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ileri süren siyasi iktidar ve etkisi altındaki Türk yargısı bu kadar bu iddialarından emirler o 
zaman bu olayın mantıklı açıklaması nedir? Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türk Hava 
Kuvvetlerinin en kritik birkaç görevinden biri olan savaş uçağı pilotu 3 kardeş olacaksınız, 
Türk Yargısının kabulüne göre üçünüzde FETÖ üyesi olacak ama FETÖ'nün yapmaya 
çalıştığı sözde 15 Temmuz darbe girişimi esnasında sözde darbe girişimi kapsamında hiçbir 
görev almayacaklar, hatta bırakın bu sözde darbe girişimi kapsamında görev almayı bu 
kardeşlerden Yüzbaşı İbrahim Poyraz sözde darbe girişiminin en önemli hedefi olduğu 
iddianamelerde yer alan Cumhurbaşkanının uçağının sözde darbecilerin kontrolündeki savaş 
uçaklarına karşı korunmasında görev alıyor. Yargı makamlarının, yandaş medyanın, siyasi 
iktidarın Türk Milletine kabul ettirmeye  çalıştığı, Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış bir 
grup FETÖ'cü asker 15 Temmuz'da Milli İradeye seçilmiş siyasi iktidara darbe yapmaya 
çalıştığı tezi ya da iddiası bu olayda da görüldüğü gibi çöküyor. Bu FETÖ'cü diye hakkında 
işlem yapılan üç kardeşten biri o gün Cumhurbaşkanın can güvenliği için çalışırken diğer iki 
kardeş anladığımız kadarıyla sözde darbe girişimi diye tanımlanan olayların hiçbirisinde 
zaten yer almıyor. Ama üçü'de aylar sonra FETÖ'cülük yaftalamasıyla görevlerinden 
alınıyorlar, tutuklanıyorlar muhtemelen üzerine bir de ceza alacaklar ya da aldılar orasını 
bilmiyorum. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bitiriliyor. Türk ordusuna oynanan oyun bu 
şekilde sahneye konuluyor. Bunun adı bu yüzden sözde darbe girişimidir. Sonuçlarına 
baktığımız zaman başka bir darbeden kontrollü ve sivil darbeden başka bir şey değildir, eski 
istihbaratçı Mahir Kaynak'ın dediği gibi "bir olayın sonuçlarından en çok kim faydalanıyorsa 
faili de odur" bu çıkarımdan hareketle bu sözde darbe davalarının sanıkları 15 Temmuz 
ihanet ve kumpasının olsa olsa mağdurları ve kurbanları olabilir. Tekrar Milli İstihbarat 
Teşkilatının 2016 yılı Mayıs ayında sözde darbe girişiminden 2 ay önce ki bir tarihte ilk kez 
bir askeri hava üssüne yani Akıncı Üssüne yaptığı geziye dönersek sözde darbe girişiminin 
özde nasıl kumpas olarak planlandığını daha iyi anlarız. Akıncı Üssü İzmir Çiğili'deki uçuş 
okulundan pilot olarak mezun olan Teğmen kursiyerlerin branşlarındaki F16 savaş uçağını ilk 
uçuş eğitimlerini aldıkları üsttür. 100 civarındaki kursiyer pilot teğmenin uçuş eğitiminin 
olduğu bir üstteki yoğunluğu tahmin etmek zor değildir. Buna rağmen Türkiye'de başka üst 
yokmuş gibi neden Akıncı Üssü tercih edilmiştir. Neden Etimesgut'taki hava üssü tercih 
edilmemiştir ya da neden Konya veya Merzifon'daki üsler tercih edilmemiştir. Akıncı Üst 
Komutanlığı bu gezi için olumsuz görüş bildirdiği zaman Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
neden bu belirttiğim başka alternatifleri gündemine almayıp Akıncı Üssünde karar kılmıştır. 
Tepeden inme bir yöntem izlemiştir. MİT Müsteşarlığı bu geziye yaklaşık 70 kişilik bir heyet 
göndermiştir. Bu kadar kalabalık bir heyet bu geziden hangi faydaları elde etmiştir. Bu 
heyetin içindeki kişilerin görevleri nelerdir ve 15 Temmuz 2016 günündeki faaliyetleri ne 
olmuştur? Bu konuların hepsi araştırılması gerekirken Akıncı Üssündeki bir kamelya inşaatı 
basına servis edildi ve Türk Milleti nasıl kandırıldı, Fetullah Gülen için malikane 
yapılıyormuş işte 15 Temmuz ihanet ve kumpası bu kadar saçma sapan iftiralar ve Türk 
Silahlı Kuvvetlerini küçük düşürücü yalanlarla üzeri örtülerek sözde darbe girişimi diye 
yutturuldu, soruşturmalar devam ederken iddianameler daha tamamlanmadan bütün yalan ve 
iftira dolu çarpıtma sözde bilgiler tek merkezden Medya kuruluşlarına servis edildi, çünkü 
darbe algısı büyütülmeli de büyütülmeliydi ve OHAL rejimi içinde Türk devlet sisteminin 
devşirilme süreci Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarikat silahlı kuvvetleri olarak dizayn edilme 
süreci zarar görmemeliydi. Zaten bu projenin başarıldığını bugün itibariyle görüyoruz. Evet 
bu MİT heyeti uçuş kulesini 141, 142 ve 143. Filoları bakım hatlarını ve cephaneliklerini 
yani hemen hemen bütün üssü o gün gezmişler. Askeri bakış açısıyla bakıldığında bu tam bir 
keşif gezidir. İstihbaratçılıktan azıcık anlayanlar gayri nizami harp prensiplerini azıcık 
bilenler bu faaliyetin bu maksadını çok iyi anlarlar, tabi elimizde sadece bu veri yok bunun 
yanına gezinin ısrarla yapılması emrini veren Hava Kuvvetleri Komutanlığı makamında 
bulunan Abidin Ünal'ın bu döneme denk gelen sıra dışı, gizemli, görüşme ve faaliyetlerini 
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eklerseniz bu geziden 2 ay sonra yaşanan 15 Temmuz sözde darbe girişi ve Akıncı Üssünde 
yaşanan olayları eklerseniz, 15 Temmuz gecesi uçuş kulesindeki Yarbay Nihat Altıntop'un ki 
kendisi Akıncı Üssünün meydan harekat komutanıdır saat 22.30'dan itibaren MİT mensubu 
Korkut Gül ile konuştuğunu, kendisine bilgi aktardığını hemde bu faaliyeti daha devlet 
yetkililerin bile sözde darbeden haberinin olmadığı konuyu olayları tam anlayamadıkları 
saatlerde icra ettiğini eklerseniz 15 Temmuz olaylarını darbe girişimi olarak tanımlamanın ne 
kadar çarpıtma ne kadar Türk Milletini aldatma amaçlı bir operasyon olduğunu görürsünüz. 
Evet Sayın Başkan bu anlattıklarımın hepsinin her yerde kaydı var gerek yazılı olarak gerek 
görsel olarak ilgili kurumlardan makamlardan talep edilebilir. Ama sözde darbe girişimi 
davalarının Çatı Davası olarak kabul edilen bu davanın mahkeme heyeti olarak 15 Temmuz 
kumpasının çözülmesinde hayati rol oynayacak bu olayları araştırma iradesi 
göstermiyorsunuz. Van gibi İran sınırındaki bir şehirde bir çöplükte bulunan bir Nuh'un 
Ankara makarnası karton kutusu içerisinde bir derginin üzerindeki bir parmak izinin bu 
davadaki bir sanıkla ilişkisini dikkate alıp bu davada zaman ayırıyorsunuz. Sayın Başkan İran 
sınırına gitmeye çöplüklerde dolaşmaya hiç gerek yok, heyetiniz sadece Ankara'da 
yaşananları hakkıyla araştırırsa 15 Temmuz kumpası çözülecektir. Yine heyetiniz nezdinde 
itibarlı kabul edilen bu sözde delilden konu açılmışken aklıma yine nezdinizde itibarlı olan 
bir gizli tanık geldi. Şırnak'ın Çizre ilçesinden bulup Mahkeme Salonuna Segbis sisteminden 
bağladığınız iddia makamının Ali Osman Gürcan hakkındaki iddialarına biraz da olsa katkı 
sağlar umuduyla ciddi bir zaman dilimini ayırarak gizli tanıklığına başvurduğunuz şahız bu 
davanın hangi hukuki temeller üzerinde yürüdüğünün çok güzel bir göstergesi olmuştur. Ali 
Osman Gürcan aleyhine tanıklık yapan şahsın kayıtlara geçen ifadeleri bence bu dönemde 
olmasa da önümüzdeki dönemlerde mutlaka ama mutlaka Hukuk Fakültelerinin ders 
kitaplarına örnek olay olarak konulmalıdır. Gizli tanık şahsın bir iddiası var Ali Osman 
Gürcan'ı Cizre'de FETÖ'nün bir okulunda toplantıda görmüş, hemde Ali Osman Gürcan 
Şırnak'da Cizre'ye yaklaşık 25-30 km mesafede Çakırsöğütte bulunan Jandarma Komando 
Tugayının komutanlığını yaptığı dönemlerde, bu dönemde Türkiye Diyarbakır Sur'da, 
Silopi'de, Cizre'de, Nusaybin'de yaşanan terör olayları ile sarsılıyor. Bölgedeki bütün birlikler 
hendek operasyonlarıyla sokak sokak mücadele veriyor. Bu birliklerden biri de Ali Osman 
Gürcan Generalin Jandarma Komando Tugayı, gizli tanığın iddiasına göre PKK'lı 
teröristlerin sokak sokak kimlik kontrolleri yaptığı, gece ve gündüz sokağa çıkma yasağının 
uygulandığı bu dönemde bir Tugay Komutanı yani bir şehirde Vali ve Belediye Başkanı ile 
birlikte en çok tanınan 3 kişiden biri olan hadi Tümen Komutanını da katalım 4 kişiden biri 
olan General yanına bu terör ortamında koruma almada, şoför kullanmadan elini koluna 
sallıya sallıya üstelik polis emniyet noktalarından da geçerek her türlü terör eyleminin 
gerçekleştirildiği Şırnak Çizre yolunu geçecek sonra PKK'lı teröristler tarafından o dönem 
itibariyle işgal edilmiş sokaklardan geçecek FETÖ'nün okulunda toplantı yapacak, ben o 
bölgede 2006 sonu 2007 yılı başında görev yaptım ayrıca yıllarca görevlerimize giderken 
oralardan geçtik. Bu gizli tanık Cizre'de yaşadığını iddia eden tanık bu iddialarda 
bulunuyorsa iddialarıyla ilgili zamanın tutup tutmaması da hiç önemli değil, ya Cizre ilçesini 
hiç bilmiyor Şırnak yolunu hiç bilmiyor ya da aleni iftira atıyor. Bahsettiği bölge PKK'nın 
Botan Saha diye adlandırdığı bölgedir ve en çok önem verdiği tecrübeli teröristlerin 
görevlendirildiği alandır. Yine bu mevki Cudi dağı biloğu ile Küpeli dağı biloğu ya da 
meşhur adıyla Gabar dağı biloğu arasındaki alandır. Yine bu mevki Kuzey Irak'tap Kamp 
bölgelerinden gelen yurt içine sızan teröristlerin en önemli geçiş güzergahıdır. Daha çok 
anlatırım da uzatmıyorum. Şırnak'taki askeri personel bırakın bu yollarda dolaşmayı Şırnak 
Şehir Merkezinde bile mümkün olduğunca dolaşmazlar. Birçok askeri personel bu durumdan 
dolayı ailesini bu görev yerine götürmez. Erler zaten çarşı iznine çıkartılmaz şehir merkezi 
bile bu kadar riskli iken bir Generalin tek başına Şırnak'tan Cizre'ye gittiğini iddia etmek 
iftiracı olduğunu bağırmaktan başka bir şey değildir. Ayrıca bu gizli tanık Ali Osman 
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