
ben yalan .1
MEHMET : Sen sen ben perşembe gün gelirim ...(anlaşılmıyor)
MAHMUT : Ben
MEHMET : Herşey yerinde oturun oturduğunuz yerinde oturun
MAHMUT : Ben akşam şimdi ne diyeyim amca bunlara ben ne
MEHMET : Aynen diyeceksin aynen diyeceksin diyeceksin siz ne derseniz bak ben 
amcamda orda

Sait te orda bütün Türkiye de amcam böyle birşey kabul etmez 
Evet
Sait te kabul etmez Dede de kabul etmez böyle birşey olmaz hadi 
Evet 
Çakal
Evet amca şuanda yani bütün ee bir acayip benim o tek bir tane o FATİH gele

MAHMUT
MEHMET
MAHMUT
MEHMET
MAHMUT
sağlıkçı

MEHMET 
sen git işine

arkadaşım benim yanımda 
: Yav hiç deme hiç kimse ne derse desin ben anlıyorum nerden kaynaklanıyc

bak
MAHMUT : Evet amca bana şuanda ben varya çok zor durumdayım amca böyle zor durum
MEHMET : Yav geç sen yer yerinde otur ben sana diyorum
MAHMUT : Tamam amca
MEHMET : Ben o ordan alakayı kesme o işini bitiririm ben onun işini
MAHMUT : Tamam amca tamam amca oldu

MEHMET : Şimdi ben Sait ede telefon açacağım derim bu haddini aşmış çocuğun üstüne 
geliyor

hadi güle güle hadi 
MAHMUT : Tamam amca ellerinden öpüyorum

İçerikli görüşmenizde konuştuğunuz Mahmut Doğan’ın sizin bir aile 
sırrınız olduğunu ve bunu herkesin öğrendiğini, kendisine yalancı muamelesi 
yapıldığını, Abdülmecit’e güvenildiğini beyan etmektedir. Önceki
görüşmelerinizle birleştirildiğinde yiğeninizin Erzincan’a tarafınızdan halife 
atanması olayını protesto amaçlı bu tarz tepkiler aldığınız anlaşılmaktadır. 
Örgütsel yapı içerisinde illere halife aıd altında il sorumluları atadığınız açık 
bir şekilde anlaşılmaktadır. Ayrıca Ramazan meselesi olarak geçen mesele, 
Abdülmecit isimli kişinin durumu ve konumu ile tüm görüşme detayıyla ilgili 
açıklamada bulununuz.

CEVAP/ Mahmut DOĞAN isimli şahıs benim yeğenimdir ancak kendisiyle böyle bir 
görüşmeyi hatırlamıyorum Abdülmecit ve Ramazan isimli şahısları tanımıyorum.

SORULDU/ 25.05.2009 günü saat 11:47 cde 490544134 aidiyet numaralı 
görüşmeniz;

YUSUF SELAMİ ÇAKIROĞLU : Alo 
MEHMET DOĞAN : Selamun aleykum
YUSUF : Aleykum selam hocam
MEHMET : (anlaşılmadı) nasılsın
YUSUF : Efendim hocam ellerinizden öperim hocam iyiyim hamd olsun siz
nasılsınız
MEHMET : Bir sıkıntımız vardır
YUSUF : Evet hocam .
MEHMET : Fazla anlatamıyom 
YUSUF : Evet hocam
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MEHMET : Buda erzincanda i l
YUSUF : Heee
MEHMET : Bir adam orda var ismi MECİTtir ahlakı çok sert tüm cemaati de küstürm 
dede

zamanında ona salahiyet vermiş ne etmiş haberim yok 
YUSUF : Evet
MEHMET : Bir yanlış olmuş ııı bizim Mahmut la ufak birşey aralarında olmuş Mahmut ( 
bana

sordu dedim ...(anlaşılmadı) dede hakket demiş ki onun etrafında gelin herki 
şeye biat

edin adam hiç birşey bilmiyor yani nesine biat edin kadın madmlara kadara b 
işi intikal

ettirmişler
YUSUF : Bunu etrafta onu biat edin diyen kim Mahmut mu demiş
MEHMET : Yok yok
YUSUF : Hııı dedirtiyor bu
MEHMET : CELAL var tanırsın onu
YUSUF : He tanıyorum hocam evet
MEHMET : O demiş sağda solda da zamanında artık ne olmuşsa halktan biat almii 
birşeyler yapmış 

o
YUSUF : Hııı
MEHMET : Büyük bir fitne dönüyor Mahmut ta kalkmış derste demiş ki Kuran-ı Kerim 
hepimizin

Kuranı biat edin bu adamda derse gelmiyor kaç gündür Mahmutla çok şiddetli 
uğraşıyorsun beni de ortaya atmış ıı o cemaati tamamen bozuyor açılım 

maçılım ortaya
atmış pislik ortaya atmış sen HACI SAÎT çok perişan hastadır ona da bir telefon

aç
günah havale geçirmiş 

YUSUF : Hııı
MEHMET : O edemiyor ben de şu anda kavuşamıyorum perşembe günü ben şeye geleceğim 

Erzurum’ a sende oraya gelmen lazım illaki kusura bakma 
YUSUF : Tamam hocam
MEHMET :  (anlaşılmadı) çaresiziz yani orayı biçimlendirmemiz lazım hiç bir çare yok
dede

zaten anlamıyor ihtiyar olmuş şebi gibi olmuş ben edemiyorum hayatım olsa
kalbini

kırmanv şu yaştan sonra siz dedeyi devreye sokmadan ...(anlaşılmadı) bu işi 
bitirelim

orda Said Efendi çok perişandır kıpırdayamıyor çok perişan oldu havale 
geçirmiş

perişandır sen perşembe günü atla git 
YUSUF : Tamam
MEHMET : Cuma gecesi onların bir dersi var aynı kuranı kaldıracaksın herkesten biat 
alacaksın de ki

burdaki Mahmutun dersine de ben salahiyet vermişem dedi sen vermiş valla 
haberim

yoktu dedi ben verdim aa senden biati alıyorum ben şimdi evime gidecem 
sizde buyrun

ikinci günü gelin evlerinde orda beraber meşşgalet edelim konuşalım ne 
yapılacaksa

konuşulsun
YUSUF : Anladım ben şeye Erzincan’a
MEHMET : Erzincan’a git Mahmut’ la da görüş sonra yani o adamın aynı tek kelime

konuşmayacaksın. Mahmut’ tan bilgi al tek kelime dahi konuşma kuranı kaldır 
herkesten

biati al çık gel
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YUSUF : He
MEHMET : Ondan sonra konuşma de şurada şu anda her yerde 3 4 kişi tayin ediyo: 
bütün

Türkiyede öyledir burda da herkesten Kuran a biat almışız ....(anlaşılmadı) s
ara bu

inanmıyor diyor ki mahmut yalan söylemiş ondan sonra biati aldınız mı 
adamı hiç

karışmayın zaten derse de gelmiyor mümkün de değil o adamla da baş etme
ben

gidiyorum sız kendi aranızda 3 4 kişiyi ya siz tayin edin ya gelin Erzurun
beraber

oturalım konuşalım Sait Efendi de orda Hacı Dede de orda kontrol altında 3
kişi size

tayin edelim o sizin maddi işlerinize baksın mahmutu da devreye sokma de b 
mahmut

dışardan geldiği için ben o heyete sokmuyoruz o sade ders yapsın o salahiyeı
de ben

verdim orda onu söyle 
YUSUF : Tamam
MEHMET : Diyor ki mahmut iftira ediyor kimse salahiyet vermiyor işte salahiyet halbu k
kendisi

geldi burda diyor vallahi ben salahiyet vermişim mesele uzundur ben şenle 
konuşsam

coka patlar
YUSUF : Oraya gittiğim zaman zaten Mahmut’a söyledim git ders yap dedim
MEHMET : Hıhh
YUSUF : Söylemiştim zaten
MEHMET : Bak şimdi bir pisliği açılımı ortaya atmış Cemali bilmek istiyor fukara Mahmut
ağlıyor kaç

gündür hacı dede zaten ihtiyardır laf anlamıyor bir kere ona salahiyet vermiş 
ne etmişse

meseleyi anlayamıyorum sonra geldinse şeyde ...(anlaşılmadı) telefonda 
olmayacak

şeyler var 
YUSUF : Anladım
MEHMET : Hiç mümükün değil bak illa kavuşman lazım ha burda çok ciddi bir fitne var 
YUSUF : Tamam hocam perşembe akşamları orda ders var ben ona yetişim o
zaman
MEHMET : . Tamam ondan sonra bende perşembe günü burdan hareket ederim sabahı 
perşembe

sabahı doktorlara çıkıyorum tahlillerim var artık fikrim perşembe cuma ancak 
tahlillerimi

bitirecem işi bitirmeden çıkmayacaksınız hadi 
YUSUF : Onlarla beraber mi gelim hocam
MEHMET : Yok istersen onları al getir acele değil sizden ben gidiyorum cumartesi günü
sizi

ordasmız hani tatilde gelemiyorlar 20 30 kişi münibüsle gelin şeye 
YUSUF : Erzuruma tamam
MEHMET : De ben gelmişem sizi davet ediyorum Hacı Sait le Dede de orda biz bunu
cemaat olarak

halledecez ferdi bir harket olmaz de de benim herkese hürmetimiz var kim 
burda hizmet

etmiş Allah hepsinden razı olsun bizim gayemiz şahıs mahıs değil biz bütün 
Türkiyede

bunu yapmışız burda da yapıyoruz ben şeyde de aynısını yaptım biz heıyerde 3
4 kişi

tayin ediyoruz ferdi olarak hareket olmasın hadi bişe de deme adamların 
yanmda tek
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kelime de konuşma yani gizli de konuşma kimseyle Mahmutun dışında 
YUSUF : Tamam hocam
MEHMET : Bir şey deme çünkü arada o Erzurum da bazı fitne yapıyorlar bir iki kişi 
onlarmda

ben rahatsız edesin diye söledim meseleyi ört bas edelim fazla kokmasın ben 
...(anlaşılmadı) sen gelen olursa da Sait i de sor Sait iyi olaydı işi bitirirdi S 

ben şimdi
Sait e telefon açayım bakayım ne oldu durumu çok kötüydü havale geçirmiş ç

kötü
durumu

YUSUF 
MEHMET 
bu iş

YUSUF
MEHMET
salahiyet

: Evet o onlara çok daha şey onu dinlerdiler 
: Yav sen git yav dinlesin dinlemesin yani çaresi yoktur Sait dese kaynata dei

olamaz
: Evet

: Yani yani peki Dedeye dedim buraya çağırdım dedim Dede bugün sen bun

verdin ben ve sen öldükse kıyamet günü bu da kaç tane yalanlan üst üstt
koyacak

kadar

ne

halka anlatacak arkasında da gelecek bin taneye o da başkasına söleyecek nt 

yalancı varsa bunun içine girecek biz ahirette ne cevap veririz iyi düşün ahirette

cevap verecem ben 
YUSUF : Evet doğru
MEHMET : Git bu işi bitir gel karışma yalnız bak tavsiyem budur tek kelime halinde konuş 
Mahmudu

tek görüşmeden şey etme Mahmutu telefonla görüşme Mahmuta telefon aç 
şimdi ben

geliyorum derdini orda anlat telefonda hiç bir şey anlatma bana tamam 
YUSUF :Tamam oldu hocam
MEHMET . : Telefonu vardı senin yanında mahmutun
YUSUF : Mahmutun telefonu heralde vardı hocam
MEHMET : Yoksa yani sana biri alır veya inşaattan alırsın
YUSUF : O zaman telefonla orda görüşürsem o zaman onlara ııı haber ederim ama
gizli önce

.: şeyle varmadan önce Mahmutla bi bir görüşeyim
MEHMET : Hah hah
YUSUF : Şimdi Mahmutlu orda görüşeceksem diğerlerinin görüştüğümden haberi
olmaması lazım

ama dersten haberleri olacak ben erken o zaman biraz gider Mahmutla 
görüşürüm sonra

haberim yoktur
: Yok hiç görüşmesen de olur gerek yoktur sonra da Mahmutla görüşebilirsin benMEHMET

sana

YUSUF
MEHMET
YUSUF
MEHMET
YUSUF
MEHMET
YUSUF
gelmeden
MEHMET

dedim
: Hee

Bunu bileceksin sonra da görüşebilirsin mühim değil 
: Anladım tamam 

Şimdi de Mahmut 'la görüşmezsende olur 
: Anladım hocam 

Çık git yani
: Tamam hocam peki bu ABDULMECİD abiyle falan görüşmiyeyim hocam 

O gelmediyse derste nasıl görüşeceksin ne diyesin ki
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YUSUF : Şimdi şöyle ben şimdi oraya haber edecem ya ben perşembe gü
geleceğim diye

haber etmeyeyim ** ' '}. -I t)
MEHMET : Onu haber ver bakalım gelir mi gelmez mi haber ver
YUSUF : Şey Abdulmecid abiye arayayım haber verim
MEHMET : Hee sen hiç MUHAMMETE haber verme kime verirsen ver de ben perşem
günü

ordayım seyahate çıkmışım gelirim Hacı Dede rahatsızdır Sait de onun iç 
geliyorum o

kadar de ordanda ...(anlaşılmadı) gidecem 
: Tamam

: Sen daha akıllı davran hah Mahmuta hiç deme 
: Tamam tamam hocam 

: Hiç deme
: Tamam

: Dikkat et bunu yapacaksın ha kuranı kaldıracaksın hepsinden biat almadaı

YUSUF
MEHMET
YUSUF
MEHMET
YUSUF
MEHMET
dönme
YUSUF
MEHMET

: Anladım tamam
: O ordayken biat alacaksın hepsinden ondan da alacaksın çıkış yok de br

mahmutu da
ben buraya tayin ettim ben ders yaptırdım bunda bişe olmaz dersin hoca 

denmez Saitte
yapmış Sait yapmış de Abdulmecid efendide haber vermiş bunu ders yapsın bu

kadar
diyeceksin geleceksin birşey deme başka 

YUSUF : Tamam hocam
MEHMET : Birkaç kişi lazım dır ki bu heyet lazımdır ki buraya baksın o heyetin seçmesi 
içinde ben

gidiyorum şeye sizde gelin oraya orda konuşuruz kimi diyiyorsanız onu seçeriz
sizinde

reyinizi alırız Dedeninde Saitinde siz seçeceksiniz korkma yani sen ne var ney
sen

sündüremezsen bunlar sündüremez öyle bir yanlış yapmış kendi sündürmeye
cesaret

edemiyor gelecekler halledeceksin adamı da hiç rencide etme yani adam çok
rencide

etmiş ortalığı çok karıştırmış 
YUSUF : Anladım hocam

. MEHMET : Sen bugün ne gündür 
YUSUF : Bugün pazartesidir hocam
MEHMET : Salı çarşamba perşembe perşembe çıkacaksın yoksa çarşamba çıkacaksın 
YUSUF : Perşembe onların dersine varırım hocam
MEHMET : Hıhh tamam
YUSUF : Ondan sonra ben söylerim işte o cuma yani ne zaman gelebilirler şeye
MEHMET : Tamam ben gidiyom sizle orda bir heyet kuracaz konuşacaz bende geliyorum 
tabi şimdi

söyleme de ben gidiyorum sizde oraya gelin Bu işi cemaat olarak halledecez 
YUSUF : Tamam
MEHMET : De biz bütün türkiye adına nerede kardeşlerimiz varsa hepsi böyle heyet haline 

getirmişiz heyet var şahsiyet olmaz böyle 
YUSUF : Mahmut ta Erzuruma gelsin mi yoksa o gelmesin mi?
MEHMET : O da gelsin o da gelsin 
YUSUF : O da gelsin
MEHMET : Yalnız bunu da de Mahmut yabancı olduğu için o heyetin içine sokmayın 
YUSUF : Tamam
MEHMET : D ersi" veriyoruz dersin dışındaki heyete sokmuyoruz
YUSUF : Tamam
MEHMET : De biz sokmuyoruz siz illa koyarsınız biz karışmıyoruz bizim reyimiz budur de
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YUSUF : Anladım tamam ; A U
MEHMET : illaki siz istiyorsunuz biz sizin işinize de karışmıyoruz de haliyle 
YUSUF : Bizim tavsiyemiz şeydir
MEHMET : Dersi tek veriyoruz heyeti siz kurun kendi aranızda veyahut yine orda beral 
sizden bir

heyet seçeceğiz Mahmutta gelsin herkes gelsin bir 20 30 kişi gelin or 
konuşuruz 

YUSUF : He tamam hocam
MEHMET : Sen biliyorsun ne konuşacağını 
YUSUF : Tabi tabi
MEHMET : Benden iyi konuşuyorsun 
YUSUF : Anladım anladım
MEHMET : Yani akçeli ortaya atmış işi bozmuş ha kötü şeyler var burda telefonc 
demiyorum iftira

ha hayatımda o çocuktan tut bana kadar zerre kadar bütün ömrüm hayatıı
da en

nefret ettiğim şey bu olmuş bi ara Muşta olmuş bazı hadiseler yav diyorur. 
bari beni

suçlandırıyor bu devlettir efrattır millettir bari yaptığım nedir bir risalei nu 
okuyor kuran

okuyorum yapmadığım bişeyi nefret ettiğim birşeyi niye mal ediyorsun bana 
YUSUF : Hı ha ha
MEHMET : Hİç o manzarayı giyme yani ha tek söylediğim budur ha
YUSUF : Tamam hocam bilmemem daha iyi oldu m şimdi o mevzulara
girmeyeceğim için ıı şu

anda zaten de bilmiyorum oyle diyecem çünkü ben duydum bana söyledir
dedim

valla şuanda demek ki kaynıyor ortalık hele bakalım dedim ben mevzudan
zaten

haberim yok yani oraya da öyle derim yani derim kardeş birşey var yani 
duydum biraz

sıkıntınız var daha evvelde vardı gittiğimde konuşmuştuk onlarla 
MEHMET : ...(anlaşılmadı)
YUSUF : Dedim bu mevzuyu orda halledecez ben konuyu bilmediğim için şu anda,
bu konuyu

görüşmüyorum ben sizle şu şunu yaptı bu bunu yaptı 
MEHMET : Ben sadece kuranın biatına davet ederim 
YUSUF : Ben sadece bunun için geldim hee
MEHMET : Ondan sonra geleceksiniz ne varsa , :
YUSUF : Geleceksiniz orda hallödecez
MEHMET : De Erzurumsuz da birşey yapmak istemiyoruz burda

YUSUF : He
MEHMET : Dedenin yanma gelecez ...(anlaşılmadı) bu işi bitirecez 
YUSUF .-Tamam
MEHMET : Birde de Dedesiz burda birşey yapmak istemiyoruz bitir gel 
YUSUF : Tamam

İçerikli görüşmenizde konuştuğunuz Yusuf Selami Çakıroğlu isimli 
kişiyle Mahmut Doğan’ın Erzincan’a örgütsel yapı içerisinde ve sizin 
talimatınızla halife olarak atamanızın ardından hu ilde kendisine muhalefet 
edilmesi ile ilgili sıkıntılardan bahsettiğinizkonuştuğunuz kişiye yiğeninize 
oradaki grubun biat etmesi için toplantıya gitmesi ve bunu sağlaması, Kuran’ı 
kaldırarak biat ettirmesi konusunda talimat verdiğiniz ve kısa süre içinde
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