eskiden gelen bir olay; baştan beri bu olayı
söylemediler, son aşamaya geldikten sonra beni kullandılar ve en son aşamada da bu işi
basına sızdırarak art niyetli davrandılar diyerek o şekilde istifa etti.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Ceyhan Mumcu bana geldi bugün; “Akman Akyürek'i biz
talep edeceğiz" diyor, bu işin içine girsin diye.
EROL YILMAZ (UZMAN) - Kendisinin de talebi var zaten. Diyor ki, bir komisyon
çalışmasını tamamladıktan sonra beni dinleyin diyor.
TEVFİK DİKER (Manisa) - Bence tamamlamadan, şimdiden hem dinleyelim hem
arkadaş komisyonda görev yapsın. Ceyhan Mumcu, bugün özellikle bana geldi, bu konuyu
dile getirdi ve biz, çok memnunuz bu arkadaşın gayretlerinden, çalışmalanndan. Bu şekilde
bu arkadaşın gayretlerini yok ettirmek yanlıştır dediler.
BAŞKAN - Onu da değerlendirelim yarın.
Bugünkü toplantımız burada sona eriyor; hepinize çok teşekkür ediyorum.
Kapanma Saati: 13.59
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