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06.07.2013 günü kendiliğinden M üdürlüğümüze gelerek İran ülkesinde yaşadığı 
bazı konular ile ilgili bilgi vermek isteyen yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan 
Haşan FARAJI GHOTLOU' a beyanları esnasında avukat ve tercüman yardımından yararlanıp 
yararlanmayacağı sorulduğunda "Türkçe' yi iyi olarak konuşabildiğini herhangi bir avukat ve 
tercüman talebi olmadığını" belirtmiş olup, beyanlarında;

Ben 1980 yılında İran/Urumiye de dünyaya geldim. İlköğrenimimi burada 
tamamladıktan sonra üniversitenin Matematik bölümünde okudum sonrasında 2006/2007 
yıllarında Urumiye de adliyede Türkiye' de tam karşılığı olmayan masa başında bir işte 
çalışmaya başladım, burada çalışırken bir akrabam vasıtasıyla İran da Sipah olarak bilinen 
Devrim Muhafızları Ordusuna katılmak üzere form doldurdum  ve doldurduğum  form 
kabul edildi. 2010 yılında Sipah eğitimi almaya başladım. Sipah a ait İmam Hüseyin 
üniversitesinde takip, yakın savunma ve bunun gibi askeri eğitimler alarak göreve 
başladım. Ben ayrıca askerliğimi üniversiteye gitmeden önce 1999 yılında Sipah 
ordusunda yaptım.

Sipah İran ülkesinde hemen hemen bütün kurumların üzerinde ve dini lider 
Hamaney e bağlı olarak faaliyet yürütür. Ülkede Şah döneminden kalan orduda bulunur 
ama bunun yanı sıra Sipah ta vardır. Şu an diğer ordunun başındaki komutanda eski 
Sipah komutanıdır. Sipahin içerisinde Kara-Hava-Deniz birlikleri yurt dışı birimleri 
bulunur. Ben Sipah ta yurt dışı biriminde Türkiye-Azerbaycan bölümünde görevliyim. 
Sipahta genel olarak Fars kökenli kişiler bulunur ama zaman zaman Azeri-Türk kökenli 
kişileri de görevlendirirler. Benim gibi bir Azeri arkadaşım daha görevlidir, onun ile aynı
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odayı kullanıyoruz. Adı Siyavuş SETTARİ dir. Benim çalıştığım birimde kodum 27/11 dir. 
Yani 27. Birlikte 11. Sıra anlamına gelir. Benim bir üstümdeki kişinin ismi Ferhat Settari 
dir. Bulunduğum yerin sorumlusunun adı ise Emin Mümini dir. Fakat bu isimler gerçek 
isimleri olmayabilir.

Sipah ta durum a göre yaklaşık 2000 dolar maaş almaktayım tabi yurt dışı görevleri 
olduğunda biraz daha artmaktadır. Sipah ın İran da büyük bir ağırlığı vardır. Orada bizim 
yemek ihtiyacımız ve diğer ihtiyaçlarımız ücretsiz karşılanır. Ben görev ile ilgili olarak üç 
kere Azerbaycan' a dört kere de Türkiye' ye geldim. Azerbaycan' a gittiğimde orada bir 
kurum da çalışan Azeri biri ile görüşüp ülkede İran aleyhine çalışan kişiler ile ilgili bilgi 
aldım.

Türkiye ye gelişlerimde ise ilk gelişimde 2013 yılının Ocak ayında idi. İstanbul' a 
geldikten sonra bir m üddet bekledim bana İran dan telefon açtılar ve Mersine gitmemi 
söylediler. İstanbul dan Adana ya oradan da taksiyle Mersin e geçtim. Mersin de 
gideceğim adres bana İran da iken verilmişti. Burada Türk olduğunu düşündüğüm  biri ile 
görüştüm. Kendisi bana ismini Selçuk olarak söyledi Kıbrıslı olduğunu belirtti. Oradan bir 
çay bahçesine gittik ve bana bir paket verdi. Ben bu pakette İsraile ait resim, harita gibi 
şeylerin olabileceğini biliyordum ve paketi orada aldıktan sonra aynı yollan Adana 
üzerinden İstanbul a geldim. Ben paketi hiç açmadım ve İran da ilgili yerlere bıraktım.

Ben Türkiye ye geldiğimde sadece burada kullanmak üzere telefon kullanırım. Bu 
telefonlarımın numarası 05382504438 ve 05377807028 dir. Beni bu telefonlar üzerinden 
ararlar. Eğer Türkiye den biri arayacaksa cep telefonundan aramaz, sabit bir num aradan 
görüşme yaparız.

Türkiye ye ikinci olarak 02.03.2013 tarihinde Ağrı kara hudut kapısından girdim. 
Buradan direk İstanbul geldim. İstanbul' dan Samsun a gittim. Samsun da Cumhuriyet 
Meydanında Hacı Nadir ve Leyla isimli Sipah görevlileri ile görüşme yaptım. Aynı gün 
merkezde bir yerde Hacı Nadir kim olduğunu bilmediğim iki kişi ile görüştü. Bu 
görüşmeyi birkaç katlı restoranda yapmıştı. Ben ve Leyla alt katta ayrı ayrı oturduk. Onlar 
yukarıda görüşme yaptılar ve sonra ayrıldık. Ben ve Leyla o gün Samsun da kaldık fakat 
Hacı Nadir kalmadı. Ben havalimanına yakın bir otelde kaldım fakat otele Leyla ile gittik 
sanki karı koca gibi görünüp öyle kayıt yaptırdık ama birlikte kalmadık. Leyla merkezde 
bir öğrenci evi gibi bir yer varmış orada kaldı. Otelde bir gün kaldıktan sonra ertesi uçakla 
İstanbul a geldim. Ertesi gün İran a geri döndüm. Bu görüşmede Hacı Nadir Rusya 
üzerinden Suriye ye gidecek silahların hangi yolla güvenli olarak gideceğine dair bilgiler 
veriyordu.

Türkiye ye üçüncü olarak 12.04.2013 tarihinde yine Ağrı kara hudut kapısından 
girdim. Buradan direk İstanbul geldim. Akmerkez de Hüseyin Muhsin ile buluşma 
gerçekleştirdim. Akmerkezde en alt katta bir restoranda Muhsin birisi ile buluşacaktı fakat 
buluşacağı kişi gelmedi. Buluşma olmayınca buluşma için ayarlanan 16-17 saatleri 
arasında Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri Akmerkeze gittik ama yine kimse gelmedi. 
Genel olarak buluşmalarda eğer aksilik olur buluşulmazsa alternatif bir buluşma 
karalaştınlır. Bugün buluşamazsanız aynı saatte yarın aynı yerde buluşma gibi.
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Türkiye ye son olarak bu gelişimde 29.06.2013 tarihinde yine Ağrı dan girdim. 
Oradan İstanbul' a geldim ve 01.07.2013 günü Aksaray' da Hacı Ali isimli kişi ile 
buluştum. Lalelide bulunan Taş Han içerisinde bir kafeye gittik. Fakat giderken beraber 
yürüm üyorduk o önden gidiyordu ben arkada takip ediyordum. Kendisi burada biri ile 
görüştü. Ben yine uzaktan bunları izledim. Buluşma bitince ayrıldık. Ben yukarıda 
anlattığım bu görüşmelerde görüşmede aksilik olursa koruma olarak bulunuyordum.

Ben İstanbul' gelişlerimde Sport Otel, Kurban Otel, Merdan otelde kaldım. Şu an 
Merdan otel 404 nolu odada kalıyorum. Ayrıca Türkiye ye gelirken iş adamı görüntüsü ile 
geliriz ve dönüşte buradan birkaç takım elbise alır öyle gideriz.

Benim asıl anlatmak istediğim konu İran' da Urumiye Konsolosluğunda görevli 
ismini Ömer olarak bildiğim bir kişi ile ilgilidir. Bu kişinin Sipah ta çalışan Nadir 
Muhammed isimli biri ile buluştuğu ve bundan bilgi aldığı bize söylendi ve bana Ömer' i 
takip etme görevi verildi. Ben yaklaşık 20 gün Ömer' in ne yaptığını, gittiği yerler, evi, 
spor salonu takip ettim, bunları videoya aldım ve ilgili yerlere ilettim. Ömer 35-40 
yaşlarında 1.70/1.75 boylarında laz şiveli siyah kısa saçlı ve sportmen/güreşçi tipli birisidir. 
Zaten Nadir Muhammed ile spor salonunda görüşmeler yapmaktadır. Ömer in Nadir ile 
görüştüğü bilgisi ise Türkiye' de MİT' in içerisinde İran' a çalışan biri tarafından iletildiği 
söylendi. Ben bu kişinin kim olduğunu bilmiyorum fakat MİT te görevli olduğunu 
duydum.

Bunun yanı sıra İncirlik üssünde bir askerinde İran' a bilgi aktardığını duydum  ama 
tam olarak nerede çalıştığını ve ayrıntısını bilmiyorum. Türkiye de Sipaha çalışan çok kişi 
var ama ben sadece bunları biliyorum.

Iğdırda 8 kişilik bir grup alınmıştı. Haberlere de çıktı. Bu grubun sorumlusu Ekber 
Ağa isimli kişiydi onun fotoğraflarını gördüm. Bu kişilerde Sipah adına çalışıyordu ve 
benim arkadaşım olan Esedullah Nebizade bunlar ile ilgilenmekteydi.

Önceden yurt dışına çıktığımızda kimliklerimizi almıyorlardı evimizde 
tutabiliyorduk fakat Suriye de İran lılar yakalanıp üzerlerinde Sipah kimlikleri çıkınca 
artık yurt dışına çıkarken kimliklerimizi alarak Sipah ta bulunduruyorlar.

Benim bu bilgileri size verme amacım artık Sipah içerisinde çalışmaktan çok 
bunaldım ve psikolojik olarak yıprandım. Orada herkesten her şeyden şüphe ediliyor. 
Çalıştığımız yerde hayat hep tek tip. Evimizin içerisindeki şeylere bile karışıyorlar. 
Kimseyle görüşemiyoruz bir düğün ve cenazemiz olunca hiç gitmemize izin vermiyorlar. 
Örneğin ailem ile tatile çıkmak istesem bir sürü yerden izin almam gerekiyor. Ben 
buradan çıkmayı da düşündüm  fakat dolaylı olarak tehdit edildim. Benim size 
anlatacaklarım bunlardan ibarettir.

Bilgi sahibi olarak alman ifadesi Terörle Mücadele Şube M üdürlüğünde 
tarafımızdan tanzim edilip, okunup okutturulup doğruluğu anlaşıldıktan sonra birlikte 
imza altınâ ¿lındı. 06.07.2013

BİLGİ VEREN
GHOTLOUtm . Şb. Gör. 
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BİLGİ AfMAYI YAZAN 
Tem. Şb. Gör
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