gazeteye altı günde üç bomba atılabiliyorsa,
üçüncü bombayı atan kişi güpegündüz, bu işi
yaptıktan sonra polislerin gözü önünde
kaçabiliyorsa, olağanüstü bir durum söz
konusudur...
Bu olayı görmezlikten gelen ya da
önemsemeyen gazeteler, dilerim ilerde pişman
olmazlar...
Teröre karşı o gazete bu gazete demeden
elbirliğiyle karşı çıkmak gerekmez mi?.. Ya fikir
özgürlüğü?.. Ya basın özgürlüğü?..
Medyada ortaklaşa savunulması gereken
ortak değerler değil midir?..
Bizim basın üçüncü bombadan sonra olaya
kısmen yer verebildi; bir dostum dedi ki:
-Sonuçta bombalar haberleşebildi...
Eskiden kervanlar eşkıyaya karşı
güvenliklerini sağlamak için korucu tutarlarmış;
Medine'ye giderek bir kervan için de boy pos
yerinde, yalınkılıç bir yiğidi ayarlamışlar!..
Kervan yola çıkmış, az gitmiş, uz gitmiş, derken
çölün ortasında Kırk Haramiler' in saldırısına
uğramış...
Eşkıya önce korucuya dönmüş:
-Çök ulan şuraya!..
Korucu çökünce, Kırk Haramiler sıraya
girmişler, tek tek herifi çimdiklemeye
başlamışlar..
Ancak tam kırkıncı harami çimdiklerken
bizim korucu celallenip silkinmiş, ayağa kalkmış,
narasını patlatmış:
-Hahaaayt!..
Sonra palasını çekip tüm eşkıyayı
temizlemiş...
Medine' ye varınca kervanbaşı korucunun
ücretini ödedikten sonra işine son vermiş...
Korucu:
-Ağam, demiş, görevimizi yerine getirdik ya!..
Neden beni kovuyorsun?.. Kervan sahibi:
-iyi de, demiş, ben her zaman görevini
yapman için seni çimdikleyecek kırk eşkıyayı
nereden bulurum?..
Cumhuriyet'e saldırıyı basın sonunda yazıp
görevini yerine getirdi; ama, tek bomba yetmedi,
biz her zaman üç bombacıyı nereden bulacağız?..

katılmadığı, böyle bir toplantıdan haberinin olup
olmadığı sorulduğunda;
Güler KÖMÜRCÜ'yü gıyaben tanıdığını,
yazılarını okuduğunu, İbrahim BENLİ'yi
tanımadığını ve bu yemek toplantısından
herhangi bir bilgi ve ilgisinin olmadığını,
"05-10-11 Mayıs 2006 tarihlerinde,
Cumhuriyet Gazetesi’nin Şişli'deki Merkez
binasına atılan el bombaları ile ilgili bir bilgisi ve
değerlendirmesi olup olmadığı sorulduğunda;
Bu olayla ilgili bilgilerinin Danıştay dava
dosyasında mevcut olan bilgiler olduğunu,
Beşiktaş'taki ikametinde yapılan aramada, el
yazısıyla yazılmış notlar bulunan ve bu notun
içeriğinde alt alta." M.PAMUKOĞLU, Erol
MÜTERCİMLER, Erdal Avukat, Mustafa HAS
yazdığı, devamında "M.PAMUKOĞLU bir ekip
kurdum. Sana yardımcı olacak. Büyük kulüpte
PAMUKOĞLU, M.HAS ve .... Var. Erol
MÜTERCİMLER sonradan Gölcük te
buluşacağım. Er dalla birlikte... Erol
MÜTERCİMLER de geliyor. Oral ÇELİK te
birlikte, İzmit Gölcük te toplandınız.
M.PAMUKOĞLU o toplantıda yok. Erol
MÜTERCİMLER, Erdal'a kalk gidelim, Erol
MÜTERCİMLER le arada beşyüzbin dolar
verirsen bu işi yaparız "yazan doküman
sorulduğunda;
Not kağıdındaki yazıların kendisine ait
olduğunu, not kağıdında yazan
M.PAMUKOĞLU'nun yeminli mali müşavirleri
Mustafa PAMUKOĞLU olduğunu, Erol
MÜTERCİMLER'in yazar olduğunu ve eskiden
beri tanıdığını ancak samimi olmadığını, Oral
ÇELİK'i medyadan Abdi İpekçi'nin faillerinden
olarak bildiğini, bu şahısla bir ilişkilerinin
olamayacağını, notlarda geçen Büyük Kulubün

geçen 500 bin dolar konusunu hatırlamadığını,
eski tarihli almış olduğu notlar olduğunu," beyan
etmiştir.

GİZLİ TANIK: DERNEĞİN ARKASINDA
TEKİN VAR
Tape: 38, 13.07.2007 tarihinde İ.Ç. ile
görüşmesinde özetle; "Danıştay davasından
sonra bugünlerin böyle olacağını biliyorduk",
Hüseyin GÖRÜM ve Mehmet Fikri
KARADAĞ'ın görüntülü konuşmalarının kayıtlı
bulunduğu tespit edilmiş, Gizli Tanık-17 bu
görüntülerin Kahraman ŞAHİN tarafından
kayda alındığını beyan etmiştir. Söz konusu
CD’lerdeki görüntülü konuşmalarda Hüseyin
GÖRÜM ve Mehmet Fikri KARADAĞ'ın
tanışmalarından Mehmet Fikri KARADAĞ'ın
derneğe gelen kişilere grup kurun, yer altına
inin, şunu vur, bunu vur, kıralım, keselim, para
bulalım dediğini, bütün eylemlerde arka planda
durup kendisini öne çıkardığını, Ankara'da
kurulan Kuvva-i Milliye Derneği’nin arkasında
da Muzaffer TEKİN'in olduğunu, başkanı olan
Bekir ÖZTÜRK'ün kendisi gibi kukla olduğunu,
telkinlerine uyan birisinin suç işlemesi halinde
kendisine yükleneceğini, nitekim Danıştay
saldırısı ve Hrant DİNK'in öldürülmesi
olayından sonra ortadan kaybolduğunu, bütün
bu olaylardan sonra işin iç yüzünü anladığını
söylediği anlaşılmaktadır. Yukarıdaki
konuşmalardan da anlaşılacağı gibi ülkemizde
meydana gelen sansasyonel eylemlerden sonra
Mehmet Fikri KARADAĞ'ın derneğe gelmeyişi,
Hüseyin GÖRÜM'ün Danıştay saldırısının
ardından adının geçmesi üzerine Mehmet Fikri
KARADAĞ ve diğer dernek üyelerinin
kendisiyle irtibatlarını kesmesi, Mehmet Fikri

KÜÇÜK-Muzaffer TEKİN örneğinde olduğu
gibi, deşifre olan örgüt üyesi Hüseyin GÖRÜM
ile irtibatın koparılmaya çalışıldığı
anlaşılmaktadır.
06.10.2006 günü saat: 20:59:15' de Taner
ÜNAL ile Ahmet İzzet DAĞISTANLI arasındaki
telefon görüşmesinde özetle ;
Danıştay olayı ile ilgili bir süre görüştükten
sonra, Taner' in "Hedefte kimse bunun şeyi var,
Fikri KARADAĞ var, tam Danıştay saldırısının
en şey günlerinde dedi ki, efendim biz motorize
ekip kuruyoruz, bir milyon kişi, yav kardeşim
sen kelle avcısı mısın, aynı Fikri KARADAĞ
yani aramızda kalsın aynı Fikri KARADAĞ
Alaaddin/PARMAKSIZ'ın yanında; Gizli Tanık17'nin "Mehmet Fikri KARADAĞ bir seferinde
o sıralar dernekte bulunan Niyazi KIYAK' a zarf
verip Sami HOŞTAN' a gönderdiğini, Sami
HOŞTAN'ın da Niyazi KIYAK ile Mehmet Fikri
KARADAĞ' a para gönderdiğini duydum.
Çünkü bunlar dernekte konuşuluyordu."
şeklindeki beyanı, Şüphelinin, Danıştay
saldırısında hüküm giyen Osman YILDIRIM
tanık olarak alman ifadesinin konu ile ilgili
bölümünde Veli KÜÇÜK ile örgütsel bağlantı
içerisinde bulunduğunu, Veli KÜÇÜK'ün
azmettirmesi ile Necip HABLEMİTOĞLU'nu
öldürdüğünü beyan ettiği Osman GÜRBÜZ ile
de bağlantılı olduğu yukarıda yazılı telefon
görüşmelerinden anlaşılmaktadır.

HÜSEYİN GÖRÜM ARSLAN’A İMZALI
BELGE VERDİM
Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK ile aralarında
husumet olmadığını, asker yetiştirmek için
Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'ten bir talebinin
olmadığını, M.Zekeriya ÖZTÜRK'ün kendisi ile

EL BOMBALARINI ÇALIŞTIĞI GAZETE
BİNASINA ATTIRDI
Bu yazıdan da anlaşılacağı üzere şüpheli İlhan
SELÇUK gündemi belirlemek ve yönetimi dize
getirmek amacıyla ve fazla bir zarar vermeyecek
şekilde el bombalarını çalıştığı gazetenin
bahçesine attırdıktan sonra beklediği tepki ve
sonuçlara ulaşamayınca köşesinde bu şekilde bir
yazı kaleme almış ve bombayı atanlardan
bahsederken "kim olduğu bilinmeyen (ya da
bilinen) iki terörist Cumhuriyet'e ikinci bombayı
da attı" derken parantez içinde "bilinen" demesi,
iki kişi olduklarını söylemesi ve yazısının
sonunda da "biz her zaman üç bombacıyı
nereden bulacağız" diyerek bitirmesi şüphelinin
eylemden bilgi ve haberinin olduğu yönünde
kanaat vermiştir.
Patlayan bombaların, sıkılan kurşunların,
atılan nutukların özeti de bu... " şeklindeki yazısı
ile ERGENEKON terör örgütünün
gerçekleştirdiği eylemlerden soma
ERGENEKON terör örgütünün kontrol ve
denetiminde olmayan medyanın yapmış olduğu
yayınlan eleştirerek eylemi derin devletin
gerçekleştirdiği yönündeki tespitleri eleştirerek,
ERGENEKON terör örgütü ana ilkelerinden
olan dezenformasyon (kara propaganda)
yaparak örgütün amacına ulaşmasına hizmet
ettiği anlaşılmıştır.
Bu açıklamalarımız ışığında Şüpheli İlhan
SELÇUK'un ERGENEKON terör örgütünün üst
düzey yöneticisi olduğu, yaptığı telefon
görüşmeleri, yazdığı yazılar, yaptığı gizli ve açık
yemekli toplantılarda dile getirdiği sözleri ve
yönlendirmeleri ile Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetini ortadan kaldırmaya veya
görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen
engellemeye teşebbüs, halkı Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetine karşı isyana tahrik
ettiği yönünde hakkında kamu davasının
açılmasını ve yargılanmasını gerektirecek
derecede yeterli şüphe teşkil eden deliller elde
edilmiş olmakla,
...Kişisel çıkarlar adına siyasete yönelmiş ve
hedefe ulaşabilmek adına her şeyi mübah
sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için; geriye
kalan tek yol suikasttır" ibarelerine yer
verilmiştir.
Söz konusu Yargıtay Krokisi; Yargıtay
binasında bir suikast ya da bombalı saldırı
düzenlenebilmesi için, ön keşif mahiyetinde
olduğu, binadaki güvenlik zafiyetlerinin
bulunduğu tüm noktaların belirlendiği,
ERGENEKON terör örgütünün Cumhuriyet
Gazetesine el bombalanma atılması ve
sonrasında Danıştay saldırısı gibi provokatif
eylemlerinin devamı olarak Yargıtay binasında,
üst düzeydeki yargı mensuplarından birisine
yönelik bir eylemin hazırlığı olarak
değerlendirilmiştir.

AMACA ULAŞMAK İÇİN HER YOLU
MÜBAH GÖRÜYORLAR
- ERGENEKON terör örgütü, amaç ve
çıkarlarına aykırı gördüğü yönetimleri
değiştirmek için her yolu mubah görmektedir.
Ülkemizde hali hazırda mevcut yönetim
aleyhinde sürekli yayın ve propaganda yürüten
ERGENEKON terör örgütünün, olası bir
Yargıtay eylemi sonucunda oluşacak kargaşa ve
kaos ortamından yararlanma planı yaptığı
açıktır. 2006 yılında türban kararını bahane
ederek Danıştay 2. Dairesi yargıçlarına yapılan
silahlı saldırının arkasından, iktidar partisinin
kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne
başvuran Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na
yönelik böyle bir çalışmanın yapılması
ERGENEKON terör örgütünün amaçlarına
ulaşmak için her yolu mübah gören anlayışına
uygun düştüğü görülmüştür.
Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında,
örgüt üyesi Güler KÖMÜRCÜ'nün telefonları
dinlenmiş olup, Güler KÖMÜRCÜ'nün
27.12.2007 tarihinde Hikmet isimli bir şahısla
yaptığı telefon görüşmesinde; İbrahim BENLİ'ye
yemek davetine gittiğini, bu yemekte Doğu
PERİNÇEK, Kemal ALEMDAROĞLU, Yaşar
HACISALİHOĞLU, Ercan Hoca ve isimlerini
saymadığı çok sayıda kişinin bulunduğunu
anlattığı okunarak bu toplantıya katılıp

Cumhuriyet Gazetesi’nin Şişli’deki merkez binası peş peşe üç kez bombalandı... İddianamede bombalamalardan gazetenin başyazarı İlhan Selçuk’un bilgi sahibi olduğu yer alıyor.
Cadde Bostan'da bulunan siyasetçilerin,
gazetecilerin gittiği bir lokal olduğunu, "bir ekip
kurdum sana yardımcı olacak" derken ne
kastettiğini hatırlamadığını, almış olduğu eski
notlar olduğunu, şu an hatırlayamadığını,
Gölcük'teki buluşma konusu ile bilgisinin
olmadığını, şu an hatırlamadığını, notlarda

KARADAĞ'ın danışacağım yerler var diyerek
Beşiktaş'taki bir yere gitmesi, burada da Veli
KÜÇÜK'ün bürosunun bulunduğunun
bilinmesi, Mehmet Fikri KARADAĞ ile Veli
KÜÇÜK'ün örgütsel irtibat halinde bulundukları
yönünde değerlendirilmesi gereken diğer bir
durumdur. Danıştay eylemi sonrası Veli

birlikte Danıştay saldırısında yargılandığı için
üzerine bu şekilde iftira attığını, Danıştay
saldırısını gerçekleştiren Alparslan ARSLAN'ı
kendisinin avukatı olduğunu söyledikleri için
Danıştay saldırısı olayında kendisinin de
gözaltına alındığını,
Alpaslan ARSLAN'ı dernek ile ilgisinin ne

olduğu, gerçekleştirdiği Danıştay saldırısı
hakkında bildikleri sorulduğunda; Alparslan
ARSLAN'ı 2000 yılından beri tanıdığını, 2004
yılı içerisinde Tarhan Tarım Hayvancılık Şirketi
ile ilgili olarak kendisi ile görüşme yaptığını ve
Alparslan'a imzalı bir belge verdiğini
Şüpheli Hüseyin GÖRÜM'ün Danıştay
saldırısı olayından dolayı gözaltına alındığı, bu
olayın sanığı Alparslan ARSLAN'ı şüpheli
hakkında "Hüseyin GÖRÜM'ü tanıdığını ,
ülkücü bir davadan dolayı cezaevine girdiğini
bildiğini, Nihat GÜRKAN'ı Hüseyin GÖRÜM
ile olan arkadaşlığı sırasında tanıdığını, Danıştay
olayı sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde
yapılan üst aramasında elde edilen Vatansever
Kuvvetler Güç Birliği Hareketi isimli derneğin
kartı hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde
vermiş olduğu ifadesinde de; "Benim Vatansever
Kuvvetler Güç Birliği Hareketi Derneği bir
üyeliğim yoktur. Sadece gidip geliyordum. Bu
kartı da arkadaşım Hüseyin GÖRÜM'den almış
olabilirim" şeklinde beyanda bulunduğu dikkate
alındığında, yukarıda özetlenen e-mail ihbarı ile
başlayan soruşturmada ismi geçen Tarkan
COŞKUN'un telefon numarasının Hüseyin
GÖRÜM'ün ajandasında kayıtlı olması dikkat
çeken bir husus olarak görülmüş, bu husus
aydınlatılamamış olsa da şüphelinin içerisinde
bulunduğu faaliyetleri ve bağlantıları gösterir bir
olay şeklinde görülerek Mahkemenin dikkatine
sunulmuştur.

TİT DANIŞTAY SALDIRISI İLİŞKİSİ
Şüpheli Hüseyin GÖRÜM'ün ajandasında
Tarkan COŞKUN isimli bir kişinin telefon
numarasının kayıtlı olduğu, UYAP ortamında
sorgulandığında C.Başsavcılığımızın 2007/1742
sayılı soruşturması ile hakkında işlem yapıldığı
tespit edilmiştir. Soruşturma konusu ise özetle ;
"IP numarası ve kullanıcısının tespit
edilemediği bildirilen bir bilgisayardan Haber
Özel isimli TV programı muhabiri Gökhan
Taşkm'a ait "haberozel@showtv.co.tr" e-mail
adresine,bu kişi tarafından da İstanbul İl J.K.Lığı
KOM Şb.Md.J.Bnb.Asım Sürer'e ait
"asimsurer@mynet.com" e-mail adresine
24.05.2006 tarihinde iletilen e-posta yazısında
aynısı ile "Haber Özel,Gökhan Bey'e Özel,
Gökhan Bey, Vereceğim bilgileri ancak sizin
değerlendirip bir sonuca ulaştıracağınızı
düşündüğüm için sizi seçtim. Aşağıda
sıralayacağım bilgileri belki de hayatım pahasına
da olsa paylaşmak zorundayım. Çünkü ülkemiz
çok karanlık bir dönemecin tam başında ve her
taraftan bu olaylar tetikleniyor. Alparslan Arslan
yani Danıştay'ın tetikçisi ve kilit adamı susma
hakkını aşağıda belirteceğim ve araştırınca
ulaşabileceğiniz şahıs ikinci eylemi rahatlıkla
gerçekleştirsin diye kullanıyor. İkinci eylem
Anayasa Mahkemesi Başkanı’na bir hafta içinde
evinin önünde glok marka silahla 1975 Kars
doğumlu kamuoyunda Türk İntikam Tugayları
olarak bilinen örgütün de tetikçisi olan Tarkan
Coşkun tarafından yapılacaktır. Arslan ve
Tarkan tüm eylemlerin başından beri birlikte
hareket ediyordu. Arslan yakalanınca Tarkan
eylemini gerçekleştirmek için şu an Marmaris'te
saklanıyor ve Arslan da susma hakkını eylemden
soma bozacaktır. İşi ve bu eylemleri finanse eden
kişi direk Tarkan adlı şahısla irtibattadır. Gazete
saldırılarında ve silahların temininde Tarkan
bizzat bulunmuştur. Kendisi en son şu telefon
numarasını kullanmaktaydı.0 538 2254711
.Verdiğim bu bilgilerin ve benim kim
olduğumun önemi yok.Araştırma cesaretini
gösterirseniz tüm gerçeklere ulaşırsınız.Bol
şanslar" ihbarı yapıldığı,
İhbarda adı geçen Tarkan COŞKUN'un
23.09.2006 tarihinde İstanbul Pendik İlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne üzerindeki Caner TOK
ve İsmail ÇILGIN adına düzenlenmiş sahte
cüzdanları ile giderek, kendisinin arandığını ve
teslim olmak istediğini beyan ettiği,
aranmadığının anlaşılması üzerine de, kendisinin
TİT mensubu olduğunu, sivil topluma karşı bazı
eylemler gerçekleştirmesinin istenildiğini, bu
yüzden kaçtığını,hayatının tehlikede olduğunu,
bu nedenle teslim olduğunu beyan ettiği…

YILDIRIM FOTOĞRAFLARLA BOMBAYI VERENLERİ TEŞHİS ETTİ
R

ASİM GÖRÜM, Osman YILDIRIM'ın
17.04.2008 tarihinde tanık olarak vermiş
olduğu ifadesinde "Bana gösterilen
fotoğrafların tamamını incelediğimde
Cumhuriyet Gazetesi’ne atılan bombaların
bana İstanbul Ataşehir’de bir evde Muzaffer
TEKİN tarafından teslimi sırasında Muzaffer
TEKİN'in "Oğlum diğer odadan git bombaları
getir" demesi üzerine 3 adet bomba bu kişi
tarafından getirildi, bu şahsın adını
bilmiyorum ancak ikisini benim aldığım
birisini ise Alparslan ARSLAN'ın aldığı
bombaları getiren genç 25 yaşlarında birisi
olup, fotoğrafları tamamında görülmektedir.
Bu şahıs üzerinde açık renk ceket bulunan
siyah sıfır yaka bir kıyafet bulunan kişi olup 21
sıra numaralı fotoğrafta tek başına gözüken
kişidir. Diğer fotoğrafların tamamında da bu
şahıs bulunmaktadır. Örnek olarak 7 sıra
numaralı fotoğrafta iş adamı Kuddusi
OKKIR'ın ayakta durduğu sırada sağ tarafında
oturan kişi, 14 sıra numarası verilen fotoğrafta
sol köşede gözüken açık renk takım elbiseli ve
sıfır yaka siyah tişört giymiş kişidir."
şeklindeki beyanının sorulması üzerine;
Kendisinin ne Osman YILDIRIM'ı ne de
Muzaffer TEKİN'i tanımadığını, bu olaydan
kesinlikle haberinin olmadığını, iftira
olduğunu, ancak fotoğraflardaki şahsın
kendisi olduğunu, kendisinin 2-3 yıldır
İstanbul'a gelmediğini, Ataşehir'i de
bilmediğini, Kuddusi OKKIR isimli bir şahsı
da tanımadığını, Osman YILDIRIM'm aynı
ifadesindeki "Bu kişi bombaları bana teslim
edildiği toplantıda ve bir öncesinde yapılan
Cumhuriyet gazetesine bomba atılması
teklifinde bulunulduğu toplantıda hazır idi"
şeklinde beyanları sorulması üzerine; Böyle bir
olaydan haberini olmadığını, iftira olduğunu”
söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi’nin İstanbul'daki

binasına atılan el bombasının, şüpheli Oktay
YILDIRIM'ın kasasında parmak izlerinin
bulunduğu Ümraniye ilçesinde ele geçen kasa
içerisindeki el bombalar ile aynı kafile
numarasından olması, tanık Osman
YILDIRIM'ın buna uygun şekilde söz konusu
eylemin planlandığı toplantıda Oktay
YILDIRIM'ın da bulunduğunu beyan etmesi,
Cumhuriyet Gazetesi binasının bombalanması
eyleminin tanık Osman YILDIRIM'ın
beyanındaki Muzaffer TEKİN'in kendisine el
bombaları verilirken "Bunlar Cumhuriyet
Gazetesi’ne atılacak. Rahat ol kimse
ölmeyecek. O şekilde olsun" sözlerine uygun
şekilde gerçekleştiğinin anlaşılması, şüpheli
Muzaffer TEKİN'i tanımadığını beyan
etmesine karşılık örgütsel bir etkinlik olan Şile
ve Maltepe toplantılarında Muzaffer TEKİN
ile aynı fotoğraf karesinde yer alması dikkate
alındığında, tanık Osman YILDIRIM'ın
beyanlarının gerçekleşen maddi olaylar ile
uyumlu bulunduğu değerlendirilmiştir.

BOMBALARDA OKTAY YILDIRIM’IN
PARMAK İZİ BULUNDU
Danıştay saldırısı sanığı Alparslan
ARSLAN'ın kullanmakta olduğu 0532
6713439 nolu GSM hattının 01.01.2000 den
günümüze kadar yapmış olduğu aramaaranma, mesaj gönderme-mesaj alma
kayıtlarının kolluk tarafından yapılan
analizinde; Muzaffer Tekin' in kullandığı 0532
2919293 nolu GSM hattı ile 35 Raif Görüm' ün
kullandığı 0535 8258383 nolu GSM hattı ile 2
Yusuf Görüm' ün kullandığı 0536 2716692
nolu GSM hattı ile 11 İbrahim Cingi'nin
kullandığı 0535 7184841 nolu GSM hattı ile 94
kez, görüştüğünün tespit edildiği belirtilmiştir.
Yasin GÖRÜM'ün kullanmakta olduğu 0
538 560 58 98 nolu GSM hattının 01.01.2000
tarihinden itibaren yapmış olduğu arama-

aranma, mesaj gönderme-mesaj alma
kayıtlarının yapılan analizinde, aynı
soruşturma kapsamında hakkında işlem
yapılan:
Kahraman ŞAHİN' in kullandığı 0 546 647
82 83 nolu GSM hattı ile 3 Kahraman ŞAHİN'
in kullandığı 0 537 375 53 10 nolu GSM hattı
ile 2 Yusuf GÖRÜM' ün kullandığı 0 536 271
66 92 nolu GSM hattı ile 73 kez görüştüğünün
tespit edildiği belirtilmiştir.
Kahraman Şahin'in kullanmakta olduğu
0537 3755310 nolu GSM hattının 01.01.2000
tarihinden itibaren yapmış olduğu aramaaranma, mesaj gönderme-mesaj alma
kayıtlarının kolluk tarafından yapılan
analizinde;
Rasim (Yasin) Görüm' ün kullandığı 0538
5605898 nolu GSM hattı ile 8 Kahraman
Şahin'in kullanmakta olduğu 0546 6478283
nolu GSM hattının 01.01.2000 tarihinden
itibaren yapmış olduğu arama-aranma, mesaj
gönderme-mesaj alma kayıtlarının kolluk
tarafından yapılan analizinde de ;
Rasim (Yasin) Görüm' ün kullandığı 0538
5605898 nolu GSM hattı ile 12 kez görüşme
yaptığının tespit edildiği belirtilmiştir.
Sadece bu tespitlerin de şüphelinin
Kahraman ŞAHİN ve Kuvayı Milliye
Dereneği ile ilgisinin bulunmadığı, Kahraman
ŞAHİN'in kendisini birkaç kez aradığı
şeklindeki savunmasının aksini gösterdiği
anlaşılmıştır.
Bu kişilerden Yusuf GÖRÜM'ün
şüphelinin amcası, Raif GÖRÜM'ün
şüphelinin amcasının oğlu, İbrahim
CİNGİ'nin şüphelinin Danıştay saldırısı
olayında Alparslan ASLAN ile bağlantısı
nedeni ile gözaltına alınarak serbest bırakılan
amcası Hüseyin GÖRÜM'ü beyanı içeriğine
göre kendisini Muzaffer TEKİN ile tanıştıran
kişi ve Muzaffer TEKİN'in ise şüpheli ile Şile
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ve Maltepe toplantılarındaki fotoğraflarda
aynı karede yer alan, Cumhuriyet Gazetesi
binasına el bombalan atılması eylemlerini
planlayan ve kendisine el bombalarını
getirmesi talimatını verdiği iddia edilen
kişi, Alparslan ARSLAN'm da söz konusu
toplantıya katıldığı, hatta şüpheli
tarafından getirilen 3 adet el bombasını
aldığı iddia edilen kişi olduğu, bunların
yanında Osman YILDIRIM'm beyanı
dikkate alındığında, şüphelinin Alparslan
ASLAN ve Osman YILDIRIM ve
Muzaffer TEKİN'in de aralarında Ataşehir
toplantısına katılmış olabileceği yönünde
kuvvetli şüphe oluştuğu değerlendirilmiştir.
Şüphelinin Muzaffer TEKİN ile
tanışmadığı şeklindeki savunması, gerek
Muzaffer TEKİN, gerekse kendisinden
sonraki tarihlerde yakalanıp ve Ergenekon
Terör Örgütü üyesi olmak suçundan
tutuklanan İbrahim ÖZCAN'ın beyanı ile
çürütülmüştür. Yine aynı kapsamdaki
Durmuş Ali ÖZOĞLU ve Hatice
BAHTİYAR'm beyanları da şüphelinin
savunmasını çürütür niteliktedir.

İDDİANAMEDE SONUÇ
Ergenekon terör örgütünün amacına
ulaşabilmek için Danıştay Suikastım
gerçekleştirdiği gibi birçok suikastı da
planladıkları ele geçirilen belgeler,
iletişim tespit tutanakları, bir kısım şüpheli ve
tanık beyanlarından anlaşılmıştır.
Ergenekon terör örgütünün bu tür eylemler
için sabıkalı ve suça meyilli insanları
Kuvayı Milliye Derneklerine üye yaptırdığı,
bu tür insanları derneklerde toplayıp çeşitli
rütbeler ve sözde askeri görevler verdiği,
basın yayın kuruluşlarım, mafyayı ve
terör örgütlerini kontrol altına almaya
çalıştığı belirlenmiştir.

