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MİT' in gizli tarihi isimli kitabını okunduğunda
oradaki isimleri ulaşılabileceğini anlattığını,
Osman YILDIRIM' m kahvecilik yaptığını, aynı
zamanda çek senet tahsilatı işiyle uğraştığını,
illegal yoldan Alparslan ARSLAN ile bu işleri
yürüttüğünü de anlattığını,

11.02.2008 günü Taraf gazetesinde Neşe
DÜZEL ile yapmış olduğu röportajda geçen
Vatansever Kuvvetler Güç Birliği ve Kuvva-i
Milliye Derneklerinin kuruluşuna ilişkin elinde
ciddi belge olmadığını, ancak GİRTAP,
ÜMRANİYE ve ERGENEKON operasyonlarıyla
ilgili edinmiş olduğu bilgiler olduğunu, hatta Halil
Behiç GÜRCİHAN'ın acikistihbarat.com
sitesindeki yeni milis yazısından 2023 yılında her
şeyi yeniden yapılandıracaklarını, her şeyin çoktan
bitmiş olacağına ilişkin faaliyetlerinin
bulunduğunu anladığını, bu yazıda "kanımızın
son damlasına kadar değil beynimizin son
hücresine kadar savaşmak lazım" şeklinde hedefe
götürücü işler yapılması gerektiğini söylediklerini,
zaman zaman yazdıkları yazılar ile ilgili değişik
şahısların kendilerine "siz böyle yazıları niye
yazıyorsunuz, zaten Türkiye'de yakında darbe
olacak siz de bu yazdıklarınızdan pişman
olacaksınız" gibi sözler söylediklerini, hatta
Alparslan ARSLAN' m bir duruşmasında
gazetecilere hitaben "zaten yakında darbe olacak 3
gün sonra serbest kalacağım" diye söylediğini, bu
şeklide söylemesinin bu tür örgütlerle işbirliği
yapan şahısların beyinlerine işlendiği, kendi
kanaatince darbe girişiminde aktörlük yapan, tetik
çeken kişilerin cezaevinden alınarak kahraman
ilan edilecekleri şeklinde yönlendirme yaptıklarını
düşündüğünü,

Malatya Üniversitesi rektörü Fatih
HİLMİOĞLU' nun 22 Temmuz seçimlerinden
önce "AKP %95 oy alsa bile iktidara getirilmez,
gerekirse darbe yapılır" sözlerinin, üniversiteler
arası kurulun YÖK için önerdiği Prof. Dr. CELAL
ŞENGÖR'ün darbe çağrışımı yapan açıklamalan,
son dönemlerde Atatürkçü Düşünce Derneği
tarafından organize edilen bir panelde "Gerekirse
hukuk dışına çıkılarak darbe yapılabileceği"
şeklinde resmi paneller bile düzenlendiği, bununla
ilgili halen adli mercilerin işlem yapmadıklarını
merak ettiğini, çünkü Türkiye de İHTİLAL
yapmanın en ağır bir suç olduğunu,

Örneğin Danıştay Saldınsı faili Alparslan
ARSLAN ile ilgili davayı çok yakından takip
ettiğini, Alparslan ARSLAN'ın babasının olaydan
sonra mahkemeye sunduğu dilekçede,
"ALPARSLAN ARSLAN'm son zamanlarda tuhaf
davranışlar gösterdiğini, VELİ KÜÇÜK,
MUZAFFER TEKİN gibi isimlerle irtibatlı
olduğunu, bunun üzerine ALPARSLAN ARSLAN
ile konuşup kendisine bu adamların görüşleri ile
bizim görüşlerimiz uyuşmaz, bunlardan uzak dur
şeklinde uyardığını, bu cinayetin aydınlanması
için bu insanların üzerine gidilmesi gerektiğini"
"Benim kızlarını başlarını örtmez ve ALPARSLAN
bir defa bile kız kardeşlerine başınızı örtün
şeklinde bir telkinde bulunmadı, türban yüzünden
bir cinayet işleyeceğini sanmadığını" belirten
dilekçesinin olduğunu, ancak daha sonradan
Alparslan ARSLAN' m tüm kardeşlerinin
başörtülü olarak görüldüğünü,

Kanal 24 televizyonunda sunduğu bir
programdan sonra Selçuk Üniversitesi öğretim
görevlisi Şaban ÇALIŞ ile yaptığı bir sohbette
kendisine, tarihten 2 yıl önce Muzaffer TEKİN' in
2 yıl önce ziyaretine gelip "BİZ YENİ BİR SİYASİ
HAREKET BAŞLATIYORUZ, BU HAREKETİN
LİDERİ OLURMUSUN" şeklinde liderlik
önerdiğini, Şaban ÇALIŞ' ın da "BEN BÖYLE
İŞLERİN İÇİNDE OLMAM" şeklinde teklifi
reddettiğini, hatta Selçuk Üniversitesindeki bazı
öğrencilerin Davutpaşa Kışlası ve Kıbrıs'a eğitime
gönderildikleri, bu ekipten olan bir gencin
ayağından kurşun yarası ile döndüğünü
anlattığını, bu anlatılanları 04.02.2008 günü
yayınladıktan sonra söylediklerini reddettiğini, bu
görüşme sırasında ODTÜ Öğretim üyesi Prof.Dr.
İhsan DAĞI'nın da olduğunu beyan etmiştir.

Osman YILDIRIM'ın tanık olarak alınan
ifadesinde; Veli KÜÇÜK ile irtibatı ve Necip
HABLEMİTOĞLU'nun öldürülmesi konusunda;

Veli KÜÇÜK'ü 1993 yılından beri tanıdığını,
kendisini İbrahim GENÇ'in Sirkeci ve
Mecidiyeköy'deki yazıhanelerine gelip giderken
gördüğünü, ancak çok samimiyetinin olmadığını,
Veli KÜÇÜK ile eski suç ortağı olan Osman
GÜRBÜZ'ün İstanbul Beyoğlu Sıraselvilerde
bulunan yazıhanesinde Habil KÜÇÜK'e tahsis
etmiş olduğu yazıhanede gördüğü zamanlarda
samimi olmaya başladığını, Veli KÜÇÜK' ün
kendisine İbrahim GENÇ'in Osmanbey'deki
Sadıklar Pasajı’ndaki veya Piç Hüseyin'den
kiralamış olduğu aynı cadde üzerindeki
yazıhanelerinden birinde tam olarak hangisi
olduğunu hatırlayamadığı 2002 yılı Aralık ayının
başında Veli KÜÇÜK, İbrahim GENÇ, Esen
TÜRKYILMAZ, Muzaffer TEKİN ve Osman
GÜRBÜZ olduğu halde kendisine Osman
GÜRBÜZ' ün Necip HABLEMİTOĞLU' nu
öldürüp öldüremeyeceğini sorduğunu ve bunun
karşılığı olarak bir milyon dolar teklif ettiklerini,
kendisinin de Necip HABLEMİTOĞLU' nu
tanımadığını söylediğini, ve kim olduğunu
sorduğunda bu kişinin yazar olduğunu ve
öldürülmesi gerektiğini söylediklerini, kendisinin
o zamanlar yeni askerden terhis olduğu ve aynı
zamanda askeri cezaevinden yeni çıktığı için
paraya ihtiyacının olduğunu bildikleri için bu
teklifi yaptıklarını düşündüğünü ancak kendisinin
bu teklifi kabul etmediğini, bunun üzerine Veli
KÜÇÜK' ün Osman GÜRBÜZ'e dönerek ve ona
"Osman bu iş gene sana düştü." dediğini, daha
sonra basından Necip HABLEMİTOĞLU'nun
öldürüldüğünü duyduğunu, ancak kimin
öldürdüğünü bilmediğini, ancak İzmir'de iş yapan
ve kendisine göre iş adamı olan Çerkez İbrahim
lakaplı İbrahim ÇİFTÇİ' nin Osman GÜRBÜZ' e
ait Balat'ta yıkılmış bir harabenin karşısında
bulunan, Haliç Köprüsüne yaklaşık 500-1000
metre mesafedeki yazıhanesine o tarihlerde sık sık
gelip gittiğini, olaydan yaklaşık 6-7 ay sonra
İstanbul Sultanbey'de işlettiği Boy Kıraathanesinin
açılışı için hazırlattığı davetiyeleri vermek için
gittiği Şirinevler’in üst tarafında bulunan Nargile
Yakup isimli kulüpte karşılaştığı Osman
GÜRBÜZ' ün kendisine yanında Esen
TÜRKYILMAZ' ın da olduğu halde
"HABLEMİTOĞLU'nun parasını masalarda
bitirdik." dediğini, Esen TÜRKYILMAZ' ın
Bahçelievler'de gayri meşru işlerle uğraşan birisi
olarak bildiğini, bu olanlardan sonra kendisinin
Osman GÜRBÜZ' ün Hablemitoğlu' nun

öldürülmesi olayına karıştığını ve aldığı parayı da
kumarda bitirdiğini anladığını beyan etmiştir.

Malkara' da Turgut BÜYÜKDAG isimli şahsa
ait Turgut Gıda Sanayi isimli sıvı yağ fabrikasının
bu şahsın elinden tehdit ile alındığı konusunda;

Turgut BÜYÜKDAG'ın Malkara'da bulunan
Turgut Gıda Sanayi isimli sıvı yağ fabrikasının
sahibi olduğunu ve İsmail ÖZDEN'den faizle para
aldığını, Veli KÜÇÜK' ün kendisine Bakırköy'de
İstanbul Caddesinde bir restorantta birlikte yemek
yerken İsmail ÖZDEN' in Turgut
BÜYÜKDAG'dan genel vekaletname almasını,
alırken de herhangi bir bankadan kredi çekeceğini
söylemesini, İsmail ÖZDEN' in Turgut
BÜYÜKDAG' dan sekiz milyon dolar alacağı
olduğunu, kendisinin de bu sözleri İsmail
ÖZDEN'e Mecidiyeköy'de Şişli Emniyet
Müdürlüğünün aşağısındaki Polat Holdingin
önünde arabanın içinde Veli Paşanın talimatları
olarak anlattığını, Onun da bir hafta sonra genel
vekaletnameyi alarak geldiğini, Veli KÜÇÜK
paşaya verdiğini, Veli KÜÇÜK ve
beraberindekilerin de Kent Bank ve Toprak Banka
fabrikayı ipotek ettiklerini, Elli Milyon Dolar
aldıklarını, kendisinin de bu olaydan dolayı Beş
Milyon Dolar aldığını, bu parayı kendisine İsmail
ÖZDEN' in verdiğini, kendisinin de bu işin içinde
olduğu için, kendi hakkı olarak beş milyon dolar
aldığını, paranın kalan kısmının Çevik BİR, Veli
KÜÇÜK, Hasan ÖZDEMİR, İsmail ÖZDEN,
Hüseyin ÇİL arasında paylaşıldığını, bu parayı
İsmail ÖZDEN' in paylaştırdığını beyan etmiştir.

Danıştay Saldırısı ve Veli KÜÇÜK ile Muzaffer
TEKİN irtibatları konusunda;

Bu olayları Süleyman ESEN'in avukatı olan
Mehmet ENER'e de anlattığını ve kendisine
"mahkeme başkanı bana Veli KÜÇÜK' ü Muzaffer
TEKİN'i sorsun. Bende bu olayları mahkemede
anlatayım" dediğini, son duruşmada Avukat
Mehmet ENER' in bazı konularda tevsi tahkikat
talebinde bulunduğunu bunun üzerine
duruşmaya, on dakika ara verildiğini, bunun
kendisi ile ilgili tevsi tahkikat talebi olduğunu
düşündüğünü, ara bittikten sonra içeri
girdiklerinde tevsi tahkikat talebinin reddine
mahkemece karar verildiğini, kendisine de bu
konularda soru sorulmayınca
bu olayları anlatmadığını,
ancak şimdi anlattıklarını tüm
samimiyetiyle anlattığını, daha
önce bahsettiği Ataşehir'deki
toplantıda el bombalarını
kendisine Muzaffer TEKİN' in
verdiğini, Veli KÜÇÜK' ün o
toplantıda bulunmadığını,
ancak kendisinin Veli
KÜÇÜK' le Alparslan
ARSLAN'm Üsküdar'da
Katibim Restoran'ın yanındaki
çay bahçesinde buluştuklarını
bildiğini, zaman zaman
kendisinin de yanlarında
bulunduğunu beyan etmiştir.

Osman YILDIRIM' m
13.03.2008 tarihinde alınan ek
ifadesinde;

Veli KÜÇÜK ile irtibatı
konusunda;

...o yıllarda kendisinin
İbrahim GENÇ ve Ziya
AYÇAN'ın Mecidiyeköy'deki
factoring şirketine gidip
gelirken Veli KÜÇÜK'ü ve
Muzaffer TEKİN'i de orada
gördüğünü, zaman zaman
gidip geldiklerini, İbrahim
GENÇ ve Ziya AYÇAN’la sıkı
bir dostluklarının olduklarını,

...İbrahim GENÇ' in Veli
KÜÇÜK, Muzaffer TEKİN,
Özer ÇİLLER ve Ziya AYÇAN
isimli şahıslarla yoğun ilişkiler
içersinde olduğunu, bunların
yanı sıra etrafından bir yığın
mafya gruplarının
bulunduğunu, bu grupları
yönlendirdiğini ve birçok
cinayetler işlettiğini beyan
etmiştir.

İdris ARSLAN 20.05.2006
günü Ankara Emniyet
Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde bilgi sahibi
olarak verdiği ifadesinde Danıştay eylemini
gerçekleştiren Alpaslan ARSLAN'ın babası;
söylenen Ulusal Haber Kimlik kartı ve Vatansever
Kuvvetler Güç Birliği Hareketi kartvizitini ona
sorduğunu Alpaslan'ın yakın arkadaşı avukat
Teoman'ın kendisini cep telefonundan aradığını,
geçmiş olsun dileklerinden sonra kendisine
Alparslan'ın nasıl böyle bir şey yapabileceğini
sorduğunu medyada yer alan ve yakalandığında
üzerinde çıkan kartların çünkü bu kartların
kafasını karıştırdığını, daha önceden de bu kimlik
kartını ve Vatansever Kuvvetler Güç Birliği
Hareketi kartvizitini cüzdanında gördüğünü, hatta
"oğlum senin bu insanlarla ne işin var, bizim
yapımıza ters insanlar bunlar" diye tepki verdiğini,
çünkü oğlunun üniversitede iken sol gruplarla
değil, daha çok ülkücü çevre içinde olduğunu,
hatta reislik bile yaptığını, Teoman'ın da kendisine
Alpaslan'ın bu kimliği bazı yerlere rahat girmek
için kullandığını ve bir arkadaşının temin ettiğini
söylediğini, Teoman'la telefonla konuşurken
kendisine oğlunun 4-5 aydır Ulusal Haber ve
Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi ile
irtibatı olduğunu, hatta Adana, Mersin ve İstanbul
İllerinde adı geçen derneğin toplantılarına birlikte
gittiklerini, bu derneğin Genel Başkanı Taner
ÜNAL ile tanıştıklarını, ayrıca Veli KÜÇÜK,
Muzaffer TEKİN isimli şahıslarla bu dernek
vasıtasıyla tanıştıklarını kendisine anlattığını,
bunun da kendi kafasında bir takım şüphelere
neden olduğunu, kızlarının da aynı konuya vakıf
olmaları sebebiyle oğlunun, yukarıda ismi geçen
dernek ve şahısların baskı ve tehdidi ile ancak
böyle bir cinayet işleyeceğine kanaat getirdiklerini,
beyan etmiştir.

İÇTE VE DIŞTA ORTAK VE BENZER
İDEALLER DOĞRULTUSUNDA FAALİYET
GÖSTEREN ULUSAL VE ULUSLARARASI
LEGAL VE İLLEGAL ÖRGÜTLER İLE
İŞBİRLİĞİNE YÖNELMEK KAÇINILMAZ BİR
ZORUNLULUKTUR.

Şeklinde olup şüpheli Veli KÜÇÜK'ün siyasi
parti üyesi olmamasına rağmen ERGENEKON ve
Lobi belgelerindeki siyasetçileri önceden seçmek
veya yönlendirmekle alakalı bölümlerdeki
örgütün amaç ve hedeflerine ulaşmak için

belirtilen yollan takip ettiği, partileri bölmeye veya
üst yönetim kadrosunu değiştirmeye yönelik
çalışmalar yaptığı bu çalışmaları anayasal olan
parti kurma ve siyasal faaliyette bulunma hakları
çerçevesinde kullanmayıp örgütün amaç ve
hedefleri doğrultusunda örgütün talimatları ve
menfaatlerine uygun olarak yaptığı açıkça
anlaşılmaktadır.

Bu faaliyetler içinde zaman zaman mafya ile
ilişkilerini kullanıp istediği yöneticileri parti
başkanı yapmayı amaçladığı, bazende Mehmet
Zekeriya ÖZTÜRK'ten elde edilen MHP
kongresinde kavga ve kargaşa meydana getirip
kongrelerde meydana gelecek kaos ortamından
kendi adaylarını tehditle partinin genel başkanı
yapmayı amaçladıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca
dosyadaki belgelerde, birçok şüpheliler de siyasi
partiler ve milletvekilleriyle ilgili ayrıntılı
fişlemelerin bulunduğu, bazı parti
milletvekillerinin ERGENEKON TERÖR
ÖRGÜTÜNÜN amaçları doğrultusuna ankete
alınarak bu kişilerin partilerinden ayrılıp
ayrılmayacakları konusunun tespit edilip yazıldığı
görülmüştür.

CUMHURİYET’E ATILAN BOMBALAR
VE DANIŞTAY OLAYINDAKİ ROLÜ,

DOSYADA mevcut delillere göre Cumhuriyet
Gazetesine atılan bombalar ve akabinde meydana
gelen Danıştay saldırısı eylemleri öncesi bizzat
eylem kararının alındığı toplantıda şüpheli Veli
KÜÇÜK'ün ve Zafer (Kod) Muzaffer TEKİN'in
hazır bulunduğu ve bu eylem için talimatları
bizzat Veli KÜÇÜK'ün verdiği ve bu iş
karşılığında eylemi yapacak olan Osman
YILDIRIM'a 500 bin ABD doları taahhüt edildiği,
yine aynı beyanlarda Necip
HABLEMİTOĞLU'nun öldürülmesi için Veli
KÜÇÜK tarafından Osman YILDIRIM'a para
teklif edildiği kendisinin kabul etmemesi üzerine
bu eylemi Veli KÜÇÜK'ün başka bir örgüt
üyesine havale ettiği, tanık beyanlarından
anlaşıldığı, şüpheli Veli KÜÇÜK'ün hem
Cumhuriyet gazetesine atılan bombalardan hem
de Danıştay eyleminden sorumlu tutulmasının
zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak şüpheli Veli KÜÇÜK'ün
ERGENEKON terör örgütünün üst düzey gizli
yapılanmasında yönetici konumunda olduğu, üst
yöneticilerden şüpheli Doğu PERİNÇEK’le
irtibatlarını sürdürdüğü gibi, Ergenekon terör
örgütünün LOBİ yapılanması yöneticilerinden,
Sevgi ERENEROL ve Kemal KERİNÇSİZ’le
doğrudan irtibatlı olduğu, aynı yapılanma içinde
şüpheli Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'ün de Veli
KÜÇÜK'ün işlerini perde arkasından takip ettiği,
bu ilişkilerini aynı konumda olan şüpheli Zafer
(Kod) Muzaffer TEKİN ile birlikte yürüttükleri.
Paşa (Kod) M. Fikri KARADAG'ın da bu işlere
yardımcı olduğu anlaşılmıştır.

Şüpheli Veli KÜÇÜK Ergenekon terör
örgütünün Lobi yapılanması ile üst gizli yapılanma
arasında köprü eleman vazifesini şüpheli Zafer
(Kod) Muzaffer TEKİN ile birlikte yürüttükleri,
hem mafya temsilcileriyle hem adli, askeri hem de
siyasi kesimlerle irtibatlarının bulunması, yurt dışı
faaliyetleri, tanık beyanlarma göre yabancı
ülkelerin firmalarına danışmanlık yaparak stratejik
öneme sahip yerlerde fabrika açmaları için önayak
olması, örgütün illegal kesimiyle doğrudan
irtibatları ve ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNE
ait tüm örgütsel içerikli belgelerin orjinallerinin
şüphelinin evinde çıkması,

Cumhuriyete atılan bombaların ve Danıştay
eyleminin Ergenekon terör örgütünün amaç ve
ilkelerine aykırı davrandıklarını düşündükleri
yönetimleri askeri bir müdahalenin sağlanmasını
temin edip hukukdışı yoldan yönetimden
uzaklaştırmak amacına yönelik olarak bu
şüphelinin talimatlarıyla yapılması verdiği
talimatlarla eylemlerin yapılması akabinde
Türkiye Cumhuriyeti üst düzey yöneticilerine
karşı ciddi bir saldırılar yapılıp toplum içinde
yuhalanarak küçük düşürüldüğü ve ayaklanmaya
yönelik eylem ve yürüyüşlerin yapılması hususları
göz önüne alındığında,

ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN nihai
amacına ulaşmak için ülkede oluşturulacak
kargaşa ve kaos ortamı sonucu halkın tahrikiyle
Ordunun da bu tahriklere kapılıp Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetini cebren ilgaya teşebbüs
suçlarını işlediği ve bu suçlar için elverişli
nitelikteki eylem ve kalkışma suçları olarak
mahkemece kabul edilen Cumhuriyet gazetesinin

bombalanması eylemleri ile Danıştayda Görevli
Üyenin şehit edilmesi bazılarının da yaralanması
suçlarının talimatlarını bizzat verdiği,

Yine kendine örgüt silsilesi içinde bağlı örgüt
üyelerinin ERGENEKON TERÖR
ÖRGÜTÜNÜN amaçları gereğince yeri
geldiğinde kullanılmak için saklanmış
elbombalara patlayıcı maddeler ve suikast
silahlarndan ve diğer tüm suçlardan da ayrıca
sorumlu tutulmasının zorunlu bulunduğu
anlaşılmakla,

Sonuç olarak şüpheli Veli KÜÇÜK'ün
ERGENEKON terör örgütünün üst düzey
yöneticisi olduğu, örgütün kuruluş aşamasından
beri içindeki tüm faaliyetlerinde

21.07.2006 günü saat 22.29'da Emre
GÜLALTAY ile Şemsettin...? arasındaki telefon
görüşmesinde;

Şemsettin'in "Bizim Osman deliyi gördün mü
ne yaptı?" dediği, Emre'nin "Gördüm şerefsiz herif
ne işin var senin" dediği, Şemsettin'in "Yazık ya
kendini gerçekten batırdı ya" dediği, Emre'nin "İt
herif yüzünden bizim ismimizde geçti" dediği,
Şemsettin'in "He biliyorum ya zaten ben kaç sefer
basından hep takip ediyordum ya. Ama yemin
ederim var ya çok dua edin. Dedim inşallah size
doğru gelmez bişey abi ya" dediği, Emre'nin "YA
BU PEZEVENGİN MÜSLÜMANLIĞI DA
YOKTUR. NE İŞİ VARDI BUNUN BU İŞLERLE
BEN ANLAMADIM Kİ." "Sen bunun hiç
Müslümanlığını falan biliyor musun? ... Sene
yattın sen bu pezevenkle" dediği, Şemsettin'in "Beş
altı ay beraber kaldık karşıda." dediği, Emre'nin
"Hiç Allah dediğini duydun mu?" diye sorduğu,
Şemsettin'in "Yok valla duymadım" dediği,
Emre'nin "Bu pezevenk peki niye bu işi yapmış"
diye sorduğu, Şemsettin'in "Bilmiyorum ki abi bu
ne yapmaya çalışıyor. Kendim bile şok oldum.
Arkadaşlarım bana söyledi. Ben geldim baktım.
Ne şok oldum ya. Bana kim söyledi biliyor
musun?" "He Canip bana söyledi Kağızman'da"
dediği ve Canip isimli şahısla hapishanede
yaşadıkları olayları anlattığı,

Osman YILDIRIM 21.05.2006 günü Ankara
Emniyet Müdürlüğü'nde Danıştay saldırısından
dolayı alınan ifadesinde; Semih Tufan GÜLALT

AY ile hemşeri olduklarını.
1995 yılından beri kendisini
tanıdığını, Yozgat Cezaevinde
1999 yılında birlikte yattıklarını,
2000 yılında cezaevinden
çıktığından beri kendisi ile bir
görüşmesinin olmadığını,

Esra Feride GÖKÇİMEN
11.07.2006 Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü'nde
vermiş olduğu ifadesinde; "...
binaya sık sık gelen şahıslardan
birinin Danıştay binasında
yapılan silahlı saldırıda adı
geçen Muzaffer TEKİN
olduğunu, bu şahsı Muzaffer
olarak bildiğini, soyadını
Danıştay saldırısından sonra
gazetelerden öğrendiğini, bu
şahısın geldiğinde sadece birinci
katta bulunan parti kısmına
çıktığını orada Semih Tufan
GÜLALTAY ile baş başa
görüştüklerini, bu şahısın son
olarak Danıştay'da yapılan
silahlı saldırıdan iki gün önce 4-
5 kişilik kalabalık bir grup ile
geldiğini ve Semih Tufan
GÜLALTAY ile saatlerce
toplantı yaptığını, Danıştay
saldırısının yapıldığı gün gece
geç saatlerde Veli KILIÇ
kendisinin kullanmış olduğu,
0533 681 74 05 ya da 0533 300
74 40 numaralı telefondan
arayarak "şimdi beni dikkatlice
dinle ,sana söyleyeceğim
isimleri not al ve bunları
www.ulusalbirlikkomitesi.com
isimli siteden sil, bu acil bi
durum, bunları bu gece mutlaka
sildir" dediği, kendisinin de
bunu yapamayacağını bu işlerle
benim uğraşmadığını
söylediğini bunun üzerine

veli'nin "Bu Semih Tufan GÜLALTAY'ın
talimatıdır,o zaman bu işle kim uğraşıyorsa onu
bul ve bu işi hallettir,sabah olmadan bu işin
hallolması lazım" dediği, sonra tekrar kendisini
arayarak Sami Alper EREN isimli şahsı 0216 489
13 70 numaralı telefondan acil araması gerektiğini
söylediğini, kendisinin de bu numarayı aradığında
Sami Alper EREN'in Veli KILIÇ'ın kendisine
verdiği ve silmesini istediği isimleri tekrar
yazdırarak bunların parti kurucu üye listesinden
silinmesi gerektiğini söylediğini, silmem istenen
isimlerin ise ; 01.MUZAFFER TEKİN,
02.SAVŞHAN TOSUNOĞLU, 03.MAHMUT
AYDIN ve soyadını hatırlamadığı ama kurucu üye
listesinde olan M A H M UT.... isimli başka bir
şahıs olduğunu, ayrıca Danıştay da yapılan silahlı
saldın eylemi gerçekleştiren Avukat Alparslan
ARSLAN'ı bu binaya kalabalık bir grup ile
geldiğini gördüğünü, o dönemde adını
bilmediğini, fotoğraflarını gazetelerde görünce
Semih Tufan GÜLALTAY'ın yanına gelen
şahıslardan biri olduğunu kesinlikle hatırladığını,

Muzaffer GÖKÇİMEN 11.07.2006 Günü
müşteki sıfatı ile vermiş olduğu ifadesinde; "...
Ulusal Birlik isimli internet sitesinde isimleri olan
şahıslardan bazılarının  Danıştay cinayeti olunca
cinayete adı kansan Muzaffer TEKİN, Alpaslan
ASLAN, 2 tane Mahmut, isimli kurucu üyenin
siteden isminin silindiğini, Semih GÜLALTAY'ın
yanına Muzaffer TEKİN .Alpaslan ARSLAN gibi
cinayetle bağlantılı olduğu iddia edilen şahıslar
gelip gittiğini,

Mete YALAZANGİL İstanbul Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 25.08.2007 günü
alınan ifadesinde; 19.06.2007 GÜNÜ MUZAFFER
TEKİN İSTANBUL CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞINDA SİZİNLE İLGİLİ OLARAK
"... Akın Birdal suikastı konusuyla alakalı olarak da
sadece eylemi yapanları azmettiren Semih Tufan
Gülaltay isimli şahsı evinde saklayan emekli
binbaşı Namık Zihni Ozansoy isimli bir alt
devrem olan arkadaşımı ben tanıyorum. Semih
Tufan Gülaltay’da Mete Yalazangil vasıtası ile
tanıyorum. Bu olaylardan 2-3 sene öncesinden
tanıyordum. Olayı yaptıklarını basından duydum.
Benim bu olaylarda ifadem alınmadı." şeklinde
beyanda bulunduğu sorulduğunda;

Semih Tufan GÜLALTAY'ı çocukluğundan
beri tanıdığını Mikail SARI’nın Akın BİRDAL
suikastından dolayı arandıklarını basın ve
medyadan öğrendiğini, Mustafa GÜLEN'e olayın
aslını sorduğunda Semih Tufan GÜLALTAY’ın
Mikail SARI ile SER şirketinde tanıştırdığım
kendisinin bu olayla ilgisi olmadığını söylediğini,
1988-89 yıllarından önce Tekel'de çalıştığı
dönemlerde Muzaffer TEKİN ile de tanıştığını,
zaman zaman Muzaffer TEKİN'in Kadıköy
Kuşdilinde bulunan bürosuna gidip geldiğini,
1998 yılı içerisinde Muzaffer TEKİN'in Semih
Tufan GÜLALTAY ve arkadaşı Namık Zihni
OZANSOY'un Kastamonu cezaevinde olduklarını
ve görüşmeleri gerektiğini kendisine söylediğini,
Muzaffer TEKİN ile birlikte Kastamonu'ya
giderek Semih Tufan GÜLALTAY ve Namık
Zihni OZANSOY ile cezaevinde görüştüklerini,
Bu görüşmeden yaklaşık 1,5-2 ay kadar sonra
milliyet gazetesinde Akın BİRDAL suikastı
sanıklarından birisinin de kendisi olduğu
yönünde haberler okuduğunu bunun üzerine
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne
gidip teslim olduğunu, Ankara DGM savcılığınca
serbest bırakıldığını, 2001 yılında bir gün Semih
Tufan GÜLALTAY'ın yeğeni olan Necdet ATIŞ
isimli şahısın Semih Tufan GÜLALTAY ve bu
olaydan dolayı yakalanan bütün arkadaşlarının
Yozgat cezaevine nakledildiklerini ve Semih Tufan
GÜLALTAY'ın kendisi ile görüşmek istediğini
Muzaffer TEKİN'in Yozgat Cezaevi’ne gidip
Semih Tufan GÜLALTAY ile görüşmesini
istediğini, ancak kendisinin bunu da kabul
etmediğini.

Şüpheli İlhan SELÇUK'un imtiyaz sahibi ve
başyazarı olduğu Cumhuriyet gazetesine 05-10-
11/05/2006 tarihlerinde el bombası atılmış olup,
bu bombaları atan ve attıran konumunda olan
şüpheliler 17/05/2006 tarihinde de Danıştay 2.
Ceza Dairesi Başkan ve üyelerine silahlı eylemi
gerçekleştirerek bir üyenin ölümüne beş yargıcın
da yaralanmasına sebebiyet vermişler ve olaydan
kısa bir süre sonra tetikçiler yakalanmışlardır.

Şüpheli İlhan SELÇUK Cumhuriyet gazetesine
atılan el bombalan üzerine Pencere isimli
köşesinde yayınlanan 12.05.2006 tarihli "Hedef
Cumhuriyet Gazetesi!.." başlıklı yazısında yer alan: 

Eh, kim olduğu bilinmeyen (ya da bilinen) iki
terörist Cumhuriyet'e ikinci bombayı da attı...

Eksik olmasınlar...
Şaka değil, teröristler ilk bombaların pimlerini

çekmişlerdi, ikinci bombanın pimi de çekilmiş
ama patlamamış; diyorlar ki:

-Yola gelin, yoksa hepinizi uçururuz... Şişli!..
Şehrin göbeği!..
Cumhuriyet gazetesine üst üste iki bomba!..

Medyada tıssss...
Medya neyle uğraşıyor? Cumhuriyet

gazetesinin başyazısıyla. Ne demiş başyazı?..
"Artık takıyyeyi bırakıp Başbakan ve Meclis

Başkanı'nın dilleriyle şeriat devleti kuracağını açık
seçik ilan eden iktidara karşı Cumhurbaşkanı
sırası gelince yasal görevini yapsın" demiş...

Nedir o görev?
Anayasada yazıyor.
Başyazının mim koyduğu gerçeği bir daha

yazıyorum:
Başbakan RTE ve Meclis başkanı BA takıyyeyi

bir yana bırakarak geleceğe dönük programlarını
23 Nisan Bayramı'nda ilan etmişlerdir.

Medya önce bu nokta üstünde durmalı!.. Bu
sayın bayların konuşmalarını bir güzel okumalı;
sonra da hesap sormalı!..

Değil mi?..
Hayır...
Medya Cumhuriyet'ten hesap soruyor,

Cumhuriyet'e yükleniyor, Cumhuriyet'e
saldırıyor...

Arada Cumhuriyet'e üst üste iki bomba
atılıyor.. Ne güzel memleket!.. Ne güzel devlet!..
Ne de güzel medya!..

*
Dinci iktidar 4'te 1 seçmen oyuyla Meclis'in 3'te

2'sine el koyduktan sonra medyayı teslim aldı...
Şimdi hedef Cumhuriyet...
Bir medya, laik Cumhuriyet devletinde,

Başbakan'ın ve Meclis Başkanı'nm şeriatçı devlete
dönük açıklamalarını eleştirmekten bile kaçınırsa,
meşru rejimin ayvayı yemesine az bir şey kalmış
demektir...

Arada Cumhuriyet'i susturmak için bir
bomba...

Susmadı mı?..
Bir bomba daha..
Devlet düzeni değil  bu.
*
Eski adıyla eşkıyalığın, yeni adıyla terörizmin

Türkiye'nin en büyük kentinde Cumhuriyet
gazetesine uygulanması...

Tam yazının bu satırında güpegündüz
Cumhuriyet'e üçüncü bir bomba daha atıldı... Ne
diyeyim?..

İnşallah bu üçüncü bombadan sonra
medyamız da devletimiz de hükümetimiz de

uyanır...
13/05/2006 tarihinde yazmış olduğu

"Medyamızın Hali?..." başlıklı yazıda sözkonusu
bomba atılma olayının medyada yeterince yer
verilmediğinden serzenişte bulunduktan sonra
yazısını şu şekilde tamamlamıştır.

" ...Cumhuriyet'e ikinci bomba atıldıktan sonra,
şu satırları yazmıştım:

"Kim olduğu bilinmeyen (ya da bilinen) iki
terörist Cumhuriyet'e ikinci bombayı da attı...

Medyada tıssss... Ne güzel memleket!.. Ne güzel
devlet!.. Ne de güzel medya!..

Dün 'Pencere' köşesinde çıkan "Hedef
Cumhuriyet Gazetesi!.." başlıklı bu yazı şöyle
bitiyordu:

"Tam yazının bu satırında, güpegündüz,
Cumhuriyet'e üçüncü bir bomba daha atıldı...

Ne diyeyim?..
İnşallah bu üçüncü bombadan sonra medyamız

da, devletimiz de, hükümetimiz de uyanır..."
Ertesi günü gazetelere baktım, içlerinde yalnız

Hürriyet uyanmış; bir akıllı gazete olarak bir
gazeteye altı gün içinde üç el bombasının
atılmasını, gazeteci mantığıyla değerlendirip
manşet yapmış...

Kimi gazete birinci sayfasında habere yer
vermiş; kimi gazete ilk iki bomba gibi üçüncüyü
de görmezlikten gelmiş...

Oysa eskiden 'Babıâli' böyle değildi...
Ne oldu bu 'medya 'ya ?..
Türkiye 'de çoğu kurum, kesim, insan bozuldu;

bunların başında medya geliyor...
Önce bir uyarı: Bu ülkede Cumhuriyet gibi bir 

Emekli tuğgeneral Veli Küçük saldırı gecesi Fenerbahçe Orduevi’nde Muzaffer Tekin’le yemek yemiş.
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