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bulunmayı müteakip tekrar 1A giriş kapısının önünde yol üzerine çıktım. Bu arada havada da 
savaş uçakları uçuyordu tabi. Artık olayların boyutunun inanılmaz seviyelerde olduğu net 
olarak anlaşılıyordu. Tekrar bir helikopter Nizamiye bölgesine iniş yaptı bu arada Fırat Albay 
beni çağırarak Genelkurmay Başkanı'nın emniyetli bir bölgeye gideceğini, bu helikopterin o 
maksatla geldiğini veya gelmiş olabileceğini söyledi. Sonrada bana önden giderek 
helikopterin ve indiği yerin emniyetini almam için emir verdi. Ben helikopter bölgesine 
ulaştım, emniyetsiz bir durum görünmüyordu. Komutanın çıkış yaptığı da uzaktan görüldü, 
ben helikopterin içine geçtim, Komutan, Mehmet Dişli ve iki üç Özel Kuvvet personeli de 
helikoptere binince helikopter kalktı, bir de koruma astsubayı vardı Komutanın. Nereye 
gittiğimizden haberimiz yoktu. Bu kalkan helikopter nereye inecekse bizde oraya inecektik 
sonuçta. Komutanın konutuna inse oraya inecektik, MİT Müsteşarlığına inse oraya inecektik, 
Özel Kuvvetlere inse oraya inecektik. Orgeneral Ümit Dündar'ın 1. Ordu Komutanlığına inse 
oraya inecektik ama hiç biri olmadı Akıncı Üssüne indi. Komutan belki emir verseydi arazide 
bir yere iniş emri verseydi belkide in cin top oynayan bir yere inecektik. Yanında da koruma 
olarak 3-4 Özel Kuvvetçi biz varız. O akşamın kaos ortamı içinde her türlü ihtimalin önü 
açıktı. Komutan daha sonraki ifadelerinde derdest edildiğini ifade ediyor, manzaranın onun 
bu ifadeleri ile hiç bir alakası yoktu. Genelkurmay'dan 1A kapısından çıkarken bile herkes 
onu takip ediyor, o yavaşlayınca herkes yavaşlıyor, o durunca herkes duruyor ve devam 
edince herkes devam ediyor. Emirler vermeye devam ediyor. Derdest haldeki sözde derdest 
haldeki Komutan üniformanın kepini istiyor. Emir verdiği takım elbiseli koruma görevlisi 
koştura koştura telaş içerisinde emrin gereğini yapıyor. Kepi kendisine teslim ediliyor. Can 
derdindeki bir insan böyle bir hareket yapar mı kep olsa ne olur olmasa ne olur. Üstüne 
üstelik bir çantasını istiyor gibi hareketler yaptığı kamera görüntülerinde de var. Emir vermek 
ve emrin yerine getirilmesi Genelkurmay Başkanı olarak emir komutasının devam ettiğinin 
en belirgin göstergesidir. Helikopter içinde de yine Mehmet Dişli, Komutanın emir 
komutasında hareket ediyordu sürekli onları izlemedim. Komutan yine ifadelerinde silahların 
kendisine dönük olarak tutulduğunu söylüyor bunun gerçekle hiç bir alakası yok. Helikoptere 
bir kere binildiği zaman tüfekler her zaman yeri gösterir çünkü kazara patladığı zaman 
helikopterin hayati unsurları, motoru, kanalı, pali yukarıda olduğu için helikopterin 
düşmesine sebebiyet vermesin diye tüfek her zaman aşağı doğru tutulur. Siz tutmasanız bile 
oradaki helikopter teknisyeni ikaz eder. Sürekli onları izlemedim ama; aralarında bir problem 
varmış gibi durmuyordu yani. Helikopterin gittiği istikameti de kestirmeye çalışıyor camdan 
dışarıyı gözetliyordum. Kendisine hiç bir saygısızlık hiç bir taarruzi hareket, hiç bir tehdit 
içerikli eylem yapılmamıştır. Biz Komutanın koruma ekibi olarak o helikoptere bindik o 
şekilde görevlendirildik. Mehmet Dişli'nin de Komutana karşı olağan dışı bir hareketini 
görmedim. Konuşmalar zaten helikopter sesinden duyulmuyordu. Aşağı yukarı bir 15-20 
dakika sonra iniş yaptık. İnerken indiğimiz yerin havaalanı olduğu belliydi, pistler ve kalkan 
savaş uçaklarından Akıncı Üssü olduğunu anladım. Ben zaten kendim Ankaralıyım, ayrıca 
Kazanlıyım. O tarafı biliyorum zaten. İndikten sonra yine Genelkurmay Başkanı ve Mehmet 
Dişli bir kaç kişi tarafından karşılandı. Havacı personeldi zannedersem minibüs tarzı bir 
araçla devam ettiler, bizde başka bir araçla takip ettik. Bir binanın önünde durduk, Komutan 
ve Mehmet Dişli ile diğer personel binaya geçtiler, oranın Üs Komutanlığı binası olduğunu 
öğrendik. Binanın girişinde ve etrafında profesyonel teçhizatlı personel tarafından emniyet 
alınmıştı. Yine burada ben televizyondaki görüntülerden şunu gördüm, koridordan o girişi 
gören çok az bir bölüm var, orada bir saygı nöbetçisi var asker Komutan oradan geçerken 
asker tüfekle selam pozisyonuna geçiyor yani orada bir esas duruşa geçiyor selam değilde 
kendini toparlıyor yani, yani öyle bir şey olsa bir kere orada ne o askerin durmasına izin 
verirler ne de asker orada Komutana öyle bir selam verme şeyine kalkışır. Ekibin kıdemlisi 
olarak bize ihtiyaç olmadığını değerlendirdim. Daha önce bahsettiğim gibi Akıncı Üssüne 
kardeşimin eşi olan Süleyman Menteş'in aracı ile gelmiştim, aracın yanına gitmek istedim. 
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