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‘YEÞiL’le
beni birbirimize
kýrdýrmak istediler’

BÝROL AYDIN
edat Peker, 32 yaþýnda bir Türk vatandaþý. Cürüm iþlemek için çete
kurmak iddiasýyla defalarca tutuklandý. Gençlik yýllarýnda ismi, uyuþturucu satýcýlarýyla mücadele eden kiþi olarak
geçti. Sonra Susurluk Raporu’nda yer aldý. Kontr—gerilla, yeraltý dünyasýnýn ünlü
ismi, mafya babasý sýfatlarýyla anýldý.
Þimdilerde kendini iþadamý olarak tanýtýyor. Geçtiðimiz yýl, Emniyet Genel Müdürlüðü’nün yayýmladýðý bir raporda,
‘Bazý mafya babalarýnýn iþadamý kisvesiyle kendilerini legalleþtirmek istedikleri’ maddesi de vardý. Peker, bu iddialarýn hepsini reddediyor. Amacýnýn, inandýðý doðrularý savunan insanlarýn ezilmesi-
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ni engelleyecek kadar çok para kazanmak
olduðunu söylüyor.
—Yazýlan ve söylenenlerin dýþýna çýkarsak,
Sedat Peker, kendisini nasýl tanýmlýyor?
Çocukluðumda ve gençliðimin ilk
yýllarýnda akrabalarýmýz, benim için
‘Ne kadar sakin bir çocuk’ der, abimler için de ‘Çok hýrçýn’ diye yakýnýrlardý. Sonra hayatýn bize yüklediði misyona baktýðýmýzda, roller tamamen deðiþti. Ben þiddet yanlýsý, onlar normal
tutum içerisinde oldu.
—O sakin çocuk, nasýl korku veren biri
haline geldi.?
Çocukken meltem rüzgarý ve Latin
müziði eþliðinde, bir hamaðýn üzerinde aðýzlýkla soðuk bir içecek içmeyi hayal ederdim. Fakat meltem rüzgarlarýný hayal
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ederken; hayat bize devamlý fýrtýna gibi
esti. Ben de bütün hayallerimi kasýrgaya,
fýrtýnaya göre ayarladým.
—Sizi kasýrganýn önüne sürükleyen neydi?
Hiç kimsenin adýna kurtarýcý deðilim.
Belki kendimi bile kurtarmaktan acizim.
Ama öyle bir toplum düþünün ki, beþikten mezara kadar hep korkuyla yaþýyor.
Türk toplumunun korkaklaþtýrýldýðýna ve
yalaklaþtýrýldýðýna inanýyorum.
—Siz hiç korkmadýnýz mý?
Ben hiçbir þeyden korkmuyorum. Yüce Allah’tan dahi! Çünkü Yüce Allah’ý
çok seviyorum. Ýnsan sevdiðinden korkmamalý. Korkuyu hayatýmdan sildim. Ýnsan, korkmaktan korkmalý.
— Çocukluðunuz Almanya’da mý geçti?
Buna hiçbir zaman anlam veremedim.
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Yeþil’le kendisini cepheleþtirip birbirine kýrdýrmak istediklerini belirten
Sedat Peker “Eðer onun suçu varsa, devlet onunla muhatap olsun. Benim
bir suçum varsa benimle. Devletin içinde yetkili gibi görünüp de aslýnda
yetkili olmayan insanlar var. Bunlar bir kiþiyi vurduralým, ortalýðý karýþtýralým
diyor. Demokrasilerde böyle þeyler olmaz” diyor

Devletin raporlarýnda 1983 senesinde Almanya’da ülkücü faaliyetlerde bulundu
deniyor. Ben 1970 senesinin Aralýk ayýnda doðdum. 12 yaþýmda, koskaca Almanya’nýn siyasi faaliyetlerini nasýl yönlendirebilirim?
—Açýk ve kapalý kaynaklar bunu söylüyor...
Birilerinin istediði þekilde yapýlan yorumlarýn kaynaðý ne kadar doðru olabilir?
Hayatýmda ilk defa 1996 yýlýnda Almanya’ya gittim. Eþim ve çocuðumu görmek
için. Adapazarý’nda doðdum ve 5 yaþýmda Ýstanbul’a geldim.
—Ýsminiz, çok genç yaþta yeraltý dünyasýyla anýldý. Þimdi de bir iþadamý portresi çiziyorsunuz.
Genelde kontr—gerilla veya devletin iç

bünyesinde, devlet adýna eylemlere karýþmýþ kiþi olarak sunuldum.
—Susurluk raporlarýnda çete lideri diye,
isminiz geçiyor...
Bir papazýn porno dergisinde isminin
geçmesi ne kadar mantýklýysa, benim ismimin de bu raporlarda geçmesini o kadar mantýklý görürüm.
— Size yöneltilenlerin hiçbiri mi doðru
deðil?
Ben dedikleri kadar siyah deðilim. Ama kendimi savunmak adýna, beyazým da
diyemeyeceðim. Yaþadýðýmýz toplum o
kadar kirli ki, ister istemez, o kirliliðe bulaþýyorsunuz. Fakat pisliðe daha az bulaþtýðýmý söylüyorum.
Mecbur kalýnarak oluþmuþ bir ehven—
i þer. Hayatta ve ayakta kalabilmek için.
Þiddetin iyi birþey olmadýðýný þimdi de
savunuyorum ama toplum beni 90 derece
deðiþtirdi.
—Nasýl bir iþadamýsýnýz?
Madem ki kapitalizm dünyada tüm aðýrlýðýný hissettiriyor, o halde çok para kazanacaksýn. Geçmiþte, yapmak istediklerimi çaresiz kalýnca þiddete baþvurarak
anlatmak istedim. Þimdi kapitalizm çaðý
olduðunu anladým. Yapýlabilecek þey, para kazanmak... Kendimi iþadamý gibi görmek istemiyorum. Çünkü ben iþadamý olmaya çalýþýp sanki birþeylerden kaçýyormuþum gibi yorumlandý.
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— Þu an ne iþ yapýyorsunuz?
Bir çok iþ yapmak istedik, ama rahat
býrakýlmadýk. Kolejlerim, dersanelerim
vardý. Peker’in okullarýnda çeteci yetiþtiriliyor diye karikatürler çizildi. Ýliþkimizi
kesmek zorunda kaldýk. Benimle telefonda görüþen iþadamý arkadaþlarýn þirketleri incelemeye alýnýp, fütursuzca cezalar
kesiliyor. Tanýdýklarýmýn her biri emniyete getirilmiþtir. Allah razý olsun, bu sefer onlar da daha çok bedel ödeyici tavýr
aldýlar. Çocuklarýný, ailelerini de getirip
tanýþtýrdýlar.
—Peki, kazancýnýz nereden?
Bulgaristan’da kereste üretimi yapýyorum. Türkiye’de reklam iþine aðýrlýk
verdik. En hýzlý büyüyen iþ kollarýna girmeyi düþünüyorum. Þu an reklamcýlýk
böyle. Ayrýca arsa, emlak danýþmanlýðý ofisi kurduk.
—Bükülecek bilekleri parayla mý bükeceksiniz?
Ýnandýðým doðrularý savunan insanlarýn ezilmesini engelleyecek kadar paraya
ihtiyacým var. Türkiye’de belli aileler
var. Acaba bir tane vergi denetleyicisi gidip, bunlara muhasebe kayýtlarýnýzý incelemek istiyorum diyebiliyor mu? Türkiye
belli ailelerin egemenliði altýna girmiþ,
özgürlüðünü kaybetmiþ, belli güçlere boyun eðmiþ.
—Bu þekilde kaç aile var?

25 30 MART / 5 NÝSAN 2002

R
Dokunulmazlar diye bir mafya filmi
seyretmiþtim. Maliye ajaný, mafya babasýný yakalayabilmek için çok komik durumlara düþüyor. Bir yaþlý adama danýþýyor. Yaþlý diyor ki, ‘Komik duruma
düþüyorsun. Mafyanýn nerede olduðunu, viskinin nerede içildiðini bu ülkede
herkes biliyor.’ Sonra 5 yýldýzlý bir otelin deposuna iniyorlar. Her taraf viski
dolu. Kanada sýnýrlarýnda aranan içki
kaçakçýlýðý, zaten 5 yýldýzlý otellerde bakanlarýn, milletvekillerinin, çok zenginlerin gittiði yerde. Türkiye’de de bu aileleri herkes biliyor. Bankasý, televizyonu, radyosu, koruma þirketi, sanayii var.
Bu artýk bir aile deðil devlet. Servet düþmaný deðilim. Ama eldeki imkanlar yönetime karþý baský olarak kullanýlýyorsa,
burada bir sorun var.
—Viski þiþeleri 5 yýldýzlý otelde deðil de neden bile bile mahallenin bakkalýnda aranýyor?
Birilerini Hacivat—Karagöz gibi ortaya çýkarýp, halkýn dikkatini o yöne yöneltirken, bakkallarý, marketleri soyuyorlar.
Suç, marketini býrakýp Karagöz seyretmeye gidende! Beni seyredeceðinize papyonlu, smokinli hýrsýzlarý görün. Beni günah
keçisi seçtiler. Bu þekilde gazetelere çýkmaktan benim gibi isyan etmeyecekler
var, gidin onlarý seçin. Kimsenin benden
korkmasýna gerek yok.
—Size ‘Kabadayý’ da deniyor, ‘Mafya
babasý’ da. Hangisi size uygun?
Yeniçeri Ocaðý daðýtýldýðýnda, gruplar
halinde, mahallelerdeki esnaflara dadanýp, namuslarýna göz diktiler. Gönüllü
gençler bunlarla mücadele etti. Soylu ailelerin çocuklarýydý. O dönem ‘Külhanbeyi’, gönüllü zaptiye memuru anlamýnda, onurlu bir kavramdý. Mafya babalýðýný ve kabadayýlýðý asla kabul etmem. Anlattýðým manasýyla, külhanbeyi kavramýný kendime yakýþtýrýrým.
— Kabul etmiyorsunuz, ama size neden
‘mafya babasý’ deniyor? Bana demiyorlar
mesala.
Mahalle karakolunun komiserinin caný sýkýlsa, koluma kelepçe takýp, götürebiliyor. Bu nasýl bir mafya yapýlanmasý ki
bir komiser kelepçe takýp götürüyor.
—Peki size hâlâ ‘Sedat Abi þu iþimizi
hallediver’ diye geliyorlar mý?
Yaptýðým hiçbir þeyden utanmadým ve
sizin tahmin ettiðinizden çok daha fazlasýný yaptým. Birisi gelip aðlayýp gözyaþý
döktüðü zaman, önceden hissiyatla davranýp sert bir þekilde feveran ediyordum.
Þimdi bunun sistemle deðiþeceðine inanýyorum. Büyük gazetelere ilan vermiþtim;
‘Savcýlýklara þikayet edin. Devletin kurumlarý artýk kendilerini toparlamak üzere, eskisi gibi boþluk yok’ diye. Devlet
artýk hakkýný aramaya baþlamýþtýr. Týrnaðýný taktýðý an, þu an komple koparamasa
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bile, hiç deðilse unutulmayacak çizikler
býrakýyor.
— Sýk sýk gözaltýna alýnýp sonra ya polisten ya da mahkemeden hemen býrakýlýyorsunuz. Bunun sebebi devlet içinde bir dayanaðýnýz olmasýndan mý?
Ben öcülere hiç inanmadým. Sadece onuruma inandým. Söylenmemesi gerekli
þeyleri söyleyip yapýlmamasý gerekli þeyleri yaptým. Bugüne kadar PKK’lýlara
dahi yapýlmayan iþkenceler bana yapýldý.
Ýþkenceden iki kez ameliyat oldum. Doktor raporlarýyla sabit. Sadece mensubu olduðum milletin devleti kötü duruma düþmesin diye, hiçbir zaman þikayetçi olmadým. Ayrýca devletin içerisinden birilerinden güç alarak birþey yapacak kadar zavallý olmadým. Ben birþey yaparsam, adam gibi yaparým. Eðer bedel ödeme zevkim olmasaydý, bugüne kadar hiçbir bedel ödemezdim.
—Öyleyse siz, devlet içerisinde bir gruplaþmadan dolayý mý iþkence gördünüz ve sýk sýk
alýndýnýz?
Niçin iþkence gördüm diye hiçbir zaman düþünmedim. Ama bir emniyet müdürü, öldürülmüþ olan bir kumarhane
patronu ve uyuþturucu kaçakçýsýndan bana iþkence yapmasý karþýlýðýnda para aldý.
Sonra cezaevine girdi. Ýsmi Sedat Demir.
Þimdi dýþarýda. 6 sene geçtikten sonra
mahkeme kararýyla görevine iade edildi.
Bunlar benim neden iþkence gördüðümü
açýklamaya yeterlidir. Birilerinden yardým görmek gibi bir lüksüm olmadý. Ben
zorlarýn adamýyým. Öyle olmasaydým, zor
bir hayatý seçmezdim. Yaþadýðýmýz hayat
zorluðun ötesinde iðrenç! Çünkü yaþamýþ
olduðumuz kulvarda muhatap olduðumuz insanlar, yüreklerini kaburgalarýnýn
arkasýnda saklýyorlar.
—Medyanýn sizi tanýmlamasýný nasýl buluyorsunuz?
Bu ülkenin nüfusu 70 milyon. Gazete
tirajlarý 2.5 milyon. Ýnsanlar gazetelere inansalar, alýr okurlardý.
—Sizde bir kusur yoksa, medya neden sizi
kötü göstermek istesin ki?
Geçen sene evden alýndým. Ben gözaltýndayken, yatak odama mikro gizli kamera konulmuþ. Çýktýktan sonra evi dedektörlerle tararken bulduk. Aþaðýda toplantý yaptýðým oturma odamda da aynýsý.
Bunlarý avukatlarým kameralarla tesbit
etti. Emniyete ve Devlet Güvenlik Mahkemesi savcýlýðýna þikayet dilekçesi verdim. Yatak odasýnda benim aleyhime kullanýlabilecek delil nedir?
— Bu sistemi polis mi kurdu?
Bu konuyla ilgili tahkikat yapýlmadý.
Hangi insan haklarý buna onay verir? Benim ailem o haldeyken ya da o halde baþka bir görüntü çekilseydi, bunun benim
suçlanmam için ne faydasý olacaktý? De-
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mek ki bu ülkede suçlamak için delilden
çok þantaj yöntemi kullanýlýyor.
—Susurluk Raporu’nda ifade edildiði gibi Yeþil lakaplý Mahmut Yýldýrým’ý tanýyor
musunuz?
Birebir ne telefonla ne yüz yüze görüþmem oldu. Görüþsem söylerim. Yeþil denen insanla þu an düþman deðilim. Ama
çok eskiden aramýzda sorun vardý. Gýyaben tanýþtýk. Bir aracý vasýtasýyla. Onun
söyledikleriyle benim söylediklerimi karþýlaþtýrdýk. Böylece aramýzdaki sorunu
hallettik. Ben sözde kendisi ve ailesi hakkýnda küfretmiþim. “Küfretmek tarzým
deðildir. Ýnsanlarla düþman olup savaþmayý severim ama asla ailelerine dil uzatmam. Bu þerefsizlik olur” dedim. Kendisi de benim hakkýmda söylediði ileri sürülen þeyleri söylemediðini söyledi. Sonra
baktýk ki bir oyun oynanýyor. Karþýlýklý
cepheleþip bizi birbirimize kýrdýrmak istemiþler. Eðer onun suçu varsa, devlet onunla muhatap olsun. Benim bir suçum
varsa benimle. Devletin içinde yetkili gibi
görünüp de aslýnda yetkili olmayan insanlar var. Bunlar bir kiþiyi vurduralým,
ortalýðý karýþtýralým diyor. Demokrasilerde böyle þeyler olmaz.
—Veli Küçük Paþa’yla ilginiz nedir?
Kendisiyle düðün, dernek gibi cemiyetlerde karþýlaþtým. Elini sýktým. Tanýmaktan da onur duydum. Ýllegal ya da
herhangi bir çalýþmamýz olmadý. Ama onun Türki cumhuriyetler konusunda hassasiyetlerini biliyorum.
—Korkut Eken, sizinle ilgili ‘Bazý insanlar gibi görevde ayrý, emekliyken ayrý davranýþlarda bulunmamýþ, aksine çok daha duyarlý davranmýþtýr’ diyor. Görevdeyken ayrý, emekliyken ayrý ne demek?
Hepimiz bir vatandaþ olarak devletimize, milletimize karþý görevliyiz. Bu da
böyle bir görev.
—Eken bir devlet memuruydu. Siz sivilsiniz. Bahsettiði baþka bir görev olmalý...
Ben hayatým boyunca memuriyet yapmadým. Zaten memurluk yapmak benim
yapýma uygun deðil. Sizin dediðiniz manada bir memuriyetim söz konusu deðil.
—Sanýrým karþýlýklý olarak ne demek istediðimizi anlýyoruz. Ama bunlarý kelimelere
mi dökmek istemiyorsunuz?
Kelimelere dökülecek çok birþey
yok. Ýnsanlarýn hayatýnda yaþananlar
vardýr. Benim hayatýmda yakýlacak hiçbir þey yaþanmadý. Herkesten çok hata
yapmýþ olabilirim. Ama utanacaðým
birþey yapmadým.
— Külhanbeyiyim, diyorsunuz. Eken’le
devlet adýna irtibatýnýz bu kavram kapsamýnda mý oldu?
Normal yapýlmasý gerekli olan vatandaþlýk görevlerimi yaptým.
—Size ‘baba’ denilince ne düþünü-
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“Birilerini Hacivat—Karagöz gibi ortaya çýkarýp,
halkýn dikkatini o yöne yöneltirken, bakkallarý, marketleri
soyuyorlar. Suç, marketini býrakýp Karagöz seyretmeye gidende.”
yorsunuz?
Çocuklarým baba dediði zaman hoþuma gidiyor.
—Köroðlu lakabýnýz nereden geldi?
Mesela ortaokul ve lisedeyken de ‘General’ derlerdi. O zaman general deðildim. Sonra Köroðlu denildi, o da deðilim.
Beni tanýyan insanlar hayat maceramýn
hep böyle çilelerle geçtiðini bildikleri için
böyle bir yakýþtýrma yapmýþlar.
—Eþiniz, sizin yaþadýðýnýz bu âlemden ve
hakkýnýzda çýkan haberlerden rahatsýz mý?
Benim baþýma gelenlerden sonra televizyon seyretmez, gazete okumaz. Sadece
internette istediði haber sitelerini takip eder. Eþim, bu dünyaya benimle ayný bakýyor. Ama yaþadýðým dünyanýn ne uzaðýn-

dan, ne yakýnýndan, içinde deðil.
—Siz MHP’li ve ülkücü müsünüz?
Ben MHP’li deðilim. Ülkücü de deðilim. Pantürkistim. Eski adýyla Turan.
Kendi beynimde sembolize ettiðim ismiyle yeni kurulacak olan Birleþik Türk Devletleri.
—Liberal Demokrat Parti’ye oy vereceðim, dediðiniz doðru mu?
Rizeli olduðumdan, bir dönem Mesut
Yýlmaz’ýn yakýný dediler. Onun yönetiminde, üstüme gelinmesi için, zannediyorum ki yakýnlarý tarafýndan yetkililere emir verildi. Bir ara gazeteler Çiller Özel
Örgütü diye birþey yazdý. Çiller iktidarý
varken, bu ülkede eziyet gördüm.
LDP’ye oy vereceðim dememdeki sebep,
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aslýnda bir kara mizah yapmaktýr. Bunun
sebebi, birine daha yakýn diye yazarlar,
Allah korusun o da iktidar olur da bir de
ona düþman olurum diyedir. Ben kimseye
oy vermeyeceðim. Ama þunu da söyleyeyim, Besim Tibuk’un delikanlý çýkýþlarý
var. Bu kadar doðruyu söyleyen bir insanýn iktidar olmayacaðýný bilecek kadar,
zeki olduðumu sanýyorum.
—Hayatýnýz da sizi çok etkileyen birileri
oldu mu?
Size komik gelecektir... Bunu hiçbir
zaman söylemedim. Belki güçlü iken
söylesem, yalakalýk yapýlýyor gibi düþünülürdü. Beni çocukken en çok Saadettin Tantan etkiledi. Elinde otomatik silahla, kadýn satýlan yerlere yaptýðý baskýnlar beni çok etkiledi. Ne kendisine ne
de baþkalarýna söyledim. Ama beni etkileyen, belki de beni azmettirici olan,
sonradan Ýçiþleri Bakaný olan Tantan’dýr! Polislik görevindeyken yaptýklarýndan çok etkilendim. Kötülerin korkulu rüyasý, elinde bir silah, tekmeyle
kapýlarý kýrarak içeriye giriyor...
—Futbolda bir þike çetesi ortaya çýktý. Çetenin ele baþýnýn da Ali Fevzi Bir olduðu iddia ediliyor. Çeteler futbola kadar girdi mi?
Ben þike ve kumar iþinden anlamam.
Bilgi sahibi olmadýðým için þike vardýr ya
da yoktur diyemeyeceðim. Ama benim adým bu konu içerisinde basýnda geçtiði için þunu söylüyorum. Kardeþim Rizespor’un ikinci baþkanýdýr. Fenerbahçe’ye yakýnlýðým söyleniyor. Böyle birþey
de söz konusu deðil. Ne kulüp yönetimini
ne de bazý gazetelerde söylendiði gibi o
kulübün alt yapýsýný organize ettiðim
doðru deðildir. Kulüp baþkanýyla sorunu
olanlar direkt onunla uðraþmalý. Beni bahane ederek ona yaptýrým uygulamaya çalýþmalarýný doðru bulmuyorum. Aziz Yýldýrým’la atla deve kadar büyütülecek bir
dostluðum olmadý. Yurtdýþýna futbolcu
almaya geldiklerinde karþýlaþtýk. El sýkýþtýk. Oradaki heyetle çay, kahve içtik. Þu
an ona düþmanlýðým da yok. Mecnur Odyakmaz diye bir arkadaþýmý kulübün alt
yapý sorumlusu yapmak istemiþim. Hepsi
hikaye. Odyakmaz akrabam ve Fenerbahçe’nin üyesi.
—Geçen yýl yayýmlanan Emniyet Genel
Müdürlüðü’nün bir raporunda, bazý mafya
babalarýnýn, çete liderlerinin kendilerini kamufle edebilmek için iþadamý kisvesi giydikleri
vurgulanýyor. Siz de bunu mu yapýyorsunuz?
Koskoca Emniyet Genel Müdürlüðü
böyle birþey söylemiþse, yalan söylemiþtir
diyemem. Ama bunun muhatabý ben deðilim. Muhatabý Emniyet Genel Müdürlüðü’nün balolarýna, davetlerine giden;
papyon takmýþ insanlardýr. Bazýlarýnýn
bu davetli listelerini incelemesinde fayda
vardýr, diye düþünüyorum.
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