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Paşam şöyle bir duruş gösterseniz yeter
JANDARMA'DA ŞENER ERUYGUR GAZETECİ TOPLANTISI (10.02.2004)
10 Şubat 2004 salı günü Etimesgut Jandarma
Eğitim ve Spor Tesislerinde (JEST) sohbet... Saat
17.15-20.00 arası..
ŞE (Şener Eruygur) - Arkadaşlar şöyle biraraya
gelelim, ne oluyor, ne yapabiliriz, enerjimizi nasıl
birleştirebiliriz, bir konuşalım dedim... Hepimiz
farklı yerlerde aynı şeyleri düşünen insanlarız ama
gücümüzü birleştirmediğimiz için bir sonuç alamıyoruz... Öte yandan da, bu iktidar yapacağı her şeyi
yapıyor..
- Nedir, nasıl bir şey düşünüyorsunuz?
ŞE - Benim düşüncem şu... Birçok dernek var,
gazeteciler var, memlekette olup bitene duyarlı
insan var... Bunları biraraya getirmek gerekiyor...
Mesela siz öncülük etseniz, burada üç kişi biraraya
geldi, bu on olur, sonra yirmi olur... Derneklere yön
verilir... Toplumu biraz duyarlılığa sürüklemek
lazım..
- Valla paşam, bu dediğiniz zor. Bu kuruluşları,
kişileri bizlerin biraraya getirmesiyle alınacak bir
sonuç göremiyoruz biz... Bir de bu iş gazete
anlamında, yazarlardan çok gazete yönetimlerinin
işi... Şimdi biz yazdık, şu gazetede şu kadar yazar,
ötekinde bu kadar yazar... Köşelerinde yazarlar
ama sonuç alınabilmesi için gazetenin bir yayın
anlayışı olarak buna sahip çıkması lazım. O zaman
çoğalır bu iş... Geçmişte de böyle olmuştu... 28
şubat döneminde mesela..
“KIBRIS GİDİYOR... EGE VE DOĞU SIRADA”
ŞE - Arkadaşlar haklısınız da, ne yapacağız, ülke
batıyor, size söyleyeyim... Her şey kayıp gidiyor...
Ne yapacağız, bu batışı hep birlikte izleyecek miyiz?
Olamaz böyle bir şey.
- O konuda haklısınız. Bizler de yazıyoruz...
mesela Kıbrıs, gitti gider..
ŞE - Evet, Kıbrıs gidiyor... İş onunla da kalmayacak, arkasından Ege gelecek, sonra Güneydoğu
tartışılır hale getirecek... Gidiş bu... Ama öte yandan da, Anadolu’da bir potansiyel var. Bana gelen
tepkilerden, gidince karşılaştığım manzaradan bunu
görüyorum... Bunu harekete geçirmenin yollarını
bulmak lazım..
- Kıbrıs’ta ne yapılabilir?
ŞE - Şimdi biz Rauf DENKTAŞ’a büyük destek
veriyoruz. Adam, hakkını yememek lazım kahramanca mücadele ediyor. Hem içeriye karşı hem
dışarıya karşı... Örneğin ben ayda en az 2-3 kez
arıyorum kendisini, aman ha sağlam durun diyorum..
- New York’ta bir şeyler oluyor... Bu aşamada ne
yapmak lazım?
ŞE - Tabii, oradaki gelişmeleri izliyoruz. Çıkan
sonuca göre bir şey yapmak gerekiyor. Belki yazılı
bir metin, belki bir bildiri gerekir, öyle bir şey olabilir..
“BİR NUMARA (ÖZKÖK) İLE BU İŞ ZOR”
- Paşam sizi çok iyi anlıyoruz. Belki bizimle
her şeyi bütün açıklığıyla paylaşamayacaksınız
ama şöyle bir gerçek var ortada; sizin bir numara
ile sizin kafanızdakileri yapmak çok zor... Önce
orada bir şey yapmak..
ŞE - Öyle mi görüyorsunuz?
- Evet... Bu bir tek bizim görüşümüz değil.
inanın buna. Sokakta her yerde insanlar böyle
konuşuyor..
ŞE - Nasıl konuşuyor?
- Yani sizin de kulağınıza gelen şeyler... İşte,
cumhurbaşkanlığı adaylığıyla tavladılar deniyor...
Hükümetle anlaştı deniyor..
“KOMUTANLAR TEK BLOKSUNUZ AMA...”
ŞE - Bütün bunlar söyleniyor öyle mi?
- Evet, her yerde... Burada bizim gördüğümüz
bir şey var. Siz tamam, bütün kuvvet komutanları
tamam, bloksunuz, ama üstünüz olmayınca
olmuyor.
ŞE - İşte dediğiniz gibi, kuvvet komutanı
arkadaşlar bakımından bir sorun yok. Aynı
düşünüyoruz...
“O (HİLMİ ÖZKÖK), YÜZDE 99’A UYMALI”
ŞE- Benim sizi çağırdığımdan, şu andaki sohbetimizden öteki arkadaşların haberi var... Türk
Silahlı Kuvvetleri sizin kafanızdaki şeyleri düşünüyor. İnanın buna... öte yandan şu da var; yüzde 1,
yüzde 99’a uymak zorunda. Uyar... Öyledir. O
yüzde bir, kalan yüzde 99... Uymak zorunda..
“DARBE YAPIN DEMİYORUZ AMA”
- Zorunda da, öyle olmuyor işte... En tepe
böyle olunca, altındakiler ne yaparsa yapsın, işte
öyle bir çıkış deniyor... Olmuyor, istenen sonucu
vermiyor. Biz yıllardır ülkede olup bitenleri izliyoruz. Bir genelkurmay başkanının değil yüksek
sesle görüşünü anlatması, şöyle kaşını çatması
yeter. Biz darbe falan yapın demiyoruz ama, şöyle
bir duruş paşam... O yok, o kalmadı... O zaman da
her şey havada kalıyor... Siz biraraya geldiğinizde
kendisine bunları söylemiyor musunuz?
ŞE - Söylüyoruz... İnanın en açık şekliyle
söylüyoruz.
- Söylersiniz de, acaba şöyle açık açık
konuşuyor musun?
ŞE - Konuşuyoruz, söylüyoruz... Bizde tabii bir
kıta disiplini terbiyesi vardır. Bir arkadaşım anlattı. Tümgenerallikten emekli... Bir üstü ile pek çok
görev yerinde birlikte olmuş. Her seferinde komutan o olduğu için yanında pek konuşmamış...
Binbaşı olmuş öyle, albay öyle, general olunca
çıkışmış, “Ya komutanım hiç konuşmadan emekli

olacağım” demiş... O hesap, biz artık general
olunca ayrıca konuşuruz. Bu aşamadan sonra
benim kaybedecek neyim var? O yüzden her şeyi
açık açık konuşuyorum...
“(AYTAÇ YALMAN) GENELKURMAY’A”
- Olur, olmaz ayrı konu, şöyle bir senaryo
düşünüyorum... Şimdi siz de söylediniz kuvvet
komutanları blok, dört kişi... Altında ordu komutanları, orgeneraller, korgeneraller blok, onun
altında tümler, tuğlar blok, hepsi biraraya gelse ve
dese ki; sizinle olmuyor... İşte Kara Genelkurmay
olur, siz Kara’ya geçersini, İzmir’deki Jandarma
olur, İstanbul’dakini de artık ne yaparsanız..
ŞE - Ya o, siz gidin derse..
- Diyemez... Tümünüzü karşısına nasıl alır?
ŞE - Evet, diyemez, ama... Uzun süre sustu,
düşündü...

SHERATON SOHBETİ (23.04.2003)
23 Nisan çarşamba... Fatih ve ŞENEL
(GENELKURMAY ADLİ MÜŞAVİRİ ERDAL
ŞENEL)’le Şeraton’da sohbet
- Yav biz bu işi 28 Şubat’ta bitirecektik. Bunu o
gün üç kişi planladık, Bir (ÇEVİK BİR), Fevzi, ben.
Her şeyi hazırladık. Bakanlar Kurulu’nu dahi.
Müsteşarları bulmak zordu, onları da tamamladık.
Karadayı (İSMAİL HAKKI KARADAYI) bizi uyuttu. “Az sonra” dedi, “hemen” dedi. “Hükümet
devrilsin ondan sonra” dedi...

“ÜSTELİK O ZAMAN AB DE YOKTU”
Artık gelip 10-15 yıl gitmeden işleri halletmek
gerekiyor. Üstelik o ara AB de yoktu. Kopenhag
olmamıştı. Şimdi her şey çok daha zor.
Bugün durum çok kötü. Çok. Bir numara teslim
olmuş durumda. Bunu lamı cimi yok.

“BAŞBUĞ NASIL BİRİDİR”
- Siz şimdi yüzde bir diyorsunuz, yüzde 99’a uyar
diyorsunuz ama dört yılı var. Kadrosunu yapar...
Mesela biz fazla tanımıyoruz, İlker BAŞBUĞ nasıl
biridir?
“BAŞKA SÖZE GEREK VAR MI”
ŞE - O... o karargahta, genelkurmay’da artık...
(gülümseyerek) Başka bir söze gerek var mı?
- Siz Ağustos’ta emekli oluyor musunuz?
ŞE - Evet, (iç çekerek) benim görev sürem
doluyor... Aytaç Paşa’nın da doluyor...Bir şeyler
yapmamız lazım arkadaşlar... Bu medya çok
önemli..
- Paşam bu konuda sizi anlıyoruz ama, inanın
bu iş yazarlardan çok gazete politikalarının işi...
Mesela Genel Yayın Yönetmenleri’yle de
konuşun, patronlarla konuşun..
“ERTUĞRUL ÖZKÖK’LE KONUŞULUR MU”
ŞE - Doğru da mesela bu Ertuğrul ÖZKÖK’le
ne konuşulur, konuşulur mu?
- Haklısınız.
“ÖZKÖK SOYADINDA SAKATLIK VAR”
ŞE - (Gülerek, özkök soyadını kastederek)
Soyadlarda bir sakatlık var..
- Patronlarla zaman zaman görüştüğünüzü biliyoruz... Onlar etkili oluyor, bilesiniz..
“(KARAMEHMET) ZAVALLI BİR ADAM”
ŞE - Evet, görüşüyoruz, bize gelince başka
bir halde oluyorlar... Bir de tabii, şaşırıyor insan,
mesela o Akşam Grubu’nun sahibi geldi, adam
zavallı bir adam gibi oturuyor... ama yine de
onlarla da konuşmak lazım..
- Gazete patronlarının tümü teslim...
Sabah’ınki de öyle.
ŞE - Evet, İlhan Bey’le de konuşup, onunla
bir konuşmak lazım... Orada da kardeşim,
adamlar resmen haberleri çarpıtıyorlar. Son
Suriye olayı... Gazete haberlerine göre operasyon tamamen Emniyet’in işi... Oysa biz yaptık. O
Sabah’ın temsilcisini çağırdım, kardeşim yalan
yazıyorsunuz dedim. Yüzlerine söyledim... Ne
aşağılık iştir... Bu kadar teslimiyet... Biz bu
gidişe tamamen seyirci kalamayız..

“(ÖZKÖK) İLE RECEP ARASINDA HAT VAR”
Onunla Recep arasında hat var. Hat var. Bunlar
AB yasalarını tümüyle kendi çıkarları için uygulayacak. İşte İmar Yasası. Apartmanların altına mescit
yapmanın yolunu açacak değişiklik planlıyorlar.
Bir’in altı sağlam. Blok. Ama orası çok önemli.

ASLAN GÜNER’LE GÖRÜŞME (25.02.2003)
25 Nisan Aslan GÜNER’le (GENELKURMAY
BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ) görüşme...
- Artık izleme, takip dönemi bitti. Eğer
anladılarsa iyi, anlamadılarsa yeniden söylenir. Biz
bunları kapalı ortamlarda hep söylüyoruz. Ama
artık kamuoyuyla paylaşmanın gerektiği bir durum
doğdu. Tek neden türban değil. Kadrolaşma, Milli
Görüş, siz de biliyorsunuz... Bundan sonra da
gereken uygun platformlarla söylenecek.
- Geri adım?
- Hayır.. Olamaz. Artık belli bir duruş gösterildi.
Son dönemde kimileri TSK’yı başka türlü göstermeye çalıştı. Hassasiyetlerinin değiştiği izlenimi verilmeye çalıştı. Ama öyle değil. TSK bir bütündür ve
hassasiyetlerini korumaktadır. Atatürk’ün kurduğu
bu rejimi korumak bizim görevimizdir.

MEHMET İLHAN’LA SOHBET
Mehmet İLHAN’la sohbet...
Her şey planlandığı gibi. 30-60 gün içinde ilk
hareket. Sizin tahmininizden de öte. Çok öte.
BİR’İN (HİLMİ ÖZKÖK) yanı sıra 59’un (İLK
DÖNEM AKP HÜKÜMETİ) da gitmesi gerek..
İçe kapandılar. İki aydır öyle. Aytaç Paşa çok
ağır konuşacak. MGK’da konuşacak. Son tümce şu
olsun demiş “Bunlar yapılmazsa kırılma yaşanır.”
Çok hazırlıklı gelecekler. Bunu biliyoruz. Ona göre
konuşmak lazım. Aslında onlara konuşma diye de
değil, doğru neyse o. Söylenip tamam denmesi
lazım. Bunlar cevap veriyor. Öyle görünüyor

“YEREL YÖNETİMİ BİLEN SUBAYLAR VAR”
Tümüyle bir temizlik. SBF mezunu, yerel yönetimleri bilen, eğitim almış subaylar var bu son şans
olabilir. Yoksa daha kötü. Tümüyle bir yenilik. her
konuda. AB sürecini de engellemeyecek bir süreç.
Böyle olmalı.
Medyanın durumu bizi çok düşündürülyor.
Çoğu satılmış.

“KIBRIS’IN ALTINDA KALMALARI LAZIM”

“ABD NE YAPAR BELLİ DEĞİL”

ŞE - Bir anlamda şöyle bir durum... Bunların
Kıbrıs’ın altında kalmasını sağlamak ama, Kıbrıs’ı
da kaptırmamak... Çok ince bir durum.
ŞE - hepimiz elimizi taşın altına sokmamız
gerekir... Ne demiş Nazım HİKMET, sen yanmasan
ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa..

ABD ne yapar bizim harekete o belli değil.
Acaba... BİR Numara (HİLMİ ÖZKÖK) en çok
ona (ABD) mı güveniyor? Olabilir.
Öz ÖR (ÖZDEN ÖRNEK), Çetin (ÇETİN
DOĞAN), Tamer (TAMER AKBAŞ) emekli
edilirse bu iş bitmiş demektir. Ya da 27 (27 MAYIS
1960 DARBESİ) benzeri bir şey olabilir demektir.
O da kanlı olur. Komutanlar da öyle düşünüyor.
Irak’ta başarısızlık, Kıbrıs’ta son durum biraz
rahatlattı ama, o da başarısızlık. Olay sadece irtica
değil, Türkiye kayıyor bizi örnek müslüman ülke
olarak tanıtıyorlar İslam dünyasına, olmaz...

ERUYGUR’LA TOPLANTI (01.03. 2004)
1. 3. 04 pazartesi saat 11.00. Aynı şekilde
görüşme... Bizim önerimiz kabul edilmedi. Sonra
en başa Şener’e (ŞENER ERUYGUR) gittik. Ceketi
çıkarmış. “Kusura bakmayın” dedi. Ben de,
“Demek ki bir şeylere soyundunuz”... Gülüştük.
Levent (LEVENT ERSÖZ) de oturdu.
Dediğiniz gibi yazılırsa, engelleyebilirler. Zaten
emirleri dinlemiyoruz, bunu ilan etmenin gereği yok.
Birliktelik kurmak gerçekten zor. Biz de zorlandık ama bunu başaracağız..”

ERUYGUR’LA YEMEK (21.04.2003)
21 Nisan 2003 pazartesi günü Emin ÇÖLAŞAN
ile birlikte Şener ERUYGUR’la yemek. Beşevler,
Anıttepe’deki Jandarma Tesislerinde.. Başlangıçta
imam hatip okullarına ve irtica yuvalarına operasyonlar. Bazı videolar gösterdi. Bunlarla kararlı
mücadele. Çölaşan birini sordu. O da “Bunlar
önemli değil, bir blok olmak önemli” dedi. İleri
gidene biraz dur, geride kala yürü diyeceğiz ve bir
blok olarak ilerleyeceğiz dedi.
Bunların azgınlığından söz etti. 23 Nisan’da ne
yapmak gerektiğini konuştuk. Mutlaka bir duruş
göstermek gerektiğini söyledi. Olamaz dedi. Bunlar
böyle dedi...

GÜNER’LE KONUŞMA (22.04.2003)
22 Nisan Salı günü Aslan GÜNER Paşayla Tle.
görüşmesi.. 23 Nisan resepsiyonuna katılmama eğilimi... “İzleme, takip, değerlendirme safhası bitti.
Bundan sonra uyarı ve duruş aşaması başladı” dedi.
Bunun ısrarla altını çizdi.
“23 Nisan’da Meclis’teki resmi törene katılırız
ama, akşamki resepsiyon özel sayılır bunu öyle
değerlendireceğiz..”

“CHP’DEN BİR ŞEY BEKLENMEZ”
CHP’den bir şey beklenmez. Bu hareket onu
hesaba katmadan yapılacak.
STK’ler orduyu çekince güçsüz kalır. Bu sistemi
koruyamaz. Onlar da bunun farkında. Kemalizmi
bir ideoloji olarak gösteremediğimizi biliyorlar.
Bunu söylüyorlar bize.
İrtica zaferinden emin. Çok emin. “Geliyoruz”
diyorlar.

“ANADOLU DÜŞTÜ”
Ankara’da resepsiyona katılınmadı ama
Anadolu’da katılındı. Düştü Anadolu. Belki 19
Mayıs’ta bir genelge çıkarıp türban varsa toplantıya
katılamaması...
1- Bunlar (HÜKÜMET) değişmeyecek
2- Bir numara (HİLMİ ÖZKÖK) değişmeyecek
3- CHP’den bir şey umulamaz
4- Vakit kaybetmemeli
5- Bu kez tümüyle halletmeli
MGK bir istişare yeri haline geliyor. O hale
getiriyorlar. Bu kabul edilemez. Yaptırımı yok.
Baktım, Aytaç Paşa MGK’da hep konuşmuş, ama o
kadar. Yaptırımı yok.

ERUYGUR’LA TOPLANTI (27.01.2003)
27.1. 0 pazartesi
Saat 18.00’de Şener ERUYGUR’LA görüşme...
19.10’a dek. Komutanlık kapısından, Meclis’in

karşısından giriş. Jandarma heykelleri... Döner
merdivenden çıkış. Görüşme..
ABD: Görüşmelerde çok açık konuşuyorum.
Bize bir türlü operasyon sonrası planlarını
söylemiyorlar. Yazılı verip diyoruz yapmıyorlar.
Ben onlara Türkiye’nin nasıl kurulduğunu anlatıyorum. Dikkatle dinliyorlar. Bu ülkeyi böldürmeyiz
diyorum.. Büyükelçi (ABD BÜYÜKELÇİSİ PEARSON) geldi, ona dedim ki, “Biz eğer çok zorda
kalırsak delilik de yaparız. Ne yapacağımız belli
olmaz. Eğer bölünürsek, siz de altında kalırsınız...”
Gerçekten söylüyorum. Türkiye parçalanırsa, ABD
altında kalır. Bunların niyeti petrol. Bu belli oldu.

“AKP’Yİ PARÇALAMAK LAZIM”
AKP: Bunların kafalarının bir bölümü çürümüş.
Bu yüzden bunlardan sağlam fikir çıkmaz. Arada
bir iyi fikir gibi görünse bile mutlaka sapıtırlar.
Mümkün değil. Bunları orta vadede de, hatta çok
vakit kaybetmeden parçalamak lazım. Şimdi bazı
emareler var ama, doğrusu onlara kesin gözüyle
bakamıyorum. Biraz zaman tanımak lazım görüşü
var. İyi güzel de bu zaman içinde ne tür kadrolaşma
yapacaklar,devleti nasıl yıpratacaklar, bunu bilmiyoruz. Bu kadrolaşmanın önüne mutlaka geçmek
gerekiyor.
Davos’a gittiler, kepazelik. Bunların derdi türbanı kabul ettirmek.. Bunlara karşı biraz sabırlı da
hareket etmek gerekiyor. Şimdi eskisi gibi müdahale et.. Olmaz... (gülerek) keşke olsa, öyle bir
ortam... gerekirse...yani..

“BAYKAL DİKKATLİ; KARARLI”
CHP: Çok şey bekliyoruz. Baykal’ı dikkatli,
kararlı, ne yapmak istediğini bilen bir havada buldum. Kararlı görünüyor. Dedim ki, siz yüzde 65’i
temsil ediyorsunuz. Öyle davranmanız lazım...
Onun da kendine göre değerlendirmeleri var.
MEDYA: Çok önemli nasıl bizim tarafa çekilir
bakmak gerekiyor. Bu sizce nasıl olabilir... Tuncay
ÖZKAN geldi buraya. Nasıl biri tam olarak bir not
veremedim. Cumhuriyet’te yetiştim dedi.
İrtica Operasyonu: Bu, İstanbul Sultanbeyli’deki
operasyon. Önce alt ediyorlardı, “Neden,” dedim,
“Üzerine gidin.” Gittiler.
Biz bunlara karşı sağlam duracağız. Ama
toplumun da sağlam durmasının yolunu bulmak
onları birbiriyle irtibatlandırmak lazım..
Bir dosya ve CD verdi.
İlhan Abi (İLHAN SELÇUK) Cumhuriyet’te
olanları, ittifakları, Akşam-Sabah Grubu ile kurulan ilişkileri anlattı..
Suriye ile ilişkiler iyileşmiş. Türkiye aleyhine bir
film varmış, onun kaldırılması için rica etmişler
kaldırılmış.

YALMAN’LA GÖRÜŞME (30.01.2003)
30. 1. 0 Perşembe. KKK Aytaç YALMAN'LA
görüşme... Önce 10 dakika sohbet sonra karavanaya. Çatıdaki Marmara Salonu'na geçtik. Uzun
bir generaller yemekhanesinin ötesinde. Koyu sarı,
kahve ağırlıklı renkler çok şık.
Salonun önünde yemyeşil küçük balkonumsu
yer. Duvarlarla deniz kıyısı ve insan resimleri...
Ressamlarını okuyamadım. Havuç maydonoz çorbası, levrek, özel patlıcan... tatlılar..
Almanya gezisi: Bu gezimi sizinle paylaşmak
isterim. Almanya KKK'nin davetlisiydim. Hava
kötü olunca savunma bakanı helikopterini vermiş.
Bana, bunu sizin için yaptı, çok önemlisiniz' dedi.
Ben normal bulmuştum. Sonra bir sorun daha
oldu, bunu da buradaki Amerikan komutan çözdü.
Herkes için yapmazlar dedi. Buna da normal
gelmişti. Almanya Türkiye'nin AB'ye kişiliğini yitirmiş olarak girmesini istiyor. Fransa ise ulusal değerler bozulmadan girilsin, eklemeler olsun istiyor.
Almanya ile Fransa AB'nin nasıl büyüyeceği
konusunda anlaşamadı. Almanya'nın büyük bir
askeri gücü yok. Küçük güçlerle sorunlara mudahale edebileceklerini düşünüyorlar. Askeri güçle
desteklenmeyen bir politikanın geçerliliği de yok.
Türkiye'nin ne ABD'ye teslim olmasını ne de tam
AB içinde yer almasını istiyorlar.

"MEDYANIN ADAM EDİLMESİ LAZIM"
Medya: Modeliniz güzel, oturmuş olmasına
sevindim. Ama dikkat edin. Hatta onları kendi
yanınıza çekmeye çalışın. Medyanın kesin adam
edilmesi lazım. Burada işbirliği yapmamız lazım.
AKP: Bunların kesin bölünmesi lazım. Bu kadar
bütün bir parça olmaz. İçlerinde değişik sesler var.
Bu bize de geliyor. Erdoğan gelince daha da
gerginlik olacak. Öyle tahmin ediyorum. Erdoğan
devleti tanımadan konuşuyor. GÜL (ABDULLAH
GÜL) de YAŞ'ta askerlerle tanıştı. Orada ciddi bir
hata yaptılar. Anayasaya karşı çıkmış oldular...
Bizimle uğraşıyorlar. Benim aleyhime, ordu
aleyhine, dinsizdir demeye çalışıyorlar. Ama halk
bunları yemez diye düşünüyorum
CHP: Deniz Bey'in (DENİZ BAYKAL)
kendine göre hesapları var. Ben şunu gördüm,
CHP'liler devlete çok yakın durursak oy kaybederiz
havasında görünüyor. Sezdim bunu. Mesela son
görüşmemizde bir şey dediler sonra verdiği
demeçle bunun tersine düştü. Ben ona açık açık
her şeyi söyledim. Sizden çok şey bekleniyor
dedim..

"SEZER'LE GURUR DUYUYORUZ"
CB (CUMHURBAŞKANI AHMET NECDET
SEZER): Ona çok saygı duyuyorum. Kendisine de
söyledim. TSK olarak sizinle gurur duyuyoruz, sizin
gibi bir CB ile olduğumuz için çok mutluyuz dedim.
Görüşlerimizi kendisine açıkça söyledim. Yalnız
olaylara sadece hukukçu gözüyle bakıyor. Olmaz.
Ama kadrolaşmada falan çok hassas.
Irak: ABD'nin hesabı kesin işi bitirmek. Bir

günde bitirmek... 1 Şubat 03 tarihli yazım, onun
söylediklerinden esinlenerek... Meclis işin en kritik
ayağı. Bakalım orada ne olacak. Biz şu değerlendirmeyi kesin yapıyoruz, eğer K. Irakta bir Kürt
Devleti olursa bu domino etkisi yapar ve bizi de
etkiler. Buna izin vermeyeceğiz

"DENKTAŞ'LA TOPLUM ARASINDAKİ
UZAKLIK ÇOK ACI"
Kıbrıs: Gittik Denktaş'a destek verdik ama, şu
da var ki, Denktaş'la toplum arasında bir uzaklık
oluşmuş. Bu çok acı. Ortada gezinip duran bir
başbakan, bir hükümet var. Etkinliğini yitirmiş.
Muhalefet gemlişmeleri belirliyor. Böyle olmaz.
Tabii muhalfetin küstahlaşmasında AKP'nin rolü
var. Onlar Erdoğanı dinledikçe cesaret alıyor...
Abdullah GÜL bir paketle adaya gidecek. Bir
harekat yapılacak. 28 Şubat'tan sonra ne olacağına
karar vermek gerekiyor.
12 Eylül perşembe akşam çalgan'da yemek.
10 Şubat 2004 salı günü Etimesgut Jandarma
Eğitim ve Spor Tesislerinde (JEST) sohbet... Saat
17.15-20.00 arası..Yücel Yener (TRT GENEL
MÜDÜRÜ), İhsan Erbaş (ADALET BAKANLIĞI
MÜSTEŞARI), Erdal Şenel (Tümg. Gen Kurm.
Adli. Müş), Engin AYDIN (ADALET BAKANLIĞI DANIŞMANI), Birkan ERDAL (KİT
KOMİSYONU BAŞKANI)
EŞ - AKP yükseliyor. Tek başına iktidara
gelebilir. Bunlar Erbakan'dan daha beter. Erbakan'ı
ararız. Laikliği sulandırmak isteyeceklerdir. Merkez
sağdan bir kişi onlara geçecekti, sordular. cemsede
size de yer ayıralım' dedim... Öyle bir şey olursa
AB, ma be dinlemeyiz. Ne AB'si yaaa.
30 Ağustos'ta Yılmaz'ı çektim, ya bu seçim
kararını niye aldınız' dedim. Bir şey diyemedi...
böyle şey olmaz...
Turgay CİNER yurtsever adamdır... Dağıtım
tekelinin kırılması iyi oldu...

ERDAL ŞENEL’LE GÖRÜŞME (05.11.2002)
5 Kasım Salı günü akşamüzeri Genkurm. Adli
Müşaviri Tümgeneral Erdal ŞENEL'le görüşme..
Çok bozuk... Seçim sonuçlarını Fethullah'ın iktidarı olarak yorumladı. Bunların başlangıçta takıye
yapacağını, Fethullah gibi "Kendini gizle, çok güçlü
olduğun an ortaya çık" modelini benimseyeceklerini
söyledi.
İçim acıyor.. Bu kadar olamaz dedi...
Çocuklarımı düşünüyorum, Mustafa Kemal
Türkiyesi bu olmamalı dedi... TSK'nin dimdik
ayakta olduğunu gerekeni yapacağını söyledi.

YALMAN’LA GÖRÜŞME (05.11.2002)
Aynı gün saat 19.00 sıralarında Kara Kuvvetleri
Komutanı Org. Aytaç YALMAN aramama yanıt
verdi.
Bunu öngörmediklerini, hatta tam tersini
düşündüklerini yani AKP ile CHP'nin yer
değiştirmesi gerektiğini, bunu beklediklerini söyledi.
Dikkatle izlediklerini, başlangıçta hemen tepki
vermenin uygun olmayacağını söyledi, en azından
bir mesaj deyince, "O olabilir" dedi. "10 Kasım var
önümüzde o olabilir" dedi.

YALMAN’LA GÖRÜŞME (08.11.2002)
8 Kasım saat 10.15 KKK Aytaç YALMAN'IN
makamında görüşme..
Bugün yayınlanacak bildiriyi okudu. 10 Kasım
nedeniyle ilk kez, Atatürk'e rahat uyu ve bize
güven... diye bitiyor bildiri bana da bazı ekler
yaptırdı.
Sonra yazılmamak üzere söyledikleri
- Bu seçim sonuçlarına millet iradesi
diyemiyorum. Bu ümmet iradesi. Demek ki biz
daha ulus olamadık. Bu onun yansıması. Üniter
devleti kurup halkı uluslaştırmak o kadar kolay
değil. Aydınlanma hareketini tam olarak
tamamlayamadık

"CHP AKP'YE YANAŞMAMALI"
- Oyum şahsen CHP'ye idi. İstedim ki, AKP'nin
yerinde CHP olsun, olmadı. Ama şimdi CHP'nin de
AKP'ye bu kadar yanaşmaması gerekli. Ne öyle,
yakınlaşmalar, öneriler, ortak hareket edelimler.
CHP yerini unutmamalı.

"GÜÇLÜ AMA ETKİSİZ ORDU İSTENİYOR"
- Bu seçim sonuçlarından sonra
hemen ABD'nin sevinmesi, İstanbul
sermayesinin sevinci desteği olayın çok geniş
boyutlarının olduğnu gösteriyor. Bu orduyu da
zayıflatma, etkisini azaltma girişimleri. Güçlü
ama içte etkisiz bir ordu isteniyor. Biz bunun
farkındayız.
- AKP'nin ileride ne yapacağını hesaplamak
istemiyoruz. Ne olursa ne olur diye bakmıyorum.
Dileriz germezler ama herkes gibi bizim de
kafamızda kuşkular var. Bizim bu
açıklamalarımız zinde güçlere bir kuvvet verir
diye bakıyoruz.

"YILMAZ VE ÇİLLER YÖNETEMİYORDU"
- Bu seçimin tek yararlı yanı, Mesut
YILMAZ'IN Tansu ÇİLLER'İN gitmesi oldu.
Yoksa onların başka türlü gideceği yoktu. Onlar
yönetimiyordu. Ben MGK'da biliyorum. Her şeyi
görüyorduk. Yönetemiyorlardı.

"TEK GAZETE KALDI; CUMHURİYET"
- Cumhuriyet nasıl gidiyor? Tek gazete
kaldınız söyleyeyim... Ama bu Çapan'lardan
(GÜRBÜZ ÇAPAN) kurtulun. Onların altında
çapanoğlu var bilesin... Bu gazeteye Atatürk ad
vermiş, size para koyanın da temiz olması lazım"

