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Sayın	  Yargıç,	  
	  
Ben	  kırk	  dokuz	  yaşındayım.	  Kitap	  çevirmeye,	  yazı	  yazmaya,	  haber	  yapmaya	  on	  
yedi	  yaşında	  başladım.	  On	  dokuz	  yaşından	  itibaren	  de	  çeviri,	  haber	  ve	  yazılarım	  
nedeniyle	  çeşitli	  defalar	  farklı	  mahkemelerce	  yargılandım.	  Bu	  davaların	  hepsinde	  
beraat	  ettim.	  Bu	  davaların	  hepsinde,	  suçlanan	  kitabı,	  haberi	  ya	  da	  yazıyı	  ifade	  
özgürlüğü	  ve	  basın	  özgürlüğü	  kapsamında	  savundum;	  dava	  konusu	  metinlerde	  
iddia	  edilen	  suçun	  işlenmediğini,	  metinlerin	  kendisini,	  yani	  yaptığım	  gazeteciliği,	  
yazarlığı,	  çevirmenliği	  savunarak	  mahkemeye	  kanıtladım.	  
	  
Otuz	  yıldır	  ilk	  kez	  bugün	  yazdığım,	  yayınladığım	  bir	  metinden	  dolayı	  değil,	  hiçbir	  
şekilde	  yapmadığım	  işleri	  yaptığım	  iddiasıyla	  yargılanıyorum.	  Adını	  ilk	  kez	  bir	  
buçuk	  yıl	  önce,	  bu	  dava	  öncesindeki	  soruşturmada	  ifade	  verirken	  savcıdan	  
duyduğum	  bir	  metinle,	  bir	  belgeyle	  ilgili	  olarak	  beni	  yargılıyorsunuz.	  Değil	  
iddianamenin	  savladığı	  gibi	  ‘’temin	  etmek,	  açıklamak,	  yok	  etmek’’	  hiçbir	  zaman	  
görmediğim,	  yani	  gözümün	  üzerine	  hiç	  değmediği;	  hiçbir	  zaman	  dokunmadığım	  
yani	  elimin	  üzerine	  hiç	  değmediği	  bir	  belgeyle	  ilgili	  yargılanıyorum.	  İçeriğini,	  
iddia	  olunan	  suçların	  işlendiği	  tarihte	  asla	  bilmediğim,	  bugün	  de	  toplam	  bir	  
cümleye	  sığdırabileceğim	  kadar	  az	  bildiğim	  bir	  belgeyle	  ilgili	  olarak	  
yargılıyorsunuz	  beni.	  
	  
Uzun	  bir	  savunma	  yapmak	  isterdim	  ama	  hakikaten	  bu	  laf	  kalabalığı	  olur,	  
mahkemenin	  değerli	  zamanını	  çalmak	  olur.	  Savunmamın	  esası,	  üzerime	  atılı	  
suçlarla	  ilgili	  söyleyebileceğim	  şeyler	  kısa	  ve	  net.	  	  
	  
Sayın	  Yargıç,	  
	  
Yunanistan’a	  karşı	  bir	  harekât	  planı	  olduğu	  iddia	  edilen	  ve	  yenisi	  yapıldığından	  
18	  Aralık	  2008	  tarihinde	  imha	  edildiği	  Genelkurmay	  İstihbarat	  Başkanlığı’nca	  
ifade	  edilen	  Ertuğrul	  Harekât	  Planı	  adlı	  belgeyi,	  2010	  yılında	  temin	  etmedim,	  
temin	  edilmesine	  aracı	  olmadım,	  temin	  edilmesini	  teşvik	  etmedim,	  bu	  belgeyi	  
açıklamadım,	  saklamadım,	  tahrip	  ya	  da	  yok	  etmedim.	  Ben	  Ertuğrul	  Harekât	  
Planı’nı	  hiçbir	  zaman	  görmedim,	  dokunmadım,	  incelemedim.	  Adını	  ve	  içeriğini	  
bu	  dava	  öncesinde	  savcılığa	  ifade	  verdiğim	  güne	  kadar	  bilmiyordum.	  	  
	  
Sayın	  Yargıç,	  
	  
Kabul	  ettiğiniz	  iddianame	  uzun	  ve	  ayrıntılı	  ancak	  Can	  Dündar’dan	  bu	  davanın	  
sanığı	  olarak	  söz	  edecek	  kadar,	  yani	  başka	  bir	  iddianameden	  kopyalandığını	  ele	  
verecek	  kadar	  da	  özensiz	  	  hazırlanmış.	  İddianameyi	  yazan	  savcı,	  2010’da	  Taraf	  
gazetesinin	  yönetiminde	  olan	  bizleri,	  içeriği	  itibariyle	  bu	  davayla	  hiç	  ilgisi	  
olmayan	  başka	  bir	  davanın	  iddianamesini	  kopyalayarak	  suçlamaya	  çalışıyor.	  
Bizleri	  ‘’devletin	  gizli	  kalması	  gereken	  bir	  belgesini’’	  temin	  etmekle,	  açıklamakla,	  
imha	  etmekle	  özensizce	  suçlayıp,	  bu	  suçlara	  ilişkin	  delil	  yokluğuna	  aldırmaksızın	  
elli	  yıldan	  fazla	  hapsetmek	  istiyor.	  	  
	  
2010’da	  Taraf	  gazetesi	  Türk	  Silahlı	  Kuvvetleri’ndeki	  bir	  grubun	  2003	  yılında	  bir	  
darbe	  hazırlığı	  içinde	  olduğunu	  düşündüren	  belgelere	  dayalı	  haberler	  yaptı.	  O	  
haberlerin	  esas	  aldığı	  belgeler,	  Türk	  Silahlı	  Kuvvetleri	  bünyesinde	  yapılmaması	  
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gereken	  bir	  faaliyete,	  seçimle	  işbaşına	  gelmiş	  olan	  AK	  Parti	  hükümetinin	  
devrilmesi	  için	  zemin	  oluşturarak	  yerine	  atanmış	  bir	  mutabakat	  hükümetinin	  
kurulmasına	  dönük	  hazırlıklara	  işaret	  ediyordu.	  Biz,	  bir	  askerî	  darbe	  planı	  
yapıldığını	  düşündüren	  bu	  metinlerin	  devlet	  sırrı	  niteliği	  taşıyamayacağı	  
bilinciyle,	  kamuoyunun	  bilgilenme	  hakkı	  ve	  gazetecilik	  faaliyeti	  kapsamında	  
yayımlanmasına	  karar	  verdik.	  Ancak	  o	  yayınların	  bu	  davayla	  bir	  ilgisi	  yok.	  	  
	  
Aynı	  şekilde,	  Türk	  Silahlı	  Kuvvetleri’nin	  ülke	  savunmasına	  dönük	  bir	  harekât	  
planının,	  yani	  bugün	  bu	  davada	  söz	  konusu	  edilen,	  2008’de	  Genelkurmay’ca	  imha	  
edildiği	  de	  yine	  iddianamede	  yer	  alan	  Ertuğrul	  Harekât	  Planı’nın	  da	  Taraf	  
gazetesinin	  bundan	  altı	  yıl	  sekiz	  ay	  önce	  yaptığı	  yayınlarla	  hiçbir	  ilgisi	  yok.	  
	  
Sayın	  Yargıç,	  
	  
Gazeteci	  Mehmet	  Baransu	  Ocak	  2010’da	  Türk	  Silahlı	  Kuvvetleri	  içinde	  bir	  grubun	  
yedi	  yıl	  önce	  darbe	  hazırlığı	  yaptığını	  düşündüren	  belgelere	  ulaştığını	  benim	  de	  o	  
dönem	  mensubu	  olduğum	  gazete	  yönetimine	  haber	  verdi.	  Gazetenin	  o	  dönemki	  
yayın	  yönetmeni	  Ahmet	  Altan	  ‘’Belgeleri	  getir,	  bakalım’’	  dedi.	  	  
	  
Mehmet	  Baransu	  bize	  gördüğü	  belgelerden	  söz	  ederken,	  Ertuğrul	  Harekât	  
Planı’ndan,	  Yunanistan’a	  ya	  da	  herhangi	  bir	  ülkeye	  karşı	  herhangi	  bir	  savaş	  ya	  da	  
savunma	  planından	  bahsetmedi.	  Muhabir	  olarak	  kendisinin,	  gazete	  yönetimi	  
olarak	  da	  bizlerin	  ilgisi	  askerî	  darbe	  planıyla	  sınırlıydı;	  savaş	  planlarını	  almak	  ya	  
da	  yayımlamak	  hiçbir	  zaman	  Baransu	  tarafından	  gündeme	  getirilmedi,	  biz	  de	  
böyle	  bir	  ihtimalin	  üzerinde	  bile	  durmadık.	  
	  
Ben	  Baransu’nun	  gazeteye	  getirdiği	  CD	  ve	  DVD	  formatındaki	  belgeleri,	  o	  belgeler	  
arasında	  yer	  alan	  darbe	  planı	  hazırlığına	  ilişkin	  metinler	  elektronik	  ortamdan	  
kâğıt	  üzerine	  aktarıldıktan	  sonra	  gördüm.	  CD	  ve	  DVD’ler	  üzerinde	  bizzat	  
inceleme	  yapmadım.	  Darbe	  hazırlığını	  düşündüren	  planları	  kâğıt	  çıktılar	  
üzerinden	  okudum.	  O	  çıktılarda	  Ertuğrul	  Harekât	  Planı	  olarak	  adlandırılan	  savaş	  
planına	  ilişkin	  hiçbir	  şey	  yoktu.	  	  
	  
Tekrar	  söylemekte	  yarar	  var;	  söz	  konusu	  plan,	  Taraf	  gazetesinde	  hiçbir	  zaman	  
yayımlanmadı.	  Bu	  konuda,	  iddianamede	  yer	  alan	  bilirkişi	  raporu	  ve	  Anayasa	  
Mahkemesi’nin	  17	  Mayıs	  2016	  tarihli	  kararı	  delildir:	  Devlet	  sırrı	  ve	  gizlilik	  
kapsamına	  giren	  belgeler	  Taraf	  gazetesinde	  yayımlanmamıştır.	  
	  
Taraf’taki	  darbe	  planı	  haberleri	  sonrasında	  İstanbul	  Cumhuriyet	  Başsavcılığı’nın	  
olaya	  el	  koyması	  üzerine,	  Mehmet	  Baransu	  habere	  kaynaklık	  eden	  metinleri	  ve	  
diğer	  bazı	  belgeleri	  haber	  kaynağından	  aldığı	  bavul	  içinde	  tutanakla	  savcılığa	  
teslim	  etti.	  Gazete	  yönetiminin	  bavulun	  içeriğine	  dokunulmaması	  konusunda	  
kesin	  bir	  kararı	  vardı;	  bunu	  biliyorum.	  Ancak	  bavul,	  Mehmet	  Baransu	  tarafından	  
gazeteye	  getirildiği	  gün	  ben	  orada	  değildim,	  dolayısıyla	  belgelerin	  asıllarının	  
içinde	  yer	  aldığı	  söylenen	  bavulu	  hiç	  görmedim,	  o	  bavulla	  aynı	  mekânda	  hiç	  
bulunmadım.	  Bu	  davanın	  konusu	  olan	  Ertuğrul	  Harekât	  Planı	  o	  bavuldaki	  
belgeler	  arasında	  mıydı	  değil	  miydi	  bilmiyorum.	  	  
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Sayın	  Yargıç,	  
	  
Takdir	  edersiniz	  ki,	  görmediğim,	  dokunmadığım	  belgeleri	  imha	  etmiş	  olamam.	  
Kaldı	  ki	  o	  dönem	  Taraf	  gazetesinin	  darbe	  konulu	  haberlerine	  kaynaklık	  eden	  
hiçbir	  belgeyi	  yırtmak,	  yakmak	  ya	  da	  kâğıt	  öğütücüden	  geçirmek	  gibi	  bir	  eyleme	  
katılmadım.	  Taraf	  gazetesinde	  herhangi	  birinin	  böyle	  bir	  iş	  yaptığını	  duymadım,	  
tanık	  olmadım.	  
	  
Türk	  Ceza	  Yasası’nın	  326’ncı,	  327’inci	  ve	  329’uncu	  maddelerinde	  tanımlanan	  
suçların	  maddi	  ögeleri	  benim	  açımdan,	  ve	  inanıyorum	  ki	  diğer	  sanıklar	  açısından	  
da,	  oluşmamıştır.	  Devlet	  sırrı	  niteliği	  taşıyan	  belgelerin	  kısmen	  ya	  da	  tamamen	  
yok	  edilmesi,	  tahrip	  edilmesi,	  hileyle	  alınması,	  çalınması,	  bu	  belgelerin	  
yayınlanması,	  içeriğinin	  açıklanması	  söz	  konusu	  değildir.	  
	  
Hakkımdaki	  suçlamaların	  hiçbirini	  kabul	  etmiyor,	  davanın	  düşürülmesini	  talep	  
ediyorum.	  
	  
	  
	  
	  

Yasemin	  Çongar	  
2	  Eylül	  2016	  

	  


