


SUÇUM NE?
Prof. Dr. MEHMET HABERAL’IN

SÖZLÜ S‹L‹VR‹ SAVUNMASI





stanbul 13. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen
2009/191 Esas Numaral› davada, 13.04.2009 tarihinden bu
yana, hukuki hiç bir dayana¤› bulunmamas›na ra¤men
hürriyetinden haks›z bir biçimde mahrum edilen Baflkent
Üniversitesi’nin Kurucu Rektörü Prof. Dr. mehmet Haberal’›n
halen tedavi alt›nda oldu¤u ‹stanbul Üniversitesi Kardiyoloji
Enstitüsü’nde monitöre ba¤l› olarak, doktor ve hemflire
refakatinde, tutukland›ktan ancak 357 gün sonra ( 05. 04. 2010
– 06. 04. 2010)  tarihleri aras›nda iki gün boyunca vermifl
oldu¤u sözlü ifadesi ve çapraz sorgusu ile avukatlar› taraf›ndan
yap›lan savunmalar› içeren duruflma zab›tlar›n›n, ilgili
bölümlerinin, kamuoyuna takdimidir.

Avukat Dr.
Köksal Bayraktar

Avukat
Dilek Helvac›

Avukat
Belgin Özersin

Avukat
Efsun Ünal

Avukat
Serdar Özersin

Avukat
Yasemin Antakyal›o¤lu

‹

SUÇUM NE?
Prof. Dr. MEHMET HABERAL’IN

S‹L‹VR‹’DE YAPMIfi OLDU⁄U SÖZLÜ SAVUNMASI

Bu kitap, ‹stanbul 13. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen 2009/191
Esas No’lu davada, Prof. Dr. Mehmet Haberal’›n sorgu ve savunmas›na
iliflkin duruflma zab›tlar›ndan yap›lan derleme niteli¤indedir.
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Prof. Dr. Mehmet Haberal;

1944 Rize'nin Pazar ilçesi Subafl› 
Köyü'nde do¤du

1967 Ankara Üniversitesi T›p 
Fakültesi'ni bitirdi

1971 Genel Cerrahi alan›nda uzman 
oldu, Ekim

1973 Shriner's Yan›k Enstitüsü  
(Shriner's Burns Institute) ve 
John Seally Hastanesi'nde yan›k
tedavisi üst ihtisas› yapt›, 
Galveston, Texas, ABD

1974 Colorado Üniversitesi T›p 
Fakültesi, Transplantasyon 
Merkezi'nde transplantasyon

üst ihtisas› yapt›, (1 Ocak 1974 
-30 Haziran 1975)

1975 Hacettepe Üniversite Hastanesi, 
Genel Cerrahi Bölümü'nde 
Yan›k ve Organ Nakli 
Ünitelerini kurdu, Temmuz

•Hacettepe Üniversitesi 
Hastanesi'nde Türkiye'de ilk 
kez canl› donörden böbrek 
naklini gerçeklefltirdi, 3 Kas›m

•Dünya Yan›k Derne¤i ulusal 
temsilcisi seçildi

1976 Genel Cerrahi alan›nda Doçent 
oldu

Prof. Dr. Mehmet Haberal’›n Biyografisi
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1978 Avrupa Organ Nakli 
Vakf›'ndan (Eurotransplant) 
temin edilen organla Türkiye'de 
ilk kez kadavradan böbrek 
naklini gerçeklefltirdi, 10 Ekim

1979 Organ ve doku nakli yasas›n›n  
ç›kmas›n› sa¤lad› (3 Haziran'da 
yasalaflan 2238 say›l› kanun)

•Türkiye'de ilk kez yerli 
kaynakl› kadavradan böbrek 
naklini gerçeklefltirdi
(27 Temmuz)

•1. Ulusal Yan›k Kongresini 
Ankara'da düzenledi
(26-27 May›s)

1980 Türkiye Organ Nakli ve Yan›k 
Tedavi Vakf›'n› kurdu, 4 Eylül

1982 Türkiye Organ Nakli ve Yan›k 
Tedavi Vakf›'na ba¤l› 
Ankara'da ilk Hemodiyaliz 
Merkezi'ni kurdu (12 Mart)

•Genel Cerrahi Profesörü oldu

•Dünya Yan›k Derne¤i 
Yürütme Kurulu üyesi ve 
ayn› derne¤in Do¤u Akdeniz 
Bölge temsilcisi seçildi

1983 Ankara'da ilk organ nakli 
kongresini düzenledi

•O zamana de¤in tüm dünyada 
en fazla 12 saat saklanabilen 
kadavra böbreklerin so¤uk 
iskemi sürelerini 111 saate 
kadar uzat›lmas›n› sa¤layan 
çal›flma

•T›bbi alandaki baflar›l› 
katk›lar›ndan dolay› Sedat 
Simavi Vakf›, Sa¤l›k Bilimleri

Ödülü'nü ald›

1984 Akdeniz Yan›k Kulübü  kurucu 
üyesi

•Orta Do¤u'da organ paylafl›m› 
ve teminini kolaylaflt›rmak için 
Orta Do¤u Diyaliz ve Organ 
Nakli Vakf›'n› kurdu

1985 ‹stanbul'da Orta Do¤u Diyaliz 
ve Organ Nakli Vakf›'n›n ilk 
kongresini düzenledi
(17-20 Kas›m)

•Ankara'da Türkiye Organ Nakli
ve Yan›k Tedavi Vakf› 
Hastanesi'ni kurdu, 16 Eylül

 •Amerikan Yan›k Derne¤i 
"EVERETT IDRIS EVANS 
ÖZEL ÖDÜLÜ"nü ald›

1986 Dünya Yan›k Derne¤i Genel 
Sekreter Yard›mc›s› seçildi

•Haberal E¤itim Vakf›'n› kurdu, 
(Eylül)

•Amerikan Cerrahlar Koleji üyesi
seçildi (Fellow of the American 
College of Surgeons - FACS)

1987 Orta Do¤u Organ Nakli Derne¤i
Kurucusu ve Baflkan›

•‹stanbul'da ilk Bölgesel Do¤u 
Akdeniz Yan›k Kongresi'ni 
düzenledi

1988 Ankara'da ilk Orta Do¤u Organ 
Nakli Derne¤i Kongresi'ni 
düzenledi (2-4 Kas›m)

•Türkiye'de ve bölgede 
kadavradan ilk baflar›l› karaci¤er
naklini gerçeklefltirdi, 8 Aral›k

1990 Türkiye Organ Nakli Derne¤i
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Kurucusu ve Baflkan›, Ekim

Türkiye, Avrupa ve bölgede bir 
ilk olan, çocuklarda canl›dan 
k›smi karaci¤er naklini 
gerçeklefltirdi (15 Mart)

•Dünyada bir ilk olan, eriflkinde
canl›dan k›smi karaci¤er 
naklini gerçeklefltirdi  (24 Nisan)

1992 Dünyada bir ilk olan ayn› canl› 
donörden k›smi karaci¤er ve 
böbrek naklini gerçeklefltirdi,
(16 May›s)

•New York Bilim Akademisi 
üyesi oldu

1993 Türkiye Organ Nakli ve Yan›k 
Tedavi Vakf› ve Haberal E¤itim
Vakf› ile birlikte Baflkent 
Üniversitesi'ni kurdu.
(Üniversite, 11 fakülte (Fen-
Edebiyat, Hukuk, ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler, Mühendislik, T›p, Sa¤l›k
Bilimleri, ‹letiflim, Difl Hekimli¤i,
Güzel Sanatlar, Tasar›m ve 
Mimarl›k ile E¤itim Fakülteleri),
7 enstitü (Organ Nakli ve Gen 
Bilimleri, Fen Bilimleri, E¤itim 
Bilimleri, Sa¤l›k Bilimleri, Sosyal
Bilimler, Yan›k, Yang›n ve Do¤al
Afetler, Avrupa Birli¤i ve 
Uluslararas› ‹liflkiler) ve
5 Meslek Yüksek Okulu ile 
‹ngilizce Haz›rl›k Okulu'ndan 
oluflmaktad›r.)

•Ankara'da Baflkent Üniversitesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi'ni açt›

1994 ‹zmir'de Baflkent Üniversitesi 
Zübeyde Han›m Araflt›rma ve 
Uygulama Merkezi'ni açt›

(3 Eylül)

1995 Türkiye'de Yan›k ve Yang›n 
Afetleri Derne¤i'ni kurdu

1998 Yalova'da, Türkiye'de k›rsal 
kesimde hizmet veren ilk Diyaliz
Merkezi'ni açt›.

•Adana Baflkent Üniversitesi 
Hastanesi'ni açt›, Haziran

Orta Do¤u Yan›k ve Yang›n 
Afetleri Derne¤i'ni kurdu

1999 Ankara'da Baflkent Üniversitesi 
Ayfleabla Okullar›'n› açt›

2000 Alanya Baflkent Üniversitesi 
Hastanesi'ni açt›, (Temmuz)

•Dünya Transplantasyon 
Derne¤i'nin Roma'daki 
kongresinde kendisine Türkiye 
ve dünyada organ naklinin 
geliflimine yapt›¤› katk›lardan 
dolay› "M‹LENYUM 
MADALYASI" verildi
(A¤ustos)

•Ankara'da yeni Baflkent 
Üniversitesi Hastanesi'ni açt›
(20 Kas›m)

•Transplant Olimpiyatlar› 
Derne¤i, (20 Nisan)

2002 Baflkent Üniversitesi Adana 
Seyhan Hastanesi'ni açt› Klinik 
ve Deneysel Araflt›rmalar 
Derne¤i, (14 Ocak)

2003 Amerikan Cerrahi Birli¤i 
(American Surgical Association
- ASA) Onursal Üyesi seçildi

•Baflkent Üniversitesi Konya 
Hastanesi'ni açt›
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 2004 Cerrahi Araflt›rmalar Akademisi
(Academy of Surgical Research)
Üyesi ve Türkiye Temsilcisi
"Kanal B", "Radyo Baflkent", ve
"Baflkent Haber Ajans›" n› kurdu.

 •2004 y›l› A¤ustos ay›nda 
Japonya'da yap›lan Dünya Yan›k
Derne¤i (International Society for
Burn Injuries-ISBI) kongresinde
2006-2008 Dönem Baflkanl›¤›'na
seçildi

2005 Uluslar aras› Cerrahlar Koleji 
Fahri Üyeli¤i verildi (Honorary 
Fellowship of the International 
College of Surgeons - FICS), 
Eylül, Prag

2006 Massachusetts General Hospital
ve Johns Hopkins Hospital'da ders
vermek için davet edildi,
(15-23 May›s)

•Dünya Organ Nakli Derne¤i'nin
Orta Do¤u ve Afrika bölge 
encümeni olarak seçildi, 4 May›s

  •Azerbaycan T›p Üniversitesi'nde
Fahri Doktora unvan› verildi
(15 May›s)

•Pakistan Karaçi Üniversitesi 
taraf›ndan Bilimsel Doktora 
unvan› verildi (15 May›s)

Orta Do¤u Yan›k ve Yang›n 
Afetleri Derne¤i (the Middle East
Burn and Fire Disaster Society-
MEBFDS) Baflkanl›¤›'na seçildi,
Haziran

•Dünya Yan›k Derne¤i 
(International Society for Burn 
Injuries-ISBI) 2006-2008 
dönem baflkan› oldu, Eylül, 
Fortaleza-Brezilya

 •Brezilya Yan›k Derne¤i Yönetim
Kurulu Onursal Üyesi seçildi, 
(Eylül)

•Uluslararas› Cerrahlar Birli¤i 
(International Surgical Group) 
üyeli¤ine seçildi

•Kuveyt Sa¤l›k Bakan› fieyh 
Ahmad Al-Abdulla Al-Sabah 
taraf›ndan "Ömür Boyu Baflar› 
Ödülü" verildi, 26 Kas›m

2007 Do¤al Ba¤›fl›kl›k Derne¤i 
Toplant›s›’n› (Society of 
Innateimmunity Meeting) 
Ankara’da düzenledi,
(13-15 May›s)

•Organ Nakli Derne¤i’nin Yeni 
Fikir Lider Toplant›s›’n› (The 
Transplantation Society New Key
Opinion Leader Meeting ) 
Ankara’da düzenledi
( 01-07 Temmuz)

•Baflkanl›¤›n› yapt›¤› Türkiye 
Organ Nakli Derne¤i’nin 9. 
Bilimsel Kongresi’ni (9th Meeting
of the Turkish Transplantation 
Society) Ankara’da düzenledi
(04-06 Temmuz)

•Ankara’da Cerrahi Müdahelede
Kalite ve E¤itim Konulu 
Sempozyum (Symposium on 
Surgical Education and Quality)
düzenledi  (17 Eylül)

•Uluslararas› Cerrahlar Koleji 
Avrupa Federasyonu Türkiye 
Bölümü Toplant›s›’n› 
(International College of Surgeons
European Federation Turkey 
Section Meeting) Antalya’da
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düzenledi (18-19 Ekim)
•Birinci Uluslararas› Yan›k 
Haftas›’nda (First National Burns
Week) Dubai’de  ödül takdim 
edildi  (4 Kas›m)

•Almanya’n›n Münih kentinde 
irtibat bürosu aç›lm›flt›r.

2008 Böbrek nakli alan›ndaki öncülü¤ü
ve böbrek nakli alan›na yapm›fl 
oldu¤u de¤erli katk›lar›ndan 
dolay› Suudi Arabistan Prensi 
Abdulaziz Bin Salman taraf›ndan
ödül takdim edildi (18 fiubat)

•Karaci¤er nakli alan›ndaki 
öncülü¤ü ve karaci¤er nakli 
alan›na yapm›fl oldu¤u de¤erli 
katk›lar›ndan dolay› Ürdün Prensi
Raad Bin Zeid taraf›ndan ödül 
takdim edildi, 13 Mart, Amman

•Amerika Birleflik Devletleri, 
Washington Eyaleti’nde 
Washington Universitesi’ne 
Konuk Profesörü olarak davet 
edildi. ‹ki günlük programda bir
gün Washington Üniversitesi 
Transplantasyon Merkezi’nde 
(University of Washington 
Transplant Center) organ nakli 
üzerine ve bir gün Harborview 
Yan›k Merkezi’nde (Harborview
Burn Center)  yan›k tedavisi 
üzerine Prof. Dr.Mehmet 
Haberal’›n onuruna iki 
sempozyum düzenlendi. 
Washington Universitesi Konuk
Profesörlü¤ü (University of 
Washington Visiting 
Professorship) ödülü ald›,
4-5 Eylül, Seattle

•Uluslararas› Yan›k Derne¤i

(International Society for Burn 
Injuries) 2006-2008 y›llar› 
aras›ndaki baflkanl›k görevinin 
sona ermesiyle beraber derne¤e 
yapm›fl oldu¤u katk›lardan dolay›
ödül ald›, 10 Eylül, Montreal

•Prague Yan›k Merkezi’nde 
(Prague Burn Center) Baflkan› 
Prof. Dr. Radana Königova 
taraf›ndan Çek Cumhuriyeti 
Medikal Bilimler Akademisi 
(Czech Medical Association) 
Onursal Üyelik Ödülü takdim 
edildi, 30 Eylül, Prague

•Onursal davetli olarak kat›ld›¤›
 Sindh Üroloji ve Organ Nakli 

Enstitüsü Kongresi’nde (Congress
of the Sindh Institute of Urology
and Transplantation) taraf›ndan 
Onursal Konuk Plaketi ödülü ald›,
Ekim 23, Karachi

•Onursal konuk olarak kat›ld›¤›,
17-21 Kas›m tarihleri aras›nda 
gerçekleflen 11. Orta Do¤u Organ
Nakli Derne¤i Kongresi’nde (11th
Congress of the Middle East 
Society for Organ 
Transplantation)  dernek kurucusu
ve daimi destekçisi olarak ve 
organ nakli ve ba¤›fl› alan›nda 
yapm›fl oldu¤u katk›lar›ndan 
dolay› ödül takdim edildi. 
Ayr›ca, ‹ran Medikal Bilimler 
Akademisi’nden (Academy of 
Medical Sciences of Iran) Onursal
Üyelik Ödülü ald›,
Kas›m 19, Shiraz

•Uluslararas› Cerrahlar Koleji 36.
Dünya Kongresi’nin yap›ld›¤› 
Viyana Belediye Tören 
Salonu’nda onursal üyeli¤e
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seçilen ve derne¤in bir önceki 
baflkan› olan Prof. Dr. Nadey S.
Hakim, konuflmas›n›n ard›ndan,
Atatürk posterini ekranda 
göstererek 200 kat›l›mc› 
huzurunda 2005 y›l›nda onursal
üyeli¤e seçilen Prof. Dr. Mehmet
Haberal’› kürsüye davet edip, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ilkeleriyle yetiflen ve bugün organ
nakli konusunda dünyan›n önde
gelen meslektafl›, Prof. Dr. 
Haberal’› kutlad›, Aral›k 4, 
Viyana

2009 Asya Organ Nakli Derne¤i’nde 
(Congress of the Asian Society 
of Transplantation) taraf›ndan 
Onursal Konuk Plaketi ödülü ald›,
Ekim 2, Beyrut

•Amerikan Cerrahlar Koleji ‹dari
Meclis Onur Komitesi Birli¤in 
Onursal Üyeli¤ini Ekim 2010 
tarihinde Washington DC’de 
düzenlenecek Klinik 
Kongresi’nde bahfletmeye oy 
birli¤i ile karar verdi.

Editörlük çal›flmalar›:

•Türkiye Organ Nakli Derne¤i 
ve Türkiye Yan›k ve Yang›n 
Afetleri Derne¤i taraf›ndan 
yay›mlanmakta olan t›p dergisi 
"Diyaliz, Transplantasyon ve 
Yan›k" dergisi Editörü

    •Ortado¤u Organ Nakli 
Derne¤i'nin yay›n organ› olan 
"Experimental and Clinical 
Transplantation" dergisi Editörü

    •Dünya Organ Nakli Derne¤i'nin
yay›n organ› olan Transplantation
Proceedings,

          •1996 Misafir Editörü

          •1998 Misafir Editörü
          •2000 Misafir Editörü
          •2002 Misafir Editörü
          •2004 Misafir Editörü
          •2005 Misafir Editörü
          •2006 Misafir Editörü
          •2008 Misafir Editörü

    •International Medical Journal" 
dergisi Yay›n Kurulu Üyesi

    •Investigative Surgery" dergisi 
Yay›n Kurulu Üyesi

    •Clinical Transplantation" dergisi
Yay›n Kurulu Üyesi

    •Transplantation Proceedings" 
dergisi Yay›n Kurulu Üyesi

    •Saudi Journal of Kidney 
Diseases" dergisi Yay›n Kurulu 
Üyesi

    •Burn Care and Rehabilitation" 
dergisi Yay›n Kurulu Üyesi

    •Urology Journal" dergisi Yay›n
Kurulu Üyesi

    •Archives of Iranian Medicine" 
dergisi Yay›n Kurulu Üyesi

31 Aralik 2009 itibariyle

    •1832 böbrek, 344'den fazla 
karaci¤er nakli yapt›

    •22'den fazla ulusal ve 
uluslararas› bilimsel kongre 
düzenledi

    * 35 ulusal ve uluslararas› t›p 
derne¤i üyesi

    * 1428 Türkçe ve ‹ngilizce 
bilimsel yay›n›n yazar›. 2 
‹ngilizce, 4 Türkçe kitab› 
bulunmakta

    * T›p alan›nda 26 ulusal ve 
uluslararas› ödül sahibi
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13. A⁄IR CEZA MAHKEMES‹

(CMK 250 Maddesi ile Yetkili)

DURUfiMA TUTANA⁄I

Esas No : 2009/191

Celse No : 50
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Baflkan : KÖKSAL fiENGÜN  20909

Üye : HASAN HÜSEY‹N ÖZESE  28298

Üye : SEDAT SAM‹ HAfiILO⁄LU 37266

C. Savc›s› : MEHMET AL‹ PEKGÜZEL 33954

C. Savc›s› : N‹HAT TAfiKIN  36924

Katip : AL‹ DO⁄AN                          128041
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ahkeme baflkan› Köksal
fiengün ile üye hakimler

Hasan Hüseyin Özese ve Sedat Sami
Hafl›lo¤lu’ndan oluflan mahkeme
heyeti taraf›ndan  5 Nisan 2010 tarihli
oturum aç›ld›.

Tutuklu san›klardan Tutuklu
san›klardan Levent Ersöz, Fatih
Hilmio¤lu, O¤uzhan Sar›o¤lu, O¤uz
Bulut, Durmufl Ali Özo¤lu, Cengiz
Köylü ve Mustafa Dönmez d›fl›ndaki
tutuklu san›klar cezaevinden getirildi.

Ba¤s›z olarak huzurdaki yerlerine
al›nd›.

Tutuksuz san›klardan san›k
Ahmet Hurflit Tolon, san›k Emin
fiirin ile san›klar müdafilerinden
san›klar Ahmet Tuncay Özkan,
Mesut Özcan ve Hüseyin Nazl›kul
müdafi Av. Gizem Duygu Öcalan,
san›klar Ahmet Hurflit Tolon ve
Mehmet Haberal müdafileri Av.
Köksal Bayraktar, Av. Yasemin
Antakyal›o¤lu, Av. Efsun Ünal, san›k
Ahmet Hurflit Tolon müdafii Av.
‹lkay Sezer, san›klar Durmufl Ali
Özo¤lu, Hatice Bahtiyar, Erol
Mütercimler, Yaflar O¤uz fiahin ve
‹brahim fiahin müdafii Av. fiule
Gökyay A¤azade, san›klar Fatih
Hilmio¤lu, Tanju Güvendiren müdafi

Av. Tar›k Kale geldikleri görülmekle
huzurdaki yerlerine al›nd›.

Aç›k yarg›lamaya devam olundu.

Bugünkü  oturumda 29
Mart 2010 tarihli ara karar gere¤i
gelen raporlara göre a¤›r sa¤l›k
sorunlar› nedeniyle hayati risk alt›nda
bulundu¤u ve tüm tedavilere ra¤men
sa¤l›k durumunun gün geçtikçe
bozuldu¤u ve rahats›zl›¤›n ani ölüm
riski tafl›d›¤› raporlarla anlafl›lan
tutuklu san›k Mehmet Haberal’›n
tedavi görmekte oldu¤u ‹stanbul
Üniversitesi Kardiyoloji
Enstitüsünde avukatlar›n›n ve sa¤l›k
ekibinin huzurunda raporda
belirtildi¤i flekilde birer saatlik
ifadelerle savunmas›n›n al›nmas›
iflleminin yap›lmas›na karar verildi¤i
anlafl›ld›.

Bu konuda bu ifllemin
video konferans yoluyla
yap›lmas›na bununla ilgili tüm alt
yap› sisteminin de kurulmufl oldu¤u
anlafl›lmakla, video konferans
sistemiyle kuruldu¤u anlafl›lan bu
yap› do¤rultusunda, mahkemece
‹stanbul Üniversitesi Kardiyoloji
Enstitüsüne ba¤lan›ld›.

Enstitüde san›k Mehmet Haberal

M
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ile müdafileri Av. Serdar Özersin,
Av. Belgin Özersin ve Av. Dilek
Helvac›’n›n da haz›r olduklar›, keza
bulunan ortam›n duruflma flartlar›na
uygun olup olmad›¤› yönde Naip
Hakim olarak görevlendirilen
mahkememiz hakimi Hüsnü
Çalmuk’un da haz›r oldu¤u görüldü.

San›k Mehmet Haberal huzura
al›nd›.

Mahkeme Baflkan›:
"Efendim duyuyor musunuz?”

San›k Prof. Dr. Mehmet
Haberal:

”Evet duyuyorum.”

      San›¤›n kimlik tespitine geçildi.

Mh. Baflkan›:
”San›k Mehmet Haberal, baba

ad›n›z?”

Prof. Haberal:
”Yaflar Ali.”

Mh. Baflkan›:
"Annenizin?”

Prof. Haberal:
”Medine.”

Mh. Baflkan›:
"Do¤um tarihiniz?”

Prof. Haberal:
”1944”

Mh. Baflkan›:
"01.07.1944 do¤ru mu?”

Prof. Haberal:
”Evet efendim.”

Mh. Baflkan›:
"Nüfusa kay›tl› oldu¤unuz yer?”

Prof. Haberal:
”Pazar -Rize- Subafl›.”

Mh. Baflkan›:
"Köyü.”

Prof. Haberal:
”Evet, Subafl› Köyü.”

     Mh. Baflkan›:
"‹kamet etti¤iniz adresi söyler

misiniz?”

      Prof. Haberal:
”Fevzi Çakmak Caddesi, 10.

Sokak No 45, Bahçelievler /
Ankara.”

Mh. Baflkan›:
"Evli, bekar?”

Prof. Haberal:
”Bekar, Efendim.”

Mh. Baflkan›:
"Çocuk.”

Prof. Haberal:
”Dört.”
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Mh. Baflkan›:
"Tahsil.”

Prof. Haberal:
”Üniversite.”

Mh. Baflkan›:
"Halen yapt›¤›n›z görev.”

Prof. Haberal:
”Doktorum efendim.”

Mh. Baflkan›:
"Nerede doktorsunuz?”

Prof. Haberal:
”Ankara’da, Baflkent

Üniversitesi’nin Ankara Hastanesi.”

Mh. Baflkan›:
"Ayl›k geliriniz nedir?”

Prof. Haberal:
”Ortalama on bin.”

Mh. Baflkan›:
"Fiilen çal›fl›yorsunuz Emekli

Sand›¤›’na m› tabisiniz?”

Mh. Baflkan›:
”Evet efendim Emekli Sand›¤›’na

tabiyim. Hacettepe Üniversitesi T›p
Fakültesi’nden emekliyim. Baflkent
Üniversitesi (2-3 kelime anlafl›lama-
d›) halen Baflkent Üniversitesi’ndeki
hastanelerinin içerisinde
çal›fl›yorum.”

Mh. Baflkan›:
"Kulland›¤›n›z cep telefonunu

söyler misiniz?”

Prof. Haberal:
”0532 234 81 30”

Mh. Baflkan›:
"Sizin ad›n›za kay›tl› bu telefon

de¤il mi?”

Prof. Haberal:
”Evet efendim.”

Mh. Baflkan›:
"Bu ayl›k geliriniz dedi¤iniz

sadece üniversitedeki ö¤retim
görevlisi doktorlu¤unuzdan gelen
gelir mi; baflka bir yan geliriniz?”

Prof. Haberal:
”Evet efendim evet, evet, evet

tabi emekli ayl›¤›m var.”

Mh. Baflkan›:
"Hakk›n›zda düzenlenen

iddianame size tebli¤ edildi. Birleflen
dosya iddianamesiyle birlikte ald›n›z
de¤il mi?  Bu iddianameyi kitap
halinde ve CD ortam›nda ikisi de
elinize geçti mi?”

Prof. Haberal:
”Evet. Evet efendim ve okudum

hepsini.”

Mh. Baflkan›:
"fiimdi size sizinle ilgili bölümü
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k›sa özet halinde okumak istiyorum.”

Prof. Haberal:
”Dinliyorum efendim.”

Mh. Baflkan›:
"Bu iddianamede; örgütün

yöneticisi olmak suçlamas›, cebir ve
fliddet kullanarak TBMM’ni ortadan
kald›rmaya ve görevlerini k›smen
veya tamamen yapmas›n›
engellemeye teflebbüs suçlamas›,
cebir ve fliddet kullanarak yürütme
organ›n› ortadan kald›rmaya teflebbüs
suçlamalar›yla suçlan›yorsunuz. Bu
suçlamalar›n örgütsel irtibatlar
bölümünde sizinle ilgili (1 kelime
anlafl›lamad›) Baflbakan Bülent
Ecevit’in bafl›nda bulundu¤unuz
Üniversite Hastanesi’ndeki tedavisi
s›ras›nda yanl›fl tedavi edildi
iddias›yla, baz› kiflilerin beyanlar›
ve de baz› kiflilerde bulunan dijital
veriler ve bu konuyla ilgili baz› bilgi
ve belgeler aç›klanm›fl. Sesim geliyor
mu?”

Prof. Haberal:
”Evet efendim; duyuyorum.” 

Mh. Baflkan›:
"Yine delillerin ve hukuki

durumun de¤erlendirilmesi
bölümünde; iflte silahl› terör
örgütünün üst düzey
yap›land›rmas›nda görevli
flüphelilerden Mehmet fiener
Eruygur, Do¤u Perinçek, Ahmet

Hurflit Tolon, ‹lhan Selçuk, Kemal
Yalç›n Alemdaro¤lu, Tuncay Özkan,
Mustafa Özbek ve Tuncer K›l›nç ile
örgüt medya yap›lanmas› içerisinde
flüpheliler Mustafa Ali Balbay, Güler
Kömürcü, Ergün Poyraz, ‹smail
Y›ld›z, Ercüment Oval› ile örgütsel
irtibatlar içerisinde bulundu¤unuz
belirtilmifl.

Bu meyanda, bu do¤rultuda
Mehmet fiener Eruygur ile
13.02.2008 tarihinde Mümtaz Soysal
ile yapt›¤› bir telefon görüflmesi;
Ahmet Hurflit Tolon ile Sinan
Aygün’ün 11.03.2008 tarihinde
yapt›¤› bir telefon görüflmesi
iddianameye al›narak bunlar aras›nda
Ergenekon silahl› terör örgütünün
dezenformasyon faaliyetleri için
yapt›¤› çal›flmalara bilerek ve
isteyerek katk› sa¤lad›¤›, kendisine
ba¤l› yerleri Atatürkçü Düflünce
Dernekleri’nin kullan›m›na tahsis
etti¤i fleklinde bir iddiada
bulunuldu¤u;

Yine, 9.1.2009 tarihli Bedrettin
Dalan ile yapm›fl oldu¤unuz bir
telefon görüflmesi ile 11.1.2009
tarihinde yine Bedrettin Dalan ile
yapt›¤›n›z telefon görüflmesi
iddianameye konu edilerek, firari
flüpheli Bedrettin Dalan ile irtibat›n›z
anlat›lm›fl.

Yine, Ergenekon
soruflturmas›ndan duydu¤u endifle
ve rahats›zl›¤› dile getirdi¤iniz bu
telefon görüflmelerinde ifade edilmifl.

Keza, 8.1.2008 tarihinde Kemal
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Alemdaro¤lu ile Erdo¤an T.
Aras›nda Teziç olacak bu; aras›nda
yap›lan bir telefon görüflmesi al›nm›fl.
Bu Cumhuriyete sayg› mitingleri dile
getirilmifl bu görüflmede. Size izafe
edilen suçlama bu telefon
görüflmesiyle ilgili. Cumhuriyet
Çal›flma Grubunca al›nan kararlar
do¤rultusunda yukar›da bahsi geçen
yürüyüflün yan› s›ra baz› üniversite
rektörleri de¤iflik zamanlarda
yürütme organ›yla ilgili aç›klamalar
yapt›¤› ve bu aç›klamalarla kamuoyu
oluflturarak yap›lmas› planlanan
darbenin zemininin oluflmas›n›
hedefledikleri;

fiüphelinin hem üniversite
rektörü, hem de televizyon kanal›
sahibi olarak Ergenekon silahl› terör
örgütünün amaçlar›na uygun olarak
bu kapsamda faaliyette bulundu¤u;
Örgüt kararlar› do¤rultusunda
yap›lmas› planlanan eylemlere
kat›ld›¤›;

Yürütme, yasama organlar›n›
devirmeye teflebbüs eylemlerine
ifltirak etti¤i;

Ergenekon silahl› terör örgütü
taraf›ndan yürütülen çal›flmalarda
aktif rol ald›¤› iddia edilmifl.

Yine, 11.6.2008 tarihli Ahmet
Hurflit Tolon ile yapm›fl oldu¤unuz
bir telefon görüflmesi iddianameye
konu edilerek, bu telefon görüflmesi
ile Ordu Komutanl›¤› yapm›fl bir
kiflinin sivil flah›s olan flüpheli
Mehmet Haberal’a “Gece üçte
ça¤›r›n; koflarak gelirim” demesinin

manidar oldu¤u; aralar›ndaki
örgütsel, hiyerarflik iliflkiyi gösterdi¤i
fleklinde bir iddia ileri sürülmüfl. 

Yine, 4.2.2008 tarihinde bir X
flah›s ile Do¤u Perinçek aras›ndaki
görüflme iddianameye konu edilerek,
sizinle ilgili olarak yukar›daki
görüflme kapsam›nda Milli Kuvvetler
olarak adland›r›lan bölümlerin
entegre edilmesi faaliyetlerine de
do¤rudan ifltirak etti¤i
anlafl›lmaktad›r.

Yine, ayn› görüflme içerisinde,
tutuklu bulunan Do¤u Perinçek’in
“O ayr›. Bi de, bu bu bütün milli
kuvvetleri bir araya getirip, bir siyasal
çözüm fleklinde” bir ifadesi dile
getirilerek, Ergenekon silahl› terör
örgütünün amaç ve faaliyetleri
do¤rultusunda, örgütün di¤er
birimlerinden yard›mlar›, sivil
unsurlar›, medya aya¤› Ergenekon
silahl› terör örgütünün kontrolünde
bulunan kurulufllarla birlikte
gerçeklefltirdikleri;

Milli Kuvvetler olarak
adland›rd›klar› halk hareketi, milli
güç birli¤i, meclisteki milli kuvvetler
,ulusal medya, Türk ordusu
bileflkesinin cebir ve fliddet
kullanarak Türkiye Cumhuriyeti
hükümetini ortadan kald›rmaya
teflebbüs etmek eylemlerini
gerçeklefltirmek için kulland›klar›. 

Bu dinamiklerin, benzer
manipülasyonlarla ayn› anda hareket
ettirilmeleri sonucu, Türkiye
Cumhuriyet hükümetleri, daha
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önceden de ortadan kald›r›lm›fl,
görevlerini yapmas› k›smen veya
tamamen engellenmifltir.

Yine örgütün baz› üyelerinin bu
konularda oldukça deneyimli
olduklar›; örne¤in, ‹lhan Selçuk’un
70 y›l›nda ayn› istinatla tutukland›¤›;
Do¤u Perinçek’in, birçok defa ayn›
tür suçlardan yarg›land›¤› kendi
beyanlar›yla anlafl›lm›flt›r” deniliyor,
iddianamede.

Yine, bu çal›flmalar içerisinde
Cumhuriyet Gazetesi reorganizasyon
çal›flmas› ilgili aç›klama var.

Bu aç›klamaya göre “say›lar›
masaya yat›r›lacak organizasyonlarda,
ifl adamlar›yla uzun ve biraz da
maceral› bir yola ç›k›lmas› çok daha
kolay olacakt›r” fleklinde yer alan
örgütsel kararlar›n, daha sonraki
y›llarda uygulamaya konuldu¤u;
flüpheli Mehmet Haberal’›n da,
Ergenekon silahl› terör örgütü içinde
medya finans konseyinde de görevli
oldu¤u ve yer ald›¤› anlafl›lmaktad›r”
fleklinde bir iddia gelifltirilmifl.

Yine hakk›n›zda “siyasi partileri
yönlendirme çal›flmalar›” bafll›¤›
alt›nda Orhan Tunç ile ilgili bir email
incelemesi. 27.3.2008 tarihli Hurflit
Tolon ile Turan Çömez aras›ndaki
bir telefon görüflmesi, yine size ait
ajanda notlar›yla ilgili aç›klama var.
Yine, 16.12.2008 tarihinde Abdüllatif
fiener ile yapm›fl oldu¤unuz bir
telefon görüflmesi.

Yine, 30.11.2008 tarihinde
Hüsamettin Özkan ile yapm›fl

oldu¤unuz bir telefon görüflmesi. 
Yine, 30.11.2008 tarihinde

Mustafa S. ‹le yapm›fl oldu¤unuz bir
telefon görüflmesi. Yine, 16.11.2008
tarihinde Osman Nahit D ile yapm›fl
oldu¤unuz bir telefon görüflmesi
aç›klanmak suretiyle, örgütün karar
mekanizmas› içerisinde yer ald›¤›n›z
ve hiyerarflik yap›da üst konumda
bulundu¤unuz belirtilmekte.

Yine, iddianamede sizinle ilgili
olarak Kent Otel ve Patalya Otel’de,
‹lhan Selçuk baflkanl›¤›nda, örgütün
üst düzey eleman kazand›rma
toplant›lar› ve siyasi oluflumlar›
yönlendirme çal›flmalar› yap›ld›¤›; 

Bu meyanda, Engin Ayd›n’›n bir
savc›l›k ifadesi konulmufl. Yine,
26.4.2008 tarihinde Ahmet Hurflit
Tolon ile Nedim M. Aras›nda yap›lan
bir telefon görüflmesi.

Yine, Hasan Ataman Y›ld›r›m’›n
ifadesi.

Yine flüpheli Muhittin Erdal
fienel’in, Savc›l›k ifadesi bu
aç›klamalar içerisine konulmufl. 

Yine, size getirilen suçlamalar
aras›nda, medyan›n kontrol alt›na
al›nmas›yla ilgili faaliyetlerle ilgili
olarak “14.2.2008 tarihinde ‹lhan
Selçuk ile ‹smail Y›ld›z aras›nda
yap›lan bir telefon görüflmesi; Yine,
3.3.2008 tarihinde ‹lhan Selçuk ile
Alev Coflkun’un yapm›fl olduklar›
bir telefon görüflmesi.

Yine, 2.5.2008 tarihinde Mesut
Özcan ile Tuncay Özkan’›n yapm›fl
olduklar› bir telefon görüflmesi” bu
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bölüme konulmufl. Yine, 10.2.2008
tarihinde ‹lhan Selçuk ile X bayanla
yap›lan bir telefon görüflmesi var. 

Yine, 19.2.2008 tarihinde ‹lhan
Selçuk ile yine X bayan ve Balbay
ile yap›lan bir telefon görüflmesi var.

Bunlar konulmufl. Ve bunlar›n
sonucunda flüpheli Mehmet
Haberal’›n kendisine ait oldu¤unu
beyan etti¤i televizyon kanal› ile
örgütün üst kurullar›nda al›nan
kararlar gere¤ince, ad› geçen di¤er
kanallar›n, ‹lhan Selçuk taraf›ndan
yönetilmesinin kararlaflt›r›ld›¤› ortak
yay›nlarla kamuoyu oluflturulup,
toplumun örgütün hedefleri
do¤rultusunda yönlendirilmesi ve
manipüle edilmesinin amaçland›¤›.
fiüpheli Mehmet Haberal’›n,
Cumhuriyet Çal›flma Grubu kararlar›
do¤rultusunda planlanan
Cumhuriyete Sayg› Mitinglerinde,
di¤er rektörlerle birlikte hareket etti¤i
ve “Ordu Göreve” pankartlar›n›n
aç›ld›¤› mitinglere ifltirak etti¤i; 

Birçok siyasi lideri bir araya
getirip, Ergenekon silahl› terör
örgütünün amaçlar› do¤rultusunda
organize edip yönlendirmeye
çal›flt›¤›; telefon konuflmalar›nda,
hükümetin devrilmesi gerekti¤inden
bahsetti¤i;

Mustafa S. ‹le yapt›¤› görüflmede
“köprüyü geçene kadar aradaki siyasi
kavgalar›n ortadan kald›r›lmas›”
yönünde talimat verdi¤i.

Ayn› siyasinin “ben baflbakan
olaca¤›m; ama, benim baflbakan›m

da sizsiniz” hitap ve övgüsüne
mazhar görüldü¤ü;

Ordu Komutanl›¤› yapm›fl Ahmet
Hurflit Tolon’un “Emredin! Gece
üçte kap›n›zday›m” fleklindeki
sözlerinden, flüpheli Mehmet
Haberal’›n, Ergenekon silahl› terör
örgütünün karar mekanizmas›nda yer
alan üst düzey yönetici konumunda
bulundu¤u, yasama ve yürütme
organlar›n› ortadan kald›rmaya
görevlerini k›smen veya tamamen
yapmas›n› engellemeye teflebbüs
eylemleri e¤ilimleri içinde fiilen
bulundu¤u anlafl›lmakla; flüpheli
Mehmet Haberal’›n Ergenekon
silahl› terör örgütünün yöneticisi
olmak suçunu iflledi¤inden, eylemine
uyan TCK’nun 314/1 maddesi, cebir
ve fliddet kullanarak Türkiye
Cumhuriyeti TBMM’yi ortadan
kald›rmaya veya görevlerini k›smen
veya tamamen yapmas›n›
engellemeye teflebbüs etti¤inden
eylemine uyan TCK 311/1 maddesi,
cebir ve fliddet kullanarak yürütme
organ›n› ortadan kald›rmaya teflebbüs
etti¤inden, eylemine uyan TCK’nun
312/1 maddesi, 3713 say›l› Terörle
Mücadele Kanunu’nun 5, TCK’nun
53, 58/9 ve 63. maddeleri gere¤ince
cezaland›rman›z talep edilmifltir. 

Sesim geliyor mu ?
Dinliyorsunuz de¤il mi?”

Prof. Haberal:
”Evet efendim.Tteflekkür ederim
Say›n Baflkan›m.”
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      Prof. Haberal:
” Evet efendim evet.”

      Mh. Baflkan›:
" Sa¤l›¤›n›zla ilgili doktorlar›n›z da
gördü¤ümüz kadar›yla orada haz›r.
Zaten o konuyu denetleyen
mahkememiz hakimimiz de orada.”

      Prof. Haberal:
”Evet, evet.”

      Mh. Baflkan›:
"Suçland›¤›n›z konularla ilgili
aç›klama yapmama susma hakk›na
her zaman sahipsiniz. Lehinize olan
tüm delilleri her yönüyle toplatma
hakk›na sahipsiniz. ‹ddianame de
okundu size. Savunman›z›
haz›rlad›n›z m› savunma yapacak
durumda m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
” Evet efendim.”

      SANIK MEHMET
HABERAL AÇIKLAMALAR
KARfiISINDA SORGU VE
SAVUNMASINDA:

      Mh. Baflkan›:
" Evet buyurun sizi dinliyoruz.”

Prof. Haberal:
”Evet teflekkür ederim Say›n
Baflkan›m. ‹stanbul Terörle ilgili
bölüme geldi¤imde oradaki ilgililer
de, ayn› soruyu bana sormufllard›;

“susma hakk›n›z› kullanabilirsiniz”
deyince, ben onlara “tam tersine;
konuflma hakk›m› kullanaca¤›m”
demifltim. fiimdi, burada da ayn› fleyi
yöneltmek istiyorum. Konuflma
hakk›m› kullanaca¤›m; çok teflekkür
ederim.

Say›n Baflkan, Say›n üyeler;
sözlü savunmama bafllamadan önce,
kendilerini tan›mad›¤›m halde ve
uzun süredir tutuklu olmalar›na
ra¤men, sa¤l›k durumumu dikkate
alarak, savunma s›ras›n› bana veren
Say›n Kemal Ayd›n, Say›n Neriman
Ayd›n, Say›n Mehmet Ali Çelebi ve
Say›n Hamza Demir’e, bu örnek
al›nacak insani davran›fllar›ndan
dolay› çok teflekkür ederim. Onlar›
yaflam›m boyunca unutmayaca¤›m.

Say›n Baflkan, genelde hep
yap›lan bir yanl›fll›¤› düzeltmek
istiyorum. Do¤rudur,  Baflkent
Üniversitesi’ni Yüce Allah nasip etti;
ben kurdum. Kanal B, do¤rudur; onu
da ben kurdum. Baflkent
Üniversitesi’nin bütün tesislerini ben
kurdum; arkadafllar›mla beraber.
Ama, bunlar›n hiçbir tanesi, ne
Mehmet Haberal’›n, ne onun
ailesinden herhangi bir ferdine ve ne
de, benimle beraber çal›flan hiçbir
arkadafl›m›n mal› de¤ildir. Türkiye
Cumhuriyeti, Türk Milleti için
kurulmufltur ve bununla da gurur
duyuyorum.

Dolay›s›yla, Mehmet Haberal’›n
sahip oldu¤u Baflkent Üniversitesi,
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Mehmet Haberal’›n sahip oldu¤u
Kanal B televizyonu, Mehmet
Haberal’›n sahip oldu¤u hastaneler
kesinlikle yanl›flt›r. Bunu, öncelikle
belirtmek istiyorum. Say›n Baflkan
Say›n Üyeler; 20 Ocak 2010
tarihinde avukatlar›m vas›tas› ile
yaz›l› savunmam›, Makam›n›za
sunmufltum. ‹ki buçuk ayl›k zaman
içerisinde inceledi¤inizi
düflünüyorum. Dolay›s›yla, önce bir
özet yapaca¤›m. ‹smini
vatandafllar›m›z gibi medyadan

ö¤rendi¤im iddia edilen Ergenekon
terör örgütü ile flahs›m aras›nda  ilgi
 kurabilmek için, bir biriyle iliflkisi
olmayan konular, birlefltirilmeye
çal›fl›larak, yasal hiçbir dayana¤›
olmayan gerçek d›fl› hayali,  kuvvetli
flüpheli suçlamas› yap›larak, bütün
özgürlüklerimden yoksun b›rak›l›p,
sa¤l›¤›m›n da ciddi bir flekilde
zedelenmesine ve 356 gün tutuklu
kalmama sebebiyet veren bütün
iddialar› reddediyorum.

fiimdi bafla dönüyorum
Say›n Baflkan 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi , 17.10.2008 tarihinde

soruflturma tam olarak
ayd›nlanabilmesi ve flüphelerin tespiti
ile pardon ilgili delillerin eksiksiz
toplanabilmesi için cep telefonum
0532 234 81 30 numaral›
telefonumun dinlenmesi ile ilgili
karar verdi.

3 ay sonra, yine Savc›n›n talebi
üzerine, bu defa 13. A¤›r Ceza
Mahkemesi, 14.10.2009 tarihinde
yine telefonumun dinlenmesine
birinci kez hani geçen ay uzat›l›yor
ya birinci kez uzat›larak

dinlenmesine; ama, bu defa
de¤ifliklik flöyle: ‹stanbul’da 3 kez
bombalanan Cumhuriyet Gazetesi
Dan›fltay’›n silahl› örgüt taraf›ndan
sald›r›ya u¤ramas› ve sonunda
yüksek hakim Mustafa Yücel
Özbilgin’in öldürülmesi
Ümraniye’de bulunan 27 el bombas›
ve Eskiflehir ilinde gerçeklefltirilen
operasyon sonucu 12 el adet patlay›c›
maddeler fleklinde bahsedilen
eylemler Ergenekon terör örgütü
taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i yönünde
kuvvetli suç flüphesinin bulundu¤u,
Ergenekon yap›lanmas›na ait oldu¤u
gerekçesiyle telefonum cep

Baflkent Üniversitesi ve Kanal B’nin hiç bir tanesi
ne Mehmet Haberal’›n, ne onun ailesinden herhangi bir ferdine
ve ne de, benimle beraber çal›flan hiçbir arkadafl›m›n mal›
de¤ildir. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti için
kurulmufltur ve bununla da gurur duyuyorum.
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telefonum 2. kez dinleniyor. Yaln›z
burada dinlemeyi karar› alan ve yahut
da dinleyen kifliler sadece 0532 234
8130 numaral› telefonumu de¤il,
ayn› zamanda Baflkent
Üniversitesi’ndeki ofisimin 212 80
16 ve 212 21 94 numaral›
telefonlar›m› da dinliyor.

Ama, bunlarla ilgili her hangi bir
yasal karar söz konusu de¤il.

Ve buradan avukatlar›m›n 13.
A¤›r Ceza Mahkemesi’ne yapm›fl
oldu¤u talep üzerine, Savc›l›¤›n
araflt›rmalar› sonucu, bu konuda ne

‹stanbul Emniyeti Terör Örgütü
Bölümü’nde, ne de Organize Suçlarla
Mücadele Bölümü’nde, bu iki
telefonumla ilgili herhangi bir
dinleme karar› olmad›¤› tespit
edilmifltir. Bunu da, Savc›l›k, 13.
A¤›r Ceza Mahkemesi’ne
bildirmifltir.

Dolay›s›yla, Baflkent
Üniversitesi’nin Ankara Hastanesi,
herhangi bir yasal dayanak olmadan
maalesef telefonlar› dinlenmifl
durumdad›r.

Say›n Baflkan; 12 Nisan Pazar
günü, 13. A¤›r Ceza Mahkemesi
Naip Hakimi bir karar al›yor, benimle
ilgili; “Ergenekon silahl› terör
örgütünün içerisinde faaliyet

yürütme, örgüt üyesi olma, örgüte
yard›m etme flüphesiyle”,  CMK’nun
134. maddesi gere¤i, 1 kereye
mahsus olmak üzere arama ve el
koyma karar› veriyor.

Bu karara dayanarak, Befliktafl
Adliyesi Savc›lar›, 4 imzal› bir
flekilde,  ‹stanbul Organize Suçlarla
Mücadele Müdürlü¤ü’ne ve Terörle
Mücadele Müdürlü¤ü’ne bildirme
yap›l›yor ve bunun sonucunda da,
13 Nisan sabah saat 7 s›ralar›nda,
Ümitköy’de bulunan evime ilgili
memurlar Ankara Emniyet

Müdürlü¤ü Terör Örgütü Biriminden
memurlar geliyorlar ve orada, tabi
ben bundan haberdar olmad›¤›m için,
hastaneye gitmek üzere
haz›rlan›rken, beni almaya gelen
floförüm bana telefon ediyor “
Efendim, memurlar geldi” diyor.
Tabi, ben de, d›flar› bak›yorum.
Gerçekten, büyük bir kalabal›k. 

‹niyorum, kap›y› aç›yorum.
Hakikaten, bir bak›yorum, benden
baflka herkes oralarda ve orda
bulunan memura söyledi¤im ilk fley
fludur “Ya, bu Türkiye
Cumhuriyetine yak›fl›yor mu?” diye.

Daha sonra, bu memurlar› evime
al›yorum; ama, üzerlerine her hangi
bir arama yap›lmadan, memurlar

Baflkent Üniversitesi’nin Ankara Hastanesi
herhangi bir yasal dayanak olmadan maalesef
telefonlar› dinlenmifl durumdad›r.
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evime al›n›yor ve istedikleri herfleyi,
bir taraftan kendim veriyorum. Bu
arada, avukatlar›m, oradaki en üst
düzeydeki ilgili kifli ile konufluyorlar
ve ona diyorlar ki “Mahkemenin
karar›, sadece bir kereye mahsus
olmak üzere, 72 saat içerisinde el
koymad›r. Bunun d›fl›nda her hangi
bir fley olamaz.”

Bu s›rada, ilgili kifli telefon
ediyor ‹stanbul’a. Telefon etti¤ini
sonradan ö¤reniyorum ve oradan
telefonla daha henüz mevcut evraklar

yahut da bilgiler toplanmaya
çal›fl›l›rken, Savc›dan ald›¤› talimat
üzerine, beni gözalt›na al›nmam
karar› veriyorlar. Yani, telefonla.
Mahkeme karar› “arama” diyor.
Ama,  Savc› Bey, ayn› daha iflleri
devam ediyor ve benim gözalt›na
al›nmam› karar veriyor.

Bütün evraklar elimizde, ne varsa
bunlar›n hepsi toplan›yor. Yaln›z,
CMK’nun 134. maddesine göre,
bunlar›n kopyas›n›n yap›l›p, birer
kopyas›n›n müdafilerime  verilmesi
gerekirken, bunlardan hiçbir tanesi

yap›lmadan oldu¤u gibi hepsi
al›n›yor, ben de gözalt›na al›n›yorum.

Önce,  Ankara Terör Örgütü
Bölümü’ne,  daha sonra da ‹stanbul
Emniyeti Terör Örgütü Bölümü’ne
getiriliyorum. Burada, 3 gün
bekletiliyorum 3. gün yan›mda
avukat›m Belgin Özersin olmak
üzere, oradaki ilgililer ö¤leden sonra
saat 13:30 s›ralar›nda ifademi almaya
bafll›yorlar. Biraz önce söyledi¤im
gibi, bana ilk söyledikleri fley “Susma
hakk›n›z› kullanabilirsiniz”. Benim

de cevab›m” Tam tersine, konuflma
hakk›m› kullanaca¤›m” diyorum ve
8 saat orada ifade veriyorum Say›n
Baflkan›m; daha sonra Befliktafl
Adliyesi’ne getiriliyoruz.

Orada, saatlerce
bekletildikten sonra,
Savc›’n›n karfl›s›na
ç›k›yoruz ve Savc›l›kta ifade
veriyorum. Yaln›z,  tabi burada
Savc›lar yani bir tane Savc› de¤il.
Bu arada Savc›ya, ifadem 3 tane
avukat›m yan›mda iken. Say›n
Profesör Köksal Bayraktar, Say›n

Bütün evraklar elimizde, ne varsa bunlar›n
hepsi toplan›yor. Yaln›z, CMK’nun 134. maddesine
göre, bunlar›n kopyas›n›n yap›l›p, birer
kopyas›n›n müdafilerime  verilmesi
gerekirken, bunlardan hiçbir tanesi
yap›lmadan oldu¤u gibi hepsi al›n›yor, ben
de gözalt›na al›n›yorum.
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Belgin Özersin ve Say›n Dilek
Helvac› olmak üzere,  tam ifademin
ortas›nda bir Savc› içeriye giriyor ve
diyor ki Savc› Bey “Baz›
televizyonlar alt yaz› geçiyor;
Mehmet Haberal’›n tutuklama talebi
ile mahkemeye sevk edildi¤ine dair”.
Tabii, bu bizim için adeta bir flok
oluyor. Ben de, avukatlar›m da
hepimiz birbirine bak›yoruz ve daha
sonra, Savc› Bey biraz d›flar›ya
ç›k›yor. Ben de ifademe devam
ediyorum ve ifademin sonunda,
avukatlar›m ifademi kontrol ederken,
Savc› Bey “Biraz acele
ederseniz, Hakim Bey de
insand›r ya. Onu da fazla
bekletmeyelim” diyor ve
nihayet avukatlar›m da bunu
yap›yorlar.

Sonunda ifadem bitiyor.
Avukatlar›mla beraber d›flar›ya
ç›k›yorum. Adeta böyle 5 dakika gibi
çok k›sa bir zaman içerisinde, Savc›
Beyler,  o Savc› Beyin söyledi¤ini
adeta do¤rularcas›na, beni,
tutuklama talebi ile 14. A¤›r Ceza
Mahkemesi Naip Hakimli¤i’ne
havale ediyorlar. Tabi, CMK’nun
122. maddesine göre, savc›lar›n›z›n
mevcut belgeleri inceleyip, ondan
sonra bu karar› vermesidir. Halbuki,
8 saat ifade vermifl, bu kadar belge
al›nm›fl, bunlar,  ne kadar erken,
böyle k›sa zamanda düzenlendi ve 5
dakikada, benimle ilgili tutuklama
karar› verildi. Do¤rusu, hepimiz
böyle hayretler içerisinde kald›k ve

nihayet 14. A¤›r Ceza Mahkemesi
Naip Hakiminin karfl›s›na ifade
vermek üzere ç›kt›m. Avukatlar›mla
beraber, yine ayn› avukatlar›m orada
da, yine uzun uzun, ben de,
avukatlar›m da, gerekli
savunmalar›n› yapt›lar ve sonunda,
Naip Hakim, afla¤› yukar› 10 dakika
içerisinde, o da karar›n› verdi ve
sizinde söyledi¤iniz gibi  “terör
örgütü kurup yönetme suçunu
iflledi¤im yönünde kuvvetli suç
flüphesinin varl›¤›n› gösteren
olgular›n bulunmas›, suçun niteli¤i,
aleyhe mevcut delil durumu,
yüklenen suçun CMK 100/ 3-a
maddesinde say›lan suçlardan
bulunmas› göz önüne al›narak CMK
100 ve devam› maddeleri uyar›nca
tutuklanmas›na” diye karar veriyor.

fiimdi, burada da, yine ayn› fley
geçerli. Yani, burada Hakim Bey, bu
kararlar› verirken, elbetteki
CMK’nun 34. maddesini
düflünmüfltür. Elbette ki, CMK’nun
101. maddesini düflünmüfltür; 230.
maddesini düflünmüfltür; 289.
maddesini, keza 232, 122. maddesini
de düflünerek, bu karar› yazm›flt›r,
herhalde? Cezaevime gönderdi¤i
müzakeresinde de “Türk Ceza
Kanunu’nun 314/1 maddesi yani
terör örgütü kurma, silahl› terör
örgütü kurma nedeni olarak
gösteriyor ve oradan, Metris
Cezaevi’ne gönderilme karar›
al›n›yor.

Yaln›z, bu esnada tabi gerçekten
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3 gün beklemiflim. Afla¤› yukar› 96
saat uykusuz, yorgun vaziyetteyim
ve bir anda fark›nda olmadan,
kendimi fena hissediyorum ve
bak›yorum, iflte yere düflmüflüm;
arkadafllar›m bafl›mda iflte kimisi
a¤l›yor, kimisi doktorlar bafl›mda.
Doktor arkadafllar›m yani gerçekten
flikâyetlerim oldukça ciddi bir
flekilde; daha önceden olan
flikayetlerim, ciddi bir flekilde
nüksetmifl durumda. Arkas›ndan
kendime geliyorum ve arkadafllar,
ambulans ça¤›rd›klar›n› ve bu

ambulansla, benim iflte hastaneye
gitmemde ›srar ediyorlar. Ben de
“Ne olursa olsun;  Metris Cezaevine
gitmek zorunday›m” diye onlara
gerekli yan›t› veriyorum ve sonunda
di¤er rektör arkadafllar›mla beraber,
onlar ambulansla, ben de memurun
kendi arabas›yla,  Metris Cezaevine
gidiyoruz.

Ve Metris Cezaevi’nde de
gerekli ifllemler yap›ld›ktan sonra,
bize diyorlar ki “sizi, odalar›n›za
götürelim”. Evet, bizi odalar›m›za
götürüyorlar. Bir tak›m, böyle demir
kap›lar aras›ndan geçiyoruz. Bir
koridora giriyoruz. Orada numaralar

belli. Ben, 27 numaral› oday›
al›yorum. Oda demir kap›, çift kilitli.
Çift kilitlerden bir tanesi Yale, di¤eri
de, demir kol. Gardiyan bey, aç›yor
kap›y›; içeriye giriyorum. Arkas›ndan
demir kap›. Küçük bir gözetlemesi
var .Yale kilidi  kapan›yor; demir
kolunu üzerime kapat›yor. Ve iflte 4,
5 metrekarelik bir oda. Asl›nda, tabi
oda m› denir, yoksa hücre mi denir?
Bunun takdirini, elbet ki sizlere
b›rak›yorum ve burada birkaç saat
kal›yorum.

Arkas›ndan, Adliye’deki

flikayetim, burada da ciddi bir flekilde
tekrar etmeye bafll›yor ve burada,
revire gidiyorum. Revirde, bir saat
bekliyorum, bir izordil al›yorum.
Buna ra¤men, flikayetlerim
geçmeyince, oradaki ilgililer ve
hapishane müdür yard›mc›s› ve
oradaki doktorlar, beni Bayrampafla
Devlet Hastanesi’ne havale ediyorlar.
Oran›n, Acil Servisine giriyorum.
Acil Servisteki doktorlar, benim kalp
problemlerim oldu¤unu düflünerek
‹stanbul Üniversitesi Kardiyoloji
Enstitüsü Acil Servisi’ne
getiriliyorum. Acil Serviste,
gerçekten flikayetlerim çok ciddi bir

Afla¤› yukar› 96 saat uykusuz, yorgun
vaziyetteyim ve bir anda fark›nda olmadan,
kendimi fena hissediyorum ve bak›yorum,
iflte yere düflmüflüm.
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flekilde devam ediyor. Acilde, beni
muayene eden doktorlar,  hemen
Yo¤un Bak›ma al›nmam gerekti¤ine
karar veriyorlar ve Yo¤un Bak›ma
al›n›yorum. Yo¤un Bak›mda tedavim
devam ederken,  bu defa Cerrahpafla
T›p Fakültesi Psikiyatri Bölümünün
Ö¤retim Üyeleri de tedaviye
kat›l›yorlar ve Yo¤un Bak›mda 12
gün kal›yorum. Yo¤un bir tedavi
yap›yorlar. Daha sonra,  biraz önce
de Hakim Beyin belirtti¤i gibi,  bu
Enstitünün 3. kat›n›n 304 numaral›
odas›na ç›kar›l›yorum.

Halen bu yo¤un bak›m
tedavisi fleklinde burada da
devam ediyor. Tabi, bu
olaylar, sadece kalbimdeki
problemlerle kalm›yor;
burun kanamalar›m oluyor,
bacaklar›mda tromboflebit oluyor,
ald›¤›m ilaçlar nedeniyle kan tablom
bozuluyor, ald›¤›m ilaçlar›n yan
etkisi nedeniyle bir sürü birçok
problem yafl›yorum ve bu halen, bu
problemlerle hekim arkadafllar›m
u¤rafl›yorlar, beni tedavi etmeye
çal›fl›yorlar. Kendilerine, gerçekten
buradan teflekkür ediyorum ve
gördü¤ünüz gibi, flu odada yani bu
herhalde bir 10 metrekare falan bir
odad›r. 356 gündür ben buraday›m
ve bu odadan, kesinlikle sadece 31
A¤ustos 2009 tarihinde Adli T›p’a,
Cezaevi Savc›s›n›n talebi üzerine,
Adli T›p’a gitme d›fl›nda, kesinlikle
bu odadan d›flar›ya ç›km›fl kifli
de¤ilim.

Say›n Baflkan, bu yani. Ben,
burada sa¤l›¤›mla mücadele ederken,
avukat arkadafllar›mda itiraf edeyim
ki,  Adliye Koridorlar›nda, acaba ben
nas›l bir an önce tahliye edilebilirimin
u¤rafl›s›n› veriyorlar. Bu u¤rafl›lara
dayanak olmak üzere, tabi muhtelif
flekilde zamanlarda tahliye talebinde
bulunuluyor.

Bu tahliye taleplerinden bir
tanesi 12. A¤›r Ceza Mahkemesine
intikal ediyor ve orada yap›lan heyet
görüflmesi sonunda, heyet
üyelerinden birisi, benim tahliye
edilmem yönünde flu gerekçe ile
karar veriyor: “fiüphelinin kaçma
flüphesinin, delilleri karatma
flüphesinin bulunmamas›, delil
durumu itibariyle flüpheli Mehmet
Haberal’›n tahliyesinin gerekti¤i
görüflü ile say›n ço¤unlu¤un karar›na
muhalefet ediyorum” diyor.

Pardon; buna karfl›n di¤er 2 üye
“fiüphelinin üzerine at›l› suçlar›n
vasf› ve mahiyeti, mevcut delil
durumu, soruflturma dosyas› kapsam›
nedeniyle” yine bunlar da,  benim
tahliye edilmemem gerekçesi ile
talebi reddediyorlar.

Tabi, bir fleyi tekrar burada
belirtmek istiyorum; yine, CMK’nun
34, 101, 230 ve 289. maddeleri,
herhalde dikkate al›narak, bu kararlar
veriliyor. Tabi, bunlar devam ediyor.
Arkadafllar›m›n talebi. Bu defa
arkadafllar›m›n talebi yani
avukatlar›m›z›n talebi 14. A¤›r Ceza
Mahkemesine geliyor. 14. A¤›r Ceza
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Mahkemesi’nde de,  bu defa Baflkan
talebi yani benim tahliye edilmem
yönünde,  flu gerekçe ile karar veriyor
“Mahkemeniz nöbetçi hakimli¤ince
sorgusu yap›lm›fl ve tutuklanm›flt›r
Mehmet Haberal. fiüphelinin
müdafileri karara itiraz etmifller ve
flahs›m›n Baflkanl›¤›ndaki Heyet
taraf›ndan, evraklar›n mevcut
durumuna göre reddedilmifltir. Geçen
süre içinde, deliller toplanm›fl ve bu
arada, flüpheli a¤›r sa¤l›k sorular›
nedeniyle tedavi alt›na al›nm›fl,
dosyada flüpheli lehinde yeni deliller

ve sa¤l›k kurulu raporlar› girmifltir.
Ayn› suçla ilgili, ayn› nitelikte
suçlananlar hakk›nda dava aç›lan ya
da henüz aç›lmayan kiflilerin de
benzer sa¤l›k nedenleri ile
tutukluluklar› kald›r›lm›fl” deniyor.

Tabi, burda ben arkadafllar›ma,
her zaman flunu söylemiflimdir:
“E¤er ,benim herhangi bir
suçum var ise, o cezay›
çekmeye her zaman haz›r›m.
Ama, benim tahliyem
mutlaka delillere
dayan›larak yap›lmal›d›r.
Yoksa, sa¤l›k nedeniyle
benim buradan tahliye

edilmem, gerçekten benim
için oldukça rahats›z edici
bir durum olur.” Onun için,
mutlaka delilerle dayanarak, bunun
yap›lmas› gerekti¤ini, o zaman
arkadafllar›ma, bu avukatlar›ma, bu
yönde bir ricada bulunmufltum. Daha
sonra, müteaddit defalar, malum
benim biran önce buradan ç›kay›m.
 Çünkü, daha baflta söyledi¤im gibi,
bana o iddianamede okumufl
oldu¤unuz suçlar›n hiçbir tanesi
hepsini reddetti¤im için, arkadafllar,
avukat arkadafllar›m da, bu durumu

bildi¤i için, devaml› benim tahliye
edilmem talebinde bulunuyorlar.

Ben, bu defa tahliye talebi 12.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nin Naip
Hakimine gelmesi gerekiyor. Fakat,
her nedense bir türlü benim dosyam
bu Naip Hakimin eline ulaflam›yor
ve bütün bunlar›n, sonunda bu Hakim
“Benim üzerimde kurumsal bask›
var” diyerek, 12. A¤›r Ceza
Mahkemesi’ne müracaat ediyor ve
12. A¤›r Ceza Mahkemesi de,
Hakiminin kendisine yapm›fl oldu¤u
bu müracaat nedeni ile kendi
müracaat›n› kabul ediyor.

Yani diyor ki “Evet, yani

Ayn› suçla ilgili, ayn› nitelikte suçlananlar
hakk›nda dava aç›lan ya da henüz
aç›lmayan kiflilerin de benzer sa¤l›k
nedenleri ile tutukluluklar› kald›r›lm›fl”
deniyor.
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hakimin, bana, kendi üzerinde
kurumsal bask› oldu¤unu beyan
ederek, benden aff›n›, bu davadan
aff›n› istiyor. Ben de, bunu kabul
ediyorum” diyor. Yine, 14. tabi
devaml› söylüyorum ya, avukatlar›m
devaml› müracaat ediyorlar, yine 14.
A¤›r Ceza Mahkemesi’ne bir talep
geliyor. Bu defa, yine Mahkemenin
Baflkan› ve orada aynen flöyle
söylüyor : “06 Haziran 2009 De¤iflik
ifl nolu kararda gerekçemde
belirtti¤im hususlar aynen tekrar
etmek ile beraber soruflturman›n
ulaflt›¤› aflama, dosyada mevcut delil

durumu, flüphelinin delilleri karartma
flüphesi alt›nda bulunmamas›,
flüphelinin bulundu¤u yani benden
bahsediyor Say›n Baflkan ve
tahliye edilmemin
gerekti¤ini” ifade ediyor.
Ama, buna ra¤men yine 2
üyenin “Karfl› Oy”
kullanmas› ile, benim
tahliyem reddedilmifl oluyor.

Tabi, itiraf edeyim ki;
iddianamenin kabulüne kadar, hep
böyle, kuvvetli flüpheli terör örgütü
kurma durumu. Ben de hep
düflünüyorum “ Acaba, nerede, hangi
terör örgütünü kurdum? Hangi silahl›
organizasyona girdim?

Hep bunlar› düflünürken, 05
A¤ustos 2009 tarihinde 13. A¤›r Ceza
Mahkemesi iddianameyi kabul
ediyor.

Bu iddianame kabul edilinceye
kadar, avukatlar›m 11 kez iddianame
kabul edildikten sonra da 14 kez,
toplam 25 kez tahliye edilmem için
Mahkemelere müracaat ediyorlar.
Bu iddianame aç›kland›ktan sonra,
Say›n Baflkan, Say›n Üyeler; ben,
ay›n alt›s›nda, avukatlar›m arac›l›¤›
ile kamuoyuna bir bilgi verme
durumunu hissettim.

Ve, bu nedenle 06 A¤ustos 2009

tarihinde “05 A¤ustos 2009 tarihinde
13. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde kabul
edilen 2009/565 say›l› iddianamede
geçen saptama ve iddialara istinaden
afla¤›daki hususlar›n kamuoyuna
duyurulmas› gereksinimi has›l
olmufltur.

‹ddianamede bir;  ‹ddianamede
ad› geçen sözde terör örgütü ile ilgili
tek bilgim, vatandafllar›n oldu¤u gibi
benim de, sadece medya üzerinden
olmufltur.

‹ki;  iddianamede terör örgütü
yöneticisi olarak, benim ile beraber
efllik eden Yalç›n Küçük ve ‹lhan
Selçuk ile sadece Ayd›nlar Dilekçesi
nedeniyle 25 sene önce karfl›laflt›m.

Ben de hep düflünüyorum “ Acaba, nerede,
hangi terör örgütünü kurdum? Hangi silahl›
organizasyona girdim?
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O günden, bu güne, her ikisi ile de
bir irtibat›m olmam›flt›r. Ayd›nlar
Dilekçesi ise, 12 Eylül 1980
ihtilalinden sonra ortaya ç›kan
antidemokratik uygulamalara karfl›
demokrasi için yap›lan bir giriflim
olup, ben de bu dilekçe alt›na imza
atanlardan›m. Bu konuda, Mamak
S›k›yönetim Mahkemesi Savc›s›
Kemal Kad›o¤lu’na da ifade
vermifltim. Nitekim, daha sonra
Ayd›nlar Dilekçesi ile ilgili yap›lan
yarg›lamalar da “Beraat” ile

sonuçlanm›flt›r.
Dolay›s›yla, 25 senedir

görmedi¤im herhangi bir
irtibat›m olmayan kifliler ile
örgüt kurup yönetmem
isnad› bir iftirad›r.

Üç; iddianamede belirtilen
Mustafa Özbek ve Erol Manisal› ile
medya finans yap›lanmas› içinde yer
ald›¤›m ve yard›m etti¤im iddias› da
kesin bir yaland›r. Fatih Hilmio¤lu
ile birlikte, ayn› örgütte oldu¤uma
dair bilgiler kesin olarak gerçek

d›fl›d›r. Benim, herhangi bir
üniversitenin kadrolaflmas›na
müdahale etmem hiçbir zaman söz
konusu olmam›flt›r. Fatih
Hilmio¤lu’da, daha sonra
Rektörlükten sonra, Baflkent
Üniversitesi’ne müracaat etmifl ve
flu anda Baflkent Üniversitesi’nde
çal›flan bir ö¤retim üyesi. O da,
bilindi¤i gibi, benim gibi flu anda
tutuklu olan bir arkadafl›md›r. ‹flte
bu olay, 1984 tarihinde Ayd›nlar
Dilekçesi’ne imza koymam nedeni

ile,  o tarihte Mamak S›k›yönetim
Mahkemesi’ne ifade verdi¤im
ifadenin tutana¤›d›r, Say›n Baflkan.

Ay›n 10’unda, tabi ben
iddianamenin böyle herkes taraf›ndan
detayl› bir flekilde bildi¤ini
avukatlar›m vas›tas›yla ö¤renince,
bu defa 10 A¤ustos da ikinci bir
kamuoyu duyurusu yine
avukatlar›m›n arac›l›¤› ile yazmak,
bildirmek durumunda kald›m. 

Burada da, ayn› flekilde diyorum
ki:

iddianame aç›kland›ktan sonra
görülmüfltür ki, flahs›ma isnat olunan fiiller
ile halen tutuklu bulunmam Anayasa ve
insan haklar›na ayk›r› olup, gerçek d›fl›
tespitler ile suç olmayan fiillere, suç vasf›
verilmesi sebebi ile de, hukuk kurallar›
çi¤nenmifltir.
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Bir; bir kez daha belirtiyorum
ki, iddianamede ad› geçen sözde terör
örgütü üyeli¤i ilgili tek bilgim,
vatandafllar›m›z›n oldu¤u gibi, benim
de, sadece medya üzerinden
olmufltur.

‹ki; iddianame aç›kland›ktan
sonra görülmüfltür ki, flahs›ma isnat
olunan fiiller ile halen tutuklu
bulunmam Anayasa ve insan
haklar›na ayk›r› olup, gerçek d›fl›
tespitler ile suç olmayan fiillere, suç
vasf› verilmesi sebebi ile de, hukuk
kurallar› çi¤nenmifltir.

Üç; iddianamede 4 ayl›k
tutuklulu¤umun, o zamanki yani
A¤ustos ay›nda, flimdi 356 gün;
tutuklu kald›¤›m sürede oldu¤u gibi
ne flahs›m›n ifadeleri, ne gerçek
belgeler, ne de avukatlar›mca,
avukatlar›mca yap›lan savunma ve
deliller dikkate al›nmayarak, flahs›m
ile ilgili yanl› de¤erlendirme
yap›lm›flt›r.

Dört; flahs›ma gerçek d›fl›
tespitler ile suç isnat
edilmeye çal›fl›lm›fl ve
kesinlikle, ilgim olmayan
hayali örgütler oluflturularak,
bütün temel hak ve
özgürlüklerim engellenmifl,
sa¤l›¤›m›n da ciddi bir flekilde
zedelenmesine sebebiyet
verilmifltir. Müsaade eder
misiniz?”

Mh. Baflkan›:
”Yorulduysan›z,  ara verebiliriz?”

      Prof. Haberal:
”Say›n Baflkan,  Hekimim “Ara
vermemiz gerekti¤ini” söylüyor, bir
5 dakika ara verebilir miyiz?”

      Duruflmaya 10 dakika ara verildi.

      Duruflmaya kald›¤› yerden devam
olundu.

Prof. HABERAL V‹DEO
KONFERANS YOLU ‹LE
TESP‹T OLUNAN SORGU
VE SAVUNMASINA
DEVAMLA:

      Prof. Haberal:
”Teflekkür ederim, Say›n Baflkan.

Kusura bakmay›n yani sa¤l›¤›m
nedeni ile böyle bir ara vermek,
hekimim taraf›ndan zorunlu hale
geldi. Konuflmama devam ediyorum.

Say›n Baflkan, Say›n Üyeler;
ülkemiz, Atatürk ve  arkadafllar› ile
aziz flehitlerimizin hayat› pahas›na
yokluklardan kurulup, bizlere emanet
edilmifltir. Birinci görevimiz,
demokratik, laik, sosyal
hukuk devleti olan ülkemizin
yükselmesi ve yücelmesi için
çal›flmakt›r. ‹flte bu amaç ile
Anayasa’n›n da 25. ve 26.
maddelerindeki vatandafll›k
hakk›m›z› da kullanarak, ülkemizin
ulusal ve uluslararas› sorunlar›na
sahip ç›k›p, katk› sa¤lamak üzere
birçok geçmifl dönem parlamenteri,
bakan›, bürokrat› halen çal›flmakta,
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çal›flan ö¤retim üyeleri olarak Aral›k
2006’da önce Diyalog Grubu ad› ile
Kent Otel’in girifl kat›ndaki herkese
aç›k salonda çayl› ve kuru pastal›
toplant›lara bafllad›k. Bu
toplant›larda, herkes fikrini söyler
ve bas›n da bilgilendirilir. Yani öyle
kapal› kap›lar ard›nda yap›lan
toplant›lar de¤ildir.

Daha önce de bahsetti¤iniz gibi,
Say›n ‹lhan Selçuk’un düzenlemifl
oldu¤u toplant›lar ile hiçbir iliflkimiz,
hiçbir iliflkisi de yoktur bu
toplant›lar›n. Birkaç toplant› sonra,

acaba yeni bir siyasi olufluma
gidilmesi daha m› yard›mc› olur fikri
tart›fl›lm›flt›.

Buradaki amaç, bir yerden
ülkemizin sorunlar›na acaba
nas›l katk› sa¤layabiliriz, bir
bak›ma ülkeyi yönetenlere
de, acaba bu yönüyle bir
katk› sa¤layabilir miyiz
görüflü içerisinde hareket
edilmifltir. 
Bilahare, ayn› koflullar ile toplant›lar
yine çayl›, kuru pastal› olarak

Baflkent Üniversitesi’nin kuruluflu
olan Gölbafl› Patalya Oteli’nde
devam etmifltir.

Patalya Oteli, bütün
vatandafllar›m›z›n yan› s›ra, dernek,
vak›f, dü¤ün vesaire yan›nda
Cumhuriyet Halk Partisi, Anavatan
Partisi, Demokratik Sol Parti,
Milliyetçi Hareket Partisinin de
toplant›lar›na ev sahipli¤i yapm›fl,
dahas› bugün ülkemizi yöneten
iktidar partisi de kurulufl
çal›flmalar›n›, burada yapm›flt›r. 

Demek ki, bu faaliyetler, her

demokratik hukuk devletinde olmas›
gereken faaliyetlerdir. Bunun aksini
düflünenlerin, ne demokrasiden ve
ne de hukuk devletinden söz etmeye
hakk› olamaz.

Özetle, amac›, ülkemizin ulusal
ve uluslar aras› problemlerine katk›
sa¤lamak olan önce Diyalog Grubu
ve sonra da bu grubun kurdu¤u Milli
Egemenlik Hareketi anayasal hak
olarak, hukuk kurallar› içerisinde
çal›flan bir siyasi oluflumu hedefleyen
gruptur.

Özetle, amac›, ülkemizin ulusal ve uluslar
aras› problemlerine katk› sa¤lamak olan
önce Diyalog Grubu ve sonra da bu grubun
kurdu¤u Milli Egemenlik Hareketi anayasal
hak olarak, hukuk kurallar› içerisinde
çal›flan bir siyasi oluflumu hedefleyen
gruptur.
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Bir ülkede e¤er bu tip faaliyetler
yap›lam›yor ve insanlara korku
afl›lanmaya çal›fl›l›yor ise, o ülkede
demokrasiden uzaklafl›l›yor demektir.
Hele baz› insanlar, baflkalar›n›
engelleme ve karalama kampanyas›n›
yap›yorlar ise, bu daha da vahimdir.

Öfkeli Y›llar kitab›nda, ‹smet
Pafla “Bir ülkede, e¤er iftira rejimi
devam ederse, o milletin yabanc›
tehlikeleri önlemeye gücü yetmez”
demifltir. Bu tarihi vurgulamay›
Türkiye Cumhuriyetinin vatandafllar›
olarak çok iyi de¤erlendirmek
durumunday›z diye düflünüyorum. 

Bu konuda, Say›n Baflkan,
medyaya intikal etmifl genelde
toplant›lar›n büyük ekseriyetinde
yap›lan toplant›lar sonras› medyaya
bilgi verilmifltir. Kald› ki, biraz önce
söyledi¤im gibi herkes bu
toplant›larda aç›kl›k ile, kendi
bilgilerini ortaya koymufllar ve ne
düflündüklerini aç›klam›fllard›r. 

Dolay›s› ile, bir nevi adeta sanki
kapal› kap›lar arkas›nda gizli yap›lan
toplant›larm›fl gibi, bu toplant›lar›n
alg›lanmas›n› üzüntü ile karfl›l›yorum.

E¤er bir ülkede  bugün bu tip
toplant›lar yap›lam›yor ise, hatta
geçmiflte Konuflan Türkiye slogan›
e¤er bugünlerde ülkemizde geçerli
olmayacaksa, gerçekten, bu
toplumumuz için, bizler için çok
düflündürücü bir olayd›r, Say›n
Baflkan.

Merhum Baflbakan›m›z Bülent
Ecevit konusuna gelince; kendisini

her zaman rahmet ile anar›m.
Atatürk’ün söyledi¤i gibi “Beni Türk
Hekimlerine emanet edin”
söyleyiflini benimseyerek, kendisini
Baflkent Üniversitesi’nin Ankara
Hastanesi’nde, bizlere emanet etti¤i
için de flükranla an›yorum.

Benim branfl›m olmad›¤› için, ne
yaz›k ki, merhum baflbakan›m›z›n
tedavisinde yer almam mümkün
de¤ildi. Merhumun hastal›¤› ile ilgili
branfllardan meslektafllar›m›z,
kendisini baflar›l› bir flekilde tedavi
ettiler ve hastaneden taburcu oldu.
Tedavide görev alan arkadafllar›ma,
bir kez daha buradan teflekkür
ediyorum. Merhum Baflbakan›m›z›n
tedavisi s›ras›nda tanzim edilen …
27.05.2002 tarihli heyet raporunun
bir sureti dönemin baflbakanl›k
müsteflar› Say›n Ahmet fia¤ar’a,
taraf›mdan bizzat elden verilmifltir.
Bir kopyas› da Say›n Rahflan Ecevit’e
ve Say›n Baflbakan›m›z Bülent
Ecevit’e sunulmak üzere tutanak ile
Recai Birgün’e teslim edilmifltir.
Tedavisi devam ederken 26.06.2002
tarihinde merhum baflbakan›m›z›n
hastanemizde yap›lan kontrol
muayenesi ve tetkikleri sonucu
düzenlenen heyet raporu ve ayr›ca
01 Temmuz 2002 tarihli durum
bildiri raporu bir sureti baflbakanl›k
makam›na yine arz edilmifltir. 

Merhum baflbakan›m›z Bülent
Ecevit’in Baflkent Üniversitesi
Ankara hastanesi ve burada görevli
hekimler ile ilifli¤ini kesti¤i yönünde
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o tarihte çeflitli yaz›l› ve görsel
medyada yap›lan as›ls›z yay›nlar
üzerine, kendisi bizzat 12.07.2002
günü bas›n aç›klamas› yapm›flt›. Bu,
iflbu bas›n aç›klamas› ile, söz konusu
iddialar› yalanlayarak kurumumuz
uzman ve yöneticilerine bir kez daha
flükranlar›n› iletmifltir.

Ayr›ca, o tarihte medyada
yay›nlanan as›ls›z haberleri
nedeni ile, Baflkent
Üniversitesi olarak yasal
haklar›m›z› kulland›k ve yarg›
mercilerine müracaat ettik.

Bu davalardan koruma
müdürü Recai Birgün
aleyhine aç›lan ilk davam›z›n
tarihi 19.12.2002 olup, bu
flah›s aleyhine ilk kez
açt›¤›m›z davan›n yan› s›ra
sonradan aç›lan muhtelif ceza
ve hukuk davalar›n›n
yarg›lamas› da halen devam
etmektedir. Burada, bir konuyu
aç›klamak istiyorum, Say›n Baflkan;
bu kifli ile ilgili 2003’ten beri benim
ve üniversitemizin bu mahkemeleri
devam ederken, bu kiflinin, savc›lar

taraf›ndan normal bir tan›k gibi
dinlenip ve onun söylediklerinin de,
iddianameye geçilmesi, gerçekten
ne kadar yasald›r? Bunu sizlerin
takdirine sunuyorum. Ayr›ca, bu
hususta, gerçek d›fl› yay›n yapan
medya kurulufllar› ve flah›slar›
aleyhine açm›fl oldu¤umuz tazminat
davalar› da kazan›lm›flt›r. Onlar›,
biraz sonra sizlere takdim edece¤im.
Taburcu tarihinden itibaren,  merhum
Baflbakan›m›z Bülent Ecevit yaklafl›k
7 ay kadar baflbakanl›k yapm›fl, dört
buçuk y›l daha yaflam›flt›r.

Ayr›ca, bu süre içerisinde iki kez de
Oran’daki evinde Baflkent
Üniversitesinin kuruluflu olan Kanal
B’ye konuk olarak kat›lm›flt›r. 

Dolay›s› ile, merhum
baflbakan›m›z Bülent Ecevit’in
tedavisi ile ilgili olarak flahs›m ve
Baflkent Üniversitesi Ankara
Hastanesi aleyhine yap›lan iddialar›n
tümü gerçekd›fl› ve bir iftirad›r. 

‹stanbul Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’nda yürütülen
2008/1756 say›l› soruflturma
esnas›nda, biraz önce söyledi¤im gibi

”..ayn› flekilde doktorun merhum baflbakan›n
hastal›¤›n›n tamamen iyileflti¤ini, hiçbir
s›k›nt›n›n olmayaca¤›n› belirtti¤ini” söyleyerek,
Baflkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde
yap›lan tedavinin do¤ru oldu¤unu aç›kça teyit
etmifltir.
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tan›k olarak vermifl oldu¤um ifadenin
ikinci sayfas›n›n son paragraf›nda
Recai Birgün “Bülent Ecevit’in evine
gizli olarak getirdi¤i doktordan”
bahsetmektedir. Bu ka¤›t elimdedir.
‹kinci sayfas›n›n son paragraf›nda,
bu flimdi belirteceklerimi
söylemektedir Recai Birgün,
ifadesinin devam›nda “Bu doktorun,
baflbakan›m›z› muayene etti¤ini;
muayene sonras›nda herhangi bir
hastal›¤›n›n olmad›¤›n›, omurga
çökmesi ile ilgili iyileflti¤ini

söyledi¤ini” aç›kça belirtmektedir. 
Yine, ayn› ifadenin devam›nda

“Gece gizlice bir hastanenin seyyar
röntgen cihaz›n› al›p, eve
getirdiklerini; baflbakan›n filmlerini
çektiklerini ve orada da,  ayn› flekilde,
doktorun, merhum baflbakan›n,
hastal›¤›n›n tamamen iyileflti¤ini,
hiçbir s›k›nt›n›n olmayaca¤›n›
belirtti¤ini” söyleyerek, Baflkent
Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde

yap›lan tedavinin do¤ru oldu¤unu
aç›kça teyit etmifltir.

Ayr›ca, 15.02.2010 tarihinde
Recai Birgün’ün NTV “Bir Günün
‹çinden” program›na kat›larak ve
ayn› gün Habertürk kanal›nda da “Bir
Günün Bafll›klar›” program›na canl›
olarak ba¤lanarak, adeta as›ls›z
iddialar› tekzip ederek, “Baflkent
Üniversitesi Ankara Hastanesi’nden
mutabakat ile ç›kt›klar›n›; fakat, daha
sonra Demokratik Sol Parti Genel
Merkezi’nden ald›klar› bilgi ile

kontrole gelmediklerini” söylemifltir.
O Recai Birgün’ün, söyledi¤im

gibi ifade tutana¤›, Say›n Baflkan,
bu belge NTV’ de ve Haber Türk
Recai Birgün’ün 15.02.2010
tarihinde canl› yay›na ba¤lanarak bu
beyanlar›n› kulland›¤›, bu belge
Recai Birgün ile ilgili avukatlar›m›n
açm›fl oldu¤u iddia var.

Ve buradaki belge de, Recai
Birgün’ün son, son olarak 31.03.2010

..tutuklama kararlar›nda geçen flu kuvvetli
flüphe ne ise anlafl›ls›n ki, ben de, aziz
milletimize, ö¤rencilerimize, Baflkent
Üniversitesi ve kurulufllar›nda çal›flan
binlerce arkadafl›m›za, Türk Devletlerinde,
Ortado¤u’da, Asya’da, Uzak Do¤u’da,
Avrupa’da ve Amerika’daki bilim, ilim
insanlar›na anlatay›m, onlara hesap
vereyim.
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tarihinde, mahkemedeki ifadesini
göstermekte.

Ayr›ca, baz› kifliler hatta bunlar›n
aras›ndan milletvekilleri bile var.
Onlar ile ilgili açm›fl oldu¤umuz
tazminat davalar›n› da kazanm›fl
bulunmaktay›z. Bunlar, onlar ile ilgili
belgeler Say›n Baflkan. ‹stenildi¤i
zaman,  elimde;  Hakim Bey’e
takdim edebilirim, memnuniyetle
verebilirim.

Say›n Baflkan, Say›n
Üyeler flimdi sizden bir talebim
var. Bana, her fleyin sorulmas› ki,
benim 356 gün tutuklu kalmama

sebep olan ve hakk›mda verilen tüm
tutuklama kararlar›nda geçen flu
kuvvetli flüphe ne ise anlafl›ls›n ki,
ben de, birincisi; aziz milletimize,
ikincisi; ö¤rencilerimize, üçüncüsü;
Baflkent Üniversitesi ve
kurulufllar›nda çal›flan binlerce
arkadafl›m›za, dördüncüsü; Türk
Devletlerinde, Ortado¤u’da, Asya’da,
Uzak Do¤u’da, Avrupa’da ve
Amerika’daki bilim, ilim insanlar›na
anlatay›m, onlara hesap vereyim.

Bilgelik Hikayeleri kitab›n›n 236.
sayfas›nda aynen belirtildi¤i gibi; en
k›sa anayasa, tabi bunu söylerken
bugünkü anayasa çal›flmalar›n›

kastetmiyorum, bunu özellikle
belirtmek istiyorum. Orada deniyor
ki; bilgeler toplan›yor, bilgeleri
topluyorlar. Onlara diyorlar ki;
dünyan›n en k›sa anayasas›n› yap›n›z.
Her bilge, kendisi ile ilgili bir öneride
bulunuyor. Bilgelerden bir tanesi
diyor ki; en k›sa anayasa bana göre
“Kendinize yap›lmas›n›
istemedi¤iniz fleyi, baflkalar›na
yapmay›n. Kanun budur, gerisi
sadece yoruma kalm›flt›r.”

‹flte, o bilgeler aras›nda birinci
olarak, bu bilge seçiliyor.

 ‹ki; yine ayn› kitab›n 52.

sayfas›nda yer ald›¤› üzere,
Socrates’e sorarlar “ Dünyay› ayakta
tutan fley nedir? Socrates; “ Bu dünya
adalet ile ayakta durur. Zulüm geldi¤i
zaman, o devletin varl›¤›
düflünülemez” diye cevap verir.

Üç; ayn› kitab›n 78. sayfas›nda,
Büyük ‹skender,  Hocas›
Aristoteles’e sorar “ Lider için,
adalet mi daha iyidir?  Yoksa,  cesaret
mi?

Hocas› Aristoteles “ Adalet
oldu¤u zaman, cesarete gerek
kalmaz” diye cevap veriyor.

Yüce Kitab›m›z Kuran’›
Kerim’in Araf 29, Mümin 20, Nahl

Socrates’e sorarlar “ Dünyay› ayakta tutan
fley nedir? Socrates; “ Bu dünya adalet ile
ayakta durur. Zulüm geldi¤i zaman, o devletin
varl›¤› düflünülemez” diye cevap verir.
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90, Nisa 58 surelerinde de “Adalet,
Yüce Allah’›n emridir” buyurmufltur.

Maruzat›m bunlardan ibarettir.
Say›n Baflkan, Say›n Üyeler; flimdi
356 gün sonra, bana yöneltece¤iniz
her soruyu cevapland›rmaya haz›r›m
teflekkür ederim.”

Mh. Baflkan›:
"San›¤a, klasör 6 diz 247’deki

Emniyette verdi¤i ifade okundu,
dinliyorsunuz de¤il mi?”

     Prof. Haberal:
 ”Evet , duyuyorum efendim.
Ben, okudum onlar›, Say›n
Baflkan›m.”

     San›k Mehmet Haberal müdafi 

Av. Köksal
Bayraktar:

”‹fade ile ilgili olarak, müsaade
ederseniz çok k›sa bir iki cümle
söylemek istiyorum. fiimdi efendim,
müvekkilimiz ‹stanbul.”

     Mh. Baflkan›:
"Efendim isminizi de, isminizi de,
zab›t’a geçer misiniz?”

     San›k Mehmet Haberal müdafi
Av. Köksal Bayraktar söz istedi
verildi:

"Pardon, evet. Av. Köksal
Bayraktar.

Müvekkilimiz, ‹stanbul’a
getirildi¤i 13 Nisan 2009’dan sonra

emniyette 3 gün gündüz ve gece
bekletildikten daha sonra 16 Nisan
2009’da saat 12:45’te ifadeye
al›nm›flt›r ve bu ifadesi emniyet daha
sonra savc›l›k, daha sonra hakim
huzurunda verdi¤i ifadelerle 17 Nisan
2009 sabah saat 5:30’a kadar devam
etmifltir.

Say›n baflkan›m, okumay›
istedi¤iniz ve düflündü¤ünüz
okumaya haz›rland›¤›n›z
tutanaklarda biz esas itibariyle karfl›
duraca¤›m›z yoktur müvekkilimiz
aynen bunlar› aktarm›flt›r. Ancak bu
ifadelerin al›fl süresi tam tam›na 16
saat 45 dakika sürmüfltür; 70 yafl›na
yaklaflan ve hastal›¤› art›k t›bben
sabit olmufl olan bir ö¤retim üyesinin
16 saat 45 dakika vermifl oldu¤u
ifadelerdir bunlar.

Dolay›s›yla savunma olarak flunu
arz ediyoruz Say›n Baflkan›m ve
De¤erli Üyeler. Bu ifadelerin
al›nmas›nda CMK’nun 148.
maddesinde yer alan yorma
kavram›n›n bulundu¤unu ve
müvekkilimin son derece yorucu
bedenen fiziken ve psikolojik olarak
yorgun bir ortamda söylemifl oldu¤u
sözlerin dikkate al›nmamas›n›
önemle arz ediyoruz. Nitekim, bu
nedenledir ki, ifadesini saat 5:45’te
sabaha karfl› verdikten sonra, o s›rada
müvekkilimiz art›k yorgunluktan
bitap ve ayn› zamanda kalp
rahats›zl›¤›n›n etkisiyle, Befliktafl
A¤›r Ceza Mahkemesinde koridorda
y›¤›l›p kalm›flt›r tafl koridorlar
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üzerinde. Bunu arz ediyoruz
efendim.”

Mh. Baflkan›:
"Efendim,  o da zab›tlarda var

zaten. Bahsetti¤iniz konular,
buyurun.”

     San›k Mehmet Haberal müdafi 
Av. Köksal Bayraktar:

”Teflekkür ederim, teflekkür ederim.”

     Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6 dizi 247’deki

emniyet ifadesi okundu, soruldu.”

Prof. Haberal:
”Evet Efendim.”

     Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6 dizi 242’deki

emniyet ifadesinin 1 ve 2. cevab›
okundu, soruldu.”

     Prof. Haberal:
”Evet.”

     San›k Mehmet Haberal müdafi
Av. Dilek Helvac› söz istedi verildi:

"Müvekkilimizin emniyette
vermifl oldu¤u ifadesi s›ras›nda,
henüz bu dinlemelerin bir mahkeme
karar›na dayal› olarak al›n›p
al›nmad›¤› tespit edilmemiflti. Bu
nedenle, biz say›n mahkemenize
bugün bir dilekçe takdim ettik.
Sadece 13 telefon tapesi, do¤rudan
cep telefonu aranmak suretiyle

gerçekleflti¤inden, sadece bu telefon
tapeleriyle ilgili soru yöneltilmesini
ve bu tapelerle ilgili olarak flu anda
da yasad›fl› delil mahiyetinde
kendisine soru yöneltilmemesini
talep ediyoruz efendim. Çünkü
hukuka ayk›r› delil oldu¤u.”

     Mh. Baflkan›:
"Avukat han›m.”

     San›k Mehmet Haberal müdafi
Av. Dilek Helvac›:

”Efendim.”
     Mh. Baflkan›:

"Burada, benim okuduklar›m
müvekkilinizle ilgili olmayan yani
flu flekilde ilgili olmayan, direk
kendisinin görüflmedi¤i ancak baflka
kiflilerin konuflmalarla ismi geçti¤i
gerekçesiyle sorulan fleylerdi; onlar›
okuyorum.”

    San›k Mehmet Haberal müdafi
Av. Dilek Helvac›:

”Do¤ru da ama efendim,
anl›yorum da, bu flekilde süreç
bafllad›. O nedenle, müvekkilime
bunlar› teyit ettirtiyorsunuz.  O
anlamda, bu müdahalede bulundum
efendim.”

     San›k Mehmet Haberal söz
istedi verildi:

"Bu, sizin söylemifl oldu¤unuz
olay›, emniyette bana söylendi¤i
zaman “benim özel kalemimin, bana
böyle bir bilgi iletmedi¤i do¤rudur”
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diye ifade ettim. Yoksa, iki kifli
aras›nda geçen konuflmayla, benim
herhangi bir ilgim olamaz, yani orada
bir bilgim olamaz.

      Mh. Baflkan›:
"Efendim, zaten o soruldu size

yani bir gayet tabi olamaz ve o
soruldu. Nedir diyor bunu
aç›klanmas› istendi. Siz de ve “böyle
bir bilgi bana sekreterim taraf›nda
ulaflt›r›lmad›” fleklinde cevap
verdiniz zaten.”

     Prof. Haberal:
”Ulaflt›r›lmad› hay›r ulaflmad›,

böyle bir bilgi ulaflt›r›lmad›. Onu
söylemek istiyorum sekreterim
taraf›ndan.”

Mh. Baflkan›:
"Zaten, ifadenizde bunu

aç›klam›fls›n›z.”

     Prof. Haberal:
”Evet.”

     Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6 dizi 242’deki

emniyet ifadesinin 1. cevab› okundu,
soruldu.”

     Prof. Haberal:
”Evet do¤rudur efendim.”

     Mh. Baflkan›:
"Biraz, evvel size tan›m›yorum

diye okudum yanl›fl okumuflum

tan›yorum demiflsiniz yani siz Yaflar
Okuyan ile Tuncay Özkan’›
tan›d›¤›n›z› söylediniz.”

     Prof. Haberal:
”Hay›r efendim Yaflar Okuyan

ile Tuncay Özkan’› tan›yorum diye
söyledim.

     Mh. Baflkan›:
"Ha tan›yorum dediniz tamam.”

     Prof. Haberal:
”Hay›r tan›yorum efendim, bana

siz.”

     Mh. Baflkan›:
"Tan›m›yorum diye ben okudum

efendim. Ben okudum. Gerçekte,
tan›d›¤›n›z› belirtmiflsiniz yani.”

     Prof. Haberal:
”Ha affedersiniz anlad›m. hay›r

affedersiniz. yanl›fl olmufl her ikisini
de tan›yorum.”

     Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6 dizi 242’deki

emniyet ifadesinin 2,3 ve 4. cevab›
okundu, soruldu.”

    Prof. Haberal:
”Evet do¤rudur.”

     Mh. Baflkan›:
"Efendim sesim geliyor de¤il

mi?”
     Prof. Haberal:
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”Evet.”

     Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6 dizi 241’deki

emniyet ifadesinin 1. cevab› okundu,
soruldu.”

     Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

     Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6 dizi 240’deki

emniyet ifadesinin 1. cevab› okundu,
soruldu.”

     Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

     Mh. Baflkan›:
"Biraz evvel okudum size. Hangi

protokollerden kiflilerle görüflüyorum
dediniz. Cevaben okudum, size
hat›rlad›n›z m›? “Ben, üniversite
rektörü olmam nedeniyle pek çok
resmi toplant›ya davetli olarak
kat›lmaktay›m. Söz konusu
toplant›larda, protokolde yer alan
bakan, milletvekili, üst düzey
bürokrat, yüksek yarg› mensubu,
rütbeli askerleri bu vesileyle
karfl›laflmakta ve tan›maktay›m”
demiflsiniz. Ona da, cevaben ,oraya
at›fta bulunuyorsunuz.”

     Prof. Haberal:
”fiimdi Say›n Baflkan›m; ben,

üniversite rektörüyüm. Protokolle
ilgili yap›lan toplant›lara do¤al olarak

yani davetli olarak kat›l›r›m. O
toplant›larda da, kim bu toplant›lara
kat›l›yorsa yani normaldir gayet tabi.
Orada onlarla karfl›lafl›yorum. Bu
bütün benim pozisyonumda olan
insanlar geçerli oldu¤u gibi, bir
bak›ma üst düzey bürokrasi içinde
geçerlidir. Hatta beni ba¤›fllay›n
lütfen; sizin için de geçerlidir. Yar›n
bir toplant›ya kat›l›rs›n›z, oraya
kat›lan bütün insanlarla elbet ki
karfl›lafl›rs›n›z. Yani normal yaflam›n
bir parças›d›r.”

     Mh. Baflkan›:
"Efendim hepimiz için geçerlidir.

San›¤a klasör 6 dizi 239, 238, 237,
236, 235, 234, 233, 232, 231, 230,
229, 228, 227 ve 226’daki emniyet
ifadesinin1, 2 ve 3. cevab› okundu,
soruldu.”

     Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

     Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6 dizi 226’deki
emniyet ifadesinin 4. cevab› okundu,
soruldu.”

     San›k Mehmet Haberal müdafi
Av. Dilek Helvac›:

”Say›n Baflkan›m, bu konuflma
içeri¤inde herhangi bir suç unsuru
olmamakla birlikte, usulüne uygun
bir dinleme karar›na
dayanmad›¤›ndan, bu sorunun
yöneltilmemesini ve kabul
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etmedi¤imizi belirtiyoruz efendim.”

    Prof. Haberal:
”Ama, ayr›ca, o söyledi¤im fley

do¤rudur Baflkan›m. Benim herhangi
bir hiyerarflik durumum Say›n Hurflit
Tolon ile söz konusu olamaz. Hurflit
Tolon’u, ben Genelkurmay’da 1.
Ordu Komutanl›¤›’nda daha önce
belirtti¤im flartlarda tan›yorum ve
kesinlikle böyle bir fley söz konusu
de¤ildir.

Dolay›s›yla, herkesin kendine
göre bir konuflma tarz› var, Say›n
Baflkan. Dolay›s›yla, bu benim
bilgilerim içerisinde, Say›n Tolon’un
normal bir konuflma tarz›d›r. Yoksa,
onun d›fl›nda herhangi bir fley oldu¤u
söz konusu olamaz.”
     

Mh. Baflkan›:
" Peki efendim.”

Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6 dizi 22’daki

emniyet ifadesinin 5. cevab› okundu,
soruldu.”

     Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

     Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6 dizi 225’deki

emniyet ifadesinin 1, 2 ve 3. cevab›
okundu, soruldu.”

     Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

     Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6 dizi 224’deki

emniyet ifadesinin 1, 2, 3 ve 4. cevab›
okundu, soruldu.”

     Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

    Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6 dizi 223’teki

emniyet ifadesinin 1, 2 ve 3. cevab›
okundu, soruldu.”

     Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

     Naip Hakim Hüsnü Çalmuk:
”Baflkan›m doktor bey ö¤le aras›

verilmesi gerekti¤ini söylüyor.”
     Mh. Baflkan›:

"Öyle mi.”

      Duruflmaya saat 13:00’a kadar

duruflmaya ara verildi.

     Duruflmaya kald›¤› yerden devam
olundu.

      Bu arada tutuksuz san›k Adnan
Bulut ile bir k›s›m san›klar›n
müdafileri Av. Hasan Fehmi Demir,
Av. Cavit Subafl›, Av. Rukiye Kibar,
Av. Zeki Aksoy, Av. Filiz Esen, Av.
Deniz Baykal, Av. Mihaye fiimflek,
Av. Mehmet Eren Turan ve Emine
Gaye Akaslan’›n geldi¤i görülmekle
huzurdaki yerlerine al›nd›.
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      San›k  Mehmet Haberal video
konferans do¤rultusunda yatt›¤›
hastanede tekrar huzura al›nd›.

      Sorgu ve savunmas›na devamla.
Emniyette verdi¤i ifadenin kald›¤›
yerden okunmas›na devam olundu.

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 222’deki

emniyet ifadesinin birinci cevab›
okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 222’deki

emniyet ifadesinin ikinci cevab›
okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
 ”Do¤rudur efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 222’deki

emniyet ifadesinin üçüncü cevab›
okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
 ”Do¤rudur efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 221’deki

emniyet ifadesinin cevab› okundu,
soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 220’deki

emniyet ifadesinin birinci cevab›
okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Bak›n, Say›n Baflkan›m, Say›n

Baflkan›m; soruyu bafl›ndan
alg›layamad›m. Bir daha,
tekrarlamak mümkün mü?”

     Mh. Baflkan›:
"Efendim, tamam›n› okuyum

size. San›¤a, klasör 6, dizi 221’deki
emniyet ifadesinin birinci soru ve
Klasör 6 dizi 220’deki cevab›
okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
 ”Do¤rudur baflkan›m. Zaten daha
önceki bugün ö¤leden önce yapt›¤›m
konuflmam›zda da, o konuda detayl›
bilgi verdim.”

      Mh. Baflkan›:
"Aç›klamada, bulundunuz

zaten.”

     Prof. Haberal:
”Evet aç›klamada bulundum.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 220’deki

emniyet ifadesinin ikinci cevab›
okundu, soruldu.”
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      Prof. Haberal:
”Bak›n Say›n Baflkan›m,  davay›

anlayamad›m Baflkan›m.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 220’deki

emniyet ifadesinin ikinci ve üçüncü
cevab› okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 219’daki

emniyet ifadesinin birinci cevab›
okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi

219’dakiemniyet ifadesinin ikinci
cevab› okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

     Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi

219’dakiemniyet ifadesinin üçüncü
cevab› okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur.”

      Mh. Baflkan›:

"San›¤a klasör 6, dizi 218’deki
emniyet ifadesinin birinci cevab›
okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 218’deki

emniyet ifadesinin ikinci cevab›
okundu, soruldu.”

     Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 218’deki

emniyet ifadesinin üçüncü cevab›
okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 217’deki

emniyet ifadesinin birinci cevab›
okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 217’deki

emniyet ifadesinin ikinci cevab›
okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
 ”Do¤rudur efendim.”
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      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 217’deki

emniyet ifadesinin üçüncü cevab›
okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 216 ve

215’deki emniyet ifadelerinin
cevaplar› okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

     Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 214’deki

emniyet ifadesinin birinci cevab›
okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

San›k Mehmet Haberal müdafi
Av. Dilek Helvac›:

”Say›n Baflkan›m, Say›n
Baflkan›m, içeri¤i itibariyle herhangi
bir suç unsurunu bar›nd›rmamakla
birlikte, CMK 206/2 uyar›nca bir
dinleme karar›na dayal› olmayan bu
görüflme delil olarak de¤erlendirilip
yarg›lamaya esas al›namaz kabul
etmiyoruz efendim.”

     Prof. Haberal:
”Say›n Baflkan›m, buna ra¤men

cevab›m do¤rudur. Onu bilerek

belirtmek istiyorum.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 213’deki

emniyet ifadesinin birinci cevab›
okundu, soruldu.”

      San›k Mehmet Haberal müdafi
Av. Helvac›:

”Ayn› flekilde efendim. Say›n
Baflkan›m ayn› flekilde efendim. Bir
dinleme karar›na dayal› de¤ildir
efendim. Hukuka ayk›r› delildir;
ancak bir suç unsuru da
bar›nd›rmamaktad›r. Hiçbir suç
unsuru da yoktur, bu konuflmada.”

     Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 213’deki

emniyet ifadesinin ikinci cevab›
tekrar okundu soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Say›n Baflkan›m konuflma

do¤rudur, yaln›z avukat›m Dilek
Helvac›’n›n söyledi¤i de geçerlidir.”

     Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 213’deki

emniyet ifadesinin ikinci cevab›
tekrar okundu soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Cevab›m do¤rudur efendim.

Yaln›z, biraz önceki Dilek Helvac›
avukat›m›n da söyledi¤i geçerlidir.”

      San›k  Mehmet Haberal müdafi
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Av. Helvac›:
”Efendim bir dinleme karar›na

dayal› olmad›¤›ndan dolay›
yarg›lamaya esas al›namaz. Ancak,
konuflma içeri¤inde herhangi bir suç
unsuru yoktur.”

      Mh. Baflkan›:
"Avukat han›m, bunlar›n hepsini

okuyaca¤›m.”

      San›k Mehmet Haberal müdafi
Av. Helvac›:

” Efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"Bunlar›n hepsini okuyaca¤›m.

Sonra hangisiyse hepsine tek tek flerh
koyabilirsiniz. Lütfen, bunu
bölmeyin olur mu?”

      San›k  Mehmet Haberal müdafi
Av. Helvac›:

”Peki efendim nas›l uygun
bulursan›z.”

      Mh. Baflkan›:
"Hepsini okumak

durumunday›m. Bu okuduklar›mdan
hangisi yasal dayanaktan yoksundur?
Yoksun ise bunlar› komple
bildirirseniz, toplu bildirirseniz çok
daha çabuk yol al›r›z.”

      San›k Mehmet Haberal müdafi
Av. Helvac›:

”Say›n Baflkan›m, usul
ekonomisi aç›s›ndan kat›l›yorum.

Yaln›z, siz müvekkilime do¤rudan
sordu¤unuz zaman, onun ikrar›ym›fl
gibi bir delil elde etmifl oluyorsunuz.
Bunu bertaraf etmek için, bu
yarg›lamaya esas al›namaz.”

     Mh. Baflkan›:
"Efendim neyin ikrar, neyin ikrar

oldu¤una mahkeme karar verir
lütfen.”

     San›k  Mehmet Haberal müdafi
Av. Helvac›:

”Tabi ki efendim, Tabi ki
efendim bende müdafi olarak bunu
belirtmek istiyorum.”

      Mh. Baflkan›:
"Biz kendisinden, kendisinden

ikrar almaya yönelik hiçbir davran›fl
içerisinde olmay›z avukat han›m.”

      San›k  Mehmet Haberal müdafi
Av. Helvac›:

”Efendim zaten bir suç unsuru
yok, o yüzden ikrar anlam›nda da
onu kastetmiyorum. Teknik anlamda
kulland›m teflekkür ederim.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 212’deki

emniyet ifadesinin birinci cevab›
okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur baflkan›m. Daha önce

say›n Hurflit Tolon da belirtti¤im gibi
herkesin kendine göre bir konuflma
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tarz› var Say›n ‹nan’›n da konuflma
tarz› bu flekildedir. Onu, özellikle
belirtmek istiyorum.”

      Mh. Baflkan›:
"Zaten, bunu detayl› aç›klad›n›z.

Zaten, cevab›n›zda da aç›klad›n›z
onu.”

      Prof. Haberal:
”Evet.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 211’deki

emniyet ifadesinin birinci cevab›

okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur Baflkan›m.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 211’deki

emniyet ifadesinin ikinci cevab›
okundu, soruldu.”
     Prof. Haberal:

”Do¤rudur, Say›n Baflkan›m.”

    Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 210’daki

emniyet ifadesinin birinci cevab›
okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur, Say›n Baflkan, bu

konuflmayla ilgili benim herhangi
bir flekilde talimat›m olmam›flt›r.

     Mh. Baflkan›:
"Bu konuda, siz mi talimat

verdiniz diye sormufllar size.”

      Prof. Haberal:
”Olmam›flt›r. Kald› ki, Nahit

Duru ayn› kanalda yani Kanal B

televizyonunda kendisi aç›klama
yaparak, bunun tamamen kendisine
ait bir yorum oldu¤unu benimle
kesinlikle bir iliflkisi olmad›¤›n›
beyan etmifltir ve özür dilemifltir.”

      Mh. Baflkan›:
"Efendim, zaten cevab›n›zda da

“Bu konu kesinlikle benimle ilgisi
olmayan maalesef genel müdürün
yapm›fl oldu¤u konuflmad›r. Kald›
ki, daha sonra genel müdür hem
benden, hem de toplumdan özür
dilemifltir. Arkas›ndan genel

Nahit Duru ayn› kanalda yani Kanal B
televizyonunda kendisi aç›klama yaparak,
bunun tamamen kendisine ait bir yorum
oldu¤unu benimle kesinlikle bir iliflkisi
olmad›¤›n› beyan etmifltir ve özür dilemifltir.”

45



müdürlükten de istifa etmifltir.
Yönetim kurulumuz da istifas›n›
de¤erlendirmifl ve kabul etmemifltir”
fleklinde beyan›n›z var.

Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 210’daki

emniyet ifadesinin ikinci cevab›
okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 210’daki

emniyet ifadesinin üçüncü cevab›
okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 209’daki

emniyet ifadesinin birinci ve ikinci
cevab› ile dizi 208’deki birinci cevab›
okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"Efendim rahats›zl›k duydu¤unuz

an, haberimiz olsun. Sizi, buradan
takip edemiyoruz. Yoruldu¤unuzda
haberimiz olsun, ara verelim.”

      Prof. Haberal:
”Çok teflekkür ederim.

Hassasiyetinize çok teflekkür ederim
Say›n Baflkan devam edebilirim.”
      Mh. Baflkan›:

"San›¤a klasör 6 dizi 208’deki
emniyet ifadesinin bir ve ikinci
cevab› okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6 dizi 207, 206,

205, 204, 203 ve 202’deki emniyet
ifade cevaplar› okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6 dizi 201’deki

emniyet ifadesinin birinci cevab›
okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur, Say›n Baflkan. Kanal

B’de 250’den fazla insan
çal›flmaktad›r ve herkesin kendine
göre bir tak›m programlar› vard›r. O
programlara göre, de¤iflik bilgiler,
gayet tabi televizyon kanal› oldu¤u
de¤iflik yerlerden alabilirler. O
aramada benim ofisimde bulunan
sadece üç tane CD’dir. Onlardan bir
tanesi kurmufl oldu¤um Açkar
fabrikas› yani süt ürünlerini yapan,
peynir yapan iflte ya¤ yapan, yo¤urt
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yapan fabrikan›n ismi Açkar’d›r onun
reklam›d›r. Di¤eri de¤iflik firmalar›n
bir iki reklam›d›r. Üçüncüsü de bir
de¤iflik bir fleydir dolay›s›yla benim
bu ofisimde bulunan sadece üç tane
CD’dir. Gerisi tamamen kurumda
çal›flan kiflilerin konumlar› itibariyle
yapt›klar› program gere¤i,
kendilerine gelen bilgilerdir ve bu
da,  ondan ibarettir.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a dizi 201’deki emniyet

ifadesinin ikinci cevab› okundu
soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Evet, evet efendim. Evet bu

arkadafl›m›z ayn› zamanda milli
güvenlik genel sekreterli¤i akademisi
taraf›ndan düzenlenen programlara
kat›lan arkadafl›m›zd›r. Kendisi de
zaten belgeli olarak bunun
belgelerinin kendisine ait oldu¤unu
bildirmifltir. O da dosyam›za tanzim
edilmifltir.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a dizi 201’deki emniyet

ifadesinin ikinci cevab› tekrar okundu
soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a dizi 201’deki emniyet

ifadesinin üçüncü cevab› tekrar

okundu soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”
Mh. Baflkan›:
"San›¤a dizi 200, 199 ve

198’deki emniyet ifadesi cevaplar›
okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Say›n Baflkan, bu söylediklerim

do¤rudur. Yaln›z flunu belirtmek
istiyorum bu konu ‹zmir’deki
hastanemizle ilgili orada çal›flan bir
müdür, hastane yetkilisiyle ilgilidir
ve kendisiyle ilgili bütün yasal
müracaatlarda bulunulmufl, kendisi
mahkum olmufltur. Müsaade
ederseniz, o davalar› takip eden
avukat Belgin Özersin burada. O
k›sa, bir aç›klama yapabilir size.”

      Mh. Baflkan›:
"Efendim bitirelim sualleri,

sualleri bitirelim. O aç›klamalar›
al›r›z, sonra avukat han›mdan. Zaten,
di¤er avukat han›m da fley yapacak.
San›¤a klasör 6, dizi 197’deki
emniyet ifadesinin birinci ve ikinci
cevaplar› okundu soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6, dizi 196’daki

emniyet ifadesinin cevab› okundu,
soruldu.”

47



      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim. O konuda

söyledi¤im gibi Belgin Özersin
müdafiim aç›klama yapacakt›r uygun
görürseniz.”

      Mh. Baflkan›:
"Avukat han›m.”

      San›k Mehmet Haberal müdafi 
Av. Belgin Özersin söz istedi
verildi:
 “Say›n Baflkan›m, Say›n
Baflkan›m; Say›n Mehmet Haberal’›n
sorgusu s›ras›nda bizzat bulundu¤um
için, bu sorular bize yöneltildi¤inde,
müvekkilimin istikrarl› ve net
cevaplar›n› sunduk. Zaman çok k›sa
oldu¤u için, bunlar› çok k›sa olarak
cevapland›rd›k. Bu davalar, ‹zmir’de
Kurulu bulunan hastanenin müdürü
olarak çal›flmakta olan kiflinin, naylon
faturalar kullanmak suretiyle kurumu
yaklafl›k 3 trilyonluk zarara u¤ratmas›
sebebiyle aç›lan kamu davas› ile ilgili
evraklard›r. Bu kifliler, s›rf bu suçtan
kurtulmak ad›na, müvekkilimizi
karalamaya yönelik çeflitli iddialarda
bulunmufllar, bunlar›n bir k›sm›
savc›l›¤a intikal etmifltir. Savc›l›¤a
intikal edenlerden tamam›nda,
müvekkilimiz aleyhine yap›lanlar
“takipsizlikle” sonuçland›¤› gibi,
bilahare açt›¤›m›z davalarda bu
kifliler hakk›nda da ayr›yeten iftira
suçundan da mahkumiyet kararlar›
verilmifltir. ‹zmir’de yap›lan bu

yolsuzlukla ilgili kamu davas›
neticelenmifl ve burada yarg›lanan,
biraz evvel de ismi geçen Sibel
Akyel, Filiz Tuzcu, Gaye Üzümcü
isimli kifliler mahkum olmufllard›r
ve flu anda da, halen mahkumiyetleri
kesinleflerek flu anda da cezaevinde
bulunmaktad›rlar.”

      Mh. Baflkan›:
”Avukat han›m bahsetti¤iniz

konu Karfl›yaka 2 A¤›r Ceza
Mahkemesi’nin 2004/73 esas›na
kay›tl› dava dosyas› m›?”

      San›k Mehmet Haberal müdafi
Av. B.Özersin

”Evet efendim, tüm bu evraklar,
tüm evraklar bu dosyan›n içinde kül
halinde mevcuttur.”

      Mh. Baflkan›:
”Anlafl›ld›, anlafl›ld› avukat

han›m.”

     Av. B.Özersin
”Bunun d›fl›nda, burada sorulan

bize yöneltilen evrak, bu davan›n
san›klar›n›n, müvekkillimiz hakk›nda
suç duyurusu yapmalar› neticesine
dayanan bir k›s›m iddialard›r. Bu
davalarda, müvekkilimiz hakk›nda
“Takipsizlik Karar›” verilmifl
akabinde de bu iftirada bulunanlar
hakk›nda biz dava açt›k ve bunlardan
iftiradan mahkum oldular.”

      Mh. Baflkan›:
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”Peki avukat han›m, avukat siz
bir fley.”

      Av. B.Özersin
”Bu olaylarla ilgili yaklafl›k 15’e
yak›n dava görülmüfltür, çeflitli
mahkemelerde.”

      Mh. Baflkan›:
”Anlafl›ld› efendim. Avukat han›m,
siz hangi fleyler onlar› tek tek
bahsetti¤iniz? Nedir onlar?”

       Av. Helvac›:
”Say›n Baflkan›m tabi efendim

öncelikle müvekkilimizin emniyet
ifadesi ile ilgili baz›. Öncelikle,
müvekkilimizin bugün okudu¤unuz
emniyet ifadesi ile ilgili olarak Say›n
Mahkemenize flunu belirtmek
istiyorum. Müvekkilimizin dosyada
mübrez telefon tapelerinden sadece
5586, 5587, 5592, 5593, 5595, 5596,
5597, 5598, 5603, 5604, 5605, 5606
ve 5608 nolu tapelerle ilgili dinleme
karar› bulunmaktad›r. Bugün
ifadesinde at›fta bulundu¤umuz

kiflilerden Metin Kay›han, Mustafa
Sar›gül, Bedrettin Dalan, Ufuk
Söylemez, Kamran ‹nan, Cevher
Haberal, Hüsamettin Özkan ve Hurflit
Tolon ile yapm›fl oldu¤u telefon
görüflmelerinde hiçbir suç unsuru
bulunmamakla birlikte, bunlar
usulüne uygun bir dinleme karar›na
dayan›larak dinlenmedi¤i için, Ceza
Muhakemeleri Kanununun 206/2.
maddesi uyar›nca yarg›lamaya esas
al›namayaca¤›ndan Say›n
Mahkemenizce ret olunmas›

gereklidir. Nitekim bu durum ayr›ca
CMK 217. maddesinde “Hükmün,
ancak hukuka uygun flekilde elde
edilen delillerle ispatlanaca¤›
“hükmüne de ayk›r›l›k teflkil eder.
Ayn› flekilde CMK 289’da da, bu hal
kesin bir hukuka ayk›r›l›k sebebi
olarak belirtilerek bir bozma sebebi
olarak düzenlenmifltir. Ayr›ca,
efendim de¤erli meslektafl›m›n
belirtti¤i bu R›fk› Kamburo¤lu ve
Sibel Akyel konusu, soruflturma
aflamas›nda müvekkilimize
yöneltilmifl olmas›na ra¤men,

..telefon görüflmelerinde hiçbir suç unsuru
bulunmamakla birlikte, bunlar usulüne uygun
bir dinleme karar›na dayan›larak dinlenmedi¤i
için, Ceza Muhakemeleri Kanununun 206/2.
maddesi uyar›nca yarg›lamaya esas
al›namayaca¤›ndan Say›n Mahkemenizce ret
olunmas› gereklidir.
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sunmufl oldu¤umuz deliller
çerçevesinde iddianameye dahil
edilmemifltir. ‹ddianamenin
konusunu teflkil etmemektedir. Bu
hususu da,  Say›n Mahkemenizin
dikkatine arz etmek istiyorum.”

      Mh. Baflkan›:
”Buyurun efendim.”

      Av. Helvac›:
”Efendim, di¤er ifadeleri de
isterseniz okuduktan sonra m›, çapraz
sorguya geçilmeden, baz› göz önünde
bulundurulmas› talep etti¤im hususlar
olacak. Daha sonra m› beyanda
bulunay›m? fiimdi mi, o konuda
beyanda bulunay›m?”

      Mh. Baflkan›:
”Efendim, bitirelim de; ondan

sonra yapars›n›z art›k.”

      Av. Helvac›:
”Peki efendim, peki efendim

teflekkürler.”
      Duruflmaya k›sa bir ara verildi.

      Duruflmaya kald›¤› yerden devam
olundu.

      Bu arada bir k›s›m san›klar
müdafileri Av. Murat Ekici ve Av.
Ali R›za Dizdar’›n geldikleri
görülmekle huzurdaki yerlerine
al›nd›.

      San›k Mehmet Haberal tekrar

video konferans yoluyla huzura
al›nd›.

      Sorgu ve savunmas›na devamla.

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a Klasör 6 dizi 353’teki

savc›l›k ifadesi okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Do¤rudur efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6 dizi 357’deki

hakim ifadesi okundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Say›n Baflkan, bitti mi

efendim?”

     Mh. Baflkan›:
"Yok bitireyim siz konuflun.”

      Prof. Haberal:
”Ha affedersiniz, buyurun.”

      Mh. Baflkan›:
"San›¤a klasör 6 dizi 357’deki

emniyet ifadesine kald›¤› yerden
devam olundu, soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Evet bunlar do¤rudur, Say›n

Baflkan. Yaln›z bir iki yerde düzeltme
yapmak istiyorum. Dünyada ilk
karaci¤er naklini 1967’de Denver’de
benim hocam olan doktor Thomas
Starzl, ölüden al›nan karaci¤er ile
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bafllatan kiflidir. Ben ise, dünyada ilk
kez canl›dan eriflkinlerde karaci¤er
transplantasyonunu bafllatan kifliyim.
Ayr›ca, çocuklarla, akrabalar aras›
canl›dan karaci¤er k›smi karaci¤er
transplantasyonunu, yine Avrupa’da,
Ortado¤u’ da ve kuzey Afrika
ülkelerinde yapan kifliyim. Yine
böbreklerin yüz saatin üzerinde
muhafaza edilerek özel s›v›larda yüz
saatin üzerinde muhafaza
edilebilece¤ini gösteren kifliyim.
Ayr›ca ayn› (1 kelime anlafl›lamad›)

organ vericiden hem karaci¤er k›smi
karaci¤er hem de böbrek al›p hastaya
takan kifli olarak ben bunlar› organize
ediyorum. Di¤erleri tabi bilim pozitif
bilimde her geçen gün araflt›rmalar
devam ediyor, bu bir.  ‹ki; her zaman
söyledi¤im gibi, kurmufl oldu¤um
kurumlar ülkemizin içindir.
Milletimiz için kurulmufltur. Önce
vak›flar› kurmufluzdur;  daha sonra
Baflkent Üniversitesi’nde ilgili
kurulufllar› kurmuflumdur. Hiçbir
flekilde, hiçbirisinin ne benim
flahs›mla, ne ailemden herhangi bir
ferdi ile ilgili ne de daha önce
belirtti¤im gibi beraber çal›flt›¤›m
arkadafllar›mla ilgili herhangi bir

flahsi ç›kar konusunda bir fley söz
konusu de¤ildir. Yapt›¤›m›z ifllerle
yani Baflkent Üniversitesi’nde; onun
kurulufllar›yla, Türkiye’mize hizmet
etmekten her zaman gurur duyuyoruz
ve bunu özellikle belirtiyorum; ben,
bir bilim adam›y›m. Bugüne dek
ülkeme nas›l bilim adam› olarak
hizmet ettiysem,  bundan sonrada
tabi Yüce Allah izin verirse ben o
flekilde yoluma devam etmek isterim.
Bu nedenledir ki, bana yöneltilen bu
denli a¤›r ithamlar› kabul etmem,

kesinlikle söz konusu de¤ildir ve
bunlar›, bir kere daha buradan
reddediyorum. “

Mh. Baflkan›:
"San›¤a nüfus kayd› okundu,

soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Evet do¤rudur, do¤rudur

efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"Avukat han›m bir fley ilave

edecekti.

      Av. Helvac›:

..bana yöneltilen bu denli a¤›r ithamlar›
kabul etmem, kesinlikle söz konusu de¤ildir
ve bunlar›, bir kere daha buradan
reddediyorum. “
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”Say›n Baflkan›m,
meslektafllar›m›n bugün size takdim
ettikleri dilekçemiz ile;  çapraz
sorgudan önce müvekkilimiz
Mehmet Haberal’a,  Say›n ‹ddia
Makam› Say›n Mahkemeniz ve
davan›n taraflar› taraf›ndan do¤rudan
soru yöneltilmeden önce göz önünde
bulundurulmas›n› talep etti¤imiz baz›
hususlar› arz etmek istiyorum. 

Öncelikle, bugün duruflmaya
bafllarken de belirtti¤iniz ve
müflahade  etti¤iniz üzere Kardiyoloji
Enstitüsü’nce düzenlenen raporda da
belirtildi¤i üzere müvekkilimizin
birer saatlik aralarla ifadesinin
al›nmas› mümkün k›l›nm›flt›r. 

Müvekkilimiz, 20 Ocak 2010
tarihinde ayr›nt›l› yaz›l› savunmas›n›
ekleri ile birlikte Say›n Mahkemenize
takdim etmifltir ve bu yaz›l›
savunmada hukuka ayk›r› olarak
dinlenmifl olan telefon tapeleri ile
ilgili dahi sadece Say›n
Mahkemenizin vicdani kanaatini
kuvvetlendirmek amac›yla ayr›nt›l›
yaz›l› aç›klamalarda bulunmufltur.
Ancak bu delillerin … hepsi hukuka
ayk›r› oldu¤u için yarg›lamaya esas
al›namazlar.

Ayr›ca, müvekkilimizin ifadesini
verebilmesi için 4 san›k, tutuklu 4
san›k, kendi s›ralar›n› müvekkilimize
vermifllerdir.

Bu nedenle usul ekonomisi ilkesi
gere¤ince yaz›l› savunmas›nda yer
alan hususlarla ilgili, Say›n
Mahkemeniz ve ‹ddia Makam›nca

müvekkilimize mükerrer soru
yöneltilmemesini talep ediyoruz.
Sa¤l›k durumu da göz önünde
bulundurularak.

‹kinci olarak,  Say›n
Baflkan›m, De¤erli üyeler;
konuflmam›n bafl›nda da
belirtti¤im üzere
müvekkilimizin Baflkent
Üniversitesi Hastanesi’ndeki
telefonlar› usulsüz olarak
dinlenmifltir 135. maddeye
ayk›r› olarak.

Her ne kadar, cep telefonu ile
ilgili bir mahkeme karar› varm›fl gibi
gözükse de, bir önceki konuflmamda
belirtti¤im 13 telefon tapesi d›fl›ndaki
bütün telefonlar önce bir dinleme
karar› bulunmayan Baflkent
Üniversitesi santraline ba¤lanm›fl,
daha sonra cep telefonuyla konferans
suretiyle konuflma yap›ld›¤› için, bu
tapelerle ilgili olarak da soru
yöneltilmemesini talep ediyoruz. 
CMK 206 ve di¤er ilgili madde
uyar›nca.

3. olarak;  efendim ayr›ca
Say›n Mahkemenizden talep
etmifl olmam›za ra¤men,
müvekkilimizle ilgili ses
kasetleri halen daha dosyaya
ibraz edilmemifltir. Bu konuda
da, beyanda bulunma haklar›m›z›
sakl› tutuyoruz efendim.

Son olarak flunu belirtmek
istiyoruz, iddianamede
müvekkilimizle ilgili at›fta bulunulan
günlük fleklinde adland›r›lan 2 adet
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bloknot defterler, yarg›laman›n bu
aflamas›na ra¤men hala daha dosyaya
ibraz edilmemifltir. ‹ddianamenin
ekleri aras›nda, bafllang›çta say›n
mahkemenize tevdi edilerek, Say›n
Mahkemenizin de bunlar›
de¤erlendirerek iddianameyi kabul
etmesi veya ret etmesi gerekirken,
bu eksiklik göz ard› edilerek maalesef
bu günlüklerle ilgili olarak da
müvekkilimize suç isnad›nda
bulunulmaktad›r.

Bu nedenle günlüklerle ilgili
hususlarda da müvekkilimize adil
yarg›lanma hakk› kapsam›nda soru
yöneltilmemesini talep ediyoruz.

Son olarak Recai Birgün isimli
kifli ile müvekkilimiz aras›nda 2002
y›l›ndan itibaren çeflitli hukuk ve
ceza davalar›n›n bulundu¤u
dosyadaki belgelerle sabittir.
CMK’nun 58/1 uyar›nca san›¤a ilk
sorulacak olan husus kimlik tespiti,
adresi varsa telefon numaras›ndan
sonra, flüpheli san›k veya ma¤durla
akrabal›k, dostluk, düflmanl›k
iliflkinin olup olmad›¤›d›r.

Tan›k Recai Birgün
ifadesinde aç›kça
müvekkilimiz Mehmet
Haberal ve Baflkent
Üniversitesi’ndeki
doktorlarla halen devam
eden hukuk ve ceza
davalar›ndan do¤an husumet
oldu¤unu ikrar etmesine
ra¤men bu kifli tan›k olarak
dinlenmifltir. Ancak bu kiflinin

beyan›, hukuka ayk›r› bir delil
niteli¤indedir. Nitekim, Say›n
Mahkemenize dilekçemizin ekinde
takdim etti¤imiz Yarg›tay 3. Ceza
Dairesinin 2002 tarihli emsal
karar›nda, san›kla, tan›k aras›nda
husumet bulundu¤u hallerde tan›¤›n
ifadesine itibar edilemeyece¤i
belirtilmifltir. Bülent Ecevit’le ilgili
iddialar da, sadece Recai Birgün’ün
bu as›ls›z ve tamam›yla husumete
dayal› subjektif iddialar›na dayal›d›r.

Nitekim, Say›n Mahkemenizce
Baflkent Üniversitesi’nden celp
edilen rapor ve eklerindeki yaz›larda,
müvekkilimizin eski Baflbakanlardan
merhum Bülent Ecevit’in tedavisini
yürüten sa¤l›k ekibinde görev
almad›¤› aç›kça belirtildi¤inden,
Recai Birgün ve Bülent Ecevit’le
ilgili iddialar hususunda da
müvekkilimize soru
yöneltilmemesini talep ediyorum. 

Teflekkür ederim efendim.”

San›¤›n  çapraz sorgusuna
geçildi.

     Mh. Baflkan›:
”‹ddia makam›. Size gelecek s›ra
bitirelim. Size de, gelecek.”

      Cumhuriyet Savc›s› Mehmet Ali
Pekgüzel:

”Say›n Baflkan›m, müsaadenizle
san›k Mehmet Haberal’a birkaç sual
yöneltmek istiyorum. Öncelikle,
insani olarak geçmifl olsun
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dileklerimi iletiyorum. San›k
Mehmet Haberal, sorular›m› daha
meslektafl›mla birlikte daha net
olarak haz›rlamaya çal›flt›k. Bittikten
sonra cevap verirseniz memnun
olurum. Dolay›s›yla video konferans
sisteminde de çak›flmalar olmaz. fiu
anda, nas›l geliyor acaba? Evet.”

      Mh. Baflkan›:
”Uzak konuflun. Daha net geliyor
öyle yani oraya daha kolay gidiyor.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Sorular›ma bafll›yorum.

Amerika Birleflik Devletlerinin, Irak
Devleti hakk›ndaki politikalar›
konusunda tutumu nedeniyle,
merhum Bülent Ecevit’in
Baflbakanl›ktan indirilmesi için bir
operasyon planland›¤›, bu operasyon
içerisinde bizzat partisi içinden
kiflilerin de yer ald›¤›, dosya
kapsam›ndaki çeflitli ifade ve
belgelerde geçiyor veya iddia
ediliyor.

Merhum Bülent Ecevit’in
koruma müdürlü¤ünü yapan sonraki
tarihte milletvekili olan Recai
Birgün’ün tan›k olarak al›nan ifadesi
dosya içerisinde yer al›yor.
‹fadesinde öz olarak “Baflbakan›n
sizin sorumlulu¤unuzda bulunan
hastanedeki 2002 y›l›ndaki tedavi
sürecinin ayn› döneme denk gelen
Baflbakan›n sa¤l›k durumu
hakk›ndaki yay›nlar ile birlikte,
Baflbakanl›ktan uzaklaflt›r›lmas› için

planlanan bir operasyonun bir parças›
oldu¤undan” bahsediyor. 

Demokratik Sol Parti Grup
Baflkanvekili Emrehan Hal›c›’n›n da
“Son randevuya gitseydi, kendisine
çürük ya da ifl göremez raporu
verilerek baflbakanl›ktan düflürülmesi
sa¤lanacakt›” fleklinde ki beyan› aç›k
kaynaklarda yer ald›.

Siz, gerek Emniyette ki
ifadenizde, gerekse buradaki
savunman›zda, bu iddialar› kabul
etmedi¤inizi, iddialar karfl›s›nda yasal
hakk›n›z› kullanarak davalar
açt›¤›n›z› söylediniz. 2006 y›l›
içerisinde, sonradan siyasi partiye
dönüflmesini hedefledi¤iniz bir
hareket içerisinde yer ald›¤›n›z›
söyledi¤iniz için soruyorum: 2001,
2002 y›llar› içerisinde, sizin herhangi
bir siyasi girifliminiz oldu mu,
olduysa ayr›nt›lar› ile aç›klar
m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Öncelikle flunu belirteyim

sadece bu sordu¤unuz sorular›n
cevaplar›n› savunmam›n bafl›nda
daha önce k›smen en az›ndan vermifl
oldum; bir.

‹ki; biraz önce avukat›m Dilek
Helvac›’n›n da belirtti¤i gibi, bu
Recai Birgün denen kiflinin hala siz
ifadesini yasal olarak kabul
ediyorsunuz anlad›¤›m kadar›yla.
Öyle, öyle de¤ildir. Ama, ben de
öyle kabul ediyorum.

Kesinlikle merhum Baflbakan
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Bülent Ecevit’le ilgili böyle bir
konuyu, ben ne iflittim, ne de
herhangi bir kimseye böyle bir fleyi
bana teklif etme cesaretini
gösterebildi, gösteremez. Çünkü, ben
hekimim Say›n Savc›. Hasta bana
gelir ve der ki “Mehmet Bey, yukarda
Allah afla¤›da Mehmet Haberal”. Bu
lütfen yanl›fl anlamay›n, insan
hayat›nda toplumlarda hekimler ve
hakimler önemlidir. Çünkü, her ikisi
de insan›n hayat› ile ilgilidir. Birisi
daha önce söyledi¤im gibi Yüce
Allah’›n emri olan adaleti kullan›r.

E¤er adaleti kullanm›yorsa, önce
Yüce Allah’›n emrine riayet etmiyor
demektir, onu inkar ediyor demektir.
‹kincisi; biz hekimler söyledi¤im
gibi sadece Yüce Allah’a hesap
veririz.

Dolay›s›yla, hiçbir kimse bize
gelip de, flu flekilde flununla ilgili bir
fley verecek rapor vereceksin deme
ne cüreti gösterir, ne de cesaretini
gösterebilir.

Kald› ki, zaten ifademde de

belirtti¤im gibi Kuran’› Kerim’de
Maide Suresinin 32. ayetini bir kere daha
hat›rlatmak isterim. “Bir kifliyi kasten
öldüren bütün insanlar› öldürmüfl kadar
günah ifllemifltir” dahas› ‹sra suresinin
33. ayetinde ayn› fleyler var.

Dahas›, Nisa Suresinin 92 ve 93.
ayetinde ayn› fleyler var. Dolay›s›yla,
bir hekime bu flekilde bir ithamda
bulunmak ona yap›labilecek en
büyük hakaret ve en büyük cezad›r
Say›n Savc›.

Dolay›s›yla, böyle bir fleyi kabul
etmem kesinlikle mümkün de¤il. 

Zaten, birçok olaylar› da ben ifade
etti¤im gibi Savc›l›kta ö¤rendim.
Dolay›s›yla zaten bu ifade edilen kifli
de, hem kendi ifade tutana¤›n›n 2.
sayfas›nda, yine onu belirttim.

Diyor ki; “Baflbakan›m›z,
Baflkent Üniversite Hastanesinde
gerekli bütün tedavileri yap›lm›fl,
taburcu edilmifl raporlar› da bizzat
benim taraf›mdan Baflbakanl›k
Müsteflar› Say›n Ahmet fia¤ar’a
teslim edilmifltir ve yine söyledim,

Bir kere alt›n› çiziyorum; ben odun ateflinin
›fl›¤›nda ders çal›flan Mehmet Haberal’›m.
Bugün lazer kullan›yorum ve Allah nasip etti;
dünya’da bir tak›m ilklerin alt›na da imza
att›m. Bu benim baflar›m de¤il Atatürk ve
arkadafllar› ile aziz flehitlerimiz taraf›ndan
yokluklardan kurulup bize emanet edilen
Türkiye Cumhuriyetinin baflar›s›d›r.
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herhalde dikkatten kaçt›. Bu kifli,
15.02.2010’da, hem NTV’ye hem
de Habertürk televizyonuna vermifl
oldu¤u beyanatlarda diyor ki: “Biz
hastaneden mutabakat
sa¤layarak ç›kt›k. Ama,
sonradan Merkezden bize
bilgiler geldi. O nedenle biz
kontrole gitmedik.”

Dolay›s›yla, bir yerde bu
kifli ayn› zamanda kendi
kendini de tekzip ediyor.

2; benim hiçbir zaman herhangi
bir siyasi parti ile olay›m veya flunu
da yapay›m diye bir düflüncem
olmam›flt›r. Ama zaman zaman
toplumumun, insanlar›m›n bana
söyledi¤i ve yahut da beni aday
gösterdi¤i iflte kusura bakmay›n,
merhum Baflbakan›m›z Bülent
Ecevit’te beni Cumhurbaflkanl›¤›na
aday göstermifltir. Ama, ben de
demifltim ki “Hay›r;
Cumhurbaflkanl›¤› meclisin içinden
seçilmelidir.” Çünkü, benim inanc›m
ülkemizin parlamenter demokratik
sistemi bunu gerektirir. 
Dolay›s›yla hiçbir zaman ben parti
kuray›m diye bir hedef gütmedim.

Bütün yaflam›m boyunca bir tek
hedefim olmufltur. O da ülkemi
yükseltmek ve yüceltmektir. Çok
flükür Allah’a! Bir kere alt›n›
çiziyorum; ben odun ateflinin ›fl›¤›nda
ders çal›flan Mehmet Haberal’›m.
Bugün lazer kullan›yorum ve Allah
nasip etti; dünya’da bir tak›m ilklerin
alt›na da imza att›m.

Ha bu benim baflar›m de¤il;
asl›nda neyin baflar›s›d›r Atatürk ve
arkadafllar› ile aziz flehitlerimiz
taraf›ndan yokluklardan kurulup bize
emanet edilen Türkiye
Cumhuriyetinin baflar›s›d›r.

Yani flu demektir; Türkiye
Cumhuriyeti odun ateflinin ›fl›¤›ndan
bugün lazere gelmifltir. Onun için
ben ancak ülkemin sorunlar›na
çözüm arayacak, siyasilere nas›l
yard›mc› olabilirim.

Nitekim bu diyalog grubunda
daha sonra milli egemenlik hareketi
grubunda da arkadafllar›ma hep
söyledi¤im fley bu olmufltur: “Benim,
kesinlikle böyle bir siyasi
organizasyonun içerisinde yerim
olamaz. Çünkü ben bilim adam›y›m.
Ama, ülkemize her hangi bir katk›
sa¤layacak bir oluflum olursa, ona
da yard›mc› olmaktan kesinlikle
çekinmem”.

Maruzat›m bundan ibarettir.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Sorumu net olarak soray›m

2001, 2002 y›llar› içerisinde sizin
herhangi bir siyasi girifliminiz oldu
mu?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r benim kesinlikle.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Özellikle 2001, 2002 y›llar›

içerisinde.”

      Prof. Haberal:
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 ”Kesinlikle hay›r kesinlikle
yaln›z bir fleyi aç›klamak isterim:

1991 seçimlerinde 9.
Cumhurbaflkan›m›z Say›n Süleyman
Demirel’in bir yerde adeta hani bana
emri vaki yapmas›yla 1991 genel
seçimlerinde Rize’den adayd›m ve
mecburi, flimdi söylemek
durumday›m. Bugün Türkiye’de
kullan›lan o yeflil kart denilen
organizasyonu icat eden benim.
Dolay›s›yla, bugün e¤er milyonlarca
insan bu yeflil karttan yararlan›yorsa
onu icat eden benim. Dolay›s›yla,
Say›n 9. Cumhurbaflkan›m›z›n bu
taleplerini yerine getirdim ve
sonunda da flunu söyledim. Ben
görevimi yapt›m; Milletimiz de
tercihini yapt›. Dolay›s›yla, ben esas
yerim olan üniversiteye döndüm. 

Onun d›fl›nda herhangi bir siyasi
faaliyetim söz konusu olmam›flt›r.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Biraz önce belirttiniz; Say›n

merhum Bülent Ecevit baflbakan
oldu¤u dönemde, size
Cumhurbaflkanl›¤› teklif etti¤i
fleklinde beyan›n›z oldu. Bunu ne
flekilde yapt›, yaz›l› m›yd›, yoksa
sözlü olarak m› söyledi?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r, benim bu konuda bak›n bana
bu teklif 22 Nisan 2000 tarihinde
yap›ld›.

Çok k›sa o gün sabahleyin o
zamanki Turizm Bakan› olan Erkan

Mumcu hastanemize ziyarete geldi.
Bir hastay› ziyaret etmek için.

Saat 12 s›ralar›nda kap›dan
ç›k›yordu bana sordu “
Cumhurbaflkanl›¤› ifli ne olacak?
“Bana ne soruyorsun?” dedim,
“Genel baflkan›na sor ?” ve “Ö¤leden
sonra görürüz” dedi ne olaca¤›n›.
Ben de normal iflime devam ettim. 

Gerçekten ö¤leden sonra saat
2’de, benim ismim d›flardan meclis
d›fl›ndan merhum ‹smail Cem’in ismi
de do¤rudan do¤ruya meclisin
içinden gösterildi.

Gerçekten, hiçbir flekilde
haberim yoktu. Adeta hani benim
yönünden flok oldu diyebilirim ve
hakikaten o iki günü nas›l geçirdi¤imi
bir Yüce Allah bilir, bir de ben
bilirim ve Pazartesi saat 9:30’da 

Say›n Hüsamettin Özkan’› o
zamanki milletvekilleri lojmanlar›nda
ziyaret ettim ve kendisine benim
böyle bir teklifi kabul
edemeyece¤imi, kendisine söyledim.

Daha sonra merhum Baflbakan
Bülent Ecevit, beni arad›lar. Bana
söyledikleri fley flu olmufltu “Say›n
Haberal, siz talep etmediniz ki; biz,
sizi aday gösterdik” dediler.

Ben de kendisine “Say›n
Baflbakan›m, çok teflekkür
ediyorum. Beni
onurland›rd›n›z. Ama, benim
inançlar›ma, benim ilkelerime
göre, ülkemiz demokratik
parlamenter sistemde
yönetiliyor.
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Dolay›s›yla, meclis 10.
Cumhurbaflkan›n› meclisten
seçilmesi gereklidir. Onun
için, beni lütfen maruz
görün” demiflimdir ve “Bunu
da müsaade ederseniz kamuoyuna
aç›klayaca¤›m” demifltim.

Say›n Baflbakan›m›z›n bana
söyledi¤i “Ne olur 14’e kadar
aç›klama yapmay›n”. Çünkü,  saat
14’de toplant› yap›lacakt›. Ben de
onun bu ricas›n› kabul ettim.

Toplant› bafllamadan önce
yazm›fl oldu¤um bas›n aç›klamas›,
Say›n Hüsamettin Özkan’a
gönderdim ve benim, bu konuyu
kabul etmedi¤imi içeriye girdi¤im
zaman rahatl›kla konuflun diye
kendisine bildirdim.

Olay bundan ibarettir.”

C. Sav. Pekgüzel:
”Tan›k olarak ifade veren Recai

Birgün Baflbakan koruma
müdürlü¤ünü yapan bir kamu
görevlisi, do¤al olarak en
yak›ndakilerden birisi. Sonradan
milletvekili olmufl bu kifli ile aran›zda
önceye dayal› bir husumet var m›d›r,
hangi amaçla bu flekilde beyanda
bulundu¤u konusunda bilgi sahibi
misiniz, aç›klar m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Kesinlikle de¤ilim hiçbir flekilde

de flahsen her hangi bir fleyim söz
konusu olmam›flt›r. Gerçekten
hastanede tan›d›¤›m Recai Birgün

ile bu olaylar›n içerisindeki Recai
Birgün anlamakta çok zorluk çektim
ve do¤rusu ne diyece¤imi
bilemiyorum.

Ama söyledi¤i fleyler maalesef
gerçek d›fl›d›r ve bir baflbakan›n
koruma müdürüne de bunlar›
yak›flt›ramad›¤›m› hele hele bugün
bir milletvekiline de bunlar› hiç
yak›flt›ramad›¤›m› yani Türk milletini
temsil eden bir kifliye de bunlar› hiç
yak›flt›ramad›¤›m› özellikle
belirtirim.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Ergenekon terör örgütü

yöneticilerinden oldu¤u iddia edilen
Yalç›n Küçük ve ‹lhan, ‹lhan Selçuk
ile irtibat›n›z konusundaki emniyet
beyan›n›zda; “Yalç›n Küçük ile
Hacettepe üniversitesinde ö¤retim
üyesi oldu¤um dönemlerde birkaç
kez karfl›laflt›m. Uzun y›llard›r da
kendisiyle hiç karfl›laflmad›m. ‹lhan
Selçuk’u bas›ndan tan›r›m, birkaç
kez de kendisiyle de¤iflik ortamlarda
ve yak›n arkadafl› olan merhum
profesör doktor Hüsnü Göksel’‹
ziyaret etti¤i zaman karfl›laflt›¤›m
olmufltur” fleklinde beyan›n›z var.
Oysa iddianamede sizinle Yalç›n
Küçük ve ‹lhan Selçuk aras›ndaki
ba¤lant›n›n çok eski tarihlere
dayand›¤› ileri sürülüyor. 

Savunman›zda Ergenekon
örgütünün di¤er yöneticilerinden
oldu¤u iddia edilen Yalç›n Küçük
ile irtibat›n›z›n 1984 y›l›ndaki
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Ayd›nlar bildirgesinin alt›na imza
atmaktan ibaret oldu¤unu söylediniz.

      Prof. Haberal:
”Evet”

     C. Sav. Pekgüzel:
”‹ddianamelerin san›k Yalç›n

Küçük ile ilgili bölümlerinde sizin
isminiz geçiyor. Buralardan
sorular›m olacak. Bu nedenle,
öncelikle Yalç›n Küçük ile olan
tan›fl›kl›¤›n›z›n hangi tarihte
bafllad›¤›n›, samimiyetinizi ve
ba¤lant›lar›n›z› ayr›nt›l› olarak
aç›klay›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Say›n Yalç›n Küçük ile hiçbir

flekilde samimiyetim söz konusu
de¤ildir.

Daha öncede ifademde de
belirtti¤im gibi benim Yalç›n Küçük
ile tan›flmam 1980 ihtilalinden sonra
ülkemizde yaflanan anti demokratik
hareketlere karfl› acaba demokrasi
ile ilgili neler yapabiliriz
faaliyetlerinden olmufltur.

Yine söylemek durumunday›m,
kusura bakmay›n. O dönemde ben
üniversite grubu kurdum ki, acaba
neler yapabiliriz ? Demokrasi yönüyle
ve o zaman›n yasakl› olan liderlerini
say›n 9. Cumhurbaflkan›m›z Say›n
Süleyman Demirel, Say›n merhum
Erdal ‹nönü gibi. Onlar› gidip acaba
ülkemiz nas›l demokrasiye geçer
çal›flmalar›n› yaparken ayn› zamanda

bu Ayd›nlar Dilekçesi gündeme
geldi.

Ayd›nlar Dilekçesi’nde de baflka
bir fleyi parantez açarak söylüyorum,
maalesef bugün oldu¤u gibi, o
dönemde de ülkemizi yine o böyle
peflinden hep kofltu¤umuz
Avrupal›lar masaya yat›r›yordu,
masadan kald›r›yordu. Bu benim
onurumu zedeliyordu.

Çünkü, Türk devleti en az
baflkalar› kadar onurlu, en
az baflkalar› kadar çal›flkan,
en az baflkalar› kadar zekidir.
Bunlar›, kabul etmem
mümkün de¤ildir. 
Dolay›s›yla, bu Ayd›nlar
Dilekçesi’nde gündeme
getirilen fley, Türk milleti
kendi iflini kendisi görür;
kendi problemini kendisi
çözer anlay›fl›yd›. Dolay›s›yla,
bu Ayd›nlar Dilekçesi nedeniyle,
Yalç›n Küçük’le birkaç kez görüfltüm.
Bu nedenle görüflmemizde o “ Acaba
imzalar m›s›n›z, imzalamaz m›s›n›z?
Çünkü bu dilekçenin esas
mimarlar›ndan bir tanesi, benim
merhum hocam Profesör Doktor
Hüsnü Göksel’di ve Hüsnü Beyle de
ben ayn› departmanda çal›fl›yorduk.
Hüsnü Bey ayn› zamanda cerrahide
de benim hocamd›r.

Dolay›s›yla, bu kifliler Hüsnü
Beyi tan›yorlard›, oraya geliyorlard›.
Keza, ‹lhan Selçuk da,  Hüsnü Bey’in
arkadafl›yd› ve o da, zaman zaman
geliyordu.
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Nihayet bu Ayd›nlar Dilekçesi
imzaland›. Yine belirtti¤im gibi
sonra, bu Ayd›nlar Dilekçesi
nedeniyle ben Mamak’taki o zaman
S›k›yönetim Mahkemesi’ne gittim.
‹fademi verdim. ‹fadem de elimde.
Bu ifade, 1984’de Mamak’ta yap›lan
benim duruflmam›n belgesidir.
Dolay›s›yla ‹lhan Selçuk’la ve Yalç›n
Küçük’le, benim herhangi bir. Tabi
ben ‹lhan Selçuk’a, flu dakikada sayg›
duyuyorum. Yalç›n Küçük’e de bir
kifli olarak sayg› duyuyorum. Ama
onun d›fl›nda benim herhangi bir

flekilde hani kendilerini çok detayl›
tan›mam, tan›d›klar›m bundan
ibarettir. Onun d›fl›nda da herhangi
bir iliflkim olmam›flt›r.

Dolay›s›yla orda enteresand›r.
25 senedir ben Yalç›n Küçük’le ve
belki Say›n ‹lhan Selçuk’la çok emin
de¤ilim Hüsnü Bey’i arada
geldi¤inde rastlam›fl olabilirim. Onun
d›fl›nda herhangi bir temas›m söz
konusu olmam›flt›r. Dolay›s›yla
enteresand›r 25 senedir karfl›laflmad›¤›m
kiflilerle ben terör örgütü kuruyorum.

Bu düpedüz bana yap›lan kas›tl› bir
iftiradan öteye geçemez.”

C. Sav. Pekgüzel:

”San›k Yalç›n Küçük’ten elde
edilen Ayd›n Bildirgesi Nesin bafll›kl›
bir metin belgesinde isminiz geçiyor.
Bu metnin baz› yerlerini okuyorum:

’Hüsnü Göksel, Çankaya
Köflküne yürüyüfl mesafesindeki
evini tümü ile açm›flt› ve önemli
toplant›lar›m›z› burada yap›yorduk.
Ve zaman zaman flaka yollu örgüt
evi diyorduk, doktor Mehmet
Haberal Hüsnü Göksel’in doçentiydi.
Haberal’in, parantez açm›fl burada,
o zaman doçent Haberal Ayd›n
yaz›s›n› imzalamaktan kaç›nd›, not

etme gere¤ini duyuyorum. Tofafl
marka bir steyflin vagonu vard›.
Örgüt iflleri için kullan›yordu. Önce
Ankara ve ‹stanbul’da bas›n
toplant›lar› ile aç›klama karar›
al›nm›fl ve sonra Taliban vazgeçmiflti.
‹flte bu s›rada ak cumhurbaflkan›
nezdinde müracaat ile randevu fikri
ç›kt›, Kenan Evren’di ve bunu kaç›fl
olarak de¤erlendirdim. ‹lhan Selçuk
‹stanbul’da bas›n toplant›s› yaparak
yaz›y› aç›klayaca¤›n› söylemiflti ve
flimdi yapm›yordu. Toplant›m›z
böyle bitti ve ayd›nlar dilekçesinin
benim tespit etti¤im yolla Çankaya
Köflkünün kap›s›na b›rakabildik.
Daha sonra 2007 y›l›nda bir

25 senedir karfl›laflmad›¤›m kiflilerle ben
terör örgütü kuruyorum.

Bu düpedüz bana yap›lan kas›tl› bir iftiradan
öteye geçemez.
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Cumhuriyet bildirisi düflündüm
de¤erli bir hocam›z› bafl›m›zda
olmaya ikna edebildim, 2 ay
sürmüfltü. Sonra pek çok ayd›n›m›z
ve hocam›z ile görüfltüm çok büyük
heyecan vard› ilerliyorduk’ fleklinde.

Yalç›n Küçük’ün anlat›m›na ne
diyorsunuz? Burada savunman›z›n
aksine ba¤lant›n›z›n ortak bir
bildirgenin alt›na imza atmaktan öte
oldu¤u, hatta bu bildirgenin
haz›rlan›fl aflamalar›nda birlikte yer
ald›¤›n›z ileri sürülüyor.

1980 veya sonras› Yalç›n Küçük

ile anlat›ld›¤› gibi bir ba¤lant›n›z
oldu mu, aç›klar m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Bir defa bafl›nda profesör

unvan› tafl›yan bir kiflinin böyle bir
ifade kullanmas›n› esef ile
karfl›l›yorum. Çünkü, ben hiçbir
zaman Ayd›nlar Dilekçesi ile
merhum hocam Doktor Hüsnü
Göksel’in evinde yap›lan
toplant›lar›n hiçbirine kat›lmad›m ve
o yak›flt›rmas›n› da merhum Doktor
Hüsnü Göksel hocama bir hakaret
kabul ediyorum ve kendisine teessüf

ediyorum. Bunu yakinen tan›d›¤›m
bir hocama da, kesinlikle hiç kimseye
yapt›rmam.

Doktor Hüsnü Göksel özellikle
cerrahide ve meme cerrahisinde
dünyan›n en say›l› cerrahlar›ndan bir
tanesidir. Ve bugün onun hazinesi
Baflkent Üniversitesi Ankara
Hastanesinde benim taraf›mdan
müze olarak yap›lm›flt›r, orada
duruyordur.

Dolay›s› ile gerçekten Yalç›n
Küçük’ü bu tan›mlamas› nedeni ile
k›n›yorum, protesto ediyorum onu.

Onun için ben hiçbir flekilde orada
böyle bir toplant›ya kat›lmad›m. 

Doktor Hüsnü Göksel’in bir tek
hedefi vard›, Atatürk ve arkadafllar›
ile aziz flehitlerimiz taraf›ndan
kurulan Türkiye Cumhuriyetine
acaba daha katk› nas›l sa¤layabiliriz.

Say›n Savc› hat›rlatay›m, Atatürk
16 May›s 1919’da buradan kendi
memleketinin bir flehri olan
Samsun’a giderken, o zamanki iflgal
kuvvetlerinden vize almak
durumunda kalm›flt›.

Bunu niye söylüyorum, benim o
merhum hocam doktor Hüsnü

Benim Ayd›nlar dilekçesine imza atmad›¤›m
konusu da ne yaz›k ki, do¤rudan do¤ruya bir
yalan ve iftirad›r. Çünkü, o Ayd›nlar
Dilekçesi’nde isim soyad›na göre s›ralanm›flt›r,
benim numaram da 516’d›r.
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Göksel’de annesi ile çocuk iken,
‹stanbul’dan Band›rma’ya
gidebilmek için burada bir ‹ngiliz
Baflçavuflundan vize almak
durumunda kalm›flt›. Ve o pasaport
da, halen önce benim o kurdu¤um
müzede idi, flimdi de doktor Hüsnü
Göksel’in k›z›nda yani ailesinin
evindedir. ‹steyene de asl›nda, asl›nda
toplumumuzun büyük ekseriyetinin
o pasaportu görmesi laz›m ki,
Türkiye nereden nereye gelmifl ve
bugün ki Türkiye’ye böyle dört elle
sar›lal›m.

Dolay›s›yla, oradaki bu
yak›flt›rma çok çirkin ve bafl›nda
profesör unvan› tafl›yan bir kifliye
kesinlikle yak›flmam›flt›r.

‹ki; benim Ayd›nlar dilekçesine
imza atmad›¤›m konusu da ne yaz›k
ki, do¤rudan do¤ruya bir yalan ve
iftirad›r. Çünkü, o Ayd›nlar
Dilekçesi’nde isim soyad›na göre
s›ralanm›flt›r, benim numaram da
516’d›r.

‹ki; buyurun belgem burada. Ben
Ayd›nlar Dilekçesine imza att›¤›m
için gittim S›k›yönetim
Mahkemesinde ifade verdim.

Tabi buradan flunu söylemek
istiyorum, Yalç›n Küçük ile ilgili
yasal hakk›m› kullanaca¤›m›,
buradan sizlere beyan ediyorum.
Bunu özellikle belirtmek istiyorum.
Dahas› bugün diyorum ki,  o
Ayd›nlar Dilekçesi gerçekten
ülkemiz için çok önemliydi, e¤er
onlara riayet edilmifl olsayd›, belki

ülkemiz bugün yaflad›¤› birçok
problemi de yaflam›yor olacakt›. 

Teflekkür ederim.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Sizin o tarihlerde Tofafl marka

bir arac›n›z var m›yd›?”

      Prof. Haberal:
”Anlamad›m.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Sizin o tarihlerde bu Ayd›nlar

bildirgesinin yaz›ld›¤› s›ralarda Tofafl
marka bir araban›z var m›yd›?”

      Prof. Haberal:
”Tofafl, evet do¤rudur, vard›r.

Evet vard›r.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Yalç›n Küçük ile ortak

kulland›n›z m›?”

      Prof. Haberal:
”Murat 24, Murat, Murat 124

evet Murat 124 diye bir arabam vard›.
O zaman bunlar daha yeni ç›km›flt›,
tabi do¤rudur ben o aman doçenttim,
vard› evet.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Yalç›n Küçük ile ortak

kulland›n›z m› bu arac›?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r kesinlikle bak›n size

söylüyorum. Ben, Yalç›n Küçük ile
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kesinlikle herhangi bir samimi
iliflkim olan kifli de¤ilim. Ve
söyledi¤im gibi Yalç›n Küçük’ü ben
sadece doktor Hüsnü Göksel’in
Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi
ofisinde karfl›laflan bir kifliyim, onun
d›fl›nda Yalç›n Küçük ile benim
hiçbir flekilde ne ilgim olmufltur, ne
de görüflmem olmufltur.”

     C. Sav. Pekgüzel:
”Yine bu yaz›da geçen 2007

y›l›ndaki Cumhuriyet bildirisi
konusunda bilginiz var m›d›r, aç›klar
m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r yok, hay›r yok böyle bir

bilgim yok.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Yine bu yaz›da ‹lhan Selçuk’un

ismi geçiyor. Bu bildirgenin
haz›rlanmas› aflamas›nda yer ald›¤›,
ayn› evde toplant›lar yapt›¤›n›zdan
bahsediliyor, bu anlat›ma ne
diyorsunuz?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r kesinlikle, hay›r kesinlikle

ben söyledim, yapmad›¤›m›
söyledim. Kesinlikle, bu bildirinin
haz›rlan›fl›nda kesinlikle benim
herhangi bir katk›m olmam›flt›r. 

Olay›n bafllang›c›n› söylüyorum
bir gün merhum hocam doktor Hüsnü
Göksel bana geldi beraber
konuflurken dedi ki; “Sana bir fley

söyleyece¤im ama dedi bunun
sonucunda da s›k›nt› olabilir.”

“Nedir efendim?” dedim. Dedi
ki; “Bak›n, Türkiye’nin halini
görüyorsunuz. Bir taraftan içerideki
problemlerimiz, di¤er taraftan
onurumuzu k›ran Avrupal›lar bizi
bak›n ne hale getirdiler. Biz ayd›nlar
olarak, hiç olmazsa
Cumhurbaflkanl›¤›na ve Meclis
Baflkanl›¤›na görüfllerimizi
bildirelim. Diyelim ki; bu bizim yani
ülkemize yak›flm›yor. Ne gerekirse,
biz yapal›m, acaba? Bunun alt›na
imza koyma! Biliyorum ki
koyacaks›n” dedi; ”Ama, asl›nda
gönlümden de koymaman geçiyor.”
dedi.

”Ya derhal efendim hemen
koyar›m” dedim.

Yaln›z, benim önerim fluydu;
dedim ki: ”Efendim bunu fazla
da¤›tmayal›m. 50 kiflilik bir bilim
heyeti bunu gelsin imzalas›n.
Da¤›l›rsa çok de¤iflik fleyler olur.”

Nitekim, maalesef hakl› ç›kt›m.
Tabi, sonradan seyahatinde bir

sürü problem ç›kt›. Ve onu bu flekilde
ben de imzalad›m. Tabi merhum
hoca hakl› ç›kt›.

Sonradan bir taraftan
S›k›yönetimde ifade verdim. Di¤er
taraftan da üniversitemizde disiplin
cezas› ald›m ve bu disiplin cezas› da
merhum Mustafa Taflar’›n meclise
verdi¤i bir kanun nedeni ile ortadan
kald›r›ld›. Yoksa üniversitede
maalesef disiplin cezas› verdiler bize.
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Tabi hocam da, bunu o
zamandan söylemiflti. Ama ülkem
için ne gerekiyorsa, bunu
yapmak sadece benim de¤il
hepimizin görevidir Say›n
Savc›. Hepimizin yani Türkiye
Cumhuriyetinin her vatandafl› için
bir hat›rlatma yapmak isterim.

Alman imparatoru hani meflhur
bir çiftçinin arabas›n› alacak ya, ha
ne diyor çiftçi imparatora, “Arabam›
alabilirsin, ama Berlin’de yarg›çlar
var” diyor. Peki Say›n Savc›,
Berlin’de yarg›çlar var da,
Türkiye’de yarg›çlar yok mu?

 Onun için bunlar maalesef yine
merhum ‹smet Pafla’n›n biraz önce
ifademde söyledi¤im gibi bir iftira
rejimi Say›n Savc›. Maalesef, bugün
ülkemin bir iftira rejimi haline do¤ru
gitti¤ini görmekten de fevkalade
üzüntü duyuyorum.

Bunu özellikle belirtmek
istiyorum, bunlar yap›lan bir
iftirad›r ve ne diyor merhum
‹smet Pafla; ’E¤er bir
memlekette iftira rejimi
devam ederse o milletin
yabanc›lar ile mücadele
etmeye gücü yetmez’ Say›n
Savc›.”

C. Sav. Pekgüzel:
”Bizim sorumuzun sebebi,

bildirgenin içeri¤ini elefltirmek de¤il
sizin örgütsel irtibat›n›z› ortaya
koymak. O nedenle soruyoruz.

Yine dava san›klar›ndan Yalç›n

Küçük’ün bilgisayar›nda merhum
Baflbakan Say›n Bülent Ecevit’in
sa¤l›k durumu hakk›nda bir tak›m
notlar bulunmufl. fiu belgede;
belgenin baz› yerlerini size
okuyorum, flöyle diyor:

’Öyle san›yorum Recep
Erdo¤an’› derhal Haberal’a götürmek
gerekiyor. Ecevit misali hastaneden
kaçmamas› için de Aytaç Paflan›n
jandarmalar›ndan ikisini kap›ya
dikmek yerindedir. Bilemem ifl
doktorluktur ve Erdo¤an için
çal›flamazl›k raporu almak
mümkündür. Memleketin ali
menfaatleri bu noktadad›r, bu iflte
bir dalalet görülmektedir.’

 Yine bir yaz›s›n›n devam›nda...

      Prof. Haberal:
”Evet.”

      C. Sav. Pekgüzel:
’Haberal’a gitmiflken bir de

tedbiren ifl göremez raporu almak
isabetlidir. Haberal bu kez elinden
kaç›rmaz öyle düflünüyorum.’ gibi
notlar› var uzunca; ben k›saca özet
olarak okudum.”

       Prof. Haberal:
”Evet.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Yalç›n Küçük ile olan

ba¤lant›n›z› anlatt›n›z, sizin
hakk›n›zda bir yaz› kaleme alm›fl
buna ne diyorsunuz. Sizin hakk›n›zda
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bu flekilde de¤erlendirmelerde
bulunacak kadar yak›nl›¤›n›z var
m›d›r, aç›klar m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Söyledim Yalç›n Küçük ile

kesinlikle herhangi bir yak›nl›¤›m
söz konusu de¤il bir.

‹ki; bu ülkenin baflbakan› kim
olursa olsun, Türkiye Cumhuriyetini
temsil ediyor. Dolay›s›yla, hiç
kimsenin bu ülkenin baflbakan›na bu
flekilde bir yak›flt›rma yapmaya hakk›
yok. Çünkü o yak›flt›rmay› yapt›¤›
zaman ayn› zamanda Türkiye
Cumhuriyeti’ne yap›yordur.

Ben,  her zaman flunu
söylüyorum; makamlar bizimdir; O
makamlara oturan kifliler o gün orada
oturuyor, yar›n yoklar. Dolay›s›yla,
bizim görevimiz, o makamlarda
oturan kiflilere, makama sahip
ç›kmak suretiyle herhangi bir
zedeleyici fley yapmamakt›r. Bir defa,
bir kere daha söylüyorum, bafl›nda
profesör unvan› tafl›yan bir kiflinin
bu flekilde bir, Türkiye
Cumhuriyetinin bir baflbakan› için
konuflmas› çok çirkin, kabul edilebilir
bir fley de¤il ve benim de bu konuyu
kesinlikle herhangi bir ne onunla
iliflkim vard›r, ne de böyle bir fleyden
haberim vard›r.

Elbette ben doktorum, benimle
ilgili herhangi müracaat oldu¤u
zaman ki, zaten geçmiflte bugünkü
baflbakan Say›n Tayyip Erdo¤an
zaman zaman rahats›zl›¤›nda,

rahats›zland›¤›nda Baflkent
Üniversitesi hastanesine gelmifl,
kendisini tedavi etmiflizdir, gitmifltir.
Hastad›r, hasta olarak bize gelen her
kifliyi tedavi etmek de hekim olarak
bizlerin görevidir.

 Ama, bu çirkin yak›flt›rmalar›
da kabul etmem mümkün de¤ildir.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”‹ddianamede 2003, 2004

y›llar›nda yap›lmas› planlanan Sar›
K›z, Ay Ifl›¤›, Yakamoz ve Eldiven
kod adl› darbe planlar› çerçevesinde
bu amaçla oluflturulan Cumhuriyet
Çal›flma Grubu’nca 2003, 2004
döneminde icra edilecek faaliyetler
aras›nda akademik faaliyetler ile
üniversite bilgilendirme
çal›flmalar›na yönelik faaliyetler
içerisine girildi¤i 19 Ekim 2003 günü
yap›ld›¤› anlafl›lan dönemin jandarma
genel komutan› Mehmet fiener
Eruygur baflkanl›¤›nda rektörler ile
bir toplant› düzenlendi¤i, bu
toplant›da mevcut hükümetin
icraatlar› ve irtica ile ilgili konular›n
konufluldu¤u, toplant› s›ras›nda 15,
20 rektörün Kubilay olmaya haz›r
olduklar›n› söyledi¤i ve 25 Ekim
günü rektörler ve ö¤retim
görevlilerinin An›tkabir’e gitmesinin
kararlaflt›r›ld›¤› iddia ediliyor.

Siz bu toplant›n›n 19 Ekim 2003
tarihinde yap›lan›na kat›lmad›¤›n›z›
beyan ettiniz yanl›fl anlamad›ysam.”

      Prof. Haberal:
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”Hay›r, hay›r, hay›r kesinlikle
ben bu toplant›ya kat›lmad›m.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”2003 y›l›n›n Ekim ay›nda.”

      Prof. Haberal:
”Zaten savc›l›kta verdi¤im

ifadede de.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Evet.”

      Prof. Haberal:
”Ayn› fleyi belirttim ve dedim ki

ben bu konuyu burada sizden
ö¤reniyorum.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Evet, 2003 y›l›.”

      Prof. Haberal:
”Hiç haberim yok. Savc› Bey

orada bana sordu, dedim ki ’ben
sizden ö¤reniyorum; böyle bir
toplant›n›n yap›ld›¤›n›.’

Kesinlikle haberim yok, bilgim
yok.”
      C. Sav. Pekgüzel:

”Evet.”

      Prof. Haberal:
”Tamamen benim d›fl›mda olan

bir olayd›r.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Henüz sorular›m› sormad›m.”

      Prof. Haberal:

”Hiçbir flekilde bilgim
olmam›flt›r.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Henüz sorular›m› sormad›m,

sadece beyan›n›z› okudum.
2003 y›l› Ekim ay›nda nerede

bulunuyordunuz, hangi
görevdeydiniz? 2003 y›l› Ekim
ay›nda hangi görevdeydiniz,
neredeydiniz?”

      Prof. Haberal:
”2003 y›l›nda Baflkent

Üniversitesi’nin rektörüyüm,
Ankara’day›m ve iflimin bafl›nday›m.

fiu anda yani 2003 y›l› denince,
flimdi ben zaman zaman uluslararas›
kongrelere giderim, hatta o kadar ki
bazen günlük veya Avrupa’da iflte
kongre olursa, sabah gider akflam
dönerim. Ortado¤u’da kongre olursa,
sabah gider akflam dönerim.

Yani 2003 dedi¤iniz zaman o
kadar çok faaliyetim var ki, yani ben
bilim adam› olarak dev bir
üniversitenin, binlerce kiflinin
çal›flt›¤› üniversitenin yöneticisiyim.
Ben iflim ile meflgulüm, iflim ile
u¤rafl›yorum.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Evet.”

      Prof. Haberal:
”Onun d›fl›nda, tabi bu sorunun

ne maksatla soruldu¤unu
bilmiyorum, maksad›n› bilirsem ona
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göre cevab›n› da veririm.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Evet, evet aynen 7 y›l önceki

bir konu. Ama, siz üniversite
rektörüsünüz, ayn› zamanda birçok
dernek, vak›f ve flirketin de
baflkan›s›n›z. Birçok bilimsel panele
kat›l›yorsunuz, bu yo¤unluktaki
görüflmeleriniz elbette ki bir program
çerçevesinde olur. Sekreteriniz var,
randevular›n›z› düzenliyor.

19 Ekim 2003 günü nerede
oldu¤unuzu ispat etmeye yarayacak
bir deliliniz, sekreter defter notu,
panel kat›l›m belgesi vesaire herhangi
bir delile ulaflma imkan›n›z var m›d›r
aç›klar m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r, hay›r.”

San›k Mehmet Haberal müdafi
Av. Helvac› söz istedi verildi:

”Bu soruya flu yönü ile itiraz
ediyorum. ‹ddianamenin ekleri
aras›nda yer alan fiener Eruygur ve
Mustafa Balbay’dan elde edildi¤i
iddia edilen dijital bilgiler ile Say›n
‹ddia Makam› Mehmet Ali
Pekgüzel’in imzas› var bu
iddianamede.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Evet.”

      Av. Helvac›:

”Jandarma Genel
Komutanl›¤›nda yap›ld›¤› iddia
edilen toplant›ya kat›lan rektörlerin
isimleri teker teker yaz›lm›flt›r.
Burada Mehmet Haberal’›n ismi yer
almamaktad›r, bu nedenle soru
iddianamedeki kendi
de¤erlendirmeleri ile çeliflmektedir.
Bu sorunun geri çevrilmesini talep
ediyorum efendim, teflekkürler.”

      Mh. Baflkan›:
”Bunun için mi sordun,

bahsedilen fley için mi?”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Listede yaz›lmam›fl olabilir yani

kendisi o gün nerede oldu¤u
konusunda bize bir belge sunabilir
mi?”

Av. Helvac›
”Kat›lmad›¤›n›  söylüyor

efendim.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r kat›lmad›m efendim, ben

size söylüyorum. Say›n Savc› ben
size söylüyorum, diyorum ki;  ben
bu olay› Savc›l›kta Savc› Bey bana
sordu¤u zaman ö¤rendim haberim
yok, bilgim yok. Bilgim olmad›¤›
toplant›ya nas›l kat›l›r›m, bilgim yok
ki? Savc› Beye diyorum ki; ben bu
toplant›y› sizden ö¤reniyorum. Böyle
bir fleyden haberim yok, kim kat›ld›,
ne oldu bunlar›n hiçbirinden haberim
yok.”
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      Mh. Baflkan›:
”Efendim soru cevaplanm›fl,

efendim soru soru cevaplanm›flt›r,
buyurun savc› bey.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”19 Ekim 2003 günü yap›ld›¤›

anlafl›lan bu toplant›da al›nan karar
gere¤i 25 Ekim 2003 günü
Cumhuriyeti Sayg› Mitingi ad›
alt›nda toplant› ve gösteri yürüyüflü
düzenlenmifl ve bu yürüyüfle de¤iflik
illerden gelen rektörler, üniversite
ö¤retim üyeleri, ö¤renciler ve
binlerce vatandafl›n kat›larak
An›tkabir’e yürüdükleri tespit
edilmifl. Bu toplant› ve gösteri
yürüyüflü s›ras›nda, baz› üniversite
ö¤rencilerinin “ordu göreve”
pankartlar›n› tafl›d›¤›, gösteriye di¤er
flah›slar›n dosya san›klar›ndan yan›
s›ra dönemin ‹stanbul Üniversitesi
rektörü Kemal Yalç›n Alemdaro¤lu,
YÖK baflkan› Kemal Gürbüz’ün de
kat›ld›¤› görülmüfl.

Bu gösteri yürüyüflüne sizde
kat›ld›n›z m›? Bu yürüyüfle kat›lmas›
konusunda kendi bölgenizden
akademisyen, ö¤renci ve vatandafl
temini, otobüs temini ve benzeri bir
faaliyetiniz olmufl mudur, aç›klar
m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r flimdi flunu belirteyim ben

bu toplant›y› Yüksek Ö¤retim
Kurulu’nun düzenledi¤ini biliyorum.

Ona göre bize bilgi verildi,
dolay›s›yla bize söylenen fley iflte
üniversite ö¤retim üyeleri ve rektörler
o gün iflte An›tkabir’e gidece¤iz ve
Atatürk’ün mozolesine çelenk
koyaca¤›z.

fiimdi, o gün benim ameliyat›m
da vard›, böbrek nakli ameliyat›
yapacakt›m. Dolay›s›yla, ben sadece
Aslanl› yola gittim, çelengi koyduk
ondan sonra hemen geldim ameliyata
girdim. Ondan sonra,  bir sürü olaylar
olmufl. Bunlar›n hiçbir tanesinden
ilgim yok ve herhangi bir faaliyetim
de olmad›.

Çünkü, bana verilen bilgi
do¤rudan do¤ruya sanki bu olay›
Yüksek Ö¤retim Kurulu düzenlemifl
ve oraya bir yürüyüfl yani normal,
bir bak›ma, gayet tabi anayasal
hukuksal hakk›m›z olan bir yürüyüfle
gittim ve geldim. Ben, ameliyata
girdim. Onun d›fl›nda herhangi bir
konu ile ilgim olmad› say›n savc›.”

C. Sav. Pekgüzel:
”Bu gösteri yürüyüflünün

özellikle o tarihte yap›lmas›n›n özel
bir önemi var m›yd›?”

      Prof. Haberal:
”Hangisinin efendim.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Bu yürüyüflün gösterinin 25

Ekim tarihinde yap›lmas›n›n özel bir
nedeni var m›yd›?”
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      Prof. Haberal:
”Hay›r efendim hiç haberim yok,

yani.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Size ne flekilde aç›klad›lar?”

      Prof. Haberal:
”Efendim.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Size ne flekilde aç›klad›lar?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r, hay›r aç›klad› diye bir

fley yok. Yüksek Ö¤retim
Kurulundan flu tarihte An›tkabir’e
bir yürüyüfl yap›lacakt›r, bir çelenk
koyaca¤›z dendi. Ben bu kadar
biliyorum. Onun d›fl›nda bir özel
veya herhangi bir fley bundan hiçbir
haberim yok, hiç bilgim de yok.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Her sene bu flekilde.”

      Prof. Haberal:
”Ben söylüyorum, ben gittim;

ondan sonra geldim, ameliyata
girdim.“

      C. Sav. Pekgüzel:
”Her sene, bu flekilde yürüyüfl

olur mu?”

      Prof. Haberal:
”Ve orada “ordu göreve” falan

hiç böyle bir fley zaten görmedim.
Çünkü hemen geldim ve arabama
bindim, hemen gittim ameliyata
girdim.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Her sene bu flekilde rektörler

toplanarak böyle bir yürüyüfl olur
mu, böyle bir teamül var m›d›r?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r, hay›r öyle bir teamül

yoktur.
Ama, zaman zaman flunu

söyleyeyim, gerek ulusal gerekse
uluslararas› düzeyde ülkemizin
gelece¤i ile ilgili herhangi bir fley
söz konusu olursa, o zaman gayet
tabi üniversiteler kendilerine düflen
görevi yapmak durumundad›r.

fiöyle ki, üniversiteler sadece
bilim üreten kurumlar de¤ildir, e¤er,
öyle olursa ülkelerin geliflmesi
gerçekten çok zor olur. Üniversiteler
ülkelerin gelece¤idir, ülkenin hem

fiimdi e¤er Türkiye konuflan Türkiye
olmayacak ise o zaman toplumumuzun
demokrasinin do¤rusu nas›l tarif edilece¤ini
ben düflünüyorum.
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bilimine hizmet edecek, hem de o
ülkenin ulusal ve uluslararas›
düzeydeki problemlerine çözüm
arayacak.

Çok enteresand›r. Beni buraya
getirtmeden afla¤› yukar› 1 ay önce
bir üst düzey yöneticisi bana geldi
dedi ki ’Ya Mehmet bey ne olur
üniversiteliler olarak bize biraz
yard›mc› olunda hiç olmazsa
problemleri çözelim.’

Dolay›s›yla, üniversiteler bir
taraftan problemlerinin çözümüne
ülkeyi yönetenlere katk› sa¤layacak,
flimdi flöyle bir fley var
toplumumuzda, üniversiteler
toplumdan kopuk deniyor.
Üniversiteler toplum ile kaynaflm›yor
deniyor. fiimdi üniversiteler e¤er
öyle zannedilirse, birtak›m anayasal
haklar gündeme getirildi¤i zaman,
e¤er bu yanl›fl yorumlan›r, yanl›fl
de¤erlendirilir ise o zaman
üniversiteler nas›l toplumun içine
girecektir, nas›l toplum ile
kaynaflacakt›r.

Dolay›s›yla, bu bir asl›nda
demokratik hakt›r, flimdi ben çok iyi
hat›rl›yorum bir zamanlar slogan
olarak konufluldu. ’Konuflan Türkiye’

fiimdi e¤er Türkiye konuflan
Türkiye olmayacak ise o zaman
toplumumuzun demokrasinin
do¤rusu nas›l tarif edilece¤ini ben
düflünüyorum. Demokratik bir ülkede
normal, anayasal haklar› olan her
vatandafl›n sadece üniversite ö¤retim
üyelerinin de¤il, ülke yarar›na

kullanmas› görevdir. Bu yap›lm›yor
ise görevsizliktir diye düflünüyorum.”

Naip Hakim Hüsnü Çalmuk:
”Baflkan Bey biraz ara verebilir

miyiz?”

      Duruflmaya k›sa bir ara verildi.

      Duruflmaya kald›¤› yerden devam
olundu.

      Bu arada tutuklu san›klardan
Durmufl Ali Özo¤lu’nun geldi¤i,
tutuklu san›k Mehmet Koral’›n
rahats›zl›¤› sebebiyle salondan
ayr›ld›¤›, bir k›s›m san›klar›n
müdafileri Av. Bülent Vural ve Av.
Mehmet Ayd›n ile müdahil Av.
Nam›k Kemal Hatipo¤lu’nun da
geldikleri görülmekle, huzurdaki
yerlerine al›nd›.

      San›k Mehmet Haberal video
konferans yoluyla tekrardan huzura
al›nd›.

      San›k Mehmet Haberal müdafi
Av. Helvac› söz istedi, verildi:

”Say›n baflkan›m bir beyanda
bulunabilir miyim müvekkilimin
çapraz sorgusuna devam etmeden
önce. Say›n baflkan›m flu anda
müvekkilimizin çapraz sorgusu
s›ras›nda ilk olarak sabah saatlerinde
gerçekleflti bu olay. Bu raporu takdim
edece¤iz, Say›n Naip Hakim Hüsnü
Çalmuk’a.
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Duruflma s›ras›nda monitör
takibinde bir kez alt› yedi vurudan
oluflan multi lokal ventriküler
taflikardi ve s›k olarak 160 dakika
h›z›nda supra ventriküler taflikardi
ataklar› gözlenmifltir. Ayr›ca
tansiyonu yükselmifltir. 

Müvekkilimiz ancak tüm bu
olumsuz sa¤l›k koflullar›na ra¤men
ifadesini tamamlamak istemektedir
ve hepimizin de dile¤i en ufak bir
tereddüt dahi olmas›n. Kuvvetli suç
flüphesi zaten söz konusu de¤il. Bunu
bir an önce biz bu isnatlardan
ar›nmak istiyoruz. Ancak sabahki
konuflmam›zda belirtti¤im üzere
yaz›l› ifadesinde bire bir cevaplar›
olan sorular› lütfen say›n iddia
makam› tekrar tekrar soru olarak
yöneltmesin.

Müvekkilimizin sa¤l›k durumu
göz önünde bulundurularak buna
say›n mahkememizin de hassasiyet
göstermesini talep ediyorum nitekim
bugün iddia makam›n›n sordu¤u
sorular›n hepsi yaz›l› ifadesinde var
efendim.”

Mh. Baflkan›:
"Avukat han›m, Avukat han›m

bir dakika, Avukat han›m. Yaz›l›
savunma elimizde siz de biliyorsunuz
yaz›l› savunmay›.”

      Av. Helvac›:
” Evet efendim.”

      Mh. Baflkan›:

"Yaz›l› savunmaya verilen
cevaplar da belli. Sorulan sualler
e¤er suallerin karfl›l›¤› yaz›l›
savunmada var ise müvekkiliniz
pekala onu yaz›l› savunmamda
cevaplad›m fleklinde belirtebilir. Hiç
sorun de¤il.”

      Av. Helvac›
”Belirtebilir efendim biliyorum

ama müvekkilim de o kadar hakl›
olarak, bu haks›zl›k biran önce
bertaraf etmek istiyor, engel
olam›yorum o noktada.”

      Mh. Baflkan›:
"Hala amas› var, hala amas› varsa

b›rak›n›z. Müvekkil b›rak›n›z o
zaman müvekkiliniz konuflmak
istiyorsa konuflsun yani kimsenin biz
söz hakk›n› kesmiyoruz efendim siz
ondan çok konufluyorsunuz lütfen,
lütfen kendisi konuflsun. Lütfen.
Kendisi konuflmak istiyorsa e¤er
savunmas›nda.”

      Av. Helvac›
”Ama, Say›n Mahkemenizde de,

bende yaz›l› ifadesi var efendim.
Peki efendim. O zaman, ben size

dedi¤im zaman; “ yaz›l› ifademde
var” deyin.”

      Prof. Haberal:
”Tabi tabi tabi hay hay.”

      Av. Helvac›
”Peki efendim, peki efendim
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müvekkilim beyanda bulunacak.”

      Prof. Haberal:
”Efendim, Say›n Baflkan sesiniz
sesiniz.”

      Mh. Baflkan›:
"Mehmet Haberal Bey

savunman›z yaz›l› efendim yaz›l›
savunman›z, yaz›l› savunman›z
elimizde var.”

      Prof. Haberal:

”Evet.”

      Mh. Baflkan›:
"Yaz›l› savunman›z detayl› bir

flekilde suçland›¤›n›z konularla ilgili
her fleye cevap vermiflsiniz bu yaz›l›
savunmada.

E¤er sorulan sualler içerisinde
cevaplad›¤›n›z tamam›n› aç›k bir
flekilde cevaplad›¤›n›z bir soru var
ise buna pekala yaz›l› savunmamda
cevaplad›m yeniden cevap vermeme
gerek yoktur fleklinde de cevap
verebilirsiniz. Bu tamamen size ait
olan bir fleydir. Anlatabildim mi?”

      Prof. Haberal:
”Say›n baflkan bu bana sorulan

bugün sorulan ne var ise bunlar›n
hepsinin cevab› o yaz›l› savunmamda
mevcuttur. Bu taktir edersiniz ki bu
savunmayla 20 Ocak 2010’da
verdim. Dolay›s›yla konuflmam›n
bafl›nda da onu belirttim dedim ki,
bu savunmay› burada verdim.
Düflünüyorum ki bu savunma elbette
ki sizler taraf›ndan
de¤erlendirilmifltir. Bunun için ben
özet yapt›m ve di¤er konularda da

hani daha fazla aç›c› bilgiler vermeye
çal›flt›m.

Ama flunun alt›n› çiziyorum.
Bugüne kadar burada kal›fl›m›n bir
tek sebebi var. Çünkü bütün tahliye
taleplerine verilen cevap ’kuvvetli
flüpheli.’ Ben bu kuvvetli flüphe ne
ise burada ö¤renmek zorunday›m.
Onu bilmek zorunday›m ki, yine arz
ettim Türk milletine bunu anlatmak
zorunday›m. Bu hesab› vermek
zorunday›m Say›n Baflkan. Onun için
bana her türlü fleyi sorabilirsiniz. 

Teflekkür ederim.”

Çünkü bütün tahliye taleplerine verilen cevap
’kuvvetli flüpheli.’ Ben bu kuvvetli flüphe ne
ise burada ö¤renmek zorunday›m. Onu bilmek
zorunday›m ki, yine arz ettim Türk milletine
bunu anlatmak zorunday›m. Bu hesab› vermek
zorunday›m Say›n Baflkan.
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      Mh. Baflkan›:
"Efendim yine de daha sakin

olman›zda fayda var s›hhatiniz
yönünden gerçi doktorlar da
yan›n›zda mümkünse, mümkünse
daha sakin olun lütfen yani baflka bir
komplikasyon yaratmayal›m yani bir
fley yaparken. Anlatabildim mi?”

     Prof. Haberal:
”Say›n Baflkan teflekkür

ediyorum da maalesef ülkemde terör
örgütü kurmakla yönetmekle
suçlanan bir Mehmet Haberal var. 

Siz kusura bakmay›n ya acaba
benim yerimde bir baflkas› olsa ne
yapar diye düflünüyorum.

Bu benim için bir zuldür say›n
baflkan. Yani ülkemde terör örgütü
kurmak ve yönetmekle
suçlan›yorum. Kim suçlan›yor?
Mehmet Haberal.

Ben sadece ülkeme de¤il dünya
bilim adamlar›na hesap vermek
zorunday›m. Neden 356 gün beni
ülkemin yarg›çlar› tutuklu halde
tuttular. On metre karelik bir odada
356 gün neden tuttular neden beni
bir hücreye koydular. Demir kap›
çift kilit üç dört metrekare neden ben
hücreye girdim. Bunu ö¤renmek
benim hakk›m; benim milletimin de
hakk› bana inanan bana güvenen
insanlar›n da hakk›d›r Say›n Baflkan.
Onun için, ben rica ediyorum, talep
ediyorum. Diyorum ki, hangi konuda
bende kuvvetli flüphe var ise onu
ö¤renmek durumunday›m.

Bugün ne pahas›na olursa olsun,
bir fleyi söylemek istiyorum maalesef
bunlar› söylemek istiyorum.

Kur’an’da Tevbe suresi
var 51. Ayette Allah diyor ki
“Benim sizin için
yazd›klar›mla, baflkas› asla
size eriflemez”.

Dolay›s›yla ha bugün flu olur bu
olur. Her fley olabilir herkesin bir
kaderi vard›r.

Teflekkür ederim.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Savunman›zda 25 Ekim 2003

günü yap›lan gösteri yürüyüflünün
sorulmas›n› elefltirdiniz. An›tkabir’e
çelenk konulmas› ve yasal olarak
gösteri yürüyüflü yap›lmas› kuflkusuz
ki demokratik bir hakk›n
kullan›m›d›r.

Ancak Jandarma Genel
Komutanl›¤›’nda, Jandarma Genel
Komutanl›¤› Baflkanl›¤›’nda
Rektörlerin toplanarak darbeye
zemin haz›rlama gösteri yürüyüflü
düzenlenmesi karar› al›narak bu
karar›n uygulanmas› sizce
demokratik bir hakk›n kullan›m›
m›d›r, aç›klar m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”fiimdi flunu söyleyim gerçe¤i

ben bütün bunlar›n cevab›n› yine
söyledi¤im gibi imzal› savunmamda
belirttim ama ben bunu bilemem
kusura bakmay›n flimdi benim
d›fl›mda baflka bir yerde yap›lm›fl bir
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toplant› ne amaçla yap›lm›flt›r zaten
ben diyorum ki, bu toplant›n›
yap›ld›¤›n› ben burada ö¤reniyorum.
Savc›l›kta ö¤reniyorum. Böyle bir
fley olabilir mi?

Kald› ki, yani böyle bir fleyi
tasvip etmem söz konusu olabilir mi
yani ben 1984 y›l›nda ihtilal yap›lm›fl
ihtilalin yapt›¤› anti demokratik
faaliyetlere karfl› ç›km›fl›m imza
koymuflum ceza alm›fl›m. Ama buna
karfl›n geliyor burada böyle bir konu
konufluluyor ve bu yap›l›yor.

Benim kastetti¤im ülkenin
gelece¤ine gölge düflürecek
demokratik faaliyetler (1 kelime
anlafl›lamad›) olamaz da. Benim
normalde anayasan›n 25. ve 26.
maddelerinde ne yaz›yorsa bir ülkede
demokratik ise e¤er benim ülkem,
Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir
hukuk devletiyse ki flimdi
söyleyece¤ime hiç kimse al›nmas›n,
flimdi Türkiye’yi yönetenler
televizyonda diyorlar ki;
Türkiye bir hukuk devletidir.
O zaman, Mehmet Haberal
kendine soruyor diyor ki; ha
madem öyle ben niye
buraday›m? 

Dolay›s›yla, flimdi ülkenin
yarar›na olacak ne varsa, ülkenin
insanlar› bunu kullanmak
durumundalar Say›n Savc›. E¤er,
bunu kullanmazlarsa, o zaman biz
endifle edelim. Hani diyorum ya
“Konuflan Türkiye” konuflacak.
fiimdi tabi burada birisi bir fley

konufltu¤u zaman bunun çok de¤iflik
flekilde maalesef tabi bunun da ne
kadar günah oldu¤unu çok iyi bilmek
gerekir. Hemen dolaflt›r›l›yor, ters
çevriliyor.

Dolay›s›yla, ben o toplant›ya
kat›lmad›m.

Toplant›n›n amac› nedir bunu
bilmem. Gelen mesaj› YÖK’ten
organize edildi bir organizasyon diye
kabul ettim. Ona göre ifltirak ettim
ki, tekrar alt›n› çiziyorum ülke
yarar›na anayasadan güç alan
yap›lacak ülke yarar›na her ifl
ülkemde mutlaka yap›lmal›d›r.

Kald› ki, o toplant›dan sonra
biliyorsunuz yasal bir tak›m
giriflimler oldu ve o yasal geliflmeler
sonucu da oraya kat›lanlar beraat
ettiler ve dahas› o toplant› izin
al›narak yap›lan bir toplant›d›r.

Yani hani kapal› kap›lar
arkas›nda karar verilip de yap›lan bir
toplant› de¤il. Yani normalde izin
al›nm›fl yap›lm›fl yasal bir toplant›d›r.
Aman bunu bir birine
kar›flt›rmayal›m lütfen.

An›tkabir’deki yürüyüfl ile iflte
filan yerde yap›lan toplant›da
konuflulanlar ve bunlar kesinlikle
birbirine kar›flt›rmamas› gerekir. 

An›tkabir, evet her Türkiye
Cumhuriyeti vatandafl›n›n gidip
ziyaret edip ders almas› gereken bir
yerdir. Çünkü bugünkü varl›¤›m›z›
Atatürk arkadafllar› ve aziz
flehitlerimizin hayat›na borçluyuz.”
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    C. Sav. Pekgüzel:
”YÖK size bu toplant›y› ne

flekilde duyurdu yaz›l› olarak m›
yoksa sözlü olarak m›?”

      Prof. Haberal:
”fiunu ben flu anda kesin bunun

ne flekilde iletildi¤ini hat›rlam›yorum.
Ama bize gelen ya bu flu gün toplant›
var arkadafllar›n iletti¤i bir durumdur
ve bu toplant›ya kat›ld›m. Ve
söylüyorum yani bu
toplant›n›n size göre yasal
olmayan hangi taraf› var
acaba say›n savc›?

Yani bu toplant› de¤il asl›nda
An›tkabir’e üniversiteden gelmifller.
Diyorlar ki, biz an›tkabire gidiyoruz
Atatürk’ün mozolesine çelenk
koyaca¤›z. Çelenk konuyor ve
dönüyorlar ve ben dönüyorum.

Ha onun d›fl›nda yasal olmayan
bir tak›m faaliyetler oluyor; kald› ki,
bu yasal olmayan faaliyetlerle ilgili
de biraz önce belirtti¤im gibi gerekli
yarg›lama ifllemleri yap›l›yor ve
beraat ediyorlar.

Acaba bu beraat karar›n› verenler
yanl›fl m› yapt›?

Dolay›s›yla yani burada filan
yerde konuflulanla lütfen bu
toplant›lar› birbirine
kar›flt›rmayal›m.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Bu konuda senato üniversite

senatosu herhangi bir karar ald› m›;
siz bireysel olarak m› kat›ld›n›z?

Ö¤renciler ö¤retim üyeleri hep
beraber mi kat›ld›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r üniversite, hay›r efendim

bireysel meselesi de¤il üniversite
ö¤retim üyeleri An›tkabir’e
Atatürk’ün mozolesine beraber
çelenk koyacaklar diye mesaj geldi.
Baflkent Üniversitesi’nin ö¤retim
üyeleri de kat›ld› ve ben de kat›ld›m.

Ama benim kat›lmam çok k›sa
olmufltur daha sonra da zaten hem
ben benimle beraber di¤er ö¤retim
üyesi arkadafllar›mda biran önce
görevlerinin bafl›na döndüler.

Olay budur.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Bu mitingin o dönemdeki

hükümetin uygulamalar›n› protesto
etmek halk› ve dolay›s›yla halk›n bir
parças› olan orduyu hükümete karfl›
tepki göstermeye ça¤›rmak gibi bir
amac› var m›yd› aç›klar m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Böyle bir fley olabilir mi Say›n

Savc›.
Yani demokratik bir ülkede yani

demokrasi devam ediyor.
Üniversiteler soka¤a ç›kacak orduyu
antidemokratik yola havale
edilecekler böyle bir fley olabilir mi?

Sonra, bu toplant›ya böyle bir
anlam verilebilir mi? Normal insanlar
ö¤retim üyeleri kalkm›fllar
rektörleriyle beraber, Atatürk’ün
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mozolesine çelenk koymufllar. Bunu
bu flekilde yorumlamak mümkün
mü?

E¤er biz bu hareketleri bu
flekilde yorumlarsak, o
zaman hiç kimsenin bir fley
yapmamas› laz›m. O zaman
hiç kimsenin anayasal hakk›n›
kullanmamas› laz›m.

Maalesef, bugün gördü¤üm tablo
benim için fevkalade üzücüdür.
Adeta bir korku tablosu sanki. 

Kusura bakmay›n, flimdi
telefonlar dinleniyor. Baflkent

Üniversitesi Ankara hastanesinin
telefonlar› dinleniyor yarg› karar›
olmaks›z›n.

Böyle bir fley olabilir mi?
O zaman oradaki insanlar acaba

normal kendi hürriyetleri ellerinde
dolaflabilir diyorlar m›?

 O zaman telefon niye var?
O zaman insanlar neden

birbiriyle konufluyorlar?
Kusura bakmay›n iki kifli bir

araya geliyor; diyorlar ki; aman ha
telefonlar› d›flar›da b›rak›n gelin!
Burada beraber konuflal›m.”

Böyle olabilir mi? Türkiye
Cumhuriyeti bunun için mi kuruldu?
Türkiye Cumhuriyetine bunlar
yak›fl›yor mu yani bunlara yani
yak›fl›yor mu bunlar, Türkiye
Cumhuriyetine Say›n Savc›? Böyle
bir fley olabilir mi?

Hangi demokratik ülkede,
acaba bugün insanlar bir
araya gelip konuflacaklar›
zaman telefonlar› kap›n›n
arkas›nda b›rak›yorlar. 

Ondan sonra geliyorlar; tamam
konufltuk, aman duymas›n filanca

böyle bir fley olabilir mi?
Bunun ad›na hür yaflam

denilebilir mi acaba, böyle bir fley
olabilir mi?

Ve maalesef bugün ülkemde
gördü¤üm manzara de¤iflik bir flekle
gidiyor ve Türkiye buna lay›k de¤il.

Çünkü Atatürk flöyle diyor, bu
ülkenin her köflesinde birçok
flehidimizin kan› yat›yor. Ben bunlar›
bilmeden flöyle söylüyordum
diyordum ki, ülkemin her
santimetrekaresinde birçok
vatandafl›m›z›n hayat› yat›yor. 

’Ben sizin ülkenizin ifllerine kar›fl›yor muyum?
Dolay›s›yla sizde benim ülkemin ifllerine
kar›flamazs›n›z. Benim ülkem dünyan›n en
güvenilir ülkelerinden bir tanesidir. Kongrenin
sorumlusu benim bu kongre burada
yap›lacakt›r.’
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Dolay›s›yla bizim birinci
görevimiz ülkemize sahip ç›kmakt›r.
Onun için bunlar gerçekten fevkalade
üzücüdür ve flunu söyleyim bu
konuyu da burada bu flekilde
tart›flmak gerçekten çok üzücü bir
olayd›r.

Ve üniversiteleri adeta kalk›p
flimdi orduyu darbe yapmaya teflvik
eder konumuna koymak, bu ülkenin
gelece¤ine korkar›m acaba baflka
flekilde bir darbe mi oluyor yani? 

fiimdi ben size bir örnek vereyim.
Ben Dünya Yan›k Derne¤i

Baflkanl›¤› yapt›m iki sene ve 2006-
2008 Montreal de Kanada da bir
kongre düzenledim ve 2010
kongresini ‹stanbul’a Türkiye’ye
ald›m.

Bu derne¤in toplant›s›n›n
haz›rl›klar› yaparken yap›l›rken ben
maalesef gözalt›na al›nd›m. Böyle
olunca yönetim kurulu Temmuz
ay›nda topland›. Madem ki, Mehmet
Haberal tutuklu; biz bu derne¤in
toplant›s›n› Türkiye’de yapamay›z.

Bak›n, olay nerelere gidiyor.
Ben, onlara buradan avukatlar›m

vas›tas›yla flu mesaj› gönderdim:
’Ben sizin ülkenizin ifllerine

kar›fl›yor muyum? Dolay›s›yla sizde
benim ülkemin ifllerine
kar›flamazs›n›z. Benim ülkem
dünyan›n en güvenilir ülkelerinden
bir tanesidir. Kongrenin sorumlusu
benim bu kongre burada
yap›lacakt›r.’

Adeta ültimatom verdim ve

sonunda arkadafllar›m Eylül ay›nda
topland›lar ve ’Mehmet Haberal ne
diyorsa, biz onu yapaca¤›z.’

Ve flimdi inflallah e¤er bende
buradan hani suçsuz bunlar suç
de¤ildir diye ç›karsam Haziran
ay›nda o kongreyi ‹stanbul da
inflallah yapar›z.

Ha bu böyleyken baflka bir olay
daha oldu. Ben Dünya Organ Nakli
Derne¤i’nin yönetim kurulundan
Ortado¤u ve Türkiye temsilcisi,  ayn›
zamanda Afrika Temsilcisiyim. Bu
derne¤in 2016 kongresini ‹stanbul’a
almak için müracaat ettim. Ve yüzde
yüz bu kongreyi ‹stanbul’a al›yorum
yüzde yüz.

Ben, tabi tutukland›m May›s
ay›nda yönetim kurulu topland›. Ben
olmad›¤›m için toplant› ertelendi. 

Bir daha topland›lar. Yine, ben
olmad›¤›m için yine ertelendi.
A¤ustos ay›nda Paris de toplant›
yap›lacak; ama, yönetim kurulu
baflkan› olan Avusturyal› arkadafl›m
diyor ki; yönetim kurulu üyelerine
’Siz bu toplant›ya kat›lmay›n.
Mehmet Haberal olmad›¤› için ben
bu toplant›y› erteliyorum.’

7 ay Say›n Savc›m; bu toplant›
benim için ertelendi ve bana, Eylül
ay›nda gönderdi¤i mailde dedi ki:

’Bu toplant›y›, ben uzatabildi¤im
kadar uzataca¤›m.’

 Yaln›z bir kural var; bilimsel
kongrelerden alt› ay önce mutlaka
yerin belirlenmesi laz›md›r. Ben de,
tabi hayal kurdum; dedim ki:
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 ’Nas›l olsa, ben Eylüldeyim o
zamana kadar iflte ç›kar›m ve bu
kongreyi de ülkeme al›r›m.’

Ama, maalesef Mehmet Haberal
hala burada.

Dolay›s›yla o kongrenin karar›
da 6 fiubatta verildi ve arkadafl›m
üzüntüyle ’Çok üzüldüm; ama baflka
çarem yoktu. Bunu yapmak
durumundayd›m’ dedi ve o kongre
ya Arjantin’de de ya Tayland’da
yap›lacak.

Ve o kongreye kat›lacak
insan say›s› da asgari on bin
kifli on bin bilim adam›.
Türkiye’ye gelecekti; ama,
Mehmet Haberal burada
tutuklu oldu¤u için maalesef
bu noktaya geldi.

Dolay›s›yla bak›n burada kendi
için hani bir söz var ya halk›m›z›n
aras›nda ’kol k›r›l›r yende kal›r; yen
içinde kal›r’ Ama, maalesef
görüyoruz ki bizim ülkemizde olan
olaylar baflka yerlere bu flekilde
aksediyor. Ve ülkemiz maalesef
üzülerek belirteyim ki, prestijinden
herhalde birazc›k kaybediyor gibi
geliyor bana.

Dolay›s›yla, benim ve bütün
vatandafllar›m›z›n birinci görevi, her
zaman söyledi¤im gibi Türkiye
Cumhuriyeti’ni yükseltmek ve
yüceltmektir. Ve onun içinde yasal
ve demokratik hukuksal her türlü
haklar›m›z› kullanmak zorunday›z .
Aksi halde, ülkemizin geliflmesine
katk›da sa¤layamay›z. ”

C. Sav. Pekgüzel:
”Bu gösteri yürüyüflünde baz›

kiflilerin ordu göreve pankartlar›
açarak orduyu göreve ça¤›rd›klar›
gerek tutanaklardan.”

      Prof. Haberal:
”Say›n Savc› affedersiniz; Say›n

Savc› Bey savc› bey sesinizi biraz
acaba yükseltmek mümkün mü?”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Yükselteyim mi sesimi?”

      Prof. Haberal:
”Ya lütfen biraz yükseltirseniz.”

      Mh. Baflkan›:
"Savc› Bey, Savc› Bey, biraz

uzaklafl›n, uzaklafl›n, uzaklafl›n
mikrofondan uzaklafl›n.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Yükseltin diyorlar bu sefer

bo¤uk geliyor. fiu anda nas›l acaba
alabiliyor musunuz duyam›yorum.
fiu anda sesimi alabiliyor musunuz?”

      Prof. Haberal:
”Ha güzel tamam.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Siz cevaplar›n›z› lütfen heyete

do¤ru verirseniz yani muhatap olarak
Savc›y› de¤il de Mahkeme heyetini
al›rsan›z daha uygun olur. O
aç›klamay› yapay›m.”
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      Prof. Haberal:
”Tamam affedersiniz. kurallar›

bilmiyorum, evet.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Bu gösteri yürüyüflünde baz›

kiflilerin ordu göreve pankartlar›
açarak orduyu göreve ça¤›rd›klar›
gerek tutanaklardan gerekse
foto¤raflardan anlafl›l›yor.

Sizin bunlarla bir ilginiz var m›d›r
aç›klar m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Benim üniversitem benim

bulundu¤um üniversitede mi pankart
aç›lm›fl?”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Söz konusu mitingde.”

      Av. Helvac›:
”Ordu göreve pankart› beraat

etmifller ya siz yok muydunuz?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r hay›r kesinlikle onu

söyledim ben zaten ben onlar›
görmedim bile. Ben onlar› görmedim
ve arkas›nda sonra, ben bas›ndan
ö¤rendim öyle bir fley oldu¤unu.
Kald› ki, bunlar bile beraat etmifl
kifliler.

Tabi ,ben bunu söylerken ha bu
meflrudur yasald›r anlam›nda
söylemiyorum. Ama, ben, kesinlikle
görmedim zaten bilgimde olmad›.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”‹ddianamede ele geçirilen örgüt

dokümanlar›na dayan›larak
Ergenekon terör örgütünün siyaset
dünyas›na yön verme siyasi partileri
tek merkezden yönlendirme
yöntemini benimsedi¤i ve bu yönde
faaliyetleri bulundu¤u iddia ediliyor.

Örgüt yöneticisi oldu¤unuz iddia
edildi¤inden sizde bu faaliyetlerin
içinde yer almakla itham
ediliyorsunuz.

Mustafa Sar›gül ile 3011.2008
günü saat 21:20 de yapt›¤›n›z bir
telefon görüflmesi var. Bu konuflmay›
emniyet ifadenizde Mustafa Sar›gül
ile yapt›¤›m normal bir konuflmad›r
fleklinde cevaplam›fls›n›z. Bu
görüflmeyi size okuyorum:

’Sizin ya o ne kalabal›k
muhteflem kalabal›k Mustafa ya.
Mustafa Sar›gül, ve hocam ve hocam
ben yerel seçim gecesine kadar izin
verin yerel seçim gecesinden sonra
buray› 262.000 seçmenim var. Yüzde
yetmifl oyla kazanaca¤›m ondan
sonra hocam Hüsamettin Özkan
bakan›m› abimi de al›p sizin yan›n›za
gelip ondan sonra diyece¤im ki;
hocam, bakan›m kurban olay›m ben
Türkiye’nin belki baflbakan›
olaca¤›m ama benim baflbakan›m
sizler olacaks›n›z. Yol haritam› size
aktaraca¤›m izin verirseniz. Baflka
bir fley olacak’ dedi¤i. Sizin ’ha
Mustafa flimdi flöyle bak çok tebrik
ediyorum yaln›z ben sana daha önce
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ulaflmaya çal›flt›m. fiimdi her fley
mükemmel yaln›z senden ricam flu
ben Hüsamettin Bey’e de konufltum
flu ana muhalefet partisiyle u¤raflma.’
dedi¤iniz.

Mustafa Sar›gül’ün; ’Hocam ben
o talimat›n›z› ald›m ve benim
konuflma portföyümü tamamen
de¤ifltirdim. Ve bir kelime ettim yani
hafif geçtim ve bundan sonra da
abiden abi dedi ki bana hocamla
konufl dedi ve bundan sonra da
mesaj›n›z› ald›m hocam hiç merak
etmeyin.’ dedi¤i.

Sizin; ’Sa¤ol ha yola çünkü bak
sen laz›ms›n kardeflim anlatabiliyor
muyum. Ya ülke önemli ülkeye sen
laz›ms›n tamam m›, gereksiz
s›k›nt›ya girmeyelim.’ dedi¤iniz. 

Mustafa Sar›gül’ün; ’Tamam
hocam, ben mesaj›m› ald›m hocam
yerel seçim gecesine kadar a¤z›m›
bu konuda kapat›yorum hocam.’
dedi¤i.

Sizin; ’Aynen, çünkü biran önce
bugün ülkenin düfltü¤ü bu s›k›nt›dan
bu ülkeyi kurtarmak hepimizin
görevidir tamam m›. Bak ben Cuma
günü bir senato toplant›s› yapt›m onu
da mutlaka sana ben fakslayay›m
yar›n bak oku’ dedi¤iniz. 

Mustafa’n›n; ’Hocam çok
teflekkür ediyorum ben mesaj›n›z›
ald›m ben sizin kardeflinizim siz bana
her zaman do¤rusunu söylersiniz.’
dedi¤i.

Sizin; ’Sen televizyonu istedi¤in
flekilde istedi¤in zaman

kullanabilirsin. Sa¤ol ben bir talimat
verdim ona bilgin olsun’ dedi¤iniz.

Mustafa’n›n; ’Hocam çok
teflekkür ediyorum, ben bu hafta
arkadafl›m›z› bir ziyaret edece¤im
onla da konuflaca¤›m talimat›n›z›
söyleyece¤im. Say›n hocam çok
teflekkür ediyorum’ fleklinde bir
görüflmeniz var.

Siz buna normal bir görüflme
diyorsunuz ama burada normal
olmayan bir durum varm›fl gibi
gözüküyor. Oldukça popüler ve
iddial› bir siyasetçiye hem de rakibi
olan siyasi parti hakk›nda
konuflmamas›n› söylüyorsunuz o da
kabul ediyor hem de seçimler öncesi.
Bu tavsiyenizi de bir karfl›laflma
s›ras›nda falan de¤il özellikle
kendisine ulaflmaya çabalayarak
iletiyorsunuz.

Bunu söylemenizdeki amac›n›z
nedir aç›klar m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Tabi gayet normal bir

konuflmad›r Say›n Baflkan ve ben
flimdi size flunu söylersem, bugünkü
iktidar partisi de kurulmadan önce
bana gelerek yöneticileri; ’Hocam
n’olur bize izin verin flu toplant›lar›
Patalya Oteli’nde yapay›m ve bize
acaba, flu flu kiflileri önerir misiniz,
onlarla konuflur musunuz’ demesi
anormal mi Say›n Baflkan?

Yani ben sadece (2-3 kelime
anlafl›lamad›) benim için ülkem
önemli ülkemle ilgili ne gerekiyorsa
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onu yapmak bir yerde kendi
ölçülerim içerisinde bana ait. Benim
bir görevimdir.

Ben her partinin, bugün ülkeyi
yöneten partinin Cumhurbaflkan›
dahil Baflbakan› dahil partilerini
kurmadan önce benimle gelip gerek
Üniversitede, Ankara Hastanesi’nde
gerekse di¤er özellikle Gölbafl›’ndaki
Patalya Oteli’nde bu konular›
paylafl›p benimle beraber görüflüp ve
sonunda Gölbafl› Patalya Oteli’nde
bugünkü iktidar partisinin kurulufl
çal›flmalar›n› yaparak bu partiyi

kurdular ve bugün ülkeyi
yönetiyorlar.

Acaba bu da suç mu?
fiimdi, Mustafa Sar›gül benim

yak›ndan tan›d›¤›m
milletvekilli¤inden tan›d›¤›m bir kifli.
Ç›k›yor bir siyasetçi olarak;  bana
telefon ediyor diyor ki; ’Ben acaba
iflte çal›flabilir miyim bu konularda?
ifl yapabilir miyim?’

Ben de ona diyorum ki; ’Ülkeye
zarar verecek herhangi bir faaliyette
bulunma kardeflim. Herkes siyaset
yapar, herkes politika yapabilir, ama
ne olur yapaca¤›m›z ifllerde ülkeye
zarar verecek bir ortam yaratmay›n.

Çünkü, bu ülke hepimizindir.’  
Benim Mustafa Sar›gül ile

yapt›¤›m konuflman›n özü budur
Say›n Baflkan›m.

Dolay›s›yla, e¤er burada bir
anormallik var ise bugün ülkeyi
yönetenler lütfen kusura bakmas›nlar,
beni de ba¤›fllas›nlar, acaba, onlarla
yapt›¤›m görüflmelerde yanl›fl m›
olmufl flimdi onu mu söyleyeyim. 

Böyle, bir fley olabilir mi?
Benim, her partiyle, gerek bugün

Cumhuriyet Halk Partisinin Genel
Baflkan› Say›n Deniz Baykal y›llard›r

25 y›l 70’li y›llardan beri benim
arkadafl›md›r.

Yani flimdi Deniz Bey ile benim
konuflmam hata m› olacak? Deniz
Bey gelecek benimle konuflacak hata
m› olacak?

fiimdi Saadet Partisi’nin geçmifl
zamandaki baflkan› Recai Abi gelir
kendisi ülke sorunlar›n› tart›fl›r bu
hata m›?

E¤er, ben bunu yapmazsam, ben
ülkemin sorunlar›n›, ülkeyi
yönetenlere talip olanlarla
tart›flmazsam, bana göre gerçek hata
orada olur Say›n Baflkan.

Benim görevimdir, ülkemin

E¤er, ben bunu yapmazsam, ben ülkemin
sorunlar›n›, ülkeyi yönetenlere talip olanlarla
tart›flmazsam, bana göre gerçek hata orada
olur Say›n Baflkan.
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sorunlar›n›, ülkemin yönetimine talip
olanlarla paylaflmak.

Ben, Mustafa Sar›gül ile de bunu
yapt›m.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Sorumu tam anlatamad›m

zannedersem. Bu görüflme içerisinde
oldukça popüler ve iddial› bir
siyasetçiye hem de rakibi olan siyasi
parti hakk›nda konuflmamas›n›
söylüyorsunuz. Yani bir siyasi parti
iktidar olmak için vard›r. Ve herkes
hakk›nda da konuflabilir siz
diyorsunuz ki konuflma. Bu flekilde
tavsiyede bulunuyorsunuz bunu,
bunu aç›klaman›z› istiyorum.”

Prof. Haberal:
”Ha flimdi flunu söyleyim. Ben

sizin söylemek istedi¤inizi anlad›m
ben sizin söyledi¤inizi anlad›m evet
flunu söyledim Mustafa Sar›gül’e
’Bu bir ülke sorunudur.’ dedim ki;
’Cumhuriyet Halk Partisi’nin
aleyhinde niye konufluyorsunuz?’
bunu söyledim.

Burada da söylüyorum; e¤er ülke
bir taraftan diyece¤iz ki ’Ülke
istikrara kavuflacak.’ bir taraftan
diyece¤iz ki ’Aman bölünebildi¤i
kadar bölünsün.’

Zaten Say›n Baflkan bu
ülkemizde gözü olanlar bizden bunu
istiyorlar. 

Ben her zaman flunu
söyledim:
’Türkiye bir vahad›r. Bu

vahan›n üzerinde her zaman
yabanc›lar›n gözü olacakt›r.’

Ve üzüntüyle belirteyim ki flu
anda ülkemde adeta truva atlar›
yarat›lm›fl durumdad›r. Bu bizim
ülkemizin giderek bölünmesinin
sebebidir. Ülkemin bu noktalarda
bölünmemesi için benim üzerime
düflen görev neyse ben bunu yapmay›
kendime görev kabul ederim.

Evet do¤rudur Mustafa Sar›gül’e
dedim ki ’Sen niye yani kalk›p
Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine
konufluyorsun. Sen bu partiden
gelmedin mi? E¤er derdin varsa git
genel baflkan›yla paylafl.’

Bu suç mu acaba Say›n Baflkan?
fiimdi söyledi¤im gibi bugün ülkeyi
yönetenlerle de, geçmiflte ben ayn›
fleyleri söyledim. Ama dedim tamam
çünkü bana gelmifllerdi o zaman
bugün ülkeyi yönetenlere bunu
söylemek durumunday›m maalesef.
Çünkü bunlar› birebir yaflayan
Mehmet Haberal’›m ben.

Ülkenin yöneticileri bana
gelmifllerdir demifllerdir ki, ’Hocam
ne olur? Bize yard›mc› olur
musunuz? Biz gelece¤iz daha çok
çal›flaca¤›z. Ülkemizin insanlar›n›
birlefltirece¤iz.’

Ben de onlara ’Ha öyle mi
yapacaks›n›z; o zaman ben de size
gerekli yard›m› yapaca¤›m.’

Ülkeyi yönetenler, oradad›r. E¤er
sormak isteyen varsa kendilerine
müracaat edebilirler, gidip sorarlar.

Ve ondan sonra da ’Bana
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yard›mc› olur musun?’ Evet, bu
iktidar partisi ilk hükümeti kurdu¤u
zaman, benden elemanlar talep
etmifltir.

Ve bugün biliyor musunuz ki,
ülkemizin Cumhurbaflkan›n›n Genel
Sekreteri Profesör Mustafa ‹sen
Baflkent Üniversitesi’nin ö¤retim
üyesiydi; benden o zamanki kültür
bakan› talep etti müsteflar oldu. Önce
kültür bakanl›¤› müsteflar› oldu; ve
sonra da Cumhurbaflkan›’na genel
sekreter oldu.

Dahas› daha bugün bile bugünkü
Turizm Bakan› benden rica etti bir
ö¤retim üyem için ’Hocam ne olur;
buna ihtiyac›m var. Bana verir
misin?’

 ’Peki veririm’ dedim hemen
verdim. Ve ben her zaman flunu
söyledim; ’E¤er benim kurdu¤um
kurumlarda ülkemi yönetenlere
yararl› herhangi bir kifli olacaksa onu
vermekten gurur duyar›m.’ demek
ki Baflkent Üniversitesi bu düzeye
gelmifltir diye.

Dolay›s›yla hani Mustafa
Sar›gül’le konuflmam, bu flekilde
yorumlan›yor. Do¤rusu çok üzüntü
verici bir tablodur. Bunlar›n kusura
bakmay›n Say›n Baflkan burada bu
flekilde konuflmamda hakikaten yani
bu flekilde gündeme getirilmesi de;

Kald› ki, bu da dinleme karar›
olmayan bir telefonla yap›lan
konuflmad›r. Ama, ben bunlar›n,
dinleme karar› olsun olmas›n
hepsinin cevab›n› burada verece¤im

ki, flu o hep laf söylenen ya ’kuvvetli
flüpheli’ neymifl, flu ’kuvvetli flüphe’
ben de bir ö¤reneyim de, milletimize
de aç›klayay›m.

Olay budur.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”fiu konuyu da belirteyim Say›n

müdafileriniz bu dinleme kararlar›n›n
olmad›¤›n› yönünde bir beyanlar›
oldu. Size ait olan 532 234 81 30
numaral› telefonunuz dinlenmifl; yani
sizin dinlenen telefonunuz budur.
Di¤er.”

      Prof. Haberal:
”Pardon hangi numaram?”

C. Sav. Pekgüzel:
”Sekreterinizi aray›p da size

ba¤lam›fl olmalar› karfl› taraf›n
telefonu olarak gözüküyor, sizin
sekreterinizin ba¤lad›¤› telefon
dinlenen telefon de¤ildir.

Dinlenen telefon size ait olan
5322348130’dur yani orada arayan
kifli sekreterinizi ar›yor, sekreteriniz
size ba¤l›yor.”

      Prof. Haberal:
”fiimdi size flunu söyleyeyim.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Cep telefonunuza.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r efendim bu telefon benim

benim demek ki bak›n aram›zdaki
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mesafe o kadar fazla ki.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Asla öyle bir fley yok yani

dinleme diye bir fley.”

      Prof. Haberal:
”Benim cep telefonumu, benim

cep telefonumu bile bilmiyor.
Dolay›s›yla dinleme karar› olmayan
bir telefon kanal›yla ben
dinleniyorum.

Bunun ne derece yasal acaba
de¤eri var gerekçesi var? Kald› ki,
kald› ki yasal olsa, ben söylediklerimi
söyledim bugünde ayn› fleyi
söylüyorum. Bugünde herhangi bir
partinin yöneticisi veya bu konuda
çal›flan kifli olsa, ben yine ayn›
görüfllerimi onunla da paylafl›r›m. 

Çünkü, ülkemizin bölünmeye
de¤il bütünleflmeye ihtiyac› var Say›n
Baflkan.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Bu görüflmeyi yapt›¤›n›z flah›s

ile irtibat›n›z›n boyutu nedir? Sizi ne
olarak tan›maktad›r? Onun üzerinde
ki etkiniz nereden kaynaklanmaktad›r
aç›klar m›s›n›z?”
      Prof. Haberal:

”Mustafa Sar›gül’ü mü
kastediyorsunuz?”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Evet.”

      Prof. Haberal:

”Mustafa, Mustafa Sar›gül’ü mü
kastediyorsunuz?”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Evet.”

      Prof. Haberal:
”Ben size söyledim Mustafa

Sar›gül’ü ben milletvekilli¤inden
tan›r›m ve Say›n Hüsamettin
Özkan’›n çok yak›n arkadafl› olan
biri kiflidir. Zaman zaman telefon
görüflmeleri yapar›z. Hepsi o kadar.

Ondan öteye benim Mustafa
Sar›gül ile herhangi bir iliflkim söz
konusu de¤ildir, olmaz da.

Ha bir baflka fley söyleyeyim her
kiflinin kendine göre bir konuflma
tarz› var bu bir bak›ma Mustafa
Sar›gül’ün konuflma tarz›d›r.
Dolay›s›yla bundan bir yorum
yapmak ne kadar do¤rudur daha
önceki baz› kiflilerinle ilgili verdi¤im
örneklerde de ayn› fley geçerlidir. 

Dolay›s›yla kesin ve net
söylüyorum benim Mustafa
Sar›gül’le ne herhangi bir yönetim
bak›m›ndan olamaz da zaten; çünkü
kusura bakmay›n ben 24 saati meflgul
olan bir kifliyim. Kald› ki kendi
üniversitemde de gelifltirdi¤im parola
fludur: Baflkent Üniversitesi’nin
çal›flma koflulu, hafta 7 gün, gün 24
saattir. E¤er kifliler benimle çal›flacak
kifliler bu flart› kabul ederse orada
çal›fl›r. Dolay›s›yla benim yeteri
kadar zaten meflguliyetim var onun
üzerinde hani baflka mesuliyetler ve
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baflka prestijlere de pek ihtiyaç
duymuyorum; çünkü ülkemin bana
verdi¤i prestijler benim için yeterlidir
Say›n Baflkan.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Muhatab›n›z size benim

Baflbakan›m sizler olacaks›n›z, yol
haritam› size aktaraca¤›m izin
verirseniz diyor, siz bu sözlerden ne
anlad›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Evet.”

C. Sav. Pekgüzel:
”Bu kifliye bir yol haritas› çizecek

derecede etkiniz var m›d›r, aç›klar
m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Ben o sözlerden hiçbir fley

anlamad›m. fiimdi ben o fleylerden
hiçbir fley anlamad›m. Ben, flimdi
size flunu acaba söyleyebilirim? 

Herhangi birisi size geldi dedi ki
’Benim Baflbakan›m, siz
olacaks›n›z.’ Acaba bu flu demek
midir, o kiflinin ha bak›n sizi
Baflbakan yapacak bu kifli?  O
anlamda m› kullan›yorsunuz bunu?
Böyle bir fley olabilir mi Say›n
Baflkan? Böyle bir fley düflünülebilir
mi? Hele siyasetçilerin
konuflmas›ndan.

Ama flu olabilir;  benden  fikir
alabilir gayet normaldir. Bu benim
görevimdir.... Bu ülkenin bir bilim

adam›y›m ben. Ülkemin gelece¤ine
katk› sa¤lamak benim birinci
görevimdir. E¤er, benden birileri
ülkem için bir bilgi istiyorsa hani
ben bunlar› vermek zorunday›m.
Hani Peygamberimiz ne demifl?
Beflikten mezara kadar ö¤renin, ilim
Çin’deyse, gidin al›n. Öyle dememifl
mi? Peki bunun anlam› ne? Ben flunu
söylüyorum bildi¤im konularda
ö¤reticiyim, bilmedi¤im konularda
da ö¤renciyim. Benim felsefem
budur. Çok basit fleyi bile ben
bilmeyebilirim. Ama, ben hiçbir
zaman Say›n Baflkan size de flunu
söyleyemem, ’Siz de lütfen gelip bir
karaci¤er takar m›s›n›z?’

Nas›l ki ben gelip burada karar
veremem, hukuku bilmem; tabi bunu
sizden talep etmem de mümkün
de¤ildir.

Dolay›s›yla, Mustafa Sar›gül’ün
bu flekilde bana söylemifl olmas›,
flimdi bir kifli, bir kifliye bu flekilde
bir fley söyledi diye bu böyledir.
Kald› ki Say›n Baflkan ben bu
ülkenin Cumhurbaflkanl›¤›’na
Baflbakan taraf›ndan aday gösterilmifl
bir kifliyim. Bunu kabul etmemiflim
bu onurlu görevi, demiflim ki; ülkem
demokratik parlamenter bir ülkedir.
Dolay›s›yla 10. Cumhurbaflkan›
meclisten seçilecektir.

Onun d›fl›nda, ne yapm›fl›m ben?
‹flte birine baflbakanl›k
yapacakm›fl›m, terör örgütü
kurmuflum, ülkenin y›k›lmas›na katk›
sa¤layacakm›fl›m... Bunlar gerçekten
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söyleyeyim her hangi bir vatandafl›m
bildi¤im bir fleyi benden talep
ediyorsa, ona onu söylemek benim
görevimdir bir vatandafl olarak
görevimdir; bir üniversite ö¤retim
üyesi olarak görevimdir. Bir
üniversite kurucu olarak ve binlerce
insan›n o kurum alt›nda çal›flt›ran
kifli olarak da görevimdir.”

C. Sav. Pekgüzel:
”Siz bafltan beri bilim adam›

oldu¤unuz tekrarla ifade
ediyorsunuz. Siyasetteki tecrübeniz
nerden kaynaklanmaktad›r aç›klar
m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Anlamad›m siyasetten.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Siyasetteki tecrübeniz nereden

kaynaklanmaktad›r?”

      Prof. Haberal:
”Ha benim ben böyle bir fley

söylemedim böyle bir iddiam da yok.
Zaten orda ki ifadede benim siyasi
tecrübelerimden yararlanacak diye
bir fley yok.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Yol haritas› getirecek size.”

      Prof. Haberal:
”Ben, burda ben burada

söyledim. Benim siyasetle ilgim 1991
y›l›nda 9. Cumhurbaflkan›m›z Say›n

kabul edilebilir fleyler de¤ildir.
Cumhurbaflkanl›¤›, flimdi kusura
bakmay›n bir tak›m fleyleri flahs›mla
ilgili söylemek durumday›m. M›s›r’a
davetli konuflmac› olarak Sa¤l›k
Bakan› beni davet etti, konuflmac›
olarak. Davet etti gittim, konufltum.

Bakan›n yan›nda eski bir
arkadafl›m bana dedi ki ’Sizi
Cumhurbaflkanl›¤›’na aday
göstermifller; do¤ru mu?’ dedi. ’Evet,
do¤ru’ dedim. Nas›l olur  bilmem. ’

’Niye kabul etmedin?’ dedi.
’Ben, bilim adam›y›m’ dedim.

Döndü Bakan’a dedi ki ’Say›n
Bakan, bu Mehmet Haberal
Cumhurbaflkanl›¤›n› bile kabul
etmemifl’ dedi.

fiimdi, ben
Cumhurbaflkanl›¤›ndan onur
duyar›m. O zaman da Say›n
Baflbakan›m›za, merhum Bülent
Ecevit’e bunlar› aynen söyledim. 

Dolay›s›yla, flimdi ülkemin en
üst kademesinde bana önerilen bir
fleye diyorum ki ’Çok teflekkür
ederim. Onur duydum; ama benim
ilkem bu. Benim ilkelerimle
ba¤daflm›yor.’

Ama bunun d›fl›nda, iflte Mustafa
Sar›gül bana demifl ki; ’‹flte bak Say›n
Baflbakan›m›z siz olacaks›n›z.’

Ve bu da bana soru olarak
yöneltiliyor. Böyle demifl, acaba
nedir? Bunun alt›nda acaba neler
var? Bunlar›n do¤rusu çok üzücü
fleylerdir.

Ama, bunu bir kere daha
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Süleyman Demirel’in, bana adeta bir
yerde gelmezsem aynen söyledi¤i
fley fludur. Güniz Sokak’ta ikimiz
beraber oturuyorduk. Bana dedi
ki ’Bak›n ülkenin sak›nt›lar›
var. Benim insanlara
ihtiyac›m var; bunlardan
birisi Haberal’d›r. Yar›n e¤er
gelmezsen yar›n konuflmaya
hakk›n olmaz.’ dedi.

Öyle deyince yapacak baflka bir
fleyim yoktu. Nitekim aday oldum,
”yeflil kart projesi”ni getirdim. O
kart› icat eden benim. Bugün o
sistemi getirdi¤imle gurur
duyuyorum. Çünkü, bu gün
milyonlarca Türkiye
Cumhuriyeti’nin vatandafl›, o kart
sayesinde sa¤l›¤›na kavuflmufltur,
kavuflmaya da devam ediyordur. 

Dolay›s›yla, benim kesinlikle
böyle bir iddiam yoktur.
      Zaten onu söyleyen kifli de
Mehmet Haberal’›n siyasi
kimli¤inden yararlanmak için de¤il,
e¤er bildi¤i konular varsa bu
konularda yararlanmak için söylemifl
olabilir. Tabi, onu ne amaçla
söyledi¤ini benim buradan bilmem
ve söylemem de mümkün de¤ildir. 

Acaba, ben o soruya ’Ha tabi
ben sana baflbakanl›k yapaca¤›m
m›?’ demiflim. ’Ha tabi, ben senin
partinde görev alaca¤›m’ m› demiflim
acaba?  Böyle bir fley var m›?”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Telefon görüflmelerinizde yerel

seçimler öncesi Kanal B’nin
izleyece¤i yay›n politikas›na
do¤rudan etki etti¤iniz kimlerin
televizyona ç›kar›laca¤›na, kimlerin
televizyonda ne kadar süre
verilece¤ine dair talimatlar›n›z›n
bulundu¤u anlafl›l›yor.

Baflkent üniversitenin bir
kuruluflu olan Kanal B isimli
televizyon kanal›n›n yay›n
politikas›n› siz mi belirlersiniz?
Önemli yay›n konular› sizin
talimat›n›z ile mi yürür, sizin
görüflünüz mü sorulur, aç›klar
m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Evet Kanal B televizyonunu

do¤rudur ben kurdum. Onu da,
ülkemin e¤itimine acaba ülkemin
problemlerine bir katk› sa¤layabilir
miyiz diye, bugün de düflünüyorum.

Hakikaten, yani iyi ki o kanal
kurulmufl çünkü yani dinledi¤iniz,
izledi¤iniz zaman bak›yorsunuz ha
iflte bak›n haberler böyle do¤ru verilir
çünkü o kanal› kurdu¤um zaman
verdi¤im talimat flu olmufltur prensip
olarak: Gerçek bilgiye ve belgeye
dayanmayan hiçbir bilgi bu kanalda
gündeme getirilemez, hiçbir flekilde
yorum yap›lamaz, ne söylenmiflse
odur.

Ve bugün de bu kanal, bu
görevini rahatl›kla yapabiliyor.

Bu kanal›n bir yönetim kadrosu
vard›r. Yani ben orada bir yönetim
kurulu baflkan› olarak elbette ki, bu
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kanal›n her türlü faaliyetinden
sorumluyum. Nas›l ki bugün burada
hiç bilgim olmayan fleylerden
sorumlu tutuluyor isem,  orada elbet
ki yönetti¤im kanaldan sorumlu
olmak durumunday›m. Dolay›s›yla
bu konuda yap›lacak faaliyetlerden
genel olarak benim bilgim olur.

Ama esas programlar›,
programlar› yapan kifliler belirler ve
ça¤›racaklar› kiflileri de onlar tespit
ederler. Benim konum de¤il, ben
bilmem. Konum olmayan herhangi
bir fleye de kat›lmam.

Bak›n bunu söyledim Say›n

Baflkan, ne dedim. Ben Say›n Bülent
Ecevit’in tedavisine kat›lmad›m
çünkü benim branfl›m de¤il, benim
branfl›m olmayan bir fleye nas›l
kat›l›r›m, böyle bir fley olabilir mi?
Televizyon da böyledir. Ben sadece
genel yönetim kurulu olarak bu da
bu kanal›n 5 kiflilik yönetim kurulu
var. Yönetimde genel müdür dahil
kat›l›r, konular tart›fl›l›r genel
kapsam›yla. Gerisini program› yapan
kifliler yapar.

Dolay›s›yla, benim detayda her
hangi bir tavr›m olmas› söz konusu

de¤il. O zaman, benim kendi
kurallar›ma ters düflerim. Çünkü,
benim kural›m bir kifliyi bir iflin
bafl›na getirdi¤im zaman, ona ’ben
seni bu iflin bafl›na getiriyorum
hesab›n› senden sorar›m’ prensibidir.

Dolay›s›yla, iflin bafl›na
getirdi¤im genel müdür onun
hesab›n› verir.”

      C. Sav. Pekgüzel:
” Biraz önce, Say›n Baflkan

emniyet ifadenizi okurken belirtti.
Kanal B televizyonda 29 Mart 2009
yerel seçimlerle alakal› olarak

‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan
Aday› Kemal K›l›çdaro¤lu’nun
konuk oldu¤u programda reklâm
aras›nda kameran›n aç›k kalmas›
neticesinde, kanal›n genel yay›n
yönetmeni Nahit Duru’nun özetle
’Haberal, parantez içinde kanal›n
sahibi bana flu talimat› verdi ’Ne
yaparsan yap bunlar›n oyunu
parantez içinde AKP azaltacak.’
Ankara, ‹zmir, Adana’n›n oyunu
artt›racak ne bu nokta nokta
biliyorsan hepsini yap.

Dedim ki ’Hocam biz bu

O kanal› kurdu¤um zaman verdi¤im talimat
flu olmufltur prensip olarak: Gerçek bilgiye ve
belgeye dayanmayan hiçbir bilgi bu kanalda
gündeme getirilemez, hiçbir flekilde yorum
yap›lamaz, ne söylenmiflse odur.
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adamlar›m›z› ç›karaca¤›z ama esas
Saadeti ç›karmak gerek.’

’Niye’ dedi?
Dedim ’bunlardan CHP’ye bir

oy gidecekse Saadet’e 3 oy gitme
ihtimali var. Ertan Abi’ye açt›m
telefonu, Saadet Partisi’nden
istedi¤im adamlar› genel baflkanlar›
dahil istedi¤im adamlar› buraya
getirdim. Ben inan›yorum ki en az
bir puan ar›tt›rd›’ fleklindeki
görüflmesi size soruldu¤unda ve
huzurda bu konunun kesinlikle
sizinle ilgili olmayan maalesef genel
müdürünün yapm›fl oldu¤u konuflma
oldu¤unu. Kald› ki daha sonra genel
müdür hem kendisi sizden hem de
toplumdan özür diledi¤ini arkas›ndan
genel müdürlükten istifa etti¤ini,
yönetim kurulunun istifas›n› kabul
etmedi¤ini beyan ettiniz.”

      Prof. Haberal:
”Evet”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Siz talimat vermediyseniz bu

flah›s hakk›nda her hangi bir ifllem
yapt›n›z m›?

‹stifas›n› kabul etmemenizin özel
bir nedeni var m›d›r, aç›klar
m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Evet tabi aç›klar›m evet bu

genel müdürümüz maalesef
bu hatay› yapt› ve hemen
onu düzeltti. Özür diledi ve

kendisi de geldi bana;
’Efendim özür diliyorum ben
gerçekten maalesef sizin
isminizi burada büyük bir
hata ile kullanm›fl durumda
oldum. Onun için özür
diliyorum ve istifam› da
veriyorum’ dedi.

Yönetim kurulunda tart›flt›k.
Kural olarak ben insanlar›n prestijinin
zedelenmesine tahammül eden bir
kifli de¤ilim.

Hani ne demifller o k›sa
anayasada dünya’n›n en k›sa
anayasas›nda ne diyor? Ne demifl o
bilge: ’Kendinize yap›lmas›n›
istemedi¤iniz fleyi baflkalar›na
yapmay›n.’

Dolay›s›yla uzun uzun tart›flt›k
ve sonunda dedik ki; ç›kt› genel
müdür özür diledi, toplumdan özür
diledi, benden özür diledi.
Dolay›s›yla; ’Bu kadar a¤›r bir
cezayla da, kendisini
cezaland›rmayal›m.’ dedik ve o
flekilde istifas›n› kabul etmedik.

Olay budur tamamen, iflin insani
yönüdür. Onun d›fl›nda her hangi bir
yorum yapmak söz konusu olamaz.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Dosya içerisinde Bedrettin

Dalan ile yapt›¤›n›z telefon
görüflmeleri var. Bu kifli sizinle
görüfltü¤ü tarihte firari durumda
oldu¤u konuflmalar›n içeri¤inden
anlafl›l›yor. Bunlardan bir tanesinin
ilgili yerini okuyorum:
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10 Ocak 2009 tarihinde saat
18:21’de Bedrettin Dalan ile
yapt›¤›n›z görüflmede özetle;
Bedrettin Dalan’›n ’valla Hocam
bana daha büyük bir istihbarat geldi
söyleyeyim; bu telefonum da
dinleniyor. ‹stedikleri gibi dinlensin.
Seninki de dinlenir garanti’ dedi¤i.
Sizin de; ’Ha tabi tabi ben biliyorum
ha’ dedi¤iniz. Bedrettin Dalan’›n;
’Daha trajik bir istihbarat geldi.
istihbaratta flu bunlar flimdi böyle
Atatürkçü, Laik, Cumhuriyetçi,
vatansever kiflileri toplayacaklar daha
fazla 11. , 12.  dalga gelecek. Ondan
sonra da bunlar› affediyoruz,
affediyoruz hikâyesiyle genel bir af
kanunu ç›karacaklar. O, Bedrettin
Dalan’› affettik iflte, neydi flunu da
affettik, bunu da affettik. Yani
vatanseverler ama onu affederken
Apo’da affolunmufl olacak yani.’
dedi¤i.

Sizinde ’H›, olabilir o.’ dedi¤iniz.
Bedrettin Dalan’›n ’Teröristlere

biraz da bunun için bu operasyonlar
yap›l›yor diyorlar ve bunu ben yeni
duydum, bu Amerika’da duydum.’
dedi¤i.

Sizin; ’Ya, flimdi burda tabi daha
bir tak›m uydurma kaz›lar yap›l›yor,
kaz›larda güya silah bulunuyor.
Bilmem ne bir oyun, bir rezalet ki
i¤renç bir tablo.’ fleklinde beyan›n›z
var.

Buna emniyet ifadenizde;
’Ameliyat olmufltu, onun sonucu
bana bildirdi görüflmemiz sadece

sa¤l›¤› ile ilgili konuflmad›r.’ fleklinde
beyan›n›z olmufl.

Bu görüflmede Bedrettin
Dalan’›n ’Ya flimdi burda tabi daha
böyle bir tak›m uydurma kaz›lar
yap›l›yor, bu kaz›larda güya silah
bulunuyor bilmem ne. Bir oyun birer
rezalet ki i¤renç bir tablo’
diyorsunuz. Soruflturma
kapsam›ndaki aramalardan silah ve
mühimmat bulanan kaz›lar›n
uydurma oldu¤undan
bahsediyorsunuz.

Bu konuda ne biliyorsunuz?
Somut olarak bildi¤iniz fleyleri
mahkemeye aç›klar m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Ha tabi flimdi Bedrettin Dalan,

bir defa Amerika’da kendisi de
benim bu dinleme karar› olmayan
telefonlardan arad›. Dolay›s›yla, bu
da bu dinleme karar› olmayan
telefonlarda yap›lan bir konuflmad›r.

Dolay›s›yla hastal›¤› ile ilgili
problemi vard› ve o problemi orda
ki arkadafl›m vas›tas› ile hallettik
gerçekten Bedrettin Bey beni arad›¤›
zaman bana demiflti ki; ’E¤er
Amerika’da doktor tan›d›¤›n olmazsa
gerçekten çok s›k›nt› olacakt›r. Bana
yard›mc› olur musun?’
Ben de oran›n Miami
Üniversitesi’nin Transplantasyon
Enstitüsü’nün bafl›ndaki arkadafl›m
Anderas Tzakis’e telefon ettim; mail
gönderdim ve gerekli ifllemler
yap›ld›. Bunun arkas›nda Bedrettin
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Dalan vard› yap›lan toplant›da, aynen
ifadesini burada belirtiyorum: 

’Mehmet Bey burada gerçekten
ne kadar itibar›n›z varm›fl; beni
krallar gibi bakt›lar.’ Burada ifadesi
budur.

Tabi bunlar söylenirken ülkemde
neler oluyor ne flekilde oluyor bunlar
aram›zda konufluldu.

fiimdi bunu neden söyledim?
Gölbafl›’nda bir kaz› yap›ld› benim
yolumun üzerinde. Gölbafl›nda
Patalya Oteli’ne ben her akflam
giderim orada o villalar yap›ld›. O
villalar› Ankara Büyükflehir
Belediyesi yapt›. O villalar iflte ha
çal›flma inflaatlar devam ederken,
oradan herkes böyle gidip gelirken
orada bir kaz› yap›ld› ve oradan
yanl›fl hat›rlam›yorsam bir tak›m
patlay›c› maddeler ç›kt›¤› söylendi.

E, flimdi bu kadar kaz› yap›l›yor
say›n baflkan, kaz› yap›l›yor yani
herkesin böyle gidip geldi¤i yol
üzerinde kaz› yap›l›yor. Hem de nas›l
bir yerde, inflaat›n yap›ld›¤› bir yerde
inflaat yap›l›yor, burada villalar
yap›l›yor inflaat›n yap›ld›¤› yerde
bitmifl oralar kaz› yap›l›yor, hem de
neyle yap›l›yor? Kepçe ile yap›l›yor
ve deniyor ki a bak›n burda biz silah
bulduk.

fiimdi yani ben bu ülkenin bir
vatandafl› olarak buna ne demem
gerekiyor Say›n Baflkan söyler
misiniz bana? Ne diyece¤im?

Yani benim bir yerde her gün,
her akflam gidip geldi¤im bildi¤im

Gölbafl› Yolu buras›. E¤er birisi bunu
ç›k›p bana aç›klarsa, desin ki ’evet
biz bu silahlar› buraya gömdük. Bu
inflaat yap›l›rken geldik, sonra biz
ç›kard›k.’

Bunu söylemek acaba
hata m›? Bu ülkenin
gerçeklerini söylemek acaba
yanl›fl m›? E¤er bu ülkenin
gerçeklerini  söylemiyorsak
bana göre hata yap›yoruz
denebilir.

E¤er bu ülke (söyledim daha
önce) Anayasal hakk›n›
kulland›ramayacak duruma gelirse,
o zaman bunun sorgusunu yapal›m.

Evet, orada benim yaflad›¤›m bir
olay maalesef böyle. Bu olay› kabul
etmem mümkün de¤ildir. Bunu
özellikle belirtmek istiyorum;
Bedrettin Dalan’a söyledi¤im fley
budur. Ha, di¤eri Say›n Bedrettin
Dalan’›n bir yorumudur. Eevet bana
bahsetti iflte, bak›n. Ha genelde
benimle sa¤l›¤› ile ilgili konufltu.
Acaba iflte böyle bir fleyler geldi, hiç
benim bilgim yok, duymad›m da
ülkede de duymad›m, birisinden de
duymad›m. Böyle bir plan olsa
bilmem de, gelmedi de çok aç›k ve
net olarak bunlar› söylüyorum o
kadar.”

      Duruflmaya k›sa bir ara verildi.

      Duruflmaya kald›¤› yerden devam
olundu.
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      San›k Mehmet Haberal yine
video konferans yoluyla tekrar
huzura al›nd›.

      Çapraz sorgusuna devamla.

      Mh. Baflkan›:
”Buyurun savc› bey.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Aradan önce Bedrettin Dalan’la

yapm›fl oldu¤unuz telefon
görüflmesini okumufltum size. Siz de
orada ’Ya flimdi, burada tabi daha
böyle bir tak›m uydurma kaz›lar
yap›l›yor, uydurma kaz›lar yap›l›yor.
Kaz›larda güya silahlar bulunuyor
bilmem ne. Bir oyun bir rezalet ki
i¤renç bir tablo’ bu sözünüzü
sormufltum. Siz de orada inflaat
yap›ld›¤›ndan bahsettiniz.

Yani sizin somut bir bilgi olup
olmad›¤› konusunu aç›klaman›z›
söylemifltim, size ait bir bilgi var m›?
Yani, inflaatç›lar orda çok yak›n yerde
inflaat m› yapt›lar, siz onu mu
gördünüz?”

      Prof. Haberal:
”Evet oras› benim yolumun

üzeridir. Ben her akflam
Gölbafl›’ndaki Patalya Oteli’ne gidip
gelirim ve orada bir inflaat yap›l›yor.
fiimdi ve sonra burada geliyor bir
kepçe ile kaz› yap›l›yor ve buradan
silah ç›kt›¤› söyleniyor.

Ben bunu söyledim bunu burda
da söylüyorum. Ben oradan her gün

gidip gelen bir kifliyim. Acaba gece
birisi geldi oraya kepçe kullanarak
silah m› gömdü? Sonra gelip ertesi
gün ne yapay›m baflka zamanda gelip
birileri ordan ç›kard› m›?

fiimdi kusara bakmay›n Türkiye
Cumhuriyeti’nin vatandafl›y›z.
Ülkemizde olanlar› görmek
durumunday›z. Yanl›fllar› da
söylemek durumunday›m. E¤er
bunlar› söylemezsek sadece
baflkalar›na de¤il kendimize de zarar
vermifl oluruz. Bunu çok iyi bilmek
durumunday›z Say›n Baflkan. 

Dolay›s›yla bu benim yaflad›¤›m
bir olayd›r bu olaydan da çok rahats›z
oldum ve bu rahats›zl›¤›m› da dile
getirdim. Hepsi bu kadar.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Siz ordan ç›kan silahlar›

gördünüz mü mühimmatlar›?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r ben görmedim, ben

görmedim. Verilen (bir iki kelime
anlafl›lmad›) bas›ndan ö¤rendim
zaten. Bas›ndan.

Ben gördüm diye bir fley
söyledim mi Say›n Baflkan? Ben bu
silahlar› gördüm diye bir fley
söyledim mi?

Zaten benim söylememe gerek
yok ki. Maflallah her gün bas›nda
bunlar ç›k›yor ve bas›nda da
beyanatlar; flurda kaz› yap›ld›, flu
ç›kt›. Gölbafl›nda kaz› yap›ld›; flu
ç›kt›. Benim görmeme gerek yok ki.
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Bütün vatandafllar bunlar› okuyor. 
Ben gördüm diye bir fleyde

bulundum mu? Hay›r böyle söylendi.
Ama, ben de orada yaflad›¤›m bir
olay›, beni arayan ‹stanbul Belediye
Baflkanl›¤› yapm›fl bu ülkeden
Yeditepe Üniversitesi gibi bir
üniversiteyi kurmufl ve o kurumun
mütevelli heyetin baflkan› olan bir
kifli orada duyduklar›n› benimle
paylaflt›.

Ben de, maalesef burda ben
böyle bir olay yaflad›m diye belirttim
hepsi bu kadar.

Bunun baflka yorumlayacak bir
taraf› yoktur.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Sizin bu görüflmeleri yapt›¤›n›z

s›rada Bedrettin Dalan’›n yurtd›fl›na
kaçt›¤›ndan, arand›¤›ndan haberinizi
var m›yd›?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r haberim yoktu. Ben daha

sonra ö¤rendim. Ben,  Bedrettin Bey
ile öyle s›k s›k görüflen bir kifli
de¤ilim ki; benim iflim var gücüm
var. Ben iflimle u¤rafl›yorum.

A, bir bakt›m, bir gün bu
hakk›mda dinleme karar› olmayan
yani hastanemin ofisinden beni arad›
Bedrettin Bey.

Amerika’da oldu¤unu kendisinin
ciddi kalp sorunlar› oldu¤unu söyledi.
Ben de bir hekim olarak da, bu benim
görevimdir. Üzerime düflen görevi
Hipokrat yemini etmifl bir hekim

olarak ve bu görevi yapt›m ve bu
görevi de yapt›¤›m için o sa¤l›¤›na
kavufltu¤u için gerçekten görevimi
yapt›m diye kendimi bir yönde mutlu
addediyorum. Hekimlik görevimi
yapm›fl oldum.

Gerisi benim bilgimin d›fl›nda
olan fleylerdir. Zaten söyledim Say›n
Baflkan; ben Ergenekon olay›n›
bas›ndan ö¤renen bir kifliyim. Bunu
defalarca söyledim yaz›l›
beyanat›mda söyledim verdi¤im her
ifadede söyledim. Gerek Savc›da
gerek Hakimde bunu her zaman
söyledim; yani daha ne söyleyeyim
bilmiyorum yani.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Bedrettin Dalan ile irtibat›n›z

nereden kaynaklan›yor, iliflkinizin
boyutunu aç›klar m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Ha Bedrettin Dalan ‹stanbul’un

Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›
oldu¤u dönemde ben ‹stanbul’da
daha önce Diyaliz Merkezi
kurmufltum. Bostanc›’da, Bostanc›
de¤il mi yanl›fl Bostanc›, Bostanc›.
Bostanc› de¤il mi? Bostanc›’da bir
diyaliz merkezi kurmufltum. Sonra
oras›n› ilgili kifli satt› daha sonra.
Diyaliz merkezi yeri ar›yordum ve
o vesile ile biliyorum.

Zaten Bedrettin bey daha sonra,
kald› ki, 1991 seçimlerinde Bedrettin
bey yanl›fl hat›rlam›yorsam adayd›.
Ve hatta Bakanl›k falan da yapt› diye
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biliyorum. Yani yine ben  hem
‹stanbul Belediye Baflkanl›¤›’ndan
tan›yorum, hem de bu yani siyasi
faaliyetleri dolay›s›yla tan›yorum ve
daha sonra da,  ‹stanbul Yeditepe
Üniversitesi’ni kurunca, arada bir, 6
ay, bir senede bir beni arar. ‹flte;
acaba üniversitelerde, üniversitede
ne yap›yorsunuz ki, ben de onlar›
yapay›m. Hatta kuruluflunda bile
müdürünü bana göndermifl “Acaba,
bu konuda bize yard›mc› olur mu
Mehmet Haberal?” diye.

Ben de, kendisine, bütün
bildiklerimi aktard›m ve ondan sonra
Yeditepe Üniversitesi’ni kurdu
iliflkim bundan ibarettir.”

C. Sav. Pekgüzel:
”Dosya aras›nda Bedrettin Dalan

ile dava san›klar›ndan dönemin
Jandarma Genel Komutanl›¤›
istihbarat daire baflkan› Levent
Ersöz’ün yapt›¤› görüflme kay›tlar›
var.

Sizin Bedrettin Dalan’›n yapt›¤›
bu görüflmeden ve görüflme
içeri¤inden haberiniz var m›d›r,
aç›klar m›s›n?”
      Prof. Haberal:

”Hay›r kesinlikle hiç kesinlikle
haberim yok; ilk defa sizden
duyuyorum flimdi.”
      C. Sav. Pekgüzel:

”Siz Levent Ersöz ve Hasan
Atilla U¤ur’la tan›fl›yor musunuz?”

      Prof. Haberal:

”Hay›r kesinlikle yani bu olay
nedeniyle gazetelerden medyada
okudum o kadar baflkada
tan›m›yorum, bilmiyorum.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Dava san›klar›ndan Tuncay

Özkan ile olan ba¤lant›lar›n›z› aç›klar
m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Kiminle?”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Tuncay Özkan, Ahmet Tuncay

Özkan.”

      Prof. Haberal:
”Evet Tuncay Bey’le, Tuncay

Bey’i ben medyadan tan›r›m ve daha
sonra bu Kanaltürk’ü kurunca
kendisiyle daha önce de söyledi¤im
gibi Cumhurbaflkanl›¤›’nda verilen
bir resepsiyonda karfl›laflt›k zaten.
Gördü¤üm kadar›yla en önde
oturuyor ve orada iflte ayaküstü
sadece iflte konuflup ’nas›ls›n›z, iyi
misiniz’ diye. Daha sonra da Yaflar
Okuyan’la beraber beni ziyarete
geldiler ve daha yine daha önce
belirdi¤im gibi Kanaltürkle ilgili bir
problemleri varm›fl; acaba biz bunu
nas›l çözeriz diye k›sa bir
görüflmemiz oldu. Ondan sonra da
zaten Tuncay Bey’le bir daha
görüflmedik. ”

      C. Sav. Pekgüzel:
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”Dosya içerisinde iki defa.

      Prof. Haberal:
”Ama benim tan›d›¤›m çok

de¤erli bir kifli Tuncay Bey. Burda
hiç yani flüphe yok yani.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Dosya içerisinde bir telefon

görüflmesi var. Dava san›klar›ndan
Ahmet Tuncay Özkan ile Mesut
Özcan aras›nda geçen görüflme 02
May›s 2008 tarihinde özetle flöyle
deniyor. Ahmet Tuncay Özkan’›n
’Görüflme çok olumlu geçti.’ dedi¤i.
Mesut’un ’He’ dedi¤i. Ahmet
Tuncay Özkan’›n, ’Derhal dedi. Bu
vatan için dedi, bir çivi çakmak de¤il
vatan bir borçtur’ dedi¤i. Mesut’un,
’Hadi can›m.’ Ahmet Tuncay
Özkan’›n; ’Bunu derhal yerine
getirece¤im; Pazartesi günü bu
konuda bilgi verece¤im size.’ dedi¤i
diyor. Mesut da, ’Süper’ diyor.
Ahmet Tuncay Özkan; ’Kap›ya kadar
yolcu etti u¤urlad›’ diyor. Mesut da,
’‹nanm›yorum ya.’ diyor. ’Evet’
diyor Mesut. ’Haberal kardeflimiz
mi, öteki mi?’ Diye soruyor. Ahmet
Tuncay Özkan; ’Evet, evet Haberal
Haberal’ dedi¤i. Mesut’un, ’‹yi, hadi
bakal›m.’ Ahmet Tuncay Özkan da,
’Evet’ diyor. Mesut’un, ’‹nflallah
neredesin sen?’ diye devam ediyor
görüflme.

Bu görüflme ile sizin beyanlar›n›z
aras›nda bir çeliflki olufltu, emniyette
size soruldu¤unda ’Tuncay Özkan

bana Kanaltürk ile ilgili kapatma
davas› ile geldi bu konuyu yukar›da
izah etmifltim. Memleket ile ilgili
konularda ülkem için bir çivi çakmak
gerekirse onur duyar›m, bu laf› da
her yerde söylemiflimdir. Ben zaten
beni ziyarete gelen tüm konuklar›m›
kap›ya kadar geçiririm. Mesut Özcan
isimli flah›s› tan›m›yorum’
diyorsunuz.

Ahmet Tuncay Özkan ise
duruflmada Mehmet Haberal’a
’Kanaltürk televizyonunu sat›n al›r
m›s›n›z?’ diye sormaya gittim.
Herkese sordu¤um gibi kendisine
gittim. Baflkent Hastanesi’nde
ameliyattan ç›kartt›lar, hatta afla¤›dan
yukar›ya geldi. ’Çok zaman›m yok.’
dedi. ’Dedim ki; efendim böyle böyle
biz Kanaltürk televizyonunu
sat›yoruz, bunu alabilir misiniz?’ 

’Tuncay Bey biz
kendimizinkiyle bafl edemiyoruz, bu
konuda bir fley flöyle, yani alamay›z.’
dedi.

’Bu kadard›r biliyor musunuz,
toplam 1 dakika veya bir buçuk
dakikal›k bir görüflmedir. Teflekkür
ettim kendisi de tekrar afla¤›ya indi.
Yani hepsi, topu budur yani.’ diyor.

Bu görüflmeyi ve görüflme
konusunu hat›rl›yorsan›z detayl›
olarak aç›klar m›s›n›z?”
      Prof. Haberal:

”fiimdi bir defa o bahsetti¤imiz
telefon görüflmesini itiraf edeyim ki
hat›rlam›yorum. Ne gibi bir telefon
görüflmesidir, ha di¤er konu ile ilgili
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Tuncay Bey orada oturuyor. Bir defa
Tuncay Bey ile kesinlikle
Kanaltürk’ün sat›fl› ile ilgili bir
kelime bile konuflmad›k. Sadece
Tuncay Bey, Yaflar Bey ile beni
ziyaret etmesinin sebebi böyle böyle
bir sorunumuz var. Bu kanal›n
sorununu zaman zaman, sizin de
bafl›n›za geliyor. ’Acaba yani bu
kanal›n yarg›sal sorununu nas›l
halledebiliriz?’ diye aram›zda bir
konuflma olmufltur.

Di¤er konu da do¤rudur. Beni
ziyaret eden misafirlerim kim olursa,
ben onlar› kap›ya kadar geçiririm;
bu benim kural›md›r. Bu benim
nezaket kural›md›r. Bu benim
özelli¤imdir, bu da elbet ki bir
baflkalar›yla mukayese edilecek bir
durum de¤ildir. Herkesin kendine
göre bir özelli¤i vard›r, e¤er böyle
bir fley bir ifade vermiflse Say›n
Özkan orada oturuyor, lütfen yani
beni tekzip etsin ve yahut da teyit
etsin.

Benim söyleyece¤im bundan
ibarettir.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”‹ddianamede örgüt yöneticili¤i

ile itham edilen di¤er san›klardan
Ahmet Hurflit Tolon ile yapt›¤›n›z
bir telefon görüflmesi var, bunu size
okuyorum. 11 Haziran 2008 tarihinde
saat 13:49’da Ahmet Hurflit Tolon
ile aran›zda geçen görüflmede özetle,

Ahmet Hurflit Tolon’un; ’Derin
sayg›lar›m› sunuyorum, bu ifl sizin

ile beraber olacak, bu öbür ifl Hereke
ifli bu sizin bulundu¤unuz yerde olur,
baflka türlü olmaz.’ dedi¤i. Sizin,
’Paflam çok teflekkür ediyorum o
konuyu ben özel görüflmem gerekli’
dedi¤iniz.

Ahmet Hurflit Tolon’un; ’Sizin
ile olur bak diyorum dikkat edin oras›
ile olmuyor, zaten dün de söyledim
gürültü ç›k›yor, en sonunda ben de
üzülüyorum. Dedim ki efendim böyle
olmuyor bu ifl, yok bilmem kürek
çekelim, iflte hemen deklare edelim
filan ya nas›l deklare ediyorsunuz.
Hani sizin dedim ki sizin çekmeniz
önemli de¤il, dümene oturttu¤unuz
insan önemli oldu mu efendim.’
dedi¤i anlafl›lm›flt›r.

Görüflmede geçen Hereke ifli
nedir, o konuyu neden telefonda
cevaplamayarak özel görüflmem
gerekli diyorsunuz; deklare edelim
dedi¤i konular nelerdir ve dümene
oturttu¤unuz insandan kas›t neresi
içindir.

Görüflmenin içeri¤i hakk›nda
detayl› bilgi verir misiniz?”

      Prof. Haberal:
”Asl›nda o Hereke nedir? Bu

benim yaz›l› savunmamda mevcuttur.
Hereke, Hereke Sokak Ankara’da
Nene Hatun caddesinden ayr›lan
Hereke Sokak ve 4 numarada bir
villa var. O villan›n yap›c›s› rahmetli
profesör Hasan Telatar’d›. fiu anda
efli Ferzan Telatar, Hasan Bey ayn›
zamanda Baflkent Üniversitesi’nin
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ö¤retim üyesiydi. Tabi sonra vefat
edince bir bak›ma bu görev, yani bu
Hasan bey ile olan yak›n dostlu¤um
nedeni ile o villadan Ferzan Han›m
ç›kt›¤› için, ’Acaba bunu ne yapar›z’
deyince; ’Merak etmeyin buras›n›
Baflkent Üniversitesi’ne biz kiralar›z
ve ona göre bir flekilde buray›
de¤erlendiririz. ‹flte bir sosyal tesis
olarak kullan›r›z.’ diye söyledim ve
gerçekten Baflkent Üniversitesi’nin
bir sosyal tesisi olarak oras› devreye
girdi.

Daha sonra,  zaman zaman o
Diyalog Grubu ve daha sonra Milli
Egemenlik Hareketi’ni yapan
arkadafllar›m›zla ’Acaba orada
toplanabilir miyiz?’ diye talepte
bulundular; ben de toplan›n dedim.
Nas›l olsa buras› bir sosyal tesistir.

Di¤er konu, ben hiçbir zaman
bunu özellikle alt›n› çizerek
belirtiyorum; ki burada da herhalde
konuflmalar›mdan o anlafl›lm›flt›r,
kapal› kap›lar arkas›ndan gizli sakl›
bugüne dek hiçbir fley yapmad›m. 

Oradaki ’bu telefon ile
görüflmeyelim’ dememin sebebi
zaman k›sa, flimdi burada e¤er bir
fley konuflacaksak lütfen gelin ya
burada konuflal›m, san›yorum say›n
Tolon’da buralarda olabilir e¤er
baflka bir amaç ile geldiyse elbet ki
say›n Tolon bunu aç›klayabilir.

Ama öyle gizli konuflal›m, iflte
gizli flunu yapal›m. Bunlar›n do¤rusu
gerçekten çok üzücü bir konudur,
gündeme getirilmesi itibariyle. Bu

Diyalog Grubu ve Milli Egemenlik
Hareketi Grubunun toplant›lar›na
kat›l›yor say›n Tolon, ben daha önce
de söyledi¤im gibi bu toplant›lara
her zaman gidemem, ameliyat›m
vard›r. Kat›lmad›¤›m bir toplant› da,
daha sonra da detayl› bile
ö¤renmedim, yani bilmiyorum ne
oldu¤unu.

Dolay›s›yla böyle bir telefon etti
bana, görüfltük ben de kendisine
bunlar› söyledim. Ondan sonra da ,
zaten bir tek bir platform grubu ile
bana geldi say›n Tolon.

Ondan sonra da, Say›n Tolon ile
görüflmedim, olay budur.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Hereke, Hereke Sokak’ta

yap›lan faaliyet nedir, o faaliyeti
biraz daha açar m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Faaliyet dedi¤im, flimdi burada,

flimdi buras›n› ben bir yerde say›n
merhum Hasan Telatar’›n bir tesisi
olmas› hesab› ile yani oraya sahip
ç›kt›m. Bugün de buray› ayn› flekilde
devam ettiriyorum, bekçisi var, orada
bulunan bir eleman› var ve zaman
zaman gerek bizim arkadafllar›m›z
gider orada bir hani sosyal faaliyet
dedi¤im, iflte toplant› yaparlar. Küçük
toplant›lar gruplar halinde bunlar bu
flekilde devam eder.

Ama itiraf edeyim ki; flu ana
kadar gerçek anlam› ile flunu yapal›m
diye de bir karar veremedik. Çünkü
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yeri öyle bir fley ki hani bir fleye
uyguluyoruz, uymuyor, bir baflkas›
ile uygulan›yor, olmuyor. Hani böyle
hani düflünüp duruyoruz ama zaman
zaman bu tip faaliyetler olunca,
arkadafllar da rica ettiler, diyor ki
tamam gidin konuflun.

Zaten konufltuklar› fley öyle ona,
buna, bas›na, fluraya, buraya aç›k
kapal› toplant›lar de¤il ki, orada
arkadafllar toplant› yap›yorlar ya
orada bas›ndan insanlar vard›r, yahut
da ç›k›yorlar bas›n toplant›s›

yap›yorlar. Ya bunun öyle kapal›
gizli bir toplant› yeri de¤il ki, flimdi
bütün bunlardan ben flunu görüyorum
yani öyle ki, demek ki insanlar bir
araya gelip bir konuyu
konuflamayacaklar. Ve, veya her
konuflulan fley mutlaka ya iflte bir
darbe peflinde, ya bir örgüt peflinde
veya baflka bir fley peflinde gibi
de¤erlendirilecek. Bunlar gerçekten
benim ülkem Türkiye Cumhuriyetine
yak›flt›rabilece¤im fleyler de¤ildir. 

Türkiye demokratik, anayasal
bir hukuk devletidir. Bu olmak

durumundad›r, e¤er biz anayasal
haklar›m›za, hukuk haklar›m›za sahip
ç›kmazsak o zaman acaba ülkemiz
nas›l gidecek, nereye gidecek bu
hepimizin problemidir Say›n Baflkan.

Dolay›s›yla do¤al olarak günlük
yaflamam›zda bulunan, cereyan eden
olaylard›r. Gayet normal olan
olaylard›r, ekstra bir fley de¤il ki, iki
kifli bir araya geliyor acaba ben biraz
önce söyledim. Acaba ben dinlenir
miyim, acaba iflte flu olur mu? 

Bunlar› kabul etmek mümkün

de¤ildir ve ülkeme de yak›flm›yor,
bunun da alt›n› özellikle çizerek
belirtiyorum.”

C. Sav. Pekgüzel:
”16.11.2008 günü saat 15:32’de

Osman Nahit Duru ile yapm›fl
oldu¤unuz bir telefon görüflmesinde
özet ile sizin ’Nas›l oldu toplant›,
ben izleyemedim toplant›dayd›m.’
dedi¤iniz.

Nahit’in, ’Hocam, Mümtaz Hoca
çok iyi fleyler söyledi. ‹stanbul Baro
Baflkan› da ayn› flekilde, iyi oldu yani

..demek ki insanlar bir araya gelip bir konuyu
konuflamayacaklar. Ve, veya her konuflulan
fley mutlaka ya iflte bir darbe peflinde, ya bir
örgüt peflinde veya baflka bir fley peflinde gibi
de¤erlendirilecek. Bunlar gerçekten benim
ülkem Türkiye Cumhuriyetine
yak›flt›rabilece¤im fleyler de¤ildir.
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fley olarak.’ dedi¤i.
Sizin; ’Mühim olan oraya sahip

ç›kmam›z önemliydi can›m.’
dedi¤iniz.

Nahit’in; ’Evet, evet yani bu
Mümtaz Hoca, Anayasa Mahkemesi
Baflkan›’n›n yerinde durmas›n›n
do¤ru olmad›¤›n› da flöyle bir anlatt›.’
dedi¤i.

Sizin; ’Çok güzel, çok güzel, çok
iyi tamam iyi oldu. Sen Sal› günü de
yapaca¤›n fleyde.’ dedi¤iniz. 

Nahit’in; ’Bugün Hocam zaten
bafllang›çta fleyi söyledim, bugün
hukukçular ile hukuki aç›dan, sal›
günü k›rm›z› çizgide ayn› konuyu
siyasiler ile siyasi aç›dan
irdeleyece¤iz.’ dedi¤i.

Sizin de; ’Ya ona çok özellikle
o anayasa mahkemesi baflkan› ile
ilgili gere¤ini mutlaka yapaca¤›z. O
adam›n yeri oras› de¤il.’ dedi¤iniz.

Nahit’in de; ’ Hocam, çok, çok
ileti geldi, çok ileti geldi.’ fleklinde
beyanlar› var bu görüflme içerisinde.
’Mühim olan oraya sahip ç›kmam›z
önemliydi can›m’ fleklinde beyan›n›z
var. Bu beyan›n›z› aç›klar m›s›n›z?”

     Prof. Haberal:
”Tabi anayasa mahkemesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa
Mahkemesidir. O Anayasa
Mahkemesi’ne hepimizin sahip
ç›kmas› laz›m. Kiflilerin de¤il
Anayasa Mahkemesi.
Cumhurbaflkanl›¤›, Baflbakanl›k,
Bakanl›klar, Türkiye

Cumhuriyeti’nin bakanl›klar›d›r.
Türkiye Cumhuriyetini temsil
ederler.

Bugün e¤er biz hani bir her ne
kadar ben bir terör örgütü suçlamas›
ile buradaysam da yine anayasal bir
Türkiye Cumhuriyetinin sa¤lad›¤›
ortam içerisinde ben bunlar› yine
anayasal hakk›m› kullanarak bunlar›
beyan edebiliyorum.

Dolay›s›yla Anayasa Mahkemesi
hepimizin Anayasa Mahkemesi’dir.

Ha baflkana gelince; flunu aç›kça
belirteyim ki Haflim K›l›ç benim
yak›n arkadafl›md›r, yani öyle
uzaktan tan›d›¤›m bir kifli de de¤ildir.

Zaman zaman gelip benim
kendisini gidip ziyaret edip yani
gerçekten ülke sorunlar›n› beraber
tart›flt›¤›m›z o denli yak›n bir
arkadafl›md›r.

Baz› kararlar›nda gerçekten yani
onun tarafs›z ülkemizin gelece¤ine
katk› sa¤layacak olmas› düflüncesi
ile ben Haflim K›l›ç’›n kendisini
kendi yüzüne tenkit eden kifliyim
yani. Haflim K›l›ç’›n arkas›ndan
bunlar› konuflan kifli de¤ilim ki.
Haflim benim arkadafl›m; nitekim
Say›n Anayasa Mahkemesi Baflkan›
ç›kt› aç›ktan dedi ki: ’Suçsuz
insanlar› suçu ispat edilinceye kadar
tutmak bir hatad›r.’ Bunu herhalde
bir fleyi kastederek söylüyor, bir fleyi
bilerek söyledi. Biliyor ki bir tak›m
suçsuz insanlar gereksiz yere...
Maalesef flimdi ben kendime
soruyorum ben niye buraday›m,
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sebep ne, ispat edilen ne var benimle
ilgili, var m› öyle bir belge?

Bunu bana söyleyin de ben bunu
aç›klayay›m.

Dolay›s›yla evet ben Haflim
K›l›ç’› tenkit ederim ama kiflisel
olarak tenkit ederim. Anayasa
Mahkemesi Baflkan› olarak orada
oturdu¤u sürece o Türkiye
Cumhuriyeti’nin Anayasa
Mahkemesi’nin Baflkanl›¤›’n› temsil
ediyor.

Ama ben kendi genel müdürüm
ile konuflurken de rahats›z oldu¤um
konular› onunla paylaflt›m ondan
ibarettir.

Onun d›fl›nda baflka bir fley
de¤ildir.”

C. Sav. Pekgüzel:
”Bu görüflme içerisinde anayasa

mahkemesi baflkan› hakk›nda
’Gere¤ini mutlaka ya mutlaka
yapaca¤›z.’ sözü ile neyi kastettiniz
ve gere¤ini nas›l yapacakt›n›z, onu
aç›klar m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r, ben orada itiraf edeyim

ki, pardon görevi düflünürken
ülkemizde do¤ru olan neyse biz onu
yapmak zorunday›z. Bugün de ayn›
fleyi söylüyorum, Türkiye
Cumhuriyeti’nin vatandafl› olarak
do¤ru ne ise, hepimiz, sadece ben
de¤il hepimiz o do¤rular› yapmak
zorunday›z çünkü do¤ru tektir.
Do¤ruyu kabul edenler kazan›r, kabul
etmeyenler kaybeder. Onun için
do¤ru neyse,  ben bunu yapar›m.

Size söyledim Haflim K›l›ç

benim arkadafl›m. Haflim K›l›ç’a ne
yapaca¤›m ben, ne yapabilirim.
Sadece gelirim Haflim’e derim ki;
sana sitem ediyorum. Niye, bunu
böyle yapt›n? Ki bunu yapan kifliyim
ben. Yani Haflim Bey bunu çok iyi
biliyor.

Onun için bunu de¤iflik flekilde
yorumlamak, gerçekten benim
yönümden kabul edilir bir fley
de¤ildir.

Kald› ki ben yaz›l› savunmamda
da bunlar› belirttim.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Aramada Kanal B

televizyonunda 84 numaras› verilen

Maalesef flimdi ben kendime soruyorum ben
niye buraday›m, sebep ne, ispat edilen ne var
benimle ilgili, var m› öyle bir belge?

Bunu bana söyleyin de ben bunu
aç›klayay›m.
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bir  CD ele geçirilmifl. CD içerisinde
bir ses kayd› var, bu ses kayd›nda
uzunca çözümü yap›lm›fl 01:03 ile
01:21 dakikas› aras›nda flöyle bir
beyan var:

’Hadi bakal›m s›k›ysa
Çankaya’ya birini bindirsin arabaya
da yemin ettirip göndermeye kalks›n.
Yolda kaza olur, elektrik kesilir neler
olur, olmaz. Olmayaca¤›n› gösterir
yani yapamazs›n bunu.’ fleklinde
beyanlar var.

Bu CD içerisindeki ses kayd›nda
kimler konuflmaktad›r, konuflulan
konular nelerdir biliyor musunuz,
aç›klar m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Hiç, hiç bana ait CD de¤il

bilmem, kim oldu¤unu da bilmem
zaten ben konuflmamda söyledim.
Oras› 250 kifli civar›nda insan›n
çal›flt›¤› bir kurumdur.

Benim odamda ç›kan CD
say›s› üçtür, onlar da reklam
CD’sidir. Onun d›fl›nda baflka
bir fley de¤ildir ve oras› bir
televizyon kanal›d›r. Her
yerden o insanlara haber
gelir, kim oldu¤unu nereden
bilece¤im.

Sonra baflka bir fley var tabi
maalesef o CD’leri toplayan kifliler
emniyet güçleri o CD’lerden birer
kopya bize vermek zorundayd›lar,
bunu vermediler. Hepsi için bu
geçerli yani CMK’nun 134’ünü ihlal
ettiler.

fiimdi ben bu CD’nin ne
oldu¤unu nereden bilece¤im, elimde
olmayan bir CD’de.

Dahas› bu CD’ler bize gelmedi
ki defalarca benim avukatlar›m
müracaat ettiler. fiu nedir yani
elinizdeki belgeleri verin de biz de
ona göre savunmam›z› yapal›m.
fiimdi bilgi gelmedikten sonra neyi
savunaca¤›z, kusura bakmay›n bütün
tahliye taleplerinde flimdi enteresan
bu söyleyeceklerimi de say›n baflkan
lütfen kimse al›nmas›n. Bir
mahkemenin, bir hakimi veya
bir savc›s› diyor ki hay›r yani
Mehmet Haberal tahliye
olmal›d›r. ‹ki üyesi diyor ki;
ha ’kuvvetli flüpheli’, ben
bunu anlamakta zorluk
çekiyorum.  Acaba siz 05
A¤ustos’ta bir iddianame kabul
ettiniz, baflka bir iddianame mi var?

Yani flimdi enteresan bir
mahkemede bir grup bir fleyi biliyor,
bir grup bir fleyi bilmiyor. Böyle bir
fley olabilir mi? Bunun kabul
edilebilir taraf› var m›? Ve o kuvvetli
flüphenin gerekçesi yok.

 Peki gerekçe yok ise o zaman
CMK’nun 34’üncü, 101’i, 230’u,
289’uncu maddeleri niye yaz›ld›
acaba?

Niye orada deniyor ki kararlar
mutlaka gerekçe ile verilmelidir.

Bunun izah edilebilir bir taraf›
var m›?

Dolay›s›yla ben o CD’leri
bilmem, karfl›l›¤›n› da bilmem, bana
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da ait de¤il. Dolay›s›yla benim
sorumlulu¤umda olmayan fleylerdir
bunlar, olmayan fleylerdir.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Yine aramalarda ele geçirilen

1 adet 1’den 90’a kadar
numaraland›r›lm›fl yeflil renkli
üzerinde Baflkent Üniversitesi
Ankara Turkey Metegsan ibareli blok
not defter içeri¤inde 16 ve 17.
sayfalarda

’09.10.2007  Toplant› 2 saat
sürdü, hemen herkese söz verdim.
Konuflmak isteyen herkes konufltu.

09.10.2007 Bugün saat 14:00’da
referandum için panel düzenledik
aç›fl konuflmas›nda 1987
referandumundan bahsederek o
s›rada anlafl›lmayan yerler soru iflareti
konulmufl, çal›flt›¤›m ve Rize’de
diyaliz merkezi açt›¤›m Rize ve
Edirne’nin referandum
kazan›lmas›nda önemli rolü
oldu¤undan ve zaten 50 bin farkl›
kazan›ld›¤›n› anlatt›m. Bu sayede
Süleyman Demirel ve Erbakan ve
Say›n Ecevit’in yeniden politikaya
at›ld›¤› 1991’de Say›n Demirel’in
Baflbakan, Say›n Erbakan ve Say›n
Ecevit’in de meclise girdi¤ini,
1994’te bugünkü Baflbakan›n
‹stanbul Belediye Baflkan› oldu¤unu,
1995’te Say›n Erbakan’›n Baflbakan
ve bugünkü Cumhurbaflkan›n› da bu
kabinede devlet bakan› oldu¤unu
daha sonra da say›n Ecevit’in
Baflbakan oldu¤unu anlatt›m.

Kapan›fl konuflmamda da önemli ve
Ergenekon’daki olay› ve durum için
konufltum’ fleklinde notlar var.

Bu notlar› siz mi tuttunuz
içeri¤ini aç›klar m›s›n›z,
Ergenekon’daki olay nedir izahat
verir misiniz?”

      Prof. Haberal:
”Tabi, tabi veririm. fiimdi iflin

önemli taraf› flu, maalesef bu notlar
hala emniyette tutuluyor yani benim
günlük notlar›m avukatlar›m›n bu
kadar müracaat›na ra¤men ben
görmedim avukatlar›m da bunlar›
almad›lar.

Yani benim belgelerimin bir
grubu, yani iddianame aç›kland›ktan
sonra bile benim belgelerimin bir
grubu hala emniyette tutuluyor.
Ya bunu ben anlamakta zorluk
çekiyorum.

Bu belgelerin bir defa
benim avukatlar›ma
verilmesi laz›m bir.

‹ki. Bunlar benim günlük
notlar›md›r; bu benim
anayasal hakk›md›r.

Ben günlük notlar›m›
tutma hakk›mdan mahrum
muyum? 

Yapt›¤›m faaliyetleri
yazmak durumunda de¤il
miyim?

Üç. Do¤rudur 1987
referandumunda o zaman referandum
evet mavi, hay›r beyazd›. Ben her
fleyimle mavi elbiseyi giydim kap›
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kap› dolaflt›m. Rize’de diyaliz
merkezi açt›m, Rize’de diyaliz
merkezini açarken Rize’nin valisi
Erol Çak›r’d› onunla beraber diyaliz
merkezini açt›m ve bu çal›flmalar
sonunda referandum Rize’den 40 bin
oy fark att›, yani 40 bin oy evet ç›kt›.

Zaten hat›rlayacaks›n›z
referandum sonucu afla¤› yukar› 50
bin oy farkla kazan›ld›.

Art›k flimdi kusura bakmay›n
Fatih Sultan ‹stanbul’u alm›fl,
toplam›fl insanlar› herkes diyor ki
ben olmasam olmayacakt›, ben
olmasam olmayacakt›. Nihayet Fatih
diyor ki; do¤ru hepiniz hakl›s›n›z.
Ama flu k›l›c›n da hakk›n› unutmay›n
diyordu.

fiimdi dolay›s›yla yani ben orada
gerçekten emek veren bir kifliyim.
Referandum kazan›ld›, referandum
kazan›ld›ktan sonra geçmifl
dönemlerin siyasi liderleri, siyasete
döndü say›n Demirel, say›n Ecevit,
say›n Erbakan ve ondan sonra gerekli
çal›flmalar yap›ld›. O hani, (tabiri
mazur görün) Say›n Baflkan bu
çorbada da o kadar benim tuzum
oldu. Bunu da söylemek, benim o
s›rada bir an›m oldu ve yahut da
akl›ma geldi, yapt›¤›m ifl budur.”

      C. Sav. Pekgüzel:
”Teflekkür ediyorum Say›n

Baflkan›m bu kadar.”

      Mh. Baflkan›:
”Tuncay’a birkaç soru daha

sorabiliriz. Sizin yok mu sorunuz?”

      C. Sav. Nihat Taflk›n:
”Benim yok baflkan›m.”

      Mh. Baflkan›:
”Öyle mi?”

      San›k Ahmet Tuncay Özkan
söz istedi verildi:

”Efendim ben e¤er beyan›mda
geçen savunmam s›ras›nda dile
getirdi¤im fleyde bir eksiklik var
zannediyorum.

Çünkü say›n Haberal ile
görüflmemiz belirtti¤im gibi 3 dakika
kadar sürmüfltür. Hat›rlad›¤›m
kadar›yla flimdi tutana¤a da
bakmad›m, ne söyledi¤imi
bilmiyorum. Say›n Savc›m›z›n
okudu¤u kadar›yla söylüyorum. Pek
çok kifli ile televizyon kanal›m›z›
sat›n alma görüflmesi yapt›m ama
Say›n Haberal ile görüflmemizde B
TV’nin kendisinin bahsetti¤i gibidir
görüflmemiz. 3 dakika kadar
sürmüfltür.

Lütfetti ameliyattan ç›kt› geldi,
sonra da bize (hakikaten biz sol
taraftan kap›dan ç›kt›k) kap›ya kadar
efllik etti, kendisi sa¤ taraftan
merdivenlerden afla¤›ya indi
hat›rl›yorsam. Hat›rlad›¤›m yanl›fl
de¤ilse ameliyata girdi.

B TV’nin bölgesel yay›n
mahkeme karar› ile elde etti¤i
haberini alm›flt›k. Ben Say›n
Okuyan’dan rica ettim. Kendisi de
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buradayd› gitti mi bilmiyorum.
Bölgesel yay›n ile ilgili olarak ald›¤›
karar›n bir örne¤ini almak istedik.
Ancak avukatlar kendisinden izin
almadan olmayaca¤› gibi bir fley
söyledikleri için iflte uzuyordu. O
konuda kendisinden yard›m istedik.
Sa¤ olsunlar kendisi o mahkeme
karar›n› hakikaten söyledi¤i gibi
Pazartesi veya Sal› günü bize
ulaflt›rm›flt›r. Kendisine çok teflekkür
ediyorum buradan acil flifa diliyorum.

Birinci k›sm› budur. E¤er ben
bir eksik b›rakm›flsam, bu konuda
bir eksi¤im varsa do¤rusu bu
flekildedir, düzeltilmesini rica ederim.

Bir de Mustafa Sar›gül’ün partisi
Say›n Savc›m›zdan ö¤renebilirsem
Mustafa Sar›gül’ün partisinin ad›
nedir. Konuflman›n oldu¤u tarihte
Mustafa Sar›gül o partiyi kurmufl
mudur?

Bir soru sormak istiyorum çünkü.
Beni bir ayd›nlatabilir mi ben

hat›rlayam›yorum efendim.”

      Mh. Baflkan›:
”Kurulmam›fl bu parti ne

sorusunu soracaks›n?”

      San›k Ahmet Tuncay Özkan:
”Ama kendisi dedi ki flimdi iki

görüflme aras›nda say›n Sar›gül ile
say›n Haberal’›n görüflmesi s›ras›nda
Mustafa Sar›gül’ün partisinin yani
(1-2 kelime anlafl›lamad›)”

      Mh. Baflkan›:

”Efendim hala kurulmam›fl yani
hala kurulmam›fl, o tarihte de¤il halen
kurulmam›fl.”

      T. Özkan:
”‹flte o tarihte DSP’dir efendim

o yüzden soruyorum bu soruyu. O
tarihte DSP’den CHP’den ayr›lm›fl
ve girmifltir.

CHP’den ayr›lm›fl bir belediye
baflkan›na ’Sen neden genel baflkan›n
ile ilgili konuflma.’ denildi diye soru
sormak hakikaten bir siyasetçi için
yap›labilecek çok yanl›fl bir fleydir.

Yani bu flu demektir; ’Oyunu
kaybedersin bak Mustafa. Sen de o
tarafa do¤ru meyil etme.’

 Siyasette bundan daha iyi bir
ö¤üt nas›l olabilir ben bilmiyorum.
Buradaki siyaset sorgulamas›n çok
yanl›fl buluyorum, çünkü siyaset ayr›
bir kurum. Siyasetin, hukukun
içerisine bu kadar çekilmesini çok
zararl› buluyorum.

E¤er Mustafa Sar›gül DSP’nin
aday› olarak girmifl ve belediye
baflkan› seçilmifl ise DSP Mustafa
Sar›gül’ü kabul etmiflse ve say›n
Haberal’a suçlamalar do¤ruysa o
zaman DSP’nin bugünkü
yönetimiyle Say›n Mustafa Sar›gül
niye d›flar›dad›r, onu da Say›n
Savc›lar›ma sormak istiyorum
efendim teflekkür ederim.”

San›k Hasan Ataman Y›ld›r›m
söz istedi verildi:

”Ben 2006 y›l›nda Ça¤dafl
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Türkiye Partisi Genel Baflkan› olarak,
Ankara’daki arkadafllardan Diyalog
Grubu diye bir grubun oldu¤unu
Ankara’da ö¤rendim ve bunun için
o toplant›ya kat›ld›m.

fiöyle ki, tarih olarak 25 May›s
2006’da Ankara’daki Kent Otel bu
s›hhiyede merkezde oluyor.

O gün gitti¤imde otelin
kap›s›ndan girdikten sonra hemen
resepsiyon dan›flmaya sordum ’Böyle
bir toplant› var, nerede’ diye. Biraz
ilerde flu kap›da diye bana iflaret
ettiler. Kap›ya gittim kimse yoktu,
kap›y› aralad›m, açt›m içeride
toplant› var ve kalabal›k afla¤› yukar›
100 civar›nda kifli var ve toplant›
devam ediyordu. Ben ses ç›karmadan
yavaflça girdim, flöyle dikdörtgen
fleklinde masalar dizilmifl ve
oturmufllar ben bofl buldu¤um bir
yere oturdum.

Demin de orada say›n Haberal’›n
bahsetti¤i gibi masalarda çay servisi
yap›l›yor, bir de ufak pet fliflelerde
su var, bir de kuru pasta kurabiye
var.

Bunun d›fl›nda baflka bir ikram,
bir fley yoktu. Ve o günkü konular
unuttum yani konular› kabaca güncel
konular konufluluyordu ve toplant›
herkese aç›k girerken kimse bana
sormad›, sen kimsin de¤ilsin diye bir
kay›t falan da yapt›rmad›m.

Ondan sonra afla¤› yukar›
bir buçuk saat toplant› sürdükten
sonra da oturanlara; oturufl s›ras›na
göre, bulunduklar› yere göre dediler

ki: ’Herkes k›saca bugün ile ilgili
söyleyecekleri bir fleyler varsa
konuflabilir.’

S›ra bana geldi¤inde ben de
kalkt›m 5 dakika Ça¤dafl Türkiye
Partisi’ni tan›tt›m. Ve arkadafllara,
orada bulunanlara dedim ki bizim
partiye gelebilirsiniz diye. Çünkü bir
siyasi toplant› oldu¤u için bu flekilde
k›sa bir konuflma yapt›m.

Bu konuflmam›n belgesi olarak
da benim iddianame ek klasörlerimde
78. klasör, PDF sayfa 88 kesme
312’de de kay›tl›d›r.

fiöyle ki; ben oraya k›saca bir
not alm›fl›m, Ankara iflte Kent
Otel’de toplant› en önemlisi de 5
dakika ÇTP tan›t›m› diye Ça¤dafl
Türkiye Partisi tan›t›m› diye
yazm›fl›m. Bu da kay›tlara geçmifl
durumda; ben bu flekilde ifademde
de belirtmifltim.

Biraz evvel konuflmada da Say›n
Haberal beni tan›mad›¤›n› söyledi,
zaten o toplant›ya bir sürü insan gidip
geliyor. Tan›mamas› normal.
Toplant› bitiminde de flöyle oldu.
Ben parti hakk›nda konufltu¤um için
orada etraf›ma befl alt› kifli geldi.
Toplant› bitti¤i anda onlarla
konuflurken Say›n Haberal da
toplant›dan ayr›lm›flt›. O günkü
toplant›ya da Kamuran ‹nan
baflkanl›k ediyordu.

Dolay›s›yla toplant›dan sonra
ben Haberal ile el bile s›k›flamad›m.
Yani kendisini televizyondan
tan›yorum, çok taktir ediyorum.
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Böyle taktir etti¤im bir insan ile el
dahi s›k›flamad›m. O flekilde o gün
orada bitmifl oldu.

fiimdi sorum flu: Bir yerde
Ergenekon olarak ayn› davan›n
tutuklusu olarak, ”sözde Ergenekon
diyece¤im” burada bulunuyoruz. 

Madem bir Ergenekon diye bir
örgüt var, yukar›dan birileri
yönetiyor. Kim yönetiyorsa bana bir
parti kurdurmufl, benim onlardan
haberim yok. Onlar bir tarafta baflka
bir parti kuruyorlar, Milli Egemenlik
Hareketi diye bafllay›p bir parti
kurmaya. Buradan onu da
ö¤reniyorum; detaylar›n› o zamanlar
duymufltum da, ismi akl›mda
kalmad›. Bugün flimdi duydu¤umda
Milli Egemenlik Hareketi partisi diye
bir parti kurmak için çal›flmalar
yapm›fllar. Daha sonra da yapm›fllar.
Onlar benim partiden haberleri var
m›? Ben onlar›n partiden, yani sorum
flu, haberimiz var m›?

Bir yerden bize herhangi bir
flekilde siz parti kurun diye yani
yukar›dan örgütten, ”olmayan bir
örgütten” böyle bir soru geliyor mu?

Nas›l bir örgüt? Ben onu
kendisine soraca¤›m, teflekkür
ederim.”

      Mh. Baflkan›:
”Soruyu dinlediniz mi,

anlayabildiniz mi?”

      Prof. Haberal:
”Evet efendim teflekkür

ediyorum.”

      Mh. Baflkan›:
”Soruyu anlayabildiniz mi?”

      Prof. Haberal:
”Evet efendim anlad›m teflekkür

ediyorum.”

      Mh. Baflkan›:
”Buyurun sizi dinliyoruz,

buyurun sizi dinliyoruz.”

      Prof. Haberal:
”Ben Beyefendi çok hakl›;

söyledi¤i fley de do¤rudur. Çünkü,
ben bu toplant›larda,  arada ç›kar
ameliyata girerim veya vizit yapar›m
ve hakikaten kusura bakmas›n
kendisini tan›m›yorum dedi¤im için
bu bir.

‹ki; ben böyle bir parti oldu¤unu
inan›n flimdi bile ancak aç›kland›¤›
zaman duyuyorum. O günkü
konuflmay› bile hat›rlam›yorum,
kusura bakmas›n.

Üç; hiçbir yerden yani bize, siz
parti kurun yahut da iflte flunu yap›n
diye hiç kimse bu flekilde bir talepte
bulunamaz.

Türkiye Cumhuriyetinin bir
vatandafl›y›m ben. Olaylar›
de¤erlendirir, ona göre karar veririm.
Benim gibi düflünen insanlar ile bir
araya gelirim, konufluruz.

Zaten her zaman söyledim; ben
bütün bu toplant›lara bir bilim adam›
olarak kat›ld›m. Hiçbir zaman

106



siyasete soyunaca¤›m, siyasi lider
olaca¤›m diye bir talebim veyahut
da görüflüm olmam›flt›r.

Dolay›s›yla, benim bu partiden
bilgim yoktur, tabi bir yerde benim
bilgi eksikli¤imdir bunu söyleyeyim.

Di¤er Milli Egemenlik Hareketi
de, zaten bir siyasi oluflum yap›labilir
mi, daha m› ülke için yararl› olur
düflüncesi ile o noktaya getirilmifl
bir organizasyondur.”

      Mh. Baflkan›:
”Efendim sorusu olan var m›

baflka? Avukat arkadafllardan sorusu
olan var m›?”

      Saatin 17:30 olmas› karfl›s›nda
san›¤›n bugünkü çapraz sorgusu
ifllemine son verildi.

      GERE⁄‹ DÜfiÜNÜLDÜ:

      Oturuma 06.04.2010 günü saat
09:00’da kald›¤› yerden devam
edilmek üzere son verilmesine oy
birli¤i ile karar verildi. 05.04.2010

Baflkan - 20909

   Üye - 28298         Üye - 37266

                Katip - 128041
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T.C.

‹STANBUL

13. A⁄IR CEZA MAHKEMES‹

(CMK 250 Maddesi ile Yetkili)

DURUfiMA TUTANA⁄I

Esas No : 2009/191

Celse No : 51

Celse Tarihi : 06.04.2010

Baflkan : KÖKSAL fiENGÜN  20909

Üye : HASAN HÜSEY‹N ÖZESE  28298

Üye : SEDAT SAM‹ HAfiILO⁄LU 37266

C. Savc›s› : MEHMET AL‹ PEKGÜZEL 33954

C. Savc›s› : N‹HAT TAfiKIN  36924

Katip : MEHMET AL‹
 ALTUNKAYNAK                  128002
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     Mahkeme Baflkan› Köksal fiengün
ile üye hakimler Hasan Hüseyin
Özese ve Sedat Sami Hafl›lo¤lu’dan
oluflan mahkeme heyeti taraf›ndan
06 Nisan 2010 tarihli oturum aç›ld›.

     Tutuklu san›klardan Fatih
Hilmio¤lu, Levent Ersöz, Durmufl
Ali Özo¤lu, U¤ur fiahin ve Mustafa
Dönmez d›fl›ndaki tutuklu san›klar
cezaevinden getirildi.

     Ba¤s›z olarak huzurdaki yerlerine
al›nd›.

     Tutuksuz san›k Ahmet Hurflit
Tolon ile san›klar müdafilerinden
san›klar Hasan Atilla U¤ur, Birol
Baflaran, Adil Serdar Saçan, Hüseyin
Vural Vural ve ‹lyas Ç›nar müdafi
Av. Serkan Günel, san›klar Mehmet
Haberal ve Ahmet Hurflit Tolon
müdafii Av. Köksal Bayraktar,
San›klar Mehmet Haberal ve Ahmet
Hurflit Tolon müdafii Av. Yasemin
Antakyal›o¤lu, san›k Mehmet
Haberal müdafii Av. Efsun Ünal,
san›klar Mustafa Özbek müdafi Av.
Mehmet Erhan Turan, san›k Mehmet
Haberal müdafii Av. Belgin Özersin,
san›k Mehmet Haberal müdafii Av.
Serdar Özersin geldikleri görülmekle,
huzurdaki yerlerine al›nd›.

     Aç›k yarg›lamaya devam olundu.

     San›k Mehmet Haberal’in tedavi
gördü¤ü ‹stanbul Üniversitesi

Kardiyoloji Enstitüsü’nde video
konferans yoluyla tekrar huzura
al›nd›.

     San›¤›n yan›nda zapta geçen
müdafileri Av. Serdar Özersin ile
Belgin Özersin’in haz›r olduklar›
anlafl›ld›.

     Mahkeme Baflkan›:
" Hakim bey buyurun.”

     Üye Hakim Hasan Hüseyin
Özese:

”Mehmet bey benim de size
sorular›m olacak, sesim iyi geliyor
mu?”

     Prof. Haberal:
”Evet duyuyorum efendim.”

     Üye Hk. Özese:
”Daha önceki ifadelerinizde çok

detayl› bilgi vermedi¤iniz için ben
tekrar sormak istiyorum.

     Prof. Haberal:
”Evet dinliyorum efendim.”

     Üye Hk. Özese:
”fiener Eruygur’la ne zaman

tan›flt›n›z aran›zdaki iliflki nas›ld›r

SANIK MEHMET
HABERAL’IN ÇAPRAZ
SORGUSUNA DEVAMLA.
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bir izah eder misiniz?”

     Prof. Haberal:
”fiener Eruygur beyi MSB

Müsteflarl›¤› döneminde ismen
bilirim daha sonra Jandarma Genel
Komutan› oldu¤u zaman sadece
resmi toplant›larda kendisiyle
görüflmüfltüm ve bir kez Jandarma
Genel Komutanl›¤› a¤aç dikme günü
yapt› bütün üniversite rektörleri davet
edildi¤i gibi, ben de davet edildim.
Ve o a¤aç dikme toplant›s›nda birebir
kendisiyle karfl›laflt›m. Daha sonra
da, emekli olduktan sonra ADD
derne¤i baflkan› oldu¤u zaman da,
san›yorum bir iki kez karfl›laflt›m. 

Onun d›fl›nda,  baflka herhangi
bir iliflkim olmam›flt›r.”

     Üye Hk. Özese:
”Görevdeyken, Makam›na

gitti¤iniz görüfltü¤ünüz oluyor
muydu?”

     Prof. Haberal:
”Hay›r efendim; hiçbir flekilde

makam›na gidip kendisiyle
görüflmem olmam›flt›r.”

     Üye Hk. Özese:
”ADD baflkan› oldu¤u zaman

fiener Eruygur ile bir görüflmeniz
oldu mu?”

     Prof. Haberal:
”‹ki kez görüflmem olmufltur;

birisi bu toplant› nedeniyle,  kendisi

ADD’nin baflkan› oldu¤u için
toplant› yapacaklar›n› bana
bildirmiflti. O nedenle, kendi geldi
ve o toplant› esnas›nda görüfltük. 

Onun d›fl›nda, derne¤in di¤er
faaliyetleriyle ilgili zaten ismi
üstünde ADD, onun d›fl›nda yani
dernek faaliyetlerinin d›fl›nda
herhangi bir görüflmem söz konusu
olmam›flt›r.”

     Üye Hk. Özese:
”Ahmet Hurflit Tolon’u ne

zamandan beri tan›rs›n›z, aran›zdaki
iliflki nas›ld›r?”

     Prof. Haberal:
”Hurflit Tolon beyi,  kendisi

Genelkurmay’a geldi¤i zaman bir
Ankara’daki hastanemiz, bizim
hastanemiz üç bloktu. O blok, C
blo¤u yaparken bir problem olmufltu.
O nedenle ilk kez Genelkurmay’da
karfl›laflt›m ve o dönemden beri de,
kendisiyle zaman zaman
karfl›laflm›fl›zd›r.

Bir özelli¤i vard›r Say›n
Tolon’un; ben, böbrek
transplantasyonuna1975’te
bafllad›¤›m zaman, san›yorum hangi
tarihte oldu¤unu Say›n Tolon orada
oldu¤u için kendileri bilecektir. O
da, Amerika’da san›yorum atefle
olarak bulunuyorlarm›fl. Ben de,
Türkiye’de organ nakli yasas› yoktu.
Bu yasay› ç›karmak için tabi önce
toplumumuza, ölen insanlar›n
organlar›n›n tedavide
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kullan›labilece¤ini göstermek
gerekiyordu. Bu nedenle,  önce 10
Ekim 1978’de Avrupa Organ Nakli
Vakf›’ndan bir ölen insan›n böbre¤ini
getirttim. O flekilde gösterdim ki,
iflte ölen insanlar›n organlar›,
hastalar›n tedavisinde
kullan›labiliyor.

Daha sonra Amerika’dan da,  bu
böbrekleri getirtmeye bafllad›m. Ben,
bunlara bafllad›¤›m zaman ölen
insanlar›n böbrekleri al›nd›¤› zaman
sadece 12 saat tutulabiliyordu. Ben,

gösterdim ki bu100 saatin üzerinde
saklan›yor. Tabi, o dönemde
ülkemizde yasa yoktu. Biraz önce
belirtti¤im gibi, o yasay› ç›kartmak
için bütün bunlar› göstermem
gerekiyordu; nitekim 1978’de
mecliste bu konuda bir önerge verildi.
O önergeyi verenleri, gerçekten
flükranla rahmetle an›yorum.

 Ve 1979’da,  TBMM’den 10
yasa ç›kt›. O yasalardan bir tanesi
Organ Nakli Yasas›yd› ve bu flekilde,
bu yasayla ülkemizde organ nakli
yasalaflm›fl oldu. O s›rada, Say›n
Tolon da Amerika’dayd› ve kendisi

de, bu konuyla çok yak›ndan
ilgilenmifl. Ben Genelkurmay’da
kendisiyle karfl›laflt›¤›m zaman
gerçekten bana da sürpriz oldu. Hatta
flunu söyledi; organ ba¤›fl› çok
önemlidir ki; ben o organ yasas›n›n
ç›kart›l›fl esnas›nda en çok üzerinde
durdu¤um fleylerden bir tanesi
buydu. ‹nsanlar iki tan›k huzurunda
organlar›n› ba¤›fllamas› gerekir ki,
kart ç›karmas›n› yasan›n 6.
maddesinde böyle yazar, ölen bir
kifli yani yaflayan bir kifli sa¤l›¤›nda

iki tan›k huzurunda organlar›n›
ba¤›fllad›¤›n› beyan edebilir fleklinde
bir ifade vard›r. Orada ö¤rendim ki
Say›n Tolon, Genelkurmay’a
döndü¤ü zaman bu ba¤›fl sisteminin
bütün askerlere da¤›tmak üzere bir
organizasyon yapm›fl.

 Gerçekten,  Say›n Tolon’a o
nedenle teflekkür ediyorum flimdiden;

Çünkü,  o dönemde düflünün ki,
daha ülkemizde henüz yeni yasa
ç›kart›lm›fl ve o yasay› hakikaten o
günkü ç›kart›lan yasa, bugünü
görerek ç›kart›lm›fl bir yasad›r. 

Çünkü,  o yasan›n 3. maddesinde

..ölen insanlar›n böbrekleri al›nd›¤› zaman
sadece 12 saat tutulabiliyordu. Ben, gösterdim
ki bu100 saatin üzerinde saklan›yor. Tabi, o
dönemde ülkemizde yasa yoktu. Biraz önce
belirtti¤im gibi, o yasay› ç›kartmak için bütün
bunlar› göstermem gerekiyordu...
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aynen flöyle deniyordu; herhangi bir
ç›kar karfl›l›¤› organ al›namaz ve
sat›lamaz.

Halbuki y›llar sonra,  aradan 30
y›l gibi bir zaman geçtikten sonra
bugün bile organ maalesef organ
ticareti konusu bile gündeme
gelmifltir. Halbuki, dünyada ilk
kez diyebilirim ki, bir ülke
organ ticaretini önlemek için
70’li y›llarda yasa
ç›karabilmifltir. Ben de,
gerçekten bu konuda,
ülkemle gurur duydum.

Dolay›s›yla, Say›n Tolon ile o
günden beri zaman zaman de¤iflik
toplant›larda karfl›laflt›m. Daha sonra
emekli olunca da,  kendisi bizim
Diyalog Gurubu ve Milli Egemenlik
Hareketi toplant›lar›na kat›lm›flt›r. 

Ben, kendisiyle bu vesileyle
karfl›lafl›r›m ve görüflürüm.”

     Üye Hk. Özese:
”Sinan Aygün’ü,  ne zamand›r

tan›rs›n›z, aran›zdaki iliflki nas›ld›r?
Sinan Aygün.”

     Prof. Haberal:
”Sinan Aygün, Ankara Ticaret

Odas› Baflkan›’d›r; benim de
tan›d›¤›m bir kiflidir. Onunla da
toplant›larda görüflürüm ve o da
Diyalog Gurubu toplant›lar›na
kat›lan bir kifli ve zaman zaman yine
resmi toplant›larda karfl› karfl›ya
geliriz.

Hatta bazen Ticaret Odas›n›n

toplant› salonunda yapt›¤› toplant›lar
önemli toplant›lar olabilir, onlara da
kat›l›r›m.

Onun d›fl›nda ilave bir fleyim
yoktur.”

     Üye Hk. Özese:
”Birtak›m toplant›larda bir araya

geldi¤inizi söylüyorsunuz, izah eder
misiniz hangi toplant›lar?”

     Prof. Haberal:
”fiimdi Büyük Anadolu, bizim

Diyalog Gurubunun yapt›¤›
toplant›lara zaten Sinan Aygün de
kat›l›yordu Say›n Tolon da
kat›l›yordu, onlar (da)  geliyorlard›
ve daha sonra Milli Egemenlik
Hareketi döneminde, Sinan Bey
kat›lmad›. Fakat, Say›n Tolon o
toplant›larda bizimle beraberdi. Bu
arada hat›rlamad›¤›m, Ankara Ticaret
Odas›’n›n toplant› salonlar›nda
birçok fikir, ülkenin problemleriyle
ilgili toplant›lar yap›l›r. Onlardan
baz›lar›na kat›l›rd›m, kat›ld›m hangisi
oldu¤unu flu anda hat›rlamam.”

     San›k Mehmet Haberal müdafii
Av. Dilek Helvac›:

”Hilafetin kald›r›lmas›yla ilgili
toplant›ya kat›lmad›n›z, onu
soruyorlar.”

     Prof. Haberal:
”Efendim?”

    Av. Helvac›:
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”Hilafetin kald›r›lmas›yla ilgili.”

     Prof. Haberal:
”Ha flimdi avukat›m Dilek Han›m

bir hat›rlatma yapt›; anlad›¤›m
kadar›yla bir hilafeti
kastediyorsun(uz) herhalde?

Ben, böyle bir toplant›dan ne
haberim var, ne de kat›ld›m.”

     Üye Hk. Özese:
”Ben de,  onu soracakt›m yani

hilafetin kald›r›lmas›n›n 80. y›l›
itibariyle bir toplant› düzenlenmifl,
ona kat›ld›n›z m›?”

     Prof. Haberal:
”Hay›r efendim kat›lmad›m,

bilmiyorum. Zaten, burada ö¤rendim,
sizlerden ö¤reniyorum böyle bir
toplant›n›n yap›ld›¤›n›.”

     Üye Hk. Özese:
”Muhittin Erdal fienel’i, ne

zaman(dan) beri tan›rs›n›z, aran›zdaki
iliflki nas›ld›r? Erdal fienel.”

     Prof. Haberal:
”Erdal fienel, Genelkurmay

Baflkanl›¤› Hukuk Müflaviri idi ve
bizim C blok yap›l›rken ciddi
birtak›m sorunlar›m›z olmufltu. O
zaman Genelkurmay Hukuk
Müflaviriydi; o vesileyle
tan›flm›fl›md›r. Erdal Bey de,  zaman
zaman baz› yemeklerde karfl›laflt›¤›m
bir kiflidir. Onun d›fl›nda, Erdal Beyle
çok yak›n bir iliflkim yoktur, yani

arada bir de¤iflik toplant›larda ve
asl›nda forum toplant›lara  kat›l›r›m,
görüflürüz.

Bir de, tabi ben Rizeliyim,
Pazarl›y›m ya; hamsiyi çok iyi
bilirim. Çünkü, benim çocukluk
dönemlerimde Karadeniz’in önemli
g›da maddesi hamsiydi. Tabi aradan
y›llar geçti. Ben, o günlerin s›k›nt›s›n›
çok yaflad›¤›m için, ne yapay›m bu
yani hamsiye bir fley isim koyay›m
dedim. Her sene bir “Hamsi
Kokteyli” düzenlerim. Oraya, o
toplant›ya binlerce kifli kat›l›r.
Gölbafl› Patalya Oteli’nde düzenlenir.

Dolay›s›yla, bu Hamsi Kokteyli
toplant›s›na da,  fienel Bey ve di¤er
Ankara’n›n tan›d›¤›m bütün
dostlar›m arkadafllar›m kat›l›r. Bu
vesileyle de, kendisiyle
karfl›laflm›fl›md›r.”

     Üye Hk. Özese:
”‹lhan Selçuk’u, ne zamandan

beri tan›rs›n›z, aran›zdaki iliflki
nas›ld›r?”

     Prof. Haberal:
”‹lhan Selçuk’u ben medyadan

tan›r›m. Daha öncede söyledi¤im
gibi merhum hocam Doktor Hüsnü
Göksel’in arkadafl› oldu¤u için,
Hacettepe’de birkaç kez görmüfl
olabilirim. Onun d›fl›nda, ‹lhan
Selçuk ile kiflisel olarak herhangi bir
fley, bir fleyim olmam›flt›r.

Tabi ilhan Selçuk, medyam›zda,
çok de¤erli bir yazard›r; o zaten,
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medyadan tan›d›¤›m birisidir.”

     Üye Hk. Özese:
”Cumhuriyet TV kanal›

kurulmas›nda isminiz geçiyor. Yani
böyle bir projede isminiz geçiyor.
Cumhuriyet TV kanal›, bununla ilgili
bir çal›flmaya kat›ld›n›z m›, herhangi
bir teklif geldi mi size?”

     Prof. Haberal:
”Hay›r efendim, hay›r efendim

kesinlikle. Bunu,  daha önce de
söyledim, konuflmamda da söyledim
ve asl›nda savunmamda da
mevcuttur. Kesinlikle, böyle bir fley
söz konusu olmam›flt›r, ne bilgim
vard›r ne de böyle bir teklif,  benim
önüme getirilmifltir.”

    Üye Hk. Özese:
”‹lhan Selçuk ile, Kemal

Alemdaro¤lu ile, Mustafa Balbay ile
veya Tuncay Özkan ile bu konuda
herhangi bir görüflmeniz veya bir
fikir teatisi oldu mu?”

     Prof. Haberal:
”Hay›r efendim. Say›n Baflkan,

bunu özellikle belirtiyorum.
Kesinlikle,  böyle bir fley söz konusu
olmam›flt›r. Ne bilgim vard›r,  ne de
bana böyle bir teklif gelmifltir.”

     Üye Hk. Özese:
”Mustafa Balbay’› tan›r m›s›n›z

aran›zdaki iliflki nas›ld›r?”

     Prof. Haberal:
”Ha Mustafa Balbay beyi,  gayet

tabi,  Cumhuriyet Gazetesi’nin
Ankara temsilcisidir, önce o
Cumhuriyet Gazetesi’nden tan›r›m.
Daha sonra bizim Kanal B’ye zaman
zaman kat›lm›flt›r, ondan tan›r›m.
Onun d›fl›nda,  Mustafa Bey de orada
oturuyor. Mustafa Bey de gerçekten
ülkemizin çok de¤erli bir gazetecisi
ve köfle yazar›d›r.

Ama benim, kendisi de çok iyi
biliyor, çok yak›n iliflkimiz olan yani
bu kadar çok ileri derecede ileri bir
iliflkimiz yok. Ama, ben herkese
oldu¤u gibi,  Mustafa Bey’e de sayg›
duyar›m ve hakikaten ülkemizle ilgili
çok önemli yararl› faaliyet gösteren
bir kifli olarak da, her zaman takdir
ederim.”
     Üye Hk. Özese:

”Mustafa Özbek’i tan›r m›s›n›z,
aran›zdaki iliflki nas›ld›r?”

     Prof. Haberal:
”Evet,  Mustafa Beyi uzun

y›llard›r Metal ‹fl Sendikas› Baflkan›
oldu¤u için tan›r›m. Son y›llarda
hiçbir flekilde kendisiyle
görüflmedim, karfl›laflmad›m. Ama,
bu Metal ‹fl Sendikas› Baflkan› olmas›
dolay›s›yla da, geçmiflte zaman
zaman de¤iflik ortamlarda
karfl›laflm›fl›md›r. Onun d›fl›nda
herhangi bir iliflkim yoktur. “

     Üye Hk. Özese:
”Ne zamandan beri tan›rs›n›z?”
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     Prof. Haberal:
”Efendim.”

     Üye Hk. Özese:
”Hangi y›l tan›flt›n›z?”

     Prof. Haberal:
”Hangi y›l oldu¤unu

hat›rlam›yorum, Mustafa Bey uzun
y›llar(d›r) o sendikan›n bafl›nda
bulunmaktad›r. Son san›yorum,
asgari herhalde minimal 5 y›lda belki
10 y›ld›r falan Mustafa Beyle ben
görüflmüfl de¤ilim ben, karfl› karfl›ya.”

     Üye Hk. Özese:
”Tuncay Özkan’› tan›r m›s›n›z,

ne zamandan beri tan›rs›n›z,
aran›zdaki iliflki nas›ld›r?”

     Prof. Haberal:
”Onu daha önce de söyledim.

Say›n Özkan’›, ben medyadan
tan›r›m ve dün de belirtti¤im gibi,
ilk kez kendisi de hat›rlar,
Cumhurbaflkanl›¤›’nda verilen Say›n
Cumhurbaflkan›m›z›n vermifl oldu¤u
bir kokteylde beraberdik; orada
görüfltük. Orada karfl›laflt›m. Daha
sonra da,  Kanal Türk Televizyonuyla
ilgili beni ziyaret ettikleri zaman
karfl›laflt›m. Karfl›laflmam›z, bu
kadard›r.

Tuncay Bey de, söyledi¤im gibi
gerçekten medyam›z›n çok de¤erli
bir kiflisidir. Bu konuda da , ülkemize
önemli katk›lar› olmufltur, kendisini
takdir ederim. Onun ötesinde,

herhangi bir iliflkim olmam›flt›r.

Üye Hk. Özese:
”Kemal Alemdaro¤lu’nu ne

zamandan beri tan›rs›n›z aran›zdaki
iliflki nas›ld›r?”

     Prof. Haberal:
”Kemal Alemdaro¤lu, benim gibi

o da genel cerraht›r ve bu vesileyle
yani mesleki olarak, bir bilim adam›
olarak tan›r›m. Ayr›ca, tabi
Karadeniz, Sürmeneli’dir Kemal
Bey. Oradan iflte, de¤iflik
Karadeniz’in toplant›lar›nda
karfl›laflm›fl olabilirim. Ama, esas
beraber oldu¤umuz fleyler Rektörler
Konseyidir, Üniversitesi Kurullard›r
ve yapt›¤›m›z konuflmalar da, sadece
bilimsel görüflmelerdir;  yüksek
ö¤retim ile ilgili problemlerin
çözümüdür.

Onun d›fl›nda, Kemal Bey de
gerçekten ülkemizin t›bb›na çok
önemli katk› yapm›fl bir bilim adam›,
bir arkadafl›m›zd›r. Onun d›fl›nda,
herhangi bir de¤iflik faaliyetle ilgili
yani bilimsel faaliyetli e¤itim d›fl›nda,
t›bbi faaliyetler d›fl›nda, Kemal
Bey’in benimle herhangi bir iliflkisi
olmam›flt›r ve herhangi bir talebi de,
benden bulunmam›flt›r.”

Üye Hk. Özese:
”Kemal Alemdaro¤lu ile birlikte

kat›ld›¤›n›z toplant› gösteri veya
miting var m›d›r?”
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     Prof. Haberal:
”Gösteri veya miting dedi¤iniz,

bu An›tkabir’e yürüyüfl yani
An›tkabir’i ziyaretimiz esnas›nda
bütün üniversitelerin kat›ld›¤› bir
toplant›d›r, bunu da yine dün
aç›klam›flt›m. Onun d›fl›nda, Kemal
Bey’le baflka herhangi bir ne miting,
ne toplant›, ne de baflka bir faaliyete
kat›lmad›m.

Kald› ki, burada dün yine
belirtti¤im gibi ülkemizde elbet ki

bir anayasal hakt›r, yani
toplumumuzun anayasal hakk›d›r
yani toplumumuzun anayasal
hakk›d›r. O zaman, e¤er bunlar
olmayacaksa, dün de belirtti¤im gibi
Anayasan›n acaba 25 ve 26.
maddeleri niye oraya kondu?

E¤er, bunlar yap›lmayacak ise,
o zaman benim ülkem, nas›l olacak
yani hani diyoruz ya; ’Türkiye
Cumhuriyeti demokratik bir hukuk
devletidir.’ Bunu söyleyenler, bu
hepimizin gururla söyledi¤i bir fleydir
ve ben de, bununla gurur duyuyorum;

ülkem,  demokratik bir hukuk
devletidir.

Dün de, söyledim ya hani, Alman
imparatorunun söyledi¤i Berlin’de
(bir kelime anlafl›lamad›) söyledi¤i
 gibi “Berlin’de yarg›çlar var,
Türkiye’de yarg›çlar yok mu? E¤er,
bir fley yanl›fl ise,  ben buradan aç›kça
belirtiyorum; her zaman da söyledim;
e¤er bir suçun cezas› gerekiyorsa, o
ceza ispat edilmeli, o suç ispat
edilmeli, cezas› verilmeli ki,

suçsuzlar rahat dolaflabilsin. 
Bunun için bir örnek vermek

istiyorum:
 Kuran’da Bakara Suresi

var. 179. ayetinde ayet flöyle
bafllar; Ey ak›l sahipleri,
k›sasta hayat›, sizin için hayat
vard›r ve yine Maide süresinin
38. ayetinde Yüce Allah diyor
ki; h›rs›zl›k yapan›n erkek
veya bayan olsun elini kesin.
Yani suçu yapan, e¤er suçu
ispat edilirse,  ona gereken
cezay› verin ki, cezas›z

Kald› ki, burada dün yine belirtti¤im gibi
ülkemizde elbet ki bir anayasal hakt›r, yani
toplumumuzun anayasal hakk›d›r, yani
toplumumuzun anayasal hakk›d›r. O zaman,
e¤er bunlar olmayacaksa, dün de belirtti¤im
gibi Anayasan›n acaba 25 ve 26. maddeleri
niye oraya kondu?
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insanlar, kusura bakmay›n,
bugün oldu¤u gibi, bu suçsuz
insanlar ceza çekmesin. Onun
için e¤er herhangi bir
kimsenin suçu varsa, cezas›
varsa bu cezan›n, mutlaka
verilmesi gerekir ki suçsuz
insanlar rahat dolaflabilsin
gezebilsin.”

Av. Helvac›:
“Mehmet Bey, mitinge kat›lmay›p,
geri döndü¤ünüzü de tekrar
söyleyin.”

     Prof. Haberal:
”Hay›r ya ben mitinge kat›ld›m

yani kat›ld›¤›m miting anayasal bir
hakt›r ve orada da, Kemal Beyle
beraberdim. Ama, bu bir k›sa
dönemdir, çelenk konuldu; ben de
gittim, ameliyat›ma girdim. Onun
ötesinde, baflka Kemal Beyle
herhangi bir de¤iflik toplant›da
beraber olmad›m.”

Üye Hk. Özese:
”An›l Çeçen’i tan›r m›s›n›z?”

     Prof. Haberal:
”An›l Çeçen, hay›r

hat›rlam›yorum flu anda.”

     Üye Hk. Özese:
”Hasan Kundakç›’y› tan›r

m›s›n›z?”

     Prof. Haberal:

”Hasan Kundakç›, Hasan Paflay›
ismen tan›r›m, medyadan bilirim
onun d›fl›nda flahsen karfl›laflm›fl
de¤ilim.”

     Üye Hk. Özese:
”Tuncer K›l›nç’›,  tan›r m›s›n›z?”

     Prof. Haberal:
”Evet Tuncer K›l›nç Milli

Güvenlik Genel Sekreterli¤i
döneminden tan›r›m. Bu Milli
Güvenlik Genel Sekreterli¤i’nin
yapm›fl oldu¤u toplant›lara, di¤er
bütün rektörler oldu¤u gibi, ben de
davetli olarak kat›lm›fl›md›r. Daha
sonra, Baflkent Üniversitesi’nde
kurdu¤um Stratejik Araflt›rmalar
Merkezi var, bu merkezin kurulufl
amac›,  ülkemizin ulusal ve
uluslararas› düzeydeki problemlerini,
 acaba nas›l katk› sa¤lar›z? Zaman
zaman,  ki bunlar›n içinde öyle fleyler
vard›r ki, yani herkes kat›l›r davetli,
bir konuflma flekli, toplant› fleklidir.
Tuncer K›l›nç Bey de, bu toplant›lara
kat›l›r ve oradan tan›r›m, kendisini.
Onun d›fl›nda,  daha baflka, herhangi
bir fleyim yoktur.”

     Üye Hk. Özese:
”Bu bahsetti¤iniz konular

d›fl›nda, herhangi bir konuyu görüfl
müydünüz, kendisiyle?”

     Prof. Haberal:
”Hay›r, hay›r efendim.”
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     Üye Hk. Özese:
”Bedrettin Dalan’›, ne zamandan

beri tan›rs›n›z, aran›zdaki iliflki
nas›ld›r?”

     Prof. Haberal:
”Ha, bunu dün de, söyledim.

Bedrettin Dalan Beyi, ‹stanbul
Belediye Baflkanl›¤› döneminden
tan›r›m. Daha sonra siyasete girdi;
yanl›fl hat›rlam›yorsam Bakan da
oldu ve o Belediye Baflkan› oldu¤u
dönemde de, ‹stanbul’da da yine dün
söyledim Diyaliz Merkezi kurdum.
Bugün Baflkent Üniversitesinin,
Altunizade’de kurmufl oldu¤um
hastane, adeta bir çöplüktü ve o
çöplü¤ün üzerinde, bugün gerçekten
modern bir hastane kurulmufltur. O
hastaneyle gurur duyuyorum. 

Dolay›s›yla, o dönemlerde benim
merhum arkadafl›m Doktor Nevzat
Bilgin’in kay›nbiraderi,  yine
merhum fiahin Gümüfler’in yak›n
arkadafl›yd› Bedrettin Dalan Bey ya,
o vesileyle ilk karfl›laflm›flt›m. Daha
sonra da,  de¤iflik ortamlarda
Bedrettin Beyle görüfltüm ve
Yeditepe Üniversitesini kuraca¤›
dönemlerde de, beni zaman zaman
aram›flt›r. Bana yetkili kiflileri
göndermifltir ve o büyük Yeditepe
Üniversitesini kurmufltur. Daha sonra
da, yine zaman zaman telefonla
görüflmüflümdür. Bir de, tabi bu hep
gündeme getirilen flu sa¤l›¤›yla ilgili
konular ve dün de, yine
cevapland›rd›¤›m konular ki, dün

bunlar›n hepsinin cevab›n› verdim.
Onun d›fl›nda, Bedrettin Beyle

ilave herhangi bir görüflmem söz
konusu de¤ildir.”

     Üye Hk. Özese:
”Kamuran ‹nan’›,  ne zamandan

beri tan›rs›n›z,  aran›zdaki iliflki
nas›ld›r? Kamuran ‹nan.”

     Prof. Haberal:
”Kamuran Beyi politikaya

at›ld›ktan sonra ismen biliyordum.
Daha sonra, Enerji Bakanl›¤›
döneminde kendisini ziyaret
etmiflimdir ve flahsen o zaman
tan›r›m ve o dönemden beri zaman
zaman kendisiyle karfl›lafl›r›m. En
son Diyalog Grubu’nu kurmaya veya
bir araya gelmeye bafllad›¤›m›z
zaman,  kendisiyle görüflmüflümdür.
Diyalog Grubu’nda beraber
çal›flmaya bafllam›fl›zd›r ve Diyalog
Grubu’nun bafl›na gelmifltir ve
kendisi gerçekten ülkemize gerek
büyükelçilik döneminde, gerekse
siyasi dönemi, siyasi hayat› boyunca
önemli katk›s› olan bir kiflidir.

Say›n ‹nan ve Diyalog Grubu
Mart 2006’dan beri Diyalog
Grubu’nun daha sonra Milli
Egemenlik Hareketi’nin bafl›nda
yöneticisi olarak öyle söylemem daha
bir uygun olacak, beraber
bulundu¤umuz bir kiflidir.
Konufltu¤umuz tek fley, bunu dün de
defalarca söyledim;  acaba ülkemize
nas›l katk› sa¤layabiliriz, ülkemizin

118



problemlerine nas›l çözüm
önerebiliriz ki ülkeyi yönetenler de
belki onlardan yararlan›r, bütün
hedefimiz bütün çal›flmam›z bu
olmufltur.

Her zaman flunu söyledim;
ülkemiz oldu¤u için biz var›z, biz
oldu¤umuz için ülkemiz yok. Çünkü,
 bu ülke yokluklardan
yoksulluklardan,  Atatürk, arkadafllar›
ve aziz flehitlerimiz taraf›ndan
kurulmufl bizlere emanet edilmifltir.
Bir baflka fleyi de, ben hat›rlatmak
isterim;  merhum Yaser Arafat:
“Gömülecek topra¤›m yok “demifl.
Bu benim,  için çok önemli bir
söyleyifltir.

Çok flükür Allah’a;  bizim
çok güzel bir vatan›m›z var.
Türkiye Cumhuriyeti’nin her
vatandafl›n›n birinci görevi,
 bu bize emanet edilen
canlar, kanlar pahas›na
emanet edilen bu ülkeyi
korumakt›r, bu ülkeyi
merhum ‹smet Paflan›n
söyledi¤i gibi;  “iftira
rejimiyle” u¤raflt›rmak
de¤ildir. Bu ülkenin yabanc›lara
karfl› da, kendi içimizde de,
problemlere karfl› da güçlü olmas›n›
sa¤lamakt›r. 

Bu bizim birinci görevimizdir.
Bu toplant›lar›n da, tek hedefi bu
olmufltur;  acaba, ülkemize daha çok
katk›y› nas›l sa¤layabiliriz?

Prof. Haberal:

”Evet Ufuk Bey, o Milli
Egemenlik Hareketi’nin içerisindedir
ve o konuda  da zaten bu
organizasyonun genel sekreterli¤ini,
genel olarak Ufuk Bey organize eder
gayet normaldir. Bir toplant› (için),
onu dün de söyledim, belgeleriyle
gösterdim, davetiyeler gönderilir,  o
davetiyelerin cevab› gelir ve Ufuk
Bey toplant›lara kat›l›r. Bu
toplant›lar›n, sadece organizasyon
baz›nda yürümesini sa¤lar o kadar.
Onun d›fl›nda,  baflka herhangi bir
fley yoktur.

Ayr›ca bir fley belirtmek
istiyorum, Lozan Antlaflmas›’n›n 85.
y›l dönümünde de,  çok önemli bir
bas›n aç›klamas› yap›lm›flt›r, Milli
Egemenlik Hareketi. Milli
Egemenlik Gurubu taraf›ndan bunu
da ayr›ca belirtmek istiyorum.
Bunlar her birinin içerisinde, zaten
ben savc›l›kta verdi¤im ifadede
belirttim orada Say›n Kamuran ‹nan,
Say›n Ufuk Söylemez, Say›n Hasan
Ünal, Say›n Halit Da¤l›, Say›n
Ramazan Bey’in, Muhtarlar
Federasyonu Baflkan› olan Ramazan
Bey’in kat›l›m›yla zaman zaman bu
organizasyonlar›n muntazam
yürümesi için bir araya gelir,
görüflürdük.

Dolay›s›yla Ufuk Bey de,  bu
denli yak›n çal›flt›¤›m›z bir
arkadafl›m›zd›r. Hem diyalog gurubu
içerisinde hem de milli egemenlik
hareketi içerisinde Ufuk Bey aktif
olarak bulunan bir eski
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parlamenterdir.”

     Av. Helvac›:
”Siyasi parti kurmaya yönelik,

eflgüdüm komitesini aç›klad›. Onu
diyor önemli.”

     Üye Hk. Özese:
”Bu Milli Egemenlik

Hareketi’nden sonra kurulan bir
komite var. Zannediyorum efl güdüm
komitesi.

Prof. Haberal:
”Hay›r, flimdi efl güdüm komitesi

diye bir fley, evet.”

     Üye Hk. Özese:
”Bu komitede kimler yer

al›yordu; amac› neydi bir izah eder
misiniz?”

     Prof. Haberal:
”fiimdi tabi bu sorular

gerçekten çok hani çok
enteresan, siz bunlar› bana
sorarken, ben düflünüyorum.

 Acaba yani benim ülkem
gerçekten söylendi¤i gibi
demokratik bir hukuk
devleti mi yoksa baflka bir
fleye mi gidiyoruz, nereye
gidiyoruz?

Bunu defalarca söyledim. Bu
benim ve arkadafllar›m›n, Türkiye
Cumhuriyeti’nin elimdeki
anayasas›nda hakk›m›z olan bir
olayd›r. E¤er bunun bir anarfli hani
bana tevdi (tevcih) edildi¤i gibi terör

örgütü kurma, ülkeyi y›kma çok
a¤r›ma gitti.

Bunlar›, dün Say›n Baflkan’dan
dinlerken, adeta bu bina benim
kafama çöktü. Mehmet Haberal
ülkeyi y›kmak için terör örgütü
kuruyor; Mehmet Haberal iflte,
Dan›fltay bask›n›nda,  iflte bilmem
iflte, silah kullan›lmas›nda katk›
sa¤l›yor. 

Bunlar, bana kurflun atsa Say›n
Baflkan çok daha (az) etki eder.
Bilirdim ki, bundan dolay› bana
kurflun at›ld›.

Bunlar›, dün Say›n Baflkan’dan dinlerken, adeta
bu bina benim kafama çöktü. Mehmet Haberal
ülkeyi y›kmak için terör örgütü kuruyor;
Mehmet Haberal iflte, Dan›fltay bask›n›nda,
iflte bilmem iflte, silah kullan›lmas›nda katk›
sa¤l›yor... Bunlar, bana kurflun atsa Say›n
Baflkan çok daha (az) etki eder.
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Böyle bir fley olabilir mi? Bu bir
organizasyondur. Bunu defalarca
söyledim. Milli Egemenlik Hareketi,
ülkemizin sorunlar›na çözüm aramak
için kurulan bir oluflumdur. Amaç
ülkemize hizmet etmektir, dolay›s›yla
burada bir yönetim grubu
oluflturulmufltur bir de komite
oluflturulmufltur; o komitenin bafl›na
da benim ismim konulmufltur. Fikir
al›fl veriflinde bulunup,  acaba çünkü
orada 14 Ocak 2008’de
arkadafllar›m›z›n beraber ald›¤›m›z
karar bir siyasi oluflum kurabilmektir.

Yoksa bu ülke(de) siyasi oluflum
kurmak anayasaya ayk›r› m›? E¤er
öyle düflünüyorsak,  o zaman bu
partiler neden duruyor ortada? Neden
kuruldu?

Örnek veriyorum, bugün
ülkeyi yöneten iktidar partisi,
ayn› koflulda,  ayn› ortamda
benim iznimle Patalya
Oteli’nde nas›l çal›flt›, nas›l
kuruldu ve bugün,  ülkeyi
yönetiyor?

Kusura bakmay›n. Acaba
onlar da m› suç iflledi?

fiimdi, onu mu söyleyelim?
 Böyle bir fley olabilir mi? 

Dolay›s›yla,  bu
sordu¤unuz sorular,
gerçekten benim ülkeme
yak›flm›yor kusura bakmay›n.

Yani flöyle mi oluyor? fiimdi,
ben onu düflünüyorum; Türkiye
Cumhuriyetinin vatandafl›, bu kadar
ifl yap›l›yor, bunlar› söylemek

durumunday›m kusura bakmay›n. 
Mehmet Haberal, bu ülkede

organ naklini bafllat›yor, dünyay›
Türkiye’nin aya¤›na getiriyor, Allah
nasip ediyor dünya organizasyonlar›n
bafl›na geliyor, bu ülkede üniversite
kuruyor, bu ülkede hastaneler
kuruyor, bu ülkede binlerce insan
çal›flt›r›yor.

fiunu çok iyi hat›rl›yorum; bu
iktidar›n ilk hükümeti kuruldu¤u
zaman, bu hükümetin Çal›flma
Bakan›, aynen flunu söylemifltir: ’Bu
ülkede yüz kifliye iflverenin sosyal
sigortalar primini düflürece¤im.’ 

Halbuki, Mehmet Haberal
binlerce insan çal›flt›r›yor. Üstüne
üstlük biraz daha, biraz daha biraz
daha ç›kar›ld›. Benim suçum galiba
bunlar m›?

O zaman ben, Mithat Paflay›
hat›rlamak zorunday›m, Mithat Pafla
ne demifl: “Millete hizmet eden ya
da hizmet etmeye heveslenenler,
baflka bir tür sonuç beklemez” diyor.

Bunu mu söyleyeyim yani, onu
mu demek istiyorsunuz? Ama, ben
onu öyle kabul etmiyorum. Merhum
Mithat Pafla’y› ben rahmetle flükranla
an›yorum. Bu ülkeye Ziraat Bankas›
kazand›rm›flt›r. Ama Mithat Pafla’y›
oraya gönderen Osmanl›’n›n Milleti
de¤ildir; Mithat Pafla’y› oraya
gönderen maalesef o dönemde
Osmanl›’y› yönetenlerdi.

fiimdi,  böyle mi söyleyeyim
yani? Yani burada da, Türkiye’de
bunlar yap›l›yor. Beni, buraya
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milletim göndermedi; kusura
bakmay›n. Onun için ya, bunu
özellikle belirtiyorum.

Evet burada iki komisyon
kuruldu: birisi yönetim grubudur;
birisi de olaylar› tart›flacak bir
gruptur.

Beni de, o gurubun bafl›na
koymufl arkadafllar böyle takdir
etmifller.”

     Naip Hakim Hüsnü Çalmuk:
”Baflkan›m biraz ara verebilir

miyiz?”

     Av. Helvac›:
”Bas›na aç›klama yap›lm›flt›r.

eflgüdüm komitesi için.”

     Prof. Haberal:
”Ha evet yani,  bu konularla ilgili

zaten bas›na aç›klama yap›lm›flt›r her
fley aç›klanm›flt›r. Bizim yapt›¤›m›z
her toplant›n›n kap›lar› aç›kt›r sonuna
kadar, bütün aç›klamalar da bas›na
aç›klanm›flt›r duyurulmufltur.

Acaba, baflka ne var?
Ama, bana lütfen her fley(i)
sorunuz!  fiu kuvvetli
flüpheyi, burada ortaya

ç›kartmak zorunday›z.
Çünkü, ben söyledim;

Türk milletine hesap vermek
zorunday›m.”

     Üye Hk. Özese:
”Mehmet Bey amac›m›z sizin

anayasal hakk›n›z› sorgulamak de¤il.
‹ddianame kapsam›nda.”

Prof. Haberal:
”Hay›r, siz beni sorguluyorsunuz

efendim. Ben bunu görüyorum ve

üzüntü duyuyorum.”

     Üye Hk. Özese:
”‹ddianame kapsam›nda

araflt›rma yap›yoruz.”

     Prof. Haberal:
”Bak›n, ben size flunu

söylüyorum bir Türk vatandafl› olarak
Say›n Baflkan, bir Türk vatandafl›
olarak bu tarz bir sorgulamadan
üzgünüm, üzüntü duyuyorum. Ben,
ülkemle gurur duyuyorum. Ben,
ülkeme hizmet etmekten gurur
duyuyorum. Dünyay›, bu ülkenin
aya¤›na getirmiflim. Ben dünyay› bu
ülkenin aya¤›na getirmiflim. Bu ülke,

Dünya Organ Nakli Derne¤i’nin, binlerce
insan›n›n,  Türkiye’ye gelmesine engel olmufl
bir sorgulamadan geçiyorum. Bunu kabul
etmem mümkün de¤ildir; kusura bakmay›n.”
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beni tutuklam›fl. Ülkemde yap›lan
uluslararas› kongrenin onur konu¤u,
aç›l›fl konuflmas›n› yapamam›fl bir
kifliyim. Bu ülkem ve maalesef
ülkemde ben tutuklanm›fl›m. Dünya
Organ Nakli Derne¤i’nin, binlerce
insan›n›n,  Türkiye’ye gelmesine
engel olmufl bir sorgulamadan
geçiyorum. Bunu kabul etmem
mümkün de¤ildir; kusura bakmay›n.”

     Naip Hakim Hüsnü Çalmuk:
”Baflkan›m doktor bey bir ara

verilmesini gerekti¤ini istiyor.”

     Duruflmaya k›sa bir ara verildi.

      Duruflmaya video konferans yolu
ile kald›¤›  yerden devam olundu.

San›k Mehmet Haberal çapraz
sorgusuna devamla.

      Üye Hk. Özese:
”Mehmet Bey, Ayd›n Gergin’i

tan›r m›s›n›z?”

      San›k Mehmet Haberal söz istedi
verildi:

”Ger.”

      Üye Hk. Özese:
”Ayd›n Gergin.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r tan›m›yorum efendim.”

      Üye Hk. Özese:
”‹ddianamedeki sizinle ilgili

bölüme göre 5 tane görüflmeniz var,
diye belirtilmifl iddia edilmifl 5
telefon görüflmeniz var. Ne
diyorsunuz bu durumu?”

      Prof. Haberal:
”Benim mi 5 telefon görüflmem

var? Hiç tan›m›yorum, ilgim yok,
bilgim de yok.”

      Üye Hk. Özese:
”Ufuk Mehmet Büyükçelebi’yi

tan›r m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r tan›m›yorum efendim.”

      Üye Hk. Özese:
”Yine iddianameye göre 6

telefon görüflmeniz var gözüküyor.”

      Av. Helvac›:
”Gazeteci belki aram›fl olabilir.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r bilmiyorum hiç, hiç

hat›rlam›yorum ismini de
hat›rlam›yorum.”

     Üye Hk. Özese:
”Adnan K›l›çarslan’› tan›r

m›s›n›z?”

     Prof. Haberal:
”Hay›r tan›m›yorum.”

     Üye Hk. Özese:
”Yine iddianameye göre 42
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telefon görüflmeniz var gözüküyor.”

     Prof. Haberal:
”Kusura bakmay›n.  fiimdi, bu

iddianameyle ilgili ben daha fazla
konuflmak istemiyorum. Çünkü, bu
iddianame benim terör örgütü
kurmam üzerine kurulmufl bir
iddianamedir.

Bunu da, Türk Milleti’nin
takdirine ben arz ediyorum. Sizlerin
de, takdirine arz ediyorum. Bu kadar.

Ülkemle 24 saat meflgul
olmuflum o yani flöyle olmufl;

Mehmet Haberal karaci¤er
transplantasyonundan ç›km›fl,
böbrek transplantasyonuna ç›km›fl,
bu kadar bilimsel çal›flmalar› yapm›fl,
arkas›ndan bir de 24 saatin üzerine
24 saat ilave etmifl terör örgütü
kullanm›fl kurmufl.

Ben, biraz önce de söyledi¤im
gibi, Say›n Baflkan bunlar› bana
söyleyece¤inize, bana kurflun
atsayd›n›z bu kadar etkili olmazd›.
Bunu özellikle belirtmek istiyorum.
Dolay›s›yla, iddianame maalesef bir
yerde, bana adeta suç nas›l
yarat›labilir?

fiimdi 25 senedir
karfl›laflmad›¤›m bir insanla, bana
terör örgütü kurduruluyor. Buyurun,
iddianamenin de¤erlendirmesini
takdirlerinize b›rak›yorum.”

     San›k Mehmet Haberal müdafi
Av. Serdar Özersin söz istedi
verildi:

"Hakim bey biraz önce Adnan
K›l›çarslan beyle ilgili bir fley sordu,
biz ‹ddianame yay›nland›ktan sonra,
bir araflt›rma yapt›k. Adnan
K›l›çarslan bir polis memuru ve

Rektör Bey’e devletin vermifl oldu¤u
korumalar›. Bizim üniversitemizin
telefonlar›ndan kendisini ar›yor. 

Rektör Bey tan›m›yor bu flahs›.
Dolay›s›yla, bu hususun da dikkate
al›nmas›n› talep ediyoruz. Rektör
Bey’le, 42 kez konuflmufl diye bir
soru soruldu. fiimdi, Rektör Bey,
Adnan K›l›çarslan Bey’i hiç
tan›m›yor. Bu flah›s, Rektör Bey’in
devletin vermifl oldu¤u resmi
korumalar›n›n aram›fl oldu¤u bir
flah›s.

Dolay›s›yla Rektör Bey’le hiçbir
alakas› yoktur.”

iflte o ’kuvvetli suç flüphesi’ var ya, acaba
nas›l oluru oluflturmak için; maalesef
üzgünüm. Türkiye Cumhuriyeti’nin savc›lar›na
bunlar› yak›flt›ram›yorum. Bunun özellikle
alt›n› çiziyorum.
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     Av. Helvac›:
”Telefon tapelerinde de, yoktur

bu konu.”

     Av. Özersin
”Telefon tapeleri de yoktur bu

konuda zaten.”

     Prof. Haberal:
”Onun için, ben ‹ddianameyi

Türk Milleti’nin ve sizlerin takdirine
arz ediyorum.”

     Üye Hk. Özese:
”Erol Mütercimler’i tan›r

m›s›n›z, Erol Mütercimleri tan›r
m›s›n›z?”

     Prof. Haberal:
”Hay›r tan›mam efendim.

Kendisini tan›mam;  yaln›z bir
kitab›n› okudum ama flahsen
kendisini tan›m›yorum.”

     Üye Hk. Özese:
”Yine iddianameye göre 5 kez

telefon görüflmesi yapt›¤›n›z iddia
ediliyor.”

      Prof. Haberal:
”‹flte iddianamenin taktirini ben

sizlere b›rak›yorum. Bunlar kesinlikle
benim yapmad›¤›m fleyler. Sadece
bana hani o ’kuvvetli suç flüphesi’
olan var ya iflte o ’kuvvetli suç
flüphesi’ acaba nas›l oluru oluflturmak
için; maalesef üzgünüm. Türkiye

Cumhuriyeti’nin savc›lar›na bunlar›
yak›flt›ram›yorum. Bunun özellikle
alt›n› çiziyorum.

Çünkü, Mahmut Esat Bozkurt’u
lütfen iyi hat›rlayal›m. Neden
Türkiye Cumhuriyeti’nin Savc›s›
diye bafl›na koymufllar. Hiç baflka
bir yere koymam›fllar da, Türkiye
Cumhuriyeti’nin Savc›s› diye o
merhum, o k›ymetli Adalet Bakan›
oraya demifl ki; Siz, Türkiye
Cumhuriyeti’nin Savc›s›s›n›z. 

Dolay›s›yla, Türkiye
Cumhuriyeti’nin Savc›lar›na, kusura
bakmay›n,  ben böyle bir iddianameyi
yak›flt›ram›yorum. Beni mazur
görsün, bunu haz›rlayanlar
d›fl›ndakiler; bunu özellikle belirtmek
istiyorum.

Çünkü, bu iddianame
do¤rudan do¤ruya Mehmet
Haberal’a, acaba nas›l suç
yaratabiliriz? Bafltan beri,
maalesef bu ‹ddianame, bu
düzen üzerine kurulmufl.
Benimle, hiçbir ilgisi olmayan
yak›ndan uzaktan;  ben diyorum ki;
Ergenekon denilen olay›
vatandafllar›m›z gibi ben de
medyadan ö¤rendim. Onun d›fl›nda,
baflka herhangi bir fleyim yok.  

Dahas›n› söyleyeyim; ben,  gerek
Emniyet’te yani Terör Örgütü
Bölümü’nde,  gerekse Savc›l›kta ve
gerekse 14. Naip Hakimin önünde
saatlerce ifade verdim. Saatlerce
benim müvekkillerim (müdafilerim)
orada dakikalarca savunma yapt›lar.
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Üzgünüm ki, maalesef daha sonra
da üstelik birçok belge verdik, oralara
dedik ki;  bak›n fluyuz, fluyuz, fluyuz.

Ama, gördüm ki,  ne benim
ifadelerim, ne müvekkillerimin
(müdafilerimin) yapt›klar›
konuflmalar, ne üzerine koymufl
oldu¤umuz belgeler, hiçbir tanesinin
orada yeri yok.

Yarg›, bu mu?  Adalet, bu mu?
 Hani dün söyledim:  “Adalet,
Yüce Allah’›n emridir.” Nahl 90;
“Muhakkak ki,  Allah adaleti, iyili¤i,
akrabaya yard›m› emreder, çirkin
iflleri fenal›¤› ve azg›nl›¤› da yasaklar.
O, düflünüp,  tutas›n›z diye, size ö¤üt
veriyor.”

Dahas›, Nisa 58 “Allah, emaneti
ehline vermenizi, emaneti ehline
vermenizi, insanlar› yönetti¤iniz
zaman, adil olman›z› emreder”. 

Dolay›s›yla, Say›n Baflkan
Adalet, Yüce Allah’›n emridir. 

Üzgünüm.
 Görüyorum ki, burada

yap›lanlar, Yüce Allah’›n
emrine de karfl› yap›lan
ifllerdir. Dolay›s›yla,
iddianamede, bir sürü gerçek
d›fl›,  yak›ndan uzaktan,
benimle iliflkisi olmayan
birçok fley, Türkiye
Cumhuriyeti’nin Savc›lar›
taraf›ndan, bu iddiaya
konmufltur, iddianameye
konmufltur.

Gerçekten, bunu kabul etmem
mümkün de¤ildir.”

      Av. Helvac›:
”Dosyadaki irtibat  tespit

tutana¤›na göre Erol Mütercimler’in
kullanm›fl oldu¤u telefon
numaras›ndan, yine Baflkent
Üniversitesi’nin sabit telefon hatt›n›n
arand›¤› belirtiliyor. Kendisi, bir
gazeteci, ulaflmam›fl olabilir.
Dosyada, buna iliflkin bir telefon
tapesi de yoktur. Müvekkilimiz de,
kendisini tan›mad›¤›n› bugün
huzurunuzda beyan etti, dikkatinize
arz ediyorum teflekkürler.”

      Üye Hk. Özese:
”Fatih Hilmio¤lu’nu tan›r

m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Kimi?”

      Üye Hk. Özese:
”Fatih Hilmio¤lu.”

      Prof. Haberal:
”Evet Fatih Hilmio¤lu, Fatih

Hilmio¤lu Hacettepe’den benim
ö¤rencimdir. Daha sonra yüksek
ihtisas ile gastroentoloji ihtisas›
yapm›flt›r ve ‹nönü Üniversitesi’nin
rektörü olmufltur. Rektörlük
döneminde de, sadece rektör oldu¤u
için toplant›larda tan›flm›fl›md›r
(karfl›laflm›fl›md›r).

Rektörlü¤ü bittikten sonra, bana
gelmifltir. “Hocam, acaba ben sizle
çal›flmak istiyorum; kabul eder
misiniz ? demifltir. Ben de ’Gayet
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tabi, gel! Kabul ederim’. fiu anda
Fatih Hilmio¤lu, o da bir gerçek
bilim adam› arkadafl›m; bir de
ö¤rencim olmakla (olmas›yla) da
gurur duyuyorum.

Bir (bu)  arkadafl›m, flu anda da,
benimle beraber çal›fl›yor ve maalesef
bir yerde, o da aynen ak›bete
u¤ram›fl. Benim gibi, flu anda, o da
hastanede tutuklu bir flekilde 356 gün
bugün 357’ye girdik. Hatta 358’e
girdik ve o da orada tutuklu olarak
bulunmaktad›r. Onun d›fl›nda,
herhangi bir iliflkim olmam›flt›r,
olmaz da zaten. Çünkü ben hayat›m
boyunca hiç kimsenin ne ifline
kar›fl›r›m ne de bana soruluncaya
kadar bir baflkas›na bir soru sordum.

Onunla ilgili,  dolay›s›yla o
iddianamede efendim Fatih
Hilmio¤lu’na ben talimat vermiflim,
iflte bilmem 44 falan Haberal 44
bilmem ne falan denmifl bunlar›n
hepsinin orada cevab›n› verdik. Öyle,
bir fley yok zaten.

Sonra, hiçbir zaman ben,  baflka
bir üniversitenin ifline kar›flmay›,
kafam›n köflesinden bile geçirmedim.
Bunlar›, iddianame cevab›nda da
yani savunmamda da net bir flekilde
aç›klad›m. Dolay›s›yla,  hiçbir flekilde
benim örgüt kurmuflum, bak›n›z ifle
Fatih Hilmio¤lu’yla,  ben örgüt
kurmuflum.

Ben üniversite rektörüyüm Say›n
Baflkan. Benim görevim birinci
görevim, ülkemi korumak;  ikinci
görevim, ülkemde bilime hizmet

etmektir.
Bugün de, onunla gurur

duyuyorum. Fatih Hilmio¤lu da bir
bilim adam› arkadafl›md›r;  onunla
da gurur duyuyorum.”

      Üye Hk. Özese:
”Yap›lan aramalarda flöyle bir

doküman ele geçmifl bu 284 numara
ile numaraland›r›lm›fl bir adet “Kifliye
Özel- Say›n Profesör Doktor Mehmet
Haberal” ibaresi bulunan aç›lm›fl zarf
içerisinde say›n rektör Profesör
Mehmet Haberal’a ibaresi bafllayan
ve ‹nönü Üniversitesi’nden sizi hala
seven biri ibareli bilgisayarda
yaz›lm›fl mektup ç›kt›s›. Doküman
içeri¤inde flöyle bir yaz› var. Mehmet
Haberal’a hitaben yaz›lm›fl, kimin
yazd›¤› belli olmayan Fatih
Hilmio¤lu ile ilgili iddialar›n
bulundu¤u yaz› oldu¤u görülmüfl.”

      Prof. Haberal:
”Say›n baflkan ben onu

biliyorum.”

      Üye Hk. Özese:
”O konuda aç›klama yapar

m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Biliyorum, biliyorum ben o

mektubu biliyorum, gayet iyi
hat›rl›yorum.

Bu do¤rudan do¤ruya bir
fitnedir, tamam m›. Ben bunu flunu
söylemek istiyorum. fiimdi kusura

127



bakmay›n bugün hep yüce kitab›m›z
Kuran’› Kerim’den ben örnekler
vermek durumunday›m Bakara
Suresinin 191. Ayeti var. Orada Yüce
Allah diyor ki;  fitne en büyük
günaht›r, insan öldürmekten daha
büyük günaht›r.

Keza, 217. ayetinde de,  yine
ayn› fleyi söylüyor;  fitne çok büyük
günaht›r, insan öldürmekten de daha
büyük günaht›r. Ve bir bak›ma elbet
ki iftirad›r, bunu daha önce de
söyledim.

Merhum ‹smet Pafla’n›n

söylediklerini söyledim. Maalesef
flunu görüyorum; benim ülkemde
sanki ihtilal(iftira) rejimine do¤ru
bir gidifl var. Ve üzgünüm ki; e¤er
bu devam ederse, o zaman ne
ülkemin sorunlar›n› çözmeye
gücümüz kalacak, ne de ülkemizin
uluslararas› düzeydeki problemlerini
çözmeye gücümüz kalacakt›r. Bunun
özellikle alt›n› çiziyorum.

Bir baflka fley, yine ben hakikaten
esef ediyorum, imzas›z bir mektup,
benim masam›n üzerinde duruyor ve
bunu bir belge diye,  emniyet güçleri

üstelik kopyas›n› bize vermeden ki,
maalesef benim ofislerimden al›nan,
benim evimden al›nan hiçbir fleyin
CMK 134’e göre mutlaka kopyas›n›n
yap›l›p, bizlere verilmesi gerekirdi.
Mutlaka, aksi halde onun geçerlili¤i
olamaz, dahas› oralara gelen kiflilerin
üzerini biz aramad›k. 

fiimdi flöyle düflünelim;  oraya
gelen kifli cebine herhangi bir fley
koydu getirdi, oraya koydu. Bunun
sorumlusu kim olacak? Kim hesab›n›
verecek?

Veya bir(i)  getirdi, oraya

bir baflka bilgisayar koydu.
Bana, o kopyalar› vermek
durumundad›r. O zaman,
CMK’n›n 134. maddesinin
anlam› nedir? Niye yazm›fllar
onu oraya, göstermelik mi
koymufllar yoksa?

Dolay›s›yla,  hakikaten bunlar
çok üzüntü vericidir.

Dahas›n› söyleyeyim Say›n
Baflkan; kusura bakmay›n, bunun da
bana soru olarak sorulmas›ndan da
büyük üzüntü duyuyorum. 

Dolay›s›yla, Fatih Hilmio¤lu ile

358 günde, acaba Mehmet Haberal kaç
tane karaci¤er takacakt›, kaç tane böbrek
takacakt›, kaç tane kongreye kat›lacakt›, kaç
tane bilimsel yaz› yazacakt›?
Bunlar› hesap ettik mi? 
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ilgili ileri sürülen maalesef ülkemizde
bugün adeta bir al›flkanl›k haline
geldi.

E¤er bir kifli, bir baflkas›ndan
flikayetçi ise, hemen bir yerden imzas›z
bir mektup gönderiyor. Sanki
Savc›lar›m›z›n, Hakimlerimizin baflka
binlerce dosyas› yokmufl gibi, bir de
onlar bu basit konular ile meflgul
ediliyor.

Üzgünüm yani bugün ben. 357.
358. güne girdim; buraday›m. 357.
günde veya 358 günde, acaba
Mehmet Haberal kaç tane karaci¤er
takacakt›, kaç tane böbrek takacakt›,
kaç tane kongreye kat›lacakt›, kaç
tane bilimsel yaz› yazacakt›?

Acaba ne olacakt›?  Bunlar›
hesap ettik mi? 

Sizler,  o kadar dosyalar
beklerken, acaba kaç tane
vatandafl›m›z› s›k›nt›dan
kurtaracakt›n›z, kaç kiflinin gelece¤i
ile ilgili kararlar verecektiniz? 

Maalesef, toplum olarak
zaman›m›z çok fazla.

Hz. Ömer diyor ki; “Yaydan
ç›kan ok, a¤›zdan ç›kan söz, kaçan
f›rsat, geçen zaman bir daha geri
gelmez.”

Dolay›s›yla, bunlar› çok iyi
de¤erlendirmek zorunday›z Say›n
Baflkan. Gerçekten üzgünüm, sanki
bizim çok zaman›m›z var, ülkemiz
gerçekten her fleyini halletmifl, s›ra
bu kadar yasal olmayan, gerçek d›fl›
imzas›z, imzas›z bunun geçerlili¤i
ne olabilir?

E¤er o kifli, onu yazan kifli
medeni cesareti olsa, oraya imzas›n›
koyar; der ki: Ben fluyum.

Ha o zaman otururuz, onunla
karfl› karfl›ya görüflürüz. Ha ona göre,
e¤er bir fley varsa de¤erlendiririz.
Ama, maalesef bugün görüyorum ki,
ülkemde bu adeta bir sanat haline
geldi.

 Teflekkür ederim.”

      Üye Hk. Özese:
”Bu sorumu de¤ifltirerek

soruyorum yani bu Fatih Hilmio¤lu
ile ilgili iddialar›n bulundu¤u yaz›
sizde ç›kmad› m›? Sizde bulunmad›
m›?”

Prof. Haberal:
”Evet bende ç›kt›. Hay›r ben

biliyorum. Benim (b)ilgim var,
benim size söylemek istedi¤im fley
flu. Hay›r, gönderilmifltir yaz›. ’Bu
bende ç›kmad›.’ diye bir iddia
etmiyorum.

Evet, o benim masam›n üzerinde
diye söyledim, benim masam›n
üzerinde. Ben, onu özellikle koydum
hatta oran›n Gastroentoloji Ana Bilim
Baflkan›’na dedim ki; bak›n bir
yerden daha böyle bir fley ç›kabilir.
Yani Fatih Bey, üzülmesin; çünkü,
bu neden gündeme geldi?

Say›n Baflkan, kusura bakmay›n
söylemek durumunday›m. Üniversite
kurulu toplant›s› vard›. O toplant›da
türban olay› görüflülüyordu ve o
türban olay› konusunda,
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arkadafllar›m›zdan bir tanesi kalkt›
dedi ki “Ben türban hakk›nda bilgi
verece¤im; tarihi bilgi verece¤im”.
Bir fleyler söyledi, ifli karma kar›fl›k
hale getirdi.

O konuflmas›n› bitirince, ben söz
istedim aynen söyledi¤im fley fludur
Say›n Baflkan: “Düzeltme
yapaca¤›m” dedim. “Düzeltme
yapaca¤›m” deyince, bütün
arkadafllar bana bakt›lar; neyi
düzeltecek diye.

Ben de kalkt›m dedim ki;
“Bak›n›z Kuran’› Kerim’de baflörtüsü
ile ilgili Nur suresinin 31. ayeti var
dedim. Hatta, ilave ettim dedim ki;
30. ayeti erkekler ile ilgilidir. Ayet
flöyle bafllar;  ’Ey mümin erkekler,
önce gözlerinize hakim olun; sonra
baflkas›n›n namusuna göz dikmeyin.’

Ha 31. ayet,  han›mlar ile ilgilidir.
Ayet aynen flöyle bafllar;  ’Ey mümin
han›mlar,  önce gözlerinize hakim
olun, baflkas›n›n namusuna göz
dikmeyin, ziynetlerinizi baflkas›na
göstermeyin, ha bafl›n›z› da
omzunuza kadar kapat›n.’

 Ha olay budur. Ama dahas› var,
o Nur suresinin bir 60. ayeti var ki;
o çok önemli. Orada diyor ki; ayette
Yüce Allah ’Evlenme durumunu
geçirmifl, çocuk sahibi olma
periyodunu kapatm›fl han›mlar
ziynetlerini baflkalar›na göstermeme
kayd› ile istedikleri flekilde aç›n›p
giyinebilirler.’

Ayet aynen böyledir.
Ha ben bu 60. ayeti orada

söylemedim; burada söylüyorum.
E¤er ö¤renmek, görmek isteyen
varsa Nur suresinin lütfen 60. ayetini
açs›nlar, okusunlar ve bu toplant›da
ilave ettim dedim ki: ’Arkadafllar
bak›n, ‹slam eflittir insan,
Müslümanl›kta rehber Kuran’d›r”
dedim. Onu üniversiteler aras›
kurulda söylüyorum. Ve diyorum ki:
’Arkadafllar, bak›n ‹slam dini ak›l
dinidir.

Dolay›s›yla, biz e¤er
Kuran’daki ‹slam dinine,
Kuran’daki ‹slam dinine
sahip ç›kabilmifl olsayd›k,
bugün bu olaylar›
yaflamayacakt›k.

Çünkü Keyf suresinin 29. ayeti
var orada yüce Allah diyor ki; ’Hak
rabbinizdendir ‹isteyen iman eder,
isteyen inkar eder.’

 Keza Bakara 256 ayet flöyle
bafllar;  ’Dinde zorlama yoktur.’ 

Dolay›s›yla, bu konuflmadan
sonra, bu kifli ne tabi benim
konuflmalar›m›n arkas›ndan toplant›
da¤›ld›ktan sonra, kim ne konuflur,
ben bunlar› bilmem ama; benim
üniversiteler aras› kurulda yapt›¤›m
bu konuflma de¤iflik ortamlarda
muhtemeldir ki, konuflma haline
getirilmifltir ve bana da, böyle bir
mektup gelmifltir.

Dolay›s›yla ben bunu hiç dikkate
bile almad›m. Sadece okudum, açt›m,
oraya koydum. Olay bundan
ibarettir.”
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      Üye Hk. Özese:
”fiunu,  ayr›ca sormak istiyorum

Mehmet Bey; bu Fatih Hilmio¤lu ile
ilgili iddialar›n bulundu¤u yaz›,  size
niye gönderildi? Sebebi nedir?”

      Prof. Haberal:
”Say›n Baflkan daha baflka neyi

aç›klayay›m ben? Söylemesinin
sebebi flu; kifli akl› s›ra Fatih
Hilmio¤lu’nu, bana flikayet ediyor
olay bu yani, kusura bakmay›n.

Ben, özellikle hakikaten
üzgünüm yani siz, ben, size flunu
sorabilir miyim, acaba siz,
benden ne ö¤renmek
istiyorsunuz? Onu söyleyin
de, ben de size onu
aç›klayay›m. Yani bunu
getirip, o mektuba lütfen
ba¤lamay›n.

Siz benden ne istiyorsan›z,  onu
sorun da, ben de, size onu
aç›klayay›m.”

      Üye Hk. Özese:
”fiimdi efendim bizi

araflt›rmam›z ‹ddianame
kapsam›ndad›r.”

      Prof. Haberal:
”Bu mektup pardon, pardon.”

      Üye Hk. Özese:
”Sizde, ele geçen belgeleri

soruyoruz, tan›flt›¤›n›z kiflileri
soruyoruz.”

      Prof. Haberal:
”Evet; ben de size cevap

veriyorum.”

      Üye Hk. Özese:
”Bu da, iddianame kapsam›nda

olan sorulardand›r.”

      Prof. Haberal:
”Tamam anlad›m, ama ben de

size cevap veriyorum.
Diyorum ki;  bu, bunu yapan kifli

akl› s›ra Fatih Hilmio¤lu’nu bana
flikayet ediyor. Neden? Çünkü Fatih
Hilmio¤lu geldi, benimle çal›flmaya
bafllad›. Olay budur, Say›n Baflkan.
E¤er, sizin baflka bir fley varsa onu
sorun bana lütfen.”

      Mh. Baflkan›:
”Yani, yani o tarihte efendim o

tarihte Fatih Hilmio¤lu sizin
üniversitede mi çal›fl›yordu?”

      Prof. Haberal:
”Evet, Fatih Hilmio¤lu bana

müracaat etmiflti.”

      Mh. Baflkan›:
”Yani mektup geldi¤i tarihte,

orada sizde görevliydi de¤il mi?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r, Fatih Hilmio¤lu emekli

olmufltu.”

      Mh. Baflkan›:
”H›.”
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      Prof. Haberal:
”Ve benim Baflkent

Üniversitesi’ne müracaat etmiflti, bu
o müracaat periyodu içerisinde, bana
yaz›lan bir mektuptur.”

      Mh. Baflkan›:
”Mektuptur.”

      Prof. Haberal:
”De¤ilse yani bir yaz›d›r,

mektup derken yani bir
belgedir. ‹mzas›z üstelik,
bak›n imzas›z bir imzas›z
belge üzerinde yani bu kadar
hassasiyetle durdu¤unuza
göre Say›n Baflkan; demek
ki, bunun arkas›nda bir fley
bekliyorsunuz.

Ne ise, bana onu sorun
ben de size bunu
aç›klayay›m. Diyeyim ki;
fludur veya bu de¤il o kadar
basit.”

      Üye Hk. Özese:
”Yine yap›lan aramalarda 322

numaralar› ile numaraland›r›lm›fl
“Yeni Oluflum Notlar›” bafll›kl›
“‹çiniz S›zlam›yor mu?”  ibaresi ile
son bulan 11 sayfal›k bilgisayar
ç›kt›s›, dokümanlar›n içeri¤inde flöyle
bir yaz› bulunmufl.

AKP ve Genç Partileri ile ilgili
de¤erlendirmelerin bulundu¤u ve
Oktay Y›ld›r›m isimli flahs›n Yeni
Hayat Dergisinin yer ald›¤› iddia

Prof. Haberal:
”Hiç, bu bana.”

      Üye Hk. Özese:
”Oktay Y›ld›r›m’› tan›r m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Hiç Oktay Y›ld›r›m diye bir

kifliyi tan›mam; bir.
 ‹ki; fiemdinli olay›n›, ben sadece
medyadan bilirim. Onun d›fl›nda
hiçbir bilgim de yoktur. Sonucu
nedir? Onu da, bilmem.

Dolay›s›yla, bana gönderilmifl
bir bu flekilde bir belge kimdir, neyin
nesidir.

fiimdi Say›n Baflkan, ben
doktorum, ben ayn› zamanda
e¤itimciyim yani bir bak›ma hani
dün de söyledim. ‹nsanlar, Allah’tan
baflka sa¤l›klar› ile ilgili müracaat
edecekleri kifli doktorlard›r; herhangi
bir fley ile suçlanacaklar› zaman
müracaat edecekleri yerler de
hakimlerdir.

Dolay›s›yla bize her türlü yaz›
gelebilir, her türlü bilgi gelebilir, ha
mesle¤imiz ile ilgili ise ben hekimler
için konufluyorum Hipokrat yemini
etmiflizdir. Hastan›n kendi izni
olmadan, hiçbir flekilde hiçbir hekim,
o hastas› ile ilgili bir baflkas›na bilgi
verme hakk›na haiz de¤ildir.

Tabi hakimler ile ilgili durum
nedir?  Ben, bunu bilemem, bunu da
sizler biliyorsunuz, ama bu bir genel,
genellemedir. Yani hekimler ile
hakimler için bir bak›ma diye
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düflünüyorum, yani öyle oldu¤unu
bilmiyorum. Dolay›s›yla bu kifliyi
ben tan›mam, bilmem. fiemdinli
olay›n› da medyadan bilirim, onun
d›fl›nda da herhangi bir bilgim yoktur.

Kald› ki acaba bu belgeyi alanlar,
bunun bir fotokopisini orada bize
b›rakm›fllar m›? Fotokopi yapm›fllar
m›? Yani CMK 134’ü uygulam›fllar
m› veya oraya girerken acaba
üstlerini aratm›fllar m›?

Ben o belgenin orada oldu¤unu
da bilmiyorum do¤rusu ve flimdi
sizden bir yerde duyuyorum ve öyle
bir belge de okudu¤umu da
hat›rlam›yorum bunu da anti (art›)
parantez belirtmek isterim.”

      Av. Helvac›:
”Gazete haberiymifl.”

      Prof. Haberal:
”Ha neyse gazete haberi mazete

haberi bilmem yani bunlar› bilmem
neyse.”

      Üye Hk. Özese:
”Yine yap›lan aramalarda 319

ile numaraland›r›lm›fl Profesör
Doktor Mehmet Haberal rektör
ibareli say›n emekli orgeneral ‹smail
Hakk› Karaday› muhterem paflam
istemifl oldu¤unuz FD, F nokta D
kiflinin isimli kiflinin CD’lerini
gönderiyorum hürmetlerimle yaz›l›
Mehmet Haberal imzal› bir sayfal›k
doküman içeri¤inde Mehmet Haberal
isim ve imzal› emekli orgeneral

‹smail Hakk› Karaday›’ya yaz›lm›fl.
Muhterem paflam istemifl oldu¤unuz
FD isimli flahs›n CD’lerini
gönderiyorum.”

      Prof. Haberal:
”Say›n baflkan.”

      Üye Hk. Özese:
”Hürmetler ile içerikli bilgisayar

ç›kt›s› yaz›s› ele geçirilmifl.”

      Prof. Haberal:
”Tamam.”

      Üye Hk. Özese:
”Bunun ‹smail Hakk›

Karaday›’y› tan›r m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Gayet tabi.”

      Üye Hk. Özese:
”CD’nin içeri¤i nedir sak›ncas›

yoksa izah eder misiniz?”

      Prof. Haberal:
”Gayet tabi, tabi, gayet tabi

‹smail Hakk› Karaday› Pafla’y› yani
bir defa Genelkurmay
Baflkanl›¤›’ndan bir defa ismen
tan›yorum. Ben flu anda
hat›rlam›yorum, bunu aç›kça
belirtiyorum ‹smail Hakk› Pafla ile
karfl›laflt›m m› karfl›laflmad›m m› onu
hat›rlam›yorum bunu net olarak aç›k
bir flekilde söylüyorum. ‹ki, ne
enteresand›r bak›n›z bir ülkenin
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emekli Genelkurmay Baflkan›’na ben
bir mektup yaz›yorum diyorum ki
CD’leri gönderiyorum. fiimdi Kanal
B taraf›mdan kurulmufl gerçekten
bugün gururla söylüyorum ki
ülkemizin birçok vatandafl› taraf›ndan
izlenen çünkü gerçekleri hakikaten
oldu¤u gibi söyledim gündeme
getiren bir kanald›r.

Bu kanal benim Pazar günleri
saat 20:00 (21:00)’da eski
parlamenterlerden sanatç› Faruk
Demir’in Anadolu’nun (Yurdun) sesi
öyle de¤il mi program›n ad›, evet bir
program› var. Evet, Türk halk müzi¤i
ve Türk sanat müzi¤i ikisi beraber
iç içedir.

Dolay›s›yla Say›n ‹smail Hakk›
Karaday›, emekli Genelkurmay
Baflkan›, bu program› yak›n izliyor
ve bana bir gün telefon etti. Dedi ki
Hocam ben bu Faruk Bey’in
programlar›n› çok seviyorum acaba
mümkün mü Faruk Bey’in bu
program›n›n CD’lerinden bana
gönderebilir misiniz?

Ben de bu CD’leri ald›m
paflam›za Say›n Genel eski
Genelkurmay Baflkan›m›za bu
CD’leri gönderdim.

O yazd›¤›(m) mektup da ondan
ibarettir say›n baflkan.”

      Üye Hk. Özese:
”Konu anlafl›l(d›), konu

anlafl›ld›.”

      Prof. Haberal:

”Yani eski parlamenter Faruk
Demir’in flimdiki Baflkent
Üniversitesi’nin kuruluflu olan Kanal
B’nin müzik biriminin bafl›nda
bulunan Faruk Demir Bey’in
program›n›n CD’leridir. Eski emekli
Genelkurmay baflkan›m›za
gönderdi¤im CD’ler, olay bundan
ibarettir.”

      Üye Hk. Özese:
”Yine yap›lan aramalarda 159

ile numaraland›r›lm›fl “‹ç Tehdit
De¤erlendirmesi” bafll›kl›, 1’den
22’ye kadar numaraland›r›lm›fl t›rnak
içerisinde ’Bu oyuna uygun hareket
etmektedirler’ ibaresi ile son bulan
bilgisayar ç›kt›s› doküman içeri¤inde
’‹ç Tehdit De¤erlendirmesi Seminer
Sonuç Raporu’ bafll›kl› 15 Temmuz
2002 tarihli ö¤retim eleman› topçu
kurmay albay MM seminer lideri,
lider PA ve seminer sekreteri TK
imzal› rapordu. ’Türkiye’nin karfl›
karfl›ya kald›¤› iç tehdit
de¤erlendirmesinin’ bafll›klar halinde
yaz›lm›fl oldu¤u bir doküman ele
geçirilmifl.

Bununla ilgili aç›klama yapar
m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Evet, tabi yapar›m.”

      Üye Hk. Özese:
”Bunun, sizde bulunmas›n›n

amac› nedir?”
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      Prof. Haberal:
”Tabi tabi; asl›nda, o bende

bulunmam›flt›r Say›n Baflkan ve flunu
bir kere daha hat›rlatay›m ki; bunlar›n
her birinin cevab›, benim
mahkemenize takdim etmifl oldu¤um
yaz›l› savunmamda mevcuttur.

 Ama,  ben yine aç›klayay›m.

      Üye Hk. Özese:
”K›saca, aç›klar m›s›n›z onu?”

     Prof. Haberal:
”Her sene Milli Güvenlik Genel

Sekreterli¤i programlar haz›rlar ve
genelde kurumlardan, oraya
elemanlar ister. Biz de, o dönemde,
o iste¤e karfl›l›k Kanal B’nin haber
müdürlü¤ü yard›mc›lar›ndan ‹zzet
Da¤›stanl›’y› gönderdik.

Bir defa, o belgeler, benim
ofisimde ç›kmad›, ‹zzet
Da¤›stanl›’n›n ofisinde ç›kt› ve ‹zzet
Da¤›stanl› da, bunu belgeledi.

Dedi ki; ’Bunlar benim ofisimde
ç›km›flt›r, Doktor Haberal ile ilgisi
yoktur.’

Bu da, Akademide;  Milli
Güvenlik Akademisi’nde bize
anlat›lan bir derstir. Belge de
buradad›r ve ne gariptir ki;
söyledi¤im gibi ne benim
söylediklerim, ne hukukta
avukatlar›m›n söyledikleri, ne de
bizim belgelerimiz hiç dikkate
al›nmadan iddianameye kondu¤u için
buyurun belge burada, elimde.

‹zzet Da¤›stanl› bunu belgelemifl,

imzalam›fl demifl ki; ’Bu belge bana
aittir. Bu bilgiler de, bana ismi bilgiyi
veren kifli de orada belli, bizim e¤itim
program›m›z içinde verilmifl bir
bilgidir. Mehmet Haberal ile bir
iliflkisi yoktur.’

 Zaten, orada maalesef
oraya gelen emniyet terör
örgütü bölümündeki kifliler,
ne kadar evrak var ise, ne
kadar CD var ise, hepsinin
1300 küsur CD Mehmet
Haberal’dan ç›kt› diye böyle
bir talihsiz tutanak
tutmufllar.

 Sonradan anlad›k ki
benim ofisimden 3 tane
ç›km›fl. Üçü de reklam ile
ilgili. Di¤erlerinin hiçbir tanesi bana
ait de¤ildir.

Bu kadar, teflekkür ederim.”

      Üye Hk. Özese:
”Yine yap›lan aramalarda 160

ile numaraland›r›lm›fl ’Yeni Bir
Türkiye ‹çin Yeni Bir Siyaset ve Bir
Olufluma ‹lk Ad›m’ ibaresi ile
bafllayan, 1’den 30’a kadar
numaraland›r›lan ’27 A¤ustos 2001
tarihli, Mehmet Haberal müracaat
sahibi’ ibaresi ile son bulan bilgisayar
doküman içeri¤inde; yeni bir Türkiye
için yeni bir siyaset ve bir olufluma
ilk ad›m bafll›kl› Yaflar Nuri Öztürk
ve Yaflar Okuyan imzal› siyasi
içerikli bildiri.

Devam eden sayfalarda bafll›k ve
imza k›sm› bulunmayan bir

135



mahkemeye ait oldu¤u
de¤erlendirilen duruflma tutanaklar›
fotokopileri, Milli Egemenlik
Hareketi imzal› bildiri ve 11 ile 22
aras›nda numaraland›r›lan bilgisayar
ç›kt›s› doküman› da, soruflturma
kapsam›nda hakk›nda ifllem yap›lan
Do¤u Perinçek, An›l Çeçen, Emin
Gürses, Erol Manisal›, Güler
Kömürcü, Hurflit Tolon, Mehmet
Haberal, Mustafa Balbay, Mustafa
Özbek, fiener Eruygur, Tuncer
K›l›nç, Tuncay Özkan gibi flah›slar›n
isimlerin bulundu¤u liste,  25.
sayfada da idare(i) , idare(i) dava
daireleri kurulu bafll›kla(›) daire
baflkan ve üyelerinin isimlerinin
bulundu¤u Mehmet Haberal’a ait 27
A¤ustos 2001 tarihli müracaat
tutana¤› oldu¤u anlafl›lm›fl.

 Bu konuda aç›klama yapar
m›s›n›z? Bu tutanak, neye iliflkindir?”

      Prof. Haberal:
”Bana ait mi belge, ben mi

müracaat etmiflim?”

      Üye Hk. Özese:
”Evet.”

      Prof. Haberal:
”Ben mi, müracaat etmiflim?”

      Üye Hk. Özese:
”Bu flekilde, bir doküman

bulunmufl.”

      Prof. Haberal:

”Böyle bir.”

      Av. Özersin:
”Poflet içerisindekileri

kar›flt›rarak söylüyorlar, poflet
içerisinde ç›kan.”

      Üye Hk. Özese:
”Bu belge dava klasörlerinden 6.

klasörde ve sayfa 200 CD olarak
söyledi¤im zaman, yok normal sayfa
olarak 271 civar›nda.”

       Av. Özersin:
”Efendim sizin, sizin söylemifl

oldu¤unuz, sizin söylemifl oldu¤unuz
belgeler çok kopuk kopuk.

fiimdi mesela bir tanesini ben
aç›klayay›m. Bizim Üniversitemizin
Dan›fltay Dava Daireleri’nin de¤iflik
dosyalar› olur; o dosyalardan, davalar
ile ilgili olarak olmufl olabilir. Ama,
di¤er söyledi¤iniz hususlar mesela
’Yeni Bir Türkiye ‹çin Yeni Bir
Siyasette Buluflma ‹lk Ad›m’ ibaresi
ile bafllayan müracaat sahibi Mehmet
Haberal ibareli belgeyi, say›n Haberal
görmeden nas›l cevap versin.

Biz müsaade ederseniz bakal›m
flimdi  dava dosyas›na, kaç›nc›
klasördeydi bu?”

      Üye Hk. Özese:
”Avukat bey, inceleyip beyanda

bulunaca¤›m diye bir cevap verebilir,
gördükleri.”

      Av. Özersin:
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”Hay›r sayfay› söyleyin siz;
hemen biz söyleyelim efendim. Siz
sayfay› söyleyiniz efendim.”

      Mh. Baflkan›:
"Gösteremiyoruz ki, ona.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r bir dakika; ben flunu

söyleyeyim Say›n Baflkan; ben bir
defa böyle bir müracaatta
bulunmad›m. Böyle bir fleyi de
hat›rlam›yorum.

Dolay›s›yla, zaten Tuncay Özkan
orada oturuyor.”

      Üye Hk. Özese:
”Tamam cevab›n› alm›fl olduk

hat›rlam›yor, cevab›n› alm›fl olduk.”

      Naip Hakim Hüsnü Çalmuk:
”Baflkan Bey; sayfa numaras›n›

soruyorlar, Hakim Bey’in sorusunda
6. klasör kaç›nc› sayfayd›?  O konuda
bir tereddüt oldu. Onu söylerseniz,
cevap vereceklerini söylüyorlar.”

      Mh. Baflkan›:
”268. sayfa.”

      Prof. Haberal:
”Bak bakal›m 268. sayfa.”

      Üye Hk. Özese:
”270 ile 275 aras›na

bakabilirsiniz.”

      Prof. Haberal:

”fiimdi Dilek Han›m bak›n, Say›n
Baflkan; benim böyle bir belgeden
bilgim olmad›¤› gibi, ben kesinlikle
herhangi bir yere bu flekilde müracaat
yapmam. Bunu kimler yapar, benim
avukatlar›m yapar. Dolay›s›yla, bu
belge ile benim hiçbir iliflkim olamaz.

Kald› ki, dahas› bu e¤er hep
zaman zaman söylüyorum. Benim
ülkem Türkiye Cumhuriyeti
demokratik bir hukuk devleti ise ve
burada da, elimde bulunan flu
Anayasa geçerli ise Türkiye
Cumhuriyeti’nin CMK, yani Ceza
Muhakemeleri Kanunu geçerli ise
Türk Ceza Kanunu geçerli ise, acaba
bunlar›n hangisinde bir yere bir
müracaat suç unsuru olarak
belgelenebiliyor?

Ben bunu hat›rlam›yorum ve
böyle bir fley de yapmam. Kald› ki,
Say›n Özkan orada oturuyor. E¤er,
benim hat›rlayabildi¤im kadar›yla
Say›n Okuyan’›n da oralarda olmas›
gerekiyor. E¤er, onlar›n da bilgileri
varsa lütfen yani aç›klas›nlar veya
bilgi versinler; ha ben de ona göre,
acaba siz ne ar›yorsunuz? Ha bunu
ben bileyim, ona göre de
cevaplayay›m.

Dolay›s›yla, bu belgeler ile falan
benim hiçbir iliflkim olmaz ve bu
belgede benim hangi ofisimde
ç›km›fl, nerede ç›km›fl, onu oraya
getirenler, acaba bunu belirtiyorlar
m› ve bize de bu belgenin bir
kopyas›n› vermifller mi? Acaba, bu
belgeleri al›rken, flu CMK 134’ü hiç
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düflünmüfller mi ki, bir gün bize de
bunu hat›rlat›rlar diye? ”

     Üye Hk. Özese:
”Evet, bu okudu¤um sayfadaki

belge asl› de¤il özeti ç›kar›lm›fl bir
yaz›n›n içeri¤i. Soruyu, o cevaplam›fl
oldu. Ben, baflka sorulara geçmek
istiyorum.”

      Prof. Haberal:
”Evet buyurun.”

      Üye Hk. Özese:
”Bu dönemin baflbakan› merhum

Bülent Ecevit’in tedavisi ile ilgili
sorular sormak istiyorum.”

      Prof. Haberal:
”Buyurun.”

      Üye Hk. Özese:
”fiimdi 04 May›s 2002 tarihinde

dönemin baflbakan› merhum Bülent
Ecevit, sizin rektörü oldu¤unuz
Baflkent Üniversitesi’ne baflvurmufl
ve tedavi alt›na al›nm›fl
zannediyorum.

fiikayet neydi söyleyebilir
misiniz, yani hangi hastal›k nedeni
ile baflvurmufltu?”

      Prof. Haberal:
”fiimdi ben bunu dün detayl› bir

flekilde aç›klad›m, Bülent Bey ilk
kez 04 Nisan’da (May›s’ta) bize
müracaat etmifltir. O zaman bir kar›n
a¤r›s›, Hindistan’dan dönmüfltü.

Hindistan seyahati s›ras›nda birtak›m
problemler olmufltu. O konu benim
ile ilgili idi ve zaten geldi san›yorum
1 gece yat›rd›k, bir gaz flikayeti vard›,
düzeldi ve ç›kt›.

Onun d›fl›nda geldi¤i zamanki
flikayetlerini, burada benim
aç›klamam söz konusu olamaz,
çünkü ben Hipokrat yemini yapm›fl
bir kifliyim, daha önce bunu size
hat›rlatt›m. Benim hastam ile ilgili
bilgi verebilmem için o hastam›n
bana izin vermesi gereklidir Say›n
Baflkan. Ben, nas›l say›n merhum
Bülent Ecevit’in hastal›¤›n› burada
size anlatabilirim. O zaman ben
Hipokrat yeminine karfl›, onu ihlal
etmifl olmam m›, böyle bir fley
olabilir mi?”

      Üye Hk. Özese::
”Siz, flimdi sizin aç›n›zdan

sak›ncas› olmayan sorulara ben cevap
vermenizi.”

      Prof. Haberal:
”Kald› ki, benim, kald› ki.”

      Üye Hk. Özese:
”Bu flekilde cevap verebilirsiniz,

yani hasta doktor iliflkisi nedeni ile
cevap verilemeyebilir.”

      Prof. Haberal:
”Anlamad›m.”

      Üye Hk. Özese:
”Hasta doktor iliflkisi nedeni ile
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cevap vermiyorum diyebilirsiniz.”

      Prof. Haberal:
”Gayet tabi hay›r aynen hasta

benimle ilgili de¤il ki, ben hasta
iliflkileri falan meselesi de¤il.

Ya benim do¤rudan do¤ruya
benim hastam olmad›, benim 1 kez
hastam oldu merhum baflbakan›m›z
Hindistan dönüflü geldi, yatt› kar›n
a¤r›s› vard›, gaz flikayetleri vard›;
ertesi gün gönderdim.

Ama onun d›fl›nda böyle bir soru
ile muhatap olmam gerçekten hiç
uygun de¤ildir.”

      Üye Hk. Özese:
”Ama, bu iddianame kapsam›nda

belirtilen olaylardan oldu¤u için ben
sormak istiyorum.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r, hay›r Say›n Baflkan; hay›r

kusura bakmay›n.”

      Üye Hk. Özese:
”Baz› baz› konular›.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r, kesinlikle bunu herkesin

çok iyi bilmesi gereklidir ki; hasta
ile hekim aras›ndaki iliflkiyi bir tek
Yüce Allah ancak bilir.

Hastan›n bilgisi olmadan,
hastan›n izni olmadan hiçbir hekim
istisnas›z o hasta ile ilgili bilgi verme
hakk›n› haiz de¤ildir. Ha kald› ki,
zaten size gerekli raporlar, ilgili

arkadafllar›m›n yap›p imzalad›¤›,
benim de yönetici olarak verdi¤im
raporlar dosyalarda mevcuttur, hepsi
de size takdim edilmifltir.”

      Üye Hk. Özese:
”Ben, siz muayene ettiniz mi

kendisini?”

      Prof. Haberal:
”Ben mi?”

      Üye Hk. Özese:
”Evet.”

      Prof. Haberal:
”Size söyledim, bir akflam geldi

yatt›, benim hastamd› muayene ettim.
Gaz problemleri vard›, ertesi gündüz
taburcu ettim, o kadar. Benim ile
ilgili muhatab› budur. Hay›r yoktu
onun d›fl›nda benim, benimle ilgili
de¤ildi ki, onun d›fl›nda. Kald› ki,
bunu söyledim.

Ben, merhum baflbakan›m›z
Bülent Ecevit’e gerçekten çok
teflekkür ediyorum. Çünkü dün de
söyledi¤im gibi, Atatürk’ün yapt›¤›
gibi kendisini biz Türk hekimlerine
emanet etmifltir, bu demek ki;
Türkiye Cumhuriyeti’nin t›bb›n›n
düzeyi dünya uluslararas› düzeyine
ulaflm›flt›r.

Ben inan›yorum ki;  bütün Türk
Milleti, Türk t›bb›n›n bu düzeye
ulaflmas›ndan gurur duyuyordur ve
bugün söyledim, dün de söyledim.
Söylemek durumunday›m art›k;
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Türkiye Cumhuriyeti o noktaya geldi
ki, dünyan›n birtak›m ilkleri, bu
ülkeden imzal› olarak ç›k›yor. 

Herhalde bu beni mazur görün,
sizler için de bir gurur vesilesi
olmal›d›r. Ya sadece bütün Türk
Milleti ile ilgili de¤il, yani Türk
Milletinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin
hudutlar› içerisinde yaflayan her
vatandafl›m›z›n çünkü.

Bir aç›klama yapmak isterim ben;
1975’te transplantasyona bafllad›¤›m
zaman Türkiye’de transplantasyon
yoktu ve kronik böbrek hastas› olan
hastalar›m›z yurt d›fl›na gidiyorlard›.
Bu yurt d›fl›na gidenler tabi o imkân›
bulanlar, ancak yaflam›n›
kurtarabiliyordu; di¤er
vatandafllar›m›z maalesef hayat›n›
kaybediyorlard›. Ülkemizde o
kocaman Türkiye Cumhuriyeti’nde
sadece birkaç tane diyaliz merkezi
vard›. Kronik böbrek hastalar› için
6 ay sonras›na randevu veriliyordu
Say›n Baflkan.

Hatta, dahas› 50 yafl›n üstündeki
insanlar(a) acaba diyaliz yapal›m m›
yapmayal›m m› tart›flmas›
yap›l›yordu.

Ben de, o zaman flöyle
soruyordum diyordum ki; bu kifliler
sizin anneniz baban›z olsa, acaba ne
yapars›n›z, ha onlara ne yaparsan›z?
Bu hastalara da, bunu yapmak
durumunday›z.

‹flte bugün Türkiye Cumhuriyeti
ben Yalova’n›n köyünde Say›n Yaflar
Okuyan’›n köyünde bile diyaliz

merkezi kurdum. Kendi ilçem olan
Pazar’da bile diyaliz merkezi kurdum
ve bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin
birçok yerinde ben san›yorum 400,
500’e yak›n diyaliz makinesi
(merkezi) var ve 40’›n üzerinde de
transplantasyon merkezi var.

Bugün Türkiye s›f›rdan bu
noktalara gelmifltir, art›k de¤il bizim
vatandafllar›m›z(›n) yurt d›fl›na gidip
tedavi imkân› aramas›, tam tersine
yurt d›fl›nda bulunan hastalar,
Türkiye’ye geliyorlar.

Bir an›m› burada mecburen
aç›klayaca¤›m; hastalardan bir tanesi
Almanya’dan geldi, diyalize ald›k.
Bakt›m a¤l›yordu hasta. ’Hayrola
niye a¤l›yorsun?’ dedim. Dedi ki;
’Efendim biz Almanya’dan
Türkiye’ye gidece¤iz dedi¤imiz
zaman, bize diyorlard› ki sak›n
gitmeyin, ölürsünüz.’ fiimdi burada
geldim, burada bu imkânlar› görünce
a¤lamayay›m da ne yapay›m?  Hiç
olmazsa tatilimizi ülkemizde
rahatl›kla geçirebilece¤iz’ dedi.

‹flte bizim ülkemiz buralardan
bugünki(ü) düzlü¤e ulaflt›.

Ben bofluna söylemiyorum
Türkiye Cumhuriyeti odun ateflinin
›fl›¤›ndan bugün lazere gelmifltir, bu
da ülkemin kazand›rd›¤› imkanlad›r.

Dolay›s›yla ülkemin bu durumu
ile bu düzeyi ile de ben gurur
duyuyorum.”

Av. Helvac›:
”Say›n Baflkan›m, Say›n
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Özese’nin sorusu ile ilgili olarak bir
aç›klama yapmak istiyorum müsaade
buyurursan›z.

Müvekkilimin beyan›nda
belirtti¤i Bülent Ecevit’in Baflkent
Üniversitesi Ankara Hastanesi’ne
geldi¤i ilk tarih 04 May›s 2002’dir.

Kendisine hemen bahsedilen,
basit mide rahats›zl›¤› nedeni ile
Mehmet Haberal hastaneye
kabulünde görev alm›flt›r. Ancak
hastanede 17 May›s 27 May›s 2002
tarihleri aras›nda yatarak tedavi
oldu¤u süreçte, müvekkilimiz sa¤l›k
ekibinde hiçbir flekilde görev
almam›flt›r. Bu da Baflkent
Üniversitesi taraf›ndan Say›n
Mahkemenize gönderilen yaz› ve
ekindeki raporlarda sabittir teflekkür
ederim.”

      Üye Hk. Özese:
”Mehmet Bey biraz önce

sordu¤um sorular zaten dava
klasörleri aras›nda var. 3. dosyan›n
yani 3. davan›n 6. klasörünün CD
olarak sayfa 315 normal sayfa olarak
da 220. sayfas›n› emniyette size soru
olarak sorulmufl yani aleniyet
kazanm›fl dosya klasöründe yer alan
bir soru.

fiimdi, bu biraz önce muayene
ettim dediniz, 04 May›s 2002
tarihinde muayene ettim dediniz.
Bunu(a) herhangi bir rapor tanzim
ettiniz mi?”

      Prof. Haberal:

”Hay›r, hay›r, hay›r efendim,
bak›n flimdi ben burada size flunu
acaba sizden ö¤renebilir miyim?

Siz, burada yani bunlar› sormakla
benden ne ö¤renmek istiyorsunuz ?

Ben, flimdi desem ki size flimdi;
bunlar benim yaflad›¤›m fleylerdir.
Ben size desem ki; ben Bülent Beyin
kalbini dinledim, iflte nabz› aritmikti,
iflte ba¤›rsak sesleri dinlenmiyordu,
gelmiyordu, onun için ben iflte, flu
tetkiki istedim. Ki bunun bir defa
böyle bir fley yapamam, böyle bir
fley söyleyemem.

fiimdi, size bir baflka an›m›
söyleyece¤im; ‹srail’de bir toplant›ya
gitmifltim. Toplant›dan ç›k›flta, yurt
d›fl›na dönece¤im, havaalan›nda iflte
bana sormaya bafllad›lar ’Hangi
kongreye kat›ld›n›z? Ne anlatt›n›z?
Hangi fleyi anlatt›n›z?’ Bir saat
bekledik.

Sonunda dedim ki; tamam ben
flimdi size soruyorum: ’Dünya Yan›k
Derne¤inin kongresine kat›ld›m.
Burada elektrik yan›klar›n› anlatt›m,
burada iflte flu kadar hastayd›, flu
kadar. Ne anlad›n›z?’ dedim.

Kifli yüzüme bakt› ’Kusura
bakmay›n’ dedi. ’Ben, galiba yanl›fl
yapt›m.’  Döndü gitti.

fiimdi, bir defa böyle bir sorunun
muhatab› benim olmamam
gereklidir, dolay›s›yla ben size
söyledim o benimle hastam aras›nda
olan bir olayd›r. Ben hastam için
gere¤ini yapm›fl›m, hastam› taburcu
etmiflimdir nokta. Bunun ötesinde,

141



merhum Bülent Ecevit bana evet
aç›klama yapabilirsiniz demedi¤i
sürece hiçbir güç Yüce Allah’tan
baflka, bana bunu söyletemez. 

Dolay›s›yla, siz ne sormak
istiyorsan›z yani ne varsa flu meflhur
kuvvetli flüphenin içerisinde, bana
onu sorun da, ben de onu
cevaplayay›m.”

Üye Hk. Özese:
”Mehmet Bey, benim sorular›m

aç›k yani teflhis ve tedavi
yöntemlerini ö¤renmek için ben size
soru soruyorum.”

     Prof. Haberal:
”Ben de size aç›k (cevap)

veriyorum Say›n Baflkan, hay›r
kesinlikle hay›r kusura bakmay›n,
buna hakk›n›z yok, buna hakk›n›z
yok. Bunu, bana hiç kimse soramaz.”

      Üye Hk. Özese:
”fiimdi bak›n Emniyetteki

ifadenizde size bu flekilde sorulmufl.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r; bir hasta ile ilgili kusura

bakmay›n, hiçbir hastam ile ilgili
bana bu soruyu hiç kimse
yöneltemez.

Ta ki, hastan›n izni olacak, ayn›
konunun doktoru olacak, o benimle
konsültasyon yapacak. Onun d›fl›nda
hiçbir güç, dünyada hiçbir güç, bu
soruyu bana yöneltemez. Hiçbir güç,
siz hastan›za ne yapt›n›z ve ben

üzgünüm böyle bir makamdan böyle
bir soruyu duymaktan hakikaten
üzgünüm, yaz›k gerçekten sizin de
zaman›n›za yaz›k, bizim de
zaman›m›za yaz›k.

Bunlar›n bilinmesi gerekirdi diye
düflünüyorum. Çünkü, bu t›pta
kanundur, bu gerekçedir. Ben
Hipokrat Yemini yapm›fl bir Mehmet
Haberal’›m, bir doktorum; bunu nas›l
söylerim size?

Böyle bir fley olabilir mi?
Hastaya ne tedavi yapt›n? böyle bir
fley olabilir mi Say›n Baflkan?

Olur mu böyle bir fley?”

      Av. Özersin:
”Say›n Baflkan›m, bu konuda bir

hususu ilave etmek istiyorum izniniz
olursa.”

      Mh. Baflkan›:
”Efendim lütfen sorular›

bitirelim;  Hepsini haz›rlay›n; size
söz verildi¤inde hepsini lütfen
efendim lütfen, lütfen konu anlafl›ld›
izah etti müvekkiliniz çok rahat izah
etti.”

      Av. Özersin:
”Ben, flimdi bu hususla ilgili

Ecevit, efendim bütün raporlar zaten
dosyaya geçti.”

      Mh. Baflkan›:
”Efendim çok net izah etti. Neyin

ne oldu¤unu yani buna ilave edecek
baflka bir fley ne olabilir ki, lütfen.”
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     Üye Hk. Özese:
”04 May›s 2002 tarihinde

merhum Bülent Ecevit baflvurdu¤u
taktir (tarihte), zaman, tarihte
muayene ettiniz; herhangi bir tetkik
veya test yap›ld› m›?”

      Naip Hk. Çalmuk:
”Baflkan Bey doktor Bey’in ›srar

etmesi nedeniyle.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r hay›r ara, ben size bunlar›

yine cevaplamak durumunda
de¤ilim. Bunu, bunu, bunu sormak
durumunda de¤ilsiniz, böyle bir
kusura bakmay›n böyle bir hakk›n›z
da yok. Ben, muayene ettim,
etmedim. Hastam bana gelmifl ben
gere¤ini yapm›fl›m, hastam› tedavi
etmifl göndermiflim. Böyle bir soru
olabilir mi? fiimdi, ben size sorabilir
miyim, flimdi siz suçluyu dinlediniz
yahut da tutukluyu dinlediniz, acaba
bu konuda ne flekilde karar verdiniz,
ne flekilde ne böyle bir fley olabilir
mi? Böyle bir hakk›m var m› benim?
Sizin böyle bir hakk›n›z olamaz.”

      Üye Hk. Özese:
”Efendim, o sordu¤um soruda.”

      Prof. Haberal:
”Kald› ki, kald› ki Say›n Baflkan,

kald› ki bütün bunlar›n hepsi, bütün
belgeler size verilmifl durumdad›r. 

Yani flöyle mi kabul edeyim, ben

bu belgeler okunmad›, dolay›s›yla
bunlar tekrar tekrar gündeme
getirilmeye çal›fl›l›yor.

fiimdi yanl›fl anlamay›n lütfen
dünden beri birçok fley tekrar tekrar
döndürülüp, döndürülüp bana
soruluyor.

Ben size aç›k söylüyorum,
bunlar› böyle döndürmek yerine, flu
ben hep üzerinde söylüyorum
(duruyorum). O bana 358 günü
burada tutturan flu meflhur
’kuvvetli flüphe’ ne ise, lütfen
bunu oraya buraya
da¤›tmadan, deyin ki; bu
’kuvvetli flüphe’nin ad›
fludur.

Onun için Mehmet
Haberal, sen 358 günü hak
ettin, hatta üstüne daha da
cezay› hak ettin, onu da
çekeceksiniz. Ben de, bunu
çekmeye haz›r›m.

Aksi halde, oradan beyan
ediyorum, bu konuda yasal
her türlü hakk›m› da
kullanaca¤›m› çünkü bu
benim anayasal hakk›m.

Bunu da burada belirtmek
istiyorum. Böyle bir fley olabilir mi?
Mümkün mü?”

      Mh. Baflkan›:
”Efendim, efendim lütfen sakin

sakin olun zaten rahats›zs›n›z.”

      Prof. Haberal:
”Ben sakinim; ama bunlar› bana
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sormakla olur mu, böyle bir fley
Say›n Baflkan.”

      Mh. Baflkan›:
”Rahats›zs›n›z yani sakin

de¤ilsiniz bak›n›z, de¤erler
yükseliyor.”

      Prof. Haberal:
”Olur mu böyle bir fley Say›n

Baflkan?”

      Mh. Baflkan›:
”Efendim siz atars›n›z (alt taraf›)

2 kelime ile halledersiniz, 2 kelimelik
ifl bu yani; bu kadar konuflman›za bu
kadar izahata gerek yok. 2 kelime
ile bu hallolacak meseledir.”

      Prof. Haberal:
”Ama, siz böyle istiyorsunuz.”

      Mh. Baflkan›:
”Lütfen.”

      Prof. Haberal:
”Siz , bu flekilde izahat

istiyorsunuz Say›n Baflkan; benim
hastam ile ilgili ne yapt›¤›m› bana
soruyorsunuz, böyle bir hakk›n›z var
m›? Bunu, sormaya hakk›n›z var m›?

Hay›r kesinlikle yok.”

      Mh. Baflkan›:
”Efendim size, size, size efendim

dinler misiniz?”

      Prof. Haberal:

”Kesinlikle yok.”
      Mh. Baflkan›:

”Dinler misiniz?”

      Naip Hk. Çalmuk:
”K›sa bir ara vermemiz

gerekti¤ini söylüyorlar Baflkan Bey.”

     Mh. Baflkan›:
”Efendim bak›n›z Emniyette

vermifl oldu¤unuz ifadeyi ben size
dün okudum. Size bir soru soruldu,
bu sorunun da tam tamam›n›, detay›n›
okumad›m. Siz(in) bildi¤inizi
düflündü¤üm için, hatta biliyorum
dediniz, aç›k kaynaklardan elde
edilen bir bilgiler ›fl›¤›nda bir soru
haz›rlanm›fl yar›m sayfa. Hatta bir
buçuk sayfa oradaki aç›klamalar size
okundu ve siz ona cevap verdiniz. 

Yani odur yine sorulmak istenen
fley de oydu, ki bu size emniyet
aflamas›nda soru olarak zaten tevcih
edildi. Polis taraf›ndan size bu soru
soruldu.”

      Prof. Haberal:
”Say›n Baflkan.”

      Mh. Baflkan›:
”Bak›n›z, burada bu soruda bak

04 May›s 2002’de Bülent Ecevit’e
ba¤›rsak iltihab› teflhisi konuldu¤u
fleklinde devam eden bir soru,
bak›n›z.”

      Prof. Haberal:
”Tamam Say›n Baflkan ben bunu
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söylüyorum Bülent Bey
Hindistan’dan dönmüfltü, ba¤›rsak
flikayetleri vard›, gaz flikayetleri
vard›. Bir akflam yatt›, kendisine
gerekli ifllemler yap›ld› ve düzeldi,
taburcu oldu.”

      Mh. Baflkan›:
”Taburcu edildi bu kadar efendim

bu kadar iflte bitti.”

     Prof. Haberal:
”Olay budur, hay›r bunun arkas›

baflka ne olabilir.”

      Mh. Baflkan›:
”Bitti konu kapand›, yani konu

kapand› bunun daha detay›.”

      Prof. Haberal:
”Ne var ki yani ben flimdi burada

izah edece¤im olur mu böyle bir
fley.”

      Av. Helvac›:
”Say›n Baflkan›m.”

      Naip Hk. Çalmuk:
”Baflkan Bey doktor bir ara

vermemiz gerekti¤ini söylüyor.”

      Duruflmaya k›sa bir ara verildi.

     Duruflmaya video konferans
ortam›nda kald›¤›  yerden devam
olundu.

      San›k Mehmet Haberal çapraz

sorgusuna devamla.

Av. Helvac›:  
Say›n Baflkan›m müvekkilimin

çapraz sorgusuna devam etmeden
önce bir hususa aç›kl›k getirmek
istiyorum.

Müvekkilim Mehmet Haberal
hekimlik, müvekkilim Mehmet
Haberal hekimlik (mesle¤i) gere¤i
etti¤i Hipokrat Yeminine sad›k
kalarak bu konuda gerekli hassasiyeti
göstermifl ve bu rahats›zl›¤›yla ilgili
ayr›nt›l› aç›klamada
bulunmayaca¤›n› söylemifltir.

Ancak, ben bir vekil olarak
müdafii olarak, Say›n Mahkemenize
ve bilhassa Say›n Özese ve Say›n
Hafl›lo¤lu’na bir hususu arz etmek
istiyorum.

Kendi imzalar›n›n bulundu¤u 24
fiubat 2010 tarihli açma tutana¤›nda
8 numaral› bentte Say›n Bülent
Ecevit’in Baflkent Üniversitesi
Ankara Hastanesi’nce düzenlenen
04.05.2002 tarihli 149715 numaral›
yat›ran doktor olarak Profesör Doktor
Turgut Zileli’nin isminin yer ald›¤›,
hasta yat›fl formu 04.05.2002,
05.05.2002 ç›k›fl tarihi kar›n a¤r›s›
flikâyeti ve tedavisine iliflkin
bilgilerin yer ald›¤› bir sayfadan
ibaret hasta ç›k›fl özeti. Baflkent
Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji
Ana Bilim Dal› taraf›ndan
düzenlenen 06.05.2002, B.2020.02
numaral› Doktor Banu Bilezikçi,
Doktor Beyhan Demirhan imzal›
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patoloji raporu, 04.05.2002
tarihli149715 protokol numaral›
kateter sistemi de¤iflim formu.
Baflkent Üniversitesi Kardiyoloji
Anabilim Dal›n›n 04.05.2002 tarihli
ekokardiyografi raporu, ayr›ca
Gastroentoloji Bilim Dal› taraf›ndan
düzenlenen 04.05.2002 tarihli 11,098
rapor nolu Profesör Doktor Sedat
Boyac›o¤lu imzal› bir sayfadan ibaret
(bir kelime anlafl›lmad›)
gastrodudendoskopi raporu.
04.05.2002, 05.05.2002 girifl ç›k›fl
tarihli kar›n a¤r›s› flikayeti ve
tedavisine iliflkin bilgilerin yer ald›¤›
bir sayfadan ibaret hasta ç›k›fl özeti
olmak üzere 7 sayfal›k belgeler
dosyada mübrezdir.

Müvekkilim ifadesinde kendisini
tan›mas› nedeniyle, Baflkent
üniversitesi Ankara Üniversitesi’nin
rektörü s›fat›yla, kendisinin
hastaneye kabulünü, kendisinin
yapt›¤›n› ve ertesi gün de taburcu
edildi¤ini söylemifltir.

Say›n Özese hangi tetkikler(in)
yap›ld›¤›(n›) soruyor? Oysa kendi
imzalam›fl oldu¤u tutanakta, bu
tetkiklerin kimler taraf›ndan yap›ld›¤›
dosyada sabit.

Bu nedenle, bu husus aç›kt›r
Ancak flunu söylemek istiyorum,
Recai Birgün isimli tan›kl›¤a engel
hali olan kiflinin ifadesinde,
hastanedeki yat›l› kald›¤› 17.05,
27.05 tarihleri aras›ndaki imzalar söz
konusudur.

Ki bu dönemde de,

müvekkilimiz, bu sa¤l›k ekibinde
hiçbir flekilde yer almam›flt›r. Bunu
teksif (tevsik) eden raporlar ve
Baflkent Üniversitesi Ankara
Hastanesi’nin yaz›l› belgeleri,
dosyada mübrezdir, efendim teflekkür
ediyorum.

Ayr›ca, bir hususu sormak
istiyorum; Say›n Özese’nin biraz
önce müvekkilim(in) ifl yerinde
yap›lan aramada elde edildi¤i ileri
sürülen belgeler dosyada yer
almamaktad›r.

Mutlu Ekizo¤lu isimli Emniyet
Mensubunun fezlekesinde vard›r, bir
kez daha iddianamenin ekleri
aras›nda yer almayan bir belgeye
dayal› olarak, müvekkilimize soru
yöneldi¤ini Say›n Mahkemenizin
takdirine arz ediyorum efendim
teflekkür ederim.”

      Mh. Baflkan›:
”Avukat han›m bu mahkeme

taraf›ndan aç›kland›  zaten.

 Av. Helvac›:
Belgenin olmad›¤›m› duymad›k

efendim o zaman bizde bir kopukluk
oldu herhalde. Bu belge, ekler
aras›nda yer alm›yor.”

     Mh. Baflkan›:
”Sorulan sorunun fezlekenin

soruldu¤u söylendi, burda zaten
aç›kland›.”

       Av. Helvac›:
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”Ama, eklerin aras›nda da yer
almas› laz›m efendim. Ben, bunu
söylemifltim.”
      Mh. Baflkan›:

”Efendim aç›k yani fezlekeden
fezlekeye aç›klamas› oldu¤u söylendi
burda yani.”

       Av. Helvac›:
”Peki efendim ben de flunu

söylemek istiyorum; e¤er bu
belgelerin as›llar› da, dosyaya
sunulursa veya fotokopileri, daha da
ayr›nt›l› bir aç›klamada bulunabiliriz.

Ama, zaten olmamas› laz›m bu
sorunun, çünkü eklerde yok. Bunu
belirtmek istiyorum.

Teflekkür ederim.”

      Prof. Haberal:
”Pardon bir fley sorabilir miyim,

acaba Say›n Baflkan? Bu belge acaba
iddianamede var m›?”

       Av. Helvac›:
”Ekleri aras›nda yok.”

      Prof. Haberal:
”E¤er iddianamede yok ise,

iddianamede olmayan bir belge ben,
beni mazur görün lütfen. Dün de
sordum çünkü; acaba bir baflka iddia,
iddianame daha m› var?

Yani hep verilen, bir grup hakim
diyor ki; bir (bu) belgelere dayanarak
tahliye; bir grubu diyor hay›r
’kuvvetli flüphe’, ayn› mahkemenin
hakimi böyle olunca, dün de belirttim

ben kendime soruyorum” acaba bir
baflka iddianame daha m› var ki? 

Burada olmayan bir belgeye, ben
muhatap ediliyorum.”

      Mh. Baflkan›:
”Yok efendim; baflka

iddianamemiz yok. Yani iddianame,
iddianame suçland›¤›n›z konular
iddianamede size okundu dün zaten.
Sizinle ilgili bölüm okundu zaten.”

      Prof. Haberal:
”Evet teflekkür ederim.”

      Üye Hk. Özese:
”Mehmet Bey hakk›n›zda tanzim

edilen iddianame 2009/1498
soruflturma say›l› 2009/751 esas
say›l› bir iddianame.”

      Prof. Haberal:
”Evet”

      Üye Hk. Özese:
”Bu iddianamenin 206. ve 211.

sayfalar› aras›nda bu konuyla ilgili
aç›klamalar var ve hakk›n›zda sevk
maddeleri var; bu kapsamda olmak
üzere size sorular soruyorum.

Zaten biraz önce sordu¤um,
emniyetteki ifadenizde sorulan bir
sorudur aleniyet kazanm›fl bir
sorudur.”

      Prof. Haberal:
”Tabi, tabi buyurun,

dinliyorum.”
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     Üye Hk. Özese:
”Kald› ki 46. CMK’n›n 46/2.

maddesinde, devlet s›rlar› ile ilgili
bir husus var; bu devlet s›rr› olan
hususlarda bile suçlanan konuyla
ilgili sorular sorulabilir tan›¤a.

Kald› ki siz burada tan›k de¤il,
san›ks›n›z ve ancak susma hakk›n›z
var ve bu kapsamda size sorular›ma
devam ediyorum.”

      Prof. Haberal:
”Evet, buyurun dinliyorum.”

      Üye Hk. Özese:
”17 May›s 2002 tarihinde

Profesör Doktor Turgut Zileli ile
birlikle rahmetli Bülent Ecevit’e
gitti¤iniz, Baflbakanl›k konutunda
ziyaret ettiniz mi?

Bir check-up yapt›n›z m›?”

      Prof. Haberal:
”Baflbakanl›k konutunda.”

      Üye Hk. Özese:
”Evet.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r check-up de¤il

Baflbakanl›k Konutu’na evet gittik.
O günkü durumu itibariyle flimdi biz
do¤al olarak biraz önce söyledi¤im
gibi Say›n Baflbakan kendisini bize
emanet etti. Biz de onu yak›n izlemek
durumundayd›k; çünkü benim ve
arkadafllar›m(›n) bir tek amac› vard›

Say›n baflbakan› bir an önce
baflbakanl›¤›na göndermekti. 
Baflbakanl›¤a gitmesini sa¤lamakt›.
Bunu defalarca Say›n Rahflan
Ecevit’in yay›nda ben Say›n merhum
rahmetli Bülent Ecevit Bey’e de
defalarca söyledim.

Dolay›s›yla, kendisini yak›n
izleyip bir an önce onun görevine
dönmesini sa¤lamakt›.

Tabi o tarihi kesin
hat›rlam›yorum ben san›yorum iki
kez olabilir Turgut Zileli beyle
merhum Bülent beyin makam›na
gitmiflimdir. Ama hangi nedenle
gittim flu anda onu bilemiyorum yani
ben tabi hep flunu söylüyorum, bu
yapt›¤›m ziyaretler yönetici
s›fat›ylad›r.

Yan›mda ilgili birimin doktoru
kim ise onu al›r›m, giderim yerinde
kontrolünü yapan (yapar) arkadafl›m
ve dönüp geliriz; olay budur.”

      Üye Hk. Özese:
”Daha sonra 17 May›s 2002

tarihinde zannediyorum merhum
Bülent Ecevit tekrar hastaneye yatm›fl
ve 27 May›s 2002 tarihine kadar sizin
rektör oldu¤unuz Baflkent
Hastanesi’nde tedavi görmüfl, do¤ru
mudur?”

      Prof. Haberal:
”Evet. Evet do¤rudur.”

      Üye Hk. Özese:
”Benim biraz önce sordu¤um 4
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May›s 2002 tarihi itibari idi. fiimdi
17 May›s› ile 27 May›s› 2002 tarihi
aras›ndaki tedavi sürecini soruyorum.

Siz genel cerrahi ana bilim dal›
uzman›s›n›z zannediyorum.”

      Prof. Haberal:
”Evet ben tabi genel cerrah›m

ayn› zamanda benim ilave branfllar›m
var ben transplantasyon cerrah›y›m.

Ben ayn› zamanda yan›k tedavisi
cerrah›y›m ve bu nedenle de Dünya
Yan›k Derne¤inin de baflkanl›¤›n›
yapm›fl bir kifliyim.

Buyurun efendim.”

      Üye Hk. Özese:
”Bu Bülent Ecevit’in rahats›zl›¤›,

hastal›¤› sizin branfl›n›za giriyor
muydu acaba?”

      Prof. Haberal:
”Bunu kaç defa size belirttim.

Benim ve belgelerde de verdim,
benimle ilgili de¤ildi Say›n Bülent
Ecevit’in mevcut hastal›¤›. Acaba
ben anlatmakta m› bir s›k›nt›
çekiyorum? Bunu kaç defa
söyledim.”

      Üye Hk. Özese:
”Hay›r genel cerrahi, genel

cerrahi anabilim dal›n›n kapsam›n›
bilemedi¤im için; ben uzman doktor
olarak, size soruyorum.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r efendim; genel cerrahinin

kapsam› içerisinde de¤ildir; ismi
üstünde cerrahi.”

      Üye Hk. Özese:
”fiimdi.”

      Prof. Haberal:
”Dolay›s›yla genel cerrahi ile

ilgili bir flikayeti olmam›flt›r. Sadece
bafltan bir kar›n a¤r›s› gaz flikayeti
d›fl›nda, bizimle ilgili herhangi bir
flikayeti söz konusu olmam›flt›r.”

      Üye Hk. Özese:
”Evet flimdi Bülent Ecevit

hastanenizde yatt›¤› günden itibaren
tedavi alt›na al›n›yor, birtak›m isimler
evraklarda geçiyor, doktorlar tedavisi
ile ilgileniyorlar.

Size, yap›lan ifllemlerden bilgi
veriyorlar m›yd›?”

      Prof. Haberal:
”Nas›l anlamad›m .”

      Üye Hk. Özese:
”Size, herhangi bir bilgi veriyor

muydu? Yap›lan testlerden veya
tahlillerden dolay› bir bilgi veriyorlar
m›yd›?”

      Prof. Haberal:
”Bana bilgi verir arkadafllar›m,

hay›r bana bilgi verirler. Bana say›n
baflbakan hakk›nda sadece bilgi
verirler. ’Biz, efendim gerekeni
yap›yoruz.’ Ve nitekim gerekeni
yapm›fllard›r ve 27 May›s 2002’de
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de Say›n Baflbakan tedavi edilmifl
bir flekilde hastanemizden taburcu
olmufltur.

Ben, buradan bir kere daha o
arkadafllar›m› da tebrik ediyorum ve
onlara, teflekkür ediyorum.
Ülkemizin baflbakan› tedavi edilmifl
15 günde bir kontrole gelmek üzere,
hastaneden taburcu edilmifl, ilgili
raporlar› da bunu yine tekrar tekrar,
tekrar tekrar söylemek
durumunday›m.

Baflbakanl›k müsteflar›,
baflbakanl›k makam›, Say›n Rahflan
Ecevit ve o dönemin koruma
müdürüne Say›n baflbakan Bülent
Ecevit’e, merhum Bülent Ecevit’e
verilmek üzere kendilerine verilmifltir
ve bunlar› defalarca size verilen
belgelerde de var, ben de defalarca
söyledim. fiimdi, bir daha tekrar
ediyoruz.”

      Üye Hk. Özese:
”Size verilen bilgi detayl› m›yd›?

Yani flu kadar test yap›l›yor iflte teflhis
fludur, tedavisi flu flekilde devam
etmektedir fleklinde miydi yoksa
böyle genel olarak bir bilgi
mahiyetinde miydi?”

      Prof. Haberal:
”fiimdi, benim buradaki rolüm

sadece arkadafllar›m gelir; biz gerekli
tedaviyi yap›yoruz; benim flöyle bir
hakk›m yoktur. Ben bir arkadafl›m›
sorguya çekemem; sen, buna ne
yapt›n benim branfl›m olmad›¤›

(olmayan) konularda, ben, ona flunu
mu yapt›n, bunu mu yapt›n? demek
durumunda de¤ilim. Bu, hekimlik
deontoloji kurallar›yla ba¤daflmaz. 

Sadece, benim onlardan
istedi¤im fley fludur; gerekeni yap›n›z
lütfen ve Say›n Baflbakan›m›z›
sa¤l›¤›na kavuflturunuz; benim
onlardan istedi¤im fley budur.”

      Üye Hk. Özese:
”Evet.”

 Prof. Haberal:
”Ama bunu tekrar, ben de size

tekrar tekrar söylüyorum yani bu bir
hekimlik kural›d›r; ama sonuç olarak,
acaba nereye gidilmek isteniyorsa,
o sonuç söylenirse ne siz
yorulursunuz, zaman kaybedersiniz;
ne de ben bunlar› tekrar tekrar size
anlatmak durumunda kalma(m). 

Zaman›n›z› almam, zaman›n›z›
kaybettirmem, buyurun.”

      Üye Hk. Özese:
”Efendim, niçin soru sordu¤umu

size aç›klad›m iddianamede birtak›m
iddialar var ve bu bahsedilmifl onunla
ilgili sorular soruyorum. 27 May›s
2002.

      Prof. Haberal:
”Tabi buyurun.”

      Üye Hk. Özese:
”27 May›s 2002 tarihinde, Bülent

Ecevit sizin hastanenizden ayr›lm›fl
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zannediyorum Baflkent
Hastanesi’nden ayr›lm›fl.”

      Prof. Haberal:
”Evet.”

      Üye Hk. Özese:
”fiifa bulmufl muydu, tedavisi

sona ermifl miydi?”

      Prof. Haberal:
”Tedavisi hastanede yapma

(yap›lan) tedavisi bitmifltir,
arkadafllar›m 15 günde bir kontrole
gelmek üzere ve tedavisi ile ilgili
ilaçlar› ve tavsiyeleri uygulamak flart›
ile ve bu 15 günde bir kontrole
gelmek flart› ile evine gönderilmifltir.

Kald› ki bunu yine dün de
belirttim, bu iddialar› gündeme
getiren o zaman›n koruma müdürü
NTV ve Habertürk televizyonlar›na
15.02.2010’da verdi¤i canl› beyanatta
da “biz, hastaneden mutabakat
sa¤layarak ç›kt›k ama daha sonra
genel merkezden bize birtak›m iflte
bilgiler geldi. O nedenle kontrole
gelmedi¤ini de kendisi beyan
etmifltir.”

      Üye Hk. Özese:
”Bu, yine emniyette bu konu ile

ilgili olarak sorulan soruda flöyle bir
iddia var; 27 May›s 2002’de 11 gün
kald›¤› baflkent hastanesinden ç›karak
evine gitti¤i yani Bülent Ecevit’in
ve Baflkent Üniversitesi’nden gelen
doktorlar› kabul etmeyerek

demiryolu hastanesin(d)e (görevli)
ortopedi(st) Doktor Mücahit Pehlivan
taraf›ndan tedavisine devam ettirildi
fleklinde bir beyan var.

Böyle bir fley söz konusu oldu
mu. Yani Baflkent Üniversitesi’nden
doktorlar gitti mi evine tekrar
tedaviye devam etmesi için?”

      Prof. Haberal:
”Gayet tabi; biz yok hay›r gayet

tabi biz Say›n Baflbakan›m›z› yerinde
evinde takip ettik. Fakat bir müddet
sonra dendi ki; tamam biz
istemiyoruz yani art›k kontrole
gelmeyece¤iz.

Dolay›s›yla , kontrole
gelmeyece¤iz deyince, biz de bu
konuda elbette ki ›srar edemezdik. 

Dolay›s›yla, bunu yapt›k, ayr›ca
dün yine belirttim bu ifadeler bana
ait de¤il. Bu ifadeler, bize ait de¤il.
Bu ifadeler kime ait? Yasal olmayan
tan›¤a ait, yasal olmayan tan›k kim?
Recai Birgün.

Bunu, dün okudum, ama flimdi
siz söyleyince art›k anlafl›l›yor ki,
bir daha okumak durumunday›m. 

Recai Birgün’ün ifade tutana¤›
2. sayfa son paragraf aynen
okuyorum: ’Bu durumun, ne durumu
ise, diyor ki benim bir ortopedi
arkadafl›m var onu ça¤›r›p bir kontrol
edin dedim. Bu konuyu beyefendiye
de açt›k, onunda uygun görmesi
üzerine, benim arkadafl›m alan›nda
çok iyi ortopedist doktor arkadafl›m
Mücahit Pehlivan’› gizli olarak eve
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getirdim.’
Gizli olarak, yine Türkiye

Cumhuriyeti baflbakan›n›n evine gizli
doktor getiriliyor. ’Çünkü evin
önünde sürekli gazeteciler duruyor
ve kimin eve girip ç›kt›¤›n› takip
ediyorlard›. Arkadafl›m Mücahit
Pehlivan Türkiye’deki k›k›rdak
nakli(ni) ilk yapan doktorlardan biri
olmas› sebebiyle bu konunun da
uzman› idi. Kendisi muayene ettikten
sonra herhangi bir hastal›¤›n›n
olmad›¤›n›, omurga çökmesinin
iyileflti¤ini söyledi.’

‹flte burada Recai Birgün suç
ifllemifltir Say›n Baflbakan›n
hastal›¤›n› iffla etmifltir böyle bir
hakk› yoktur. Tabi flöyle söylüyorum
art›(anti) parantez e¤er say›n merhum
baflbakan›m›z veya say›n efli Rahflan
Ecevit bu izni verdiyse do¤rudur.
Aksi halde burada suç ifllemifltir,
devam ediyor:

’Ben de kendisine muayene etti¤i
kiflinin Baflbakan oldu¤unu, lafla bu
tür fleylerin söylenip ileride herhangi
bir s›k›nt› oldu¤unu (olmas› halinde)
ciddi bir spekülasyona yol açaca¤›n›
söylemem üzerine, gece gizli bir özel
hastanenin seyyar röntgen cihaz›n›
al›p eve getirdik.’
 Yani Türkiye Cumhuriyeti
Baflbakan›’na gece gizli röntgen
cihaz› getiriliyor.

’Kendisinin filmi, kendisi
filmi(ni) çekti ve orada da ayn›
flekilde hastal›¤›n›n tamamen
iyileflti¤ini hiçbir s›k›nt›s›n›n

olmayaca¤›(n›), ama yine de
hareketlerine dikkat etmesi
gerekti¤ini, kendisine ince bir kibar
ve ufak bir korse takmas›na söyledi.’

Ki bunlar›n her biri, her biri
derken tedavi ile ilgili konufluyorum.
Ben, tabi inan›yorum ki Baflkent
üniversitesindeki arkadafllar›m›n
herhalde yapm›fl oldu¤u tavsiyelerdir.
çünkü o bu ifadeler gerçekten bu
yasal olmayan tan›¤›n Baflkent
Üniversitesi’nde yap›lanlar›n ne
kadar do¤ru ve hakl› oldu¤unu
göstermektedir.

Dolay›s›yla ya(ni), daha sonra
da merhum Baflbakan Bülent Ecevit
defalarca diyebilirim televizyonlarda
yapt›¤› beyanatlarla Baflkent
Üniversitesi Hastanesi doktorlar›na
teflekkür etti¤ini aç›kça belirtmifltir.”

      Av. Helvac›:
”Yalanlam›flt›r da bu iddialar

gündeme geldikten sonra.”

      Prof. Haberal:
”Evet, evet tabi bir de Say›n

Baflbakan›m›z bu iddialar› da
özellikle bunlar yalan birer iddiad›r
diye de beyanda bulunmufltur.”

      Üye Hk. Özese:
”27 May›s 2002 tarihinde.”

      Prof. Haberal:
”Tabi, ayr›ca o dosyada herhalde

san›yorum o teflekkür yaz›s›n› da
görmüflsünüzdür.”
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      Üye Hk. Özese:
”Var, gördük. 27 May›s 2002

tarihinde Bülent Ecevit’in evine
gitti¤iniz zaman tedavisine devam
etmek istiyor muydu, istemiyor
muydu?

Bu konuda tekrar beyanda
bulunabilir misiniz? Tekrar cevap
verebilir misiniz yani Bülent Ecevit
sizin.”

      Prof. Haberal:
”Hangisine.”

      Üye Hk. Özese:
”Sizin tedaviye devam etmenizi

istiyor muydu, istemiyor muydu?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r ben tedaviye (devam)

edip etme(me)si konusunda herhangi
bir fleyim yok. Baflkent üniversitesi
Ankara Hastanesi’nde gerekli
tedavisi yap›lm›flt›r. 27 May›s 2002
tarihinde, hastanemizden kendilerine
raporlar› verilerek 15 günde bir
kontrole gelmek üzere taburcu

edilmifltir.
Onu, biraz önce söyledi¤im gibi,

bunu bir kere daha an(l) ›yorum ki ;
hep alt›n› çize çize söylemek laz›m
ya(ni), bu yasal olmayan bir tan›¤›n
ifadesi bile Baflkent Üniversitesi’nde
yap›lanlar›n ne kadar do¤ru
oldu¤unu, o gizli organizasyonlar›
ile de ortaya ç›karm›fl. Ve daha sonra
da, zaten bu defa hiçbir dönemde
aç›klamad›¤› bir aç›klamay› yapm›fl
ve diyor ki; evet biz Baflkent
Üniversitesi Hastanesi’nden
mutabakatla ç›kt›k; sonra genel

merkezden ald›¤›m›z bilgiler
nedeniyle gitmedik” diyor.

Biz geldi veya gelmedi diye,
bizim bir ilgimiz yok, gelmiyorlar.
fiimdi gelmeyen bir hastaya, ben illa
hastaneye geleceksin diyecek
durumda de¤ilim; ne ben, ne de
herhangi bir doktor.”

      Üye Hk. Özese:
”Bülent Ecevit’in gelmemesinin

sebebini araflt›rd›n›z m›?”

      Prof. Haberal:

Merhum Baflbakan Bülent Ecevit defalarca
diyebilirim televizyonlarda yapt›¤›
beyanatlarla Baflkent Üniversitesi Hastanesi
doktorlar›na teflekkür etti¤ini aç›kça
belirtmifltir.
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”Efendim, ben buna yetkili
de¤ilim, böyle bir fley de söz konusu
olamaz.

Yani bir bu gerçekten çok
enteresan fleyler soruyorsunuz, benim
böyle bir hakk›m yok. fiimdi, ben
size desem ki; flu san›kla ilgili acaba
iflte bak›n niye gelmedi bir araflt›r›n
bakal›m bunu söylemeye hakk› olur
mu, böyle bir fley olur mu?

Hasta gelmemifl; ben onu
araflt›raca¤›m. fiimdi ha flöyle olur
e¤er bana dense ki ’ya bak›n biz flu
nedenle gelmiyoruz’; ha o zaman
ben onu elbette araflt›r›r›m. Ya biz
gelmiyoruz denmifl, ya bize
gelmemifl.”

      Üye Hk. Özese:
”Biraz önce okudu¤um.

      Av. Helvac›:
”Say›n Baflkan›m bir hususu

ekleyebilirim (ekleyebilir miyim) bu
sorunuzla ilgili olarak? Yine dosya
açma tutana¤›n›n 12 nolu ekinde 26
Haziran 2002 tarihinde Baflbakan,
eski baflbakanlardan Bülent Ecevit’in
yap›lan kontrol ve muayenesi
neticesinde düzenlenen 27.06.2002
tarihli rapor sunulmufltur. Demek ki
May›sta taburcu edildikten sonra da
Haziran ay›nda da bu tedavinin
devam etti¤ine dair bunun yaz›l›
delilidir.

Ayr›ca Bülent Ecevit,
12.07.2002 tarihli bas›n
aç›klamas›nda da bütün bu iddialar›

yalanlam›flt›r ve bu çeflitli bas›n
organlar›nda da yay›nlanm›flt›r.
Bunlar› da dosyaya takdim ettik. 

Yani May›s ay›nda hastaneden
ç›kt›ktan sonra tedaviye devam
etmemesi gibi bir durum söz konusu
de¤il; periyodik olarak kontrolleri
devam etmifl ve düzenlenen
raporlarda hem kendisine hem Say›n
Ahmet fia¤ar’a hem de Recai
Birgün’e teslim edilmifltir.

 Bu da bu tutanakta bellidir
efendim, teflekkür ediyorum.”

     Üye Hk. Özese:
”Yine ayn› beyanda;

demiryollar› hastanesinden ortopedi
doktoru Mücahit Pehlivan taraf›ndan
tedavisine devam edildi¤i fleklinde
bir ibare var.

Bu konudan haberiniz var
m›yd›?”

      Prof. Haberal:
”fiimdi, flimdi ben size flunu

söylüyorum, ben doktoru ya benim
tedaviyle ilgili olmad›¤›m› defalarca
söyledim ve bunu da gerçekten ha
flimdi ben yani ö¤reniyorum. Yani
bunlar hakikaten yani flimdi ben bir
sorumu tekrar etmek durumunday›m.
Bunlar ya burada acaba.”

      Üye Hk. Özese:
”Ben, k›saca cevap verebilirseniz

daha memnun olurum yar(n)i
haberim vard› veya yoktu; o
tarihlerde haberim vard›, yoktu.”
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      Prof. Haberal:
”Efendim.”

      Üye Hk. Özese:
”fieklinde cevap verirseniz

daha.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r benim haberim yoktu;

bilmiyorum efendim.”

      Üye Hk. Özese:
”Tamam, tamam. Sorumun

cevab›n› alm›fl oldum.
fiimdi 28 May›s 2002 tarihinde

yap›lan muayene neticesinde
düzenlenen ayn› tarihli heyet
raporundan bahsediliyor; sizin ibraz
etti¤iniz belgeler aras›nda Bülent
Ecevit’in raporlar› ile ilgili belgeler
aras›nda böyle bir ibare var. Yani 28
May›s 2002 tarihli heyet raporunda
Profesör Doktor Mehmet Haberal,
Profesör Doktor Turgut Zileli ve
isimleri belirtilen bir tak›m kifliler
var. Taraf›ndan düzenlenen tutanak
ile Say›n Baflbakan Bülent Ecevit’e
sunulmak üzere o tarihteki
baflbakanl›k koruma müdürü Recai
Birgün’e elden teslim edildi¤ine
iliflkin1 sahifeden ibaret tutana¤›
ibraz etmifl.

Bu heyet raporunda isminiz var
m›yd›; yani siz Bülent Ecevit’in heyet
raporunu imzalam›fl m›yd›n›z?”

Prof. Haberal:

”Benim ismim olamaz. Hay›r,
efendim benim, benim.”

      Üye Hk. Özese:
”Yoktunuz, sadece teslim

et(tiniz).”

      Prof. Haberal:
”Benim, bu raporlarda hay›r bu

raporlarda benim ismim olamaz. ‹ki,
bu raporlar yani baflbakan merhum
baflbakan›m›zla ilgili ne yap›lm›fl ise,
günü gününe taburcu oldu¤u zaman
taburcu oldu¤u gün, ne gerekli ise,
kendisine rapor olarak haz›rlanm›fl.

Efli Say›n Rahflan Ecevit ve o
zamanki (koruma) müdürü bugün
yasal olmayan tan›k durumundaki
Recai Birgün koruma müdürü ve
bütün bu raporlar oldu¤u gibi
baflbakanl›k müsteflar› Say›n Ahmet
fia¤ar’a takdim edilmifltir. Bunlar›n
hepsi belgelidir, belgedir zaten
bunlar› asl›nda biz avukat›m Dilek
Helvac›’n›n da belirtti¤i gibi; siz,
aylar sonra bir tesadüfen tesadüf
demek durumunday›m.

Bir kifli bir gazete gösteriyor, o
zamana kadar hiçbir talebiniz
olmamas›na ra¤men ben 7 ayd›r
burada mahkemenizde veya
mahkemelerinizce tutuklu
durumunday›m; hiç gündeme
getirilmiyor, ne tesadüftür ki, bir
oradaki san›klardan m› tutuklulardan
m› san›klardan m›? San›klardan
birisi, bir gazete gösteriyor hemen
alelacele mahkemeniz, Say›n
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baflbakan›m›z Bülent Ecevit’in
dosyalar›n› hemen acele talep ediyor.
Biz de hemen daha emniyet
müdürlündü (Müdürlü¤ü’ne de),
üstelik de halbuki zaman›nda bunlar
bizden talep edilse, memnuniyetle
haz›rlar getiririz, ama yine de biz
öyle emniyete falan gitmeden, elden
haz›rlad›k geldik makam›n›za takdim
ettik.

O dosyan›n içerisinde, bu
sorduklar›n›z hepsi var. Ne
sorduysan›z, hepsi detayl› bir flekilde
var nereye gitmifl, ne olmufl? Hepsi
belirlidir ve o dosyayla ilgili, benim
herhangi bir aç›klama yapma yetkim
yoktur. Çünkü o dosya merhum
Bülent Ecevit’in s›rr›d›r ve.”

      Mh. Baflkan›:
”Evet hakim bey buyurun.”

     Prof. Haberal:
”Kendisinin izni olmadan, eflinin

izni olmadan, o dosya üzerinden
herhangi bir aç›klama hiç kimse
yapamaz.

Nitekim, bu yasal olmayan tan›k
taraf›ndan maalesef bu suç
ifllenmifltir.

Bir aç›k (anti) parantez; e¤er
Baflbakan›m›z merhum Bülent
Ecevit’in veya Say›n Rahflan
Ecevit’in ismini (iznini), iznini alm›fl
yapm›flsa, sayg› duyar›m. Aksi
halde, bir suç ifllenmifltir. Bunu da
belirtmek istiyorum.”

      Üye Hk. Özese:
”Bu emniyetteki ifadenizin 27.

sayfas›nda, yine bir soru var ayn›
konu ile ilgili; 11 Temmuz 2002
tarihinde Bülent Ecevit’e son randevu
verildi¤i söyleniyor.

Bu mu konu do¤ru mu acaba?
11 Temmuz 2002 tarihinde böyle bir
randevu verilmifl miydi Bülent
Ecevit’e?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r bilmiyorum verilmifl mi

hiçbiri(ni) hat›rlam›yorum yani flu
anda hat›rlam›yorum, bilmiyorum,
hat›rlam›yorum; çünkü ya(da) y›llar
önce yap›lm›fl bir ifllemdir ve dosyay›
da bilmedi¤im için ben herhangi bir
yorum yapamam o konuda.”

      Üye Hk. Özese:
”Baflka sorulara geçmek

istiyorum.”

      Prof. Haberal:
”Buyurun.”

      Üye Hk. Özese:
”8 Ocak 2008 tarihinde Kemal

Alemdaro¤lu ile Erdo¤an T isimli
bir telefon görüflmesi var.”

      Prof. Haberal:
”Evet, dinliyorum efendim.”

      Üye Hk. Özese:
”Bu görüflmede, bir davadan

bahsediliyor. “Kemal
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Alemdaro¤lu’nun devam eden
davas›n› Ankara’da Mehmet
Haberal’›n takip etti¤i anlafl›lm›flt›r”
fleklinde bir ibare var. Yine
emniyetteki ifadenizin 28. sayfas›nda
bu soru olarak size sorulmufl.

Bu davan›n mahiyeti nedir
aç›klayabilir misiniz?”

      Prof. Haberal:
”Evet, kesinlikle do¤ru de¤ildir.”

      Üye Hk. Özese:
”Sizin, takip etti¤iniz do¤ru

mudur?”

  Prof. Haberal:
”Hay›r efendim; kesinlikle do¤ru

de¤ildir Kemal Alemdaro¤lu
do¤rudur bir gün flu yönü do¤rudur.

Say›n Alemdaro¤lu bir gün bana
geldi dedi ki; ya Mehmet Bey benim
böyle böyle bir konum var acaba
nedir? Ben de, ona nedir yani bu
konu? Ya iflte yasal o problemler tabi
bilmedi¤im bir konu. Dolay›s›yla
bilmedi¤im bir konuda da benim ona
yapabilece¤im her hangi bir fley
yoktu ve bir tek konuflmam var, onun
d›fl›nda kesinlikle hiçbir katk›m bir
diye bir fley söz konusu olmam›flt›r.

Bu söylenenlerde, kesinlikle
do¤ru de¤ildir. Hay›r, zaten o beni
ilgilendirmiyor veyahut da dosyay›
kim takip (etmifl) benim ilgim
olmayan fleyler zaten.

Yani kusura bakmay›n,
yani burada bütün bu

haz›rlanan iddianamede hiç
kimse al›nmas›n ve
k›r›lmas›n, bütün mesele
acaba Mehmet Haberal’a bir
suç bulabilir miyiz?

Olay budur.
Baflka hiçbir fley de¤il yani o

kuvvetli flüphe ne ise, ha ben de flimdi
bekliyorum; acaba bu kuvvetli flüphe,
hangi icraat›mda o kuvvetli flüpheyi
ifllemiflim ya, o do¤rudan sorulsa,
çok daha kolay olacak.

Hani böyle iflte odur yok ilgim
olmayan ne kadar fley varsa, o
iddianame içerisine maalesef isminin
bafl›na Türkiye Cumhuriyeti Savc›s›
yazan kifliler taraf›ndan konmufl ve
flimdi ben de, onlar› devaml›
cevaplamak durumunday›m. 

Dolay›s›yla hiçbir ilgim yoktur.”

      Üye Hk. Özese:
”Evet, emniyetteki ifadenizin 8.

sayfas›nda, size bir soru sorulmufl;
11.03.2008 tarihinde Ahmet Hurflit
Tolon ile Sinan Aygün aras›ndaki
görüflme ile ilgili olarak, siz flu
flekilde cevap vermiflsiniz.

’Benim rektör olmam nedeniyle
salt fikir teatisinde bulunmak
amac›yla çeflitli sivil toplum
kurulufllar›n›n temsilcileri beni
ziyarete gelirler; ancak bana sormufl
oldu¤unuz UPEK ve Ulusal
Platformlar Güç Birli¤i (n) de
bunlardan birisi olabilir. Ahmet
Hurflit Tolon, ço¤unlu¤u bayanlardan
oluflan yaklafl›k 10 kifli ile birlikte

157



tarihini hat›rlayamad›¤›m bir
zamanda, hastanedeki ofisimde
benim ziyaretime geldi. Beraberce
çay, kahve içtik, ülke sorunlar› ve
gelece¤i ile ilgili konularda nas›l
katk› sa¤layabilece¤imiz hususunda
fikir al›flverifli yapt›k.’

Cevab›n›zda, sivil toplum
kurulufllar›ndan bahsediyorsunuz.
Bu konuyu aç›klar m›s›n›z. Yani sivil
toplum kurulufllar› örgütleri size
gelirler, ne görüflürsünüz, sizin
herhangi bir telkin ve tavsiyeniz
olmufl mudur?”

      Prof. Haberal:
”Tabi, tabi, tabi.”

      Üye Hk. Özese:
”Buyurun.”

      Prof. Haberal:
”fiimdi size flunu söyleyeyim bir

ülkede e¤er sivil toplum kurulufllar›
yok ise, o ülkenin ciddi s›k›nt›lar›
var demektir. Bugün, Dünya’ya
bakt›¤›n›z zaman ülkelerin gerçekten
sorunlar›na esas çare aray›p ülkeyi
yönetenlere yard›mc› olan sivil
toplum kurulufllar›d›r. Keflke,
ülkemizde bu sivil toplum kurulufllar›
hani korkudan ara(›)nsalar, telefon
dinlemelerinde(n) aransa(›)lar da,
rahat rahat fikir tart›fl›p ,ortaya
koysalar; belki iflimiz hani o meflhur
geçmiflteki ’Konuflan Türkiye’
slogan› gerçekleflse de, toplumumuz
belki biraz daha yarar görür.

fiimdi, sivil toplum kuruluflu
Diyalog Grubu bir sivil toplum
kurulufludur. Milli Egemenlik
Hareketi bir sivil toplum kurulufludur.
Platformlar birer sivil toplum
kurulufludur.

Nitekim bilmiyorum, Say›n
Tolon orada m›, de¤il mi?

Ama do¤rudur; Say›n Tolon bir
grup han›mefendi ile beraber bana
geldi. Orada kurulufllar› bu platformla
ilgili ülke sorunlar› üzerinde acaba
ya ülkemizin birçok sorunu var
nereden bafllamak laz›m bilmiyorum
hani kusura bakmay›n, acaba
‹stanbul’un sel felaketinden mi
bafllamak laz›m. Yoksa iflte
depremden mi bahsetmek laz›m.
Hangisinden bahsetmek laz›m, o
kadar çok sorunu var ki, tabi biz de
flöyle görülüyoruz, bütün bunlar›n
hepsini halletmifliz s›ra gelmifl iflte
bu imzas›z mektuplar›(a) vesaire. 

Dolay›s›yla, oradan
konufltu¤umuz fley gerçekten çay
içtik ve kendi platformlar› ile ilgili
bana bilgi verdiler.

Yapt›¤›m›z görüflme bundan
ibarettir. E¤er, Say›n Tolon oradaysa
kendileri de, elbet ki bu konuda bilgi
verebilirler.”

      Üye Hk. Özese:
”fiimdi ülkenin sorunlar›n›

görüfltük” diyorsunuz; çözüm
yollar›n› da görüfltünüz mü? 

Herhangi bir tekin (telkin),
tavsiyede bulundunuz mu sivil
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toplum kurulufllar›na?”

      Prof. Haberal:
”Platformla ilgili kendi bir

mesela orda Çay Yolu Platformu var
ya bir sürü platforma han›mlar
platformu var bir sürü platformlar
var.”

      Av. Helvac›:
”Anadolu Ulusal Dayan›flma

Platformu.”

      Prof. Haberal:
”Ben bunlardan söz ediyorum;

bizim konufltu¤umuz bu platformlar.
Bunlar, söylüyorum bir ülkede

e¤er anayasal hak olan bu özgürlükler
kullan›lam›yor, bu flekilde takip
ediliyorsa, gerçekten ciddi
s›k›nt›lar›m›z var demektir. Onun
için yani burda oturup konuflmufluz.
Fikir yani s(fl)öyle söyleyeyim yani;
bir terör örgütü nas›l kurar›z acaba
onu konuflmad›k bunu kesinlikle
söyleyebilirim.

Bir darbe nas›l yapaca¤›z zaten
hangi silahlar›m›z var ki biz darbe
yapaca¤›z, onu konuflmad›k yani
bunu özellikle belirtmek istiyorum.
Konufltu¤umuz fley; acaba örne¤in
ülkemizde iflte insanlar daha rahat
nas›l bir araya gelip de bir sürü
sorunumuz var, bunlara katk›
sa¤layabiliriz mi? Yani sa¤l›k
konusunda iflte bu gerçekten ihtiyac›
olan insanlara nas›l katk›
sa¤layabiliriz.

Nitekim dün hat›rlatt›m. Yeflil
kart bugün milyonlarca insan›m›z›n
tedavisini sa¤layan bir sistemdir.
Bugün ülkemizde milyonlarca insan
gerçekten sa¤l›k sorunu ile karfl›
karfl›yad›r.

Nitekim (bir iki kelime
anlafl›lmad›) buralara gidiyor.
Bunlar›n her biri birer toplumsal
faaliyettir. Olmazsa s›k›nt› var
demektir.”

      Üye Hk. Özese:
”Peki bu tavsiyelerinizin

neticesini alabildiniz mi yani uydular
m› acaba, uyguland› m›?”

      Prof. Haberal:
”Efendim, nas›l.”

      Üye Hk. Özese:
”Bu bahsetti¤iniz çözümleri veya

söyledi¤iniz fleyler uyguland› m›?”

      Prof. Haberal:
”Nas›l, bilgi verdik; bilgi

al›flveriflinde bulunduk bunu flu oldu
mu bu oldu mu? fiimdi, bunlar ancak
bunlar› yapmak gerçek sorumlu olan
kiflilerin görevidir. Bizler onlara öneri
getirmek durumunda kal›r›z; e¤er
bunlar olmuyorsa, e¤er kifliler sadece
ben biliyorum, ben bildi¤imi
yapar›m, olmaz.

Bak›n, ben size flunu söyleyeyim;
ben cerrah›m ameliyata giriyorum.
Bir problem ç›kt›¤› zaman,
karfl›mdaki arkadafl›m› ça¤›r›yorum,
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ona diyorum ki; acaba flu konuda, ne
düflünürsün? T›pta bunun ad›
konsültasyondur ve sivil toplumda
bunun ad› iflte burda gördü¤ünüz gibi
sivil toplum örgütleridir.

Fikir al›flveriflidir olay budur.
Bunun d›fl›nda baflka bir fley olamaz
ve size söylüyorum aç›k. Ben o
kadar, hani flimdi bana yüklenen iflte
terör örgütü kurucusu, orada biz terör
örgütü nas›l kurar›z konuflmad›k,
onlar› hiç kimse merak etmesin. Ben,
tam tersine bu ülkede flimdi bir sürü
vatandafl›m›z hayat›n› kaybediyor
terör nedeniyle. 

Halbuki, ben dün de söyledim
‹slam Dinini Kuran’da Maide 32. bir
kere daha hat›rlatmak isterim; bir
kifliyi öldüren, bütün insanlar›
öldürmüfl kadar günah ifllemifltir. Bir
kifliye yard›mc› olan, bütün insanlara
yard›mc› olmufl kadar sevap
ifllemifltir. ‹flte ben organ nakli
yasas›n› ç›kar›rken, Kuran’› Kerim’in
bu ayetini, hem ülkemde, hem de
Uluslararas› düzeyde kulland›m ve
o sayede o kadar ki Harvard
Üniversitesinde verdi¤im konferansta
da, bunu onlara anlatt›m dedim ki;
bak›n›z siz ‹slam dinini terörist bir
din olarak görüyorsunuz , ama ‹slam
dini budur! ‹nsan hayat›na bu denli
önem veren bir dindir orada söyledim
dolay›s›yla.”

Mh. Baflkan›:
”Efendim, konu anlafl›ld›, konu

anlafl›ld› buyurun.”

      Prof. Haberal:
”Ya bunlarla bunlarla itham

edilmem gerçekten bana verilmifl en
a¤›r cezad›r. Yani flu 358 günden çok
daha a¤›r bir cezad›r; teflekkür
ederim.”

      Üye Hk. Özese:
”Evet cevaplar› k›sa olursa, daha

iyi olacak zamandan tasarruf etmifl
olaca¤›z flimdi emniyetteki
ifadenizde.”

      Prof. Haberal:
”Ama efendim siz de, siz de

lütfen tekrar etmezseniz, ayn› fleyleri
devaml› devaml› bir flekilde, o zaman
ne siz zaman kaybedersiniz, ne de
ben.”

      Üye Hk. Özese:
”fiimdi, ben flu aç›dan soruyorum

baz› fleyler detay›na izah edilmemifl
aç›klanmam›fl, o flekilde sormak
istiyorum.”

     Prof. Haberal:
”Tabi hay hay buyurun, buyurun,

buyurun.”

      Üye Hk. Özese:
”Aç›kl›¤a kavuflmas› için

soruyorum.”

Mh. Baflkan›:
”Efendim, konu anlafl›ld›, konu

anlafl›ld› buyurun.”
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Prof. Haberal:
”Ya bunlarla bunlarla itham

edilmem gerçekten bana verilmifl en
a¤›r cezad›r. Yani flu 358 günden çok
daha a¤›r bir cezad›r; teflekkür
ederim.”
      Üye Hk. Özese:

”Evet cevaplar› k›sa olursa, daha
iyi olacak zamandan tasarruf etmifl
olaca¤›z flimdi emniyetteki
ifadenizde.”

      Prof. Haberal:
”Ama efendim siz de, siz de

lütfen tekrar etmezseniz, ayn› fleyleri
devaml› devaml› bir flekilde, o zaman
ne siz zaman kaybedersiniz, ne de
ben.”

      Üye Hk. Özese:
”fiimdi, ben flu aç›dan soruyorum

baz› fleyler detay›na izah edilmemifl
aç›klanmam›fl, o flekilde sormak
istiyorum.”

     Prof. Haberal:
”Tabi hay hay buyurun, buyurun,

buyurun.”

      Üye Hk. Özese:
”Aç›kl›¤a kavuflmas› için

soruyorum.”

      Prof. Haberal:
”Hay hay, tabi tabi teflekkür

ediyorum buyurun.”

      Üye Hk. Özese:

”Emniyetteki ifadenizin 23.
sayfas›nda bir soru var Ahmet Hurflit
Tolon emniyette al›nan ifadesinde
flöyle bir beyanda bulunmufl. ’Ben o
tarihte Ankara ilinde Profesör Doktor
Mehmet Haberal’›n platform
çal›flmalar›ndan yararlanmak üzere
müsaade etti¤i, Hereke Sokak No,
4’teki binaya kendilerini davet ettim’
fleklinde bir beyan› olmufl.

Bu adresteki bina kendilerine
platform çal›flmalar›nda kullan›lmak
üzere tahsis edildi mi acaba?
Yararlanman›za izin verildi mi?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r, hay›r flimdi ben bunu

dün de aç›klad›m Say›n Baflkan
buras› Baflkent Üniversitesi’nin
kiralad›¤› bir sosyal amaçla
kullan›lan bir binad›r. Zaman zaman
diyalog grubu ve daha sonra da Milli
Egemenlik Hareketinin
toplant›lar›n›n o da flundan tabi
geliyorsunuz iflte k›sa herkesin
ulaflabilece¤i bir yer yani orada
zaman zaman bu toplant›lar
yap›lm›flt›r.

Ama ben Say›n Hurflit Tolon’un
beni oraya davet etti¤i, Say›n Tolon
mu beni davet etmifl acaba?  Ben
yanl›fl m› alg›lad›m?”

      Üye Hk. Özese:
”Evet, o flekilde söylemifl.”

      Av. Helvac›:
”Yok diyor ki platforma tahsis

161



edilmifl. Milli Egemenlik Hareketi.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r affedersin, anlad›m hay›r,

hay›r böyle bir fley yok yani bu
platforma tahsis edilmifltir diye bir
fley söz konusu de¤il. Buras› Baflkent
Üniversitesi’nin bir sosyal tesisidir.
Orada zaman zaman hem
üniversitenin gruplar›, hem de
arkadafllar benden rica etti¤i zaman
tahsis diye bir fley hani onlar›n da
kulland›¤› bir yerdir.”

      Av. Helvac›:
”Arkadafllar;  Milli Egemenlik

Hareketi (mi?) (Anadolu)  Ulusal
(Uyan›fl)  Platformu mu.”

      Prof. Haberal:
”Tabi, tabi hay›r gayet tabi milli

egemenlik hareketi bafltan diyalog
sonradan milli egemenlik hareketi o
kadar.”

      Üye Hk. Özese:
”Peki flöyle soruyorum yani

Ahmet Hurflit Tolon, bu adreste
platform çal›flmalar› yapt› m›?”

      Av. Helvac›:
”Hay›r.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r efendim platform

çal›flmalar› de¤il, sadece milli
egemenlik hareketi veya bafllang›çta
diyalog grubu ile ilgili çal›flma yapt›

diye ben bir fley bilmiyorum. Öyle
çal›flma diye bir fley yok. Ben Say›n
Hurflit Tolon’u o binada sadece bu
milli egemenlik hareketinin ve
diyalog grubunun toplant›lar›nda
karfl›laflt›m, onun d›fl›nda her hangi
bir fley olup olmad›¤›n› bilmiyorum.

Ama buras› bir tahsis de¤ildir
onu alt›n› çiziyorum.”

      Üye Hk. Özese:
”Dünkü beyan›n›zda ve bugünkü

beyan›n›zda ’Türkiye ihtilale gidiyor’
diye bir beyan›n›z oldu bunu aç›klar
m›s›n›z; yani Türkiye ihtilale
gir(d)iyor mu sebepleri nelerdir?”

      Av. Helvac›:
”Hay›r o tarzda bir fley

söylemediniz.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r ben kesinlikle böyle bir

fley söylemedim onu da kim söyledi
onu, Türkiye ihtilale gidiyor diye
benim a¤z›mdan böyle bir fley
ç›kmad›, ç›kmaz da bunu art›k herkes
çok iyi biliyor.

Bizim ülkemiz demokratik
parlamenter sistem düzeniyle
yönetilen bir ülkedir art›k bunu Say›n
Genelkurmay Baflkan› defalarca
beyan etti art›k Türkiye ihtilal
dönemlerini, darbe dönemlerini
kapatm›flt›r diye. 2, yine belgeli ise
belge ile beraber ben gösterdim ki
80 ihtilalinden sonra ben anti
demokratik olaylara karfl› ç›kan ve
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ayd›nlar dilekçesine imza at›p
s›k›yönetim mahkemesinde ifade
verip üniversitesinde de bu nedenle
ceza alan bir kifliyim, dolay›s›yla
böyle bir fley beyan etmedim böyle
bir fleyi de asla düflünmem.”

     Üye Hk. Özese:
”Tamam böyle beyan›n›z›n

olmad›¤›n› söylüyorsunuz.”

      Prof. Haberal:
”Ha söyledi¤im fley fludur her

zaman söylüyorum en kötü
demokrasi hangi flekilde olursa olsun
darbe ile kesinlikle mukayese
edilemez. En kötü en kötü demokrasi
alt›n› çiziyorum böyle bir fley olabilir
mi? Ha Türkiye nereye gidiyor
demokrasi e¤er onu kastediyorsunuz
maalesef flimdi.”

      Mh. Baflkan›:
”Efendim dünkü

aç›klamalar›n›zda dünkü
aç›klamalar›n›zda acaba baflka bir
ihtilale do¤ru mu gidiyor yani silahl›
ihtilal de¤il baflka bir ihtilal türüne
mi gidiyor diye baflka bir flekle mi
gidiyor fleklinde bir beyan›n›z geçti.”

      Prof. Haberal:
”Evet, hay›r hay›r efendim baflka

hay›r efendim hay›r yanl›fl anlafl›ld›,
hay›r efendim hay›r, hay›r say›n
baflkan baflka bir yöne mi gidiyor
dedi ihtilale?”

      Mh. Baflkan›:
”He baflka bir yöne o anlamda

söyledi¤iniz bir beyan vard›.”

     Prof. Haberal:
”Hay›r efendim acaba baflka bir

yöne mi gidiyor yani demokrasiden
uzaklafl›yor muyuz?

Ya bu gün kusura bakmay›n, ben
flimdi size sormak durumunday›m.
Hukuk devleti olan demokrasi ile
yönetilen Türkiye Cumhuriyeti’nde
flöyle bir mahkemeyi siz gerçekten
normal kabul ediyor musunuz? Yani
suçu yok, her türlü suç adeta
yarat›larak hani ben mesle¤imi yapan
onun d›fl›nda baflka ülkemin, ülkeme
hizmetten baflka bir fley yapmayan
Mehmet Haberal’›m. Burada sa¤l›¤›
bu denli zedelenmifl oldu¤u halde ki,
esas zedelenme sebeplerinin bafl›nda
da, bu organizasyon geliyor ve ben
bu enstitüdeki hekim arkadafllar›ma,
ne kadar teflekkür etsem azd›r.

Bugün flu noktada
konuflabiliyorsam onu
buradaki hekim
arkadafllar›m›n u¤rafl›lar›na
borçluyum, dolay›s›yla bu
olay› siz normal mi kabul
ediyorsunuz?

Yani e¤er bana flunu
söyleyebiliyorsan›z hani söyleniyor
ya ülkeyi yönetenler diyorlar
ya Türkiye Cumhuriyeti
demokratik hukuk
devletidir.

O zaman Mehmet
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Haberal soruyor kendine.
Peki güzel de o zaman, ben
niye burda bulunuyorum,
Sebep ne? Bana, bana
suçumu söylemeden.

Kald› ki baz› mahkeme
hakimlerinin, sadece 100/3 veya
Türkiye Cumhuriyeti Ceza
Kanununun 314/1’i ile geçifltirdi¤i
kararlar› yani CMK 34, CMK 101,
CMK 230, CMK 289’u dikkate
almaks›z›n yazd›klar› kararlar›, siz
demokratik olarak kabul edebiliyor
musunuz?

Veya bir hukuk karar› diye kabul

ediyor musunuz Say›n Baflkan?
Ben, bunu söylemek istiyorum

bu gidifl Türkiye Cumhuriyetine
yak›flm›yor (mu) bunun alt›n› burada
bir kere daha çiziyorum.

Siz, aman iki kifli bir araya
geliyor, aman telefonlar›n›z› d›flar›da
b›rak›n, beraber konuflal›m tarz›n›
acaba tensip(tasvip) ediyor musunuz?

Siz, 2 kifli bir araya gelip herkes
kula¤›na e¤iliyor, aman ha baflkas›
duymas›n, siz böyle bir ortam› acaba
tasvip ediyor musunuz? Ben,
bunlar›n hiç birini Türkiye

Cumhuriyetine yak›flt›ram›yorum.
Atatürk, arkadafllar› ve aziz
flehitlerimiz bu ülkemizi hayatlar›
pahas›na yokluklardan bunun için
kurmad›. Kusura bakmay›n, bu
ülkemizin hedefi belli olmufltur; asr›n
medeniyet düzeyine ç›karmak. 

Atatürk böyle diyor ve ilave
ediyor diyor ki; medeniyet öyle bir
atefltir ki, ona bigane kalanlar› yakar
mahveder. Dolay›s›yla, Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin insanlar›
olarak bizim görevimiz, asr›n
medeniyet düzeyini yakalamakt›r. 

Ben de, çok flükür kendi çap›mda

gerekti¤i zaman 24 saat bunu
yapmaya çal›flan Türkiye
Cumhuriyetinin bir vatandafl›y›m,
bir vatandafl›m.

Ben, vatandafll›k görevimi
yap›yorum hepsi bu kadar. ”

      Duruflmaya 13:30’a kadar ara

verildi.

      Duruflmaya kald›¤› yerden devam
olundu.

      Bu arada bir k›s›m san›klar

..iki kifli bir araya geliyor, aman telefonlar›n›z›
d›flar›da b›rak›n, beraber konuflal›m tarz›n›
acaba tensip (tasvip) ediyor musunuz? Ben,
bunlar›n hiç birini Türkiye Cumhuriyetine
yak›flt›ram›yorum.
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müdafileri Av. Nurperi Sancak,
Gizem Duygu Öcalan, Ceylan
Türko¤lu, Filiz Esen, Zeki Aksoy ve
Hasan Gürbüz’ün geldikleri
görülmekle huzurdaki yerlerine
al›nd›.

      San›k Mehmet Haberal video
konferans yoluyla tekrar huzura
al›nd›.

      Çapraz sorgusuna devamla.

      Av. Helvac›: 
Az önce müvekkilimin çapraz

sorgusu s›ras›nda Say›n Özese
taraf›ndan kendisine sorulan baz›
isimler Ufuk Mehmet Büyükçelebi,
Ayd›n Gergin ve Adnan
K›l›nçarslan’› müvekkilim
tan›mad›¤›n› beyan etmiflti.

Ben bu telefon numaras›n›n,
müvekkilimin Baflkent
Üniversitesi’ndeki odas›na ait özel
bir telefon hatt› oldu¤unu
zannediyordum, o nedenle sekreteri
konuflmufl olabilir diyordum. Oysa
ki duruflma haricinde ö¤rendi¤ime
göre; 03122128016, 03122122194
numaral› telefon hatlar› Baflkent
Üniversitesi Ankara Baflkent
Üniversitesi(nin) için rektörlü¤ün(ün)
santraliymifl.

 O nedenle, buradan pek çok
kifliyle konuflma imkan› söz
konusudur. Müvekkilimin do¤rudan
özel bir hatt› söz konusu de¤il.
Bundan sonraki sorularda da, göz

önünde bulunmas› için, bu
aç›klamay› yapman›n uygun
olaca¤›n› düflündüm teflekkür ederim
efendim.”

      Üye Hk. Özese:
”Mehmet Bey birkaç sorum daha

olacak, biraz önce ö¤leden önceki
beyan›n›zda flöyle bir beyan›n›z oldu;
Erol Mütercimleri tan›mad›¤›n›z›,
ancak bir kitab›n› ald›¤›n›z›
söylediniz.

Kitab›n ismini alabilir miyiz?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r ben kitab› almad›m, o

kitap bana gönderildi. Kitab›n ismi
flu, flu anda ismini kusura bakmay›n
hat›rlayay›m.”

      Üye Hk. Özese:
”Esta¤furullah.”

      Prof. Haberal:
”Kusura bakmay›n

hat›rlamayaca¤›m, bu benim özel
kalemim.”

      Üye Hk. Özese:
”Tamam hat›rlamayabilir.”

      Prof. Haberal:
”Ya Ankara’daki ofisimin özel

kalemi, bana kitap gönderdi, kusura
bakmay›n kitab›n ismini
hat›rlayam›yorum.”

      Üye Hk. Özese:
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”Tamam.”

      Prof. Haberal:
”Ama o Erol Mütercimler’in bir

kitab›; onu ancak bu kadar
söyleyebilir kusura bakmay›n flu an
hat›rlayam›yorum kitab›n ismini;
çünkü epey oldu aylar oldu okuyal›.”

      Üye Hk. Özese:
”Hat›rlayabildi¤iniz kadar›yla

zaten soruyoruz .”

      Prof. Haberal:
”Hay›r hiç fleyini kitab›n ismini

hat›rlayam›yorum yani orada ha
flöyle orada Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluflu özetleniyor; yani kitab›n
içeri¤i bu.

Ya fley de¤il yani kitab›n içeri¤i,
onun flu an kitab›n ismini
hat›rlam›yorum ama yani özeti,
kitab›n özeti Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluflunu
özetleyen bir kitap ya baflka bir fley
de¤il. Ya onu söylemek onu özet onu
rahat söyleyebilirim.

Ama flu anda net kitab›n ismini
hat›rlam›yorum, ama özeti bu.”

      Üye Hk. Özese:
”Erol Mütercimler’i

tan›m›yorsunuz de¤il mi?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r, ben flahsen

tan›m›yorum.”

      Üye Hk. Özese:
”Tan›m›yorsunuz tamam.”

      Prof. Haberal:
”fiahsen tan›m›yorum, hiç telefon

görüflmesi falan da yapmad›m
söyledi¤im gibi benim özel kalemim
bana tabi birçok insan avukatlar›m
arac›l›¤›yla kitap getiriyor onlardan
bir tanesi de buydu ama ben Erol
Bey’i ne tan›r›m ne telefon görüflmesi
yapt›m ne de karfl›laflt›m.”

      Av. Helvac›:
”Tutuklu oldu¤unuz

dönemler(de) okudunuz kitab›,
burada okudunuz, daha önceki
dönemlerde okumad›¤›n›z›
(okumad›n›z) söyleyin.”

      Prof. Haberal:
”Tabi tabi, hay›r hay›r burada o

kitab› burada okudum say›n baflkan,
yani baflka bir yerde okumad›m
burada bana geldi ben burada
okudum kitab›.”

      Üye Hk. Özese:
”Tamam. Yani iddianame(den)

önce de¤il.”

      Prof. Haberal:
”Ya, bu hastanede okudum.”

      Üye Hk. Özese:
”Tamam anlafl›ld›. 30.11.2008

tarihli bir görüflmeniz var Hüsamettin
Ö. ‹simli flah›sla. Bu telefon
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görüflmesinde flöyle bir beyan›n›z
var.”

      Av. Helvac›:
”Dinleme karar› yok, Hüsamettin

Özkan."

      Prof. Haberal:
”Evet efendim.”

      Üye Hk. Özese:
”Siz flöyle diyorsunuz, ’Hay›r

önemli olan bir defa bu adamlardan
ülkeyi kurtarmak için ne gerekiyorsa
onu yapmak durumunday›z. Çünkü
Türkiye hiçbir dönemde bu kadar
zedelenmedi. Bu duruma düflmedi
hiçbir dönemde onun için yani.’ 

Hüsamettin; ’Hocam ben
Mustafa ile konuflaca¤›m sen hiç fley
yapma.’

Siz de ’Tamam.” diyorsunuz.
Ya bu görüflmeyi sormak

istiyorum bu adamlardan Türkiye’yi
kurtarmak için ne gerekirse onu
yapmak zorunday›z, durumunday›z
sözünden neyi ifade etmek
istiyorsunuz?”

      Prof. Haberal:
”fiimdi flöyle bir defa bu yine

(dinleme karar› olmayan) karars›z
telefonlardan bir(i)sidir bu
dinledi¤iniz bana söyledi¤iniz
telefon, onu söyleyeyim.

Hüsamettin Özkan eski baflbakan
yard›mc› yani Hüsamettin Ö. Denilen
kifli odur. Bu bir; iki, bugün ülkeyi

yöneten arkadafllar›m›z daha dün de
söyledi¤im gibi; iflin bafl›nda benimle
gelip görüflmeler yap›p daha sonra
Patalya Oteli’nde bugünkü iktidar
partisini kuran arkadafllar›md›r,
bunlar bana gelip “biz gelece¤iz daha
çok çal›flaca¤›z ve insanlar›m›z›
birlefltirece¤iz” (demifllerdir).

Tabi bugün arkadafllar ellerinden
geleni elbette ki yapmaya
çal›fl›yorlar, ben herkese sayg›
duyar›m ama zaman zaman öyle
fleyler oluyor ki, ya rahats›z edici
oluyor yani bu da normal bir
konuflmad›r. Yani hani flu anlamda
de¤ildir, aman flunu yapal›m bak›n
bunu indirin böyle bir fley de¤il ve
bunun özellikle belirtmek istiyorum,
bugün ülkeyi yönetenler benim çok
yak›n tan›d›¤›m kiflilerdir.

Hatta Say›n Bülent Ar›nç’›n
televizyondaki konuflmas›n› herhalde
izlememifl olabilirsiniz. Ya bunlar
gerçekten yani çok yak›n bildi¤im
tan›d›¤›m insanlar ama baz› icraatlar›
beni rahats›z etmifltir. O nedenle
Hüsamettin Bey’le bu flekilde
konuflmam›n d›fl›nda herhangi bir art
niyetim söz konusu olamaz.”

      Av. Özersin:
”‹ki arkadafl›n yapt›¤› normal bir

konuflma.”

      Av. Helvac›:
”‹fade özgürlü¤ünde (özgürlü¤ü

kapsam›nda) yap›lan haberleflme.”
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      Prof. Haberal:
”Efendim, ha normal yani iki

arkadafl aras›nda yap›lan konuflmad›r
bu yani normal bir konuflmad›r yani
bunun herhangi bir fleyi olaca¤›n›
düflünmedim do¤rusu halen de
düflünmüyorum.”

      Üye Hk. Özese:
”Ben flu kelime(yi) sormak

istiyorum, ne gerekirse onu yapmak
durumunday›z, anlam›n› ne olarak
yorumluyorsunuz?”

      Prof. Haberal:
”Anlamad›m ne?”

Üye Hk. Özese:
:”Ne gerekirse yapmak
durumunday›z diyorsunuz.”

      Prof. Haberal:
”fiimdi ben onu siyasi parti

anlam›nda.”

      Üye Hk. Özese:
”Yani buradaki gereken nedir?

Ne tür bir yöntem öngörüyorsunuz?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r hay›r efendim. fiimdi

yöntemimiz bellidir. Ben her zaman
söylüyorum; Türkiye demokratik
parlamenter hukuk sistemiyle
yönetilen bir hukuk devletidir. Onun
d›fl›nda, baflka bir fley olamaz. Zaten
yapt›¤›m›z çal›flmalarda
arkadafllar›m›zla beraber gerek

Diyalog Gurubu’nda gerekse bu milli
egemenlik hareketinde, acaba yeni
bir siyasi oluflum olabilir mi? Bu
flekilde hareket ettik, kast etti¤im fley
de budur.

Onun d›fl›nda kesinlikle hiçbir
zaman say›n baflkan benim bir art
düflüncem olamaz benim bir tek
düflüncem o da ülkeme daha çok
katk› nas›l sa¤layabilirim, o kadar.
Baflka bir fleyim yok, yani benim art
düflüncem olamaz ancak ülkemi daha
nas›l yükseltir ve yüceltebilir
düflüncesi olur.”

      Üye Hk. Özese:
”Hüsamettin Özkan’la ne

zamandan beri tan›fl›yordunuz?”
      Prof. Haberal:

”Efendim.”

        Üye Hk. Özese:
” Hüsamettin Özkan ile ne

zamandan beri tan›fl›rs›n›z,
tan›fl›yordunuz?”

     Prof. Haberal:
”Hüsamettin Özkan milletvekili

oldu¤undan beri ya 1900 kaç 92 mi
94 mü yani ilk milletvekilli¤inden
beri tan›fl›r›m ve baflbakanl›k yani
baflbakan yard›mc›s› oldu¤unda zaten
yani yak›n arkadafl›m tan›flt›¤›m bir
arkadafl›md›r ve her zaman da
konufltu¤um fley, ülke sorunudur çok
flükür onun d›fl›nda baflka bir fley
düflünemeyiz konuflamay›z.”
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      Üye Hk. Özese:
”2002 y›l› Temmuz ay›nda Türk

siyasi hayat›nda birtak›m geliflmeler
olmufl bu geliflmelerden daha önce
haberiniz var m›yd›?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r ben hiçbir zaman siyasi

ifllere do¤rudan kat›lan bir kifli
de¤ilim yandan (dolayl›) da kat›lan
kifli de¤ilim. Bir tek konu;  dün
belirttim 1991 y›l›nda 9.
Cumhurbaflkan›m›z Say›n Süleyman
Demirel’in benden istemesi üzerine,
bana gelmezsen, yar›n konuflmaya
hakk›n olmaz, talebi üzerine
Rize’den DYP’den seçime girdim
yeflil kart› getirdim ve seçim yerinde
orada biz kaybettik ben de flunu
söyledim; ben görevimi yapt›m,
millet de tercihini yapt›, herhalde
flimdi konuflmaya hakk›m vard›r diye
geldim hepsi o kadar. Onun d›fl›nda
benim herhangi bir fleyim olamaz.
ben bir bilim adam›y›m bilim adam›
olarak da ülkeme ne kadar katk›
sa¤layabilirsem ben bunu yapar›m.”

      Üye Hk. Özese:
”Kanal B’nin kuruluflunda ne

gibi bir amaç güttünüz, Kanal B
isimli TV kuruluflunda ne gibi amaç
güdüyorsunuz?”

      Prof. Haberal:
”fiimdi Baflkent Üniversitesi

birçok fakülte kurmufltu bu
fakültelerden bir tanesi de iletiflim

fakültesidir. ‹letiflim yani topluma
hem sa¤l›k bilgilerini aktarmak hem
e¤itim bilgilerini aktarmak hem de
yani mümkün oldu¤unda da
do¤rudan do¤ruya, yorumsuz,
insanlar›m›z›n bilgilerini topluma
aktarmakt›r bu amaçla kurulmufltur.

Yani amac› temelde e¤itimdir ve
sa¤l›k e¤itimidir, bunun için
kurulmufltur. Yoksa hani baflka
herhangi bir amaçla gayeyle
kurulmufl de¤ildir ve ben flunu bir
kez daha söylüyorum ülkemde
kurdu¤um her fleyi bu ülke için
kurmuflumdur, Kanal B de bu ülkenin
televizyonudur, herkes orada ç›kar
konuflabilir, görüflünü aç›klayabilir
bu da zaten televizyonculu¤un ya bu
flekilde iletiflim sisteminin bir
sistemidir ve bizde bunu
arkadafllar›m›z yap›yorlar onun
d›fl›nda baflka herhangi bir amaçla
kurulmufl de¤ildir.”

      Üye Hk. Özese:
”Kanal B isimli TV kuruluflunun

yay›n›nda herhangi bir olumlu veya
olumsuz telkin tavsiyeniz oluyor mu
yani yönlendirmeniz oluyor mu?”

      Prof. Haberal:
”Benim mi?”

     Üye Hk. Özese:
”Evet.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r.”
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      Av. Helvac›:
”Yani yönlendirmeniz var m›?”

      Üye Hk. Özese:
”Yani yay›n politikas›nda bir

katk›n›z oluyor mu, olumlu ya da
olumsuz yönde?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r efendim, flimdi flunu dün

de belirttim flimdi söyleyece¤imde
lütfen al›nganl›k olmas›n flimdi ben
burada hiç ilgim olmayan konularla
burada bulunuyorum.

fiimdi oran›n yönetim kurulu
baflkan›y›m, gayet tabi orada
yap›lacak herhangi bir yanl›fl› görmek
zorunday›m. Dolay›s›yla oran›n
müdürü olan kifli bana gidifl ve
çal›flmalarla ilgili bilgi vermek
zorundad›r. Kald› ki, bizim orada
yapt›¤›m her fley acaba toplumumuza
daha çok katk› nas›l sa¤lar›z? Olay
budur.

Onun d›fl›nda benim herhangi bir
yönlendirmem söz konusu de¤ildir.”

      Üye Hk. Özese:

”Baflkan›m sorular›m flimdilik
bu kadar meslektafl›m devam edecek.
Sedat bey buyurun.”

      Av. Helvac›:
”Radyo televizyon üst kurulu

taraf›ndan denetleniyor yay›nlar
zaten.”

   Av. B. Özersin:
”Baflkan›m bir hususu iletmek

istiyorum. Bugün Kanal B
televizyonunun yapm›fl oldu¤u bütün
yay›nlar Radyo ve Televizyon üst

kurulu taraf›ndan denetlenmektedir
ve Kanal B televizyonu yay›na
girdi¤i tarihten bugüne kadar
hakk›nda hiçbir kapatma karar›
almam›fl bir kurulufltur. Hiçbir
flekilde hiçbir yay›n›ndan dolay› yasal
uyar› almam›fl bir kurulufltur ve
bununla ilgili bütün kay›tlar›n ilgili
yerlerden istenilerek incelenmesi de
mümkündür.

Teflekkür ederim.”

     Mh. Baflkan›:
"Buyurun Sedat bey.”

Kanal B televizyonunun yapm›fl oldu¤u bütün
yay›nlar Radyo ve Televizyon üst kurulu
taraf›ndan denetlenmektedir ve Kanal B
televizyonu yay›na girdi¤i tarihten bugüne
kadar hakk›nda hiçbir kapatma karar›
almam›fl bir kurulufltur.
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      Üye Hakim Sedat Sami
Hafl›lo¤lu:

”Mehmet bey benim de
sorular›m olacak.”
      Prof. Haberal:

”Buyurun.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Dosyam›z san›klar›ndan ‹lker

Güven, bu kifliyle tan›fl›r m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r tan›m›yorum say›n

baflkan, tan›m›yorum hay›r.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Erol Manisa?”

      Av. Helvac›:
”Erol Manisal›.”

      Prof. Haberal:
”Erol Manisal›, tabi Erol beyi

flöyle tan›r›m, zaman zaman bizim
televizyonda arkadafllar›m›z›n
yapm›fl oldu¤u baz› programlara
kat›ld› oradan tan›r›m.

Bir de bu iflte, tutuklama
nedeniyle ben Erol Bey’le flahsen
burada tan›flt›m onun d›fl›nda
herhangi bir ilgim, bilgim, iletiflimim
olmam›flt›r.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Üniversiteniz bünyesinde

kuruldu¤unu söyledi¤iniz strateji
araflt›rma merkezi baflkanl›¤› yapm›fl
m›d›r Erol Bey, Erol Manisa?”

Prof. Haberal:
”Evet, evet. Hay›r hay›r hay›r

yok flimdi üniversitenin stratejik
araflt›rmalar›, üniversite taraf›ndan
kurulmufltur. D›flar›dan herhangi
birisi o kurulufla baflkanl›k yapamaz.
Do¤rudan do¤ruya üniversitenin
elemanlar› taraf›ndan o kuruluflu ben
kurdum. Dolay›s›yla d›flar›dan
herhangi bir fley söz konusu olamaz,
Erol Bey de öyle bir fley olamaz.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
 ”Erol Manisa Baflkent

Üniversitesi’nde herhangi bir flekilde
görev almad› yani buradan o sonuç
ç›k›yor de¤il mi?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r efendim hay›r hiç iliflkisi

yok.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Yine dosyam›z san›klar›ndan

Mahir Akkar.”

      Prof. Haberal:
”Tan›m›yorum.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Birinci iddianame san›klar›ndan

dosyam›zda da ismi yer yer geçen
Taner Ünal.”

      Prof. Haberal:
”Tan›m›yorum.”

     Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
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”Vatansever kuvvetler güç birli¤
baflkan› olarak geçiyor.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r tan›m›yorum,

tan›m›yorumilk defa burada
duyuyorum.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Bu kiflinin Ahmet adl› birisiyle

telefon görüflmesi var. Dosyam›za
konu olan bir k›s›m flah›slarla da
ilgili bir konuflma; Kanal B ile de
ilgili bir konuflma.”

      Prof. Haberal:
”Evet efendim.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Taner flöyle diyor, küfrederek

bafll›yor ’Akflam gazetesine telefon
açt›m dedim size Halit mi yazd›rd›
dedim, Halit Pafla yazd›rd› dedi herif
onlara filan kendini Pafla kabul
ettirmifl.’ Ahmet, onayl›yor. Taner,
’Kanal B’ye gittim Kanal B, Halit
Bozkurt’un ismini duyunca
çekindiler’ mahiyetinde yine küfürlü
bir konuflma var. Ahmet, ’Aferin
baya iyi yapm›fllar’ diye devam
ediyor.

Halit Pafla denilen kifli alt›nda da
Halit Bozkurt olarak bunu açm›fl
Taner Ünal.

Halit Bozkurt diye birini tan›r
m›s›n›z, Ankara’da?”

      Prof. Haberal:

”Hay›r efendim hiç tan›m›yorum,
hay›r tan›m›yorum bir de ya bu
olaydan da, ben flimdi haberdar
oluyorum; hiç bilgim yok bu
konuda.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Taner Ünal’›n herhangi bir

flekilde, avukat han›m kar›flmay›n
oradan, bir soru soruyoruz burada.”

      Av. Helvac›:
”Siz de efendim bir fley, soru

sordu¤unuzu fark›nday›m efendim.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”E soru sorarken kar›flmay›n

lütfen, soru sorarken kar›flmay›n.”

      Av. Helvac›:
”Sadece, hangi iddianamede?

      Av. Helvac›:
”Bu iddianamede, yok efendim.”

      Prof. Haberal:
”Bir dakika, sorudan sonra,

buyurun buyurun efendim.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Birinci iddianame san›klar›ndan

Do¤u Perinçek, bu flah›sla
tan›fl›kl›¤›n›z samimiyetiniz
diyalo¤unuzu ayr›nt›l› olarak anlat›r
m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Tabi ben Do¤u beyi önce
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bas›ndan tan›yordum. Daha sonra
bizim Kanal B televizyonuna bir
programa kat›lm›fl anlad›¤›m
kadar›yla geldi flahsen orada
karfl›laflt›m. Daha sonra da yanl›fl
hat›rlam›yorsam bir kez Milli
Egemenlik Hareketi’nin toplant›s›na
kat›ld›, onun d›fl›nda ben Do¤u Bey’e
her zaman gayet tabi Türkiye
Cumhuriyeti’nin bir vatandafl› olarak,
ben hem Türkiye Cumhuriyeti’nin
bir vatandafl›, hem Do¤u Bey ona
sayg› duyar›m. Ama ben Do¤u Bey’i,
flahsen detayl› tan›m›yorum. Ben bu
kadar tan›yorum; e¤er, Do¤u Bey
de, e¤er oradaysa lütfen o da teyit
etsin. Yani benim sadece
görüflmelerim, bu kadard›r.

Ama Do¤u Bey gerçekten
ülkemizin çok de¤erli bir kiflisidir
ve zaten hani fikirlerini söylüyor
bellidir.

Onun d›fl›nda, benim herhangi
bir fleyim yok. Çok yak›n iliflkisi olan
bir kifli de¤ilim.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”‹lk tan›fl›kl›¤›n›z Kanal B’deki

bir program› münasebetiyle oldu
dediniz de¤il mi?”

      Prof. Haberal:
”fiimdi evet yani öyle

hat›rl›yorum. Tabi flimdi onun
fleyinde detay›n›, beni(m)
hat›rlad›¤›m odur; e¤er baflka bir fley
varsa ve Do¤u Bey de oradaysa
lütfen kendisi aç›klas›n.”

      Av. Helvac›:
”Bu davan›n san›¤› de¤il o;

birinci iddianamenin san›¤›.”

     Prof. Haberal:
”Ha anlad›m, anlad›m evet.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Dosyam›z san›klar›ndan Ahmet

Hurflit Tolon; Hereke sokaktaki sizin
belli sosyal etkinlikler için
kulland›¤›n›z› söyledi¤iniz büroda
sizin izniniz dahilinde platform
çal›flmalar› yapt›¤›n› beyan ediyor.
Burada kendisiyle.”

      Prof. Haberal:
”Evet efendim.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Do¤u Perinçek’in

görüfltü¤ünden bahsediyor. fiöyle
beyan›n› tam olarak aktar›yorum
size.”

      Prof. Haberal:
”Tabi buyurun.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”O tarihte Ankara ilinde Profesör

Doktor Mehmet Haberal’›n platform
çal›flmalar›nda yararlanmak üzere
müsaade etti¤i Hereke Sokak No
4’teki binaya kendilerini davet
etti¤ini. Do¤u Perinçek yan›nda iki
kifliyle beraber geldi¤ini, seçimlere
çok az bir zaman kald›¤›n› çok
tan›nm›fl bir kifli oldu¤unu,
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de¤erlendirmeler yapt›klar›n›, flahs›n›
‹stanbul birinci bölgeden aday
göstermek istediklerini, birinci
bölgeden veya ikinci bölgeden liste
bafl› yapmak istediklerini
söyledikleri, siyasetle, kendisi Ahmet
Hurflit Tolon cevaben, siyasetle
u¤raflmad›¤›n› siyasi kimlik tafl›ma
arzusunda olmad›¤›n›, hiçbir siyasi
partide görev almayaca¤›n› kusura
bakmamas›n› söyledi¤ini, oldukça
›srar ettiklerini kararl› bir flekilde
olmayaca¤›n› söyledi¤ini bunun
üzerine ‹flçi Partisi’nin baflkan›
olmas›n› istedikleri, partinin ismini
de de¤ifltirebileceklerini
söylediklerini ve görüflmenin böylece
bitti¤ini.

Böyle bir görüflmeden haberdar
m›s›n›z herhangi bir flekilde orada
bulundunuz mu, bu konudaki bilginiz
nedir?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r, hay›r ben böyle bir

görüflmeyi orada yapmad›m benim
haberim yok. Yani hiç bilgim yok,
ben itiraf edeyim ki ilk defa burada
duyuyorum. Dolay›s›yla o konuda
baflka bir bilgi veremeyece¤im. Ben
her zaman.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Sizin bilginiz dahilinde olan bir

görüflme de¤il, olarak anlad›m de¤il
mi cevab›n›z›?”
      Prof. Haberal:

”Evet evet, benim bilgim

dâhilinde olan bir fley de¤il hay›r.
Ha yani benim d›fl›mda olan bir
olay.”
    Üye Hk. Hafl›lo¤lu:

”Evet. Devam ediyor Ahmet
Hurflit Tolon beyan›na.”

      Prof. Haberal:
”Evet.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Seçimlerden bir süre sonras›nda

eski ad› Diyalog Gurubu olan ve
toplant›lar›nda yöneticili¤ini
Kamuran ‹nan’›n yapt›¤› bir
toplant›ya davet edildi¤ini,
Gölbafl›nda Patalya Oteli’ne gitti¤ini
orada kalabal›k bir grup oldu¤unu
ve içlerinde Do¤u Perinçek’in de
bulundu¤unu, toplant›da baz›
gazetecilerin oldu¤unu bunlardan
birinin de Güler Kömürcü oldu¤unu,
Do¤u Perinçek’in yapt›¤›
konuflmalarda derhal bir parti
kurulmas› gerekti¤i, partinin ad›n›n
ise Milli ‹ktidar Partisi olmas›
gerekti¤ini söyledi¤i daha sonra
dönem içerisinde 40 kiflilik toplant›lar
oldu¤unu, flahs›n›n da yani Ahmet
Hurflit Tolon’un bu toplant›lara
kat›ld›¤›n› Do¤u Perinçek’in de bu
toplant›lara kat›ld›¤›n› beyan
etmifltir.”

Prof. Haberal:
”Evet.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
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”Gölbafl› Patalya Otel’de olan
bir toplant› tarih de, 14.01.2008
olarak muhtelif beyanlardan
ç›kard›¤›m›z tarih.”

      Prof. Haberal:
”Evet, evet do¤ru.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Bu toplant›da, siz de bulunuyor

muydunuz?”

      Prof. Haberal:
”Tabi tabi bu toplant› ilk defa

Patalya Oteli’nde yap›lan toplant›d›r
diye hat›rl›yorum ben ve söyledi¤iniz
isimler do¤rudur. O da flunu
gösteriyor, yani orada milli
egemenlik hareketinin yapm›fl oldu¤u
toplant›lar bas›na aç›kt›r. Herkes
oraya gelebiliyor, gazeteciler, sadece
Say›n Güler Kömürcü de¤il, Say›n
Sabahattin Önkibar, Say›n Hulki
Cevizo¤lu da, o toplant›ya kat›lan
gazetecilerdir.

Zaten ertesi gün de bu, bas›nda
detayl› bir flekilde yaz›lm›flt›r. Do¤u
Bey ben yanl›fl hat›rlam›yorsam bir
kez o zaman o toplant›ya kat›ld›¤›n›
gördüm yani orada idi ve Say›n
Tolon da zaten bizim bu milli
egemenlik hareketinin bu tür
toplant›lar›na kat›lan bir kiflidir.”

      Av. Helvac›:
”Bas›n bildirisiyle aç›klanm›fl,

ayn› zamanda.”

      Prof. Haberal:
”Tabi tabi arkas›ndan, pardon bu

toplant›n›n arkas›ndan da o Milli
Birlik de¤il, Milli Egemenlik
Hareketi diye kamuoyuna da, gerekli
aç›klamalar yap›lm›flt›r.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Do¤u Perinçek zaten Milli

‹ktidar Hareketi olarak bu kavram›
kullan›yor. Fakat bir yerde buna Milli
Egemenlik Hareketi de diyor
kendisi.”

      Av. Helvac›:
”Anlafl›lamad›.”

      Prof. Haberal:
”Efendim Milli Egemenlik, flimdi

flöyle söyleyeyim bu konu orada
acaba yeni oluflturulacak, ki daha
parti falan ortada yok. Yeni
oluflturulacak organizasyonun ismi
Diyalog Grubu de¤il de, acaba baflka
ne olabilir diye tart›fl›ld› ve sonunda
bunun Milli Egemenlik Hareketi diye
isimlendirilmesine karar verildi ve
o tarihten itibaren de, bu
organizasyonun, bu grubun ismi
Milli Egemenlik Hareketi
olarak zaten bas›na
duyuruldu, aç›klamalar
yap›ld› ve bundan sonraki
çal›flmalar da bu isim alt›nda
yap›ld›.”

      Av. Helvac›:
”Do¤u Perinçek’in teklifi
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miydi?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r hay›r yok hay›r.”

      Prof. Haberal:
”…. Tamam hay›r flöyle, Say›n

Baflkan bu söyledi¤im gibi, bu
toplant›da de¤iflik isimler
tart›fl›labilir, tart›fl›lm›flt›r da ama
sonuç olarak bu organizasyonun
Milli Egemenlik Hareketi ismi
alt›nda devam edilmesi karar›
al›nm›flt›r.

Arkas›ndan Say›n Kamuran
‹nan’›n imzas›yla, bu da
toplumumuza duyurulmufltur.

Kald› ki, söyledi¤im gibi
san›yorum önce Sabahattin Önkibar,
bunu Yeniça¤ Gazetesi’nde yazm›flt›r
ve herhalde Hulki Bey de zaten Say›n
Kömürcü de, Say›n Cevizo¤lu da,
ya bu konunun içindeydi yani bas›na
kapal› aç›k falan diye bir fley de¤il
her fleye aç›k toplant›yd› bu.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Burada Ahmet Hurflit Tolon’un

ifadesinde devamla söyledi¤i bir
husus var, daha sonra 40’ar kiflilik
toplant›larla da bu hareket konusunda
muhtelif görüflmeler yap›ld› diyor,
siz bu 40’ar kiflilik yap›lan
toplant›lara da kat›ld›n›z m›?”

      Prof. Haberal:
”Efendim flimdi gayet tabi

kat›ld›m ama hepsine kat›lma

imkan›m olmad› bunu, benim zaten
dün de, oradaki beyefendilerden birisi
bu konuda aç›klama yapt›lar tabi ben
cerrah›m ameliyat›m bitmez veyahut
da acil bir fley ç›kar oraya giderim,
her toplant›ya kat›lmam söz konusu
olmad›; ama bu bir grup çal›flmas›
yani ülke için. Hep söylüyoruz bunu.
Acaba daha nas›l yararl› olabiliriz
diye bir tart›flma grubudur bu. Ve o
toplant›lara benim müsait zaman›m
oldu¤u sürece kat›ld›m, onun d›fl›nda
da arkadafllar›n zaten yapt›¤›
toplant›lardan sonra bana da zaman
zaman bu konuda iflte flunlar
görüflüldü diye gelip aram›zda
konuflmalar›m›z oluyordu.

Yoksa bunun özel bir halde,
özellikle flunlar diye hiyerarflik düzen
içerisinde yap›lm›fl bir organizasyon
de¤il tamamen, bir yani sosyal bir
aktivite kabilinde yap›lan bir
toplant›d›r.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”fiimdi siz de biraz önce

de¤indiniz, toplant›ya bir k›s›m
gazetecilerin de kat›ld›¤›ndan
bahsettiniz. Sabahattin Önkibar da
bu gazetecilerden birisi, kendisi de
bunu köfle yaz›s›na tafl›m›fl.

fiu ifadeleri kullan›yor; Ufuk
Söylemez ard›ndan ’Kamuran ‹nan’›
arad›. ‹kisinin ortak mesaj› fluydu;
Patalya Oteli’ndeki toplant›ya
mutlaka kat›lman›z› istiyoruz ve
önceki gün ö¤le sonras›nda, bu
davete icabet için Gölbafl›’nda
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bulunan Patalya Oteli’ne gittik.
Organizasyonun büyük destekçisi
Baflkent Üniversitesi’nin Rektörü
Profesör Doktor Mehmet Haberal’›n
karfl›lad›¤› 100’ün üstündeki davetli
toplant› salonuna al›nd›. Önce mini
bir kokteyl ve ard›ndan toplant›.
Konuflulanlar›n içeri¤ine geçmeden
önce kat›l›mc›lardan bir kesit
sunal›m; Gülsüm Toker, Bilge Han,
Gülsüm Toker Bilgehan, Mümtaz
Soysal, Do¤u Perinçek, Yaflar
Okuyan, Hurflit Tolon, Yusuf
Hallaço¤lu, Tuncer K›l›nç, An›l
Çeçen, Arma¤an Kulo¤lu, Hasan
Ünal, Nejdet Pamir, Hulki Cevizo¤lu,
Mustafa Balbay, Güler Kömürcü,
R›za Zelyut, Çetin Yetkin, Vural
Savafl, fiükrü Sina Gürel, Gökhan
Çapo¤lu, Ali Il›ksoy, Sina Akflin,
Sadi Somuncuo¤lu, Ayfer Y›lmaz,
Hasan Korkmazcan, Talat fialk, Bilal
fiimflir, Alparslan Ifl›kl›, Yaflar
Hac›saliho¤lu, Zerrin Bafler,
Abdulkadir Çevik, Fethi Bolay›r Naci
Ünver, Ender Ar›kan, Ahmet
Mumcu, Mete Akyol ve daha birçok
isim.’

Do¤ru mudur efendim bu?”

      Prof. Haberal:
”Evet evet yani flu anda tabi kesin

ya bunlar› net net (hat›rlayamam)
ama kabaca söylemek
durumunday›m bu okudu¤unuz
isimler evet do¤ru.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:

”Burada flöyle bir beyanda
bulunuyor, Sabahattin Önkibar; 

’Ortam›n yorumland›¤›n› siyasi
atmosfer konusunda konufluldu¤unu
ancak baz›lar›n›n umdu¤u gibi
toplant›da de¤il ç›¤›rtkanl›k; darbeyle
ilgili olarak emin olun, zerre bir
imada dahi bulunulmad›. Salon ya
da kat›l›mc› profili, ihtiras tramvay›na
binmifl heyecanl› tiplerden ziyade,
Cumhuriyet için gerçekten samimi
olarak endiflelenen insan portrelerini
yans›t›yordu. Paranoya ya da gerçek,
kat›l›mc›larda müthifl bir endifle
hakimdi. Davetlilerin pek ço¤u,
toplant›y› kurtulufl öncesindeki Sivas
ve Erzurum kongreleri hüviyetinde
alg›lad›¤› ve kendileri de, bu
kongrelere kat›lan, kendilerini de bu
kongrelere kat›lan delegeler gibi
gördü.’

Böyle bir yorum yapm›fl
Sabahattin Önkibar, kat›l›mc›lar
ad›na da kendine göre bir yorum
yapm›fl, böyle bir atmosfer mi
vard›?”

      Prof. Haberal:
”fiimdi,  önce flunu belirtmek

istiyorum; Sivas ve Erzurum

kongreleriyle gurur duyuyorum

ben. ‹nan›yorum ki; Türkiye

Cumhuriyeti’nin bütün

vatandafllar› bunlarla gurur

duyuyor. Çünkü, bugün ülkemizin

varl›¤› o toplant›larda at›lan

sa¤lam temellere ba¤l›d›r.

‹ki; o toplant›da benim
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hat›rlad›¤›m, kesinlikle ki her zaman
gurur duydu¤umuz o milli
toplant›lardan hadi böyle bir hani
gelelim de iflte flunu yapal›m diye
ben hat›rlam›yorum.

Orada Say›n Hurflit Tolon
bulunuyor, ama söylüyorum, Say›n
Sabahattin Önkibar kendi yorumunu
yapm›fl. ‹yi ki de flu flekilde
yorumlam›fl; çünkü yani gerçekten
söylüyorum, o kongreler hepimizin
gurur duydu¤u bu ülkenin temel
tafl›n› oluflturan toplant›lard›r ve o
toplant›larla da gerçekten gurur
duyuyoruz. Yani burada
yad›rganacak herhangi bir fley yoktur
Say›n Baflkan.

Ama orada biz hani
herhangi bir flekilde bir
hareket planlayal›m de¤il
burada önemli olan fley daha
önce de söyledi¤im gibi bir
siyasi oluflum; yeni bir siyasi
oluflum (onu özellikle belirtmek
istiyorum) acaba oluflabilir mi
ki ülkemize daha fazla katk›
sa¤layal›m.

Ama di¤erleri Say›n Önkibar’›n
tamamen kendi yorumlar›d›r.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Zaten Önkibar darbeyle ilgili

olarak emin olunuz zerre bir imada
bulunulmad› diyor yani yorumlar›n›
bu flekilde yapm›fl. “

     Prof. Haberal:
”Olabilir onun yorumu.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Biraz önce de¤indim ben Do¤u

Perinçek genelde bu hareket için
milli iktidar harekat› tabirini
kullan›yor, ancak bir telefon
konuflmas›nda o da bu hareket için
milli egemenlik hareketi ifadesini
kullan›yor. “

      Prof. Haberal:
”Evet, fiimdi.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Üçüncü davada milli iktidar

hareketi, milli cephe toplant›s›
kat›l›mc›lar› diye de¤iflik
klasörlerdeki belgelerde biraz önce
Sabahattin Önkibar’›n da bahsini
etti¤i kat›l›mc› listesi burada da
say›lm›fl, 14 Ocak 2008 tarihli
Patalya Oteli Ankara diye. Milli
iktidar hareketinin M‹H olarak
k›salt›lm›fl kat›l›mc› listesinden
bahsetmifl. Yine bir baflka yerde ( 1-
2 kelime anlafl›lmad›) klasör 9 sahife
54’te milli cepheye ça¤›r›lanlar diye
ortak isimlerin bulundu¤u baz›
isimler geçmifl.

fiimdi benim sorum flununla
alakal›, size bu bilgileri verdikten
sonra, birinci iddianame 321.
klasörde kuflatma nereden yar›l›r diye
bir doküman var, Do¤u Perinçek ile
ilgili dosyada 321. klasörde birinci
davan›n. Orada milli kuvvetler
s›ralan›yor milli halk hareketi, milli
güç birli¤i, ulusal medya, Türk
ordusu vesaire diyor ve orada flöyle
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bir ifade kullan›yor; orduya düflen
görev milletiyle birleflerek Kemalist
devrimden gelen tarihsel birikimin
ve anayasan›n kendisine verdi¤i
ülkeyi savunmak, milli ba¤›ms›zl›¤›
ve Cumhuriyeti d›fl ve iç tehdide
karfl› korumak, bugün ise daha çok
kazanmakt›r. Çünkü Türkiye’nin
bugün esas olarak kurulacak bir
ba¤›ms›zl›k ve Cumhuriyeti
bulunmuyor. Tam ba¤›ms›zl›¤›
yeniden kazanmak ve Cumhuriyeti
yeniden kurmak önümüzdeki
görevlerdendir. Ordu bu görevlerini
milletiyle birleflerek yapacakt›r.

Milli hükümetin kurulmas›ndan
bahsediyor, sizin Patalya’daki
toplant›da orduyla alakal› bir tasarruf,
orduyla alakal› görüfl, ordunun
milletiyle birleflmesi vesair konulara
de¤inildi mi?”

      Prof. Haberal:
”Kesinlikle hay›r kesinlikle,

kesinlikle böyle bir konu gündeme
gelmemifltir. Di¤erleri Do¤u Bey’in
kendi fikirleridir tabi o da tamamen
o da Do¤u beyin kendisini ba¤lar
ama, kesinlikle hiçbir toplant›m›zda
sadece Patalya’daki de¤il, gerek
Diyalog Grubu gerekse Milli
Egemenlik Hareketi’nin hiçbir
toplant›s›nda kesinlikle ordumuzla
ilgili herhangi bir fley gündeme
getirilmifl de¤ildir.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Siz savunman›zda flöyle bir tabir

kulland›n›z; anti demokratik olaylara
tepkisi olan bir insan›m o yüzden
ayd›nlar bildirgesine de imza koymufl
bu yüzden soruflturmaya tabi
tutulmufl birisiyim dediniz.”

      Prof. Haberal:
”Evet.”

Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”O yüzden özellikle bu soruyu

sordum ben size. Yani toplant›larda
anti demokratik anlam ç›kabilecek
modern demokratik toplumlardaki
ilkelerle ba¤daflmayacak konular
gündeme gelir miydi?

O yüzden bu soruyu sordum.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r flimdi flunu belirtmek

istiyorum, 80 ihtilalinin sonras› hatta
bugün dahi onun sorgulanmas›
gündemde ve yanl›fl anlafl›lmas›n tabi
o dönemde hep böyle bir fley
geliflmekte, kusura bakmay›n hani
bizlerin biraz da cesur
davranmas›yd›. Evet o zamanlar
bizim dikkatimizi çeken birtak›m
anti demokratik uygulamalar vard›
biz de onun için böyle bir
organizasyona girdik ve sonunda
ceza ald›k. Ama burada anti
demokratik (uygulamalar) yap›ld›
diye zaten hiçbir zaman o
toplant›larda bunu kesinlikle
belirtmek istiyorum.

Böyle bir fley gündeme gelmifl
de¤ildir, anti demokratik (uygulama)
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yap›l›yor, bunu getirelim demokrasi
haline, getirelim anlam› de¤il. Evet
ülkemizin hepimiz biliyoruz birtak›m
sorunlar› var, ya hani içeride
sorunlar›m›z var söyledim, ulusalc›
sorunlar›m›z var.

Dolay›s›yla bizim hedefimiz
ülkemize daha çok nas›l katk›
sa¤layabiliriz?

Onun d›fl›nda baflka bir fley
olmam›flt›r olmaz da.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Bir önceki gün iddia makam›

taraf›ndan size Yalç›n Küçük’ün belli
notlar› soru olarak yöneltildi burada
de¤inilmeyen bir iki nokta oldu bu
konuyu açman›z› isteyece¤im. “

      Prof. Haberal:
”Tabi buyurun.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Yalç›n Küçük sizin hocan›z

oldu¤unu söyledi¤iniz birinin
evinden örgüt evi gibi güya örgüt
evi gibi bahsediyor.

Bir baflka yerde ileriki metinde
sizin Tofafl steyfl›n vagon marka
arac›n›z› da örgüt ifllerinde
kulland›¤›n›z› söylüyor.

Bu tabirleri açar m›s›n›z veya
de¤erlendirir misiniz, ne demek örgüt
iflleri, örgüt evi?”

      Prof. Haberal:
”fiimdi ben lütfen beni ba¤›fllay›n

dün tabi o hava içerisinde bir tabi

yanl›fl bir fleyde bulundum, benim
Tofafl 124 arabam benim asistan
oldu¤um dönemlerde olan arabamd›.

Dolay›s›yla ben o konuyu bu
vesileyle düzeltmek istiyorum. O
dönemde benim ya lütfen bu konuda
beni ba¤›fllay›n›z, çünkü o hava
içerisinde söyledi¤im bir fleydi ben
Amerika’ya gitmifl dönüflte (Audi)
A (bir kelime anlafl›lamad›) 80 diye
bir araba alm›flt›m o arabam vard›. 

Yani Tofafl diye bir arabam o
dönemde yoktu bunu özellikle
belirtmek istiyorum.

Dolay›s›yla benim herhangi bir
arabam bu konularda kullan›lmad›
ve böyle bir fleyle ilgim yok benim.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Say›n baflkan›m bir hususu

ekleyebilir miyim?”

      Mh. Baflkan›:
"Avukat han›m lütfen not edin

hepsini biraz sonra size söz
verece¤im toparlars›n›z hepsini.”

      Av. Helvac›:
”Peki efendim.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Bu bahsi geçen örgüt iflleri,

örgüt evi bu tabirler konusundaki
beyan›n›z› alacakt›m.”,

      Prof. Haberal:
”fiimdi ben bu konular› say›n

baflkan dün de ifade ettim, çok üzücü
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buluyorum çok a¤›r buluyorum. 
fiimdi bu ayd›nlar dilekçesi

konusunda benim merhum hocam
Doktor Hüsnü Göksel gerçekten dün
de söyledim, ülkemiz iflgal alt›nda
iken ‹stanbul’dan Band›rma’ya
annesi taraf›ndan pasaportla
götürülen kiflidir. Bu konular›
anlatt›¤› zaman Doktor Göksel’in
Doktor Göksel hocam›n merhumun
gözlerinden böyle yafllar ak›yordu o
günleri anlat›rken. Doktor Göksel
yapt›¤› her fleyi aleni yapan aç›ktan
yapan bir kiflidir, maalesef dün de
söyledim yani bafl›nda profesör
unvan› bulunan bir kiflinin Doktor
Göksel’i bu flekilde itham etmesi
beni fevkalade üzmüfltür hakikaten
yani bunu anlamakta zorluk
çekiyorum.

Ben asl›nda Doktor Göksel’in
evinde dahi toplant› yap›ld›¤›n› bu
vesilelerle ö¤rendim, çünkü söyledim
doktor Göksel bir gün Hacettepe’de
beraber ayn› departmanda
çal›flt›¤›m›z kiflidir bana dedi ki böyle
bir fley haz›rlad›k ama, sonuna
katlanman› istemiyorum demesine
ra¤men ben ülkede bu tip fleyler
oluyor ben bunu yapar›m dedim o
kadar.

Onun d›fl›nda herhangi bir bilgim
yoktur.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Birinci iddianame san›klar›ndan

Ergün Poyraz’›n sizin hakk›n›zdaki
belli isnat ve ithamlar› size soru

olarak yöneltilmifl. Ergün Poyraz’›n
bu isnat ve ithamlar› sorularda
mevcut, dosya içeri¤inde mevcut,
bunlar› siz de biliyorsunuz.”

     Prof. Haberal:
”Evet.”

      Üye hakim Sedat Sami Hafl›lo¤lu:
”Ben Ergün Poyraz’la alakal› ne gibi
bir ifllem yapt›n›z, hukuki, çünkü
buradaki iddialar, ciddi iddialar
ithamlar ne gibi bir ifllem yapt›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Ben tabi, tabi tabi ben onu

aç›klayay›m ben Ergün Poyraz’›
tan›mam o da beni tan›maz yapt›¤›
fleyler tamamen kendi yorumudur ve
ayr›ca ben e¤er yanl›fl
hat›rlam›yorsam arkadafllar›m bunlar›
söylesinler, kendisinden, avukatlar›m
kendisine noterden bir protesto çektik
evet bir teksif (tekzip) gönderdik onu
evet bu da dosyada mevcut.

Onun d›fl›nda ben Ergün Poyraz’›
tan›mam.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Herhangi bir tazminat davas›

atç›n›z› m›, veya suç duyurusunda
bulundunuz mu?

Buradaki ithamlar› dikkate
ald›¤›m›zda soruyorum ben, çünkü
bir k›sm›n› h›zl›ca okuyay›m, 

Ecevit’in rahats›zl›¤›nda yanl›fl
tedavi uyguland›¤›n› sizin ald›¤›n›z
krediden dolay› hazineye zarar
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verdi¤iniz vesair vesair diye belli
itham ve isnatlarda bulunmufl. 

Bununla alakal› bir dava veya
suç duyurusunda bulundunuz mu?”

      Prof. Haberal:
”fiimdi asl›nda noterden

gönderdi¤imiz tekzipte bu var ama
uygun görürseniz esas, konuyla ilgili
olan avukat›m Belgin Özersin bu
konuda bilgi verebilir ama isterseniz
sonunda versin çünkü o zaman ben
bunlara bakt›¤›mda gerçekten hiç
ilgim olmayan konular› orada
gündeme getirmifl, beni tan›mayan
beni bilmeyen ve bu konular›
benimle görüflmeyen bir kiflinin
bunlar› gündeme getirmesi beni ve
onu kitap haline getirmesi gerçekten
çok üzücü olmufltur.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Bu soruyu flu yüzden

soruyorum; san›k Ergün Poyraz’›n
bu iddialar›ndan bir k›sm›n› size karfl›
yönelten kiflilerle ilgili muhtelif
tazminat davalar› açm›fls›n›z. 

Bunlardan bir k›sm› sonuçlanm›fl
bir k›sm› devam etmekte
diyorsunuz.”

      Prof. Haberal:
”Do¤ru.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Ergün Poyraz da ayn› konular›

gündeme getirmifl genel olarak baflka
konular da gündeme getirmifl o

yüzden dava süreci oldu mu hukuki
bir niza oldu mu aran›zda?”

      Av. B. Özersin::
”Dava aç›lm›fl.”

      Prof. Haberal:
”fiimdi flöyle söyleyeyim benim

her zaman bu konuda gayet iyi
hat›rl›yorum avukatlar›mdan talebim
flu olmufltur bu konuda gerekli yasal
(ifllemler) neyse derhal yap›n›z.

O avukat›m da burada flimdi ya
bugün ve dava aç›lm›fl flimdi
avukatlar›m öyle söylüyorlar.

Ama önce bir evet.”

      Av. B. Özersin::
”Önce efendim bu konuda k›sa

bir bilgi vereyim.”

      Mh. Baflkan›:
"Efendim onlar› not edin, lütfen

size söz verildi¤inde lütfen
bölmeyelim, size söz verildi¤inde
ona da aç›klama getirin.”

      Prof. Haberal:
”Not edin ondan sonra söyleyin,

devam edelim. Ya konu budur.
Evet.”

      Mh. Baflkan›:
"Daha rahat gireriz.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Mustafa Ali Balbay ile ilgili

olarak ‹lhan Selçuk ve Alev Coflkun
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aras›nda bir telefon görüflmesi var.
Alev Coflkun bu telefon görüflmesi
içerisinde Mustafa Ali Balbay’›n bir
koordine görevinden bahsediyor yani
sizinle görüflmesi fakat sizinle
aras›n›n iyi olmad›¤›ndan dolay›
koordine iflini üstlenebilece¤inden
bahsediyor.

Mustafa Ali Balbay’›n herhangi
bir koordinesi, sizinle ilgili bir iflte
sizin bulundu¤unuz bir grupta bir
koordine görevi olmufl mudur?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r kesinlikle bunu da zaten

ben burada ö¤rendim bu vesileyle
ö¤rendim öyle bir fley bilmiyorum.
Hiçbir zaman olmad›.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Alev Coflkun’u tan›r m›s›n›z?

Alev Coflkun.”

      Prof. Haberal:
”Ha Alev Bey’i ben bir kez bizim

Kanal B’nin program›na kat›ld›¤›nda,
flahsen tan›d›m. Onun d›fl›nda uzun
süre parlamenterlik yapm›flt›r, ismen
bilirim. Zaman zaman da gazetelerde
yaz› yazar oradan bilirim ama flahsen
bir defa çok k›sa biz(im) televizyona
konuk oldu¤u zaman
görüflmüflümdür hepsi o kadar.

 Onun d›fl›nda herhangi bir
bilgim yok.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”25 Ekim 2003 tarihinde

kat›ld›¤›n›z› beyan etti¤iniz bir miting
var bu mitingde bir k›s›m
ö¤rencilerin ve akademik görevi olan
bir flahs›n pankart açt›¤› ordu göreve
adl› bir pankart açt›¤›ndan dolay› bir
soruflturma da yap›lm›fl.

Siz bu pankart›n aç›lmas›na
bizzat gözlem olarak flahit oldunuz
mu, ordu göreve pankartlar›n›n
aç›lmas›na?”

      Prof. Haberal:
”fiimdi bunu daha önce de dün

de söyledim, ben bu toplant›ya çok
k›sa kat›ld›m kesinlikle böyle bir
pankarttan ne haberim vard› ne
gördüm, ne de herhangi bir yani
orada kendimle ilgili bir fley olmad›
bilmiyorum. Medyadan ö¤rendim.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Bu ordu göreve pankart›yla

alakal› olarak, vak›f olduktan sonra
medyadan ö¤rendikten sonra,
flahs›n›z ve üniversite olarak herhangi
bir aç›klaman›z k›nama beyan›n›z
vesaire gibi bir eyleminiz söz konusu
oldu mu?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r flimdi bu konu tamamen

orada, adeta böyle hani benim
gazetelerden medyadan anlad›¤›m
kadar›yla bir bak›ma o gün
An›tkabir’e yap›lan yürüyüflü hani
provoke (etmek) için yap›lan bir
korsan gösteri diye ben onu kabul
ettim ve daha sonra bu kiflilerle ilgili

183



yasal ifllemler yap›lm›flt›r. 
Dolay›s›yla böyle bir fleyle ilgili

e¤er böyle bir fley yap›lsa o zaman
sanki böyle bir fley varm›fl da bu
protesto ediliyormufl gibi diye ben
de¤erlendirdim.

Dolay›s›yla ben üstünde
durmad›m yani önemli de
bulmuyorum.”

      Av. Helvac›:
”Anlafl›lamad›.”

      Prof. Haberal:
”Tabi. Kald› ki olay› (An›tkabir’e

yap›lan yürüyüflü) YÖK baflkan›,
yani yüksek ö¤retim kurulu organize
etmifl, birinci derecede sorumlusunun
onlar›n olmas› gerekirdi ama bunlara
gerek yoktu zaten; korsan bir
gösteri.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Üniversiteniz bünyesinde kök

hücreyle ilgili bir çal›flma var m›d›r
herhangi bir merkez kurulu mudur?
Kök hücre.”

      Prof. Haberal:
”Kök hücre.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Evet.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r yok bizde kök hücreyle

ilgili bir çal›flma yoktur.
Biliyorsunuz kök hücre

gerçekten son dönemlerin çok önemli
bir konusu, t›pta kullan›l›yor. Ama
flu anda bizim hiçbir tesisimizde
böyle bir fley, böyle bir kurumumuz
yoktur.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Böyle bir fley, proje olarak dahi

olsa var m›d›r üniversitenizde, yani
böyle bir merkez kurma bu konuda
derinlemesine çal›flma yapma bu
konudaki akademisyenleri toplama
vesair?”

      Prof. Haberal:
”fiimdi Türkiye Cumhuriyeti

t›bb›n en ça¤dafl olan yöntemlerini
aramakla yükümlüdür, biz bunu
yapmazsak o zaman görevimizi
yapmam›fl oluruz.

Dolay›s›yla bugün kök hücre
çal›flmalar› gerçekten baz› konularda
özellikle ümit vericidir, e¤er
imkan›m›z olursa en az›ndan bunun
ne oldu¤unu bilmek için onun
üzerinde elbette ki çal›flmak isteriz
çal›fl›r›z da, ama flu anda yani böyle
bir çal›flmam›z yok. Hani yar›n ne
olacak tabi onu bilemem, ama kök
hücre bugün gerçekten t›pta adeta
hani yeni bir tedavi yöntemini
bafllatan bir sistem olarak görülüyor.

Ama yar›n ne olur tabi onu
bilemeyiz.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Bu soru size flu yüzden

yöneltildi, g›yab›n›zda yap›lan bir

184



telefon görüflmesi var. 20.05.2008
günü Mevlüt Ayd›n ile Ercüment
Oval› aras›nda “Sayemde ihaleyi
ald›n, senin fiyatlar› koymufl olsayd›k
çoktan flifltiydik” diyor Ercüment
Oval›. Mevlüt’ün “Niye 50’fler lira
metrede yüksekti benimki. Ercüment
Oval›, “fiimdi demifl ki fley, Mehmet
Haberal bir kere demifl bu kat› onlara
veririz ama di¤erinde oturup
konuflaca¤›z biz de yapar›z. Böyle
olsun flimdi 30 May›s’ta DPT’ye
veriyorlar DPT’den proje
ç›kmayabilir kabul edilmeyebilir.
Mehmet Haberal demifl ki hiç önemli
de¤il DPT’den de ne kopar›rsan
kopart›n gerisini biz yapaca¤›z demifl.
San›k Ercüment Oval› kök hücre ile
ilgilenen bu anlamda belli ticari
giriflimleri olan bir kifli Mevlüt Ayd›n
ile yapt›¤› konuflmada sizin ile bir
irtibat›ndan bahsediyor bu soru o
yüzden yöneltildi.”

Prof. Haberal:
”Tabi bir defa ben bu kifliyi

tan›mam, kim oldu¤unu da bilmem
bir, iki benim devletle olan yani para
baz›nda devletle olan yani Baflkent
Üniversitesi’ni kastediyorum, 

Baflkent Üniversitesi’nin devletle
devlet bütçesiyle iliflkili olan taraf›,
heyetim konusunda vak›f
üniversitelerine yard›m etme fonu
var onu da tayin eden Maliye
Bakanl›¤›’d›r.

Onun da kriterleri vard›r ki, son
birkaç y›ld›r zaten onu da alm›yoruz

dolay›s›yla benim devlet bütçesiyle
olan iliflkim sadece bu kadard›r. 

Di¤eri bugün Baflkent
Üniversitesi’nin bütün
organizasyonlar› Baflkent
Üniversitesi’nde çal›flan
arkadafllar›m›z›n al›n teridir ve her
y›l diploma töreninde de ben ç›kar›m
derim ki, ben flimdi size hesap
verece¤im ama Baflkent
Üniversitesi’nde çal›flanlar›n al›n
terinin hesab›n› verece¤im yoksa ne
devlet bütçesinin paralar›n› ne de
devlet bankalar›n›n paralar›n› çünkü
bunlar› kullanm›yorum.

Dolay›s›yla böyle bir projeden
haberim yok bunlar tamamen benim
d›fl›mda yap›lm›fl veyahut da yaz›lm›fl
fleylerdir bunu da kabul etmiyorum.”

      Naip Hk. Çalmuk:
”Ara verme flans›m›z var m›

baflkan›m? Doktor bey söylüyor.”

      Mh. Baflkan›:
"Bir soru var ba¤lant›l› bir soru

var o bitsin verece¤iz.”

      Prof. Haberal:
”Tabi tabi.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Abdülkadir Sezgin isminde

birini tan›yor musunuz?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r tan›m›yorum.”
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      Duruflmaya k›sa bir ara verildi.

      Duruflmaya kald›¤› yerden devam
olundu.

      San›k Mehmet Haberal video
konferans yöntemiyle tekrar huzura
al›nd›.

      Çapraz sorgusuna devamla.

      Prof. Haberal:
”Dinliyorum efendim.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Ahmet Hurflit Tolon ile

11.06.2008 tarihinde saat 13:49’da
yapt›¤›n›z görüflmede Ahmet Hurflit
Tolon’un derin sayg›lar›m›
sunuyorum bu ifl sizinle beraber
olacak bu öbür ifl Hereke ifli bu sizin
bulundu¤unuz yerde olur baflka türlü
olmaz. Bu birkaç kez okundu
içeri¤ini biliyorsunuz.”

      Prof. Haberal:
”Evet.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Devam edece¤im.”

      Prof. Haberal:
”fiimdi bunu dün de aç›klad›m.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Daha soruyu sormad›m.”

      Prof. Haberal:

”Ha affedersiniz hay›r, onun için
fley yapt›m buyurun dinliyorum
efendim.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Bu dümene oturttu¤unuz insan

önemli oldu mu efendim,” diyor
Ahmet Hurflit Tolon.

Burada bahsedilen bir deklere
edilmesi düflünülen partiden
bahsediliyor, Hurflit Tolon’un
kurulmas› deklare edilecek-edilen
partiyle iliflkisi nedir, sizin bu konuda
bir bilginiz var m›?”

      Prof. Haberal:
”fiimdi daha önce de bahsetti¤im

gibi gerek Diyalog Grubu gerekse
Milli Egemenlik Hareketi bir siyasi
oluflum, yeni bir siyasi oluflum acaba
oluflur mu ki, yani daha fazla biz
(ülkeye nas›l) yararl› olal›m görüflü
içerisinde bu organizasyon yap›lm›flt›
ve Milli Egemenlik Hareketi de bunu
bir deklarasyonla toplumumuza
duyurmufltu, denilmiflti ki; bu Milli
Egemenlik Hareketi bir partiye
dönüflmek üzere çal›flmalar›n›
sürdürüyor.

San›yorum Say›n Hurflit
Tolon’un kastetmek istedi¤i budur.

Onun d›fl›nda baflka herhangi bir
fley olaca¤›n› sanm›yorum.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Hurflit Tolon’un bu partide

herhangi bir görevi konuflulmufl
mudur, daha öncesinden Hereke?”
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      Prof. Haberal:
”Hay›r efendim, hay›r hay›r

flimdi flöyle söyleyeyim, o diyalog
veya Milli Egemenlik Hareketine
kat›lan bir kiflidir Say›n Tolon,
dolay›s›yla daha ortada parti yok ki,
yani partiyle iliflkisi olsun diye daha
bu konular tart›fl›l›yor acaba nas›l
olur, olur mu olmaz m›?

Yani bu konular tamamen fikir
al›flverifli içerisinde cereyan eden
olaylard›r. Hani ortada bir parti
olmad›¤› için ha getirim flu parti ve
bu parti diye konuflulmas› söz konusu
de¤ildir.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Tuncay Özkan ile bir

görüflmeniz var bu konuda size soru
olarak yöneltildi. Tuncay Özkan ve
Mesut Özcan’›n karfl›l›kl›
konuflmalar›nda Mesut Özcan
Tuncay Özkan’a hitaben, Haberal
kardeflimiz mi öteki mi? diye
soruyor. Tuncay Özkan, evet evet
Haberal Haberal diye bir cevap
veriyor. Bu Haberal kardeflimiz mi?
Bu konuda Mesut Özcan ile Tuncay
Özkan’la tan›flt›¤›n›z› söylediniz. 

Mesut Özcan ile herhangi bir
diyalogunuz samimiyetiniz
birlikteli¤iniz olmufl mudur?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r tan›m›yorum, kim

oldu¤unu da bilmiyorum ilk defa
duyuyorum, say›n Özkan’›n da o

herhalde bu cevab› daha rahat kendisi
verir. Yani ben tan›m›yorum Mesut
Özcan kimdir.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Mesut Özcan bir hekim kalp

cerrah›, bu anlamda hat›rlayabildiniz
mi?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r hat›rlamad›m, yani

tan›m›yorum Mesut Özcan kim?
Cevab›m tamam m› Say›n
Baflkan›m?”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Tamam ben bir baflka soruya

geçiyorum o yüzden bekleme
oluyor.”

      Prof. Haberal:
”Tabi tabi hay›r ben bekliyorum

buyurun.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Sizde ele geçti¤i iddia olunan

893 nolu dijital ayg›t içeri¤inde
geçti¤i belirtilen, Ergenekon
bilgilendirme dosyas›, bu dosya kim
taraf›ndan haz›rlanm›flt›r, sizin
aramalarda ele geçen bir dosya,
Ergenekon bilgilendirme dosyas›
dosyan›n içeri¤inde, buyurun.”

      Av. Helvac›:
”Kanal B’dir herhalde, Kanal B’deki
aramada:”
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      Prof. Haberal:
”Hay›r ben böyle bir dosya

hat›rlam›yorum yani.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”893 nolu bir dijital ayg›t CD

veya DVD Ergenekon bilgilendirme
dosyas›.”

      Prof. Haberal:
”Ha flimdi flöyle ben bu konuyu

bilmiyorum muhtemel ki bu
muhtemeldir diyorum arkadafllar›m›z
program yap›yorlard› bu programlara
haz›rl›k olma bak›m›ndan böyle bir
dosyaya eriflmifl olabilirler.

Zaten daha önce de söyledi¤im
gibi Kanal B’de yap›lan
aramalarda benim odamda
ç›kan sadece 3 tane CD var
bunlar›n di¤erleri tamamen
arkadafllar›m›z›n bulundu¤u
ofislerden ç›kan CD’lerdir.

Ve maalesef bu CD’leri
daha önce söyledi¤im gibi
1300 küsur CD’yi benim
ismim alt›nda kodlam›fllar,
o nedenle sanki bütün o
CD’ler benim odamdan
ç›km›fl diye bir fleyleri
(iddialar›) var, o bilgilerden ne
ç›kt› benim haberim yok.

Ve böyle bir CD’den de bilgim
yok bir dakika sonra.”

Av. Helvac›:
”Kanal B’de Gürbüz Evren’in

odas›nda yap›lan arama.”

      Prof. Haberal:
”Ha, Gürbüz Evren olabilir evet

flimdi arkadafllar›m beni uyar›yorlar
Gürbüz Evren diye bir arkadafl›m›z›n
odas›nda ç›km›fl.

Gürbüz Evren arkadafl›m›z bizim
Cuma günleri “Bekleme Odas›”
program› yapan arkadafl›m›zd›r,
demek ki onun odas›ndan ç›km›fl
dolay›s›yla benimle herhangi bir ilgisi
yok.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Ba¤l›ca yerleflkesi Baflkent

üniversitesi Kanal B merkezi
iflyerinde elde edilen CD ve DVD’ler
aras›ndaym›fl Gürbüz Evren
dedi¤iniz flah›s.”

      Prof. Haberal:
”Evet evet orada Gürbüz Evren,

Kanal B’nin “Bekleme Odas›”
program›n› yapan bir arkadafl›m›zd›r
ayn› zamanda bizim d›fl iliflkilerde
sorumlu olan arkadafl›m›zd›r. Burada
görüldü¤ü gibi onun odas›nda ç›km›fl
onu da buradan ö¤reniyorum, ben
bilmiyorum yani tabi söyledi¤im gibi
bütün bu CD’ler sanki benimmifl gibi
muamele görmüfl sonradan bunu
avukatlar›m fark ettiler ve ona göre
gereken ifllemleri yapt›lar.
Dolay›s›yla benimle bir ilgisi yok.”

Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Yavuz Dedeo¤lu isminde birini
tan›yor musunuz?”
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      Av. Helvac›:
”Yavuz Dedeo¤lu.”

      Prof. Haberal:
”Efendim, kim hay›r

tan›m›yorum Yavuz Dedeo¤lu kim?”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Bauviera Almanya Bauviera

Atatürkçü Düflünce Derne¤i
sorumlusu olarak geçiyor kampüsteki
ofiste yap›lan aramada ele geçti¤i
ifade edilen 35 ile numaraland›r›lm›fl
bir adet Avrupa Atatürkçü Düflünce
Dernekleri Federasyonu Avrupa
ADD bafll›kl› 22 May›s 2007
Profesör Doktor Mehmet Haberal
ad›na gönderilmifl ve ekinde
Cumhuriyetimize sahip ç›kal›m
bafll›kl› 22 May›s 2007 tarihli bir
faks.”

      Prof. Haberal:
”Evet flimdi bunu flimdi

hat›rlad›m bizim Atatürkçü Düflünce
bizim ATAMER diye merkezimiz
var o merkezin bafl›nda Profesör
Ünsal Yavuz bulunmakta, Ünsal
Yavuz’u, beyefendi Almanya’ya
davet etmek için bana bu mektubu
göndermiflti. Ve nitekim Ünsal Bey
bu davete icabet etti Almanya’ya
gitti onun d›fl›nda benim her hangi
bir fleyim söz konusu de¤il.

Yani ben bu kifliyi tan›mam.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Tamam, Baflkent Üniversitesi

bürosunda ele geçti¤i iddia edilen
147 ile numaraland›r›lan dan›flma
kuruluna teklif edilenler ibaresi ile
bafllayan Seyit Tosun ibaresi ile son
bulan 2 sayfal›k bir listeden
bahsediliyor. Bu listede.”

      Prof. Haberal:
”Evet”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Ümit Özda¤ ismi var Kemal

Kerinçsiz ismi var. Kemal Kerinçsiz
ile tan›fl›r m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r tan›m›yorum.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Ve burda bahsedilen Dan›flma

Kurulu nedir bu konuyu açar
m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r Dan›flma Kurulu acaba

nedir ben bilmiyorum yani hiç bu
konudan bilgim yok Dan›flma Kurulu
nedir hangi dan›flma kurulundan
bahsediliyor? Bir sürü dan›flma
kurallar› vard›r ve o söyledi¤iniz
Kemal Sevimsiz (Kerinçsiz) kimdir
ben tan›mam, ha olabilir.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Milli güçler ulusal platformu

adl› bir kurulufl hakk›nda bilginiz var
m›d›r? Milli Güçler Ulusal
platformu.”
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      Prof. Haberal:
”Hay›r hay›r yok. Hay›r,

bilmiyorum ilk defa duyuyorum.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Yine aramalarda ele geçti¤i

iddia edilen 155 ile numaraland›r›lan
milli durufl ulusal ç›kar ibaresi ile
bafllayan milli güçler ulusal güçler
platformu ibaresi ile son bulan
doküman içeri¤i anlat›l›yor flöyle
doküman içeri¤i de milli durufl ulusal
ç›kar diyalog grubu yol haritas› taslak
öneri bafll›kl› milli güçler ulusal
platformu imzal› 22 Temmuz 2007
seçimleri sonras› seçim
de¤erlendirmesi AKP ve yapm›fl
oldu¤u icraatlarla ilgili elefltirisel
yaz›lar›n bulundu¤u bir bilgisayar
ç›kt›s› bu da sizde (bulundu¤u) iddia
olunan bir belge, o yüzden bu
kurumlar› sordum milli güçler ulusal
platformu milli durufl ulusal ç›kar
ibaresi ile bafllayan bir doküman.”

      Prof. Haberal:
”Hiç hiç bilmiyorum hiç yani bu

kurulufllar› bilmiyorum o ç›kt›dan da
hiç bilgim yok ya zaten belge hangi,
üniversitede mi ç›km›fl bu?”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Numaraland›r›lm›fl ben o

ürünleri, sizi bilgilendirebilirim.”

      Prof. Haberal:
”Olabilir ama benim bilgim yok

Say›n Baflkan benim bilgim yok.

Yani bunlar› da tan›m›yorum.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Yine 325 ile numaraland›r›lm›fl

toplumsal güç birli¤i bafll›kl› bir bas›n
aç›klamas› 25.01.2008 tarihli faks
ç›kt›s› doküman içeri¤i de özetle
flöyleymifl toplumsal güç birli¤i
taraf›ndan 25.01.2008 günü baflbakan
Recep Tayyip Erdo¤an’›n ‹spanya’da
yapm›fl oldu¤u türban ile ilgili
konuflmas› ile alakal› bas›n
aç›klamas›n›n faks ç›kt›s› bulundu¤u.
Toplumsal Güç Birli¤i diye bir
kuruluflla her hangi bir irtibat›n›z
veya bilginiz var m›d›r?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r hay›r ilk defa duyuyorum

böyle bir toplumla iliflkim yok ve
bilmiyorum da.”

        Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Türkiyem Toplulu¤u ile

Diyalog Grubu veya Milli Egemenlik
Hareketi bünyesinde herhangi bir
diyalogunuz irtibat›n›z birlikte
hareketiniz söz konusu olmufl
mudur?”

      Prof. Haberal:
”fiimdi bu milli egemenlik

dönemi hareketine geçildi¤i zaman
tabi ülkemizde de¤iflik gruplar halen
daha var faaliyet gösteriyorlard›.
Benim bildi¤im kadar›yla bu
Türkiyem Grubu acaba hani
çal›flmalar madem hepimiz ülkemiz
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için gayret sarf ediyoruz hani bu tip
çal›flmalar söz konusu olabilir mi,
zaman zaman benim bulundu¤um
veya benim bulunmad›¤›m
toplant›larda bütün (bu tür) fikir
al›flveriflleri olmufltur.

Ama bunun yani sonunda
organizasyon söz konusu
olmam›flt›r.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Hacettepe üniversitesi difl

hekimli¤i fakültesinde görevli olan
Profesör Doktor Gürhan Ça¤layan’›
tan›r m›s›n›z?

Herhangi bir iliflkiniz
diyalo¤unuz var m›d›r?”

      Prof. Haberal:
”Evet Gürhan tabi tabi Gürhan

Ça¤layan Hacettepe’den, ben de
Hacettepe’de Ö¤retim Üyesi
oldu¤um için, yani orada yetifltim
çünkü, Burhan’›(Gürhan’›) tan›r›m
ya oradan arkadafl›m›zd›r bir ö¤retim
üyesi olan arkadafl›m›zd›r.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Herhangi bir flekilde ortak

çal›flm›fll›¤›n›z veya üniversite
bünyesinde faaliyeti olmufl mudur
bu kiflinin?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r, hay›r yok hay›r hay›r,

hay›r.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:

”Sizin ad›n›za her hangi bir
aç›klama veya faaliyet etkinlik
konusunda kendisine izin vermifl
misinizdir? Böyle bir yetkisi var
m›d›r?”

      Prof. Haberal:
”Kesinlikle hay›r. Hay›r,

kesinlikle ben flunu aç›klamak isterim
benim yapaca¤›m aç›klamalara ben
kem(n)dim imza atar›m. Benim
ad›ma bugüne dek hiç kimseye böyle
bir yetki vermifl de¤ilim.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Bu soru size flu yönden

yöneltildi, 10.08.2006 tarihinde
Profesör Doktor Gürhan Ça¤layan
Hacettepe Üniversitesi Difl Hekimli¤i
Fakültesi klinik bilimler bölüm
baflkan› imzal› olarak 1. dosya
san›klar›ndan Kemal Kerinçsiz’e
hitaben yaz›lm›fl 4 sayfal›k bir
mektup var. Mektup özetle flunu ifade
ediyor teröre destek veren ülkelerin
mallar›n› protesto etmek maksad›yla
yap›lan çal›flmalara destek vermek
için yap›lmas› gerekenler anlat›l›yor.

Mektubun 3. sayfas›nda bu
nedenle öncelikli 3 ülkeden
buyurdu¤unuz gibi mallar›n› tespit
edip boykota bafllay›p sonra durum
tart›fl›labilir.

Elimizdeki imkanlara gelince 1,
US‹AD, Ulusal Sanayici ve ‹fl
Adamlar› Derne¤i, 2, YEMDD
Yeminli Mali Destekleme Derne¤i.
3, sizin derne¤iniz, yay›n kurulufllar›,
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Yeniça¤ Gazetesi bazen Cumhuriyet,
3 Kanal B Televizyonu, 4, Avrasya
Televizyonu, 5, Kanaltürk, 6,
Anadolu’muzda bulunan yerel
televizyonlar, 7, üniversiteler,
Baflkent, Gazi, Hacettepe neler
yap›labilir iki nokta üst üste koymufl
devam etmifl. Bir bu konuda gönüllü
insanlar ve gönüllü kurulufllar
bulmak Atatürkçü düflünce derne¤i
yönetim de¤ifltirdi yeni yönetim
üretim (yönetim), davas›na h›z
verece¤i sözünü bana verdi fleklinde
bir doküman. Yani burda elimizdeki
imkânlar bafll›¤› alt›nda Kanal B
televizyonu Baflkent
Üniversitesi’nden bahsediyor. Bu
soru size o yüzden yöneltildi bu
kiflinin üniversitenizin rektörlü¤ünü
yapt›¤›n›z üniversite ve yönetim
kurulu baflkanl›¤›n› yapt›¤›n›z
televizyonla ilgili herhangi bir görevi
var m›d›r? Bir tasarruf yetkisine sahip
midir?”

      Prof. Haberal:
 ”Kesinlikle de¤il bu belgeyi de
ilk defa buradan sizden duyuyorum,
kesinlikle böyle bir fley de¤il.”

      Av. Helvac›:
“Bir dakika yaln›z, Mehmet bey

birinci iddianamenin konusu bu...”
      Prof. Haberal:

” ...fiimdi ben kesinlikle böyle
bir konudan haberdar de¤ilim ve bu
kiflinin de bizimle herhangi bir iliflkisi
yoktur….”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Levent Temiz, dosyam›z

san›klar›ndan Levent Temiz adl›
biriyle tan›fl›r m›s›n›z? Avukat
kendisi.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r, tan›m›yorum efendim.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Yine Kemal Kerinçsiz’e ait

Vestel dijital marka bilgisayar
içerisinde Büyük Hukukçular
Birli¤i’nin gündem maddeleri
konusunda bir çal›flma var orada
çal›flma oldu¤u iddia ediliyor. fiöyle
ifadeler var ayn› toplant› 20 Yarg›tay
hakimi 16 ceza 4 üye Yarg›tay
görevlendirme yaz›s› ile hizmet içi
e¤itime izin veriyor. Yarg›tay baflkan›
idari izin vard›r idari ifllemdir. 30
hakim adalet bakanl›¤›nca Türkiye
genelinden seçilecek,18 Kas›m’da
gerçekleflecek idari yarg› yetiflemez.
‹dari müracaat yap›lmal› bunlar yani
bafll›klar gündem halinde son k›sm›
sizi ilgilendiren k›s›m. ART ve Kanal
B Ulusal Kanal Levent Temiz
görüflecek Levent Temiz’i
tan›mad›¤›n›z› söylediniz.”

      Prof. Haberal:
”Evet”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Bu kiflinin sizin ilgili oldu¤unuz

kurumlarla Büyük Hukukçular ad›na
herhangi bir görüflmesi söz konusu
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olmufl mudur, bu konuda bir bilginiz,
malumat›n›z var m›d›r?”

      Prof. Haberal:
”Kesinlikle söz (konusu de¤ildir)

hay›r kesinlikle hiçbir bilgim yok.
Bu kifliyi de tan›m›yorum bu flimdi
okudu¤unuz belgeyi de flimdi sizden
ö¤reniyorum.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Sevgi Erenerol ile tan›fl›r

m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Sevgi.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”1. dosya san›klar›m›zdan Türk

Ortodoks patrikhanesi bas›n iflleri.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r hay›r tan›mam hay›r,

hay›r tan›mam, tan›mam, tan›mam.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Ufuk Mehmet Büyükçelebi’yi

tan›mad›¤›n›z› söylediniz. Bunun
yan›nda bir isim daha soraca¤›m ben
size Doktor Titri ile bir maili var bu
flahs›n Kemal fiahin bu kifliyi tan›r
m›s›n›z Kemal fiahin?”
      Prof. Haberal:

”Hay›r tan›m›yorum.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Bu soru size flu yüzden

yöneltildi flüpheli Ufuk san›¤›m›z

Mehmet Ufuk Büyükçelebi’nin,
Exper marka bilgisayar›nda yap›lan
incelemede spam anlayamad›m
tercüman›. msg isimli bir e-posta
dosyas› içeri¤inde
drkemalflahin@yahoo.com.tr isimli
e-posta adresinden
ayd›n.candabak@tercüman.com.tr
isimli e-posta adresine gönderilmifl
bir mesajda flöyle diyor. “Say›n
Candabak NKZ’nin bir yaz›s›
hakk›nda yorumlarla bulunuyor bu
kifli ve yaz›n›n ekte gönderdi¤inden
bahsetti¤i NKZ’ye ait oldu¤u
bahsedilen ›fl›¤a do¤ru direniflçiler
güç birli¤ine bafll›kl› yaz›da Kuvai
Milliye bafll›¤› alt›nda vak›flar›m›z
var. Türk dünyas› araflt›rmalar› vakf›,
Hoca Ahmet Yesevi vakf›, Ahmet
Yesevi vakf› nihayet iflte tek bafl›na
bir ordu gibi Mustafa Özbek ve Türk
metal. ART millet vicdan›n›n sesi
oldu, Kanal B, Kanaltürk
cephemizde, yar› kamu
kurulufllar›nda direniflçiler az de¤il
iflte Sinan Aygün, Türk ifl ve
sendikalar›m›z var fleklinde ifadeler
yer al›yor. Bu soru bu yüzden
yöneltildi. Kemal fiahin adl› kifliyi
doktor olarak bir Titr koymufl
tan›m›yorsunuz?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r bunu hay›r hay›r

tan›m›yorum. Hay›r, tan›m›yorum
bu belgeyi de ilk defa sizden
duyuyorum.”
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      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Mahkememiz taraf›ndan

Tuncay Güney ile ilgili bir ifllem
yap›lm›fl m›d›r diye savc›l›¤a
müzekkere yaz›ld› cevaben
müzekkere geldi soruflturma
yap›lmaktad›r hakk›nda iflte flu flu
evraklar ilgili oldu¤u davada
ç›km›flt›r diye bir beyanda bulunuldu.
Sizin televizyonunuzla alakal› bir
analiz dosyas›ndan da bahsediliyor.
‹çeri¤i gönderilmedi bize; yaln›z bu
konuda bir belge de oldu¤u
söyleniyor. Kanal B televizyonun
kurulufl tarihi tam olarak ne
zamand›r?”

      Prof. Haberal:
”2004 ve kanal B televizyonunda

da bir kere daha belirtmek istiyorum
ki ülkemizin gelece¤ine gölge
düflürecek bir nokta bile kesinlikle
gündeme getirilemez. Kanal B
televizyonu ülkemizin gelece¤ine
katk› sa¤lamak üzere, taraf›mdan
kurulmufl bir kanald›r. Di¤eri, evet.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Bu Tuncay Güney 2001

tarihinde Çenç (Change) oto ile ilgili
olarak Organize Suçlar fiube
Müdürlü¤ü taraf›ndan gözalt›na
al›n›yor ve bir k›s›m evraklar
meskeninde elde ediliyor. Bu
evraklar ‹stanbul a¤›r ceza
mahkemesinde Sultanahmet’teki a¤›r
ceza mahkemesinde bulunduruluyor.
Bu evraklarla alakal› savc›l›k

taraf›ndan çal›flma yap›l›yor ve
Tuncay Güney ile alakal› soruflturma
kapsam›nda kullan›laca¤›ndan
bahsediliyor.

Bize de bir dosya halinde
gönderildi incelememiz üzerine
inceledik orada Kanal B, 40. s›rada
Kanal B analiz dosyas› diye bir dosya
var siz 2004’te kuruldu¤unu
söylediniz kanal›n›z›n.”

      Prof. Haberal:
”Evet”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”2001 tarihli bir belge yani 2001

tarihinde ele geçen bir belge bu belge.
Sizin bu Kanal B isminde daha önce
bir baflka kanal var m›d›r, bir
malumat›n›z var m› veya bu isim
üzerinde çal›flmalar›n›z kurulmadan
kaç y›l önce bafllam›flt›r.”

      Prof. Haberal:
”Hay›r hay›r hiç kurmadan kaç

y›l  önce meselesi de¤ildir ben
do¤rudan e¤itim fakültesini
kurdu¤um zaman o zaman›n RTÜK
baflkan› olan Say›n Fatih Karaca ile
görüfltüm. Ve Fatih Bey’in bu isim
konusunda acaba ismi ne olacak diye
görüfltü¤ümde iflte herkes bir isim
söyledi, ben de dedim ki bu isim
Kanal B olsun çünkü bir defa bu
isimde bir kanal yok. 2, bu B bilimi
ifade etmektedir dolay›s›yla bunun
ismi Kanal B olsun dedim, o flekilde
Say›n Fatih Karaca ile bire bir karar
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verdi¤imiz bir isimdir. Ondan öteye
2001 y›l›nda var m› yok mu bunlar›
bilemiyorum ve o bahsetti¤iniz
belgeden de flimdi burada siz
okudu¤unuz zaman bilgim oluyor. 

Öteki kifliyi zaten tan›m›yorum,
dolay›s›yla herhangi bir ilgimiz
yoktur.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”‹ddianamede 208, 207. sayfada

merhum baflbakan Bülent Ecevit ile
alakal› bir k›s›m beyanlar var. Sizi
de do¤rudan ilgilendiren bir beyan,
bu konuda aç›klaman›z› isteyece¤im.
‹lk gittikleri gün Recai Birgün’ün
ifadesinden “ilk gittikleri gün
kendisine ilerlemifl yafl›na ra¤men
hastanede birçok tetkik ve tahkikat
yap›ld› orada hastanedeki
görevlilerden baz›lar› kendisine 20
yafl›ndaki genç birini dahi bir günde
bu kadar tahlil yap›lamaz”
dediklerini. “Kendisinin yorgun
düfltü¤ünü herhangi bir aç›klama
yapmamas› gerekti¤ini ›srarla
söylememize ra¤men o s›rada
Mehmet Haberal’›n mutlaka birkaç
kelime söylemesini gerekti¤ini
söyledi¤ini. Kendilerinin kap›n›n
önüne ç›kt›klar›nda bütün
gazetecilerin orada olduklar›n› ve
Baflkent Üniversitesi’ne ait kürsünün
dahi haz›rlanm›fl oldu¤unu. O s›rada
Bülent Ecevit’in kürsüde konuflma
yapmak istedi¤inde konuflamad›¤›n›
bo¤az›n›n dü¤ümlendi¤ini hatta
Mehmet Haberal’›n ismini dahi

söyleyemedi¤ini daha sonra konuflma
yapmadan gitti¤ini Mehmet
Haberal’a niye böyle oldu diye
sordu¤umda biz beyefendiye
endoskopi yapt›k ve bo¤az›n› da
uyuflturduk. Bunun için
konuflamam›fl olabilir demesi üzerine
kendisinin de madem böyle bir
durum vard› neden konuflmas›na izin
verip birkaç kelime söylemesini
istediniz diye söyledi¤ini. Mehmet
Haberal’›n da neyse olur böyle fleyler
dedi¤ini kendisinin de o zamanlar
bunun normal bir fley oldu¤unu
düflündü¤ü.

Böyle bir beyan› var bu konuda
sizin beyan›n›z› soruyorum.”

      Prof. Haberal:
”Tabi, tabi teflekkür ediyorum

bir defa bunu tekrar belirtmek
istiyorum ki; bu tan›k yasal bir tan›k
de¤ildir. 2, bu söyledikleri de gerçe¤i
yans›tmamaktad›r ve söyledikleriyle
iliflkili herhangi bir fley söz konusu
de¤il, çünkü bu beyefendi doktor
de¤ildir. Hastan›n ne gereksinimi
oldu¤una o e¤er beyefendi karar
veriyorsa o zaman doktor olmas›
gerekirdi. Halbuki onun görevi
koruma müdürlü¤ü yapmakt›r. 

Dolay›s›yla bu yorumunun da ne
kadar gerçekd›fl› oldu¤u ortadad›r. 

Dolay›s›yla benim kendisiyle bu
flekilde konuflmam da söz konusu
olamaz, bu benim tarz›m de¤il bir
defa. Yani ben herhangi bir fley
yaparsam önce hasta sahibine ve
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hastan›n kendisine aç›klar›m yani
flöyle, herhalde benim birinci
görevimin hastam› sa¤l›¤›na
kavuflturmak oldu¤unu bu yasal
olmayan tan›k o zaman bilemiyordu;
benim görevim, Say›n merhum
baflbakan›m›z›n bir an önce
iyileflmesini sa¤lamakt›r.

Dolay›s›yla böyle bir ifadenin
gerçek d›fl› oldu¤unu belirtiyorum
ve kabul etmiyorum.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:

”Böyle bir olay olmufl mudur?
Yani flahs›n rahmetli Bülent Ecevit’in
konuflma yapmas›, kürsünün
haz›rlanmas›, konuflamamas›.”

      Prof. Haberal:
”Böyle bir fley olabilir mi Say›n

Baflkan. Yani konuflamaz durumda
olan bir kifliye orada yani bu benim
için ve Baflkent Üniversitesi
Hastanesi için çok a¤›r bir ithamd›r.

Zaten bu nedenledir ki, bu yasal
olmayan tan›¤› 2003 tarihinde
mahkemeye vermifliz. Halen
mahkemesi devam ediyor yani bunun

bizim onun tabi gerekçesini
anlatacak, ona göre hakk›nda daha
birçok aç›lm›fl bu flekilde davalar›m›z
var orada herhalde aç›klayaca¤›m
(aç›klayacakt›r) hangi gerekçe ile
böyle bir fley olmufl?

Böyle bir fleyi reddediyorum.
Böyle bir fleyi kabul etmiyorum.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Siz Recai Birgün ile baflbakan

Ecevit’in tedavi süreci s›ras›nda veya
öncesinde herhangi bir husumetiniz

var m›yd›?”

      Prof. Haberal:
”Kesinlikle de¤il o zaman beni

maruz görün lütfen bunlar›n her biri
bana gelip aman hocam ya acaba
yani bize flu  flekilde yard›mc› olabilir
misiniz? Aman hocam flunu yapabilir
misiniz? Tabi maalesef iflte bu zaman
zaman oluyor, yani birtak›m insanlar
muayyen bir kademeden sonra iflte
hani nas›l olsa bizim bir daha bu
insanlarla karfl›laflma imkan›m›z
olmayacak diye herhalde bu
hareketleri yap›yorlar. Kesinlikle

Ozaman bir baflka Baflbakan›m›z›n koruma
müdürünün ve flimdi de milleti temsil eden
bir kiflinin zaten kendisi de art›k flu(nu)
söylemeye bafllad›. ’Biz Baflkent Üniversitesi
Hastanesi’nden mutabakat sa¤layarak
ç›kt›k’ diyor.
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olamaz, yani benim herhangi bir
kimseye karfl› üstelik yani bir
hastan›n çok yak›n pozisyonunda
bulunan bir kifliye bu flekilde
davranmam söz konusu de¤il.

Hala anlam›fl de¤ilim, o zaman
bir baflka Baflbakan›m›z›n koruma
müdürünün ve flimdi de milleti temsil
eden bir kiflinin zaten kendisi de art›k
flu(nu) söylemeye bafllad›. ’Biz
Baflkent Üniversitesi Hastanesi’nden
mutabakat sa¤layarak ç›kt›k’ diyor.
‹lk defa söylüyor, bunu ilk defa
söylüyor ve bunu söyledim.
15.02.2010 NTV ve Habertürk
televizyonuna ilk defa bunlar›
söylüyor.

Dolay›s›yla benim hiçbir flekilde
bir problemim olmam›flt›r.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Hukuki husumetiniz, bu tür

sözlerinden sonra m› bafllam›flt›r yani
dava açt›k dediniz; hukuki bir
husumetiniz yani hukuki anlamda
hukuk(i) bir tabir husumet tabiri.
Davadan sonra m› bafllad›?

Yani dava öncesi bir fley yok
dediniz.”

      Prof. Haberal:
”fiimdi flunu söyleyeyim ben bu

davalar›n esas aç›l›fl tarihini e¤er
yanl›fl hat›rl›yorsam avukatlar›m beni
teyit etsinler, 19 Aral›k 2002
tarihinde biz bu davalar› açm›fl›z.
Muhtemeldir ki, bu o dönemde
maalesef baz› bas›n yay›n organlar›

ve baz› milletvekilleri ki, bunlar›n
bir grubunda tazminata mahkum
olmufllard›r. Bu flekilde de¤iflik
beyanatlar vermeye çal›fl›yorlard›.
Biz de, bunlar›n her birine dava açt›k
san›yorum; böyle bir iddia bu sözlere
karfl›l›k veya o günkü bas›nda ç›kan
haberlerle de ilgili olmak üzere
herhalde bu davalar aç›lm›flt›r.

Ama aç›l›fl tarihi 19 Aral›k
2002’dir.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Evet, 4 May›s 2002 tarihinde

ilk kez baflbakan Bülent Ecevit yani
süreçteki ilk kez(i) diyorum, ilk kez
4 May›s’ta geliyor.”

      Prof. Haberal:
”Evet”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Belli bir müdahale

yap›yorsunuz; daha sonra evine
gidiyor. Sabahki oturumda Say›n
meslektafl›m da sordu, Turgut Zileli
ile birlikte evine gitti¤inizi beyan
ettiniz veya ifl yerine gitti¤inizi beyan
ettiniz.”

      Prof. Haberal:
”Evet, evine ifl yerine de¤il

efendim.”

      Üye Hk. Hafl›lo¤lu:
”Evine gitme sebebiniz nedir
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yani hastanenizden ayr›lm›fl belli bir
flekilde flifa bulmufl; tekrar evine
gitme sebebinizi aç›klar m›s›n›z?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r flimdi flöyle ben onu gayet

iyi hat›rl›yorum. Bana telefon edildi.
Bülent Bey’in bir tak›m flikayetleri
var; o nedenle ben Turgut Bey’i de
yan›ma alarak, beraber gittik ve
Turgut Bey ne gerekirse, bunlar›
önerdi. Zaten daha sonra da kendisi
hastaneye yat›r›ld› ve tedavisi de bu
çerçeve içerisinde cereyan etti. Bu
zaman içerisinde bütün tedavileri
tamamland›ktan sonra 27 May›s
2002 tarihinde de zaten
hastanemizden iyileflmifl olarak
taburcu edildi.”

Üye Hk. Özese:
”Mehmet bey , birkaç sorum

daha olacak.”

      Prof. Haberal:
”Tabi buyurun.”

      Üye Hk. Özese:
”fiimdi dönemin baflbakan›

Bülent Ecevit taraf›ndan, size
Cumhurbaflkanl›¤› adayl›¤› teklif
edildi¤ini söylediniz. Yani kendisi
taraf›ndan m› teklif edildi yoksa
herhangi birisi taraf›ndan m› teklif
edildi?

Bir izah eder misiniz? 22 Nisan
2000 tarihinde oldu¤unu
söylüyorsunuz”

      Prof. Haberal:
”fiimdi tabi, tabi, tabi flimdi olay

flöyledir. Ben bu konuda kesinlikle
hiçbir bilgi sahibi de¤ilim. Kesinlikle
daha önce de söyledim. Çok k›sa bir,
Say›n Erkan Mumcu’yla bir hastane
ziyareti esnas›nda ayn› gün bu
konuyu Erkan Bey gündeme
getirmiflti, ben de genel baflkan›n›za
söyleyin demifltim ve o gün ö¤leden
sonda yani 22 Nisan 2002 (2000)
tarihinde ö¤leden sonra ben
televizyondan ö¤rendim. Say›n
merhum baflbakan›m›z meclis
içinden merhum ‹smail Cem’i;
meclis d›fl›ndan da beni aday
göstermiflti. Gerçekten benim için
adeta böyle flok oldu. Çünkü hiç
haberim yok, hiç bilgim yok, benim
o flekilde haberim oldu. Kesinlikle
bana bilgi verilerek veyahut da benim
herhangi talebimle olmufl bir olay
de¤ildir.

Pazartesi de Say›n Hüsamettin
Özkan’›, yine söyledim,
milletvekilleri lojmanlar›ndaki
evinde ziyaret ettim, saat 09:30’da
sabahleyin.

Bu onurlu görev elbette ki beni
onurlan(d›r)m›flt›r ama benim
inanc›m parlamenter düzen, sistem
içerisinde 10. Cumhurbaflkan›
meclisten seçilmelidir, fleklinde
demiflimdir.

 Ve daha sonra saat 10:30
sular›nda merhum Baflbakan›m›z
Bülent bey kendisi beni arad› ve bana
söyledi¤i fley ’Say›n Haberal siz talep
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etmediniz ki, biz sizi aday gösterdik.’
deyince ben de aynen biraz önce
söylediklerimi merhum
baflbakan›m›za söyledim ve bir bas›n
duyurusu ile bu konudan çekildi¤imi
kendisine söyleyince, benden flu
ricada bulundu: O gün saat 14’de
üçlü, malum o zaman üçlü koalisyon
vard›. ’Saat 2’de bir araya gelece¤iz
acaba o zamana kadar bu
aç›klaman›z› geciktirebilir misiniz’
dedi?

Ben de, kendisine sayg› duyarak
yine baz› fleyde dosyam›zda bulunan
belgeyi imzalad›m ve Say›n
Hüsamettin Özkan’a o zaman
baflbakan yard›mc›s›yd›, kendisine
gönderdim ve aynen flu mesaj› da
kendilerine iletmelerini söyledim.
Toplant›ya girdikleri zaman bu
benim belgem, ellerinde olsun ki ben
bu onurlu görevi kabul
edemeyece¤im çünkü benim
inan›fl›m, 10. Cumhurbaflkan›n›n
parlamentonun içinden seçilmesi
fleklinde idi ve nihayet sonunda Say›n
10. Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet
Sezer aday gösterildi ve
Cumhurbaflkanl›¤› makam›na
oturdu.”

      Üye Hk. Özese:
”Say›n Ahmet Necdet Sezer,

yine meclis d›fl›ndan seçildi yani
nas›l izah edersiniz bunu? Siz, hem
meclis d›fl›ndan olmas›n diye
beyanda bulunmuflsunuz; buna
ra¤men meclis d›fl›ndan bir

Cumhurbaflkan› seçiliyor?”

      Prof. Haberal:
”Seçilebilir; o meclisin

karar›d›r, benim karar›m
de¤il. Bu, benim
görüflümdür; baflkalar›n›n
baflka görüflü olabilir; ama,
benim kiflisel inanc›m budur.

Bugün de, ayn› fleye
inan›yorum.”

      Üye Hk. Özese:
”Anlafl›ld›, meclisin karar›

diyorsunuz.”

      Prof. Haberal:
”Tabi, tabi meclis karar›d›r,

benim karar›m de¤il.”

      Üye Hk. Özese:
”Tamam, Ali Vural diye birini

tan›yor musunuz?”
 Prof. Haberal:
”AliVural m›?”

    
Üye Hk. Özese:
”Ali Vural diye birini tan›yor

musunuz?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r, hay›r tan›m›yorum.”

      Üye Hk. Özese:
”Engin Ak diye birini tan›yor

musunuz Engin Ak?”

      Prof. Haberal:
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”Hay›r hay›r tan›m›yorum.”

      Üye Hk. Özese:
”fiimdi bu birtak›m Kent Otel

ve Patalya Oteli’nde toplant›lar
yap›ld›¤› iddia ediliyor. Bu
toplant›lar›n masraflar›n› kat›lanlar
m› karfl›l›yordu yoksa d›flardan veya
her hangi biri mi karfl›l›yordu yani
sizi mi karfl›l›yordunuz bir izah eder
misiniz?”

      Prof. Haberal:
”Ha flimdi flöyle, bu toplant›lar

zaten söyledi¤im gibi öyle yani
kusura bakmay›n bu tabire ama ah›m
flah›m bir toplant› de¤il çayl› ve
pastal› toplant›lar. Herkes kendi
hesab›n› görür nihayet bir çay, kuru
pasta yani baflka bir fley de¤il.

Ve bu toplant›lar flunu belirteyim
Kent Otel’in girifl kat›nda herkese
kap›lar(›), zaten beyan edildi, sonuna
kadar aç›k olan bir salonda
yap›lm›flt›r.

O toplant›lara herkes;
bas›nd›r, her kim
ilgileniyorsa, herkesin
kat›ld›¤› toplant›lard›r ve
sonunda da zaten bas›na bu
duyurular yap›lm›flt›r, yani
bir nevi benim tabirimle çay
ve kuru pastal› toplant›lard›r
bunlar.”

      Üye Hk. Özese:
”Masraflar› kat›lanlar m›

karfl›l›yordu, yoksa siz mi

karfl›l›yordunuz?”

      Prof. Haberal:
”Ha flimdi flöyle söyleyeyim, flu

anda benim.”

      Üye Hk. Özese:
”Yani fazla masraf olmasa dahi,

yap›lan masraflar ne kadarsa kim
karfl›l›yor?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r flimdi flöyle söyleyeyim,

ben bunun detay›n› hay›r ben bunun
detay›n› o zamanki fleyiyle
hat›rlam›yorum do¤rusunu isterseniz;
ama, o kadar da herkes o kadar paray›
verecek durumdayd› herhalde, yani
herkese 1 çay iflte 2 tane pasta yani
yap›lan fley bu.”

      Üye Hk. Özese:
”Evet, tamam bu toplant›lar Milli

Egemenlik Hareketine ve Milli
‹ktidar Hareketi’ne dahil miydi yani
onunla iliflki toplant›?”

      Prof. Haberal:
”Tabi bu ilk toplant›lar Diyalog

Grubu ad› alt›nda yap›lm›flt›r ve daha
sonra Diyalog Grubu, Milli
Egemenlik Hareketi ismiyle ayn›
çal›flmalar›n› devam ettirmifltir ve
bütün toplant›lar da, aynen
söyledi¤im gibi çay ve kuru pastal›
yap›lm›flt›r.

Onun d›fl›nda herhangi bir fley
söz konusu de¤ildir. Yine bir,
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savc›l›kta benim ö¤rendi¤im
anlad›¤›m kadar›yla Kent Otel’de
Say›n ‹lhan Selçuk’un organize etti¤i
baflka bir toplant› varm›fl, o anlad›¤›m
kadar›yla bir kat yukar›da, ayr› bir
salonda yap›l›yormufl.

Onu da, özelikle tekrar belirtmek
istiyorum.”

      Üye Hk. Özese:
”fiimdi elimdeki belgede Milli

‹ktidar Harekat›- Patalya Oteli
Ankara 14 Ocak 2008 baflkanl›k

divan› üyeleri aras›nda Mehmet
Haberal olarak isminiz geçiyor.”

     Prof. Haberal:
”Evet, evet”

      Üye Hk. Özese:
”Bu toplant› yap›lm›fl m›d›r yani

Patalya otelinde yap›lm›fl m›d›r?”

      Prof. Haberal:
”Gayet tabi, gayet.”

      Üye Hk. Özese:
”Buyurun.”

      Prof. Haberal:
”Tabi bunu söyledim bunu

söyledim Patalya Oteli Baflkent
Üniversitesi’nin bir kurulufludur,
herkese aç›k bir oteldir, orada her
türlü sosyal faaliyet yap›ld›¤› gibi
iflte dü¤ünleri al›n›z, balolar› al›n›z
bunlar›n (yap›ld›¤›), yani normal bir
oteldir. Ve bu otelde ayn› zamanda
siyasi partiler Cumhuriyet Halk
Partisi, Anavatan Partisi, Milliyetçi
Hareket Partisi, Saadet Partisi bütün
partiler bu toplant›larda burada
toplant›lar›n› yaparlar.

E bunu söylemek

durumunday›m art›k; bugün
kurulmufl olan iktidar partisi de
çal›flmalar›n› bu Patalya Oteli’nde
yapt› ve ondan sonra kuruluflunu
belgeledi.

Bir an›m› burada söylemek
durumunday›m. Bir gün Say›n Cemil
Çiçek beyin otelde dü¤ünü vard› ben
o zamanki Say›n meclis baflkan›
Bülent Ar›nç, Fatih Karaca ve Ali
Uzun eski Zonguldak 19. dönem
Zonguldak milletvekili ve o zamanki
enerji bakan› Say›n Hilmi Güler çat›
kat› var otelin, orada oturuyorduk. 

Say›n Bülent Ar›nç Hilmi beye
döndü aynen flunlar› söyledi dedi ki:
’Hilmi sen bilmezsin bu parti bu
otelde kuruldu, ha bilgin olsun dedi.’

Bugün kurulmufl olan iktidar partisi de
çal›flmalar›n› bu Patalya Oteli’nde yapt› ve
ondan sonra kuruluflunu belgeledi.
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Ya bu Say›n Ar›nç’›n ifadesidir,
bunu da bir anti (art›) parantez
söylemek istiyorum.”

      Üye Hk. Özese:
”Evet, bu tür toplant›lar.”

      Av. Helvac›:
”Milli ‹ktidar Hareketi

toplant›s›nda diye sordu.”

      Prof. Haberal:
”Ha Milli ‹ktidar affedersiniz,

Milli ‹ktidar Hareketi de¤il, Milli
Egemenliktir bunun alt›n› çiziyorum,
yani öyleyse Milli ‹ktidar diye
geçiyorsa bunu ya bilmiyorum böyle
bir fleyini zaten.”

      Üye Hk. Özese:
”Elimdeki belgede Milli ‹ktidar

Harekat›(i) diye bafll›k at›lm›fl.”

      Prof. Haberal:
”Affedersiniz, özür dilerim

hay›r, ben bunu Milli Egemenlik diye
ald›m kusura bakmay›n ben yanl›fl
oradan alg›lad›m, yani Milli ‹ktidar
Hareketinin, ne Diyalog Grubu’yla,
ne de Milli Egemenlik Hareketi’yle
her hangi bir iliflkisi yoktur.”

      Üye Hk. Özese:
”Tamam, peki Milli Egemenlik

Hareketi ile ilgili toplant›lar ne kadar
s›kl›kla yap›l›yordu? Yani ayda bir
mi yap›l›yor, haftada m› bir yap›l›yor
veya daha?”

      Prof. Haberal:
”fiimdi flu anda kesin ha flöyle

söyleyeyim yani muntazam bir
program içerisinde yap›lm›yordu.
Bazen 2 ayda bir yap›l›yordu, bazen
3 ayda bir yap›l›yordu yani böyle
muntazam bir program içerisinde
yap›lan toplant›lar de¤ildi.

Oradan az geliyor (sesiniz) tabi
anlayam›yorum yani.”

      Üye Hk. Özese:
”Ehli dil grubu veya mini ehli

din(l) grubu hakk›nda bilginiz var
m›?”

      Prof. Haberal:
”Hangi grup?”

      Üye Hk. Özese:
”Ehli dil grubu veya mini ehli

din(l) grubu hakk›nda bilginiz var
m›?”

     Prof. Haberal:
”Hay›r, kesin hay›r hiç

bilmiyorum.”

      Üye Hk. Özese:
”Yüzler Meclisi hakk›nda

bilginiz var m›?”

      Prof. Haberal:
”Hay›r yok efendim.”

      Üye Hk. Özese:
”K›rklar meclisi hakk›nda

bilginiz var m›?”
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      Prof. Haberal:
”Hay›r hay›r.”

Üye Hk. Özese:
”fiimdi son sorum olacak biraz

uzun bir soru.”

     Prof. Haberal:
”Esta¤furullah rica ederim

buyurun.”

      Üye Hk. Özese:
”Bu 1. davan›n 321. klasöründe

ve 353. sayfas›nda bir belge ve birkaç
sayfa fleklinde devam ediyor.
Sübjektif yani konu Ecevit’in
öldürülme karar› ve Rantabl (round
table) toplant›lar› date: tarih Pazartesi
14 Haziran 2004, from Ümit Say›n,
to Mehmet Perinçek diye bafll›yor
ve De¤erli Mehmet ve Do¤u bey
diye devam ediyor. Bu Ümit
Say›n’dan gönderilmifl bir e-mail. 

fiu flekilde bafllang›c› var
“Afla¤›da uluslararas› bir operasyon
yap›lmas› ile ilgili baz› telefon bant
kay›tlar›n› yolluyorum. Bunlar›n J‹T
taraf›ndan kay›t edildi¤i iddia
ediliyor. Bu konuda A¤ustos 2003’te
Aktüel’de bir aç›klama yapm›flt›m
ilgilenirseniz Ayd›nl›k’a imzas›z bir
makale yazar›m. Doçent Doktor
Ümit Say›n” diye bafllam›fl ve birkaç
telefon görüflmesi gönderilmifl. 

Bunlardan, 18 Haziran 2002
tarihli olan›n›, ben size okumak
istiyorum.”

     Prof. Haberal:
”Tabi buyurun.”

      Üye Hk. Özese:
”Konuflanlar A.V isimli flah›sla

Mister A isimli flah›slar. Mister A
flöyle diyor: “Hay›r, hay›r lütfen bir
banka ismi zikrediliyor, konusunda
her fley yolunda öyle de¤il mi? A.V:
evet merak edecek bir fley yok.
Mister A: biliyorsunuz temsil etti¤im
insanlar var ve onlar›n beklentilerini
bofla ç›karamam. A.V: biliyorum
beyefendi. Mister A:  E.B ile az önce
konufltum. A. V: evet. Mister A: Tüm
planlar, tüm planlar yolunda gidiyor
gibi. A.V: tamam›yla efendim. A.V,
bizler endifle etmeyiz sizler endifle
edersiniz. Mister A, niye pek
anlamad›m. Mister A: bir ülkenin
tekrardan yap›lanmas› kolay de¤ildir
derin sanc›lar çekilir, Türkiye’nin
içinde bulundu¤u durum bu
durumdur, sizin gibi bürokratlar ve
vatanseverler sayesinde çok çabuk
ve dinamik bir flekilde Dervifl ve
ekibi ile aya¤a kalkacakt›r. A.V: sa¤
olun efendim. Mister A:
konufltu¤umuz olay bir ülkenin tekrar
yap›lanmas›d›r ve bu holding
bafl›m›za ilerde bela olabilecek kadar
büyüdü ve ifllem kapat›r hale geldi,
temsilcisi oldu¤um insanlar
durumdan rahats›z dolay›s›yla
muhtemel ve beklenen bir ölümden
sonra her fleyin konufltu¤umuz gibi
olmas› gerekmektedir. Bu arada
oraya ç›kacak sinerjiyi çabuk ve
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dikkatli olarak boflaltmam›z gerekir.
A.V:  biliyorum efendim. Mister A:
flirket planlad›¤›m›z gibi da¤›t›lacak
diye devam ediyor ve birkaç kiflinin
ismi de geçiyor. En sonunda da notlar
bölümü var, flu flekilde yaz›lm›fl;
beklenen ölümden kas›t, Bülent
Ecevit’in Mehmet Haberal’›n
Baflkent Hastanesine gitmesiyle
bafllayan tedavi neticesi, süreci
neticesinde hesap edilmifl bir ölüm.
Yani Ecevit’in tedavi ile öldürülmesi.
Ecevit gibi Kesinc›r›n (Kissinger’›n)
rahle-i tedrisat›ndan gelmifl geçmifl
bir adam›n dahi öldürülmesi söz
konusu ise, e¤er, Mister Andersen’in
temsilcisi oldu¤u flah›slar›n nezdinde
kendilerinden ve gayelerinden baflka
korunacak insan olmad›¤›
anlafl›labilir, anlafl›labilir. Sitemizdeki
yazarlar›m›z›n muhtelif
makalelerindeki bu mesele
anlat›lm›flt›r” fleklinde bir telefon
görüflmesi ve e-mail yaz›lm›fl tarih
olarak 18 Haziran 2002 ama bu e-
mailin gönderdi¤i Ümit Say›n’›n
gönderdi¤i tarih 14 Haziran 2004.
 Bu konu hakk›nda bir aç›klama
yapabilir misiniz ?  Nas›l izah
edersiniz bunu?”

      Prof. Haberal:
”fiimdi,ben böyle bir e-maili

gerçekten büyük bir üzüntüyle
karfl›l›yorum. Bir defa hekim olarak
benim görevim, insanlar›n yaflam›na
katk› sa¤lamakt›r. Kald› ki,
kusura bakmay›n, bugün

Kuran’› Kerim’den biraz
fazla örnek vermek
durumunda kald›m ama yine
hat›rlat›r›m; flimdi Maide 32
Nisa 92, 93 ve ‹sra 33’ü bu
kifliler okusunlar, ondan
sonra insan öldürmenin ne
oldu¤unu ö¤rensinler.

Ben hekimim; benim görevim 
1. görevim hastalar›m›n

yaflam›na katk› sa¤lamakt›r.
2; ben böyle bir fleyden

kesinlikle haberdar de¤ilim,
kesinlikle her hangi bir bilgim söz
konusu de¤ildir, ilk defa burda sizden
duyuyorum.”

      Üye Hk. Özese:
”Sorular›m bu kadar teflekkür

ederim.”

      Prof. Haberal:
”Ben de, teflekkür ederim.”

Duruflmaya k›sa bir ara

verildi.

      Duruflmaya kald›¤› yerden devam
olundu.

      San›k Mehmet Haberal video
konferans yoluyla tekrar huzura
al›nd›.

      Bu arada bir k›s›m san›klar
müdafileri Av. Bülent Vural’la, Av.
Ayd›n Metin’in de geldikleri
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görülmekte huzurdaki yerlerine
al›nd›.

      Mh. Baflkan›:
”Efendim söz istemifltiniz.

     San›k Ahmet Tuncay Özkan
söz istedi verildi:

”Evet efendim baz› yerlerde
ad›m, baz› yerlerde ad›m geçti¤i için
hem soru sormak hem birkaç
aç›klama yapmak gere¤i hissettim. 

Bunlardan bir tanesi Say›n
Özese’in sorusu s›ras›nda 30. klasör
6. CD 415. bölüm 121. sayfada Say›n
Haberal’dan ele geçirildi¤i söylenen
160 ile numaraland›r›lm›fl yeni bir
Türkiye için yeni bir siyaset ve bir
olufluma ilk ad›m ibaresiyle bafllayan
1’den 30’a kadar numaraland›r›lm›fl
27.08.2001 tarihli Mehmet Haberal
müracaat sahibi ibaresi ile son bulan
bilgisayar doküman içeri¤inde diye
say›lan baz› fleyler var.

Burada temel birkaç tane hata
var, savc›l›k makam› da bana
yard›mc› olursa bu konuyu sorularla
hem açmak ve bunu nihayete
kavuflturmak istiyorum.

1. paragrafta hemen içerikte
denildi¤inde göre bu doküman›n
yaz›l› içeri¤i kastediliyor herhalde,
bu Mutlu Ekizo¤lu’nun raporlar›ndan
bir tanesi.

Say›n Savc›l›k aç›klama getirirse
ben flöyle biliyorum, yak›ndan takip
etti¤im için biliyorum, siyaseti takip
etti¤im için biliyorum. ‹çinde

oldu¤um için biliyorum yeni bir
Türkiye için yeni bir. Yeni bir
Türkiye için yeni bir siyaset bir
olufluma ilk ad›m bafll›kl› Yaflar Nuri
Öztürk ve Yaflar Okuyan imzal›
siyasi içerikli bildiri.

Bu bildiri 2001 tarihli bir bildiri
de¤ildir, bu bildiri 2008 Ocak veya
fiubat ay›nda yay›nlanm›fl, yap›lm›fl
bir bildiridir ve kamuoyuna
aç›klanm›fl. Bildiri Halk›n Yükselifli
Partisi ad›na 2 efl baflkan›n siyasete
yeni davetle ilgili bildirisidir.

Bu 2001 tarih numaras›yla
burada nas›l yer alm›flt›r,
iddianameye nas›l konulmufltur? 

Bununla ilgili 1. aç›klama
istiyorum.

2.’si de efendim Milli Egemenlik
Hareketi imzal› bildiri 11 ve 22
aras›nda numaraland›r›lm›fl deniliyor
ve burada isimler say›l›yor.

Örne¤in Do¤u Perinçek, An›l
Çeçen, Emin Gürses, Erol Manisal›,
Güler Kömürcü, Hurflit Tolon,
Mehmet Haberal, Mustafa Balbay,
Mustafa Özbek, Sabih Kanado¤lu,
fiener Eruygur, Tuncer K›l›nç, Vedat
Yenerer, Yaflar Hac›saliho¤lu,
Tuncay Özkan, Ümit Özda¤.

Ben bu toplant›n›n 2008 y›l›nda
yap›ld›¤›n›14 Ocak 2008 y›l›nda
yap›ld›¤›n› biliyorum do¤ru mudur
acaba kastedilen fley?”

     Prof. Haberal:
”Do¤ru.”
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     T. Özkan
”Bu toplant›da ben bulunmad›m

örne¤in ben yer almad›m benim yer
almad›¤›ma dair bilgi benim
iddianame bölümlerinde de yer
almaktad›r.

Ancak burada Say›n Mehmet
Haberal sanki bu insanlarla birlikte
böyle bir toplant›ya kat›lm›fl, ben de
orada yer alm›fl›m gibi
gösterilmektedir ve bunun tarihi 14
Ocak 2008’dir ama iddianame
eklerine bu 2001 tarihli bir belge
olarak konulmufltur.

2008 tarihinde yap›lan halk›n
yükselifli partisinin yapt›¤›
aç›klamayla, kamuoyuna aç›k bas›n
aç›klamas›yla 2008 tarihinde 14
Ocak 2008 tarihinde yap›lan Milli
Egemenlik Hareketi davetiyesinin
burada 2001 tarihle gösterilmesinin
özel bir sebebi var m›d›r? Bunlar›n
hepsi toplanarak neden bir paragrafta
sanki hepsi bir anda yap›lm›fl gibi
iddia makam› taraf›ndan buraya
konulmufltur.

‹ddia makam› bu konuda bir
aç›klama yaparsa bununla ilgili ben
de ek aç›klamada bulunmak
istiyorum.

2.‘si de Say›n Hafl›lo¤lu’nun
Mesut Özcan ve benim aramda geçen
bir telefon konuflmas›nda kardeflim
diye; tapenin yüzü so¤uktur yani biz
burada tapeler üzerine konufluyoruz
ama telefon s›cak bir fleydir ses iletir.
Tape okumad›r, tapenin yüzü
so¤uktur orada Mesut’un kardeflim

dedi¤i kifli benim, Say›n Haberal
bildi¤im kadar›yla Mesut Özcan’la
tan›flmamaktad›r. Mesut Özcan
benim dostumdur benim
doktorumdur ayn› zamanda Mesut
Özcan benimle konuflmaktad›r ve
kardeflim dedi¤i kifli de
sorunlar›m(›n) hallolmayaca¤›
konusunda merak etti¤i fley de bana
dönüktür efendim onu aç›klamak
istedim.

Ancak iddia makam› bu 2008
tarihli toplant› tarih bildirgesinin ve
2008 tarihli halk›n yükselifli partisi
yeni siyaset bafll›kl› bildirgesini niçin
2001 tarihli göstermek ihtiyac›n›
hissetmifltir?

Ve Bunlar›n hepsi niçin
toplanarak pek çok farkl› fleyler bir
paragrafta toplanarak bir baflka anlam
yarat›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

Buna yan›t verirse efendim
bunun üzerine ben de aç›klama
yapmak istiyorum.”

      San›k müdafileri

savunmalar›nda:

     Prof. Haberal:
”Öncelikle hastane flartlar›nda

onlardan bafllayal›m. Avukat
Han›m.”

     Av. Helvac›:
Say›n Baflkan›m ben sadece

çapraz sorgu ile ilgili k›sa bir beyanda
bulunmak istiyorum müsaade
ederseniz.
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Say›n Baflkan›m De¤erli Üyeler,
Say›n ‹ddia Makam›, müvekkilimin
çapraz sorgusu tamamland›.

Ben çapraz sorguda bilhassa
Say›n mahkemeniz üyeleri Say›n
Özese ve Hafl›lo¤lu’nun yöneltmifl
oldu¤u sorulardaki baz› usule
ayk›r›l›klar› belirtmek istiyorum. 

Birincisi Ceza Muhakemesi
Kanununun 206. maddesinde hüküm
ancak iddianamede gösterilen fiil ve
fail hakk›nda verilir. Ceza
Muhakemelerinin 176. maddesinde

ise iddianamenin san›¤a tebli¤
edilece¤i aç›kça belirtilmifltir.

Ancak bilhassa Ümit Say›n,
Abdülkadir Sorgun, Ali Vural, Engin
Ak fleklindeki yöneltilen sorularda
huzurunuzda görülmekte olan
davan›n iddianamesinde yer
almayan; birleflen 3. iddianame ve
2. iddianamede yer almayan, 1.
iddianame ya da bilemedi¤imiz
iddianamelerden çeflitli sorular
yöneltilmifltir. Bu adil yarg›lanma
hakk›n›n aç›kça ihlalidir.

Bu hususu Say›n Mahkemenizin
dikkatine arz etmek istiyorum.

 ‹kinci olarak; Yalç›n Küçük’ün
evinden elde edilen Ayd›nlar
Bildirgesi isimli bir belgeye at›fta
bulunarak, Hüsnü Göksel’in evinin
örgüt evi oldu¤u ve müvekkilimin
ar›(a)c›n›n da, örgüt ifllerinde
kullan›ld›¤›n›n Yalç›n Küçük’ten
elde edilen dijital verilerden elde
edildi¤i belirtilerek, soru
yöneltilmifltir.

E¤er amaç maddi gerçe¤e
ulaflmaksa,  ‹ddianamenin 213.
sayfas›nda Yalç›n Küçük’ten elde

edilen dijital verilerin (içeri¤i) birebir
aynen yer almaktad›r ve burada “Biz
Hüsnü Göksel’in evine zaman zaman
flaka yollu örgüt evi derdik. fiaka
yollu örgüt ifllerinde kullan›rd›k”
tabirini bizzat Yalç›n Küçük’ün kendi
dijital verilerinde vard›r.

Lütfen bu soru soruldu¤u zaman,
bu flaka yollu tabiri de kullan›lsayd›,
zaten bu sorunun sorulmas›na gerek
olmayaca¤› da ortaya ç›kacakt›. 

Üçüncüsü efendim “Ordu
Göreve” pankart›n›n aç›ld›¤› s›rada,
müvekkilimiz bu An›tkabir’deki
Cumhuriyete Sayg› Mitingi’nden

..görülmekte olan davan›n iddianamesinde
yer almayan; birleflen 3. iddianame ve 2.
iddianamede yer almayan, 1. iddianame ya
da bilemedi¤imiz iddianamelerden çeflitli
sorular yöneltilmifltir. Bu adil yarg›lanma
hakk›n›n aç›kça ihlalidir.
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ayr›ld›¤›n›, bir ameliyata kat›ld›¤›n›
aç›kça beyan etmifltir ve bu pankart›n
aç›lmas› s›ras›nda (orada) olmad›¤›n›
ve aç›laca¤›ndan da, haberinin
olmad›¤›n›, hiç müdahil olmad›¤›n›
belirtmifltir.

Bugün, kendisine flöyle
bir soru yöneltildi; böyle bir
pankart aç›lmas›na ra¤men
Baflkent Üniversitesi olarak
ne yapt›n›z? 
Müvekkilimizin zaten olayla
irtibatl› hiçbir yönü yok.

Olay s›ras›nda orada de¤il.
Kald› ki bu mitingin hemen
akabinde, YÖK Baflkan›
Kemal Dürüst (Gürüz)
bas›na aç›klama yaparak “Bu
olay bir provokasyondur.
Yap›lanlar›n üniversite ile de
hiçbir ba¤lant›s› yoktur.
Bunlar› k›n›yoruz” diye
bizzat YÖK Baflkan›
aç›klama yapt›¤›ndan
Baflkent Üniversitesi ad›na
yeni bir aç›klaman›n
yap›lmas›na da gerek yoktur.

 Çünkü müvekkilimi(n) orada

bulunma sebebinin, Cumhuriyete
Sayg› çerçevesinde YÖK taraf›ndan
belirlenen usulle oraya bir çelenk
koyup, ayr›ld›¤›n› belirtmifltir.

Kald› ki, biz bu iddianamenin
aç›klanmas›ndan önce emniyette
yöneltilen soru üzerine, bu konuyu
araflt›rd›k, pankart açanlar dahi
Ankara 25. Asliye Ceza
Mahkemesinde (yap›lan yarg›lama
neticesinde) beraat etmifllerdir ve bu
karar kesinleflmifltir.

Bunu da, Say›n Mahkemenizin

dosyas›na takdim ettik.
Bu noktada efendim benim

belirtmek istedi¤im hususlar bunlar.
fiu da çok önemli; tam olarak bu

Ümit Say›n’dan; Ümit Say›n’la
Mehmet Perinçek aras›nda cereyan
eden bir e-mailden bahsettiniz. 

Anlad›¤›m kadar›yla bu da
Hikmet Çiçek’ten elde edilen bir
Flash bellekte yer al›yor ve
iddianamede bizim “örgütsel irtibat”
diye adland›r›lan bölümde yani 202
ve 215. sayfalarda yer almayan bir
konudur.

Bunun da soru olarak

Kald› ki, biz bu iddianamenin aç›klanmas›ndan
önce emniyette yöneltilen soru üzerine, bu
konuyu araflt›rd›k, pankart açanlar dahi
Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesinde (yap›lan
yarg›lama neticesinde) beraat etmifllerdir ve bu
karar kesinleflmifltir.
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yöneltilmesi hukuka uygun de¤ildir.
Ancak müvekkilim saklayaca¤› hiç
bir fley olmad›¤› için ve hukuki
olmamas›na ra¤men, tüm bu sorular›
da içtenlikle cevapland›rm›flt›r. 

Çekinece¤i hiçbir fley olmad›¤›n›
da ortaya koymufltur.

Teflekkür ederim efendim.”

     Mh. Baflkan›:
”Avukat Han›m bir beyan›n›z

olacak m›?”

     Av. Helvac›:
”Efendim Say›n.”

Mh. Baflkan›:
”Avukat, di¤er avukat han›m›n.

Di¤er avukat han›m›n bir beyan›
olacak m›?”

     Av. Helvac›:
”Efendim biz müvekkilimizin

savunmas›na yönelik beyanlar›
Profesör Doktor Köksal Bayraktar’›n
yapmas›ndan sonra gerekirse
aç›klamada bulunaca¤›z.

Öncelikle, Say›n Bayraktar’›n
savunmas›n› yapmas›n› talep
ediyoruz efendim.”

     Mh. Baflkan›:
”Öne geçmek istemediler yani

öne geçmek istemediler; size öncelik
verdiler demek ki. Buyurun.”

     San›k Mehmet Haberal müdafii
Av. Köksal Bayraktar söz istedi

verildi:”

Say›n Baflkan›m De¤erli Üyeler
ve Say›n ‹ddia Makam›;

Efendim biz 5 Nisan 2010 tarihli,
dün itibariyle de¤erli
meslektafllar›mla beraber
haz›rlad›¤›m›z 72 sayfa tutan ve ayn›
zamanda ekleri de olan genifl bir
savunma ve tahliye dilekçemizi
Yüksek Makam›n›za arz ettik. Bugün
tabiidir ki, konuflmamda 72 sayfa
gibi uzunca bir hacmi içinde
bulunduran bu dilekçemi, aynen size
aktaracak de¤ilim; ama baz› önemli
noktalar› huzurunuza getirmek
istiyorum.

Öncelikle durum fludur; Say›n 
Baflkan›m ve De¤erli üyeler; biz

bu davan›n 1. bölümü aç›ld›ktan bir
süre sonra.

     Mh. Baflkan›:
”Efendim, müvekkiliniz

duymuyor sizi lütfen biraz daha
yaklaflt›r›n.”

Av. Bayraktar:
”Evet, peki, peki efendim. Biz

bu davan›n aç›lmas›ndan bir süre
sonra, Say›n Mahkemenizin bir
arama karar› ile konuya muttali
olduk, bu arama karar›nda bizim terör
örgütüne üye olmak ve örgüt
faaliyetlerinde bulunmak fleklinde
tam olarak 314. maddenin 2. f›kras›na
girebilen bir niteleme vard›.

Say›n Mahkemenizin arama
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karar›ndan sonra, Ankara’da
müvekkilimizin evine, üniversiteye
ve ifl yerine, hastaneye ve ayn›
zamanda televizyona gelen, 8 ayr›
yerde arama yap›ld›ktan sonra an›nda
yakalama ve ayn› zamanda gözalt›na
alma kararlar› hakim karar›
olmaks›z›n san›yoruz, savc›ya sadece
iddia makam›na, sadece telefonla
bildirilerek biz ‹stanbul’a getirildik.
Ve ‹stanbul’a getirildikten 4 gün
sonra, bizimle ilgili itham de¤iflerek

314. maddenin 1. f›kras› ortaya
konuldu.

Buna göre, biz terör örgütü
kurmak ve yönetmekten suçland›k.

Bu bir çeflit, savc›l›¤a ayn›
savc›l›¤›n ayn› zamanda tutuklamaya
sevk karar› idi ve bize olan, bize
yönelik olan itham› daha da
a¤›rlaflt›r›yordu.

Ama aradan 4 ay geçtikten sonra,
iddianamede 314. maddenin 1.
f›kras›yla birlikte, 311 ve 312.
maddelerden de bizim hakk›m›zda

ithamlar›n oldu¤unu ö¤rendik. fiimdi
2 günden bu yana ve bu güne kadar
birlefltirilen 2. ve 3. iddianamelerle
yap›lan yarg›lamalarda, flunu tespit
ediyoruz ki; gerek okunan ifadelerde,
gerek çapraz sorguda 2 gün boyunca
yap›lan yarg›lamalarda verilen, Say›n
Hakimler ve Say›n iddia makam›
taraf›ndan okunan bir tak›m delillerde
flunu görüyoruz ki; Say›n Baflkan›m,
311, 312 ve 314. maddenin 1. f›kras›
ve 2. f›kralar› ile ilgili olarak bizimle

ilgili hiçbir belirleme yok. Hiçbir
kan›t yok, hiçbir delil yok.

Çünkü, bu konuflmam›n 2.
bölümünde size arz edece¤imiz gibi
Say›n Baflkan›m, bunu ortaya
koyaca¤›m gibi, burada, burada her
3 maddedeki ithamlar kolay kolay
meydana gelebilecek ve kan›tlar› da
hemen ortaya, hemen belirgin bir
flekilde ortaya ç›kmas› gereken
kan›tlard›r. Çünkü, flu anda biz
TCK’nun en a¤›r maddeleri ile karfl›
karfl›ya bulunuyoruz. Ancak,

fiimdi ..flunu tespit ediyoruz ki; gerek okunan
ifadelerde, gerek çapraz sorguda 2 gün
boyunca yap›lan yarg›lamalarda ..Say›n iddia
makam› taraf›ndan okunan bir tak›m
delillerde flunu görüyoruz ki Say›n Baflkan›m,
311, 312 ve 314. maddenin 1. f›kras› ve 2. f›kralar› ile ilgili
olarak bizimle ilgili hiçbir belirleme yok. Hiçbir
kan›t yok, hiçbir delil yok.
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bildi¤iniz gibi, bunu çok iyi takdir
edersiniz, her savunma müvekkille
ilgili birtak›m belirlemelerle bafllar.
Müvekkillim de, dün kendisini tan›tt›,
anlatt› ve birtak›m özelliklerinden
bahsetti. Ama, bu özellikleri yeniden
art›k tekrar etmeme benim gerek yok.
Ancak, baz› fleyler söylemek
istiyorum.

Hep, kendileri ifade ettiler son
der(e)ce önemlidir bu. Müvekkilim
ki; özellikle dün bunu ortaya

koymufltur.
Müvekkilim Karadeniz’in bir

köyünde yetiflmesini hiçbir zaman
unutmam›fl; odun ateflinde çal›flt›¤›
günleri, mum ›fl›¤›nda çal›flt›¤›
günleri hiçbir zaman unutmam›fl ve
bu çal›flmalar›n›n sonucunda, bugün
lazer ›fl›nlar›yla ameliyat etmesinin
övüncü ve geldi¤i bu günleri yani
›fl›kl› günleri Türk toplumuna
yeniden iade etme çabas›ndan baflka
(gayesi olan) bir kifli de¤il. 

Müvekkilim, hepimiz gibi
Anadolu’nun bunu söyleyeyim,
romanlarda falan geçer, Türk
filmlerinde geçer ama bu do¤rudur;

Anadolu’nun gerçekten ba¤r›ndan
kopmufl, Karadeniz’in kimsenin
tan›mad›¤› fakir bir köyünden
yetiflmifl, bugün Dünya çap›nda bir
operatör olmufl olan bir kiflidir ve
dolay›s›yla yapt›¤› hareketler, lütfen
bunu böyle yorumlayal›m; yapt›¤›
hareketler ve içine girmifl oldu¤u
etkinlikler sadece ve sadece topluma
bir fleyler kazand›rma içgüdüsünden
baflka bir fley de¤ildir.

fiunu aç›kça ifade etmek

istiyorum, flayet bugün t›p tarihinin
Türk t›p tarihinin bir ansiklopedisi
yaz›lsa, Mehmet Haberal en bafla
ismi geçecek insanlardan biridir. 

Baflka bir ifade ile ortaya koymak
istiyorum, Mehmet Haberal
olmasayd› ya da bundan sonra
Mehmet Haberal olmasa, Mehmet
Haberal olmasayd› herhalde T›p Türk
tarihi ansiklopedileri çok zay›f ve
çok c›l›z kal›rd›.

Bunu aç›kça ifade edeyim.
fiimdi efendim biz dedik ki;

efendim pardon biz dedik ki,
müvekkilimiz flu tarihte flurada
do¤mufltur, fludur, budur. Bunlar›n

Müvekkilim..Karadeniz’in kimsenin tan›mad›¤›
fakir bir köyünden yetiflmifl, bugün Dünya
çap›nda bir operatör olmufl olan bir kiflidir.
.. içine girmifl oldu¤u etkinlikler sadece ve
sadece topluma bir fleyler kazand›rma
içgüdüsünden baflka bir fley de¤ildir.
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üzerinde gayet tabi durmayaca¤›m.
Gerek yok, bu ilerlemifl saatte. Yaln›z
flunu söyleyece¤im:

Müvekkilimiz 1944’de
do¤duktan sonra 38 yafl›nda profesör
olmufltur yani kürsülerde bulunan
sizlerin yafl›n›zdan daha küçük
durumda (yaflta) profesör olmufl bir
insand›r. Ben 40 yafl›nda profesör
oldum. Dolay›s›yla çal›flma flevkini,
dolay›s›yla memlekete bir fleyler
getirme azmini, lütfen ortaya

koyal›m.
Hep söyledik böbrek nakli

yapm›flt›r, karaci¤er nakli yapm›flt›r;
bunlar›n hepsi do¤rudur ve ayr›nt›lara
da girmeye gerek yok. Ama övünçle
belirtilmesi gereken bir fley var: 

Böbrek nakli yapabilir bir insan.
Bugün herkes yap›yor ama, karaci¤er
naklini yapan Dünya’daki ilk hekim
(olma) özelli¤i nedir?

Ben doktoram› hekimin
sorumlulu¤u üzerinde yapt›¤›m için
bu konuyu biliyorum. Pankreas, kalp
ve karaci¤er bunlar vücuttaki 3 tek
organd›r. Dolay›s›yla, bu tek organ›n

tek organlar›n transplantasyonu
yap›lmazd›1980’e kadar.

Karaci¤eri ilk defa parçalay›p
transplantasyonu yapan, bölüp
transplantasyonu yapan ve bölünmüfl
karaci¤erden 2. bir karaci¤eri baflka
bir insan›n vücudunda üreten kimse
Mehmet Haberal’d›r. Ayr›ca, 

Mehmet Haberal’›n çok büyük
bir buluflu var. Kadavralarda 12 saat
bekletilen böbre¤i 111 saate
ç›karm›flt›r.

Bu ne demek biliyor musunuz? 12
saat ne demektir; 111 saat ne
demektir?

‹stanbul’da vefat eden bir kiflinin
böbre¤i daha önce Kars’a
götürülemezdi, Mardin’e
götürülemezdi. Bugün
götürülebiliyor.

Ayn› flekilde, Münih’te ölen bir
Türk(ün)  ailesi, böbre¤i bugün
Türkiye’ye bugün Adana’ya
getirilebiliyor. Bütün bunlar Mehmet
Haberal sayesinde olmufltur.

Evet, Mehmet Haberal’›n
birtak›m uluslararas› alanda büyük

‹stanbul’da vefat eden bir kiflinin böbre¤i
daha önce Kars’a götürülemezdi, Mardin’e
götürülemezdi. Bugün götürülebiliyor.

Ayn› flekilde, Münih’te ölen bir Türk(ün)
ailesi, böbre¤i .. Adana’ya getirilebiliyor.
Bütün bunlar Mehmet Haberal sayesinde
olmufltur.
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baflar›lar› var, onlar›n da önemi yok;
ama, ama dünyada bugün önemli
say›lan dokuz büyük t›p ödülü
müvekkilimize verilmifltir.

Üç fahri doktora alm›flt›r.
Yabanc› ülkelerdeki üç üniversitede
bugün konuk profesörlü¤ü vard›r. 

‹stedi¤i zaman, bu ülkelere gidip
oralarda da profesörlük yapabilir. 

‹flte bu nitelikteki insan›, biz
bugün Türkiye Cumhuriyetinin
hükümetini ya da Türkiye Büyük

Millet Meclisi’ni devirmeye ve
görevini cebren yapmamaya
(teflebbüs etmeyi) ideal olarak
edinmifl ya da bunu amaçlam›fl olan
bir örgütün üyesi ya da kurucusu
olarak kabul ediyoruz ki, bu kabul
edilebilir bir durum de¤ildir.

Tabiidir ki, kendileri de söyledi,
ben de tekrar burada söylüyorum,
önemi var burada baz› rakamlar›n,
gene önemi var Say›n Baflkan›m ve
De¤erli Üyeler.

Baflkent Üniversitesi kurulduktan

sonra bugün 11 fakülte, 7 enstitü, 6
meslek yüksek okulu var. 14 diyaliz
merkezi var, 10 hastanesi var.
Buralarda çal›flan personel say›s›
7615 buralarda okuyan ö¤renci say›s›
9187 ama geçen senenin say›lar›n›
müsaade ederseniz vermek istiyorum.

Baflkent Üniversitesi’nin
Türkiye’deki mevcut on hastanesine
ve on diyaliz merkezine yatan hasta
say›s› 1.890.000 ve buralarda
ameliyat olan insan say›s› 55.800

küsur.
Evet böyle bir organizasyonun

bafl›nda bulunan bir insan› bir y›ldan
beri tutuklu olarak bu toplum, ya da
tutuklamak daha do¤rusu çok a¤›r
bir ifllem oluyor. Bunu da aç›kça
ifade etmek gerekir.

fiimdi efendim gerek soruflturma
safhas›nda gerekse bugünkü gerekse
kovuflturma safhas›nda arama
kararlar›yla ilgili ve di¤er yönlerle
ilgili gözalt›na almayla ilgili
ifadesinin al›nmas›yla ilgili birtak›m

..dünyada bugün önemli say›lan dokuz büyük
t›p ödülü müvekkilimize verilmifltir. Üç fahri
doktora alm›flt›r. ..‹flte bu nitelikteki insan›,
biz bugün Türkiye Cumhuriyetinin hükümetini
ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni
devirmeyi ideal edinmifl.. bir örgütün üyesi
ya da kurucusu olarak kabul ediyoruz ki, bu
kabul edilebilir bir durum de¤ildir.
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hatalar var.
Önemli usuli hatalar var,

bu usuli hatalar› savunma
olarak söylemek
zorunday›z.

Bunlar bizim savunmam›z›n bir
parças›n› önemli bir parças›n›
oluflturuyor.

Bak›n›z efendim arama karar› 12
Nisan 2009’da verilmifl. Hemen bu
arama karar› Say›n Mahkemenizin
verdi¤i karar.

Bu mahkeme, bu karara dayanan
Ankara Emniyet Müdürlü¤ü
görevlileri yedi ayr›, sekiz ayr› yere
gelmifller ve 13 Nisan gününde,
aramayla birlikte ilginçtir,
yakalam›fllar.

fiimdi bir insan›n yakalanmas›
Ceza Muhakemesi Kanunu’na
bak›yoruz. E¤er suçu ifllemekte ise
ilgili kifli, kaçma ihtimali varsa veya
kimli¤i tespit edilemiyorsa Ceza
Muhakemesi Kanunu’nun 90.
maddesine göre yakalama karar›
verilir. Ve bunun yakalama karar›n›

evet Emniyet müstacel hallerde ve
yapabilir;  ama esas Savc›l›k bu
karar› verir.

Yakalama karar› olmamas›na
ra¤men, biz ev arama tutana¤›nda
“arama” virgül “yakalama” virgül
“el koyma” terimlerinin an›nda
geçti¤ini görüyoruz.

Bu tekrar ediyorum; CMK’n›n
90. maddesine ayk›r›l›kt›r. Ayr›ca
gene ayn› günde yani 13 Nisan günü
müvekkilimiz bu terimi aynen

kullanay›m, t›pk› bir mücrim gibi
eski, flimdi bir süre önce flimdi
flüpheli deniyor, suçlu gibi uçakla
Ankara’dan apar topar ‹stanbul’a
getirilmifltir ve gözalt›na al›nm›flt›r.

Oysa; gene CMK’n›n 91.
maddesine göre gözalt›na
al›nmas› için bir kiflinin
zorunlulu¤un olmas› laz›m.

Zorunluluk yok ki, veya
suçun ifllenmesini
düflündürecek emarelerin
olmas› laz›m.

Bu da, yok ki. 

Baflkent üniversitesinin Türkiye’deki mevcut
on hastanesinde ve on diyaliz merkezine
yatan hasta say›s› 1.890.000 ve buralarda
ameliyat olan insan say›s› 55.800 küsur...
Böyle bir organizasyonun bafl›nda bulunan
bir insan› bir y›ldan beri tutuklu olarak
tutmak daha do¤rusu çok a¤›r bir ifllem
oluyor.
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Dolay›s›yla 90 ve 91.
maddelerinin ihlali o kadar a¤›r
olmufltur ki, ayn› tarihlerde
Ankara’da olan sayg›de¤er
meslektafllar›m›z 91. maddenin 4.
f›kras›n› iflletmemifllerdir. Yani ilgili
yarg› mercilerine an›nda haber
verememifllerdir.

Müvekkilimiz bu birinci yön,
ikinci hatal› yön. Bunu,  dün de size
arz ettim Say›n Baflkan›m.

fiimdi müvekkilimiz üç gün gece
-gündüz sosyal, içinde bulundu¤u
sosyal ve mesleki flartlar› dünden
itibaren huzurlar›n›za getirdi. Ama,
müvekkilimiz Emniyette 13 Nisan
gününden bafllayarak 16 Nisan
gününe kadar tutulmufltur ve burada
ifadesinin al›nmas› 16 Nisan günü
bafllam›flt›r. 16 Nisan günü saat
12:45’te bafllam›flt›r, ifadesinin
al›nmas› ve ifadesinin bitifli bir gün
sonra sabah saat 05:30’da olmufltur.

Yani müvekkilimiz tabiidir ki,
birtak›m yerlere gidip gelmeler,
Aksaray’dan buraya fleye getirmeler
Befliktafl’a, ama üç ayr› makam
önünde verdi¤i ifadenin toplam› 16
saat 45 dakika sürmüfltür.

Efendim 66 yafl›ndaki bir kimse,
16 saat 45 dakika, daha önceki
günlerde de uykusuzlu¤unu hesaba
katm›yoruz, ama 16 saat 45 dakika
aral›ks›z tutulmufltur.

CMK’n›n 148. maddesinin 1.
f›kras›nda yer alan “yorma” tamamen
bu flekilde gerçekleflmifltir.

Dün müvekkilim söyledi ve ben

önceki tarihlerde gene bu flekilde
yapt›¤›m konuflmalardan birinde
tahliyelerden birinde bunu arz ettim;
ama tekrar söylemek istiyorum; 

Çünkü bu mahkeme ayn›
zamanda tarih önünde bir
mahkemedir.

Bunu bizim ifade etmemiz laz›m.
Bunu yaflayanlardan biri çünkü
benim.

Befliktafl Adliyesi Cumhuriyet
Savc›l›¤› odas›; ortam›zda hocam›z
Mehmet Haberal, bir tarafta ben;
di¤er tarafta Dilek Helvac›; Hoca’n›n
yan›nda biz ifadesinin al›nmas›nda
bulunuyoruz. ‹fadeyi alan Zekeriya
Öz’dür, gece saat 12 oldu¤u için
zaman zaman uykusu gelmektedir.
Bafl› önüne düflmektedir. Hatta
Hoca’m›z demifltir ki; efendim
pencereleri açal›m, so¤uk hava
nispeten (iyi) gelir uykunuz aç›labilir.

Bu mizahi bir olay, önemi yok
ama önemi flu, ifade al›n›rken
Cumhuriyet savc›s› Kas›m ‹limo¤lu
odaya girmifl, ifade al›nmaktad›r ve
demifltir ki, ve demifltir ki “ fiu
televizyon Mehmet Haberal’›n
tutukland›¤›n› yaz›yor ya da
söylüyor; bu ne biçim fley”.

Ve biz savunma
yapamaman›n biçareli¤i
içinde neye u¤rad›¤›m›z›
flafl›rd›k.

Ve bu arada, daha sonra
savunma veyahut da ifade
süratle bitirildi ve Zekeriya
Öz tarihsel nitelikte ikinci
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bir sözü söyledi. Savunmay›
inan›lmaz flekilde yerle bir
edercesine dedi ki, “Hakimi
yormayal›m, hakim de bir
insand›r” dolay›s›yla
ifadenizi çabuk verin.

Say›n Baflkan›m, De¤erli Üyeler,
e¤er 21. yüzy›lda yafl›yorsak, biraz
önce meslektafl›m söyledi e¤er adil
yarg›lanma ilkesine biz güveniyor
ve ba¤lan›yorsak, bunlar›n olmamas›
laz›m ve o sabah saat 05:30’da ,
ancak ifademiz hakim önünde
al›nabildi ve bütün ç›rp›nmalar›m›za

ra¤men. Çünkü 314/2, 314/1’e
çevrilmiflti ve birkaç kelime
söyleyebildik ve hocam›z
müvekkilimiz maalesef o s›rada
tutukland›.

fiimdi bu vahim girifl, baflka
noktalar› da birlikte getiriyor, bütün
bunlar› birlefltirerek çünkü bir fley
söyleyece¤im efendim. O da fludur:

Ankara’daki aramada üçüncü
nokta, Ankara’daki aramada
hocam›z›n ifl yerinde hastanede ve
üniversite rektörlü¤ündeki

bilgisayarlar›, bilgisayar program›,
bilgisayar kütü¤ü bir anda al›nm›fl
ve götürülmüfltür.

fiimdi, biz CMK’ya bak›yoruz
134. madde; e¤er bilgisayar ve
bilgisayar program› flifreye ba¤l›ysa,
bilgisayar götürülür. Oysa, hiçbir
bilgisayar, hocayla ilgili hiçbir
bilgisayar flifreli de¤il; ama, buna
ra¤men götürmüfllerdir.

Götürmekle kalmam›fllard›r; imaj
tabir edilen bunlar›n kopyalar›
bugüne kadar da verilmemifltir. Bunu
aç›kça ifade etmekte yarar görüyoruz

Say›n Baflkan›m ve De¤erli Üyeler.
Bunun ötesinde, flunu ifade etmek
istiyorum; tabiidir ki bu durum hem
134’e, hem 134/2’ye 134/3 ve 4’e
de ayk›r›d›r.

fiimdi hep söyledik bunu; çok
k›sa geçece¤im. Ama dün maalesef
‹ddia Makam› telefon dinlemelerinde
k›smen hukuka uygun oldu¤unu
belirtti, hay›r yan›l›yorlar. fiöyle;
bunu tekrar tekrar aç›klamam›z
laz›m. Telefon dinlemelerinde
de kanuna ayk›r›l›k var

CMK’ya bak›yoruz 134. madde: E¤er bilgisayar ve
bilgisayar program› flifreye ba¤l›ysa, bilgisayar
götürülür. Oysa, hocayla ilgili hiçbir bilgisayar
flifreli de¤il ama, buna ra¤men götürmüfllerdir.
Götürmekle kalmam›fllard›r; imaj tabir edilen
bunlar›n kopyalar› bugüne
kadar da verilmemifltir.
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flöyle; dinlemeyle ilgili hakim
karar› hocam›z›n sahip
oldu¤u cep telefonuna aittir.
Di¤er hiçbir telefon ki,
burada da bu konuda da yaz›
getirdik ve dosyaya bunu
koyduk; hiçbir telefonuna
(yönelik) arama karar›
yoktur.

fiimdi flöyle oluyor biliyorsunuz
telefonlarda konferans usulü var;
baflka bir telefon size ba¤lan›yor.
Dolay›s›yla flimdi dinleme karar› olan
cep telefonuna hiçbir kay›t hiçbir

konuflma gelmemesine ra¤men
dinleme karar› olmayan di¤er
telefonlar, cep telefonuna konferansla
ba¤land›¤› için çünkü dinlemekten
falan dinlenmekten, bizim haberimiz
yok, otomatik olarak onlar da
dinlenmifltir.

Dolay›s›yla, dün say›n
meslektafl›m Helvac›’n›n
söyledi¤i gibi, e¤er ne bileyim
k›rk telefon dinlemesi varsa,
bunun 25’i ya da 30’u
dinleme karar› olmayan
telefon konuflmalar›d›r.

Dolay›s›yla, dinleme kararlar›
olmayan bu telefon konuflmalar›na
itibar edilmesi mümkün de¤ildir ve

bu durum, CMK’n›n 135. maddesine
de ayk›r›l›k teflkil etmektedir.

Bir husus daha var bu biraz da
doktrinel bir görüfl; bunu ortaya
koymam›zda yarar var, o da fludur
efendim: Bir yarg›ç ve savc› yetkili
ve görevli oldu¤u adli kaza içerisinde
yetkilerini ve görevini yerine getirir.

Oysa, biz flunu görüyoruz; say›n
mahkemeniz arama karar› vermifl,
Ankara Emniyet Müdürlü¤ü bunu
icra ediyor.

Acaba, Say›n Mahkemeniz,
Ankara A¤›r Ceza Mahkemesinde

görevli mahkemeye, bu arama
karar›n› bildirip, talimat ile bunu
ald›ramaz m›yd›? Dolay›s›yla
Ankara’daki bütün yap›lan ifllemler,
sizin ‹stanbul’daki mahkemelerin
görev ve yetki alan› d›fl›na
geçmektedir, bunu ifade edelim. 

Aramalarda baflka bir husus daha
var. O da fludur: 9 ayr› yerde arama
yap›lm›fl bu huzurunuzda yap›lan
çok güzel bir flekilde de ortaya
konuldu çapraz sorguda da ortaya
konuldu ve ifade edildi.

fiimdi hocan›n, özellikle
hastanesinde ve üniversite odas›nda
rektörlükte ve televizyondaki arama
sonucu elde edilen ve delil oldu¤u

Dolay›s›yla, dinleme kararlar› olmayan bu
telefon konuflmalar›na itibar edilmesi
mümkün de¤ildir ve bu durum, CMK’n›n 135.
maddesine de ayk›r›l›k teflkil etmektedir.
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ileri sürülen eflya, baflka flah›slara ait
olan eflyalar niteli¤ini de
tafl›maktad›r. Çünkü, Emniyet
Mensuplar› hiçbir titizlik
göstermeden, televizyondaki odalara
girmifller ki, televizyon on bin
metrekaredir. Bu televizyonda
alt› stüdyo vard›r. Bu
televizyonda 250 personel
çal›flmaktad›r, bunlar›n
hepsinin özel çekmeceleri
darmada¤›n edilmifl ve eflya
aranm›flt›r.

fiimdi bunlar Mehmet Haberal’a
ait eflya de¤ildir ki, ama Mehmet
Haberal’a ait olmayan bir tak›m delil
oldu¤u ileri sürülen konuflma
metinleri ki, çapraz sorguda da,
bunlar ileri sürüldü, bunlarla da
(ilgili) sorular soruldu. E bunlar
Mehmet Haberal ile ilgili
delilleri tafl›mamaktad›r ve
hepsi birbiri içine girmifltir.

Bunun ötesinde, önemli
bir fleyi belirtmek istiyorum
Say›n Baflkan›m o da fludur,
CMK son derece önemli ve
ne kadar usule ayk›r›
hareket edildi¤ini gösteriyor.

CMK’n›n 251. maddenin 1.
f›kras›; özel yetkili ve görevli
mahkemelerde bulunan soruflturma
ve kovuflturma ifllemlerinin bizzat
Savc›lar taraf›ndan ve bizzat
Hakimler taraf›ndan üçüncü defa
tekrarl›yorum, bizzat yap›lmas›n›
b›rak›n›z öngörülmesini
emretmektedir.

Dolay›s›yla, ‹stanbul
Emniyetinde ifadenin al›nmamas›
gerekir. Bizim, bizim vatandafl
olarak, ben de bu arada bir
vatandafl›m, herkes vatandafl. Bizim
vatandafl olarak e¤er 250.
maddeye giren, e¤er 251.
maddeye giren bir suçtan
suçlan›yorsak devlet bana
bir teminat veriyor, seni
ancak Savc› dinleyecek,
Emniyet dinlemeyecek. 
Dolay›s›yla, savc›n›n burada görevini
delege etmesi teftir(tevkil) etmesi,
polis memuruna hay›r kanuna ayk›r›;
uygun de¤il.

Dolay›s›yla, iflte saatler böyle
geçiyor. ‹flte 16 saatlik yorma ifllemi
emniyet devreye girdi¤i için oluyor.

Ve maalesef emniyetin
sorular›, o kadar yanl›fl ki ve
maalesef emniyetin sorular›,
o kadar kanuna uygun delil,
kanuna ayk›r› delili birbirine
kar›flt›rm›fl durumda ki, bu
sonuçta pekâlâ kanuna
ayk›r›, usule ayk›r› delil
ortaya ç›k›yor.

Efendim Say›n Baflkan›m ve
De¤erli Üyeler; flimdi önemli teknik
bir konu üzerine geliyorum ve
hepinizin takdirine sunuyorum bunu
ve hepinizi düflünmeye sevk etmek
istiyorum; hiç bugüne kadar sözü
edilmeyen bir madde.

Hepimiz deriz ki, kanuna ayk›r›
delildir, kanuna uygundur de¤ildir
flu bu. Hay›r o de¤il. 148 gene kanuna
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ayk›r› delille ilgili.
148. maddenin çok önemli 3.

f›kras› var. Diyor ki:
 Yasak usullerle elde edilen

ifadeler, r›za ile verilmifl olsa da,
delil olarak de¤erlendirilemez.

Yani 148. maddenin 3.
f›kras›nda; flayet diyor flüpheli ya da
ilgili kifli, yasak usulle elde edilen
ifadeyi kabul etmiflse hay›r bu gene
delil de¤ildir.

Bu da önemli bir teminat,
vatandafla sunulmufl devletin
sundu¤u önemli hukukun sundu¤u
hukukun üstünlü¤ünün temin etti¤i

önemli bir teminat bu. fiimdi peki
nedir bu, diyebilirsiniz flunu
söyleyece¤im.

Savc›n›n dinlemedi¤i,
savc›n›n almad›¤› ifade,
emniyette al›nan ifade, buna
göre yasak usulle elde
edilmifl ifadedir.

Devam ediyorum, dinleme
karar› olmayan telefon ile
yap›lan konuflmalar›n
tapeleri ya da ç›kar›lmayan
tapeler, yasak usulle elde
edilmifl ifadedir.

Ayr›ca, yormayla elde
edilen ifade yasak usulle elde
edilmifl ifadedir.

Bilgisayarlara, kanuna
ayk›r› olarak el konulan ve
elde edilen deliller yasak
usulle elde edilen delildir.

Notlar›n fotokopisinin
ç›kar›lmadan, bize
verilmemesi keyfiyeti yasak
usulle elde edilen delildir.

Diyebilirsiniz ki, niye bunlar› bu
avukat söylüyor; flunun için
söylüyorum Say›n Baflkan›m ve
De¤erli Üyeler, bu ifadelerin ya da

bu delillerin huzurda okunmas›
emniyet ifadesi olarak okunmas›
çapraz sorguda, bunlar›n sorulmas›
ve bunlar›n, bunlar karfl›s›nda,
müvekkilimizin ya da herhangi bir
flüphelinin san›¤›n bunlar› kabul
etmesi hay›r CMK’nun 148.
maddenin 3. f›kras›na göre buna delil
de¤erini kazand›rmaz.

Bunu, burada aç›kça savunma
olarak ortaya koymak istiyorum. 

fiimdi, de¤erli meslektafl›m Dilek
Helvac› çapraz sorguyla ilgili baz›
tespitler yapt›.

Yasak usullerle elde edilen ifadeler, r›za ile
verilmifl olsa da, delil olarak de¤erlendirilemez.

Yani 148. maddenin 3. f›kras›nda; flayet diyor flüpheli
ya da ilgili kifli, yasak usulle elde edilen ifadeyi
kabul etmiflse hay›r bu gene delil de¤ildir.
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Evet bunlar›n hepsine
kat›l›yorum.

Say›n Tuncay Özkan da, baz›
belirlemelerde bulundu; kendisine
teflekkür ediyorum ve bunlar›n
üzerine girmiyorum; ama baflka
noktalar var.

Çapraz sorguda ilginç baz›
hususlar ortaya ç›kt› Say›n Baflkan›m.

fiimdi bir kimse diyelim ki,
benim hakk›mda makale yaz›yor,

ama çapraz sorguda, bu benim
aleyhime bir delil olarak ortaya
konuyor. K›saca baflka kiflilerin
yazd›¤› makalelerdeki yorumlar,
hay›r delil olarak san›k için ortaya
konulamaz. Baflka kifliler aras›ndaki
konuflmalar a ile b konufluyor,
Mehmet Haberal’dan söz ediyorlar.
Mehmet Haberal ile ilgili delil
de¤ildir o; o baflka kiflileri ba¤lar,
Mehmet Haberal’› ba¤lamaz ki.

Bir kifli kat›lmad›¤› toplant›dan
sorumlu olmaz ki. Bir kifli
kat›lmad›¤› ya da kendisine yap›lan
birtak›m benzetmeleri söylendi

Mustafa Sar›gül(ün) de
“baflbakan›m” demesi, bunlar
efendim basit, edebiyatta bizim cinas
dedi¤imiz fleyler, önemsiz kavramlar.

Bunlar›n üzerinde neden bu
kadar duruluyor belli de¤il; ama
daha önemlisi, bir kimse
bana imzas›z yaz›
gönderecek, ben resmi
makam olaca¤›m ve bu
imzas›z yaz›y›, bana neden

itibar ettiniz ya da etmediniz
diye soracaks›n›z; bu olamaz.

Resmi yaz›flmalarda imzas›z yaz›
hiçbir zaman dikkate al›nmaz
efendim. Bunu da aç›kça ortaya
koymak laz›m.

Bunun ötesinde itiraf edeyim,
Say›n Hakimlerimizden birinin son
okudu¤u yaz› beni korkuttu.

fiöyle ki, bir kimse, baflka
bir kimseye e-mail
gönderiyor. O e-mail baflka
üçüncü bir kifliye
gönderiliyor. Bu e-mailden,
benim hiçbir (flekilde)

Baflka kiflilerin yazd›¤› makalelerdeki yorumlar, delil olarak
san›k için ortaya konulamaz. Baflka kifliler aras›ndaki
konuflmalar a ile b konufluyor, Mehmet
Haberal’dan söz ediyorlar. Mehmet Haberal
ile ilgili delil de¤ildir o. O baflka kiflileri ba¤lar,
Mehmet Haberal’› ba¤lamaz ki. Bir kifli
kat›lmad›¤› toplant›dan sorumlu olmaz ki.
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haberim yok. Ama, ben bu
e-maile dayan›larak terim
çünkü aynen kullan›l›yor. Bir
insan›n öldürülmesinden
itham edilircesine töhmet
alt›nda b›rak›l›yorum.

Evet, son okunan e-mailde Ümit
Say›n’›n yaz›s›, Mehmet Perinçek’e
gönderilmifl; Hikmet Çiçek isimli bir
insan alm›fl burada bu, bu olamaz
yani.  E¤er bu delil olarak kabul

ediliyorsa, e¤er böyle bir e-mail özür
dilerim huzurunuzda okunabiliyorsa,
bu memlekette herkes ama herkes
kanunun ve hukukun himayesinden
mahrum yaflar.

Böyle bir e-mailin, çapraz
sorguda dahi okunmas›n› itiraf
edeyim fliddetle, ama fliddetle buna
karfl› ç›k›yorum. Çünkü, aksi halde,
ben bu kap›dan korkarak ç›kaca¤›m.

Hay›r bu olamaz yani çünkü,
çünkü itham edilen kifli biraz önce
söyledi¤im gibi bu Türkiye’ye elinde
›fl›kla karanl›k gecelerde dolaflm›fl
bir kifli, bu itham›n konusu

olan kifli Türkiye’nin
baflbakan›. Ve bu baflbakan,
bu hastaneden ç›kt›ktan
sonra dört buçuk y›l yaflam›fl
dört buçuk y›l yaflam›fl. Hani
ceza hukukundaki illiyet rab›tas›
kavram›. Ve bu, bu kifli,  bu kifli
Say›n Baflkan›m, hastaneden
ç›kt›ktan sonra yedi ay baflbakanl›k
yapm›fl ve gene, bu kifli özür dilerim;
bunlar›n mutlaka okunmas› laz›m.

‹ki önemli belge dosyada var; ama
tarih önünde okuyaca¤›z. Tarih
önünde sorumluyuz.

Bak›n ne diyor bu kifli:
“Say›n Profesör Doktor Mehmet

Haberal, gösterdi¤iniz yak›n ilgiye
ve geçmifl olsun dilekleriniz için
teflekkür eder esenlikler dileriz
Rahflan Ecevit-Bülent Ecevit “

Ve devam ediyorum Say›n
Baflkan›m. Bak›n bir bas›n bildirisi
var bu bas›n bildirisi ile bu e-maili
karfl›laflt›rd›¤›n›z zaman nas›l
donmazs›n›z korkudan. Baflbakan
Bülent Ecevit’in sa¤l›k durumuyla

Son okunan e-mailde Ümit Say›n’›n yaz›s›, Mehmet Perinçek’e
gönderilmifl; Hikmet Çiçek isimli bir insan alm›fl burada,bu
olamaz yani.  E¤er bu delil olarak kabul ediliyorsa,
e¤er böyle bir e-mail özür dilerim
huzurunuzda okunabiliyorsa, bu memlekette
herkes ama herkes kanunun ve hukukun
himayesinden mahrum yaflar.
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ilgili aç›klamas› bas›n bildirisi: 
“Baflkent Hastanesindeki

muayenemi ertelemem baz› yay›n
organlar›nda çok yanl›fl yorumland›,

Benim Baflkent Hastanesiyle
iliflkimi kesti¤im ileri sürüldü, Bunun
gerçekle ilgisi yoktur. fiu aflamada
Baflkent Hastanesi’nde muayeneye
gidersem, bunun medyada yalan
yanl›fl haberlere yol açaca¤›n› hastane
yetkililerine belirttim. Nitekim,

flimdiden bunun iflaretleri görülmeye
bafllad›. Bu nedenle Baflkent
Hastanesi’ndeki muayenemin
ertelenmesinin uygun olaca¤›n›,
hastane yetkililerine söyledim. Bu
arada, Baflkent Hastanesinin de¤erli
uzmanlar›na ve yöneticilerine bir kez
daha flükranlar›m› belirtirim. Onlar›n
de¤erli katk›lar›yla, sa¤l›k durumum
çok iyidir.”

Bunlar› söylüyor, ayn› eyleme
muhatap oldu¤u ileri sürülen kifli ve
biz, bu böyle bir durumda itham edici

soruyla karfl› karfl›ya b›rak›l›yoruz.
Ve bu soru ve bu e-mail, bizim

dosyam›zda yok.
Biz bu e-maili burada

bugün ö¤reniyoruz. Bu da,
do¤ru de¤ildir ve bunu
takdirlerinize b›rak›yorum.

fiimdi Say›n Baflkan›m ve
De¤erli Üyeler; usule iliflkin bu hatal›
yönlerden sonra en sonunda gene
Say›n Ecevit’e gelece¤im. Ama flunu

ifade etmek istiyorum. Biz, üç suçtan
dolay› bunu da uzun uzun
anlatmayaca¤›m. O bak›mdan
sabr›n›z› suiistimal etmeyece¤im,
bunu da ifade ederim.

Biz 313. maddeden
yarg›lan›yoruz 314. maddeden
öncelikle. 314. madde, devletin
flahsiyeti aleyhine ifllenen önemli ve
a¤›r nitelikteki suçlar›
gerçeklefltirmek için kiflilerin
kurduklar› silahl› örgüttür, silahl›
örgüt kurma.

Baflbakan Bülent Ecevit’in sa¤l›k durumuyla ilgili aç›klamas›
bas›n bildirisi: ...Baflkent Hastanesinin de¤erli
uzmanlar›na ve yöneticilerine bir kez daha
flükranlar›m› belirtirim. Onlar›n de¤erli
katk›lar›yla, sa¤l›k durumum çok iyidir.”
Bunlar› söylüyor, ayn› eyleme muhatap oldu¤u ileri sürülen
kifli ve biz, böyle bir durumda itham edici
soruyla karfl› karfl›ya b›rak›l›yoruz. Ve bu
soru ve bu e-mail, bizim dosyam›zda yok.
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Bunun için örgüt
olacakt›r. Ve bu örgüt, belirli
say›daki insan taraf›ndan
yerine getirilecektir.

Örgüt içerisinde,
hiyerarflik bir bütünlük
olacakt›r.

Örgüt devaml› bir flekilde
hareket edecektir. Ama,
örgüte giren ya da örgütün
içinde faaliyette bulunan kifli
örgütün amac›n› bilecektir;
dolay›s›yla bu özel kastla
ifllenen bir suçtur.

Ayr›ca, bunu da Yüksek
Makam›n›za takdim ettik.

Yarg›tay Üyesi Vahit Baltac›’n›n
kitab›nda var, silahlar›n varl›¤›n› da
bilecektir yani 314. maddenin var
olabilmesi için örgüt ve devaml›
olarak birtak›m flartlar bulunacak.
Ve örgütün ne oldu¤u da
bildi¤iniz gibi, 220. maddede
belirtilmifl.

Amac›
gerçeklefltirebilecek niteli¤e
sahip olacakt›r.

Her örgüt 314. madde olmaz.
220 de örgütü cezaland›ran bir
maddedir. Çünkü, 314. maddede
ayr›ca bu bir terör örgütü oldu¤u için,
korku tehdit ve sindirmeye dayal›
eylemleri de, devaml›l›k süreci
içerisinde yapacakt›r.

fiimdi efendim çapraz sorguda,
iki günden beri ne söylersek,
söyleyelim, ama iki günden beri
hepiniz çok önemli sorular sordunuz.

Bunlar›n içinde, bu
belirtti¤im ana hatlar›n›
belirtti¤im unsurlar var m›?
Hiçbiri yok, bunlar yok.

E, dolay›s›yla, 314.
maddeye nas›l gidiliyor, bunu
anlayabilmek mümkün de¤il.

Ama daha da önemlisi, biz eski
146. maddeden de yarg›lan›yoruz;
yani 311 ve 312. maddeden.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni
y›kmaya, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin görevlerini k›smen veya
tamamen yapmas›n› engellemeye
teflebbüs etmek.

312. madde Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetini devirmek, y›kmak ve
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini
görevlerini k›smen veya tamamen
yapmaktan engellemek.

fiimdi efendim, bu suçun
oluflabilmesi için mutlaka ve mutlaka
bir darbenin haz›rl›¤›n›n yap›lmas›
laz›m. Gayet aç›k söylüyorum çünkü
biz hepimiz, hepimiz ama Türkiye
de, ö¤renci eylemlerinin nas›l
yap›ld›¤›n› gördük. Hepimiz bu
konularda 21 May›s› gördük.
Hepimiz 27 May›s› da gördük, 12
Mart› da gördük.

fiimdi o dönemdeki gizli
örgütlerde, ihtilalle ilgili evraklar
vard›r. ‹htilalin planlar› vard›r.
Evlerin planlar› vard›r, sokak sokak
flehirler tespit edilmifltir.

Rica ederim, burada
darbeyle ilgili b›rak›n delili
b›rak›n kan›t› emare var m›?
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Endis derler Frans›zlar buna,
küçücük bir ibare var m› burada.

Hay›r böyle bir fley yok ama,
daha da önemlisi cebir de yok ve
nihayet diyoruz ki 313, (3)11 ve
(3)12’ye bakarak Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ni ortadan kald›rmaya
ve ayn› flekilde gene diyoruz ki,
Hükümeti ortadan kald›rmaya
efendim bütün buralardaki
gruplaflmalar yani Diyalog Grubu,
yani Milli Egemenlik Hareketi

bunlarda ne oluyor, b›rak›n
Türkiye’de, Büyük Millet Meclisini
ortadan kald›rmaya bilakis Türkiye
Cumhuriyeti’ni daha da ileriye
götürmek için yap›lan hareketler
düzenlenmifl ya da hayal edilmifl. 

Buna hayal edilmifl demek daha
do¤ru. Burada 311. maddedeki cebir
311. ve 312. maddelerdeki herhangi
bir hareket olmad›¤› gibi, burada
Çetin Özek’i anmamak mümkün
de¤il bunlarla ilgili  elveriflli bu
neticeyi do¤urmaya. Çünkü kanunda
bildi¤iniz gibi teflebbüs der, bu
neticeyi do¤urmaya elveriflli hareket

de yok.
Hiçbir fley yok dolay›s›yla 311

ve 312’den bizim itham edilmemiz,
burada katiyen do¤ru de¤il.

314’den de (itham edilmemiz)
do¤ru de¤il. Gene,  Yüksek
Makam›n›za arz ettik.

Üç önemli Yarg›tay karar›n›
belirttik. Yarg›tay 9. Ceza Dairesinin
19 Nisan 2004, 25 May›s 2006 ve
17 Temmuz 2006 tarihli kararlar›nda
aç›kça diyor ki; 314. maddeyle ilgili

olarak ve 312 ile ilgili olarak ve 311
ile ilgili olarak, devlet otoritesini
y›kmaya yönelik hareketler gerekir.

Ve gene devam ediyor, bu
konuda ortaya konulacak olan deliller
kuflkudan uzak inand›r›c› deliller
olmal›d›r. Bu konuda, ortaya konulan
deliller aras›nda genel beyanlar delil
olarak kabul edilmez.

Burada, biz iki gündür,
hep genel beyanlar üzerinde
duruyoruz. Hay›r, bunlar
delil niteli¤ini de¤ifltir, delil
niteli¤ini tafl›m›yor.

Say›n Baflkan›m ve De¤erli

Diyalog Grubu, yani Milli Egemenlik Hareketi bunlarda ne
oluyor, b›rak›n Türkiye’de, Büyük Millet
Meclisini ortadan kald›rmaya.. bilakis Türkiye
Cumhuriyeti’ni daha da ileriye götürmek için
yap›lan hareketler düzenlenmifl ya da hayal
edilmifl.
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Üyeler, iflte birtak›m kiflileri
müvekkilim tan›yor mu, tan›m›yor
mu?

 Bunlar›n bir k›sm›n› tan›d›¤›,
bir k›sm›n› tan›mad›¤› ortaya ç›kt›.
Bunlar› tekrar ve tekrar ortaya
koyacak de¤ilim, bunlar› da
söylemek istemiyorum. Ayn›
zamanda vaktin gecikmesi nedeniyle
ayr›ca birtak›m televizyon
stüdyolar›ndan al›nan planlar,
program taslaklar› bunlar›n da
müvekkilimle hiçbir ilgisi olmad›¤›
ortaya ç›kt›.

Bunlar›n da üzerinden
geçiyorum. Ama flunun üzerinde
durmak istiyorum ve iddianameyi
bu yönden de elefltirmek istiyorum:

Birtak›m sivil toplumsal
faaliyetleri, siyasal oluflum
hareketlerini ‹ddia Makam›
diyor ki, iddianamesinde
“örgütün amaçlar›
do¤rultusunda
yönlendirme” olarak, bunlar
kabul edilmelidir.

Yani müvekkilim baz› kiflileri
kendi amac› u¤runda yönlendirecek.

Ve bu arada say›lan isimler Hür
Parti Genel Baflkan› Yaflar Okuyan,
Halk›n Yükselifli Partisi Baflkan›

Yaflar Nuri Öztürk, Ça¤dafl Türkiye
Partisi Baflkan› Hasan Ataman
(Y›ld›r›m), Ba¤›ms›z Cumhuriyet
Partisi Baflkan› Mümtaz Soysal.
Efendim bunlar›n içinde
Türkiye Cumhuriyeti
devletinde milli, pardon
sosyal güvenlik bakanl›¤›
yapan bunlar›n içinde
Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin D›fliflleri
Bakanl›¤›n› yapan kifliler var.
Bunlar›n yönlendirilmesi
mümkün mü? 

Bunlar›n yani müvekkilimiz bir
cerrah olarak, bu kiflileri
yönlendirebilmek imkân›na hiçbir
fleklide fikren ve ayn› zamanda di¤er
imkânlar›yla yönlendirebilme
imkân›na hiçbir zaman sahip de¤il.

Ayn› flekilde, örnek olarak
Mustafa Sar›gül tart›fl›ld› ama,
Abdüllatif fiener’de bu, konu edildi.

fiimdi Abdüllatif fiener
Türkiye’nin 3. insan›yd› bunu
yönlendirmek ve bunu delil olarak
ortaya koyabilmek, son derece yanl›fl
bir görüfl olarak ortaya ç›k›yor. 

Devaml› olarak söyledik, bu
mitinge kat›l›p kat›lmamak
mitingden önce, di¤er rektörlerle

An›tkabir’e çelenk konulmufl, efendim art›k
An›tkabir’e çelenk koymak acaba Türkiye
Cumhuriyeti Devletini y›k›c› bir faaliyet olarak
m› kabul ediliyor.
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beraber Atatürk’ün mezar›na, 
An›tkabir’e çelenk konulmufl,

efendim art›k An›tkabir’e çelenk
koymak acaba Türkiye Cumhuriyeti
Devletini y›k›c› bir faaliyet olarak
m› kabul ediliyor.

Mitinge kat›lmam›fl ve miting
içerisinde de hiçbir etkinli¤i yok,
do¤rudan do¤ruya hastaneye gitmifl.
Ayn› flekilde Fatih Hilmio¤lu ile olan
iliflkileri de, hastanedeki kadrolaflma
deniliyor.

Oysa, bu belgelerin içinde
bulundu¤u Haberal 44 ve
rektör@inönü.edu.tr’nin, olmayan
bir fley oldu¤u e-mailler oldu¤u da
tespit edilmifltir.

fiimdi gelelim yeniden
Ecevit’in durumuna.

En son bunlar› söyleyece¤im
efendim.

fiimdi öncelikle Recai Birgün
isimli eski koruma müdürünün
flimdiki Milletvekilinin tan›kl›¤›na
itibar etmemek laz›m. CMK’n›n 58.
maddesi bu itibar keyfiyetini
engelleyici bir durumdur. Gerçekten
aram›zda husumet vard›r, hukuk ve
ceza davalar› bulunmaktad›r. Ama
daha önemlisi flu; hiçbir zaman
hocam›z, bunu söylemedi isimleri
okumakta hiçbir sak›nca yok, flu
yönden sak›nca yok, Ecevit’i kimler
tedavi etmifl bunu görmek
bak›m›ndan.

Çünkü, hep Turgut Beyin ad›
geçiyor baflka kimsenin ad›
geçmiyor. Bu da dosyam›zda var;

Profesör Doktor Sedat Boyac›o¤lu,
Profesör Doktor Turgut Zileli,
Profesör Doktor Ahmet Hatipo¤lu,
Profesör Doktor At›lay Tafldelen,
Profesör Doktor Nur Alt›nörs,
Profesör Doktor Füsun Öner
Eyüpo¤lu, Doçent Doktor. Cengiz
Tuncay, Profesör Doktor Emin Alp
Niron, Profesör Doktor Haldun
Müderriso¤lu, dokuz kifli say›n
Bülent Ecevit’i hastanede
bulundu¤u on gün zarf›nda,
her gün, ama her gün tedavi
edip, onu iyilefltirmeye
çal›flm›fllar.

Daha sonra gayet tabidir ki, gayet
tabidir ki, bu kifliler zaman zaman
Ecevit ile olan iliflkilerinde tedbirli
olmas›n›, s›k s›k d›flar›ya gitmemesini
söyleyebilirler.

Kald› ki, bizzat Recai
Birgün ne diyor verdi¤i son
ifadelerde ne diyor
hastaneden ç›kt›, ben yak›n
bir arkadafl›m› getirdim ve
o iyileflti¤ini söyledi. Ve o
belindeki çatla¤›n ya da
omurili¤indeki araz›n
ortadan kalkt›¤›n› söyledi
diyor.

Demek ki, salah bularak,
kurtularak demek ki,
iyileflerek Ecevit hastaneden
ç›km›fl. Bunu ifade etmek
laz›m.

Tabidir ki, Kanal B’nin,
ART’nin Ulusal Kanal›n ve
Kanaltürk’ün Cumhuriyet TV ad›
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alt›nda ve ‹lhan Selçuk’un
yönetiminde, bunun yeniden
kadrolaflaca¤› ya da organize
edilece¤i iddias›, müsaade ederseniz
bu terimi kullanay›m tam bir
hayaldir.

Say›n Baflkan›m ve De¤erli
Üyeler bir televizyonun nas›l
kuruldu¤unu ben biliyorum. Dört
televizyon birleflerek bir kiflinin
öncülü¤ünde kurulamaz, isteseniz
bile kurulamaz, bunlar›n bir kere
bütün lisanslar› iptal edilir. Onun
yerine, onun yerine yeni bir lisans
alacaks›n›z, TRT’den geçeceksiniz
mecbursunuz, yeniden imkânlar
sahibi olacaks›n›z ve milyarlarca
trilyonlarca para harcayacaks›n›z.
Dört tane televizyon kanal›n› hiç
kimse b›rakmak istemez. Bunlar›n
bir k›sm› ço¤u ulusald›r, biri de
millidir. Milli bir kanal, milli olma
özelli¤ini hiçbir zaman kaybetmek
istemez. Nitekim ‹lhan Selçuk,
nitekim Huzurunuzdad›r Mustafa
Balbay, nitekim Kemal Alemdaro¤lu
bunu yalanlam›fllard›r. Böyle bir fley
yok, bunu nereden ç›kard›lar
demifllerdir.

Say›n Baflkan›m, benim ifade
edece¤im suçla ilgili 311, (3)12 ve
(3)14. maddelerle ilgili aynen bu
terimi kullanay›m maruzat›m budur.

Ama flunu ifade etmek istiyorum,
flimdi gene Say›n Mahkemenize
verdi¤imiz 1 Nisan 2010 tarihli bir
rapor var.

Bu raporun hepsini okumaya

asl›nda düflüncem (niyetim) vard›;
ama, zaman›n›z› al›r diye
okumuyorum. Ama, son iki k›sa
paragraf› okumak istiyorum. 

Bahsedilen hasta
müvekkilimizdir. 

“Hastan›n halen vazospastik
anjina nedeniyle bafllanan anti anjinal
tedavisi ile reaktif depresyon ve
anksiyete tan›lar›yla bafllanan üçlü
ilaç tedavisi ‹stanbul üniversitesi
Cerrahpafla T›p Fakültesi Psikiyatri
Ana Bilim Dal› ö¤retim üyelerinin
gözetiminde devam etmektedir.
Hastan›n vazospastik anjinas› ciddi
kardiyak aritmikleri hipertiroidisinin
ve psikiyatrik durumunun
tetikleyebilece¤i ciddi aritmiler ve
yeni bafllanacak anti aritmik ilac›n
etki ve olabilecek yan etkilerinin…“
diye devam ediyor.

Siz veciz bir flekilde, ilk gün bu
oturumlar bafllarken flöyle bir
kelimeden söz ettiniz. Ben de dedim
ki, t›pk› Berlin’de hakimler var der
gibi, ben de dedim ki bu
Mahkemenin de gerçekten hukuku
bilen bir Baflkan› var dediniz ki,
“Mehmet Haberal (ani) ölüm riski
içinde bulundu¤undan” evet anlat›lan
iki paragraftaki terim budur.

Ben, bir defa bunu size ifade
ettim Say›n Baflkan›m ve De¤erli
Üyeler. Bir ilaç veriyorsunuz, o ilaç
bir etki yarat›yor, iyilefltirmiyor. O
etki, bir tepki yarat›yor ve vücutta
ikinci bir rahats›zl›k olufluyor, üçüncü
rahats›zl›k olufluyor.
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Müvekkilimiz hakikatten
Türkiye’de yüzlerce demiyorum
binlerce hekim, on binlerce hekim
yetifltirmifl olan ünlü bir cerrah,
maalesef 356 gün tutuklu kalmas›
sonucunda bu hale gelmifltir. Bunu
aç›kça ifade etmekte yarar var.
Efendim Say›n Heyetinize
flunlar› da arz etmek
istiyorum ki; müvekkilimizin
dün ve bugün ifadesi
al›nm›flt›r. (Müvekkilimiz) hayati
risk alt›ndad›r. Sabit ikametgah›
vard›r. Ve, ve sekiz ayr› tarihte biz
y›lmaz hukukçular›z, bunu ifade
edeyim isterseniz, gülebilirsiniz ama
biz y›lmaz hukukçular›z. Biz
defalarca tahliye talebinde bulunduk,
bu tahliye talebinin sekizinde,
sekizinde hep iki (ye) bir “muhalefet
flerhiyle” taleplerimiz ret edildi.

Ama “muhalefet flerhi” veren
yarg›çlar›n adlar›n› ve mahkeme
numaralar›n› bilmiyorum, bunlar›
akl›mda da tutmad›m ama her biri
muhalefet flerhinde, Mehmet
Haberal’›n, müvekkilimizin, tahliye
edilmesi yönünde son derece ciddi
gerekçelerle tutuklaman›n
(kald›r›lmas›na) mani bir halinin
olmad›¤›n› ortaya koymufllard›r.

Bir fley söylemek istiyorum daha
do¤rusu iki ya da üç fley söylemek
istiyorum ve onunla sözlerime son
vermek istiyorum.

Say›n Baflkan›m ve De¤erli
Üyeler ve ayr›ca tabi Say›n ‹ddia
Makam›, benim bir arkadafl›m var;

kendisi beyin cerrah›d›r son derece
ünlü, Profesör Doktor Cengiz Kuday.

Bugün e¤er lise ö¤rencileri
Çanakkale’ye gidiyorlarsa, bunu
onbefl y›l önce bafllatan flah›s Cengiz
Kuday’d›r. Biz, birlikte okuduk
üniversitede. Cengiz Kuday’a, birgün
yapt›¤› ameliyatlar›n ne kadar iyi
oldu¤unu arkadaflça anlatt›m; dedi
ki ve ne kadar çok çal›flt›¤›n›
söyledim, çünkü Cengiz Kuday
hastaneye sabah alt›da gelir, akflam
on ikide ç›kar t›pk› hocam›z gibi.
Bana dedi ki” sen de çal›fl›yorsun,
ama biz çal›flmaya mecburuz. Yeni
fleyler ö¤renmeye mecburuz”.
Bunlar› niye söylüyorum, hiç
bilmedi¤im bir fley söyledi çünkü,
dedi (ki); her üç dakikada bir,
dünyada her üç dakikada bir, t›p
alan›nda yeni bir bulufl yap›l›yor.
Bunlar› ö¤renmek laz›m dedi. Vakit
yok, takip edebilmek laz›m. Baflka
türlü takip edemiyoruz.

Bunu niye söylüyorum 356 gün
kaybedilmifltir, Say›n Baflkan›m ve
De¤erli Üyeler. Karaci¤eri
parçalayabilen bir hekim, belki
pankreas› parçalayacakt›, belki
böbre¤i ikiye de¤il, dörde bölüp
ameliyatlar› yapacakt›, Türkiye
kaybediyor, biz kaybediyoruz,
insanl›k kaybediyor bunu büyük bir
samimiyetle söylüyorum. 

Geçenlerde, Haydarpafla
Numune Hastanesi’ne giden yak›n
bir akrabam koridorlarda nas›l
süründü¤ünü ve daha sonra hiç
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benimle iliflkisi olmadan Baflkent
Üniversitesi’nin Ba¤larbafl›’ndaki
hastanesine gitti¤i zaman nas›l bir
insan gibi muamele gördü¤ünü
söyledi.

fiimdi, bu iyi müesseseleri, bu
iyi müesseseleri kaybetmeyelim,
çünkü Türkiye’de maalesef
müesseseler insanla yürüyor. Türkiye
daha bildi¤imiz orion’un müessese
teorisini içinde benimsemifl bir ülke
de¤il, hiçbirimiz de¤iliz. Türkiye’de
müesseseler yoktur, Türkiye’de

insanlar vard›r, insanlar müesseseleri
götürür ya da götürmez. Dolay›s›yla,
dolay›s›yla Baflkent
Üniversitesindeki yüz bin kifliyi,
Baflkent Üniversitesi Hastanesi’ndeki
bir milyon sekiz yüz elli bin kifliyi
sahipsiz b›rakmayal›m. Bu süreç
daha çok uzamas›n.

Bir(z), neden bunu söylüyorum
üzerine basarak, biz daha bir y›l sonra
hakimlerin yani sizlerin yüzünüzü
görebildik. Daha önce temas›m›z
olmad› ki, daha önce kapal› kap›,
kapal› odadan hocam›z› ç›kartamad›k
ki, daha hocam›z onu söyledi
geçenlerde; ben 365 gündür günefl

gözü (yüzü) güneflin ›fl›¤›n›
görmemifl bir insan›m dedi.

fiimdi, gerçekten gidin görün
bembeyaz. fiimdi bunlar› arz
etmemin sebebi fludur Say›n
Baflkan›m;  tabidir ki, her
mahkemenin ve sizin usulünüz
vard›r. Sizin usulünüz nedir;
Talepleri Cuma gününe kadar
beklemek ve Cuma günü karar
vermektir.

Ama ölüm riski alt›nda bulunan,
ama iki gündür çapraz sorguda,

elinden geldi¤i kadar, yüzü
k›pk›rm›z› kesilircesine ifade
vermeye çal›flan ve hepimize dersler
de veren Kuran› Kerimden ayetler,
Atatürk’ten ve ‹nönü’den onu da
ifade edece¤im sözlerle süsleyerek
ifade eden müvekkilimizin, flayet
uygun bulursan›z, flayet usulümüze
çok ayk›r›d›r demezseniz bugünden
itibaren bu tahliye talebimizin iflleme
konulmas›n› ve uygun buldu¤unuz
takdirde karara gitmenizi sayg›yla
arz ediyorum.

Benim maruzat›m budur
efendim, teflekkürler ederim.”

Dolay›s›yla, dolay›s›yla Baflkent
Üniversitesindeki yüz bin kifliyi, Baflkent
Üniversitesi Hastanesi’ndeki bir milyon sekiz
yüz elli bin kifliyi sahipsiz b›rakmayal›m. Bu
süreç daha çok uzamas›n.
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      Av. Helvac›:
”Say›n Baflkan›m, bizim

ekleyece¤imiz bir husus yok. De¤erli
meslektafl›m›z Köksal Bayraktar’›n
beyanlar›na aynen kat›l›yoruz. 

Sadece, flunu belirtmek
istiyorum, Say›n Baflkan›m, De¤erli
Üyeler;

Say›n Mahkemeniz bugüne
kadar vermifl oldu¤u tutuklaman›n
devam›na iliflkin kararlarda, kuvvetli
suç flüphesi ve bir k›s›m san›klar›n
henüz sorgular›n›n yap›lmam›fl
olmas›n› gerekçe göstermiflti.
Müvekkilimizin iki gündür devam
eden sorgusu ve çapraz sorgusu
neticesinde, umar›m kuvvetli suç
flüphesinin tamam›yla bertaraf
edildi¤ine inan›yoruz. 

Müvekkilimizin ifadesi de
tamamland›¤›ndan dolay›,
tutuklulu¤un devam›n› gerektiren
tüm flartlar›n ortadan kalkt›¤›
inanc›nday›z.

Tarafs›zl›¤›na ve adaletine
inand›¤›m›z Say›n Mahkemenizce
müvekkilimizin bir y›ldan beri
tutuklu olmas› ve hayati risk tafl›yan
sa¤l›k sorunlar› da göz önünde
bulundurularak bihakk›n, olmad›¤›
takdirde adli kontrolle tahliyesine
karar verilmesini talep ediyoruz
efendim teflekkür ederim.”

      Av. Belgin Özersin:
”Ben de say›n meslektafllar›m›n

görüfllerine aynen kat›l›yorum ve
müvekkilimin tahliyesini talep

ediyorum.”

      San›k Mehmet Haberal’dan
soruldu.

      M. Baflkan›:
"Avukatlar›n›z› dinlediniz,

anlat›mlar›n› dinlediniz, beyanlara
kat›l›yor musunuz?”

      Prof. Haberal:
”Çok teflekkür ederim say›n

baflkan, say›n iddia makam›
avukatlar›m›n söylediklerine
kat›l›yorum efendim.”•
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rof. Dr. Mehmet Haberal’›n, ‹stanbul 13.A¤›r Ceza

Mahkemesi’nde 05.04.2010-06.04.2010 tarihleri aras›nda

sorgu ve savunmas›n›n al›nmas›ndan sonra, avukatlar› taraf›ndan

yap›lan  tahliye talebi, Mahkeme’nin  09.04.2010 tarihli 53. celsesinde

 karara ba¤lanm›fl ve 16 numaral› ara karar› ile;  20909 Sicil No’lu

Mahkeme Baflkan› Sn.Köksal fiengün’ün: “San›k Mehmet

Haberal’a isnat edilen suçlar›n vas›f ve mahiyetleri,

dosyada mevcut delil durumu, savunmas›ndaki

aç›klamalar›, suç vasf›n›n de¤iflme ihtimali, sosyal ve

mesleki konumu, bu aflamadan sonra kaçma, saklanma

ve delilleri karartma flüphesinin bulunmamas›,

tutuklamadan beklenen gayenin de sa¤lanm›fl olmas›,

yafl› ve gerekirse hakk›nda adli kontrol uygulamas›n›n da

düflünülebilece¤i”  gerekçesiyle “tahliyesine karar

verilmesi” fleklindeki “Muhalefet fierhine” ra¤men, Üye

Hakimler  28298 Sicil No’lu Hakim Sn.Hasan Hüseyin Özese ve

37266 Sicil No’lu Hakim Sn.Sedat Sami Hafl›lo¤lu’nun  “Oy Çoklu¤u”

ile ald›¤› karar uyar›nca “Dosya kapsam›, her san›¤a iddianamede

ayr› ayr› isnat olunan suçlamalar ve bunlarla ilgili sevk maddeleri,

delillerin tamamen toplanmam›fl olmas›, at›l› suçlar› iflledi¤i hususunda

kuvvetli flüphe sebeplerinin varl›¤›n›n devam etmekte ve bu suçlar›n

CMK 100/3.maddesinden say›lm›fl olmas›” gerekçesiyle  tahliye

talebi reddedilerek,  tutukluluk halinin devam›na karar verilmifltir.

P



232

      Prof. Dr. Mehmet Haberal, bu kitab›n bas›m›n›n yap›ld›¤›

tarihte, hayati risk teflkil eden ciddi sa¤l›k sorunlar›  nedeniyle

halen tedavi alt›nda oldu¤u  ‹.Ü.Kardiyoloji Enstitü’sünde 17.04.2009

tarihinden bu yana tutuklu olarak bulunmaktad›r.

      Prof. Dr. Mehmet Haberal,  bu kitapta yer alan sorgu ve

savunmas›  ile tahliyesine yönelik  Mahkeme Baflkan›’n›n “Muhalefet

fierhi’nin” mevcudiyetine ra¤men, Mahkeme Üyeleri taraf›ndan

“Oy Çoklu¤u” ile al›nan tutukluluk halinin devam›na iliflkin karardan

da aç›kça anlafl›laca¤› üzere, halen daha “Ne ile Suçland›¤›-

n› ?”,“Hakk›ndaki Kuvvetli Suç fiüphesinin Ne

Oldu¤unu?”  ve kaçma, delilleri karartma ya da yok etme

flüphesi alt›nda bulunmamas›na ra¤men bir y›l› aflk›n süredir

“Niçin, tutuklu oldu¤unu?” ö¤renememifl ve bu nedenle,

her gün “SUÇUM NE?” sorusuna,  cevap arayan

dünyaca tan›nm›fl, sayg›n  bir bilim adam›d›r.






