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SİYAHMAVİKIRMIZISARI

Komutanların darbe
hazırlıklarını gün gün
anlatan Mustafa Balbay’ın
notlarının tam metni

‘SİVİL’ DARBE
GÜNLÜKLERİ
Ergenekon sanığı Mustafa Balbay’ın 2002-2005’te generallerle yaptığı
görüşmelerin notları Türkiye’nin darbenin eşiğinden döndüğünü kanıtlıyor
ÇOK GİZLİ GÖRÜŞMELER

Söyle Balbay
bu medyayla
darbe yapılır mı

BALBAY’IN günlükleri bir grup gazeteciyle dönemin kuvvet komutanları
Aytaç Yalman ve Şener Eruygur başta olmak üzere kurmay subayların arasındaki çok gizli görüşmelerle dolu.

AKP’YE KARŞI BİRLEŞELİM

GÜNLÜKLERDE Büyükanıt, Balbay’a
böyle soruyor
ve ekliyor: Sizden başka laiklik
hassasiyeti olan
kimse kalmadı.

GÖRÜŞMELERDE Eruygur “Arkadaşlar
ne yapabiliriz, enerjimizi nasıl birleştirebiliriz. Güç birliği yapalım” diyerek
medyayı AKP Hükümeti’ne karşı girişimin parçası olmaya davet ediyor.

ÖZKÖK VARKEN DARBE OLMAZ

Trilyonları
var geri
çekildi
Ayışığı, Sarıkız ve Eldiven darbe girişimlerini günlüklerinde yazan Özden
Örnek’in malvarlığındaki artış nedeniyle
geri çekildiği de notlarda yer alıyor.

BU davete bir gazetecinin cevabı aynen
şöyle: Paşam sizin bir numara (Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök) ile kafanızdakileri yapmak çok zor... Önce
orada bir şeyler yapmak lazım.

ABD VE AB DURDURMUŞ
Balbay’ın Ergenekon iddianamesinin parçası
olan günlükleri ilk olarak
Tempo24’te yayınlandı.

GÖRÜŞME metinleri ordunun üst kademesinin darbe yapmaktan alıkoyan
etkenlerin başında ABD’nin tutumunun
bilinmemesinin ve Avrupa Birliği’nin
geldiğini gözler önüne seriyor...

28 Şubat’ta işi bitiremedik
artık gelip 15 yıl kalmalıyız
Türk Metal’in
sekiz trilyonu
feda olsun
Ergenekon sanığı sendikacı Mustafa Özbek,
Balbay’a şöyle diyor:
Ya iktidar ya darbe.
Sendikanın kullanılabilecek sekiz trilyon
parası var.

Mustafa Balbay’ın darbe günlüklerini Taraf, dört sayfalık özel bir ek olarak okurlarına sunuyor





23 NİSAN 2003’te dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral
Erdal Şenel Balbay’a şöyle diyor:
Yav biz bu işi 28 Şubat’ta bitirecektik.
Her şeyi hazırladık. Bakanlar Kurulu’nu dahi. Karadayı bizi uyuttu.
ŞENEL şöyle devam ediyor: Artık
gelip 10-15 yıl gitmeden işleri hallettmek gerekiyor. Üstelik 1997’de
AB de yoktu. Kopenhag olmamıştı.
Şimdi her şey çok daha zor.
BALBAY’IN sık görüştüğü üst rütbeli bir asker darbecilerin ABD’ye bakışını şöyle özetliyor: ABD bizim harekete ne yapar belli değil. Acaba Hilmi
Özkök en çok ABD’ye mi güveniyor.

