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EMİN GÜRSES : Efendim
X ŞAHIS : Emin hocam iyi akşamiar
E : İyi akşamlar hocam ne haber
X : Sağoiasın teşekkür ederim ne diyorsun hocam ya bu Veli KÜÇÜK'ün falan

tutuklanmasına 
E : Hocam yasak koydular bize konuşmaya görüyorsun
X : Nasıl yasak ya Savcı kendisi açıkladı
E : Yasak konuşma konusu yasak
X : Konuşma konusu yasak
E : Yani bu olay tutuklamalar konusunda açıklama yapmak yasak 
X : Allah Allah ya demokratik parti yaptıklarına nasıl benziyor ya
E : Sevgiyi alıyorlar içeriye yanına da Sami Hoştan'ın resmini koymuşlar Sami Hoştan da

dünün mafya ayakçısı 
X : İşte onu söylüyorum
E : Sevgi Erenerol dediğin Atatürk bunlara özel mülk vermiş aman Bartelemous Kilisesi

Fener kilisesine karşı Türkiye de denge kurun diye Fener kilisesine baskın yapsalardı 
ne olurdu acaba kiliseye baskın yapıp arama yapıyorlar 

X : Yani sanki bende onu diyorum yani Sevgi Erenerol ile bir Veli Küçük'ün bir oradaki
Albayların yani

E : Şimdi Sami Hoştan'ı koyuyor oraya diyor ki bunlar mafya Ergenekon terör örgütü
ada bak

X : Hayır hayır Sevgi Erenerol koymuşlar oraya
E : Ya Sevgiyi koyuyorlar oraya Sevgi aradılar beni dedim ki ben dedim Veli paşanın

yanında benim resimlerim var benim niye almıyorsun da Sevgiyi alıyorsunuz 
X : Evet
E : Sevgi tertemiz bir kız ha Türklüğe hizmet ediyor da Türkçü olduğu için alıyorsunuz

onu içeriye ha ... efendi bir kızdır garibandır onun için alıyorsunuz
X : Evet Komutanım şey yani bu Türklüğe yapılan bir hareket dimi
E : Ya başka operasyon yapılacak başka operasyon yapılacak o operasyon için

böyle maskelemek için bunu yaptılar 
X : Vay anasına ya vay anasına ya ne günlere kaldık ya vay anasına ya hiç tarikatlardan

hırsızlıklardan hiç biri içeri giren oluyor mu ben duymuyorum ya var mı 
E : Ya yok adama adam Sevgi'yi içeriye almaları bir kere onlar çıktı meydana, ki bu

adamlar bu işte bir operasyon var kesin bana söylenen An karaı'da iki kuvvet 
arasında kavga var bu bir kuvvetin bir tanesini de dışarıdandestekliyorlar
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bunların bu Ankara da Milli kuvvetler de biraz direniyor her halde onlara 
gözdağını İstanbul üzerinden veriyorlar
: Oo çok ilginç bu ya peki bu ne olacak yani bu yani Bir PKK'yı bile 3 gün 5 gün 
tutuyorlar kaç gün tutacaklar kİ bunlar ya böyle 
: Ne üç gün beş günü Muzaffer yüzbaşı 7 aydır içerde 
: Kaç aydır 
: 7 aydır
: Hiç ses soluk yok dimi
: Yok hocam Muzaffer yüzbaşıyı üç kişi ziyaret ediyor kızı karısı ve Sevgi Hanım Sevgi 
hanıma dedim ki ben ziyaret edebilir miyim bana dedi ki üç kişiden fazla registira kayıt 
olmak lazım ben çıkarsam ancak sen girebilirsin dedi ziyaretçi yerine yoksa giremezsin 
dedi üç kişiden fazla kayıt almıyorlar 
: Vay anasına ya
: Sevgi Hanımı da ondan uyarıyorlar yani bak sen Nasıl Muzaffer Yüzbaşıyı ziyaret 
edersin
: Vay anasına ya yani mahkemeye de çıkartmıyorlar dimi
: Ya yok canım Savcılık mavcılık tamamıyla bunların kontrolünde iş felaket ya yani 7 
aydır adam alınmış içeriye ama bir mahkumiyet kararı yok duruyor bırakacaklar ee 
bırakana kadar şey duracak adam 
: Vay anasına ya Ergün Poyraz da öyle doğru
: Ergün Poyraz da içerde Ergün Poyraz diyelim hadi kitap yazdı yani Muzaffer ne yaptı 
: Yo yaprak kıpırdamıyor yaprak yaprak ya vay anasına ya hiç ses soluk yok ya 
: Bir de Bir de savcıya bak konuşma yasağı koyuyor yorum yapamazsın diyor ha şimdi 
her tarafa mesaj veriyor şimdi şeyi alarak gazetecilere mesaj veriyor diyor ki 
gazeteciler dikkat edin öyle onla bunla görüşmek izin yok ondan sonra Sevgi'yi alarak 
diyor ki bak diyor yani Milli milli Sevgi bu memleket de en Türkçü ekibin adamı Sevgiyi 
alarak onlara mesaj veriyor Veli Paşayı diyelim hadi Veli Paşayı diyelim aldı Veli 
paşa hiç olmazsa Soryegani ile görüşüyor bilmem kimle görüşüyor yüz bin 
tane yerde işi var ulan Sevginin kimle ne işi var adam karı kızcağızın 
Türkçülükten başka bir işi yok yani 
: Hakikaten ya çok ilginç şeyler oluyor ya 
: Silah görmemiş yani bırak eline silah almayı silah görmemiştir 
: Hakikaten çok ilginç şeyler oluyor ya vay onu bilmiyordum ben de hakikaten çok 
ilginç şeyler oluyor ya Allah sonumuzu hayır etsin yani
: Yani olaya şey veriyor bu Sami Hoştan da bunlarla beraber alıyor mafya süsü veriyor 
: Kerinçsiz yalnız bunun altında kalmaz ya bu olayların
: Ya tabi ki Kerinçsiz şimdi sevinmiştir herhalde 1-2 trilyon tazminat parası alacak 
: Bu olay yalnız başka boyutlara gelir ya yani Allah korusun da bunlar herhalde ülkeyi 
karıştırmak istiyor ya
: Karıştırmak istiyorlar beni aradılar bugün hoca seni almadılar mı içeriye 
alanında amma koyayım almayanında amına koyayım AMA DEDİM BENÎ 
ALIRLARSA İÇERİYE BİLİYORLAR Kİ AMERİKAN VE İSRAİL BÜYÜK 
ELÇİLERİNİ HAVAYA UÇURMAK İÇİN BİZİMKİLER HER ŞEYİ YAPACAK
bende dedim telefonlarım dinlensin dedim bunu da kayıt etsinler dedim gazetecilere 
söyledim gazetecilere Veli Paşanın elini öptü diye adam Veli Paşanın elini öptü diye 
hapse alıyorlar onu dedim ben Veli Paşayı her gördüğümde elini^ö|'üyor,friı^benim 
resmimi çekin t  A
: Ya Veli Paşa'nın suçu § 0
: Ya kimin elini kimin sikini öpeceğime siz mi karar vereceksiniz dedinr 
: Hayır hayır bide bu adam emekli general ya Allah Allah 0̂ ■ jy
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m : İlk defa oluyor 50-60 yıldır 50 yıldır ilk defa bir general içeriye alınıyor 
: Var var en son şey almıştı Demokrat Parti zamanında olmuştu bu olaylar 
: Tamam işte 50 yıl oldu 50 yıl oldu hoca
: Ha 50 yıl doğru ya ya hakikaten ben sanki o şey gibi yeni gibi düşünüyorum doğru 
: Yaşlandık ondan
: Vay anasına ya vay anasına ya hakikaten çok ilginç ya
: Adamlar alıştıra alıştıra yapıyorlar bu takımın şeyi usulü o böyle yavaş yavaş 
tırmalıyor alıştırıyor bakıyor ki tepki ne tepki olsa geri adım atıyor olmazsa bu sefer 
daha çok geliyor
: Evet evet dayım şimdi ben Büyükanıt Paşa döndükten sonra bakalım neler olacak ya 
ben merak ediyorum yani 
: Paşa ne zaman geliyor
: Komutanımız geldikten sonra ne olacak yani çünkü bu bir 
: Ne zaman geliyor 
: Bu bir şey yani hareket yani
: Yo bende sizi de biliyorum yani Muzaffer yüzbaşıyı içerden çıkarmak için biz 
bir girişimde bulunduk çıkaracaktık Muzaffer yüzbaşıyı içerden tam çıkarma 
girişiminin içine girdik bu operasyon patladı
: Peki bunu niye istinaden başka bir operasyon yapılacakta bunu Ön şey yapıyorlar ne 
gibi şey bekleniyor hocam
: Bor konusunda bilmem ne madenler var Amerikalılar bunlar konusunda meclisten 
karar geçsin diye baskı yapıyor 

Hı
Eee bunu geçiremiyorlar meclisten Ak Parti de bile buna karşı olanlar var bu çok 

önemli yani bu öyle sıradan bir iş değil 
Yani bir genel bir gözdağı veriyorlar
Gözdağı veriyorlar muhalefet yapmayın kardeşim bakın işte sessiz sessiz oturun 
Ama çok yazık eğer öyle düşünüyorlarsa çok yazık bunlar ya bunlar yani 
... kayıtlar yapılıyor kim kimin amına kor o zaman gösterilir 
Yani bu devir değişecek ya bu böyle böyle mi kalacak ya 
Kalmaz bu yani o nerden kopar belli olmaz 
Hay Allah ya
Ya düşünebiliyor musun bunlar geldiler bir As subayın evinde 10 tane 

bomba bulunmuş onlara bağladılar ya bu As subay dediğiniz adam bu adam 
normal değil deli bunun arkasındaki güç başka biri o ekibe hiç 
dokunmuyorlar geliyorlar bu Astsubayı Sevgiler'le bağlantılı kılıyorlar ya bu 
Astsubayın Sevgiler'le ne işi var bu Astsubayın bağlı olduğu ekip Sevgilerin 
eski arkadaşı idi Sevgi bunları kovdu şeyden kiliseden onlara bir şey 
demiyorlar gelmiş Sevgi'yi alıyorlar ya o Astsubay denilen adam deli normal değil ki 
ruh sağlığı bozuk bir adam 
: Eee arkasında ki kimler vardı hocam onların ki
: Ya burda İstanbul'da bir iki avukat grubu var Türkçüyüm mürkçüyüm diye 
geçiniyorlar Dalan'la bağlantıları var bir sürü bağlantıları var alkolik bir ekip

X : Ama onları bırakıp asıl Türkçülü...
E : Onlara dokundukları yok bu adam alındığı zaman ilk korumasını yaptığı adamın

ismini veriyor ve o adama gidip sormuyorlar sen bunla ne işin var diye 
X : Bir de şey demiş savcı Cumhuriyet Gazetesindeki olayda da bağlantı ,araştirılacak
E : Ya olur mu yani bak yani o Cumhuriyet gazetesine bomba atari Danıştay'a

gidip bomba atanların ekiplerin bir ucu burada Üşküdar'd^ jbıilühdu
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ÇOCUKLAR DEDİLER Kİ BİZ GELİP İFADE VERELİM BİZE 20 ŞER BİN DOLAR 
PARA TEKLİF ETTİLER DİYE SAVCI İFADELERİNİ ALMADI YA
: Ah
: Tabi bizim avukat arkadaş götürdü bunları Ankara'ya savcı ifadeye gerek yok dedi 
şimdi Hrant D̂]nidin  ̂öl^rülmesinjJe^den_çocuk oraya giderken sağında solunda iki 
adamla beraber giBiyor bunu gören de kız çocuk kız çocuğun babası geliyor bize diyor 
ki kızım bunları gördü bunlar öldürmeye gidiyorlar diye konuşuyorlardı kızım da 
bunların arkasından yürüyordu kız çocuk üniversiteye yeni girmiş bu adamlar bu çocuk 
gidiyor Hrant Dink'i öldürüyor bu adamlar kayıp o adamlar Hrant Dinkin kapısına kadar 
çocuğı^^tüTÜMte^i tane adam kim olduğu belli değil 
: Vay be
: Savcı bunu dinlemedi hocam dinlemedi
: Aynı savcı dinlemedi şimdi de başka nedenden aldılar vay be yani o peki dinleselerdi 
tarikat bağlantısı falan mı çıkardı hocam
: Tarikat bağlantısını ben söyledim Maslak'ta adam orda oturuyor dedim 80 yaşında 
Salih Şeyh Salih diye adamın adresini bile verdim adamın yanında iki tane istihbaratçı 
polis olduğunu da söyledim bu adamın Bulgaristan'a gidip birileri ile görüştüğünü de 
söyledim adama gidip 45 gün sonra beni Savcı arıyor diyor ki bir ifade alalım sen ne 
diyorsun dedim ya ne ifadesi ya 45 gün olmuş iş bitmiş 
: Eee
: Danıştay meselesi İsrail ihalelerinin iptali İle ilgiliydi yok işte bunu ulusalalar yaptı 
yok ülkücüler yaptı karıştırdılar birbirini 
: Hocam şey ne yapıyor buna bu olaylara MHP tepki verdi mi 
: MHP'nin konuşma yasağı var ya daha bu konuda kimse konuşmuyor 
: Konuşmuyor daha yani şey yok ses yok yani yani konuşma yasağı bu normal mi 
acaba ya çok ilginç bir olay ya bu hayır bu çok çok çok ilginç bîr olay ya yani ben 
haberleri her zaman seyrediyorum hiç hırsızlık olayı çıkmadı hiç tarikat olayı yok yani 
bu ülke de nerdeyse sokağa çıkartamıyoruz tarikatçılar saldıracak bize ya 
: O duruma geldik
: Yani o duruma geldi hiç bir şey yok Allah Allah bir gariplik var bu işte 
: Adam minibüste oturmuş konuşuyor askerin ordu evinin önünden geçiyoruz diyor ki 
arkadaşına inşallah diyor yakında buraları da alacağız 
: Yo zaten saldırı var yol yapıyorlar yani
: Adamlar... yani bunlar tek anladığı şey Öcalan ifadesinde bize bir gün dedi ki 
yav dedi siz dedi bilmiyorsunuz bir şey ben dedi köylere giderim Kürtlerin bana tabi 
olmasını sağlamak için o köyden bir kaç tane adam bulurum böyle yiğit onları 
öldürtürürüm der ondan sonra bütün köy bana tabi olur tapar çünkü bizimkiler 
güçten anlar şimdi bu ekipte güçten anlar bunlar korktuğu zaman sen 
ağısın paşasın ama sen bilsinler ki senden güçlüdürler hiç acımazlar 
; Dimi yani vatan
: Kültür o kültür adamın kültürü öyle
: Kültürü öyle vay anasına ya . . . ..
: Ben olsam şimdi ben komutanlara Harp akademisinde söyledim ben olsam 
başörtüsü maşörtüsü serbest ister götünüzü açın ister amınızı açın başınızı 
ne ederseniz edin serbest ONDAN SONRA DERİM Kİ EKİPLERE KARDEŞİM 
KAVGAYI BAŞLATIN MİLLET BİRBİRLERİNİ YESİNLER BİR BUNU YAPARIM 
bak tam zamanıdır tam zamanıdır bırakacaksın birbirînî|yesip M  ondan 
sonra Tayyib oradan çıksın altından 
: Dimi bide o zaman ülkede sıkıntı olur yani o zaman: uımı Diae o zaman uiKeae siKintı oıur yanı o zaman 
: Hiç bir sıkıntı olmaz hiç bir sıkıntı bunlar o zaman ürkerler;;
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X : Evet doğru söylüyorsun ya çok ilginç ya vay anasına ya vay anasına yani çok ülke

ülke hakikaten Allah korusun 
E : Komutan komutan bir gelsin de bir konuşsunlar yani göt altına birileri giderse önce

komutanlar gider
X : Valla bu ben memleket açısından diyorum da yani bu herkes soğuk duş ya yani ne

oluyor yani nedir olay ya hani herkes ordan ... bide şeyin Başbakanın ruh sağlığı niye 
bozuk bu aralar yani herkese ...
: Başbakana ara sıra kriz geliyor ona gidiyorlar 
: Ha krizden mi diyorsun
: Eee tabi normaldir da bu çünkü bu kriz geldiği zaman ilaç bile alsan bir iki gün 
dinlenmen lazım
: Yani çok garip şeyler oluyor ya şey ben dikkatimi çekti de Sudanlı o adam ne yaptı 
ya öyle Anıtkabirde
: Ya Sudan Devlet başkanının Ankara'ya gelmesi Amerikan talimatıyladır haritaya aç da 
bak 
: Ha
: Sudan da işleri yürütemiyorlar Avrupa Birliği İşin İçine girdi Amerika Sudan'a 
Müslümanlık üzerinden gelecek 
: Ya buraya gelmesinde ki amaç ne ki hocam
: Ya Sudan da Amerikalılar sahil bölgesine yerleşmeye çalışıyorlar Somali'ye 
yerleşemediler orda sorun çıktı biliyorsun 
: Evet
: En son Somali de komuta bizdeydi... komutandı 
: Evet
: Giriş çünkü orası Kızıl denizin girişi o hat 
: Evet
: Tam Madagaskar adasının karşısı sahili kontrol edecekler oraya yerleşmek istiyor 
Amerikalılar ama Avrupa Birliği buraya el attı demokrasi insan hakları minsan hakları 
Amerikalılar onun için geldi buraya durup dururken Sudan şimdiye kadar gelmemiş ki 
hiç Sudan duydun mu Türkiye ye gelmiş ya Sudan dan 2000 tane esrar satan adam 
gelirdi eskiden
: Türkiye'ye mesaj mı vercek yani Amerika Türkiye üzerinden m i...
: Türkiye ... mesaj veriyor aynı şeyde yaptığı gibi Pakistan'a nasıl Cumhurbaşkanı gitti 
ondan sonra Türkmenistan'a gitti mesaj vermek için 
: Allah Allah ilginç ya hakikaten bir garip şeyler oluyor ya 
: Cumhurbaşkanı da o işleri yapıyor
: Vay anasına bundan daha da dibe vuracağız mı daha mı kötü şeyler olacak 
: Onlar ... dibe vursun da ondan sonra bakarız dibe vurduktan sonra sikilen biz 
olacağız öyle görünüyor
: Ya öyle ya memleket kolay toplanır mı ya vay anasına ya ya bu kadar şehit olan bir 
ülkenin
: Ve ilginçtir Bu Enver Altaylı da geldi burda yine başladı bu otelde böyle görüşmeye 
ne çeviriyor belli değil geçen SKY TURK'teydi dün akşam 
: Ha kim o ben seyrettim ...
: Ya şimdi bu Enver Altaylı bu CIA nin orta doğu şefi ile beraber çalışan o Nazar vardı 
ya Nazar Nazarla çalışan bir adamdı Nazar Orta Asya'dan Amerika'ya gitmiş CIA'nin en 
has elemanlarından bu Reydiyo Firi Yurop var ya özgür Radio Amerikanın 
: Evet ¿'''fi/**1*
: Sovyetlere karşı çevreleme politikası için o kimlikleri taşıyan bu adamların hepsinde 
Reydiyo Firi Yurop kimlik kartı vardır
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Kafkasya ya mafkasya ya İran'a ordaki Türklerin elinde görürsün Azerilere vermişler 
onlarda zannediyor ki gazetecilik yapıyor CIA kartıdır o şimdi bu adam Orta Asya'yı 
Türkiye'ye bağlayacaktı Orta Asya'yı aslında Amerika'ya bağlıyorlarda tam 
beceremediler şimdi gene geldi Türkiye ye ben yaptım her şeyi diyor ben Türkiye yi 
kurtaracaktım diyor 

X : Ne yapacakmış yani orda bir
E : Orta Asya'nın gazını petrolünü bize bağlayacaktı
X : Ha
E : Ya onu konuşuyor da demiyor ki hem de diyor ki Elçi beyin arkadaşıyım elçi bey’e iki

tane adam gönderemediniz Bizim Necabettin Albay diye biri var burda Necabettin 
ERGENEKON eski Adıyaman ... komutanı bana dedi ki dün evelsi gün kendisi ile 
konuştum bana da dedi ki ben bîr birlik kurdum emekli oldu bu Elçi bey’e yardım 
etmek için silahlı birlik Türkeş’e gittim diyor Türkeş'e dedim ki biz gidiyoruz savaşmaya 
Türkeş arkamdan Demirel'i aradı diyor Demirel beni aradı aman evladım Amerika ile 
aramız bozulur Rusya ile aramız bozulur diye Elçi bey'i bıraktık oraya biz ondan sonra 
Elçi bey ne kadar iyi adam idi 

X : Çok ilginç ya vay anasına ya ben onu çok geç fark ettim yoksa söylerim onun tekrarı
olursa seyrederim yani

E : Hocam dediğim gibi yani şeye komutanlar biraz daha yani bu memlekette bir Genel
Kurmayın hakkında bir savcı dev sol dosyası gibi dosya hazırlıyorsa o 
memlekettin işi bitmek üzeredir demektir

X : Evet ya evet başka bizim bilmediğimiz
E : Silahla savaş kazanılsaydı biz hep tepelerde savaşta kazanıyoruz hep bir şey olmuyor

silahla değil tek başına küçük oyuncu savaşı kayıp ediyoruz 
X ¡ Hakikaten çok değişik şey oluyor ya vay anasına ya ya bu ne kadar kinleri varmış

böyle ya
E : Yeni mesaja bak gazetecilik üzerinden ulusalcılık yapmak yasak Sevgi Hanım

üzerinden ulusalcılık din adamları ulusalcılık yapma herkes kendi işini yapsın Veli Paşa 
üzerinden öyle Generaller Meneraller çok konuşuyorlar ha diyor mesaj veriyorlar 

X : Evet
E : ... mesaj mı bunlar
X : Evet Evet ya bu bir siyasi operasyon ya bu çok açık
E : Operasyon tabi operasyon
X : Vay anasına ya vay anasına ya
E : Evet hocam görüşürüz yine konuşuruz yine
X : Eee konuşuruz ağzına sağlık hocam
E : Sağolasın
X : Allaha emanet ol görüşmek üzere Allah Türkiye'yi korusun
E : Sağol eyvallah

  IIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII.......
Bu iletişim tespit tutanağı 31.01.2008 tarihinde Saat: 09:00 de (6) Sf. Olarak 

tarafımızdan tanzimle birlikte imza altına alınmıştır.

Aidiyet No Aidiyet No
34.T.0.24116 34.T.O.43880
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İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI

SORUŞTURMA N0:2007/1536 KAYIT SIRA NO : 1561
HEDEF ŞAHIS : EMİN GÜRSES ARANAN ŞAHIS : MUSTAFA
TELEFON NO : 0 532 206 67 68 KARŞI TELEFON : 537 927 97 01
TARİH SAAT : 28.01.2008 (20:59) KONUŞMA SÜRESİ: 40 Dk. 13 Sn.
KONUŞMA DİLİ/LEHÇESİ: Türkçe ID NO : 182426512
MAH.KAR.TAR. VE NO: İST. 12. ACM.11.01.2008 TAR. ve TEK.TAK. N0:2008/196 
HEDEF TELEFON KAYDI: EMİN GÜRSES YARDIMCI GEMİ İNŞ. AYDINTEPE MAH. 
TERSANELER CAD. 50.SOK. NO:7 TUZLA, İSTANBUL
KARŞI TELEFON KAYDI: ERMAN DURUZUNBURUN KÖYÜ - BEYLİKOVA, ESKİŞEHİR 
HEDEF TELEFONUN GÖRÜŞME ANINDA BULUNDUĞU BAZ : (ISTKOZYAYAZGAN - 
ATATÜRK CADDESİ, ESİN SOKAK, NO:3, KOZYATAĞI (KOZYATAGI YAZGAN IS MERKEZİ))

MUSTAFA : Alo
EMİN GÜRSES : Efendim
M : Emin hocam merhaba iyi akşamlar ben Mustafa
E : Hocam ne haber
M : Sağolasın çok şükür iyiyim sen nasılsın
E : Valla idare ediyoruz hocam ne bileyim ya
M : Telefonlaşmayınca insanın aklına kötü kötü şeyler geliyor ya şu telefon

hemen çaldı mı aç ya 
E : Hocam bu telefonun bende kayıtlı değil bende iki tane kayıtlı telefonun

var BU BAŞKA BİR ŞEY HER HALDE
M : Bu ya işte bu bir öbürü var ya
E : Allah Allah
M : Sen bunu her defasında kayıt ediyon ama bu senin telefonunda bir türlü yapışmadı

yani nedense
E : Valla senin çevirdiğin telefonu kayıt ediyorum bir kaç tane oluyor yauv diyorum

bunlar hangisi acaba 
M : Yok yok değil
E : Tamam bunu da kayıt edeyim tamam
M : Değil değil nasıl gidiyor işler
E : Vallahi telefonda bir şey söylesem sana bizimkiler hemen kayıt ediyorlar

hemen gidiyor eski Trabzon emniyet müdürüne o İstihbarat daire başkanı 
olmuş o Amerikan büyük elçiliğine soruyor ondan sonra Tayyib Erdoğan'ın 
önüne gidiyor Tayyib Erdoğan üzerlerini çiziyor bu uygundur bu değildir 
diye felaket bir şey ya 

M : Bunlar geçecek ya
E : Hocam şimdi
M : Bunlar geçicek
E : Sen başkasın Perinçek ile konuşuyordum mesaj başka şimdi bizimkiler

dinliyor dinlesinler kayıt etsinler
M : Evet
E : Sen şimdi Sami Hoştan'la o bin başı Öztürk var bide Astsubay var

biliyorsun - İ t "
M . : Evet
E : Bunların üç'ü zaten Kriminıl bunlar her türlü pisliğin içindeler v'-W:mmrnn
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M : Evet
E : Bunları alıyorsun koyuyorsun Sevgi hanımla yan yana şimdi bu kadar bu kadar olmaz

yani şimdi o bin başı zaten onun elinde on tane kimliği var CIA kimliği var 
Rediyo Free yurop kimliği var Mit kimliği var asker kimliği var Fransız 
oturma kimliği var her şey var adamın elinde 

M : Bu hangisi o bin başı dediğin Zekeriya mı?
E : Binbaşı Öztürk diye biri var bir tane
M : Zekeriya Öztürk
E : Zekeriya Zekeriya
M : Ha
E : Şimdi bu adam bulaşık bir adam Ruh salığı bozuk zaten onun için uzaklaştırmışlar

ordudan bide bu As subay önceden deli o As subay bombalar evinde bulunan As
subay deli deli adam 

M : Ha
E : Bunu ben Veli paşayı da uyardım Veli paşayla falan bunların hiç bir ilgisi yok ya ilginç

bir şey ben Veli paşanın Sevginin her toplantısına katıldım hemen hemen ne 
bu binbaşıyı gördüm orda bir gün bin başı geldi bir defa bir toplantımıza Necati 
Özgen paşa bunu kovdu 

M : Allah Allah
E : Yani Özgen paşa kovdu bunu hem de bu hakaretlere bağırarak kovdu üç

kişi ile beraber gelmişti şimdi bunu başından beri söylüyor bu gün Aydınlık
başlık atmış ajan provakötür budur diye

M : Allah Allah
E : Yani ilginç şeyler ama şeyi de bu operasyon şeyi bekliyorlar bakıyorlar tepki var mı

tepki yoksa baş... bak arkasından ne gelecek 
M : Yani diyorsun ki bunu bir tane bozuğu içine koyup düzgünleri karalamak ha bak ...

yaratmak yani
E : Yalnız şeyi unutma eğer imkan varsa ADD BAŞKANI ŞENER ERUYGUR

PAŞAYA HABER GÖNDERİN
M : Nasıl
E : EMNİYET TEŞKİLATINDA ONLA İLGİLİ DOSYA HAZIRLANIYOR
M : Allah Allah
E : BUNU TELEFONDA SÖYLÜYORUM DUYSUNLAR DİYE
M : Allah Allah ne diye hazırlanıyor ki onun
E : Vallahi bu bizim şey var ya nedir Tayyib Erdoğan'ın Arınç'ın Hakkında kitap yazan bir

çocuk var 
M : Ergün ...
E : Ergün Poyraz Ergün Poyraz bu Ergün Poyraz'a bu belgeleri arşivler kapalı

olduğu için Ergün Poyraz normal olarak bu belgelere ulaşamıyor
M : Evet
E : Ergün Poyraz da bu belgeleri Şener Paşanın verdiği onun aracılığı ile

verildiği söyleniyor
M : O zaman onun yazdığı her şey doğru yani Ergun Poyraz'ın o zaman yani
E : Yazdığı şeyler doğru da şimdi onun üzerine mi bir operasyon yapılıyor
M : Evet
E : Genel paşa hakkında bir savcılık fezlekesi hazırlanabilir-çmun^ için

söylüyorum V
M : Vay anasına ya
E : Yani şeye bakıyorlar Tepkilere tepki varsa geri adım atarlar yoksa bunjar bgYĵ |||
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: Hayır böyle de yani hani derler ya daha kötüsü olsun diye yani vursun ya yani 
: Ben Ergün'e söyledim ben sana ben televizyonda söyledim dedim ki türban serbest 
olsun isteyen çarşaflı gelsin kızışsın kavga başlasın diye söyledim bana diyorlar deli 
misin böyle konuşulur mu yauv kardeşim dedim kavga başlamasın diyorsun yavaş 
yavaş alıştıra alıştıra milleti götürüyorlar 
: Hakikaten kavgaya gidecek bunun sonu ya 
: Felaket bir kavgaya gidiyor
: Yani bunlar yani ya farkında değil ya akıl bari değiller ya Allah korusun ya 
: Ceyhan Mumcu ile konuştum

: Perinçek ile konuştum bir konferansları vardı Kadıköy'de gittik orda konuştuk onlarda 
ne diyorlar büyük kavgaya gidiyoruz 
: Allah korusun yani yani Ülke biraz birlik düzen gördü
: Bak Perinçek bana bir belge gösterdi 96 yılında Veli Küçük açıklama 
yapmış Eşref Bitlis'i öldüren Amerikalılardır diye
: Evet yani onu artık bilmeyen yok ki yani 
: Ondan sonra dedi Veli küçük üzeri çizilmiştir dedi
: Vay be
: Bunu Perinçek söyledi
: Vay be çok ilginç yani 
: Şimdi adamlar bakın ne yapıyorlar 
: Hı
: Veli paşayı alıyorlar diyorlar ki kamu oyuna biz generalleri de alırız ondan 
sonra itler Sevgiyi aldılar dediler ki Türkçü Mürkçü tanımayız Alırız
: Ihı
: Ondan sonra gittiler Güler'i aldılar dediler ki Gazetecilere bakın ha hiç 
affetmeyiz hemen televizyonda görüyorsun SKY TURK te şeyin bile yayını 
programı durduruldu Yalçın Küçük'ün
: Hakikaten ya o çok ilginç ya SKY TURK
: Düşünebiliyor musun hocam bunlar çok profesyonel hemen iki tane maliyeci 
gönderiyorlar sen uğraş bakalım diyorlar bu mali işlerle 
: Vay anasına ya ama bu da tabi halk halk ta görüyor ya ya yasak da kendileri...
: Banu bu ... geliyorum millet bana soruyor bir şey yapmıyor musunuz diye ben 
dedim ne yapacağız Savcı bu memleket de bir savcı çıkıp Genel Kurmay 
başkanınm hakkında Dev sol idanamesi gibi fezleke hazırlıyorsa ve bu 
sadece bu savcıyı görevden atıyoruz da arkasında bu Fezlekeyi hazırlayıp 
ona verenlere hala görevdeyse olacağı budur adamlar bakıyorlar tepki ne 
: Ferhat Sarıkaya'yı diyorsun dimi
: Tabi ya ona o dosyayı hazırlayan başbakanlık müsteşarı ve iki tane adalet 
bakanlığı görevlisi
; Ve bunlar biliniyor dimi
: Bilinmez olur mu hocam ben bunları yukarıya söylüyorum sabah akşam Harp 
akademilerini ben uyarırsam bunları genç kurmaylara söyleme diyorlar 
bana... bir tane komutan geldi öyle şeyleri genç kurmaylara söyleme dedim sayın 
paşam beni buraya çağırdınız ben ders anlatıyorum dersimin adı ne 
globalleşme ve güvenlik güvenlikle ilgili olan her şeyi konuşurum ben 
öğrencilerde bana sorduğu zaman cevap veririm o zaman bir yazı yazarsınız 
dersiniz ki Emin Gürses artık harp akademilerinde ders vermiyecektir beride
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giderim dedim fark etmez ben zaten buraya dedim hatırınız için geliyorum dedim 
burda genç öğrencilerim boş kalmasınlar diye ...

M : Vay anasına ya
E : ... çekiniyorlar yani şimdi genç subaylar da rahatsız bu yapılan operasyon sıradan bir

şey değil yani açıkça bir intikam alma operasyonudur 
M : Almasınlar ya
E : Siz Sevgi hanımı içeriye atıyorsun telefonda konuştuğu şu ya bu Hrant Dink te iyi

oldu uyarı oldu bunlara bundan dolayı kadını içeriye atıyorsun 
M : İyi şey niye ya durup dururken bu gerginliğin anlamı ne ne oluyor yani ne sıkıntı ne

şuanda bir şey mi var bir anlaşma falan mı olacak hocam 
E : Ya şimdi adamlar Amerikalılarla bir çok gizli anlaşmanın hazırlığını yapıyorlar
M : Yani bir şeyler... diyorlar
E : Bir sürü gizli anlaşmanın hazırlığını yapıyorlar en korktukları şimdi Yaşar paşa emekli

olduğu zaman Baş buğu göreve geldiği zaman Yaşar paşa gibi mi davranır öyle 
davranırsa yandık yani asıl şeyi o çünkü başbuğu daha farklı bir komutan daha şey 
öyle ortaya da konuşmuyor fakat konuştuğu zaman mesela Amerika'ya verdiği mesaj 
neydi Irak'ta bizim aleyhimize çalışanlara oradaki maliyeti artırırız öyle konuşuyor 
konuşsun böyle konuşuyor 

M : Evet
E : Öyle adamlardan rahatsız oluyorlar şimdi ama yeni bir bilgi artık Gladyo

örgütlenmesi Ordunun içinden çıkarılıyor Emniyet teşkilatında yayılıyor bu
yani nasıl ki 52 den sonra NATOVa girişte Gladyo örgütlenmesi özel harp dairesi içinde 
örgütlenmişti onu bıraktı Amerika çünkü Ordu içinde önemli bir Milli nüve oluştu o Milli 
nüveden çekiniyor onun için bu örgütlenmeyi tamamiyle emniyet teşkilatına aktardı
artık bu işi emniyet teşkilatında yapacak onun üzerine yapıyor şimdi İstihbarat daire 
başkanlığına da İstihbarat daire başkanlığına Trabzon emniyet ... gitmesi 
de ordandır

M : Peki bu orda da yani bir ters teperse ne olacak ki emniyeti bu güne kadar istedikleri
gibi şey yapıyorlardı yönlendiriyorlarsa 

E : Yönlendiriyorlar da önemli değil ki zaten şimdi bak şimdiye kadar ne konuşuluyordu
Jandarmanın alanı çok geniş bu alanları emniyete deviredelim artık çağdaş devlet de 
Jandarma şehir merkezlerinde görev yapmaz her taraf şehir merkezi oldu Emniyete 
devir edelim bunu nerden başlattılar Radikal gazetesi başlattı değil mi bu hareketi 

M : Evet
E : Bunun amacı nedir Tesev ... Tesev'e sonra ne yaptılar polis akademisinden bazı

akademisyenleri askerin aleyhine yazı yazdırdılar Akademik yazı yazdırdılar 
M : Evet
E : Şimdi bunlar bir ön hazırlıktır niye jandarma yı ... jandarma çünkü kendi kontrolleri

dışında bir alanı var ve halk düzeyinde örgütlenmiş tabi ondan dolayı bir çok sıkıntılar 
da var jandarma da ayrı mesele ama jandarma kontrol dışında bir yapılanma 

M : Evet Şeyi peki taca çıkartırlarsa düşünceleri ne yan i... niye çekiniyorlar ki
E : Yok şey diyorlar yani Amerikalılar Amerikalılara rağmen Genel Kurmay bu topu taca

atamaz
M : Yalnız her şey ters tepebilir hiç hesap etmeyeceği şeylerde olabilir ya
E : Öyle düşünüyorlar onların ...
M : Yalnız şöyle bir olay var ne kadar çok kurcalanırsa da bide çok olay çıkarsa o denli o

denli şeyde olur bunlardan daha hızlı kurtulan a bilir yani yani halk artık şey^deği|,yani
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: Benimde emekli paşalardan aldığım dibe vurmasını bekliyorlar öyle görünüyor çünkü 
diğer türlü asker her şeye karışıyor asker her şeye karışıyor diye lafından kurtulmak 
için bırakın bakalım dibe vursunlar bakalım ne olacak

: Muzaffer yüzbaşıyı içerden çıkarıyorduk Muzaffer yüzbaşıyı çıkarıyorduk 
bu operasyon başladı
: Çok ilginç ya yani hakikaten ya bu memleket de hiç mi hırsız yok ya hiç mi şey yok 
hani yapılsın bak biraz evel diyorsun ya adam bir sürü işler yapmış mafyalık yapmış 
onlar ayıklansın ama yani yani şimdi bir gariplik var ya herkes askerle uğraştım biliyor 
şimdi mağdur asker oluyor ya bırak aslında dediğin doğru olsun uğraşabildiğin kadar 
uğraşsın ne olur ki bir sene iki sene yatma ile ne olur insan ya kendileri de evet 
: Onun hesabı başka bir ... mesaj veriyor bunların anlayışları aynı Öcalan'ın bize 
söylediği Kürtler nasıl tepki verirler Öcalan içerde bize şöyle diyor önce diyor bir yavaş 
yavaş itelersin diyor baktın tepki yok ha bunlar korkuyorlar üzerine daha çok gidersin 
şimdi aynısı yöntemi bize uyguluyorlar diyorlar ki üzerlerine mi gidelim bakalım tepki 
var mı tepki yoksa daha ileri gideriz onun için Jandarma Genel komutanlığına bu 
haberi ben söyledim iletsinler diye hem de ilginç yani adam ADD genel başkanıya 
şimdi

: Ha ADD genel başkanı olduğu için ADD genel başkanlığına biz fezleke 
hazırlıyoruz jandarma genel komutanlığı diye hazırlıyor demiycek tabi
: Allah Allah
: Bu da çetenin içinde çetenin bir ucu şeyde kitap yazmış hapiste bu çeteye bu bu 
çeteye bu bilgileri sağlayan jandarma eski genel komutanı Sevgi hanımla 
bağlantılı Ergün Poyraz her gün Sevgi hanımın yanında her gün onunla 
konuşuyor Sevgi hanımda Chat den dolayı hapiste olduğu için bu bağlamda 
Jandarma genel komutanlığına gidiyor diye bir açıklama çıkabilir 
: Evet hakikaten çok ilginç ya yani suçlamalar tabi abuk subuk yani yok ihtilal mihtilal 
falan deniyor da yani emekli olan paşa kargalar da gülüyor herkes gülüyor bu gün 
sivilin bir tanesi diyor ki burda düşünen bir insan yıllardır yani fikir öğrendiğimiz bir 
insan diyor ki ya komutan artık emekli paşalar mı vermiyor dalga geçiyor emekli 
paşalar mı darbe yapıyor diyor yani herkes tiye alıyor artık yani şeyleri

: yani bu mağduriyet yalnız unutma bu mağduriyet bunlara iktidar getirdi bu 
mağduriyet askerleri güçlendirir yalnız ya
: Hocam asker yapmayacak asker mesela Perinçek'ten hep uzak durdu 
KARDEŞİM PERİNÇEK GİBİ BU KONULARDA PROFESYONEL BİR ADAM BU 
İŞTE BU ÖRGÜTLENMEDE ... OY VERECEKSİN ben niye bu böyle adamları 
harcayayım ben işin içinde olmam ama bu işte önünü açarım öyle bir sürü 
örgütlenmeler var Türkiye de silah üzerine o tür yemin edenler değil Perinçek 
gibi Örgütlenmesi güçlü tavrı da sert 
: Onların üzerine bir gelme var mı bir hazırlık var mı
: Onların üzerine gelemiyorlar Perinçek dün meydan okudu dedi ki burda 
dedi İstihbaratçılar var dedi onlardan rica ediyorum bizden birini 
tutuklasınlar da göreyim dedi onlara zindan ederim İstanbul'u diyor bak 
böyle konuşuyor
: Ya işte şey hareket yok ya ya demek ki bana ya tarikatlaşma gibi bir şey var o 
da o zaman Perinçek de tarikat gibi yani

Ya eski

Evet
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E : Tarikat gibi ama bakın hocam şimdi örgütlü bir güç kalmadı karşılarında adam diyor
ki

M : Evet
E : Kuvvayi Milliye gazete yazıyor ama Zaman gazetesi Yeni şafak gazetesi

sabah gazetesi Star gazetesi Kuvvayi MiIIiyeciler Ergenekoncular ulusalcılar 
Milliyetçiler Türkçüler bunlar hepsi Ergenekon terörist örgütünün içindedir 
hocam

M : Peki sana ben bir şey soracağım ya yani bende sana başka bir sorayım peki bu
normal senin bu anlattığın dışında bir şey söyleyeyim Ya bunu örgütlemeyi devlet 
yapıyorsa yani bunlar her türlü onay varsa bu işte

E : Ama devlet bu işi yapıyorsa o zaman affedersin sikilmişiz derler buna
M : Yani bunun arkasında başka bir şey çıkacaksa
E : Ama başka bir şey şu eğer Veli Küçük'ler Hoştanlar böyle gizli gizli bir şey yapıyor da

... bilmiyorsak biz bilmiyorsak o zaman bunun bu polisiye yani bu Adliyelik bir olaydır 
bunun için gazetelerde Zaman gazetesinde bu Türkçüler Ergenekoncular Milliyetçiler 
ulusalcılar Kuvvayi MiIIiyeciler bunlar hep teröristtir bunlar gizli örgüttür falan böyle bir 
şeyi yazdırmaya ne gerek var gidersin normal olarak mesela Drej Aliyi alıyorsun ertesi 
gün bırakıyorsun niye aldın onu o zaman

M : Evet
E : Sami Hoştan sabah akşam büyük klüp te kumar oynuyor Sami Hoştan gizli bir yerde

değil ki orta yerde niye bunlarla beraber alıyorsunuz Sevgi hanımla beraber resmini 
yan yana koyuyorsun Ha Sevgi ... patriğine karşı sürekli bir kampanya içindeydi hepsi 
cezalandırılıyor

M : Valla bende işte o tam tersi düşündüm ya acaba cezalandırılıyor mu yani şimdi
hocam hani

E : Acaba diyorsun bu işten karlı mı çıkarlar bunları diyorsun
M : Hocam bence yani şimdi bak bu adamla iktidara geçen mağduriyet halk mağduriyeti

sever... ya bir şey mi hazırlanıyor yani bunlar yani bunlar da kendileri de artık bu işin 
içinden çıkamıyor kendileri de kurtulmak için bir şey mi yapıyorlar çünkü şuanda bak 
tekrar söylüyorum tepki nasıl biliyor musun tepki askerler ya bu kadar şey oluyor ya 
niye böyle oluyor niye şöyle oluyor yani bir mağduriyet artık halk bunu konuşuyor yani 
bir mağduriyet var orta da çok açık yani yani Askere her kanaldan her şehit ... şey 
basın saldırıyor hakaret ediyor ya sanki düşman askeri yani bunlar yani ne insanın 
görüşü ne olursa olsun yani polisine askerine imamına küfür eder mi ya ya ... insanım 
yani akademisyenine küfür eder mi ya dalga geçer mi hem dersinki ya eksiği var ama 
bu işte bir gariplik var hocam ya sen bu konuların uzmanısın yani bizim 
değerlendirmemiz de bu bu işte bir şey var bi bit yeniği var ama erken uyanmak lazım 
ya bu normal bi hani dersen hani biraz evel diyor ya bitmişiz yani ya da şöyle söylersin 
yani bunlar hakikaten hiç kafaları basmıyor yani bu çok düz basit yani bu kadar basit 
olmaması lazım gibi geliyor bana

E : ... iksinden biri olacak ya tamamıyla tatlı aptaldırlar bu İşi bu kadar basit biliyorlar...
M : Yani şey var ya da hakikaten büyük bir operasyon var ve ben bunu sana ...

geldiğinde de bazı ... ile beraber anlatmak istiyorum yani burada bura da çünkü çok 
açık şey olayı var burada bence güçlü çıkacaklar kim yapıyorsa yani o şey olan 
insanlar olur bunların içinde de bak göreceksin muhbirler de çıkacak yani emniyete 
çalışan bunlara çalışan bunların içine girenlerin içinde de unutma yani bu madara ...

E : Evet yani
M : Mali kaynağı... böyiesi de yani bunda bir şey olacak yani bu gün çok güvenilen, şey o

yüzden işte koklamak lazım ya bunları her hareketi her harekı alıp
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düşünmek lazım çünkü hocam ne olursa olsun bu devleti ve bir ortak zeka var ya bu 
kadar aptal değiliz ya
: Yok onun için bende diyorum devlet sessiz durması bir şey var yani bir sessiz 
durmak da böyle bir anlam var
: Yani var bu yani bu başka bir anlaşılmış başka ... doğru da gidebilir ya bîr yönde bir 
şey olacak ... nasıl hazırlanabilir ki yani bu kadar çünkü aleni basit olmaması lazım gibi 
geliyor yani yoksa ya ben sana söyleyeyim mi ben artık Tayyib Erdoğan'ın o Siirt jet 
Fadılın Siirt Milletvekilliği bilmem ne Deniz Baykal bence bu işin içinde şeyin ayrılma ... 
o zaman konuşuyorduk ya şeyde çıkıp şeyin görevini yapması MHP liderinin Bahçelinin 
durup dururken yani gördük ki ya bir yapılanma olduğu ortaya çıktı yani kritik 
zamanlarda konuşmalar yani bunlar bence hocam her şey açık konuşulmaz bizimki 
yani çok iyi Akademisler dahil olmak üzere önüne gelen verilerle konuşur dolayısıyla 
bazı şeyler bazı şeyler hissedilir bende o yüzden diyorum yani bu olayı bir bütün olarak 
düşünce iki gündür bende düşünüyorum bu olayı şenle ilk konuştuğumuzu da 
düşünüyorum ya bu iş böyle değil gibi geliyor bana yani benim düşüncem ne dersen 
yani burda bir ortak zeka var bence bu gün kızdığımız Emniyet falan bence hayırlı bir 
iş yapıyor gibi geliyor bana 
: İnşallah İnşallah hocam bakalım
: Bak Erbakan'ı ... gördük adam bir sürü suçlama yapıldı falan ama hakikaten 
arkasından hiç umulmadık kimsenin hissedemediği

: G-8 rahatsızlığı ortaya çıktı yani Malezya'dan patlak verdi yani bu bir şeydi yani 
dolayısıyla bence bu işte bir iş var belki Amerika Tayyib Erdoğan'ı gözden çıkarttı belki 
: O zaten şimdi yani Abdullah Gül’ü yarı başkanlık sistemi için hazırlıyor gibi geliyor 
bana
: Yani evet yani 3 yönden 4 yönden konuşulacak şey var ya yani bu operasyon da olur 
çünkü niye
: O dediğin aklıma şimdi şunu getirdi yani bu operasyon Tayyib Erdoğan'a zarar 
vereceğine göre dimi
: Verebilir tabi ya yüzde yüz ya kendisi mağduriyet baksana mağduriyet den geldi

: Şimdi niye madur olsun durup dururken bak Ergün Poyraz 6 aydır çıkartmıyorlar 
Ergün Poyraz'a yalancı da diyemiyorlar şimdi ... ya bak tekrar söylüyorum çok ilginç 
yani bu işi koklayan insanlar var artık onlar tıya alıyor bu işi yani bu işte hocam bu işte 
bence Tayyib Erdoğan mesela son günlerde hiç olmadık konuşmalar yapıyor ne oldu 
da şimdiye kadar adam bir sürü hastalığı vardı şimdi mi nüksetti son konuşmalarının 
hepsine bak ilk çocuğu konuşmaz yani ya bu nihayetinde Türkiye Cumhuriyetinin 
başbakanı ya hocam bir şeyler var bir gerginlikler var

: Bu iş böyle değil bak son konuşmalarını alt alta üst üste internetten indir bak ben 
dün baktım onu mesela hocam ite sapa gelmez şeyler son özellikle bir ay içinde 
Valilerden tut da 
: Acaba peki b ir ... yapıyor
: Hocam bence hocam bence şimdi o bıraktı kaçtı da dedirtmez kendine bence 
bırakmak istiyor veya birileri bıraktıtırıyor buna 
: Ha
: Yani bir şey var bu işte bir şey var bak bu cümleyi bir düşün yüzsüze geldiğimizde 
de başka emareleri de ben sana anlatıcam yani bu iş öyle değil ya rbü’̂ p^:basit olur o

Ha

Evet dimi

Ha

zaman çok çok basit olur

g iz l i

NO
RD

IC
M

ONI
TO

R.
CO

M



E : aklıma gelen ... öyle düşünmek lazım
M : Niye Tayyib'e şey mesela hiç son günlerde şey değil ya adam toplantıya bile mesela

katılmıyor eşi bile katılmıyor ya yani bir kere koptu koptu parti içinde bir şey var bir 
sıkıntı var yasaklamalar geliyor hiç bir dönemde böyle yasaklama Hürriyet den 
bahsediyorlar şeyden bahseden insanlar maduriyet den bahsedenler ya çok ilginç bir 
şeye geldi dediğim gibi biz bu şey olayını yaşadık onun içinde bence devletin 
görevlileri de çıkacak bak bu lafımı unutma şu yakalananlar içinde de hiç ummadığımız 
isim de bu şeyin içinde Senaristlik yapıyor gibi geliyor bana o yüzden ya insan 
yatmakla yatmakla bir şey olmaz hele aydınsa insan hele devlet görevlisi ile Bak 
Korkut EKEN de girdi çıktı ne oldu hiç konuştu mu 

E : Evet
M : Yani bu işler zaman işi hocam o adam isteseydi bak Nazarbeyev açık çek verdi

ona kaç kişi dedi o adam yine konuşmadı ben hatırlıyorum dedik o zaman 
ya ben devletin memuruyum devletin hizmetçisiyim diyordu ya benim başka 
şeyim yok adam hiç bir şekilde öyle sıkıntı duymadı çıktı hiç sağda solda da konuşmadı 
yani yani hocam bazen var bezen bu şeyleridir yani herkes her şeyi bilecek diye bir 
şey yok ha bir koklayan insanlar çalışan insanlar ders ve ödevine iyi çalışanlar bence 
asıl kurmaylar onlar yani oturup her şeyi tek tek tüm şeyleri koyup birazda saygısını 
işin içine koyarsa bak bide sana bir başka olay daha söyleyeyim 

E : Ha
M : Bu arada şeyler de oluyor bak şeye karşı operasyonlar var Kuzey Irakla'da birleştir

bu olay ne dediğimi anlarsın bir şey var bu işin içinde Amerika da bu kadar şey değil 
Amerika da hayrına iş yapmıyor şuanda bu hükümetle ilgili her şey tos pembe değil 
hocam ilk defa ilk defa çok kötü sinyaller var bence ben Öyle hissediyorum şu 
gidişatlara bakıyorum şeyi hazırlayan şart hocam yeni birini hazırlıyorlar bunun adını 
bilemem ben onu uzmanı sîzsiniz ama bence Tayyib Erdoğan'ı gözden çıkarttılar bu 
çok açık ben bunu biliyorum bu tüm operasyonlar Tayyib Erdoğan'a bence 

E : Yani Irakla bağlantılı mı bu işler diyorsun
M : Kesinlikle hocam ya kesinlikle alt alta üst üste koy bunun söylediği ya bir eksiği var

fazlası yok yani bu operasyon bence Tayyib Erdoğan belki kendisi de razı olmuştur 
onu da söyleyeyim yani 

E : Yoruldum deyip kenara çekilebilir
M : Ya tabi öbürü türlü hocam tekrar söylüyorum yani burda ... yapamazlar yani bak biz

görüyoruz ki Demireiin bile yıllar sonra yedi kere gidiş gelişlerin en fazla başbakanlık 
yapmış kendisinin de bu işi istediği ortaya çık... yani bunları ama ne zaman öğrendik 
20-30 yıl sonra en yakında ki onun tarihini yazan adam konuşunca anladık yani 
baksana jiyetin daha şeyleri gizli şeyleri yeni çıkıyor yani her şey bilinmiyor hocam her 
konuşulan da bilinecek diye bir şey yok yani Türkiye de o kadarda boş değiliz ya boş 
değiliz yani bunlarla içinde bir şey var o yüzden de biraz şey yapmak aralamak lazım 
ama bence şu işi koklayan da dersini iyi çalışan akademist de yani hakikaten bu şeyde 
Türkiye ye bilmiyorum yani bu işleri çıkıp ivşa etmek mi lazım yoksa susmak mı lazım 
bence biraz beklemek lazım gibi bir şey ama Türkiye de korkunç bir yapısal değişiklik 
var bak bide bu lafımı unutma hocam korkunç ya hocam ilk defa ya bak şimdi ilk defa 
Mecliste ki tüm partiler her konu da şiir gibi anlaşıyorlar buna CHP de dahil 

E : Evet
M : Sence bir gariplik yok mu ya ya bak Deniz Baykal'ın kritik zamanlarda ki.tavırlarına

bak yani nasıl oluyor da yani bunca şey olaylarında hemen anlaşıyor hocam bence ona 
da gidiyor bu yani bu da bakın göreceksin şey gibi olacak hani devlet bahçeye devlet
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adamı işte bilmem ne adamı olduğunu işte şu söyledi bu söyledi Türkeş'in anılarında 
falan da hatta çıktı mıktı bir şeyler konuşuyorlar 
: Evet
: Bence Deniz Baykal da var yani sonra çıkacak diyecek ya bana devlet bu görevi verdi 
bu iş böyle yani yani bunlar bunlar çok daha teferuatı ne dersen sen ne düşünüyon 
dersen ben kendi düşüncemi de sana daha farklı kim yani çok bir şey ifade etmez 
bilinçli olduğunun farkındayım ama kimi hazırlıyorlar Türkiye de nasıl bir değişiklik 
olacak üç aşağı beş yukarı aslında belli yani 
: Yani Abdullah Gül daha mı uygun onlar için
: Hocam bunların içinde o da var bunların içine ayrılık girdi bir tane bir bilge adam bir 
konuşma yaparken ne yapardı biliyor musun Yıllar evvel o bilge insandan bir şey 
gördüm adam birine bir soru sorardı hiç adamın yüzüne bakmazdı en yakın 
arkadaşının suratına bakardı 
: Ha
: Çok ilginç bir gün hatta ben de anlamadım da dedim yani hakikaten bu işi bilen bir 
insan ya özür diliyorum ama yani bu bir paket mi ne yani bu olay hep kritik bir şey 
soruyorsunuz ama en yakın arkadaşı varken dedi ki gözler yalan söylemez eğer insan 
kendine hakim olursa en yakın arkadaşı aynı şeyde aynı hareket yapamaz şimdi eşini 
kontrol et bende o aynı hareketi en yakın arkadaşı ... eşin nihayetinde hayat 
arkadaşlarına bak yani bir birleri ile bakışlarına bak en kritik yerde gelmiyorlar bir 
araya gelmiyorlar bence Abdullah Gül ile şeyin arası Tayyib Erdoğan'ın arası çok 
keskin bir olay girdi 
: Karılarının kavgalı olduğunu biliyoruz
: Bu operasyonun içinde de bence Gül de var Gül de bu işin mimarı Gül Devletten ... 
devletin kurumlan ile yani tekrar ... Başbakanın rızası olmuş veya olmamış olabilir 
olmamışsa onu topun ağzına koydular olmuşsa bence şuanda acemi işi yapıyorlar 
ailesi kabul etmiyor yani Tayyib Erdoğan kabul etti ailesi kabul ... içine sindiremedi 
yani Tayyib Erdoğan her halükarda taca çıkacak hocam bu lafımı unutma 
: Yani şuanda Amerikalılar Gül’ü daha mı tercih eder Avrupa falan 
: Hocam niye yapmasın ki niye etmesin ki adam ya Başbakanın daha diploması bile 
ortada yok ya 
: Ha
: Hiç bir şeyi yok ya başbakan sağlıkla ilgi de şeyleri var sıkıntıları var başbakanın 
konuşmaları var başbakan kontrol edilemiyor ki yani bu gün böyle diyor yarın atıyor 
başka insanlar geliyor gidiyor çok ilginç şeyler oluyor yani bide hocam bir kural var bir 
insan eskidi kirlendi şey yapıldığı zaman onun zamanı geldiğinde hiç acımaz hele baş... 
Ülkeler hele bu işteki şey ülkeler bence bu operasyon Tayyip Erdoğan'a gibi geliyor 
yani inşallah ben hep diyorum geçen dedim Allah Türk'ü korusun Türkiye yi korusun 
inşallah ülkeler ... kişilerle tayim olur bu olay yani ben içeriye girenlere falan da 
üzülmüyorum tekrar söylüyorum içeriye giren büyür Türkiye de hocam bu güne kadar 
kim girdiyse büyümüştür hele mağdur mağduriyet çıkacaksa ne olacak ki bu illaki yani 
eğer yapmamışsa tabiki çıkacak ya istediği kadar üzerine şey yapsınlar onu yargılayan 
hukukçular da yargılanır yani biz bunları gördük hocam ...

: Ya hocam kim aptaldır ya bunu yaka... suçlayan emniyet müdürü bunu suçlayan 
savcılar bunu suçlayan Cumhuriyet savcıları bunlar affedersin aptal bir insan mı yani 
bunu devranı kendisine döneceğini bilmez mi yani o yüzden hocam bence bunların 
içinde bir şey var yani devletin bir mutabakatı var açıklayamıyorlar halka ya jmda^bîr 
şey var ya ... var Teyyip Erdoğan kendi çekilecek ya da sonra bir şeyler olacak p P i
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burda bir operasyon var yoksa durup dururken yani ne oluyor ne türbanı ya ne 
olmuşta yanı ne çıkıyor yani yani bu herkes her kapıyı açıyor hiç kimse kavgaya hazır 
değil hadi diyorlar kî ya bak sıkıntı var öyle veya böyle kimse kimseye diş bilemiyor ya 
Cuma namazını çıktıktan sonra onlar olmuyor hocam okullarda sağ sol olayı bitti 
Kürtçiler bile yani ayrılık geldiği zaman niye ayrılalım demeye başladılar son dönemde 
yani 
: Evet
: Yani herkes yumşama mesajı veriyor ne oldu da bu olay böyle keskin ayrıma girdi 
yani ama söyleyemiyorlar bir şey bence bunun bir şeyi olacak açılımı olacak yani bir 
açılımı olacak yani beklemek lazım işte o yüzden diyorum ben de seni ararken yani
paralel düşünüyoruz mu diye ben seni şey yaptım
: Ya ben o şeyden bozuldu yani sanki Genelkurmaya mesaj veriliyor Genelkurmaya
karşı bir operasyon gibi geldi bana ondan rahatsız oldum
: Bence bence öyle de değil hocam ya öyle değil ya bu mesaj bence bu operasyondan 
devlet yapıyor gibi geliyor bana bence bir mutabakat var yani anlatıldığı gibi yok 
Yargıtay kaldı yok Danıştay kaldı diğer kurumlar düştü bide ordu bunların arkasında 
falan gibi değil gibi geliyor bana bu kadar değil hocam ya o zaman eğer böyle ise ya 
çok basit her şey yani günlük oluyor her şey ben bu kadar boş olduğuna inanmıyorum 
ya boş olduğuna bak bize tarih Türkiye de biz bunu gördük yani darbeler oldu ihtilaller 
oldu bir çok olay yaşadık ama bunun arkasında şu olay oldu devletin her konuda bir 
parmağı çıktı yani öyle veya böyle yani bu devlet de hocam devlet de hepsi satılmış 
hapsi hayin hepsi Amerikanın köpeği hepsi işte Rus'un bilmem köpeği filan değil 
hocam ya vatanını seven de ben buna inanıyorum ha alttaki insanlar biraz dozajını 
kaçırabilir bilmediği için veya anlayamadığı için hani adama tut dersin adam vur dersin 
adam öldürür yani onun gibi bir şey tut dersin adam fazla sıkar öldürür adamı onun 
gibi onlar bir şey göstermez o kişisel kazalar hayat da olan kazalar ama bence bu 
ortak zeka var ortak operasyon var bunun daha da belki devletler arasında bir 
bağlantısal şeyi de olacak yani adamlar bak İran’ı vuracağız diyorlar hiç bir gösterge 
yok İran’ı vuracakları yani bu bölgede bir anlaşma oldu hocam bu bölgedeki 
anlaşmanın bizde bir yansıması olmasın diye bence devletle ilgili de bir şekillendirme 
var bunun da birilerini hazırlıyorlar şuanda kim bakalım bağıracak bak kim bağırırsa 
onu takip et TESEV şuanda bağırıyor mu ben baktım bir kaç gündür takip ediyorum 
kim bağırıyorsa onlar öyle olacak bu iş hocam 
: Ha
: Bu operasyon kiminse onun aleyhine olacak bak şuanda başbakan bağırıyor dikkat 
edelim başbakan bak daha önce operasyon kendine yapılmıyordu ne yapıyordu 
mağdur rolü oynuyordu her gittiği yerde iki metrelik kumaş var bilmem bende faniyim 
falan diyordu çünkü operasyon kendine yapılmıyordu yani kendisinden emindi rol 
yapıyordu şimdi bak müthiş bir panik ya konuşmalarına bak yani her zaman düzgün 
konuşan mesaj veren barıştan kardeşlikten bahseden insana ne oldu da ne oldu da bu 
olayların böyle şeylerine şey yapıyor mesela bu olaylar teşekkür ediyor hocam mesela 
diyor ki yasak var diyor öbürü tarafta konuşuyor diğer kanallar ya adamları konuşuyor 
ya Nazlı Ilıcak kanal kanal geziyormuş şimdi mesela şu olaya bak 
: Evet ilginç
: yani bunları al alta koyduğumuzda bir şey var hocam yani bu günlerde bence sen bu 
bilgi birikiminle şu konuşmalarımıza da bir şeyler aslında olgunlaştırırsın 
: Henüz kafamdakini bir şey yapacağım not alacağım
: Evet yani inşallah tekrar söylüyorum bizim dileğimiz burada geriye. ğitmeyir yani 
yoksa bir anlaşma var hocam bu iş böyle değil bak şuanda bir şeydem:de-tpp|ciiv\̂ k.!tıiçNO
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silahlı kuvvetlerden de yani bence bu devletin bir kanalında yani Jandarma ile 
Emniyetin arası da açık olsun ... şiir gibi gidiyor hiç bir şey yok yani bir şey var bir 
mutabakat var sonra önüne sürülen şeylere kargalar güler ya nerde görülmüş 
dışardan darbe hazırlığı olduğu şeye Silahlı kuvvetlere mümkün mü ya hepsi ... 
bitmiştir ya ilişiği sadece hatta artık gizlilik bile konuşulmaz yani bilgi bile verilmez bu 
... yani adam dışarıya çıktı bilgi biter artık yani konuşulmaz yani anılardan konuşur 
geçmişten konuşur ama bilgi biter yani böyle bir tarihsel olgu da böyle bir tarihsel 
olgudan gelen şey Türk subay OsmanlIda da bu böyleymiş nasıl oluyor da şey oluyor 
bak dikkat et tüm Generallerin konuşmasına bak bu benim eski bilgim şimdi ki bilgime 
bak derler hakikaten de yoktur 
: Emekliliğini isteyen generaller neden di o 
: Hocam bu işte bir yapılanma ben şunu söylüyorum bu
: ... zaten adam Korgeneral bir sene uzatılmış zaten emekli olacaktı o anlamda emekli 
erkenden istedi öyle bir şey mi var acaba
: Ya hocam bak bu kişisel de olabilir ama bu olayların hepsini alt alta koyduğunda bir 
uzlaşma var bu uzlaşma bir modelle ilgili bir şeyle ilgili belki bir bölgesel olayla ilgili 
bunun kesinlikle bir şeyi var

: Ama bununla ilgili çevreye uyum gösterecek bir iktidar olmalı Türkiye de şimdi 
adamlar bizle niye uğraşsınlar ki Türkiye'nin eti ne butu ne ama biz anahtar ülkeyiz 
bizde bizle ilgili bir şey yok onların yani bizde aslında alacakları bir şey yok biz bizi 
yapılandırmalar şekillendirmeleri lazım yani biz çünkü Türklerde bize bakıyor Araplarda 
bize bakıyor yoksa Şiir gibi gidiyor yani bizim refah içinde yaşamıyoruz ki bizim ya Milli 
gelirimiz hala kimi diyor 7-8 bin dolar kimi diyor bin dolar yani dünya da en fakir 
devletlerden biriyiz ya bizi ne Öldürüyorlar ne onduruyorlar 
: Hiç bir şeyimiz yok
: Ama Türkiye yi razı etmek durumundalar yani ... miktar getirmek durumundalar ya 
şuanda biz şu kesin ben bunu biliyorum yani başbakanın biletini kestiler 
: Tamam o tespite katılıyorum evet
: Yani kestiler kimi getirecekler nasil bir yeni yapılanma olacak çünkü bu şeyde bu 
yapılanma da Tayyib Erdoğan'ın ... atması mümkün değil Tayyip Erdoğan ile olmaz o 
Tayyib Erdoğan geniş virajı almıyor bak dikkat ederim hep kısa viraj alır ve onlarda da 
başarılı oldu ama şimdi geniş viraj alan veya daha istek olan daha az yıpranmış bir 
insanın olması lazım ama şuanda bir çatlak var ama bende devlet de Konsesus var bir 
anlaşma oldu bu anlaşma tekrar söylüyorum inşallah sıkıntısız çalkantısız büyümeden 
bence o geri adım ileri adım ... olayına da ben hani söyledin ya katılmadım tekrar 
söylüyorum hocam bu operasyon bence bak bir başka olay daha var uzun zamandır 
bunlar araştırma yapmışlar uzun zamandır beklemişler bence şartlarının olgunlaşması 
felan değil bence şimdi düşün ki Ergün Poyraz'ın olayı diyelim ki mahkemeye çıksaydı 
şimdi ben sana söylüyorum erken ayrılmış olmaz mıydı Tayyib Erdoğan'ın ipliğini 
pazara çıkar çünkü adama niye yalan söylüyorsun demiyorlar ki bu gizli bilgileri 
nereden aldın diyorlar 1904 deki daha önceki bilgileri nerden aldın diyorlar o yüzden 
de sana sordum ben

: Yani dolayısıyla erkenden ortaya çıkartmadılar çünkü şimdi belki de yargılanır ben 
sana söyleyeyim on gün sonra belki de yargılanmaya başlar yani ..o^zamanlamayı 
yaptılar bence şuanda bir dönüşüm var hocam bu dön üşü rride 7,halkı n kabul 
etmeyeceği bir şey olabilir di halka o zaman hakikaten sıkıntı olürdü'hiç b ikurum

tamam

Evet evet
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yerinde ... çatışma olabilirdi bence bunlar çatışmayı önlemek için böyle bir şey 
yapıyorlar 

E : İnşallah öyledir hocam
M : Çünkü Kerinçsiz hızlı reaksiyon eden bir insan
E : Evet
M : ... birden parlıyor belki hakikaten çok iyi bir milliyetçi olabilir ben çok da iyi 

tanımıyorum ama 
E :... faydı vermedi yani
M : Evet yani zarar verebilir topluma ona İnanan çok insan var
E : Davaları yanlış açtı hocam
M : Evet yani bir operasyon var hocam ya ya sana çok yazmasın bu arada ben aradım

sen şey yaptın sana da çok yazmasın 
E : Gene konuşuruz hocam ya
M : Yine konuşuruz
E : Tamam hocam
M : Allaha emanet ol kendine iyi bak
E : İyi bakacağız
M : Görüşmek üzere sevgiler saygılar hocam
E : Sağolasın hocam

 l l l i l l l l l i l l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ■■
Bu iletişim tespit tutanağı 31.01.2008 tarihinde Saat: 20:00 de (12) Sf. Olarak 

tarafımızdan tanzimle birlikte imza altına alınmıştır.
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İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI

SORUŞTURMA N0:2007/1536 KAYIT SIRA NO : 1562
HEDEF ŞAHIS : EMİN GÜRSES ARANAN ŞAHIS : DEVRİM
TELEFON NO : 0 532 206 67 68 KARŞI TELEFON : 532 305 75 74
TARİH SAAT : 29.01.2008 (09:50) KONUŞMA SÜRESİ: 17 Dk. 12 Sn.
KONUŞMA DİLİ/LEHÇESİ: Türkçe ID NO : 182542584
MAH.KAR.TAR. VE NO: İST.12. ACM.11.01.2008 TAR. ve TEK.TAK. N0:2008/196 
HEDEF TELEFON KAYDI: EMİN GÜRSES YARDIMCI GEMİ İNŞ. AYDINTEPE MAH. 
TERSANELER CAD. 50.SOK. NO:7 TUZLA, İSTANBUL
KARŞI TELEFON KAYDI: DEVRİM SEVİMAY UĞUR MUMCUNUN SOKAĞI YADİGAR APT 
NO:37 D:1 GAZİOSMANPAŞA ÇANKAYA, ANKARA
HEDEF TELEFONUN GÖRÜŞME ANINDA BULUNDUĞU BAZ : (ISTKOZYAYAZGAN - 
ATATÜRK CADDESİ, ESİN SOKAK, NO:3, KOZYATAĞI (KOZYATAGI YAZGAN IS MERKEZİ))

DEVRİM : Alo
EMİN GÜRSES : Hocam
D : Hocam nasılsın
E : İyi hocam senden
D : Valla çok korkuyorum bu işlerden bir böyle Emin Gürses okuyacağım diye olur mu
E : Vallahi sen şeye bak Jandarma eski genel komutanlığını takip et
D : Hangisi Eruygur
E : Eruygur onun hakkında bir dosya hazırlıyorlar Emniyet de
D : Son halka o kaldı zaten ama onu o da olursa sence Asker buna artık üzerine alınır mı
E : Asker asker dün konuştum askerlerle Perşembe günü de harp

akademilerine çağırdılar askerler bekliyorlar onlar ne kadar şeye 
saldırırlarsa o kadar iyi gizliyorlar bizimki bir defa olacak diyor

D : Bizim ki
E : Bir defa olacak bunlar şey yapıyorlar bizi deniyorlar diyor yani şeye diyorlar

bakıyorlar ki tepki ne ama şeyden memnunlar mesela sana diyordum ya 
Zekeriya ÖZTÜRK

D : Hı
E : Gladyo kesin Gladyo yani her türlü pisliğin içinde var
D : Yani pisliklerin ayıklanmasından da memnunlar
E : Ama şimdi tamam ondan da memnunlar o mesela o as subay hiç ama bunların

mesela Zekeriya ÖZTÜRK'ÜN yanında Necati ÖZGEN paşa siktir git burdan 
şerefsiz diye hakaret ettiğini biliyorum yani bu adam her yere girip çıkıyor 
cebinde Mit kartı var Fransa da oturma kartı var asker kartı var bu adam kuzey 
Irak'taki arkadaşlarla konuştum kimlerle gitmiş gelmiş hastadır diyorlar ama bu adam 
Perinçekle ilgili bir ifadesi var onu okudum valla bir kağıt verdiler bana okudum 
onu kağıt iki saat sonra silindi valla neler diyor biliyor musun TÜRKİYE'DEKİ 
BÜTÜN TERÖR EYLEMLERİNİN ARKASINDA PKK BAĞLANTILI DOĞU 
PERİNÇEK VAR DİYOR BÖYLE İFADE VERİLİR Mİ Emniyet bu Savcılık bu 
ifadeyi almış dosyaya koymuş şimdi bu As subay bu As subayın Veli paşayla falan 
bir ilgisi yok bu As subayla benim bir sürü resim var o mesela Beyazıt 
meydanında o resimlerin içinde benim resmim niye yo^diyî^ merak 
ediyorum mesela Kıbrıs dernekleri federasyonu başkanı var eskî :̂ 4 ^  o
adam Velî paşanın yanından hiç ayrılmaz o adamın resimlerini naşıI.kâfdırmışlafipâan
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bîlmiyorum demek ki belli hedefler için yapılıyor bu ama asker şeyden memnun bu 
Zekeriya ÖZTÜRK gibi bu Sami HOŞTAN zaten aranmış olsaydı Sami HOŞTAN 
şeyde burda Kumar oynadığı yer belli kimlerle beraber Berber Yaşarla beraber 
kumar oynuyor 

D : Peki Veli KÜÇÜKTEN de memnun değil mi
E : Veli KÜÇÜK son dönemlerde yani onu şimdi sana söyleyemem yani Veli

KÜÇÜK son dönemlerde ama ilişki kurduğu insanlara bakıyorsunuz Veli 
KÜÇÜK'ÜN bunlar zaten devletin haberi olduğu insanlar mesela Çoreyani
: Kim o geçende
: İran'daki Azerbaycan'da Amerikalıların lider olarak tanıdığı bir adam
: Hı
; Bu adam İstanbul'a gelir Üsküdar da kalır Ak partililerin haberi var Mit'in haberi var 
yani şimdi bu Çoreyani île ilişki kurmak eğer bir şeyse yani bu başkalarına da ulaşması 
lazım ama şeyin Veli Küçük'ün 1996 da Aydınlığa verdiği demeçe bir bak ordaki 
demeçte diyor ki Eşref Bitlis'i Amerikalılar Öldürttü Yani tabi Veli Küçük'ün bu 
işlerinden askerde rahatsız olanlar var ondan dolayı zaten Veli Küçük'ün korumalarını 
çektiler Lojmandan çıkardılar falan bir tür sorunlar oldu ...
: İkinci Murat Belge'nin söyledikleri 
: Ne diyor
: Taraf gazetesini okumadın mı 
: Yok taraf gazetesi
: Şey diyor diyor ki yani bu oluk gibi kan akacaktı diyor bu Yasin Hayal tarzı tipler 
gireceklerdi düm düz bizi temizleyeceklerdi 3-4 gün sürecekti 
: Ya Murat...
: Sonra el konucaktı Ordu bizler temizlendikten sonra
: Olur mu şimdi bunların ne yaptıkları ne ettikleri hepsi biliniyor bunların şeyde Sevgi 
hanımlara toplantı yapılıyor Klişe de o kilisedeki toplantılar gizli değil ki o toplantılara 
herkes gidiyor bende gittim
: Ya iyi de ama peki işte bak dediklerinden bir tanesi Hrant Dink gitti işte 
: Ama Hrant Dink'i yani Murat belki Hrant Dink'i bu ekibin öldürdüğünü düşünüyorsa 
aptaldır Hrant Din^i JrmenL J j^  bütün istihbaratçılar
biliyor veTBulşiçin artık biliyorsun Gladiyo emniyet teşkilatının içine girdi artık askerin 
içinde değil Gladio askerin içinden çıktı çünkü orda eleştiriler çok yükseldi bu özel harp 
dairesine karşı ne yaptılar emniyet teşkilatının içindeler emniyet teşkilatının içinde 
herkes söylemiyor mu yüzde seksen Fettullahçı olduğu Fettullahçı ne demek CIA 
demek değil mi
: Bir şey söyleyeceğim eğer Eruygur'a bir şey olursa bunu şey yapmaz mı asker yani 
sence ne için konuşmuyor belki de konuşmaması daha iyi ama 
: Asker konuşmuyor çünkü diyor ki her konuştuğumuz zaman asker niye konuşuyor 
diyorlardı buyursunlar şeyimizi denesinler diyor bakın Eruygur'a nasıl dosya 
hazırlıyorlar biliyor musun?

Hı
Bu Tayyib bey hakkında kitap yazan çocuk var ya 
Efendim
Tayyib bey hakkında kitap yazan çocuk var ya 
Evet
Bu çocuk hapiste şimdi ,^>555^,
Ergun Poyraz 5> f ■?%
Ergun nerde yazdı bu yazıları jandarma Genel komutanlığının kontrolünde yazdır
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D : Hı ^
E : Şener paşa buna bütün bilgileri Şener paşanın talimatı ile verildiği onun bilgisi

dahilinde verildiği söyleniyor niye bunu söylüyoruz çünkü 1904 öncesi arşivler kapalıdır 
nüfus arşivleri ee bunu bu arşivleri kapalıyken Ergun Poyraz buraya nasıl giriyor niye 
kapatıyoruz bunları... diye değil mi

: Bunları verdiler Ergun'a Ergun bunları kendi yazmadı dosya numaralan ile beraber 
yazmış şemdi Ergun'a bunları veren kimdir diye o dosya hazırlanıyor Mehmet Ağar'a 
da hazırlıyorlar dosya 
: Mehmet Ağar'a mı 
: Evet 
: Nasıl
: Vallahi onu bilmem bana öyle bir şey geldi Mehmet Ağar'a da söyledim ...
: Bir dakka bir dakka ona mı hazırlattırıyorlar dedin 
: Ona da hazırlanıyor 
: Ha neden kî
: Çünkü Mehmet Ağar şey zannediyor Emniyet teşkilatı beni korur böyle bir şey yok 
bütün talimatlar tek merkezden geliyor emniyet teşkilatı sadece o merkezden bunu 
bakın bir tanıdık yazar gazeteci Cağaloğlunda silah çekiyor vatandaşa götürüyorlar 
Adliye ye bir telefon geliyor bu adam bizim cemaattendir diye savcı evrakları yırtıyor 
adama da diyor ki hadi siktir ol git 
: Gazeteci kim
: Adam çok dolu meydan da
: Mehmet AĞAR'I bu işe nasıl sokuyorlar hangi dosya ile 
: Şuanda borsadaki paralarla bağlantısı olduğu söyleniyor yani bu Sedat 
Peker'in parası Çakıcının parası bunların paraları nerde

: Çatlı ile bağlantıları onların paraları bunların paralan nerde 
¡ Birisi idare ediyor
: Biri idare ediyor mesela hatırla bundan bir süre önce bir baş komiserin 
hesabından 22 trilyon para çıktı
: Ihı nasıl oldu dimi
: Yani baş komiser hesabına 22 trilyonu koycak kadar aptal mı demek o 
kadar güvenlik korkmuyor ki adam yani çok önemli birileri var arkamda 
diye düşünüyor 22 Trilyon kapatıldı olay şimdi mesela Nejat Özgen paşaya sor 
Güney doğudan gelen uyuşturucudan hisseleri kim aldı kaçakçılıktan uyuşturucudan 
şundan bundan kaç milyar... para var şuan da borsada bu adamların bu bağlantılı işte 
işlerle ilişkisi olanların 

D : Ya bu işlerin aslında ortaya çıkması güzel oluyor
E : İyi iyi de iyi de acaba burda başka bunun arkasından başka bir operasyonu bekle sen

Tayyib Bey Tasfiye edilebilir Tayyib Bey kendi de memnun çünkü son dönemde 
Tayyib Bey çıkışlarında Amerikalılar çok rahatsız o rektör kimdi o ne boktu 
bilmem ne bu çıkışlarından sağlık açısından böyle yanlış çıkışlar yapıyor diye 
Amerikalılar rahatsız Amerikalılar da yarı başkanlık sistemine doğru 
götürüyorlar işi Abdullah Gül göreve gelecek hesaplar bu dabâ^aljcin daha

: Ihı
: Eee bunları 
: Hı

: Hı

temkinli ve daha tavizkar ama bunlar yürütülüyor birîYCCiteh  ̂k ırfc  mı 
kırılırsa hangi yöne doğru yönelir onu bilemeyiz tabi
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: Peki sen Mehmet AĞAR'A bunu söylediğinde ne tepki verdi 
: Ben haber gönderdim direk söylemem
: Ha

D
E

D
E

D
E

: Yani Emniyet teşkilatına öyle yok emniyet teşkilatı beni çok sever falan 
teşkilat talimatı cemaat reisinden alır o öyle şeyden ordan burdan almaz 
Trabzon emniyet müdürünün şuanda bulunduğu görev neresi İstihbarat 
Daire başkanlığı dosyaları kim hazırlıyor bunun talimatı ile hazırlanıyor bu 
kimden alıyor talimatları Tayyib bey listeye bakıyor benim listem ... miş 
yani bunu çıkarın burdan diye 
: Neden acaba
: Ben söyledim ben Emniyet Müdürüne söyledim dedim ki benim dışarı da 
durmam onlar için daha az tehlikeli onun için çünkü ben şey yapmam ben kısassa 
kıssas inanıyorum böyle şeye inanmam öyle kibarlık olsun falan 
: Emin sende çok karanlıksın ya
: Ama olur mu hocam Mustafa Kemal'in talimatı var Hazreti Muhammet'in de talimatı 
var peki hocam ben sana bu işler şey tabi bu işler yani bir taneye bir iş yapılmıyor 
burda bir tane bir iş yapılmıyor yoksa yani Muzaffer yüz başı içerde ne var dosyasında 
niye duruyor İçerde Muzaffer yüz başının Veli paşa ile şunla bunla ne işi var bir tane 
resmini bulmuşlar elini öpüyor değil mi Veli paşanın elini öperken resmini sürekli 
Zaman koyuyor zamanın bak ... haber yaptı bu Öztürk konusunda haberin başlığı ne 
biliyor musun Doğu Perinçek'in sağ kolu açıklıyor bu ara bir ara ulusa kanala gelip 
gidiyordu ya böyle başlık atılır mı
: PEKİ DOĞU PERİNÇEK NE İÇİN GÖZ ALTINA ALINMADI ŞUANA KADAR 
: DOĞU PERİNÇEK'İ ALSINLAR KIYAMET KOPACAK DOĞU PERİNÇEK 
AÇIKÇA PAZAR GÜNÜ MEYDAN OKUDU BURDA KONFERANSI VARDI... 
Mutluyla ... olanları içeri alırlar diyor içeri alanlar içeri aldıklarına pişman 
oluyorlar diyor sonra Mehmet EYMÜR örneğini veriyor

: Mehmet Eymür örneğini veriyor Mehmet Eymür aldıktan sonra ... başıma iş geldi bu 
Doğu PERİNÇEKİ içeriye aldık diye bu adam örgütlü ama savaş devam ediyor yani 
savaş Ankara'da da savaş var Askerin sessiz durması Tayyib beye de haber gönderdim 
askerin sessiz durması hayra alamet değildir niye hayra alamet değildir artık Genel 
Kurmay da kayıtlı telefondan yani sürekli 24 saat kayıt altına alınan telefonlardan 
arayan kurmay subaylar telefondaki konuştuklarını dinlesen olay normal zamanda 
konuşsa hepsi ... öyle bir şey var yani tepki var bunun altında duramazlar her ne 
kadar albayları pasifize etmiş olsalar bile Türk ordusunda Amerikan talimatı ile o 
Albaylar tasfiye edildi ama yarbaylar bunun farkında bin başılar bunun farkında 
: Peki bir şey diyeceğim şimdi kimle konuşmak sence bu hafta için 
: İki adamla konuşman lazım bir tanesi Murat ... gibi düşünen ... ha şunuda 
söyleyeyim sana Kerinçsizîn o çıkışlarından ordu çok rahatsız olmuştu yani 
Kerinçsiz o çıkışları yaptı Türkiye ye daha çok zarar verdi hiç faydası olmadı 
ben Kerinçsize söyledim Türkliğe hakaret den dolayı birine dava açılmaz 
ben Türküm bana hakaret etti diye dava açsan Avrupa da seni ciddiye alır 
yani yapılan yöntemler ya cahilce yapıldı Devrim yahut da bilinçli olarak 
kasıtlı bu şekilde yapıldı inşallah cahilce yapılmıştır 
: Bu ikinci dediğin daha şey
: İnşallah cahilce yapılmıştır çünkü her şeye zarar verdi sonra iki milyon dolar 
vermişler birine de Orhan Pamuğu öldüreceklermiş Sevgi hanıma 50 milyon 
dolar para gelmiş hocam yapmayın ya

GİZLİ

NO
RD

IC
M

ONI
TO

R.
CO

M



û
l

l
iû

l
u

 
Û

uli 
û

 
lü 

Q 
u_ı 

O
lu 

O
l

u
O

l
u

O
l

u
O

lu 
O

l
u

O
l

u
O

l
u

O
uj 

û
 

lu 
Û

LiI/jJüI

D : Neden Sevgi Hanımı koruyorsun neden bunları koruyorsun biliyor musun
hepsinin ne yaptığını tek tek 

E : Unutmuyorum Sevgi hanımı Sevginin saf olduğunu biliyorum saf biridir
ben bir gün görsem bak bu Sevgi hanımı kullanan biri var
: Eee kullandırtırlasın kendisini ne işi var bu adamlarla Kerinçsizlerle bilmem nelerle 
: O adam niye hiç gözaltına alınmıyor
: Kim
: O As subaylar da o bombacı As subaylar da çok yakın onun ... yapıyordu ... 
yok o adamın hiç de ona bir şey sormuyorlar ... yapacaksın bir tane Murat la 
... bir adam olacak
: Öbürü
: Bir tane de şey de olabilir bu şey gazetesi ne gazetesi Takvim gazetesinde şimdi 
yazıyor MHP üçüncü sıradan MHP liler... o
: Bak ben şöyle bir ... istiyorum bir paşa askerin ne düşündüğünü bizi 
yansıtabilecek bir paşa yani şuanki asker ERGENEKON ile ilgili
: Hocam Ergenekonlar bir tane değil ki Gladyonun örgütlenmesidir CIA nin 
örgütlenmesidir ama Ergenekon bunun Ergenekonla Mergenekonla bu işle ilgisi yok 
bunlar hocam bunların elinde Veli paşanının cebinde bir tane tabanca var benim 
tabancamdan daha küçük yani bunlar Sevgi falan tabanca görmüş değil o bombalar 
bulunan As subay zaten dağdan indiği için çocuk o her inişte bomba getirmiş 
: Tamam yani kimle konuşmalıyım o zaman bana müspet ya da menfi her neyse 
savunacaksın hı
: Paşalar konuşur mu bilmiyorum ara Necati Özgen paşa'yı sor bakalım 
: Necati Özgen paşa bunları bilen birisi tabi ki dimi
: Ve o konuşursa devlet şey adına konuşmuş olur Silahlı kuvvetler adına konuşmuş 
olur 

Atilla Kıyak
Atilla Kıyak cahil adam denizci adam ne anlar ondan 
Erol Özkasnak Haşan Kundakçı
Haşan Kundakçı paşa ile konuş bak onla konuş o da konuşur sonra
Peki yani bunlar 
Namuslu adamdır 
Ha
Namuslu adamadır bildiğini söyler yani öyle kenardan bucaktan dolaşmaz

ama bunu ... yap yani yan yana olsun ki bir tanesi iki karşı görüş yan yana olsun çok 
güzel olur

Peki bir şey söyleyeceğim Mehmet Ali Kışlalıya ne dersin 
O çok sağlam bir adam tabi askerin bütün bilgileri onda var 
Yani bize bütün yorumu yapsa
Ama temkinli yapar çok ama ciddi bir şey olur onu söyleyeyim 
Evet yani şimdi bu Necati Özgen paşa Haşan Kundakçı paşa çok konuştular ya 
Ha yıprattılar onu da 
O yüzden evet böyle
Ama yani o mesela Kundakçı paşa ses getirir kundakçı paşanın karşısına diyelim ki 

Murat Belge'yi koyarsın ses getirir iki tane röportaj yan yana ama kışlalıyı koyarsan ses 
getirmez ama ciddi bir bilgi olur orda
: Evet evet tamam ben şimdi tabi bunu önce yukarıya öneriyorum ^
: Tamam .
: O hangisini kabul ederse kendine dikkat et
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E : Hadi görüşürüz kendine iyi bak hadi
D : Hoşçakal

 I l l l l l l l l l l i l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l . .^ ...
Bu üetişim tespit tutanağı 01.02.2008 tarihinde Saat: 09:00 de (6) Sf. Olarak 

tarafımızdan tanzimle birlikte imza altına alınmıştır.
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İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI

SORUŞTURMA N0:2007/1536 KAYIT SIRA NO : 1564
HEDEF ŞAHIS : EMİN GÜRSES ARAYAN ŞAHIS : METİN KÜLÜNK
TELEFON NO : 0 532 206 67 68 KARŞI TELEFON : 532 231 82 56
TARİH SAAT : 29.01.2008 (17:01) KONUŞMA SÜRESİ: 25 Dk. 21 Sn.
KONUŞMA DİLİ/LEHÇESİ: Türkçe ID NO : 182790650
MAH.KAR.TAR. VE NO: İST. 12. ACM.11.01.2008 TAR. ve TEK.TAK. N0:2008/196 
HEDEF TELEFON KAYDI: EMİN GÜRSES YARDIMCI GEMİ İNŞ. AYDINTEPE MAH. 
TERSANELER CAD. 50.SOK. NO:7 TUZLA, İSTANBUL
KARŞI TELEFON KAYDI: YETİMHANE SOKAK FETTAHOGLU APT. NO:16 D:8 ÜSKÜDAR, 
İSTANBUL
HEDEF TELEFONUN GÖRÜŞME ANINDA BULUNDUĞU BAZ : ISTTUZLATERSANE - 
HASCAN UN FABRİKASI YANI, G-13 AKYILDIZ APT., NO: 11/3 TUZLA (TUZLA TERSANESİ 
PRIV))

EMİN GÜRSES : Hocam selamünaleyküm
METİN KÜLÜNK : Aleykümselam hocam nasılsın?
E : İyi hocam ...
M : Müsaitmisin hocam ,
E : Hehe
M : Görüşmeleri nasıl yorumluyosun hocam ne oluyo?
E : Vallahi hocam bi tür bi tür yorumlanmaz bikaç türlü yorumlanır, bi tür yorum yok,

inşallah altından çıkarlar Tayyip ERDOĞAN tasviye sürecine girdi 
M : Kendini mi tasviye ediyo ?
E : Kendi kendide çekilmek istiyo çünkü Amerikalılar kendisine herhalde böyle bi mesaj

vermişler Abdullah GÜL Yarı Başkanlık Sisteminde görevi Abdullah GÜL'e verecekler 
Abdullah GÜL bu işleri daha iyi götürür demişler,

M : Kesin mi hocam ?
E : Yani o o süreç var o süreç var
M : Yani durduk yerde neden
E : Tayyip bey
M : Türban meselesiyle bu derece iç içe girdiler?
E : Şimdi Tayyip bey bunu bil bu işten ben bu işi anlamadım derse inanılmaz, yani bizim

yaptığımız yorum Tayyip beyde kendisinin bi kenera çekilmesine izin verilmesini 
istiyor, çünkü altından kalkamayacağını gördü çünkü şüreç öyle bi durumdaki ... yani 
Amerika büyük tavizler istiyor bunu Abdullah GÜL yapabilir Tayyip Tayyip ERDOĞAN 
yapamaz

M : Peki Abdullah GÜL Amerikaya gittiğinde birileriyle bu konuyu toplantı yaptımı hocam?
E : Yaptı tabi Abdullah Gül bunları konuştu
M : Konuştu mu?
E : Abdullah GÜL yeni değil ki NATO'daki NATO'da görev yaptığı dönemde ki 

arkadaşlarıylada bunları görüşmüş en son Avrupa Parlemantosuna gitti orda bi konfera 
şey yaptı 300-400 tane Milletvekili buna soru sordu 2 saatten fazla bi süre, orda 
yaptığı özel görüşmelerde de bunları konuşmuş 

M : Avrupa Par Strazburkta mı?
E : E şeyde Brüksel'de ^
M : Peki Amerikada konuşmuşmu hocam birileriyle?
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E : Amerikada konuşmuş tabi Amerikadada kendi NATO NATO Parlementerler... görev 
yaparken çoku yakın ilişkiler kurduğu insanlar var onlarla görüştü, yani Abdullah GÜL'e 
daha güveniyojar çünkü Abdullah GÜL bu işi daha iyi satar ve tabi önemli işleri yaptılar 
Tayyip ERDOĞAN'la beraber ama en son bu Irak meselesinde Tayyip ERDOĞAN'I 
istedikleri sonucu alamadılar 

M : Yani Irak meselesinde ne sonuç hedefliyolardı?
E : Ya Amerikalılar Amerikalılar açıkça tehdit edildi Irak'a müdahele edecez Tayyip

ERDOĞAN BUŞH'a şey demiş Irak’a müdahele edilecek eninde sonunda yani açıkça 
demek istedi ki asker Amerikan askerlerini Kuzey Iraktan çek, Amerikada askerlerini 
çekti çünkü böyle bişey olursa mesaj verdiler yani NATO NATO çöker, çıktı Şükrü 
ELEKDAG Amerikada şeylerle konuştu açıklama yaptı NATO'nun askeri kanadı yüzde 
50 gider Türkiye olmazsa 

M : Yani eğer Irakta yüzyüze gelirsek
E : Tabi Kuzey Irakta eğer Türk Askeriyle Amerikan askeri karşı karşıya gelseydi altından

kalkamazdı NATO 
M : Peki şimdi Başbakandan bunun intikamını mı alacaklar?
E : Başbakan burda Amerikayı sıkıştırdı yani şimdi Başbakan orda çok güzel bi

operasyon yaptı hem Kara Kuvvetleri Komutanının açıklamasından sonra onu şey 
olarak gösterdi yanına da Genel Kurmay İkinci Başkanını aldı dediki böyle böyle yani 
bu siz izin versenizde vermesinizde operasyon yapılacak, operasyon yaptığımız 
bölgede Amerikan askeri bulunursa NATO askeri birbiriyle karşılaş karşı karşıya gelmiş 
olur buda NATO'yu çökertir, Amerikalılar Kuzey Iraktan çekildi 

M ; Peki şimdi niye Patron çekilmek istiyo?
E : Nerden çekilmek istiyo ... Potron çekilmek istiyo çünkü Amerikalılar hazırlamışlar

hazırlıklarını Tayyip ERDOGAN'a demişler yani sen çekiisende çekilmesende baş 
Yarıbaşkanlık dönemi Abdullah GÜL Türkiye'yi idare edecek zaten Abdullah GÜL 
göreve geldiğinden beri aynı görevi Yarıbaşkanlık görevi yürütüyor 

M : Peki bu Başbakanın tasviyesi mi bi anlamda?
E : Başbakanın tasviyesi, asker sessiz duruyor niye sessiz duruyo asker kendi aralarında

kavga var bana söyledikleri o, ha kavga kendi aralarında bizle bi işi yok, yani başörtü 
örtmüş açmış onlar kendi kavgaları 

M : Onlar neyin kavgasında hocam?
E : Askerler mi?
M : Evet
E : Askerler ekonomi biz bi konuşursak ekonomi çöker diye korkuyorlar, yani kriz o

duruma gelmiş şuanda Türkiye'ye Amerika bütün paraları kendi istededikleri alanlara 
yönlendirmeye başladı çünkü kendi çıkmazda kendi çıkmazda olunca faturayı 
birinden çıkaracak, ee faturayı Türkiye gibi yeni bi tane ülkeye çıkarırsa kendi aradan 
sıyrılır

M : Yani Türkiye'ye para gitsin istemiyo
E : Türkiye'ye para girsin istemiyo efendim para girişi durdu, yani bu ani inişler çıkışlar

paranın çıkışını gösteriyo çünkü birden büyük paralar çıkarsa Borsa şuanda mesala 
Amerikadaki bazı kaynakların söylediği Türkiye'de Borsanın 24-26-28 aralığında olması 
lazım gerçek değeri odur şuanda 45 civarında 45 bin civarında bu ne demektir Borsa 
fazla şişmiş bu birden patlarsa Borsadaki yüzde 73 yabancı parası var onlar zarar 
görür onun için napıyolar yavaş yavaş çıkıyolar 

M : Kontrollü çıkıyolar
E : Kontrollü çıkıyolar hemde şey değil yani öyle 5 milyar dolar

çıkıyorlar
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M : Yani peki bundan sonra ne olur hocam, ya bu ta şimdi Başörtü Meselesi tırmanır mı?
E : Başörtü meselesi tamam yani şimdi Üniversitelerde kavgalar başlayabilir, onu siz

çözün diyecekler, ve onuda başlatırken de yine bu Dilipak gibiler başlatacak, kendi 
işlerinde bu olacak yani niye çarşaflı girmiyor çocuklar diye niye izin vermiyosunuz 
diye yani artık askerde diyorki kendi işyerinde kavga var başörtü mü çarşaf mı türban 
mı nedir diye kendi çözsünler diyo bakalım nasıl çözecekler, şimdi bu operasyonuda 
yaptılar dikkatleri o tarafa çekmek için ama bu operasyon Veli Paşayı daha şey yapar 

M : Büyütür mü?
E : Büyütür, şimdi aldı... sen Sevgi hanımı alıyosun Sevgi kim ya adam yani

bunlar gariban insanlar değimi yani 50 milyon dolar banka hesabında var 
diyorlar eğer Sevgi'nin 50 milyon dolar banka hesabına sen göndermezsen 
olmaz, evinde dosya bulunmuş Sevgi'nin evindeki dosyadan ne olur yani... 
dosyadan niye mesela bak burda yapılan operasyonda 2 tane önemli adam 
var tehlikeli adam 

M : Kim?
E : Biri biri Binbaşı Emekli Binbaşı
M : ÖZTÜRK
E : ÖZTÜRK, öbürede Astsubay evinde bomba bulunan
M : Oktay YILDIRIM
E : He o Astsubayın arkasındaki adam kim?
M : Kim hocam
E : Ona dokunmadılar hiç
M : Kim o?
E : Bi adam var arkasında ona hiç dokunmadılar, he Binbaşı ÖZTÜRK zaten bu CIA'in

elemanı bütün bu operasyonlarda var, Zaman Gazetesi bile ondan haber aiıyo Zaman 
Gazetesi demeç vermiş ben PERİNÇEK'in sağ koluyum diye 

M : Bu Binbaşı ÖZTÜRK CIA'in adamı mı?
E : CIAtabi
M : E tutuklandı
E : Ya bişey olmaz kaç defa tutuklandı o ne olacak işi o adamın
M : Peki Güler nerde burda?
E ; Güler mi?
M : Evet
E : Güler 4, 4 Ocakta yazdığı yazıyı oku Güler orda
M : 4 Ocakta ki yazısı
E : 4 Ocakta yazıyı oku Güler orda, Güler kendi bile bile Tayyip ERDOGAN'la karşı

karşıya geldi Tayyip ERDOGAN'nın nasıl bi adam olduğunu bilmiyor, Güler hiç bir 
toplantıya ben onun katıldığını görmedim şimdi diyorlar ya Türk Ortodoks Kilisesinde 
toplantılar yapılıyo 

M : Evet
E : O toplantıların hemen hemen hepsine katılmışım ben ne Güleri gördüm ne Veli

Paşayı gördüm, Veli Paşayla bunlar ayrı görüşürlerdi nerde toplantılarda yani diyelimki 
Aydınlar Ocağında toplantılar olur şeyde Türk Dünyası Araştırmalar Vakfının toplantı 
oralarda görüşürler Veli Paşa şeye gelmez Kiliseye yani olursa öyle gelir yani diyelimki 
bi yortu var bilmem ne var öyle bi davet olur genel davet... açık herkese öyle gelir, 
ama şimdi böyle bi operasyon yapıyosun e şimdi bu operasyonun arkasının 
geleceğimde söylüyolar BENİ DÜN ARADI Bİ EMMİNYET MÜDÜRÜ BUGÜN 6-7 
KİŞİ ARADI SEN HALA DIŞARDAMISIN DİYE EMNİYET ^ÜIJÜRÜ İftlYO  
BENİ DEDİMKİ SAYIN MÜDÜRÜN SEN KİMDEN TALİM/) i
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ONA SÖYLE BEN BURDAYIM KAÇTIĞIM BİYER YOK, GELSİN SAVCI MAVCI 
AMA BU İŞLERİN ZAMANI GELİRSE DÖNERSE SONRA ÜZÜLMEYİN DEDİM 
ONA BEN EMNİYET MÜDÜRÜNE BENİ ARATTIRIYOLAR ZAVALLI ADAM

M : ...
E : Benîm gizlim yokki ben Veli Paşanın elini şey öpmüş Muzaffer öpmüş

Muzafferi şey yapmışlar Muzaffer Yüzbaşıyı ben dedim Veli paşanın elini 
getirin size milletin içinde öpeyim televizyonda söyledim gelsin Veli Paşa 
orta yerde öpeyim elini ben dedim bizde adettir büyüklerin eli öpülür öperim dedim 
ama kameralarıda çağırın onların önünde önünde öpeyim dedim benim resmimi hiç 
göstermiyosgnuz niye ha işte beni tutuklamaktan biraz çekinîyosunuz niye 
çekiniyosunuz ha gürültü kopar, savcıyada söyledim ben 

M : Hangi savcıya?
E : Katili bunlardır diyosunuz bunlar HRANT nerde HRANT'ıDiasparo öldürdü

Ermeni Diasparosu, HRANT'ın bunlarla ne ilişkisi var bunlar konuşur Sevgi 
b i günbe nia ra di d ed i k i ya İyi o İm a d ı m ı H RANT' ı n öld ü rü İm esi böyle şeyler 
konuşurlar 

M : Hödük tam hödük
o  E : Bunlar yani böyle konuşulur mu dedimki Sevgi ne diyorsun HRANT'ı 

D iasporaö İd ürttü
M rAîfİTa^u "Radar hocam bu milletin namusuna teslim edilmiş bu ülkede misafir olan bu 

ülkede vatandaş olan bi insanla ilgili bunlar bu kadar da zirzopmu hocam ya 
E : Hocam bunlar
M : Bunlar boşuna bunlar bunlar
E : Bunlar çocuk bunlar Darbe yapacak diye gazete yazıyor ya
M : He
E : Herkes gülüyor yani
M : Gülerim yani kim Türkiye'yi eğer Devleti korumak bunlara kalmışsa vay gelmiş bu

memleketin başına
E : Yok canım ya bunlar ya bunlar iki tane simitçi dükkanı var üç yerden kira alırlar

bunlar Atatürk bunları koymuş Fener Patriğine karşı den denge olsun diye ikide bir
Sevgi Fener Patriğine küfreder televizyonlarda, zaten bu operasyonda şeyde karar
verildi Yunan Dışişleri geldi bunu şikayet etmiş Türk Ortodoks Kilisesini 

_  M : Şikayet etmiş
{.J. E ; ...Fener Patriği Yunan Dışişleri Bakanına söylemiş bu Türk Ortodoks Kilisesi bize karşı

kampanyaların öncüsüdür diye 
M : Peki bu operasyonu nasıl yorumlamak doğru olur hocam
E : Ya hocam bu operasyonda içeri alınacakları alıp diğerleri bırakmaları gerekirdi onları

içerde tuttular şimdi mesala Tayyip beyin alehinde kitap yazmış adam değimi 
M : Kim o
E : Poyraz
M : Evet
E : Poyraz kitabı kendi yazmadıki onun arkasında kim var biliniyor niye onlara bişey

demiyorsunuz ama dosya hazırlaniyomuş herhalde öyle bi dosya hazırlıyolarmış 
M : Kim onların arkasında ki adam hocam?
E : Hocam bu 1904 öncesi arşivleri kim açabilir sen gidip açabilirmisin arşivi?
M : Açamam ...
E : Açamazsın o arşivi kim açtırmışsa ona vermişse ona soracaklar^:;;Çîhky^|vler

kapalıdır, 904 öncesi Nüfus Arşivleri kapalıdır J V
M : Kim veriyo hocam onları ona?
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E : Onu biliyolar yani o onları biüyolar nasılki Danıştay Baskınını bunlar yaptı 
diyolar Danıştay baskınını yapan Alpaslan manyağın biridir herkes tanıyor 
Alparslan'ı e Alparslan bu Danıştay baskınını bunlar yaptı ayıptır ya 
Danıştay baskınında Alparslan bikerem başörtü meselesiyle ilgilenen 
dairedeki adamı öldürmedi gitti cebinden Kuran-ı Kerim çıkan bi adamı 
öldürdü Alpaslan bizim şey var Mehmet TAŞDELEN benim Avukat ... ona 
söylemiş bunun arkasında Alparslan bu işten para aldığını bunun arkasında 
İsrail Yahudi yatırımlarının Danıştayda engellendiğini bundan dolayı 
Danıştaya mesaj verildiğini yüz defa söyledik hala çıkıp diyorlarki Danıştaya 
bunlar baskın yaptı yok içte şunu öldürdü Hablamitoğlunu bile bunlar 
öldürdü diyor Hamlemitoğlunu öldüren adam tetikçi akşam devletin bî 
lojmanında kalıyor ne işi var bunlarla 

M : Vay vay vay bu memlekete Allah yardım etsin
E : Hocam memleket yeniden düzenlenmesi lazım acilen disipline girmesi lazım disipline

girmezse bu memleket yürümez acil ve disiplin Tayyip bey bu işi götürüyordu güzel 
tam Genel Kurmayla anlaşmıştı gene bi el geldi Türkiye'ye işi karıştırdı tabi bu işin 
içinde Gladyo var tabi yani çünkü bu şimdi ama ilginçtir Gladyo askerden Emniyet 
Teşkilatına kaydırıldı, artık operasyonlar Emniyet üzerinden yapılıyor 

M : Asker ne diyor bu işlere hocam?
E : Asker Askerde korkuyor ekonomik kriz olursa gene benden bilecekler diye bişey

diyemiyorki
M : Yani bu Başörtü Meselesi Patronun kendini tasviye süreci midir diyosun
E : Başörtü meselesi Patron zaten geri çekilme şeyi kendisine uygun bulunuldu sağlığın

bozuldu biraz dinlen diye böyle bi uyarıda bulunulmuş kendisine öyle bi yapmışlarki 
karısıyla bile Abdullah GÜL'ün karısı senin iki yaş büyüktür iki iki kat yaşındadır sende 
sen onun şeyin Tayyip beyin karısı seni...sen şimdi karısına cephe alıyosun karılardan 
kavgaya başlatıyolar usûl o zaten 

M : Peki siyaseten bu iş nasıl yansır hocam bu süreç yani Sayın Başbakanın geri çekilme
yani bu millet için bu devlet için 

E : Yani burda burda burda
M : Doğru olanı yapıyo sayın başbakan demi
E : Tayyip beye Tayyip beye biri akıl verse tavrını açık koysa partidan biraz kopmalar

olur ama kendisi doğru dürüst parti kalır kendine yoksa kendisi kenara çekilecek 
ondan sonrası tabi yeni bi süreç başlar hakkında soruşturma mı yaparlar o sahip çıkan 
olurmu olmaz mı çünkü biliyosun Mesut YILMAZ'ın peşinde koşan insanlar şimdi 
Tayyip beyin peşine koşuyorlar...

M : Aynen hiçbirisi sayın başbakanın etrafında durmaz
E : Durmaz yani onuda ...
M : Sayın Başbakanın etrafında duracak insanlar belli
E : Ben şimdi görüyorum onları öyle takım varki etrafında heran kaybolabilirler heran
M : Malesef
E : Öyle gönüllü takım yok yani
M : Malesef
E : Mesut YILMAZ'ı Ankarada gördüm Kızılayda yürüyor yanlız kimse yok yanında
M : Malesef
E : Dün herkes peşinde koşturuyodu şimdi 2 Martta Rizenin Kurtuluşu yapacaklar bana

diyorki Orhan KEÇELİ Başbakan Sayın Başbakana bi haber verirmisin gelsin  ̂bi şeye 
dedimki Mesut YILMAZ'ı çağırın e Mesut YILMAZ gerek yok e dedim dün jfcşjoğeydiniz 
yalvarıyordunuz ona Tayyip beyi niye çağırmıyosunuz dediğim zaman adam.. Beİeâiye
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Başkanı iken bana diyodunuzki ya Belediye Başkanı ya ne olacak öyle diyordunuz yazık 
ya memleket ne halde ciddiyeti...
: Malesef malesef yani bi siyasi fay hatları harekete geçermi hocam?
: Vallahi inşallah kırılma olmaz ben asıl tabi Mart'ın mart'ın sonunu bi atlatırsak yani 
biz ekonomik kriz olsun diye uğraşıyoruz martın sonunu bi atlatırsak asıl önemli o yani 
Tayyip beye Tayyip beyi ne bileyim yani bende anlamıyorum ki adam şimdi mesala 
çıkıpta Giresunda rektör emekli binbaşıdır konuşuyor Tayyip bey cevap veriyo şimdi 
buna cevap...
: Neyapsın neyapsın
: Kendi vermeyecek Genel Başkan Yardımcısı 
: Tamam doğru ne yapsın yokkî 
: Genel başkan yardımcısı
: Yani Sayın Başbakanın sayın başbakanın dilini anlayıp sayın başbakana sayın 
başbakana bu cümleyi söylettirmeden evvel hamle yapacak adam yokki 

He olmadı mı o zaman Başbakan kendini yıpratır 
E yok yani adamcağaz

Bütün yükü bütün yükü ...
...yanındaki bi adama sorsa yanındaki bi adama sorda adamda bana sorsa ben 

rektörü tanıyorum ne olduğunu biliyorum kim olduğunu biliyorum ne konuştuğunu 
biliyorum Tayyip beye dedilerki ya bu rektör darbeyi çağırıyor ya adam Binbaşı 
ordudan zaten sıkıntılı olduğu için uzaklaşmış bu adam darbeyi niye çağırsın kardeşim 
ya
: Ama ne yapsın yanlız adam yapayalnız Türkiyedeki her iyinin her iyinin yaşamış 
olduğu kaderi sayın Başbakanda yaşıyor yanlız yapayalnız bi adam 
: O zaman o zaman o zaman yani yanlızda bunun etrafında hiçmi böyle vicdanlı adam 
yok ya demiyor buna ki ya 
: Yapayalnız
: Sen biraz sen biraz sakin dur biz konuşalım başbakan herşeyi konuşursa yıpranıyorda 
bunun altından kalkamazki ya
: Öyle yapayalnız yapayanlız ne yapsın yani sen şimdi bu Abdullah GÜL operasyonumu 
diyorsun hocam buna
: Valla ben her zaman Abdullah GÜL konusunda hep şüphe çekincelerimi 
söylemişimdir
: PEKİ BANA NE TAVSİYE EDERSİN BEN NASIL Bİ BU BU ŞEKİLDE Mİ 
DURAYIM?
: Yav sen olduğun yerde dur ve Başbakana yakın dur yani
: Elbette
: Tayyip bey Tayyip Tayyip beyin kötü niyetli olmadığını 
: Kesinlikle ben her yerde söylüyorum onu 
:... söylüyor yani hiç kötü niyetli değil
: Sayın Başbakan kesinlikle ben yani bi takım yerlerde yanlış tanıyosunuz bu insan 
odanın içersinde tek başına kaldığı zaman kesinlikle samimidir yüreğinin taa 
derinlerinde bu işi hisseder 
: Tamam tamam
: Hiç bundan yana kimsenin şüphesi ve tereddütü olmasın doğru anlayın doğru anlayın 
ve doğru tanıyın ben bunu açık açık söylüyorum T 'T ’Ny,
: ...Karadeniz TV'de gene konuşacağım ben bunları söyleyeceğim Sayın Başbakan 
dikkat etsin diye, bu bu operasyonları bak şimdi Ankarada İ s tJ h b a ^ a t  D a ir e
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Başkanı yaptın Trabzon Emniyet Müdürünü bu operasyonları o başlatıyor 
şuanda bir Orgeneralin hakkında dosya hazırlıyolar böyle şeyler yanlıştır 
Orgeneral olmuş bi adamın hakkında dosya hazırlarsa Emniyet bunun 
altından sonra başka şeyler çıkar şimdi bana haber geldi dosya hazırlanıyomuş 
kardeşim sen kime dosya hazırlıyosun ya eğer varsa yaptığı bi eksik bişey gidersin 
konuşursun kendisiyle yahutta başka birini cjörderirsin BANA DERSİNKİ ŞU 
ORGENERALLE Bİ KONUŞALIM NEDİR DİYE AMA HAKKINDA EMNİYETE 
DOSYA HAZIRLATTIRIRSAN EMNİYETİN ELİNE DÜŞMÜŞSE BU İŞLER O 
ZAMAN AYIP BİŞEY 
: Kim o Orgeneral hocam ?
: Ya işte bir eski bi komutan yeni emekli oldu dosya hazırlıyolarmış hakkında bunlar 
yanlış şeyler yani bi Emniyet üzerinden bakın bu TESEV TESEV’e bunu yaptırıyorlardı 
bi ara biiiyosun Emniyet üzerinden Genel Kurmaya şey vermeye çalışıyo birileri ama 
bunu yapan Amerikadır bunu yapan Amerikadır Tayyip beyin bu işe bulaşmaması 
lazım Emniyette adamlara dikkat etmesi lazım İstihbarat Daire Başkanı 
Trabzondaki öldürme Papazın Öldürülme işine engelleyemedi ama adamı 
aldın Trabzondan İstihbarat Daire Başkanı yaptın ve adam şimdi dosya 
hazırlıyor hocam bi dönemi bidaha olmuştu biliyosunuz Polisi Askere karşı kullanma 
işi yanlış bi iştir ŞUANDA GLADYO'NUN ÖRGÜTLENDİĞİ YER POLİS 
TEŞKİLATIDIR onuda askere karşı askerin içindeki faaliyetleri zor zora girince şimdi 
onu kullanmaya çalışıyorlar bunlar yanlış şeyler...Devletin içinde bu tür kavgalara hiç 
gerek yok yani

: Bu ... konuşursun yani bu yani zor bişey değil gider ben konuşurum yahutta gider bir 
bir Orgeneral üzerinden haber gönderirim ama bunlar bu ... gerek yok şimdi adamlar 
işte şunu bunuda alsak bikere diye söylüyolar ya kardeşim onu bunu içeri almayı 
bırakın ŞİMDİ BANA SORUYOR BİR İSTİHBARATÇI GÜLER NERESİNDEDİR 
YA NERESİNDE OLACAK GÜLER SEDAT PEKER'LE KONUŞUR ALAATTİN 
ÇAKICI'YLA KONUŞUR MEHMET EYMÜR'LE KONUŞUR NİYE GÜLER BU 
İŞLERİ SEVER ZATEN İŞİ O ONU YAZIYOR 
: Başka ekmeği ondan kazanıyor zaten başka bişey yokki
: Güler 6 ay Washingtonda 6 ay İstanbulda Nişantaşında oturur zengin bi kız bu işleri 
seviyor bundan para kazanıyor Güler Gülerin gazete yazarlığı bu, Güleri şimdi onları 
büyük çete Ergenekon Teröristleri yani Zaman Gazetesi yav bıraksın bu işleri yani 
Zaman Gazetesi şimdi CIA'nin yayın organı bile bu kadar artık Türkiye Düşmanlığı 
yapmaz ben aradım Faruk BİLGİN'i dedi bana ki beni aşar, ya insan yani Etyen 
MAHÇUPYAN'a versen ancak böyle gazete çıkarmaya başlar ya yanlış bişey ya, şimdi 
Star Gazetesi beni arıyor Ergenekon Teröristleri dedimki çocuklar bu adamlara 
Ergenekon Teröristleri diyorsunuz büyük darbe yapacaktı eğer Türkiyede bi gazeteci bi 
emekli paşa cebinde birtane tabanca var yani 7.65'lik bi tabanca bunlar darbe 
yapıyorsa siz herhalde Türkiyeyi tanımadınız yani bu iş bu kadar ayağa düşmedi yani 
gazetelerin yaptığı bu haberler bunlar artık vatandaş gülüyor yani o duruma geldi 
Devlet bunlarla mı uğraşıyor 3 tane polis gönderirsin Binbaşı ÖZTÜRK’ü alırsın içeriye 
götürürsün Mahkemeye üzerini ararsın 10 tane kimlik çıkar sahte kimlikle iş görmekten 
dolayı adamı atarsın içeriye 6 ay olur ha sen onu yapmıyosun adamın evinde 27 tane 
bomba bulunmuş bu Astsubay normal değil e manyak e bunu Veli Paşayla niye 
ilişkilendiriyosun Veli Paşanın yanında resim çektirmiş kardeşim ]3uffdalm^Jbizim 
yaptığımız toplantıların hemen hemen hepsine gelir ya başkalarının y a ptı ğ ı : tö p I a ntıfl a ra 
da gider öyle bi adam İşi yok e bu adamla senin toplantına ge İd id  iye bıî Toplantılar

Eyvallah
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darbe planlayan toplantılardır demek Sevgi hanım ya bunlar sıradan insanlardır bunlar
hele kardeşi var tertemiz bi çocuk Paşa diye bi kardeşi var yani bu Sevgi hanımlarla
falan bunlar Kilisenin duvarlarının dışına çıktığı zaman ürkerler yani bunlar nasıl darbe
yapacaklar ya
¡ Gülerin yazısını okudum 4
: He onun dibini oku dibini
: Onun dibinde bişey yokki hocam ya
: Şey yokmu orda Tayyip ERDOGAN'a hakaretler makaretler
: Sayın Başbakana hakaret yok
: Yani isim yok da ... yok
: He şey şey 10 tane madde
: He işte isim vermiyorki, o başbakana yazıyor onu
: İş değilki buda
: Değil tabi ya hocam bunlar çocuk bunlarlan bunlarlan ... bunlar çocuk ama bunları 
böyle törenlerle içeriye alıyorum Tantan'ın yaptığı operasyonlara benziyor farkında 
mısın
: Öyle aynı kanaatteyim
: He Tanta... ama bunu Öztürk'ü içeriye alıyosun vallahi hayırlı bi iş 
yapıyorsun o o Astsubayı içeri alıyorsun hayırlı bi işi yapıyorsun hayırlı işleri 
yap hayırlı işleri yap ama Güler müier bunları kahraman yapıyorsun ya 
bunlar çocuk bunlar bunlarla bunlarla bişey olmaz bunları büyük bi 
operasyon diye gösteriyosun Tantan'ın durumuna düşersin sonra Emniyet 
Teşkilatı kendi operasyon yiyor yani onuda söyleyim, ama napar alır bunları 
6 ay içeri atar 6 ay sonra dosyada bişey yoktur bırakır şimdi Muzaffer 
Yüzbaşı 7 aydır içerde hala adamı adamı mahkum edemediler 
: Allah kolaylık versin hocam bu millete ya 
: Amin amin
: Yani sen bu Başörtü Meselesini Sayın Başbakanın kendini geriye çekme adımı olarak 
nitelendiriyosun
: Ama son bi operasyonuda bu MHP'yİ işin içine katması iyi oldu mesala başörtüyü şey 
yaptılar o türban şeklini çıkardılar alttan bağlama haline getirdiler ya

: O o olumlu bi şey hamle oldu o o bu işi biraz yumuşatır ama inşallah Üniversitelerde 
bu Dilipak milipak gibi başka bağlantıları olan insanlar bu işten bu işi kışkırtıp bişey 
yapmazlar
: Kışkırtılanların işi bu hocam ya 
: Ama işte hocam yani 
: Onların işi bu
: E onların işi tabi ben Dilipak beni arıyor ben işte beni diyor televizyonda 
eleştirmişsin dedimki İranda Irakta bu kadar insanlar ölüyor dedim yürüyüş 
yapıyordunuz ne oldu yürüyüşler e işte biz dedi bak çalışıyoruz ediyoruz dedim sen 
kızını gönder dedim tabi yurtdışına rahatsın dedim milletin çocukları kaldı dışarda 
dedim şimdi ondan sonra BANA DİYOR Kİ BEN DİYO SİZE ÇALIŞIYORUM BEN 
DİYO devlet baktı bana koruma Polisi vermişti BEN BÜTÜN ALDIĞIM 
BİLGİLERİ SİZE AKTARIYORUM SİZ DEDİM KİMDİR İŞTE TEŞKİLATLARA 
SİZİN İSTİHBARAT TEŞKİLATLARINA ben dedim sikerim teşkilat meşkilat 
dedim ben dedim teşkilat...ben Rizeliyim dedim ben öyle istihbaratla 
mistihbaratlan bi işim yok kim dediyse ona ' "

M : Allah kolaylık versin
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E : Düşünebiliyor musun neler dönüyor
M : Eyvallah bi emrin var mı hocam
E : Hocam Allaha emanet ol
M : Saygılar sunuyorum
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GIZU

İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI 
SORUŞTURMA N0:2007/1536 KAYIT SIRA NO : 1586
HEDEF ŞAHIS : EMİN GÜRSES ARAYAN ŞAHIS : METİN KÜLÜNK
TELEFON NO : 532 206 67 68 KARŞI TELEFON : 532 231 82 56
TARİH SAAT : 18.02.2008 (14:45) KONUŞMA SÜRESİ: 01 Dk. 40 Sn.
KONUŞMA DİLİ/LEHÇESİ: Türkçe ID NO : 192553198
MAH.KAR.TAR. VE NO: İST. 12. ACM.11.01.2008 TAR. ve TEK.TAK. N0:2008/196 
HEDEF TELEFON KAYDI: EMİN GÜRSES YARDIMCI GEMİ İNŞ. AYDINTEPE MAH. 
TERSANELER CAD. 50.SOK. NO:7 TUZLA, İSTANBUL
KARŞI TELEFON KAYDI: METİN KÜLÜNK YETİMHANE SOKAK FETTAHOGLU APT. NO:16 
D:8 ÜSKÜDAR, İSTANBUL
HEDEF TELEFONUN GÖRÜŞME ANINDAKİ BAZI: (ISTTUZLATERSANE - HASCAN UN 
FABRİKASI YANI, G-13 AKYILDIZ APT., NO: 11/3 TUZLA (TUZLA TERSANESİ PRIV))

EMİN GÜRSES : Hocam ne haber 
METİN KÜLÜNK : Hocam hürmet ediyorum 
E : Ne var ne yok iyisin
M : Hamdolsun dün akşam seyrettim seni hocam
E ; İnşallah yanlış bir şey demedik
M : Yoo yani iyiydi, anlayana tabi yani
E : TAYYİB BEYİ DE KORUDUK ELİMİZDEN GELDİĞİNCE O KADAR

YAPIYORUZ DAHA NE YAPALIM HOCAM
M : Hrant DİNK'ie ilgili açıklamaların çok önemliydi mesela
E : Hrant DÎNK meselesinin arkasında Ermeni Diyasporası olduğunu söyledik bu yerli

bir operasyon değil Diyasporanın operasyonudur 
M : Anlayana ama
E : İnşallah anlarlar
M : İnşallah hocam ben bir tebrik edeyim dedim gece seyrettim son aşamasını bıraktım

sadece
E :.... Tayyip Bey dikkat etsin hocam
M : Efendim
E : Konuştuklarımızı Tayyip Beye iletin de dikkat etsin
M : Dün yine aynı tondaydı gazetecilerle
E : Onları gazetecilerin önüne karşı konuşması değil kendini hedef

göstermesin
M : İşte ama yani orda duruyor çıkmak istemiyor oradan
E : Dikkat etsin çünkü mesele şu anda bir operasyon hazırlığı var.... belki de

bunu televizyonda söylemesi doğru değil
M : Yani onu dün söyledi mesela dün operasyon hazırlığı var dedi
E : Ama yani bilecekler ki Tayyib Bey hazırlıyor hayır halbuki biz biliyoruz ki

Emniyetin içinde yeni bir ekip türedi onlar hazırlıyor
M : Hayırlısı hocam ya ben bîr tebrik edeyim dedim
E : Sağol hocam sağol
M : Hürmet ediyorum hocam
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