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ordu komutanlığı yoktu. Kuvvet komutanlığının önü kapanıyor diye ki; o da ordu 
komutanlığı yapmadan kuvvet komutanı oldu. Ben anlattım, komutanım dedim bunu sizin 
için yazmadı. Komutanımızın dedim buradaki şeyi Hulusi Paşaya kızdı. Ve bu teklifi biz 
gönderdik Milli Savunma Bakanlığına. Yalnız Hulusi Paşanın işte komutan haklıymış siyaset 
ağı kuvvetliymiş, MSB'den bu teklif çıkmadı, herhangi bir yere gitmedi. Orada kaldı hatta 
daha sonra Genelkurmay Başkanlığı için kuvvet komutanlığı yapma şartını da kaldırdılar. 
Hakim Bey. Genelkurmay Başkanı olmak için orgeneral olma şartı yoktur. Yani bir 
tümgeneralden olabilir ama kanunda kuvvet komutanlığı yapmış olma şartı vardı onu da 
kaldırdılar. Hulusi öyle mi diyorsun al sana dedi, karşı darbeyi koydu, bunu da kaldırdılar. 
Necdet Paşa bunun sonunda sinirlendi, nasıl olsa emekli oluyorum dedi, gelecek yıl başınıza 
geleceklerden siz sorumlusunuz dedi, bu Hulusi ile ne yapıyorsanız yapın dedi. Hulusi 
Paşanın terfisinin altındaki olay budur. Ha öbür taraftan hakkında bir sürü iddia vardı onun 
da. Benim odamda gizli kasada ki; sonradan anahtarını ben gönderdim benim evime 
göndermişler çantamın içinde, sonra geleceğiz o postit mostit meselesine o çantayla. Dedim 
ki eşime bu anahtar dedim odadaki kasanın anahtarı, götür bunu Genelkurmay'a ver. Kasayı 
şimdi açmaya, çok da eski bir kasa, yeni kasa olsa belki bilirler. Nuh Nebi zamanından bir 
kasa. Bunu açmak da zordur eski kasaları. Kaynakla şunla bunla yapacaklar içindeki 
belgelere zarar verirler dedim. Burada polis tarafından alınmış, ben Balyoz Ergenekon'dan 
yargılandım, bizi hapse atan bu kumpası kuran isimler şunlardır denen ve içinde Hulusi 
Akar'ın da ismi olan bir liste vardı. Bunu bana kim verdi? İkinci Başkan verdi. Ona da polis 
verdi muhtemelen. Çünkü bir polisin adı var ifadeyi alan diye, resmi bir evrak. Benim 
odamdaydı bu. Nerede bu evrak? Her şeyi bulduk diyorlar. Bu evrak odamdaydı. Bu evrak 
yok. Bir sihirli el Hulusi Paşa hakkındaki bu evrakı oradan yok etti. Tamam, emrindedir, 
yapar idari iştir diyeceğiz onu sineye çekeceğiz. Peki buradan da geçtim, bizim hepimizin 
Masak Raporunu istiyorsunuz. Hulusi Paşanın da isteyin. Kendisinin, eşinin ve çocuklarının. 
İki tane çocuğu var. MSB temsilcisi (ses anlaşılamadı 92:00) desin komutana anlatsın 
gidince. Bunu belden aşağıya vurmaya da saymasın. Hakim Bey, genel TSK'daki bütün 
generaller general amiral şubeye mal beyanı vermekle yükümlüdür. Malındaki en küçük bir 
değişikliği dahi bildirirler. Bu konuda da çok da hassastırlar. Yani karısının bir tane 
yüzüğünü dahi ziynetini dahi bildirirler. Yine bir evrak vardı yok ettiler. Hulusi Akar'ın 15 
Temmuz'dan önceki 2-3 aylık süreçte çocukları adına TOKİ'den ikişer üçer tane ev aldı. 
Bakın bir iki değil. İkişer üçer tane ev aldı, bu paraları da nakit ödedi. Nakit, banka vadesiyle 
değil. Ve bunu da MİT'te çalışan Hulusi Akar'ın da daha önce kurmay başkanlığını yapmış 
bir emekli albay üzerinden yaptı. Bu paralar nereden geldi? O nakit para nereden çıktı? 
Çünkü biz Genelkurmay Başkanlarının bankadaki her kuruşunu biliriz, çok da hassastırlar bu 
konuda. Veya Hulusi Akar bunu aldı mı? incelensin bu. Aldıysa eğer bunu neden beyan 
etmedi? Yoksa normal bir alımsa beyan eder, general amiral şube müdürü gider, onun mal 
beyanını alır. Normalde amirler imzalar, Genelkurmay Başkanının amiri Cumhurbaşkanı 
olduğu için onu götürüp imzalatamadıklarından o imzasız olur. Ve direk general amiral şube 
müdürüne verir, bize de vermez. Burada sordum geldi mi böyle bir şey, yok. Bu evleri hangi 
parayla aldı, nereden aldı? Evet, komutanımız çok hayır sever. Kayseri'de cami yaptırdı. 
Acaba öbür dünya aklına mı geldi? Oradan camiye 3-5 kuruşluk arazi bağışlayarak işi 
kurtarmaya mı çalışıyor. Yoksa zaten siyasete girecekti de siyasetin bir alt yapısını yapayım 
mı dedi, bu işin raconu bu mu dedi. Ama önce şu 15 Temmuz'dan önce çocuklarının adına 
nakit parayla almış olduğu evleri hangi parayla aldı, bu para nereden geldi, nereden kazanıldı, 
neden mal beyanını yapmadı? bunu anlatsın, ondan sonra gelsin burada hepimizi gömsün. 
Çünkü o bizim komutanımızdı. Ölmeyi emretme yetkisi vardı. Ölmeyi emredecekti biz de 
ölecektik. Gelsin önce bunları anlatsın. Yoksa oradaki bir tane gariban astsubay çavuş 
geleceğim ona da; Zekai birine emir vermiş, o da ona emir vermiş, gelmiş çocuk. Ne darbeci? 
Ayten hanım ara sıra sık sık burada dile getiriyor. Bunlar diyor 12 Eylül'de neydi diyor, 
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üsteğmendi, yüzbaşıydı yargılandı mı? Yok, onlar yargılanmıyor. Ama burada bulmuşlar 3-5 
tane gariban özel kuvvetçi astsubay kurstan bir gün önce mezun olmuş adam bir gün önce. 
Bu adamlara git babanı vur desen vurur, bu şekilde gazı vermişler 8 ay. Böyle adamlar, aldığı 
emri bilir. Şimdi, 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Erhan sus sen oraya Erhan sen, sen ne orada problem 
çıkartıyorsun, sen mi mahkeme başkanısın ben mi. Tamam ben müdahale ediyorum sus. 
Susun. Özcan sen de sus, konuşmayın ben burada müdahale ediyorum. Evet buyurun. 

SANIK MEHMET PARTİGÖÇ ESASA İLİŞKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ 
SAVUNMASINA DEVAMLA: Zülfü yare dokunmuşsam özür dilerim. Komutanımız 
hakkında böyle konuşmak istemezdim. Ama astsubay çavuşu savunmayan bir orgeneral de 
bunları hak ediyor. Gelsin bunun hesabını versin bu mal varlığının. Bunun versin ondan sonra 
zaten bütün malvarlığımıza el koyuldu, bizim neyimiz var zaten, hepsini alın ama 
Hulusi'ninkini de alın haksızsa. O yazıyor ya iki yıllık süre doldu, gariban astsubay çavuş, 
üsteğmen orada şurada burada 10 bin lirası var alacak, alamasın diye MSB'den yazı yazdı 15 
gün önce. Şey bildirdi, masraf bildirdi şunu bunu almasınlar diye. Tekrar tedbir koydurdu. 
Bunu yapmak kolay, gariban astsubay çavuşa, üsteğmene, yüzbaşıya. Sen gel o evlerin o 
paraların hesabını ver. Ve aynen şu yazıyordu evrakta; evinden, eşinden nakit olarak alındı 
para. Bu TSK'da Hakim Bey hiçbir şey gizli kalmaz, hiçbir şey gizli kalmaz. Onun için kimse 
tuluat çekmesin. İnceleyin malvarlığını hangi tarihte ne aldı, hangi parayla aldı? Ondan sonra 
da gelsin gömsün bizi buraya. Şimdi burada yargılananlardan büyük bir kısmı Hulusi Akar'ın 
özel karargahı. Ya bir komutan ya koskoca orgeneral olmuşsun ya dünya bu kadar mı tatlı? 
Şunu diyemez mi ben bu özel karargahın tamamını Hakan Fidan'a verdim, incelettim, 
defaatle inceletti, yazıyla inceletti, yazısız inceletti, elden inceletti, resmi inceletti, gayri 
resmi inceletti. Hepsini inceletti ve hepsini tek tek kendi getirdi. Bir kişi hariç. Osman Kılıç 
hariç. Osman Kılıç ön dönemin artığı. Necdet Paşanın özel kalem müdürüydü Necdet Paşa 
onu silahlı kuvvetler akademisine göndermedi. Kıta komutanlığına çıksa oradan gidilemiyor. 
Giderken dedi ki bu burada bir sene daha kalsın, bu arada da silahlı kuvvetler akademisine 
gönder, (ses anlaşılamadı 97:42) hakkı diyorlar sonra ismini değiştirdiler. Yüsütak'a gönderin 
diye bıraktı. Onu da zaten işlere karıştırmadılar. Sen dediler zaten kursa gideceksin, orada 3-4 
ay gezdi, ondan sonra da kursa gitti. Bunun dışındaki her şeyi garsonu dahil Hakim Bey, 
garson dahil hanımefendi garson dahil hepsini kuvvetten getirdi, hepsini de inceletti. Tarihte 
Genelkurmay Başkanının yüzbaşı koruma müdürü yoktur hep üssubaydır. İsimleri saydım 
biraz önce 7-8 kişi, o yüzbaşıyı getirdi. Yüzbaşı da kuvvetteki koruma müdürüydü. Ama o 
kadar enteresan ki tarihte ben hiç görmedim özel kuvvetlerde. 10 sene çalıştım, 9 senedir de 
bu karargahtayım. Koruma müdürünün izne gittiğini görmedim. Ama o tarihte o çocuğu izne 
gönderdi. Niye gönderdi, o yüzbaşıyı niye gönderdi, bu oyun neyin parçasıydı? sorabilirsiniz, 
inceleyebilirsiniz, araştırabilirsiniz, bize güvenmeyedebilirsiniz. Tarihte böyle bir şey yoktur, 
koruma müdürünün izne gittiği yoktur. Komutanla gider, komutanla gelir. Çünkü koruma 
müdürleri eskiden bizim arkadaşlarımızdı. Onların ev işlerini falan biz yapardık. Yani yenge 
var mı bir şey işte gidecek gelecek, otogardan annem geldi, babam hastalandı, annesi babası 
hastalanan, ölen gitmeyenleri tanıyorum ben. Komutanın yanından ayrılamayız diye. Ama 
Hulusi Akar koruma müdürünü o hafta izne göndermiş. Ama şuradan geldik, hepsini tek tek 
inceledi ve getirdi. Hepsini tek tek kendi seçti. Bunu da kiminle çalıştı, Şevki Gençtürk ile 
çalıştı. Kuvvette atama yetkisi onda, Genelkurmay'dakilerin atama yetkisi yok, bize söylese 
dahi biz Şevki Gençtürk'ü arayacağız, Şevki Paşa işte komutan böyle diyor, şu bu diyeceğiz, 
onlarla çalıştı ve getirdi. Onun için buradaki benim özel karargahım şöyleymiş böyleymiş 
etrafımız şuymuş buymuş bunların hepsi bir orgenerale yakışmayacak yalanlardır. Peki 
Hulusi Akar bu arada ne yapıyordu? Hulusi Akar geldi, hakkında ciddi bir FETÖ iddiası var. 
Karargahta aman FETÖ'cülerle görüşüyor demesinler diye kimseyle görüşmüyor, bir tek 
İlhan Talu ile görüşüyor neredeyse. Bir tek İlhan Talu ile görüşüyor. Öğleye kadar ikinci 
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