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koyuyorsunuz bunu buraya koyuyorsunuz. Niye uğraşıyorsunuz ki bu kadar adamlarla, 
oyunlar yapıyorsunuz. Belli adamları yerine koyuyorsunuz bilmem kimleri yapıyorsunuz. Ne 
o zaman, bu hazırlık neyin nesi? O gün itibariyle ben bunları duyunca Ömer Şevki 
Gençtürk'ten dedim ya bir şey var, hazırlık var demek ki. Var yani. Şimdi bakın 2005-15 
YAŞ'ını ne yaptı, şekillendirenler belli. 2013-14 YAŞ'larını şekillendirenler o kim? zaten 
2013-14 YAŞ'ını şekillendiren kim? E Hulusi Akar'ın kendisi. Ne? İkinci Başkan. Zaten ne 
olmuş, bununla ilgili bir dava var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine FETÖ'nün bir 
numaralı siyasi ayağı diyen Kılıçdaroğlu'na kaçtığı davaya gönderdiği bir dilekçe var. Ne 
diyor orada? diyor ki; ya kardeşim 2013-14 Şurasını bana diyorsunuz da bunları diyor ben 
yapmadım ki? Bana birileri dedi ki bunları onayla, hazırlığını yapan ne, o zamanki Yüksek 
Askeri Şura'nın genel sekreteriydi diyor. Kim bu? Kim? Hulusi Akar. Yani bu şeye verilen 
Cumhurbaşkanının Avukatının şeye verdiği beyandaki geçen, ne diyor? Biz diyor siviller 
olarak şu kadar kimseyiz. Onlar bize ne diyorlarsa özellikle de Genelkurmay İkinci Başkanı 
yani Hulusi Akar o ne  dediyse biz onu yaptık diyor. Yani şuradan bakarsanız Başkan, burada 
o yazılanda da böyle bayağı bir kanuni teferruatı da şunu da bunu da söylemiş. Yani bizim 
iddianamenin hani hatırlarsanız başka bir bilirkişi raporu var. İşte bu şeylerin personelcilerin 
yazdığı. 2013, 2014, 2015 Şura'ları ile ilgili hazırlıklar ile ilgili konusu eğer biri aranıyorsa 
Cumhurbaşkanlığının dilekçesine göre de aynı şahıs. 2015 Şurasını da anlattım. Ömer Şevki 
Gençtürk'ü biz dinlersek eğer o da bunları anlatır Başkanım. Şimdi bakın bunları 
konuştuğumuz adam ne zaman geldi? Nisan 2016'da. Ne? panik halinde ve onlar da o sırada 
neyi konuşuyorlar? İsmail Metin Temel ile neyi konuşuyorlar? Komutan emeklilerle bir şey 
yapıyor. Ne yapıyor? şimdi bunların da benim açımdan yine her şey olabilir. Fakat başka bir 
husus var. Nisan 2016 Başkanım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Silahlı kuvvetlerde 
ateşelerin ne anlama geldiğini bilirsiniz değil mi Başkanım. Yani büyükelçi gibidir. Yani 
silahlı kuvvetlerden silahlı kuvvetlere konuşurken şey adına konuşur yani Genelkurmay 
Başkanı adına konuşur. Siz bir  Rus ateşesiyle konuşursanız Silahlı Kuvvetlerine bilgi vermiş 
kabul edersiniz kendinizi. Nisan 2016'da Desoto görüşmesi diyorum, anlamını anlatacağım. 
Şimdi ABD Savunma Bakanlığına bağlı o zaman eşkartır, bir beş kişilik ekip. Bu taa Kasım 
2015'te oluşturulan bir ekip. Bunlar ne, Türkiye odaklı çalışan bir grup. Bunu ben 
Genelkurmay Başkanına söyledim. Aralık sonu Ocak başı da Genelkurmay Başkanı da şeyle 
görüştü TSK ateşesiyle. Nerede? Genelkurmay'da Karargahta. Ha Başkanım bu şeyi o 
Sönmezateş'in o gidişini HTS'lerine falan filan bakabilirsiniz. Yani dediğim gibi yani yanında 
birisi ile birlikte gitmesi yani baktırabiliyorsanız baktırın. Şimdi bu TSK ateşesi bana her gün 
Genelkurmay Başkanına sunulmak üzere rapor göndermeye başladı. Bu görüşmeden sonra 
her gün. Ama yani her gün önemli bir şey çıkıyor değil fakat, 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Orhan zamanını bununla öldürme ya hızlı geç ya. Çok, 
SANIK ORHAN YIKILKAN ESASA İLİŞKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ 

SAVUNMASINA DEVAMLA: Başkanım bunlar önemli. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Sen bilirsin vaktini bunlarla doldurmak istiyorsan doldur. 
SANIK ORHAN YIKILKAN ESASA İLİŞKİN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ 

SAVUNMASINA DEVAMLA: Şimdi şu mantık ve şu sıkıntı o sıralarda ne, Amerika'da 
var. Ne o? Türkiye'nin ulusal kimliği dönüşü. Ve bu kaygıdan dolayı da Türkiye'ye yönelik 
olumsuz tavır var. Bu da sürekli rapor edilen bir şey Genelkurmay Başkanına. Bu esnada 
bakın o görüşmede yani bu kim? Amerikan Savunma Bakanının ekibindeki adamlardan bir 
tanesi. Bizim ateşeye ateşe yoluyla aslında kime, Genelkurmay Başkanına bir şey soruyor. Ne 
o? Mevcut iktidar diyor gün geçtikçe Türkiye'yi Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin 
değerlerinden uzaklaştırıyor. Buna paralel olarak da diyor Türkiye Amerika Birleşik 
Devletlerinden ve Batı değerlerinden de uzaklaşıyor. TSK'nın bu konuda tavrı olacak mı 
diyor ne yapacak? Genelkurmayın, Genelkurmay Başkanının eğer Türkiye'nin bu durumu 
devam eder de Cumhuriyetin kurucu değerlerinden daha da uzaklaşma söz konusu olursa 
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böyle bir durumda Hulusi Akar'ın ve Silahlı Kuvvetlerin tavrı ne olur? Soru bu. Peki buna 
karşılık Hulusi Akar'ı temsilen konuşan adamın söylediği ne? O da bu Başkanım. Orgeneral 
Hulusi Akar da Türk Silahlı Kuvvetleri de Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin en temel 
değerlerine bağlıdır. Mevcut İktidarın ülkeyi, Cumhuriyetin değerlerinden 
uzaklaştırmasından da rahatsızlık duymaktadır. Eğer bu durum mevcut iktidar tarafından 
daha da ileriye götürülür, anayasadaki laiklik hukukunun üstünlüğü temel ilkeleri ihlal 
edilirse başında Orgeneral Hulusi Akar olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri bu duruma 
müsaade etmez ve müdahale eder. Tarih? Nisan 2016. Ne yapıyorsun, güvence. Ben bunu 
kendisine rapor ettim. Hani gelseydi buraya hani gelseydi buraya soracağım şeyler içinde ya 
komutanım hani ben size şunu söyledim mi söyledim, bunu söyledim mi söyledim. Siz 
bunları siz onaysız mı oldu bunlar? onaysız olsa zaten bir gün bile durmaz o adam orada. Bir 
gün bile olmaz. Onaysız söylenen şeyler değil bunlar. E siz bunlara bir şey yaptınız mı, yok. 
Ben onu o zaman şöyle yorumladım ama. Yani yine hala ihtimal vermiyorum bir hazırlık 
olabileceğine. Ama dedim ki herhalde komutan Amerikalıları idare ediyor. Onlara belli 
güvence veriyor. Bundan da Cumhurbaşkanının herhalde haberi var. Çünkü ben bunları rapor 
ettiğimin ertesi günü bir sonrasıki günü ne yapıyor? Cumhurbaşkanına gidiyor. Sayın 
Cumhurbaşkanı bunu test edebilir. Yani zaten biliyorsa eğer bilgi verilmişse kendisine Ervan 
Desoto savunma bakanlığı yetkilisi, Nisan 2016 ateşeyle görüşmesi, bunu kendisine rapor 
etmişse o zaman bilir zaten Cumhurbaşkanı. Ama etmemişse etmemişse o zaman düşünsün 
bence. Şimdi ha nerede? Başkanım şimdi benim adli emanette bir bilgisayarım var 
biliyorsunuz. Hani şu içinden şu bilgiler çıktı diye bana bir isnatta bulunulan hani 
hatırlıyorsunuz. Sonra ben o raporu gösterdim size. O raporu boşuna göstermedim. 52 günü 
yok edilmiş biliyorsunuz. Ama bu olay 52 günden önce. Ha siz derseniz ki ya böyle bir şey 
var mı? O bilgisayarda arayıp bulabilirsiniz bunu. O bilgisayarda bu görüşme ile ilgili 
gitmeden önce yaptığım araştırmalar kayıtlıdır hala. Onları bulabilirsiniz, duruyor orada. 
İstenirse bakılabilir görmek istenirse. Şimdi bunun hemen arkasından Sayın Genelkurmay 
Başkanının o zamanki çok yakın görüştüğü birisi var bir askeri yetkili. Bunu Mayıs 2016 idi 
yanlış hatırlamıyorsam Mayıs 2016 diye hatırlıyorum. ABD arm servers komiti diye bir 
komite var. (ses anlaşılamadı) oluyor orada. Yani ne? Sorgulama yapılıyor. Yani ve şeyler 
alıyorlar bir askeri yetkiliyi önemli gördükleri, o da sorular soruyorlar. Diyorlar ki şu nasıl bu 
nasıl bilmem ne falan filan. Şimdi o dönemde bakınız öyle her Genelkurmay Başkanını 
sormazlar orada. Ama Hulusi Akar'ı özellikle soruyorlar. Ve diyorlar ki ilişkimiz nasıl. Ve 
orada bakın o demin söylediğim görüşme var ya Başkan, ertesi günü normalde kimde? ABD 
Genelkurmay Başkanında. Şimdi ABD Genelkurmay Başkanı geliyor siz diyorsunuz ki yok 
bunu bilmem kim yaptı, bilmem ne. Ya ona iki gün önce rapor etmişler. Ben hani ben 
tanıklığımı söylüyorum. Eğer ben bunu gördüysem bunun daha fazlası vardır. Çünkü hemen 
arkasından o görüşmenin arkasından bildiğim kadarıyla birkaç tane Amerika'dan yine 
kendisini temsilen orada bulunanların acil telefon görüşmeleri de oldu öğrendiğim kadarıyla. 
Onlar da belli raporlar vermişlerdir ama bir hazırlık, bir çalışma, bir kamuoyu oluşturma, 
kamuoyunu takip etme, arkasından bir yerlere güvence verme, bir yerlerden güvence alma, 
Başkanım ben tanık olduklarımı söylüyorum. Tanık olduklarımın delilinin de var olduğunu 
söylüyorum. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Siz diyorsunuz ki şimdi hani ya bunlarla 
uğraşma. Ya niye uğraşmayalım? Bunun %1'i ile bile uğraşıyoruz bununla niye 
uğraşmayalım? Şimdi burada soruyorlar. nasıldır? onlar da diyorlar ki şimdiye kadar iş 
birliğimizin en yüksek olduğu adamlardan. Malumunuz bir madalya mevzusu oldu. Hani 
biliyordun bilmiyordun mevzusu oldu. Esasında madalya bir tane de değildir onu da 
söyleyeyim, 2 tanedir. Şimdi oradaki savunma bakanlığı yetkilisi soruyorlar. Bakın Başkanım 
o oturumlara girin. O oturumlarda kimler hakkında görüşülmüş, o senede hangi Genelkurmay 
Başkanı hakkında görüşülmüş. Bakın bakın bakalım kaç tane Genelkurmay Başkanı hakkında 
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soru soruyorlar. Ben şimdi size şöyle söyleyeyim. Ha sen bu nereden çıktı bu? Ya bu ortaya 
çıkınca ben aynı o bilgisayarda Başkanım bahsettiğim bilgisayar var ya o bilgisayarda bu 
görüşme, bu görüşmede konuşulanlar hepsini dinleyip bizzat kendim tapesini çıkardım 
bunun. Götürüp Hulusi Akar'a arz etmeye götürdüm böyle böyle diyorlar diye. Ve dedim ki 
komutanım bakın bir önceki mesajda yanlıştı buradan da ne yapılıyor anlamadım ben. Şimdi 
bu sorgulama, tanıklık dediğim gibi konuşulan konular, onunla ilgili arz, çalışmalar bunlar 
nerede var, video çözümlemeleri. Benim o adli emanette bulunan bilgisayarımda var, 
istenirse bakılabilir. Hani sen bunu söyledin biliyor muydun bilmiyor muydun orada var 
isterseniz. Şimdi hemen ardından bakın bu sırada ABD'de uluslararası basında birçok rapor 
çıkmaya başladı. Ne bunlar? bakın bir tanesi Türkiye'de ABD Büyükelçiliği görevinde 
bulunan Eric S. Edelman ve Morton I. Abramowitz. Ne yazmışlar bunlar? Erdoğan ya reform 
yapmalı ya da istifa etmeli. Normal, olabilir. Washington'daki Ortadoğu Enstitüsü uzmanı 
Gönül Tol ne demiş dış politika dergisi Foreign Affairs’e makale yazmış. Bu sıralarda oluyor 
bunların hepsi. Ne? Türkiye'nin gelecekteki askeri darbesi. Ne? 17 Mayıs 2016'da yine (4 
kelime anlaşılamadı) ne Türkiye'de generaller yükselişte. ne? Nisan Mayıs 2016. Peter 
Korzen ne demiş, Türkiye askeri darbe kapıda mı? Ne? Amerikan Enterprise'den Mıchael 
Rubin. Bunların hepsini hepsini tek tek arz ettim. Cumhurbaşkanına giderken de kendisinin 
eline verdim. Komutanım bakın bunlar iyiye işaret değil. Sana bana dönüp de bir şey demedi 
bunlarla ilgili. Türkiye'de Erdoğan'a karşı bir darbe olacak mı? Ya profil aynı, devam ediyor. 
Aynı. Şimdi deniyor ki yok efendim onlar bunlar. Ya birebir görüşüyorsun işte. Şimdi hani o 
Özgür Özel ile atışmasında tartışmasında diyor ya; ya kayıtlara bakın kardeşim daha önceden 
de almışlar bu madalyayı. Şimdi, alanlar kimler biliyor musunuz kayıtlarda? Kenan Evren, 
İsmail Hakkı Karadayı. Ki İsmail Hakkı Karadayı kendisinin özel kalemi olduğu (ses 
anlaşılamadı) 28 Şubat'ın Genelkurmay Başkanı. Başka kim var? Yaşar Büyükanıt ve 
kendisi. Arada Işık Koşaner yok, Necdet Özel yok. Ha ikinci madalya var ama CV'de 
bulamazsınız. Var ama. Hani şuraya dedim ya işte 2 tane madalyası olan tek Genelkurmay 
Başkanı. Hayır bir İsmail Hakkı Karadayı var bir de o var. Ama gizleyen bir kendisi. Diğeri 
gizlemiyor. Şimdi bunları Başkanım tahmin diyebilirsiniz bilmem ne diyebilirsiniz. O o 
anlama gelmez diyebilirsiniz. Ama asıl önemli konu var. Birisi minareyi çalmayı 
düşünüyorsa kılıfını hazırlar öyle mi? şimdi bundan sonra şurada anlatacağım bölüm esasında 
bu darbe davalarının temeli ile ilgili bir konu. Yani hem hükümlerle ilgili hem de ne olup 
bittiğini anlamayla ilgili. Çünkü burası sadece benim ve belki de sadece Hulusi Akar'ın 
bildiği bir konu. Şimdi öncelikle şunda mutabık olalım. MİT'in bir gizli yönetmeliği vardı 
biliyor musunuz bilmiyorum. Eskiden yani işlerini onunla görürlerdi ayrı bir kanunla değil, 
gizli yönetmeliğine göre. MİT kanununa bağlı, belli şeyleri yaparlardı. Bunlarla ilgili de hep 
endişeleri olurdu. Yani bu, çünkü kanuni bir yetkiye dayanmıyor. Sonra ne yapıldı bu? Bir 
kanuna bağlandı. Ama şunu biliyoruz ki o yönetmelik önceden kanun yokken yürürlükteydi. 
Kanun gelince ne oldu o yönetmelik daha güçlü oldu. Çünkü kanuni bir yetkiye bağlandı. 
Tersten bir usul ama yani ülkelerin istihbarat servisleri ile ilgili uygulayageldikleri bir usul. 
Bu, istihbarat servisleri için normal bir şey. Ama şunu diyebiliriz. Yani MİT'in gizli 
yönetmeliği mesela Başkanım, kanun çıktıktan sonra yönetmelik ne olmuş olur? Daha mı 
güçlü olur daha mı güçsüz olur? Herhalde daha güçlü olur. Yani önceden çünkü kanuni yetki 
gözükmüyordu idarenin verdiği bir yetkiydi tasarruftu. Ne ile ayarlanıyordu? Diyelim ki 
yargılama usulündeki kanunlarla ilgili. Yani ne? Yani bir emri yapmışsa birisi o emir de MİT 
Müsteşarının veya Başbakanın emri ise onun emri ile gitmişse yönetmelik gereği yapmışsa 
siz onun yargılanmasını MİT başkanına ve Başbakana bağlarsınız. Böylece ne olur? MİT'teki 
birisinin yargılanmasını engellemek suretiyle siz yönetmeliği ayakta tutarsınız. Bu ne? 
devletin işleyiş tarzı. Sadece istihbarat servisleri için söz konusu. Silahlı kuvvetler için falan 
normalde böyle usuller uygulanmaz. Sadece bir özel kuvvetler için vardı hatırlar mısınız 
bilmiyorum. Bu Bülent Arınç'ın takibi Baki Kaya olayında o gösterilmişti, sonra da kaldırıldı 
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