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birşey bulmaları lazım bir tarafta işte telefonla görüşmüşüm kaç sefer bunu katıyorlar, bir de 
bunu biraz  daha  şişirelim diye  El  Kaide  ile  ergenekon bağlantısı  Abdulhamit  Bilici  bunu 
yazdı, onu da aradım görüştüm ama hiç bir şey tabi onlar artık emri yukarıdan aldıkları için 
hiç bizi dinlemediler, 

MAHKEME  ÜYESİ  CEM  KARACA  : Bu  2004  2005  yıllarında  ifadenden 
okuyorum,  metrol  santarcı  diye  bir  kitaptan  bahsetmişsin  burada  Faruk  Aslan  tarafından 
yazılan bir kitaptan bahsetmişsin, 

KATILAN HÜSEYİN BÜYÜKFIRAT BEYANINDA: Evet evet petrol
MAHKEME ÜYESİ CEM KARACA: Metrol satrascı olarak geçmiş petrol satrancı 

bu  kitapta  İHH  ile  o  yıllardaki  bağlantılarından  bahsedilmiş,  şimdi  Çeçenistan'a  ve 
Çeçenistan'a yardım eden olarak hedef gösterildiğinden bahsediliyor, o tarihlerde var mıydı 
böyle  Çeçenistandaki  cihatçı  gruplara  böyle  yardımın  finansal  anlamda  başka  bir  şekilde 
bunlar mı konu edildi yani

KATILAN  HÜSEYİN  BÜYÜKFIRAT  BEYANINDA:  Aslında  bunlarla  ilgili 
konuşursam günlerce  konuşmam lazım çok çektirdiler,  Allah  da  onlara  inşallah  ecrini  de 
fazlasıyla versin ceza olarak, şimdi aynı dönemde hani Azerbaycan'dan geri döndüm dedimya 
giriş yasağımın olduğu dönemde 

MAHKEME  ÜYESİ  CEM  KARACA :  Onu  şu  anlamda  sordum  pardon  araya 
girdim,  yani  diyosun  ya  hedef  alındım  diye  yani  hedef  alınmanın  şeyini  miladını  yani 
başlangıcı o tarihlere mi

KATILAN HÜSEYİN BÜYÜKFIRAT BEYANINDA: Evet o tarihte sınırdışı ettiler 
beni Azerbaycan'dan

MAHKEME ÜYESİ  CEM KARACA: Ya  da  bağlantı  ne  şekilde  onu  anlamaya 
çalışıyorum

KATILAN HÜSEYİN BÜYÜKFIRAT BEYANINDA: Şu şekilde bunların bağlantı 
şu ben bunların 2000 li yıllarda başlayan bir kavgası var bu Tahşiye davası ile ilgili de sadece 
tanıdığım zaten  ben  orada  yaşıyorum,  bana  olan  o  kinlerini  benim üzerimden  kardeşime 
abime bir şekilde beni getirip buraya koydular, daha önceki şeyde Nuh Gönültaş bu Faruk 
Aslan Kanada daki bir tane adam var ya o Azerbaycan'da bulunuyordu, gelip gidiyordu da 
yanımıza,  ben  İHH  nın  kurucularındanım,  hepimizin  Türkiye'nin  tanıdığı,  İHH  nın 
kurucularından ve kafkasya temsilcisiyim, Erbakan hoca ile devletimizle Azerbaycan devleti 
ile çok güzel ilişkilerimiz vardı, çok iyi çok insani yardımlarımız oldu, o dönemde, bu Faruk 
Aslan  Azerbaycan'da  olduğu  dönemde  bizi  tanıdığı  bildiği  için  çıkıp  internet  ortamında 
Azerbaycan yani beni ruslara hedef gösterdi, bunu şu anda o dediğiniz kitabında da var halen 
kitabı  bulunuyor  adamın  internet  ortamında  duruyor,  Faruk  Aslan,  Nuh  Gönültaşı  o 
dönemlerde habire benle uğraşıyorlardı, işleri güçleri mi kalmadı, kimdi neyin nesiydiler biz 
de anlamadık, bazen ben anlattığım zaman arkadaşlar diyorlar ki ya sen kimsin ki bu kadar, 
ben de diyorum ben de anlamıyorum niye bu kadar uğraşıyorlar, halen de anlamış değilim, 
mavi marmara da biraz anladık yani bunların bir derdi var, mesela mavi marmara da o kadar 
şiddetle karşı çıkınca, biz ama ben normalde milli görüş kökenli İHH kurucularından benim 
üzerimden efendim

MAHKEME  ÜYESİ  BÜNYAMİN  KARAKAŞ  : Son  bir  soru  daha  sorayım, 
kardeşiniz Bayram Büyükfırat mıydı, 

KATILAN HÜSEYİN BÜYÜKFIRAT BEYANINDA: Evet
MAHKEME ÜYESİ  BÜNYAMİN  KARAKAŞ: Onunla  olan  o  aranızdaki  ticari 

neyse ortaklık hani bozulmuş ona bir borçlanmışınız, o borçlandığınız bilmem otuz bin küsür 
bin  dolarlık  bir  para  var  heralde,  o  parayı  ona  gönderiyorsunuz,  biraz  önce  hakem oldu 
Mehmet Doğan hakem oldu dedin,  Mehmet Doğan kendi  kendinemi  durumdan vazife  mi 
çıkardı yoksa biri mi araya girdi

KATILAN  HÜSEYİN  BÜYÜKFIRAT  BEYANINDA:  Mehmet  Doğan,  babam 
kalktı Muş'a gitti, ağladı, İstanbul'a gitti bütün, babam yaşlı olmasına rağmen dedi rica ederim 
elini  ayağını  öpeyim benim evlatlarım  bunlar,  birbirlerine  karşı  sıkıntı  olur,  babam yaşlı 
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