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faaliyetlerde bulundum. Silah ve mühimmat yüklü tırlar ile sivil kıyafetli ve silahlı olarak 
şehit içinde ve sınır köylerinde, Suriye sınırı köylerinde intikal ettim. Bu silah ve 
mühimmatların Suriyelilere verilmesine nezaret ettim ve o bölgenin emniyetini sağladım. 
Özgür Suriye Ordusu adaylarının yurt için ve yurt dışından toplanıp mülakatlarının yapılması 
ve eğitim merkezlerine götürülmesi faaliyetlerinde bulundum. Bu kapsamda Milli İstihbarat 
Teşkilatının özellikle Suriye sınırı şehir merkezlerinde Kilis, Urfa, Elazığ gibi, 15-20 kişilik 
gruplar halinde ev kiralamak, ikmal ve hiyerarşisini sağlamak suretiyle barındırdığı 
Suriyelileri, yine bu şehir merkezindeki bazı noktalardan alarak şehirler arası sivil otobüsler 
ile mülakat merkezine getiriyorduk. Suriyelileri bazende sınır kapısından, bazende Suriyeli 
çadır kamplarından alıyorduk. Suriyelilerin toplanmasına müteakip mülakatlarını yapıyorduk. 
Mülakatlardaki bazı sorular ile adayın yani Özgür Suriyeli Ordusu adayının herhangi bir terör 
örgütüne sempati duyup duymadığını anlamaya çalışıyorduk. Bu husus önemliydi çünkü bu 
kişilere hem askeri eğitim hemde silah verilecekti. Bu mülakatta üyesi olup olmadığını veya 
sempati duyup duymadığını öğrenmeye çalıştığımız örgütler hatırladığım kadarıyla şunlardı. 
DAEŞ.....(64:23 ses anlaşılmadı) El Kaide, El Nusra, PKK, PYD, YPG....(64:26 ses 
anlaşılmadı) mülakatlar ve mülakatların değerlendirerek Suriyelilerin eğitime gönderip 
gönderilemeyeceğine MİT karar veriyordu. Fakat MİT'in mevcudu bölgede yeterli 
olmadığından mülakat işinin tamamı Özel Kuvvet Personeli yürütüyordu. Bu mülakatlara 
bende katıldım. Mülakat...(64:53 ses anlaşılmadı) Amerikalılarla ortak yürütülüyordu. MİT'in 
mülakatlarla ilgili bize telkini o zaman şuydu; sadece PKK, PYD ve PKK'nın alt kollarına 
sempati duyup duymadığına bakın, diğer terör örgütleri bizim için önemli değil. Yukarıda 
anlattığım tüm görevlerde istisnasız başka birlikten personelle de çalıştım. Yazılı emir hiç 
görmedim. Bu görevler kapsamında bana verilmiş olan emirleri ve talimatları hiçbir zaman 
sorgulamadım. Verilen bu emir ve talimatlar yasal mıydı, değil miydi hala da bilmiyorum. 
Devletin çıkarları için sorgulamadan icra ettim. Çünkü Özel Kuvvetlerde güven esastır. Emir 
sorgulanmaz. Eğer bu hususun yanlış olduğu da düşünüyorsa bu konuda sorgulanacak kişi 
ben değilim. Bu askerliğin ve Özel Kuvvetlerin bir kültürüdür. Bu işleyişin böyle olmasının 
sorumlusu ben değilim. O yüzden burada sanıklara sorulan sorgulamadın mı sorusu, ya 
cahillikten yada art niyetten kaynaklanmaktadır. İcra ettiğim görevleri kısaca detaya 
girmeden anlatmaya çalıştım. Komutanlarımın ve arkadaşlarımın icra ettiği veya duyduğum 
diğer görevlere değinmedim. Sadece bizzat icra ettiğim görevleri anlattım. Fakat buradan da 
kolayca görülecektir ki, Özel Kuvvetlerin görev yelpazesi çok geniştir. Emirler güvene dayalı 
mutlak itaat duygusuyla sorgulanmadan yerine getirilir. Savunmamın bu kısmında Savcının 
mütalaasına yanıt vermek istiyorum. Öncelikle üzerime atılı olan asılsız, mesnetsiz ve somut 
delillerden uzak olarak oluşturulmuş olan tüm suçlamaları reddediyorum. Savcının mütalaası 
baştan aşağı çelişkili ve yanlış ifadelerle doludur. Şöyle ki; mütalaada Savcı söylemiş, 
olaydan 2 gün önce 13 Temmuz 2016 günü izinli olduğu halde Tim Komutanı olan diğer 
sanık Murat Korkmazın darbe girişimi için çağırması üzerine Ankara'ya geldiği, şimdi izinli 
olduğu halde diyor. Ben izinde değildim. Olaydan 2 gün önce diyor, ben Murat Korkmaz ile 
bir gün önce Özel Kuvvetlerde görevliyken görüştüm. Murat Korkmaz'a Tim Komutanı 
diyor.  Oysaki kendisi Tabur Komutanıdır. Çağrılması üzerine Ankara'ya geldiği diyor. Ben 
zaten Ankara'dayım nasıl Ankara'ya gelebilirim. Başka bir çelişki yine benimle aynı durumda 
olan bazı kişilerin mütalaasını, 6 sivil araç ile bazende 7 sivil araç ile Genelkurmaya gittiğini 
söylüyor. Yani...(67:26 ses anlaşılmadı) 6 mı 7 mi hala belli değil, tam teçhizatlı olarak 
Genelkurmaya girdiğim iddia ediliyor. Yani tam teçhizatın tanımına bakılırsa benim tam 
teçhizatlı olmadığım anlaşılacaktır. Darbe girişimi olduğunu bilerek diyor. Bildiğime dair 
somut bir delil var mı onu söylemiyor. Kimden öğrendim? O da belli değil, ne zaman 
öğrendim? Bilinmiyor. Nerede öğrendim? Kim söyledi? Ne Söyledi? HTS kaydı, ses kaydı 
yok, video görüntüsü yok, herhangi bir şahit yok, tanık o da yok, silahlı olarak darbe 
faaliyetlerini sürdürdüğümü diyor. Hangi saatte nerede, nasıl, ne yaptığımı açıklamıyor. 
Yasal olmayan emir ve talimatları yerine getirdiği diyor. Bu yasal olmayan emri kimden 
aldım? Ne zaman aldım? Hangi emri aldım? Nerede aldım? Tek başıma mıydım? Yanımda 
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