KAPAK RÖPORTAJ

Hanefi Avcý
Ergenekon’un üyesi
deðil yöneticisi
Hanefi Avcý-Sedat Peker iliþkisi, bir döneme
damga vuran ‘itirafçýlar’ üzerinden çok
tartýþýldý. Peker, Avcý’nýn itirafçýlarý hakkýnda
yeni bir iddia ortaya attý: “Anlatacaklarým
Avcý’yý Ergenekon yöneticisi yapacak.”
HAÞÝM SÖYLEMEZ

S
ÝLLÜSTRASYONLAR: FATÝH GÜRBÜZ

edat Peker, ‘yeraltý dünyasý’ ile özdeþleþmiþ isimlerden biri. Yakýnlarýna göre o ‘iyi kalpli bir baba’.
Bu yüzden, ‘Reis’ lakabýnýn, milliyetçi duruþundan ziyade muhtaçlarýn yardýmýna koþmasýndan
kaynaklandýðý söylenir. Peker, genç yaþýna raðmen ‘baþýndan büyük’ iþlere bulaþtý. Ýnternet üzerinden yüz binlere varan hayran kitlesine sahip oldu. Özellikle 1999 depreminde
kurduðu çadýrlarla ‘iyi kalpli baba’ imajýný pekiþtirdi. Çetecilikle suçlanýp yargýlandý ve hâlen ‘organize suç örgütü yöneticiliði’nden hükümlü. Bu arada adý Ergenekon davasýna
da karýþtý. Ergenekon tutuklusu emekli Tuðgeneral Veli Küçük’le irtibatýndan dolayý örgütün üyesi olmakla itham edildi ve tutuksuz yargýlanýyor. Diðer suçlardan aldýðý cezasýný
Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü’nde çekiyor. Cezaevi
sürecinin hayatýný ciddi anlamda deðiþtirdiðini söylüyor.
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HANEFÝ AVCI’NIN BANA EMANET ETTÝÐÝ ÝTÝRAFÇILAR,
BÝR SÜRE SONRA SORUN OLMAYA BAÞLADI. AVCI,
SUÇLARININ ÜSTÜNÜ HEP ÖRTTÜ
hedefi olmalý. Gençliðimizde Marmara
Üniversitesi’nin semti Muhtarpaþa’da takýlýrdýk. Emniyet yetkilileri de oradaki
mekânlara takýlýrdý. Hanefi Avcý, Diyarbakýr’dan Ýstanbul’a geldiði andan itibaren
bizden haberdardý ve bizimle irtibat hâlindeydi. Üniversitedeki olaylarda ve birçok
olayda desteðini gördük. Savcý Zekeriya
Öz, “Genç yaþýnda sen bunca þeyi nasýl baþardýn, seni kim destekledi?” diye sorduðunda kendisine kimsenin desteklemediðini; ancak söylendiði gibi askeriyeden ziyade o dönemdeki emniyetle yakýn olduðumu söyledim. Hanefi Avcý’nýn adýný vermedim ama þu þube yetkilileri diye söylemiþtim. (Bu konuþmalar sayýn savcý ile
aramýzda sözlü mülakat þeklinde geçti.)
Hanefi Avcý’nýn Pala Þeref lakaplý baþkomiseri ile irtibat hâlindeydik. Hatýrlarsanýz Avcý tutuklanmadan önce Taraf gazetesi ile yaptýðým röportajda kendisinin
Diyarbakýr’dan getirdiði itirafçýlarý benim
yanýma verdiðini söylemiþtim. Daha sonraki günlerde bu dediðimi doðrulayan belgeler, ses kayýtlarý ortaya çýktý.

Zamanýnda yanlýþlar yaptýðýný, hatta bazen
þýmardýðýný kabul edip artýk ayný hatalarý
tekrarlamayacaðýný vurguluyor. Sýra dýþý
bir portreye sahip Sedat Peker’e avukatý
Yusuf Utku Tekayak aracýlýðýyla sorular yönelttik. Kendisi de cevaplarýný ayný yoldan
ulaþtýrdý. Satýr aralarýnda iç muhasebesine
dair bilgiler verirken, bazý kritik olaylara
da ýþýk tutuyor. Bunlarýn baþýnda Devrimci
Karargâh davasýnda yargýlanan eski emniyetçi Hanefi Avcý hakkýnda söyledikleri geliyor. Avcý’nýn bir dönem itirafçýlarý nasýl
kullandýðýný ve kendisini nasýl yönlendirdiðini anlatýyor. Bütün bildiklerini Ergenekon savcýlarýna anlatacaðýný belirtiyor.
Ve önemli bir iddiada bulunuyor: “Ben konuþtuktan sonra Hanefi Avcý Ergenekon
davasýnda ‘üye’likten ‘yönetici’ konumuna
yükselir ve yönetici olarak yargýlanýr.”
-2004’ten beri cezaevindesiniz. Organize suç örgütü yönetmekten hüküm giydiðiniz biliniyor.
Þimdi de Ergenekon davasýnda yargýlanýyorsunuz. Burada size yöneltilen suçlama nedir?

Þu anda ‘yaðmaya eksik teþebbüs, hürriyeti tehdit ve suç örgütü lideri olmak’tan
(bence haksýz olan) dolayý cezaevindeyim.
Burada Ergenekon davasýnýn tutuksuz sanýðý olarak yargýlanýyorum.
-Ergenekon davasýnda Silivri’deki sanýklardan
kimlerle iliþkilendiriliyorsunuz?

Sadece Veli Küçük Paþa ile.

-Bu sanýklarýn çoðuyla tutuklanmadan önce
iliþkiniz yok muydu? Bir kýsmýný ‘Öztürkler’
isimli internet sitenizin açýlýþýna ‘baþkonuk’ olarak çaðýrmadýnýz mý? Mesela, bazý paþalar, akademisyenler, Muzaffer Tekin, Oktay Yýldýrým...

Ben babamýn ahbabý olmasý dolayýsýyla Veli Küçük Paþa’yý, ayrýca çok yakýn olmamakla beraber ayný semtin insaný olduðumuz için Muzaffer Tekin’i tanrým. Diðer
sanýklarýn hiçbirini tanýmýyorum. Ve ismini söylediðim bu iki sanýk dýþýnda hiçbiri
açýlýþa davetli deðildi.
-Ergenekon davasýna nasýl bakýyorsunuz? Bu
dava Türkiye için bir avantaj mý dezavantaj mý?

Geliþmiþ tüm ülkelerde bu tip dava süreçleri yaþanmýþ. Bizim gibi geliþmekte olan
ülkelerde bu davalarýn yaþanmasý kaçýnýlmaz. Son zamanlardaki tutuklamalarý gerçekten önemli buluyorum. Gazeteci kisvesi altýnda kitleleri birbirlerine düþman etme ve ülkeyi yaþanmaz hâle getirme amacý
taþýyan bürokrat ve gazetecilerin tutuklanmalarýný gerçek dava olarak görüyorum.
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- Kimlerdi bu itirafçýlar?

Þunu unutmamalýyýz; elinde silah olan biri
en fazla 5-10 kiþiyi öldürebilir. Ancak elindeki kalemini silah olarak kullanan kiþi kitleleri birbirine düþman edip birçok kiþinin
ölümünden sorumlu olabilir.
-Ergenekon Ýddianamesi’nde size yöneltilen
suçlamalar hakkýnda ne diyorsunuz?

Dava devam ettiði için buna cevap vermem hukukken doðru olmaz. Ancak bütün herkesin ortak görüþü davaya hasbelkader takýldýðým yönünde. Ben kendimi
bu davada misafir sanýk olarak görüyorum.
-Hanefi Avcý’nýn size JÝTEM (itirafçý) elemanlarýný emanet ettiði; ancak gayrimeþru iþlere bulaþtýklarý için onlarý gönderdiðiniz doðru mu?

Maalesef hem yakýn tarihimizde hem geçmiþte birçok insan þeytani zekâlarý sayesinde hak etmedikleri hâlde toplumda
kahraman payesi aldý. Yaþadýðým çaðda
üzülerek söylüyorum ki, sahte kahramanlar yine yaþamdan rol çalmakta. Necip Fazýl üstadýn ‘Sahte Kahramanlar’ isimli bir
eseri var. Kitabýn giriþinde þu söz yazýlýdýr:
“Bize kalan aziz borç asýrlýk zamanlardan.
Dünyayý temizlemek sahte kahramanlardan.” Bu söz bence Türk milletinin yazýlý

Benim yanýma gelen itirafçýlarýn isimleri
Süleyman Öðer, kardeþi rahmetli Cemal
Öðer, Ali Ozansoy’un kardeþi, Hüseyin Tilki, Hidayet Bozyiðit ve baþka birkaç kiþiydi. Gazetelerde devamlý yayýmlanan bir resim var, oradakilerin hemen hepsi Hanefi
Avcý’nýn selamýyla emanet olarak gelmiþti.
Devlete faydalarý olduðu için bu arkadaþlarla ilgilendim.
-Daha sonra bazý sorunlar yaþandý. Problem
tam olarak neydi?

Bir gün Adanalý iþ adamý Hayrettin Alp bana gelerek bu kiþilerin benim yakýným olduðunu duyduðunu söyledi. Ahbabý olan
Kanal-6’nýn eski sahibi Mehmet Kurt’tan
bir arsa için avanta para istiyorlarmýþ. Ben
bu olaydan çok rahatsýz oldum. Kendisine
‘evet, ben bu arkadaþlarý tanýyorum; ancak
bunlar istihbarat müdürü Hanefi Avcý’nýn
ekibi’ dedim. Hayrettin Alp bu dediklerimi
Mehmet Kurt’a söyleyince o araya tanýdýklar koyarak Hanefi Avcý’nýn yanýna gitmiþ.
Avcý önce rahatsýz olmuþ, sonra da ‘Benim
ekibim deðiller ancak devlete faydalarý oldu’ demiþ. Kontrolsüz ve tehlikeli olduklarýný söylemeyi de unutmamýþ. Yani bu olayý bir þikâyet olarak kabul edip resmiyete
koyacaðýna, adama bir de para ödesin diye

Sedat Peker,
cezaevindeki odasýnda.
Hayranlarýna imzalý
bu fotoðraflardan
gönderiyor.

telkinlerde bulunmuþ. Çok iyi hatýrlýyorum. Mehmet Kurt’tan büyük para alýndý.
(Ben ifade verdikten sonra Avcý bunlardan
da yargýlanacak, çünkü yaðma suçuna iþtirak etme durumu var.)

-Avcý ve itirafçýlarý var, siz gözaltýna alýnýyorsunuz. Bu nasýl geliþti?

Orhan Taþanlar Ýstanbul’a gelince Asayiþ
Þubesi tarafýndan gözaltýna alýndým. Yanýmda bu itirafçý arkadaþlar da vardý. O zamanki þube müdürü Sedat Demir, ‘Ýtirafçýlarla Ýstanbul’u parselliyormuþsun!’ dediðinde, kendisine ‘Bu kiþiler istihbarat þubenin, Hanefi Avcý’nýn adamlarý’ demiþtim.
Beni odadan dýþarý çýkarttý. Sonra Avcý’yý
aramýþ, itirafçýlarý yarým saat içinde býraktýlar. Beni de herhâlde Avcý’nýn ismini verdiðim için bir ton eziyet edip ertesi gün býraktýlar. Bu itirafçýlar kendi baþlarýna iþ
yapmaya baþlayýnca yani kontrolden çýkýnca Avcý da rahatsýz olmaya baþladý. Ancak
iþledikleri suçlarý kendisi kapatýyordu.
Mesela Tatlýcý ailesinin bir alacaðý için
içecek fabrikasý olan bir adamý rahmetli
Hidayet Bozyiðit ve bir iki itirafçý bel üstünden vurarak aðýr yaralamýþtý. Bu olayý
da faili meçhul olarak Avcý kapattý. Ancak
vereceðim ifadeden sonra herhâlde bu
dosyalar tekrar açýlacaktýr. Arþivlerde tarif
ettiðim (vurulan) kiþinin kim olduðu vardýr. Bu olay yanlýþ hatýrlamýyorsam 93-95
yýllarý arasýnda oldu. Daha sonra Hidayet
Bozyiðit’i narkotikten atýlma bir komiser
öldürdü (uyuþturucu konusundan dolayý).
Ýbrahim Babat, Süleyman Öðer’i kalaþnikof ile taradý, cezaevine girdi. Oradan
Hanefi Avcý hakkýnda birçok açýklama
yaptý. Bana gönderdiði itirafçýlardan biri
de Ýbrahim Babat’tý. Þu an ölüsüne de dirisine de kimse ulaþamýyormuþ. Avcý Organize Suçlar Daire Baþkanlýðý’ndan alýnýnca
2 ay sonra Süleyman Öðer ve kardeþlerine
organize þube operasyon yaptý. Bu sýrada
Öðer kalp krizi geçirerek vefat etti. Avcý bu
kiþileri operasyonlarda kullandý. Bunu bana bizzat kendileri içkili bir sofrada anlattý. Dev-Sol içinde tasfiye edilen Bedri Yaðan’ýn ve diðerlerinin tüm bitiþik atýþ raporlarý çatýþmada ölmediklerini, infaz
edildiklerini gösteriyor. Öldürenler polis
deðil, bu itirafçýlardý. Benim yanýma yolladýðý itirafçýlarý o operasyonlarda kullanýyordu. En son temizliði yani imha iþini onlar yapýyordu. Bunu bana itirafçý ekibinin
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sözcüsü konumunda olan Süleyman Öðer
anlattý. Bu konuþmaya Avukat Muhittin
Beyaz ve Giresunspor’un eski baþkaný Olgun Peker Aydýn da þahittir.
Ben bunlarý son zamanlarda piyasaya
çýkan yayýnlardan okuyarak söylemiyorum. Hanefi Avcý tutuklanmadan önce Taraf’a yolladýðým röportajda bunlar yazýlýydý. Ancak onlar detaylý haber yapmadý.
Belki onlar da ‘Bu kadar olmaz’ deyip inanmamýþlardýr. Ancak Avcý cezaevine girdikten sonra ortaya çýkan belgeler ve ses kayýtlarý beni doðruladý. Tüm bunlarý ve baþka birçok þeyi mahkemede anlatacaðým.
Savcýlýk da üzerine düþeni yapacaktýr.
-Ergenekon savcýsýna bilgi vermek istediðiniz
doðru mu? Bu bilgilerin muhtevasý nedir?

Hanefi Avcý ve itirafçý ekibiyle ilgili mahkemede açýklamalarda bulunacaðým. Zaten savcýlýðýn bunun üzerine otomatik
olarak harekete geçeceðini düþünüyorum. O zaman kendisi (Avcý) zannederim
Ergenekon üyeliðinden deðil yöneticiliðinden yargýlanacaktýr.
-Cezaevine alýndýktan sonra mutlaka kendinizle
ve çevrenizle ilgili derin bir iç yargýlama yapmýþsýnýzdýr… ‘Keþke þunlarý yapmasaydým ya
da þu iþten, þu isimlerle dostluk kurmaktan piþmaným’ dediðiniz oldu mu?

Cezaevinde bulunduðum sürenin nerdeyse
tamamýný iç muhasebe ile geçirdiðimi söylesem galiba abartmýþ olmam. Tahliye edildiðim zaman hayatýmdan çýkaracaðým insanlar mutlaka olacaktýr (zaten þu anda bir43

DEV-SOL OPERASYONUNDA TEMÝZLEME ÝÞÝ ÝTÝRAFÇILARA
YAPTIRILDI. ÝTÝRAFÇILAR, ÖRGÜT LÝDERÝ BEDRÝ YAÐAN’I
SIRTINDAN VURDU
çoðu ile dostluðumu bitirdim). Gençlik yýllarýmdan beri hayatým hep aksiyon doluydu. Bunlarýn tamamýný tek tek düþündüm;
hepsinden kendimi manen beraat ettirdim.
Karþýlýklý þiddet yaþadýðýmýz insanlarýn
hepsi kendini ‘savaþçý’ olarak görüyordu. Bu
aksiyoner hayata baþlarken bir elime musalla taþýný, diðer elime cezaevi parmaklýklarýný alarak yola çýktým. Piþman olduðum
konular: Daha çok hayýr yapabilirdim. Bir
de çevremde bulunan dost kýlýklý insanlarýn
devamlý suni düþmanlar yaratarak (bir dönem polisi, bir dönem baþka kiþileri) beni
maddeten ve manen sömürmelerini anlayamadýðým için kendimi affedemiyorum.
Bu kiþilerin hiçbiri gelecekte ne hayatýmda
ne de hayallerimde yer bulacak.
-Kandýra F Tipi ile Silivri þartlarýný karþýlaþtýrýr
mýsýnýz?

Açýklayýcý olmasý açýsýndan Kandýra’dan, Silivri 4 Nolu’dan ve þu an bulunduðumuz 1
Nolu Cezaevi’nden örnek vereyim. Her üçü
de yeni tip cezaevi. Teknoloji üçünde de üst
düzeyde. Personel, yeni olanlarýn hepsi
yüksekokul mezunu. Bu da insan iliþkilerine olumlu yönde etki ediyor. Her üç cezaevinde de istediðimiz gazeteleri, dergileri,
kitaplarý okuyabiliyoruz. Yemekler eski cezaevlerine oranla çok iyi. Ancak sizlerin dýþarýda yediði yemeklerle kýyas edilemez.
Diðer mahkûmlar yeni cezaevlerini sevmiyor. Çünkü kalabalýk ve iç içe yaþamak istiyorlar. Ancak ben ve benim gibi sakinliði
sevenler için çok iyi. Kandýra F Tipi Cezaevi
ile Silivri 4 Nolu arasýndaki fark Silivri’de
kaldýðýmýz koðuþ çok geniþti. Çünkü 21 kiþilik koðuþta 3’er kiþi kalýyorduk.
Ancak seçim öncesi göz önünde olmak
isteyen birkaç kiþinin cezaevini devamlý
gündemde tutmasýndan dolayý bir sýkýntý
yaþayacaðýmýzý biliyordum. Sonuçta bizi
buraya, yani 1 Nolu’ya yolladýlar. Burasý yeni cezaevi, eski mahkûmlar bilir, cezaevinin ilk 3 ayý çok zordur. Tabii ki mahkûm
için zor olduðu kadar idare için de zordur.
Kantinin oturmasý, koðuþlarýn temizlenip
düzene girmesi zaman alýr. Yine ayný þeyi
yapýyorlar, cezaevini gündemde tutuyorlar. Cezaevi gündemde olduðu sürece sýkýntý ve disiplin hep çok fazla olur.
-1 Nolu Cezaevi’ne neden taþýndýnýz?

1 Nolu’ya geldiðimizde beni 3’lü ‘tektekler’
denen bir yere koydular. Ben de haklý olarak ‘Neden büyük koðuþa vermiyorsunuz?’
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DEV-SOL operasyonu
kimin önünü açtý?
1993'te yasa dýþý Dev-Sol örgütüne yönelik büyük bir operasyon baþladý. 6 Mart
1993 tarihi, bu operasyonun zirvesiydi.
Ýstanbul Kartal'da bir eve yapýlan baskýnda baþta örgütün lideri Bedri Yaðan
ve yanýndaki 4 kiþi öldürüldü. Çatýþma o
dönemin þartlarýna göre çok kýsa sürdü.
Evde kurþun yaðmuruna tutulmuþ 5 ceset vardý: Bedri Yaðan, Asiye Kasap, Rýfat Kasap, Gürcan Özgür ve Menekþe
Meral... Yapýlan otopside cesetler üzerinde 6 ila 18 mermi deliði tespit edildi.
Erkekler sýrtlarýndan, kadýnlar yüz ve
göðüslerinden vurulmuþtu. Bedri Yaðan
ile ev sahibi Rýfat Kasap salonda, diðer 3
kadýn oturma odasýnda yatýyordu. Her
birinin yanýnda birer silah vardý. Yatak
odasýnda karyolanýn arkasýna büzülmüþ,
tir tir titreyen iki çocuk bulunuyordu
(Kasap ailesinin çocuklarý). Bu sahne
uzun süre hafýzalarda kaldý. Operasyonu
dönemin Ýstanbul Ýstihbarat Müdürü
Hanefi Avcý yönetmiþti. Bedri Yaðan'ýn
öldürülmesi önemliydi. Yaðan, cezaevinden birlikte firar ettiði lideri Dursun Karataþ'la bir süre sonra ters düþtü, onu
'benmerkezcilikle' itham etti. Yaðan ayrýca, Karataþ'ý mafyatik bazý iliþkiler içinde olan devlet içindeki bir kadro ile iliþkili olmakla suçlamýþtý. Yaðan ve arkadaþlarý Karataþ'ý Almanya'da ikamet ettiði villanýn bodrumunda pasifize ederek
örgüt yönetimine el koymuþ, bu yüzden
Bedri Yaðan fraksiyonu 'Darbeciler' adýný almýþtý. Yaðan'ýn öldürülmesi Dursun
Kartaþ'ýn önünü açmýþtý.

dedim. Cezaevi görevlileri, yöneticilerin
‘tektekler’de kalacaðýný söyledi. ‘Ben iddia
edilen örgütün yöneticisi olmadýðým gibi
tutuklu sanýðý bile deðilim’ dedim. Ayrýca
omuriliðimden ameliyatlý olduðumu, raporun dosyada olduðunu söyledim. Bizi
tekrar büyük koðuþa geçirdiler. Ancak 7-8
saat sonra gelip ‘tekteklere’ geçmem gerektiðini belirttiler (yöneticilerin yattýðý
yerler). Ben tekrar ‘Neden orada yatacaðým?’ dediðimde görevli arkadaþlardan biri; ‘Büyük koðuþta yatarsanýz, diðer üyeler
gibi gazeteler bunu yazar’ dedi. Hem de
farklý anlamlar yükleyerek yazarlarmýþ
(kendi kendime güldüm). Sonuçta beni
tekrar buraya getirdiler. Hükümetler deðiþse de devletimizin cezalandýrma biçimi
deðiþmiyor. 2-3 kiþi arýza yapýyor, onlarýn
yüzünden baþkalarý da ceza çekiyor. Þu anda bulunduðumuz koðuþ diðerleri gibi 2
katlý deðil. 3 tane küçük odadan oluþuyor
(tutuklular bu odalara hücre diyor).
-Bazý internet sitelerinde uzun tarih deðerlendirmeleri ile Ýslam - tasavvuf ve tarikatlara iliþkin yazýlarýnýza rastlýyoruz. Nihal Atsýz’ýn Türkçü fikirleri ve duruþundan sonra baþka bir senteze doðru mu kaydýnýz?

Beni eskiden beri tanýyan herkes, gençliðimin ilk yýllarýnda Necip Fazýl Kýsakürek
üstadýn, büyük dava adamý Mehmet Akif
Ersoy’un, Nihal Atsýz hocanýn ayrýca Bediüzzaman Said Nursi’nin ve o geleneði takip eden deðerli âlimlerin etkisinde kaldýðýmý bilir. Nihal Atsýz hocanýn birçok marþýný ezbere bilirim. Ancak okurken kendi
iç dünyamda sorun yaþamamak için bazý
kelimeleri deðiþtirirdim. Örnek vermem
gerekirse Atsýz hocanýn (ezberimde olan)
çok sevdiðim ‘Davetiye’ isimli bir marþý
vardýr. Bir satýrý þöyledir: “Din Arabýn, hukuk sizin harp Türklüðündür.” Ben bunu
“Kum Arabýn, hukuk sizin, harp Türklüðündür” diye okurdum. Hayatýmýn her döneminde savunduðum milliyetçilik Ýslam
ile þereflenmiþ milliyetçiliktir. Yaþadýðým
sürece de bu böyle olacaktýr.
Yakýn tarihte ülkemizde bir 28 Þubat
süreci yaþandý. Çoðu tedbir uygulayýp Allah dostlarýnýn dergâhlarýndan uzak durdu. Komik bahanelerle bazý din âlimleri
tutuklandý. Cezaevinde sorun
Yaðan’ýn öldürülmesi
yaþamamalarý
Dursun Kartaþ’ýn
için onlarla ilgi(saðda) yolunu açtý.

lendim. Ýnsanlarýn hayal dahi edemeyeceði maddi imkânlarý çekinmeden kurban,
burs ve yardým olarak memnuniyetle verdim. Dergâhlarýn giriþlerinde jandarmalar
arabalarýn plakasýný kaydedip kimlik kontrolü yaptýðý için kimsenin uðramadýðý
dergâhlara giderek maddi manevi destek
verdim. Bazý dönemlerde þaþýrmýþ, þýmarmýþ olabilirim ama inanç duruþum her zaman netti.

-Dýþarý çýktýðýnýzda kamuoyu artýk eski Sedat
Peker’i görmeyecek mi?

Geçmiþte yaþadýklarýmýn o yaþ ve þartlara
göre incelendiðinde kabul edilebilir olabileceðini düþünüyorum. Ancak tekrar ayný
þekilde yaþarsam biraz komik bir durumun
ortaya çýkacaðýný görebiliyorum. Bu hem
kendimi tekrar etmiþ olmak hem de baþkaca hüneri olmayan bir insan konumuna
düþmekten baþka iþe yaramaz. Güzel hayallerim ve hedeflerim var. Ýnþallah yaþadýðým sürece dostlarýmýn karþýsýnda bu dünyada misafirliðim bittikten sonra ise Mahkeme-i Kübra’da Yüce Mevla’nýn huzurunda mahcup olanlardan olmayýz.
-Bir yazýnýzda, “Eðer cezaevindeki odamý bir
dergâh odasýna, bir medrese hücresine çevirmeseydim, çýldýrabilir, aklýmý kaçýrabilirdim.”
diyorsunuz. Bunu açar mýsýnýz?

Bundan 20 sene önce Bayrampaþa Cezaevi’nde yatarken baþucumda Necip Fazýl
Kýsakürek’in þu dörtlüðü yazýlýydý: “Nara
ki býçak, sille ki tokat. Zift dolu gözlerde
karanlýk kat kat. Beni kimsecikler anlamaz
madem. Öp beni alnýmdan sen öp seccadem.” Þu anda baþucumda ayný dörtlük yazýyor. Her insan gibi hayatýmýn bazý dönemlerinde biraz þaþýrmýþ, þýmarmýþ olabilirim. Büyük Allah dostlarýnýn haricinde
zannederim ki herkesin hayatýnda bu tip
þeyler olmuþtur. Ama özde þükürler olsun
ki hiçbir zaman kopma olmadý. Her zaman ait olduðum yeri bildim. Cezaevinde
de bu þekilde yaþamak bizim gibi beþerlerin ayakta kalmasýný, güçlü olmasýný saðlar. Þairin dediði gibi hiç kimsenin olmadýðý yerde (cezaevinde) Yüce Mevla vardýr.
-Siz içeride iken önemli olaylar oldu. Mesela
BBP Genel Baþkaný þüpheli bir helikopter kazasýna kurban gitti. Bu kazanýn bir suikast olabileceðine ihtimal veriyor musunuz?

Rahmetli Muhsin aðabey ile tanýþmamý anlatýrsam galiba en mantýklý cevabý vermiþ
olurum. Hiçbir dönemde seçim öncesi ya11 - 17 NÝSAN / 2011

pýlan anketlere inanmadým. Seçimlere 1520 gün kala kýsmen tebdili kýyafet yaparak
yanýmda bir arkadaþýmla taksilere binerdim (arkadaþlarým da arabayla takip ederdi). Yine bir seçim öncesi taksiye binmiþ
þoförle sohbete baþlamýþtým. Hangi partiye
oy vereceðini sordum. Büyük Birlik Partisi
deyince kendisini tebrik ettim. Partinin
baþkanýný tanýyýp tanýmadýðýný sordum. Sivaslý olduðundan ismini bildiðini söyledi.
Taksiciyle muhabbet ederken Muhsin aðabeyle ilgili güzel þeyler söyledim. Daha
sonra arabadan indim. Bu sýrada bizim arabalar da yaklaþýnca kendimi taksiciye tanýttým. Ve ayrýldýk. Aradan 15-20 gün geçince
bir arkadaþým gelerek (rahmetli Muhsin
aðabeye yakýn biri) Muhsin aðabeyin tanýþmak istediðini söyledi. Ben de ‘þeref duyarým’ dedim. Çünkü kendisi çocukluðumuzdan beri efsane olarak sevdiðimiz biriydi.
Buluþtuðumuzda bir taksiciyle yaptýðým

sohbette kendisi hakkýnda söylediklerimden dolayý teþekkür etti. O an çok þaþýrmýþtým.15 milyonluk Ýstanbul’da bir taksi þoförü ile yapýlmýþ sohbeti nasýl duymuþ olabilir diye düþündüm. Bu nedenle kendisine
yapýlacak bir suikastý mutlaka duyar ve gereðini yapardý. Ben cennetmekân Muhsin
aðabeye Türkiye içerisinden bir suikast yapýlabileceðine asla inanmýyorum.
-Bildiðimiz kadarýyla Çeçen kökenli bir ailenin
çocuðusunuz. Çeçen milliyetçilerine, bir paþadan gelen rica üzerine bazý iþ adamlarýyla birlikte para yardýmý yaptýðýnýz söyleniyor. Bu olayýn
detaylarýný açýklar mýsýnýz?

Kamuoyunda bu konuda yanlýþ bilgiler olduðunu düþünüyorum. Ben Daðýstan’ýn
üst tarafýnda yaþayan Kýpçak Türklerindenim. Türk asýllýyým. Ancak þunu da belirtmek isterim ki, tüm Kafkas halklarý akrabadýr, kardeþtir. Ben hem Çeçen’im hem
Çerkez’im hem Abhaz’ým ve diðerleriyim.
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YABANCI BÝR ÜLKE, MUHSÝN YAZICIOÐLU’NA
SUÝKAST YAPMIÞ OLABÝLÝR! O, KENDÝSÝNE iÇERÝDEN
GELECEK TEHLÝKEYÝ FARK EDERDÝ
Lakin mensubiyet olarak Kýpçak Türlerindenim. Bana bu konuda hiç kimsenin rica
etmesine gerek yoktu. Durumdan vazife
çýkarmak diye bir þey var; oradaki Çeçenlere Ruslar zülüm ediyordu. Ben elimdeki
imkânlar nispetinde maddeten ve manen
destek oldum. Her türlü desteðim Güney
Osetya’da bir ilkokula yapýlan Beslan operasyonu (2004, aralarýnda çocuklarýn da
bulunduðu 330 kiþi ölmüþtü) ile son bulmuþtur. Zannediyorum benimle beraber
birçok inanç sahibi kiþide de son buldu.
-Grozni’nin Ruslar tarafýndan bombalanmasýný
durdurmak amacýyla Avrasya adlý Rus yolcu
gemisinin rehin alýnmasý eylemini gerçekleþtiren Çeçen ve Abhaza vatandaþlar arasýnda
dostlarýnýz var mýydý? Eylemde kullanýlan silahlarýn onlara ait olduðu ve ‘operasyonu’ sizin yönettiðiniz söyleniyor, doðru mu?

Avrasya Feribotu’nun kaçýrýlmasý olayýný
gerçekleþtiren ekibin sözcüsü durumundaki Muhammed Tokçan arkadaþýmdýr
ve çok deðerli bir insandýr. Operasyonda
rol alan diðer arkadaþlarýn hepsini tanýma imkâným oldu. Hepsi deðerli arkadaþlar. Ancak Avrasya Feribotu operasyonunda ben hiçbir þekilde bulunmadým.
Ne silah ne de para saðladým.
-Bu eylemin koordinatörünün rahmetli Muhsin
Yazýcýoðlu olduðu ve finans için sizinle temas
kurduðu iddialarý da var. Ayrýca Yazýcýoðlu’nun Türkiye’deki bazý Çeçen komutanlarýn
saklanmalarýný saðladýðý, bu yüzden Rus askerî istihbaratýnýn yakýn markajý altýnda olduðu iddia ediliyor. Ne dersiniz?

Rahmetli Muhsin Bey sadece Çeçen aileler için deðil, acý çeken, sýkýntý içinde
olan her Müslümanýn derdiyle dertlenirdi. Çeçen ailelere mutlaka yardýmcý olmuþtur. Ancak bu konuda ben kendisiyle
beraber bir çalýþma yapmadým. Fakat hassasiyetimi biliyordu. Bu konu ile ilgili sohbetlerimiz de olmuþtu.
Sorunuzun ikinci bölümüne gelirsek,
büyük devletlerin istihbarat birimlerinde
ileri teknoloji ürünü cihazlar var. Hareket
hâlindeki bir arabanýn manyetik etki altýna alýnarak freninin boþaltýlabildiði gibi
helikopterlerin ve uçaklarýn düþürülebildiðini de, bu konuda araþtýrma yapan ve ilgisi olan herkes bilir. ‘Muhsin aðabeye suikastý Rus istihbaratý yapmýþtýr’ diyebileceðim bir bilgiye, belgeye sahip deðilim. Ancak yabancý bir ülke böyle bir suikastý ya46

Türkiye, dünyada rol
almak istiyorsa Kürt
sorununu çözmeli
-Türkiye, dünyada giderek ivme kazanan bir ülke konumuna geliyor. Siz bu
gidiþatý nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Kader milletimize bir kez daha tarih
sahnesine çýkma hakkýný sunmaktadýr. Türk devletlerinde yaþayan soydaþlarýmýz ve diðer tüm Müslüman
âleminin lokomotifi olup tekrar dünya dengelerine yön verebiliriz. Ayaðýmýzdaki tek pranga, Güneydoðu, yani
Kürt meselesidir. Bu sorun her ne
olursa olsun mutlaka çözülmelidir.
Ayaðýmýzda bu pranga olduðu sürece
tarihin bize sunduðu misyonun hakkýný vermemiz mümkün deðil. Mümkünse askerî operasyonlarla, deðilse
þehit ailelerinin de hassasiyetleri düþünülerek yapýlacak görüþmelerle
mutlaka çözülmelidir. Sünnet olurken
akýttýklarý birkaç damla kanýn haricinde ne kendi kaný akmýþ ne de bir
baþkasýnýn kanýný akýtmýþ insanlarýn
sahte çýðýrtkanlýklarýna önem verilmeden derhal bir çözüm bulunmalýdýr. Tekrar söylüyorum, kader Türk
milletine tekrar dünya sahnesinde belirleyici olma rolü biçmiþtir. Türkiye
dünyada söz sahibi olmak istiyorsa bu
fýrsat asla kaçýrýlmamalýdýr.

pabilecek güce sahiptir.

-Kurucusu ve beyni olduðunuz Öztürkler Hareketi’ni devam ettirecek misiniz? MHP’nin, bu
harekete ve size çok kýzgýn olduðu söyleniyor.
Siyasi bir harekete veya partiye mi evirileceksiniz?

Ben bahsi geçen partiyle ilgili ne þimdi ne
de geçmiþte bir düþmanlýk yapmadým.

Hatta kendimin ve sülalemin durumu ortadadýr. Ancak nedense bahsi geçen partide Þefkat Çetin isminde bir yetkili geçmiþte benimle ilgili olumsuz birkaç þey söylemiþti. Arkadaþlarýmýn cevap vermeme ricalarýna raðmen kendisine sert bir cevap
vermiþtim. O dönem soðuk bir ortam oluþmuþtu. Benim bir düþmanlýðým yok; ancak
referandumda ‘evet’ yönünde tavýr almamýz ve tespitlerimiz birkaç yönetici tarafýndan yanlýþ anlaþýlýyor herhâlde. Davanýn gerçek lideri cennetmekân Alparslan
Türkeþ hareketin ilk yýllarýnda Türk milliyetçiliðinin Ýslam dininin hizmetinde olduðunu, daha doðrusu Nizam-ý Âlem ülküsünün, Ýlâ-yý Kelimetullâh davasýnýn takipçisi olduðunu Türk halkýna anlatabilmek için çok uðraþmýþtýr. Kendi otoriter
yapýsýndan bile ödünler vermiþtir. Necip
Fazýl ile dostluklar kurmuþ, kendisinden
basýnda yayýmlanacak bir açýklama yazmasýný istemiþtir. Bu açýklamanýn meali
ülkücülerin yani Türk milliyetçilerinin
Ýlâ-yý Kelimetullâh davasýna inandýklarý
ve bu davaya hizmet ettikleri yönünde
olacaktý. Necip Fazýl üstat, büyük dava
adamý, büyük âlim olmasýnýn yanýnda
kendisini tanýyan herkesin söyleyeceði gibi zor bir insanmýþ. Baþbuð Türkeþ’in de
karakteri ödün vermeyen ve baskýn bir kiþiliktir. Ancak Türkeþ bu açýklamanýn dava için önemini biliyordu. Davanýn basýn
açýklamasýyla halkýmýzda daha geniþ yer
bulacaðýný ve kitlelere ulaþýp kendilerini
daha iyi ifade edebileceðini biliyordu.
Necip Fazýl yazýlý metni (üzerinde mutabýk kalýnan) birkaç kez
deðiþtirdiði hâlde rahmetli Türkeþ hiçbir þey dememiþ, kendi
baskýn kiþiliðinden ödün vermiþtir. Bence liderlik böyle olur. O
zaman yüzde 3 olan oyumuz ilk
seçimlerde patlama yapmýþ ve
MHP hýzla büyüyen bir parti konumuna gelmiþti. Ortada ciddi
hiçbir sorun yokken din âlimleriyle problem yaþamanýn zarar vereceðini
söylediðimde beni yine düþman gibi görüyorlar. Ancak zaman benim dediðimi maalesef her zaman doðruluyor. (Not: Bu röportaj, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli’nin Fethullah Gülen Hocaefendi hakkýndaki ‘faaliyetlerinizi durdurun’ açýklamasýndan önce yapýldý H.S.)

Facebook denilen internet dünyasýndaki sitede hayran sayfalarý oluþturuluyormuþ. Genelde kullanýcýlarý genç kesimmiþ.
Orada hakkýmda birçok hayran sayfalarý
oluþturulmuþ. En fazla üyesi olan ilk beþini topladýðýmýzda 250-300 bin rakamý ortaya çýkýyor. Bence bu sosyolojik olarak
üzerinde çalýþmalar yapýlmasý gereken bir
konu. Politikacýlardan, sanatçýlardan,
sporculardan daha çok hayraný olan bir
suç örgütü lideri durumu var. Bu gerçekten çok komik. Sorunuza tekrar dönersek,
politikayla ilgilenmeyi düþünmüyorum.
Benim yapacaðým eðer kabul ederlerse
genç kardeþlerime tecrübelerimi aktarmak ve maddi gücüm oranýnda onlara destek olmaktýr.
-Silivri’de manevi olarak bir deðiþim yaþadýðýnýzý duyuyoruz. Eðer öyleyse bu durum, ulusalcýAtatürkçü -sosyalist çizgideki diðer tutuklularla
iliþkinizi nasýl etkiliyor?

Benim çizgimin ne olduðunu herkes gibi
buradakiler de bilir. Sað olsunlar þahsýma
herkes tarafýndan sevgi, saygý gösterilmekte. Ancak sizin dediðiniz gibi bir düþünceye bürünenin sevgisi de, saygýsý da, selamý
da eksik olsun.
-Cezaevinde bulunan tutuklulara 12 Eylül referandumunda ‘evet’ oyu kullanmalarý için mektup yazdýðýnýz doðru mu?

Milliyetçi, muhafazakâr camianýn içerisinde çocukluklarýný, gençliklerini geçiren
ve bu hayat görüþlerine sahip olan insanlar
daha sonra, o yýllara dair birçok þeyi unuttu. Ancak hiç kimsenin unutmadýðý vurularak ve asýlarak þehit edilen aðabeylerin
isimleridir. Çünkü o yaþlarýmýzda bu aðabeylerin bazýlarýnýn kabirlerini ziyaret
edip kendi kendimize iç dünyamýzda birtakým sözler verdik. Bunlarýn bazýlarýný
baþarabildik, maalesef bazýlarýný baþaramadýk. Aradan bunca yýl geçti, asýlarak þehit edilen bazý aðabeylerin itibarý kýsmen
de olsa söz konusu olacaktý.
Darbeyi yapanlarýn ve o þerefli dava
adamlarýný asanlarýn yargýlanmayacaklarýný bilecek kadar gerçekçi bir insaným. Ancak Ýbrahim Peygamber ateþte yanarken
gagasýnda bir damla su taþýyan kuþ da ateþi söndüremeyeceðini biliyordu. Sadece
safýný belli etmek istemiþti. Benim durumum da tam olarak bu þekilde açýklanabilir. Mahkûmlar mektuplar yazarak düþüncemi sordu. Onlara hükümlü olduðum
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için oy kullanamayacaðýmý; ancak asýlarak
þehit edilen aðabeylere karþý namus borcumuzun ödenebilmesi için ‘evet’ oyu verilmesi gerektiðini belirttim. Sadece
mahkûmlara deðil dýþarýda beni seven, fikirlerime deðer veren insanlara da ilettim.
Hatýrlarsanýz sadece Ergenekon tutuklularýnýn kaldýðý blokta bile ‘evet’ oyu çýkmýþtý.
Ayný koðuþta kaldýðýmýz Ergenekon tutuklu sanýklarýndan Sivas eski Ülkü Ocaklarý
Baþkaný Oðuz Bulut kardeþim ve yine Sivas Ülkü Ocaklarý mensubu Ersin Gönenci kardeþim de önce farklý düþünseler de
kendilerine düþüncemi anlattýðýmda kabul
ettiler ve ‘evet’ oyu verdiler.
AK Parti’nin içinde bulunan milliyetçi, muhafazakâr milletvekilleri olayý bence daha iyi gördü. Milliyetçilerin asýlarak
þehit edilen arkadaþlarýnýn hatýrasýna sahip çýkabileceklerini gördüler. (Ne de olsa siyasetin büyük bölümü öngörüden
ibaret deðil mi?)
-Mahmut Yýldýrým (Yeþil) ile zaman zaman görüþtüðünüz belirtiliyor. En son ne zaman görüþtünüz? Mahmut Yýldýrým yaþýyor mu? Yaþýyorsa
nerede ve ne iþle meþgul?

Kamuoyunda bu konuda yanlýþ bir bilgi olduðunu düþünüyorum. Ben Mahmut Yýldýrým’la hayatýmýn hiçbir döneminde gö-

rüþmedim, ne telefonla ne de yüz yüze.
Ancak o dönem bazýlarý tarafýndan birbirimize düþman edilmeye çalýþýldýk. Bu bilgiler devletin resmî kayýtlarýnda mevcuttur.
Maalesef bizim birbirimizi öldürmemiz
için senaryo kuranlar o zamanki devletin
üst kademelerinde olan kiþilerdi. Daha
sonra birkaç iyi arkadaþýn araya girip bu
kirli oyunu ortaya çýkarmasýyla düþmanlýk
baþlamadan bitti.
-‘Türk mafyasý içeride, Kürt mafyasý dýþarýda’
tezi ortaya atýlýyor, buna katýlýyor musunuz? Dýþarýda olan Kürt mafyasý kimlerden oluþuyor?

Þahsýma operasyon yapýldýðý zaman ben de
sizin bu sorunuzdaki gibi bir düþünce içerisindeydim. Ancak cezaevine girip burada
bir süre kaldýktan sonra cezaevlerinde bulunan mahkûmlarýn neredeyse yarýsýna yakýnýnýn Güneydoðu kökenli olduðunu gördüm. Bunu gördükten sonra sorunuzdaki
teze inancýmý kaybettim. Hem bunu görüp
yaþayýp hem de düþüncemde ýsrar etseydim adaletsizlik yapmýþ olurdum. Sorunuzun ikinci bölümünde Güneydoðu kökenli
kimlerin kayýrýldýðýný sormuþsunuz. ‘Dýþarýda özgürce gezen þudur’ diyebileceðim
Kürt kökenli birisi zaten yok.
e-mail: h.soylemez@aksiyon.com.tr
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