
 
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

 Cumhuriyet  Başsavcılığımızın 2017/96115 soruşturma numarasını  alan işbu soruşturma
dosyasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin meşru hükümetine yönelik 2013 yılında gerçekleştirilen
kamuoyunda Gezi Kalkışması olarak bilinen olaylar TCK 312 maddesi gereğince şüpheli Mehmet
Osman KAVALA ve bir kısım şüpheliler hakkında soruşturma yürütülürken devam eden süreçte
şüpheli Mehmet Osman KAVALA'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri
içersinde  oluşturduğu  yapılanma  ile  gerçekleştirme  teşebbüsünde  bulunduğu  darbe  girişimi
sürecinde  de  rol  aldığı,  bu  süreçlerde  iddianamenin  ilerleyen  bölümlerinde  detaylı  olarak
anlatılacağı üzere aynı zamanda Türk vatandaşı olan şüpheli Henri Jak Barkey ile  birlikte Devletin
güvenliği veya iç dış siyasal yararlar bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri
siyasal ve askeri casusluk maksadıyla  temin ettiklerine dair bulgulara erişilmesi nedeni ile TCK
309 ve TCK 328 maddeleri  yönünden de soruşturmaya devam edildiği,  soruşturmanın ilerleyen
safhalarında  şüpheli  Mehmet  Osman  KAVALA  hakkında  31/05/2013  tarihinde  başlayan
kamuoyunda  Gezi  Kalkışması  olarak  bilinen  olayları  organize  ettiğine,  yönlendirdiğine  dair
bulgular değerlendirilerek 2017/96115 sayılı evraktan ayrılmasına karar verilerek İstanbul 30.Ağır
Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, devam eden süreçte işbu soruşturma dosyası üzerinden
şüpheliler  Mehmet  Osman  KAVALA  ve  Henri  Jak  BARKEY  hakkında  TCK  309  maddesi
kapsamında kalan anayasal düzeni cebir, tehdit ve silah kullanarak değiştirmeye teşebbüs ve TCK
328 maddesi  kapsamında kalan  siyasal  ve  askeri  casusluk suçu yönünden soruşturmaya devam
edilerek soruşturma dosyasındaki bulgu ve belgeler değerlendirilerek iddianame tanzim edilmiştir.

2017/96115 sayılı bu soruşturmamızda şüpheliler Mehmet Osman KAVALA  ve Henri Jak
BARKEY dışında haklarında soruşturma yürütülen başkaca şüpheliler bulunmakla birlikte henüz bu
şüpheliler yönünden araştırma ve incelemeler devam etmekte olduğundan bu şüpheliler yönünden
soruşturma evrakının tefrikine karar verilmiştir. 

Şüpheliler  Mehmet Osman KAVALA ve Henri Jak BARKEY'in atılı  TCK 309 maddesi
kapsamında  kalan  Türkiye  Cumhuriyet  devletinin  anayasal  düzenini  cebir  şiddet  kullanarak
değiştirmeye teşebbüs ve TCK 328 maddesi kapsamında kalan Devletin güvenliği veya iç veya dış
siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî
casusluk  maksadıyla  temin  etme  suçlarının  hangi  aşamalardan  geçerek  nasıl  oluştuğunun
anlaşılabilmesi  için  iddianamenin  ilk  bölümlerinde  şüpheli  Mehmet  Osman  KAVALA ve  diğer
yargılanan  kişiler  hakkında  kamu  davası  açılan  gezi  olaylarında  yaşanan  süreç  izah  edilmeye
çalışılmış olup ilerleyen süreçte işlenen TCK 309 maddesi kapsamındaki cebir şiddet kullanarak
anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ve TCK 328 maddesi kapsamında kalan  Devletin güvenliği
veya iç veya dış siyasal  yararları  bakımından,  niteliği  itibarıyla,  gizli  kalması gereken bilgileri,
siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etme suçları ile irtibatı izah edilmiştir.

TCK  309  ve  TCK  328  maddeleri  kapsamında  kalan  suçlara  ilişkin  izahattan  önce
kamuoyunda  Gezi  Kalkışması  olarak  bilinen  2013  yılında  vuku  bulan  yasal,  meşru,  seçilmiş
Türkiye Cumhuriyeti devleti hükümetini çalışamaz, görevini yapamaz , en geniş ifadesi ile işlevsiz
hale  getirmeyi  amaçlayan  şüpheli  Mehmet  Osman  KAVALA'nın  organizesinde   yasal,  meşru
hükümetin çevre, doğa, tabiat ve kültürel varlıkların korunması bahanesi ileri sürülerek  toplum
içindeki  kitleler  harekete  geçirilerek  yoğun,  maksadın  çok  ötesinde  şiddet  olayları  başlatıldığı,
devam eden süreçte bu şiddet olaylarının artarak İstanbul ili yanında tüm ülke çapında yayılması
için gerekli  çalışmaların yapılması  ile  birlikte olayların tüm ülke çapına yayıldığı,  yasal,  meşru
hükümeti zor durumda bırakmak ve baskı yapmak amacıyla yabancı ülkelere içeriği doğru olmayan
manüpülatif  bilgiler  verilerek gerek bu ülkelerin devlet  yönetimleri  gerekse uluslararası  STK'lar
sürece dahil edilmeye çalışılmıştır. 

2010 yılı ile 2013 yılları arasında dünya kamuoyunda arap baharı olarak bilinen süreçlerin
yaşandığı dönemde konjonktürün  uygun olduğunu düşünüp değerlendiren şüpheli Mehmet Osman
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KAVALA  ve  diğer  şüpheliler  tarafından  başlatılan  şiddet  olayları  ilerleyen  süreçte  gerek
vatandaşımızın feraseti gerekse alınan adli ve idari önlemler sonrasında güçlükle bastırılmıştır.

Defaatle  belirtildiği  üzere,  vuku  bulan  Gezi  Parkı  Kalkışması  tam  da  FETÖ/PDY'nin
Türkiye  Cumhuriyeti  devletinin  sosyal,  ekonomik,  yargı,  askeri,  mülki  gibi  önemli  alanların
yanında  diğer  tüm  alanlarını  ele  geçirmek  için  yaklaşık  40  yılı  aşkın  çalışmalar  yapıp  devlet
aygıtının  en  kılcal  birimlerine  nüfuz  ettiği,  süreçler  sonrası  devlet  yönetimini  önce  adli  yargı
süreçlerini kullanarak ele geçirmeye çalıştığı ergenekon, balyoz, 7 şubat Mit kumpası girişimleri ile
meşru  hükümetin  açıktan  zayıflatılmaya  çalışıldığı  süreçten  sonra  vuku  bulduğu,  Gezi
Kalkışmasının  başarısızlıkla  sonuçlanması  ile  yargıdaki  yapılanması  eliyle  17/25  aralık  2013
tarihindeki süreçte sahte delillerle oluşturulan yargısal darbe girişiminde bulunulduğu, devamında
yine yasal meşru hükümeti uluslararası alanda zor durumda bırakmak için terör örgütlerine yardım
yapılıyor algısı oluşturmak amacıyla MİT Tırları Kumpas organizasyonunu gerçekleştirdiği, tüm bu
kumpas organizasyonlarının başarısız olması üzerine,devlet aygıtının tüm birimlerinde ve özellikle
emniyet  ve   askeri  alandaki  yapılanmalarında oluşturduğu gücüne güvenerek  15 Temmuz 2016
tarihinde anayasal düzeni ele geçirip değiştirmek amacıyla darbe teşebbüsünde bulunduğu bilinen
bir vakıadır. 

Her  ne  kadar  Cumhuriyet  Başsavcılığımızca  Gezi  Kalkışmasına  ilişkin  yürütülen
soruşturma sürecinde şüpheli Henri Jak BARKEY hakkında yeterli bilgi ve bulgulara ulaşılamamış
ise de, tanzim edilen bu iddianamenin ilerleyen bölümlerinde görüleceği üzere, şüpheli Henri Jak
BARKEY'in  Gezi  Kalkışması  sürecindeki  tespit  edilebilen  eylem  ve  faaliyetlerinin  normalin
ötesinde  dikkat  çekici  olduğu  gibi  Gezi  Kalkışmasının  yasal  meşru  hükümet  tarafından  alınan
önlemlerle durdurulması sonrasında 15 Temmuz darbe girişimine kadar devam eden süreçte şüpheli
Mehmet Osman KAVALA ile aynı amaca yönelik olarak  birbiriyle uyumlu olduğu görülmüştür. 

Gerek iletişim kayıtları analizleri, gerekse soruşturma dosyasındaki beyan ve ifadeler ile
açık kaynaklardan temin edilen bilgi ve belgeler ve buna ilişkin tutanaklardan anlaşılacağı üzere
şüpheli  Henri  Jak  BARKEY'in  Amerika  Birleşik  Devletinde  faaliyet  gösteren  Wilson  Center
düşünce  kuruluşunda  orta  doğu  analisti  ve  uzmanı  olarak  çalıştığı,  istihbarat  faaliyetlerinde
bulunduğu,  Türkiye Cumhuriyeti  sosyal siyasal demografik yapısını çok iyi bildiği, bir yandan
PKK/KCK , PYD  terör örgütü diğer yandan da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması ile
yoğun ve derin irtibat halinde olduğu, bu irtibatın alalade bağlantının ötesinde bu terör örgütlerinin
eylem stratejilerinin  üzerinde  insiyatif  kullanabilecek  düzeyde  etkin  olduğunu  gösterir  delillere
iddianamenin ilerleyen bölümlerinde değinilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli Mehmet Osman Kavala ve diğer şüpheliler hakkında
tanzim edilen Gezi Kalkışmasına ilişkin iddianamede de belirtildiği üzere, şüpheli Mehmet Osman
KAVALA'nın 2013 yılı  ve öncesinde başlayan sözde  özgürlük temalı  dünya kamuoyunda arap
baharı olarak bilinen olayları organize edip finanse eden açık toplum vakfının yöneticisi George
Soros ile irtibatlı olduğu, açık toplum vakfının arap ülkelerinde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti
devletinde  sosyal  ve  demografik  yapıdaki  farklılıkları  öne  çıkararak  ayrıştırma  ve  toplumsal
bölünmeleri  hedef  alarak  ülke  yönetimlerini  değiştirmeyi  hedeflediği,  şüpheli  Mehmet  Osman
KAVALA'nın  gerek  Anadolu  Kültür  A.Ş.  gerekse  kurucusu ve  yöneticisi  olduğu diğer  STK'lar,
şirketler ve kuruluşlar aracılığı ile ülkemiz halkının kültürel ve sosyal durumuna ilişkin araştırmalar
yaparak detaylı, önemli bilgilere ulaştığı gibi bu STK , kurum ve kuruluşlar aracılığıyla ayrımcılığı
amaçlayan faaliyetlerde bulunduğu, bir yandan ülke içindeki STK'lar, kurum ve kuruluşlar üzerinde
yetki  ve  insiyatif  kullanarak  yönlendirmeler  yaptığı,  diğer  taraftan  yabancı  ülke  yetkilileri  ve
uluslararası  kurum  ve  STK'lar  ile  irtibat  kurarak  ilişkileri  yönlendirdiği,  sözde  demokratik
özgürlükleri geliştirip toplumsal tabana yayma söylemi ile yapmış olduğu eylem ve işlemlerden
oluşan faaliyetlerin asıl amacının demokratik meşru hükümeti işlevsiz hale getirmek, toplum içinde
ayrımcılığı  körüklemek,  vatandaşlarımızın  devlet  ve  millete  olan  birlik  ve  beraberliğini  ülke
menfaatlerimiz  aleyhine,  yabancı  devletler  ve  istihbarat  örgütlerinin  lehine  zayıflatarak  zarar
vermek olduğu tespit edilmiştir. 
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Bu itibarla şüpheliler  Mehmet Osman KAVALA ve istihbari  faaliyetlerde bulunan, terör
örgütleri  ile  derin  irtibatlı  olan  Henri  Jak  BARKEY'in  yapmış  oldukları  seyahatler,  iletişim
irtibatları,  uluslararası  toplantı  ve konferanslar  ve de kişiler  ile  yapılan görüşmeleri  oluşturulan
algının  aksine  sosyal,  kültürel  gelişmeyi,  iyileşmeyi  amaçlayan  faaliyet  olarak  değil  Türkiye
Cumhuriyeti  devletinin  ulusal  menfaatleri  aleyhine  yapılmış   faaliyetler  olduğu,  iddianamenin
ilerleyen bölümlerinde ortaya konulan delillerden anlaşılmıştır.

Şüphelilere isnat  edilen suçları oluşturan eylem ve işlemlerinin izahatından önce kısaca
gerek ulusal güvenlik , gerekse Gezi Kalkışması ve de 15 Temmuz darbe girişimine dair kısa bir
izahat gerekli görülmüştür. Bu kapsamda, ulusal güvenlik , gezi kalkışması ve 15 Temmuz darbe
girişimi sürecine ilişkin olay ve olgular hem kronolojik  açıdan hem de şüphelilerin atılı suçları
işleme  sürecindeki  hukuki  ve  fiili  durumlarının  anlaşılması  için  gerekli  açıklamalara  yer
verilmiştir. 

1- ULUSAL GÜVENLİK KAVRAMI 

Ulusal güvenlik, bir devletin, varlığını, bütünlüğünü, anayasal düzenini ve ulusal çıkarlarını
kendisine  yönelebilecek  her  türlü  tehdide  karşı  korumasıdır.  Devletlerin  varlığını  devam
ettirebilmesi  ve  ulusal  egemenliğini  tam  manasıyla  kullanabilmesi  ulusal  güvenliğinin
sağlanmasıyla mümkündür. 

İnsanlık tarihi boyunca devletler, ulusal güvenliklerini ve bu kapsamda özellikle de ulusal
çıkarlarını  korumak  amacıyla  her  dönemde  birbirleri  üzerinde  üstünlük  sağlama  çabasında
olmuşlardır. Bu çaba yakın döneme kadar büyük savaşlar olarak ortaya çıkmış ise de İkinci Dünya
Savaşı’nın  getirdiği  kitlesel  ölümler  ve  büyük  yıkımlar  ile  gelişen  teknoloji  devletlerin  ulusal
çıkarlarını ve güvenliklerini korumak için istihbarat faaliyetlerine ağırlık vermelerini sağlamıştır.

İkinci  Dünya  Savaşı  sonrasında  istihbarat  faaliyetleri,  yalnızca  bilgi  toplama  ve  analiz
etmenin  ötesinde  diğer  devletlere  karşı  ekonomik,  siyasi,  kültürel,  ideolojik,  askeri  baskı
oluşturmak için aktif ve eylemsel olarak kullanılmaya başlanmıştır. Birçok ülke istihbarat birimleri,
faaliyetlerini  icra  ederken  sivil  toplum  kuruluşlarının  ve  akademik  çalışmaların  rahat  hareket
edebilme  özelliklerinden  istifade  ederek  bu  yapıları  istihbarat  faaliyetlerinde  aktif  olarak
kullanmaya başlamıştır. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının yurtdışı kaynaklı fonlarla yürüttükleri
faaliyetlerle bir toplum mühendisliği çalışması ortaya koydukları bilinmektedir.

Bununla  birlikte,  birçok  ülke  istihbarat  birimlerinde  görev  alan  üst  yöneticiler,  emekli
olduktan  sonra  kendi  ülkelerinde,  diğer  ülkelerle  ilgili  toplumsal,  kültürel,  siyasal  araştırmalar
yapacağından  bahisle  kurulmuş  olan  sivil  toplum  kuruluşlarında  görev  almaktadırlar.  Bu
kuruluşlarda yürüttükleri çalışmaları da raporlaştırarak kendi istihbarat birimlerine sunmaktadırlar.

Böylelikle, İkinci Dünya Savaşı sonrası istihbarat faaliyetlerinde, istihbarat birimlerinden
emekli olmuş, ayrılmış kişiler tarafından kurulan sivil toplum kuruluşlarının saha araştırmalarıyla
elde  ettikleri  bilgiler  ve  yine  saha  çalışmalarıyla  kurdukları  ilişkiler  önemli  bir  yer  tutmaya
başlamıştır.

2010  yılında  başlayan  Arap  Baharı  ile  birlikte  Türkiye’nin  de  yer  aldığı  Ortadoğu
coğrafyasında  bir  çok  ülkede,  yabancı  ülke  destekli  halk  hareketleriyle  hükümet  değişiklikleri
yaşanmıştır. Bu hareketin bir yansıması olarak ülkemizde de özellikle 2013 yılı itibariyle Türkiye
Cumhuriyeti’nin  meşru  hükümetini  işlevsizleştirmeye  yönelik  hareketler  yoğun  bir  şekilde
yaşanmaya başlamıştır.

Bu kapsamda,  2013 yılı  Mayıs  ayında Gezi  Kalkışması  ile  başlayan süreç,  FETÖ/PDY
Silahlı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi, Milli İstihbarat
Teşkilatı’na ait devlet sırrı kapsamında faaliyet yürüten yardım tırlarının durdurularak aranması ile
uluslararası arenada Türkiye Cumhuriyetinin terör örgütlerine yardım ettiği algısının oluşturulmaya
çalışılması,  DEAŞ,  PKK,  DHKP-C  gibi  terör  örgütlerinin  organize  ettiği  büyük  çaplı  terör
eylemlerinin  ülkemizin  birçok  bölgesinde  yoğun  olarak  gerçekleşmesi  ile  devam etmiş  ve  son
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olarak FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimi
gerçekleştirilmiştir.

Bu  süreçte  yaşanan  olaylar  tahlil  edildiğinde,  yurtdışı  destekli  birçok  terör  örgütünün
organize bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı eyleme geçtikleri ve alt yapısı yurt dışı
destekli  sivil  toplum kuruluşlarınca  oluşturulan  toplumsal  algılarla  yönlendirilmiş  vatandaşların
organize bir şekilde hükümete karşı kışkırtıldıkları anlaşılmıştır.

Nitekim,  uluslararası  spekülatör  George  Soros  tarafından  fonlanan  ve  şüpheli  Mehmet
Osman  Kavala  tarafından  ülkemizde  kurulmuş  ve  faaliyetleri  yürütülmüş  olan  Açık  Toplum
Vakfı’na  yönelik  Vakıflar  Genel  Müdürlüğü  tarafından  hazırlanan  16.10.2018  tarihli  Denetim
Raporunun ilgili bölümünde ;

“...  Şikayet  dilekçesinde  belirtilen  ‘Ulusal  Basında  Nefret  Suçları  10  Yıl  10  Örnek’,
‘Ötekileştirme  Süreçleri’,  ‘Seçkinler  ve  Sosyal  Mesafe’,  ‘Geçici  Köy  Koruculuğu  Sistemi  ve
Çözüm Süreci’ adlı projeler başta olmak üzere vakıf tarafından 2014-2017 döneminde bağış adı
altında  maddi  destek  sağlanan  ve  proje  sonuç  dökümanları  internet  ortamında
(https://aciktoplumvakfi.org.tr/projeler/) ve çeşitli medya araçları ve medya çalışanları kullanılarak
kamuoyunun gündemine taşınan, yukarıda detayı tablo halinde belirtilen projelerden müfettişliğimiz
talebi  ile  müfettişliğimize  ibraz  edilenlerin  içerikleri  incelendiğinde  (vakıf  gayeleriyle  ilgisi
olmadığı düşünülen 2014 yılında desteklenen ‘Yer İsimleri  Projesi’ ile 2010 yılında desteklenen
‘Ötekileştirme  Süreçleri’,  2009  yılında  desteklenen  ‘Seçkinler  ve  Sosyal  Mesafe’ adı  altındaki
projeler dikkat çekici niteliktedir.), vakfın uyguladığı metodolojinin;

Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik bir hukuk devleti olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının ‘Kanun Önünde Eşitlik’ başlığı altındaki 10. maddesi ile Türk Vatandaşlarının dil,
ırk,  renk,  cinsiyet,  siyasi  düşünce,  felsefi  inanç,  din,  mezhep  ve  benzeri  sebeplerle  ayrım
gözetilmeksizin  kanun önünde eşit  olduğunun güvence  altına  alınmış  olduğu göz  ardı  edilerek,
http://www.on5yirmi5.com/haber/guncel/stklar/191484/iste-Sorosun-turkiyede-destekledigi-dernek-
ve-vakiflar.html  internet  adresindeki  ‘Soros,  müdahale  edeceği  ülkeyi  dolaylı  birçok  yoldan
kuşatarak kıskaca alma konusunda mahir  olduğunu çoğu kez  ispatlamış  bir  güç.  Şöyle  ki  Açık
Toplum Vakfı hiçbir zaman doğrudan var olan çalışmanın bir parçası olmaz, bunun yerine sermaye,
sivil toplum kuruluşları ve medya araçlarıyla taşeron bir sistemi arkadan yönetmeti tercih eder. Bu
ise ilk önce radyo, gazete, dergi, televizyon ve video yayınları üzerinden yeni propaganda araçları
var  etmek,  bilimsel  ve  magazinsel  içerikli,  insan  hakları  ilkeleri  üstüne  sürdürülen  yayınları
yoğunlaştırmak  ve  medya  muhabirliği  üzerinden  çevre  hakkında  sıkı  bir  istihbari  bilgi  ağı
oluşturmakla  başlıyor.  Arka  plandaysa  bölge  üzerine  derin  sosyolojik  ve  stratejik  çalışmalar
yürütülürken;  sahanın  politik,  ekonomik,  psikolojik,  dini,  tarihi  ve  etnik  haritası  çıkartılıyor*.
Örneğin  halihazırda  Türkiye’deki  politik  gelişmeler  Cumhuriyet’in  kuruluşundan  da  öncesine
gidilerek  incelenirken,  ülkenin  ekonomik  karnesi  ve  planları  üzerine  çalışılıyor;  toplumsal
kesimlerin aralarındaki ayrılık noktaları, mihenk taşları ve etnik çatışmayı tetikleyen ve sindiren
eğilimler detaylı  bir şekilde inceleniyor.  Tabi ki  bunların hiçbiri  yabancılar tarafından hakkıyla
yapılabilecek düzeyde basit mevzular değil bu yüzden bu işler vakıfla doğrudan değil dolaylı bağı
olan ve hatta bunun dahi farkında olmayan çevreler eliyle yapılıyor ...’ yönündeki değerlendirmeyi
ve şikayet dilekçesinde belirtilen ‘... çalışmalarıyla sözüm ona toplum mühendisliği altında halkı
sınıf,  ırk,  din,  mezhep  veya  bölge  farklılığı  gözeterek  kin  ve  düşmanlığa  açıkça  tahrik  eden
çalışmaları doğrudan fonlamışlardır ...’ yönündeki iddiayı doğrular nitelikte yorumlanabileceği,

Yukarıdaki projeler listesinin 2014 yılına ait bölümünün 19. sırasında yer alan Anadolu
Kültür A.Ş.’ye yaptırılan ‘Yer İsimleri Projesi’ ? (Ek;19,19/1-3)

2017 yılında vakıf tarafından desteklenen projelerinden 23 adedinin Kasım 2017 ayında
tutuklanan  (Mehmet  Osman  Kavala’nın  tutuklanmasının  hemen  akabinde  vakıf  çalışanlarının
çoğunun görevine son verildiği tespit edilmiştir.) ve rapor yazım tarihi itibariyle soruşturması ve
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tutukluluk hali devam eden Vakfın kuruluşundan bu yana Vakıf Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu
üyesi  olan  Mehmet  Osman  Kavala’nın  kontrolünde  olduğu  anlaşılan  Anadolu  Kültür  A.Ş.  ve
Hakikat,  Adalet  ve  Hafıza  Çalışmaları  Derneği’ne  yaptırılan  projelerinden  oluştuğu  dikkate
alındığında ise, belirtilen değerlendirme ve iddianın; Türk Ceza Kanunu açısından detaylı olarak
soruşturulmasını teminen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında
değerlendirilmesinin  yerinde  olacağı  mütalaa  olunmaktadır.  ...”  şeklinde  ifadelerle,  George
Soros’un fonladığı  Açık  Toplum Vakfı’ndan aldığı  fonlarla,  şüpheli  Mehmet Osman Kavala’nın
yönettiği Anadolu Kültür A.Ş. üzerinden, Türk toplumunun sosyal ve kültürel özellikleri istihbari
amaçla analiz edilerek   Türk vatandaşlarını dil,  ırk, din,  mezhep, bölge ve benzeri farklılıkları
gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden projeler yürüttüğü  belirtilmiştir.

Şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’dan  ele  geçirilen  Sandisk  marka  flash  belleğin
yapılan incelemesinde;

“00000001 – teaser tashih” isimli video içeriğinde, PKK Silahlı Terör Örgütü’nün Kadın
Savunma Birlikleri’nde (YPJ) yer aldığı anlaşılan kadın teröristlerle röportaj yapılarak hazırlanmış,
içeriğinde Drama İstanbul  Film Atölyesi tarafından hazırlandığı  belirtilen 5 dakika 58 saniyelik
“Rojava’nın  Işıkları  –  Kadın  Devrimi”  isimli  belgeselin  bulunduğu,  belgesel  içeriğindeki
konuşmalarda  “Kürt  kadınlarının  özgürlükleri  için  dağa  çıkmalarının”  özendirildiği
anlaşılmıştır.

Yine ele geçen dijital materyaller içerisinde ;
“00000001- Kucuk_Kara_Baliklar_EnglishSubtitle_1080P” isimli video içeriğinde, Drama

İstanbul Film Atölyesi tarafından hazırlanmış 2014 yılında yayınlanan 1 saat 19 dakika 9 saniyelik
“Küçük  Kara  Balıklar  –  Güneydoğu’da  Çocuk  Olmak”  isimli  belgesel  filmin  bulunduğu,  film
içeriğinde “Türkiye Cumhuriyeti’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan Kürt kökenli
vatandaşları öldürdüğü” algısı oluşturan anlatımların olduğu anlaşılmıştır.

Şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  Apple  marka  telefonunun  yapılan  incelemesinde,
“Dersim’de  köylerin  yakıldığı  ve  halkın  zorla  göç  ettirildiği”  algısı  oluşturan  1994  isimli
belgesel  filmini  hazırlamak  için  yönetmen  Devrim  Tekinoğlu’na  maddi  kaynak  gönderdiği
anlaşılmıştır.

Ayrıca,  MASAK  tarafından  hazırlanan  raporda  Anadolu  kültür  A.Ş.  hesaplarından,  15
Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan kurum ve kuruluş çalışanları ile hakkında “Silahlı
Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan işlem yapılan çok sayıda kişiye para gönderildiği de tespit
edilmiştir.

2- GEZİ KALKIŞMASI SÜRECİ 

İstanbul Taksim Bölgesi Yayalaştırma projesi  kapsamında, Taksim Gezi Parkındaki  bazı
ağaçların 27.05.2013 tarihinde  başka  yere  nakledilmesi  sürecinde,  Arap Baharı’nın  ülkemizdeki
farklı bir yansıması ve uyarlaması olarak başlayan protesto eylemleri, provokasyonlar ve kitlesel
yönlendirmelerle  birlikte  ülke  çapında  geniş  şiddet  içerikli  eylemlere  ve  hükümete  yönelik  bir
kalkışmaya dönüşmüştür. 

Kalkışma hareketi, çok sayıda siyasi parti mensupları, sendika ve meslek odaları yönetici
ve  üyeleri,  sanatçılar  ve  aktivistlerle  beraber,  birçok  sol  terör  örgütü  ve  bölücü  terör  örgütü
yandaşlarının da katılımıyla kısa sürede, Türkiye Cumhuriyeti 61. Hükümeti’ne karşı ayaklanma,
şiddet eylemleri ile devleti ve kamu gücünü yok sayma, isyan ve protestocuların deyimiyle işgal
hareketine dönüşmüştür.

Kısa sürede ülke geneline yayılan olaylarda göstericiler, eylemlere müdahale eden kolluk
birimlerine silahlı,  molotoflu,  taşlı  ve sopalı  saldırılar  gerçekleştirmiş,  kamuya ait  bir  çok araç-
gereci ateşe vermiş, bazı kamu binaları ile birlikte birçok özel işyeri ve binayı talan etmiş, kamuya
ait bir çok alanı işgale kalkışmışlardır. 
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Birçok  vatandaşımızın  hayatını  kaybetmesine,  birçoğunun  yaralanmasına  sebep  olan  ve
gerek özel gerekse kamu mallarına yönelik milyonlarca dolarlık maddi zarar yanında piyasa ve
ekonomide  zarara  sebebiyet  veren  Gezi  Kalkışması’nın,  bir  anda  gelişen  kontrolsüz  bir  eylem
olmadığı,  yurtdışından  tüm  gelişmeleri  takip  edilen,  evveliyatından  toplumda  uzun  bir  süreç
boyunca oluşturulan direnç noktalarının harekete geçirildiği, öncesi, uygulaması, sonrasını içeren ve
kalkışmanın  gidişatına  göre  alternatif  planlar  kurulan,  finansmanı,  eylem  çağrıları,  şiddet
eylemlerine ortam hazırlanması ve en önemlisi akıl hocalığı yurtdışı bağlantılı şahıslar tarafından
yapılan, bu şahısların kendilerini ve eylemlerini çeşitli STK’lar aracılığıyla sözde legalize ederek
perdelemeye  çalıştığı,  kalkışma  hareketlerinin  Açık  Toplum  Enstitüsü  Danışma  Kurulu  üyesi
şüpheli Mehmet Osman Kavala'nın organizatörlüğünde diğer kişiler ile birlikte bir plan ve senaryo
doğrultusunda gerçekleştirildiği organize bir eylem olduğu anlaşılmıştır.

Bu kapsamda;
Uluslararası  spekülatör  George  Soros’un  kurduğu  ve  günümüzde  70’ten  fazla  ülkede

faaliyet  gösteren  Açık  Toplum Enstitüsü  ve  bileşenlerinin  temel  yöntemleri,  seçilmiş  hükümeti
devirmek veya bir karara zorlamak için alışılagelmiş terörist faaliyetler yerine, kendilerini legalize
ederek örgütledikleri kitlelerin başkaldırılarıyla amaçlarına ulaşmaktır. Bu başkaldırılar kalkışmanın
başlaması ile doğal sürecinde şiddet eylemlerini de ortaya çıkarmaktadır. Temel dayanak noktaları
farklı  duyarlılıklar  oluşturarak  toplumların  dönüştürülmelerini,  bunun  sonucu  olarak  da  dünya
üzerindeki  farklı  kültürlerin  yozlaştırılarak  kendilerinin  kontrol  altında  tutabildikleri  evrensel
kültüre  sahip  topluluklar  yetiştirilmesini  sağlamaktır.  Bu  sayede  hem  legal  görünüm  altında
istedikleri  zaman  harekete  geçirebilecekleri  gençler  yetiştirebilecek,  hem  de  avuçlarının  içinde
tuttukları  kapital  sistemi  kendi  çıkarları  doğrultusunda  devam  ettirecek  evrensel  bir  tüketim
topluluğu oluşturabileceklerdir. Bu dönüşüm ve yozlaştırma/kültürüne yabancılaştırma hareketi için
de dünyanın her yerinde fonladıkları sivil toplum örgütlerini aktif olarak kullanmaktadırlar.

George Soros’un Türkiye’deki en önemli uzantısı Açık Toplum Vakfı ve şüpheli Mehmet
Osman Kavala’nın da kadın hakları, çocuk istismarı, kadına şiddet, azınlıkların asimilasyonu, ifade
özgürlüğü, çevre duyarlılığı  gibi son derece masumane konularda toplumun çeşitli  kesimlerinde
direnç  noktaları  oluşturarak,  bu  projeler  için  bir  araya  gelecek  insanlara  ortam  hazırladıkları,
istedikleri zaman da herkesin derdinin aynı olduğu, özgürlüklerin önündeki engelin mevcut iktidar
olduğu ve iktidarın değiştirilmesi gerektiği savıyla birbirinden bağımsız bu toplulukları istedikleri
her  yönetime karşı  kışkırtabildikleri  ve  böylelikle  amaçlarına  engel  gördükleri  tüm yönetimleri
kitlesel  kalkışmalarla  saf  dışı  bırakmayı  denedikleri  anlaşılmıştır.  Nitekim  Mehmet  Osman
KAVALA'nın  ayrıştırıcı  faaliyetlerinde  Kürt  kökenli  ve  Ermeni  kökenli  vatandaşlarımızı  hedef
aldığı anlaşılmıştır.

Şüpheli Mehmet Osman Kavala, 2001-2006 yılları arasında, uluslararası spekülatör George
Soros'un kurduğu Açık Toplum Enstitüsü'nün Danışma Kurulu üyeliğini yapmış, 2001 yılında Açık
Toplum Enstitüsü Türkiye Temsilciliği’nin kurulmasını sağlamıştır.  2008 yılına kadar temsilcilik
olarak faaliyetlerine devam etmesinin ardından 19 Haziran 2008 tarihinde yine şüpheli  Mehmet
Osman Kavala’nın 4 kişilik kurucu mütevelli heyetinde yer aldığı Açık Toplum Vakfı kurulmuş ve
faaliyetlerine başlamıştır.

Bununla  beraber  şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala,  2002  yılında  Anadolu  Kültür  Sanat
Tanıtım İletişim Yayın Bilgisayar Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (Anadolu Kültür
Anonim Şirketi)’ni kurmuştur. Anadolu Kültür A.Ş., büyük oranda Açık Toplum Vakfı ve George
Soros tarafından fonlanarak ve yönlendirilerek bir  anlamda Açık Toplum Vakfı’nın ülkemizdeki
emellerini yerine getirirken yardımcılığı rolünü üstlenmiştir. Açık Toplum Vakfı kendi emellerine
hizmet edecek tüm STK’ları legal görünüm altında fonlarken, Anadolu Kültür A.Ş. faaliyetlerini
daha  ziyade  toplumsal  ayrımcılık  yapmak  üzerine  yoğunlaştırmıştır.  Şüpheli  Mehmet  Osman
Kavala, gerek Açık Toplum Vakfı’nın gerekse Anadolu Kültür A.Ş.’nin ülke genelinde toplumsal
ayrışmayı tetikleyici faaliyetlerdeki rolünü bizzat bilen ve bu çalışmaları yürüten kişidir.
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Uluslararası spekülatör George Soros’un kurduğu Açık Toplum Enstitüsü’nün ülkemizdeki
temsilciliği olan Açık Toplum Vakfı üzerinden Gezi Kalkışması’nı organize ettiği, Gezi Kalkışması
ile ilgili süreçlerin dönemin Açık Toplum Vakfı Genel Müdürü Gökçe Tüylüoğlu tarafından George
Soros’a zaman zaman yüz yüze aktarıldığı,  George Soros’un kalkışmanın yayılması  ve yurtdışı
desteğin sağlanması maksadıyla özellikle Avrupa’daki kuruluşlarına talimatlar verdiği, kalkışmanın
Açık  Toplum Vakfı  adına  vakfın  kurucu üyesi  olan  şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala  tarafından
koordine edildiği, Mehmet Osman Kavala’nın özellikle Taksim Platformu, Taksim Dayanışması ve
kalkışmanın ilerleyen süreçlerinde yaygın hale getirilen Forumlar Koordinasyonu üzerinde büyük
etkisinin olduğu, buralarda resmi olarak üyeliği bulunmasa da alınan kararların şüpheli Mehmet
Osman Kavala’ya danışılmadan alınmadığı, Gezi Kalkışması’yla ilgili tüm uluslararası girişimlerin
şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala  üzerinden  kurulduğu,  Gezi  Kalkışması’na  katılan  eylemcilerin
ihtiyaçlarının şüpheli  Mehmet Osman Kavala’ya iletilerek giderildiği,  gerek Türkiye’de gerekse
yurtdışında kalkışmaya olan ilgiyi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik baskıları artırmak
maksadıyla  belgesel,  film,  sergi  gibi  her  türlü  görsel  yayın  yöntemlerinin  kullanılması  ile  yeni
medya  yapılanması  kurulması  çalışmalarının  şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  organizesinde
gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Yürütülen soruşturmada;
Gezi Kalkışması’nın başlaması ve şiddet eylemlerine dönüşmesi sürecinde sahada en etkili

olan  yapıların  Taksim Platformu ve  Taksim Dayanışması  olduğu,  Taksim Platformu’nun büyük
oranda Mine Özerden’in kontrolünde olduğu anlaşılmıştır.

Şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın, Mine Özerden ile birlikte kuruluşundan itibaren uzun
yıllar Anadolu Kültür A.Ş.’de beraber çalıştığı ve aralarında sıkı ilişkiler olduğu, bu sayede Mine
Özerden aracılığıyla Taksim Platformu’nu yönettiği, Taksim Platformu’nda alınan kararların Mine
Özerden tarafından şüpheli Mehmet Osman Kavala’ya danışıldığı tespit edilmiştir. 

Taksim Dayanışması’nın ise büyük oranda Şerafettin Can Atalay, Ayşe Mücella Yapıcı ve
Tayfun Kahraman’ın kontrolünde olduğu, Taksim Platformu’nun Gezi Kalkışması’nın başlamasıyla
Taksim  Dayanışması’nın  bileşenleri  arasına  girdiği,  bu  sayede  Mine  Özerden’in  Taksim
Dayanışması  üzerinde  de  etkili  olmaya  başladığı,  bununla  beraber  şüpheli  Mehmet  Osman
Kavala’nın,  Şerafettin  Can  Atalay  aracılığıyla  Taksim Dayanışması  üzerinde  büyük oranda  söz
sahibi olduğu anlaşılmıştır. 

Dosya  kapsamında  yapılan  iletişim  analizlerinde,  Gezi  Kalkışması’nı  yöneten  ve
yönlendiren şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kalkışmanın başlamasından kısa süre önce Taksim
Dayanışması’nın etkili isimleriyle irtibat kurmaya başladığı tespit edilmiştir.

Gezi  Kalkışmasının  fiili  olarak  başlamasıyla  birlikte,  eylemcilerin  ihtiyaçlarını  Taksim
Platformu  ve  Taksim Dayanışması  aracılığıyla  şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’ya  ilettikleri  ve
şüpheli Mehmet Osman Kavala tarafından bu ihtiyaçların karşılandığı da tespit edilmiştir. 

Cumhuriyet  Başsavcılığımız’ın 2014/38188 sayılı  dosyası kapsamında yapılan iletişimin
dinlenmesi  tedbirinde  tespit  edilen  şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  Taksim  Platformu
koordinatörü Mine Özerden ile Gezi Kalkışması’nın başladığı günlerde 30 Mayıs 2013 tarihinde
yaptıkları görüşmede;  Mine Özerden’in “şimdi böyle şey teklifleri geliyor, gaz maskesi alalım
ve bol  miktarda işte  gençlere dağılsın gibi  teklifler geliyor.  Bunlar için de destek yapmak
isteyen insanlar var. Bir yerde toparlamak lazım bunları ama para mara hesabı falan filan
hesabı  açmak  lazım herhalde.”  şeklinde  beyanda  bulunması  üzerine  şüpheli  Mehmet  Osman
Kavala’nın “gönüllü eylemcilerden 2 kişi  adına hesap açtırılıp,  bu hesaba para yatırılmasını  ve
ihtiyaçların bu hesaptaki paradan karşılanmasını” söylediği tespit edilmiştir.

26 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü’ne yapılan 11167
nolu ihbarda; “Gezi eylemleriyle ilgili önemli bir bilgi paylaşmak istediğini Taksim’deki olaylar
büyümeden önce Açık Toplum Vakfı’ndan Osman Kavala’nın yönlendirmesiyle Mine Özerden'in
birkaç kişi  üzerine banka hesabı açtırdığını bu hesaba para yardımı toplanarak,  eylemcilere gaz
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maskesi,  sargı  bezi,  deniz  gözlüğü  gibi  ihtiyaçlar  dağıtıldığını,  bu  olayların  mali  yönlerinin
araştırılması gerektiği” beyan edilmiştir.

Cumhuriyet  Başsavcılığımız’ın 2014/38188 sayılı  dosyası kapsamında yapılan iletişimin
dinleme  tedbirinde  tespit  edilen  şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  Taksim Dayanışması’ndan
Tuğrul  PAŞAOĞLU isimli  şahıs  ile  2  Haziran 2013 tarihinde yaptığı  görüşmede,  Tuğrul  isimli
şahsın Gezi Parkı içerisindeki ihtiyaçları şüpheli Mehmet Osman Kavala’ya ilettiği,

Yine aynı soruşturma kapsamında yapılan iletişim dinlemesi tedbirinde tespit edilen şüpheli
Mehmet  Osman  Kavala’nın  Taksim  Dayanışması’nda  yer  alan  ve  şüpheli  Mehmet  Osman
Kavala’nın kurucu üyesi olduğu Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi Özlem Dalkıran ile 11 Haziran
2013 tarihinde yaptığı görüşmede, Özlem Dalkıran’ın eylemcilerin ihtiyaç duyduğu gaz maskesi,
gözlük, yiyecek-içecek gibi ihtiyaçları şüpheli Mehmet Osman Kavala’ya ilettiği tespit edilmiştir. 

Bununla birlikte;
Gezi  Kalkışması  soruşturması  kapsamında  yapılan  iletişim  dinlemelerinde,  Taksim

Dayanışması  bileşenlerinden  olan,  Gezi  Kalkışması’na  açıktan  destek  vererek  katılan  Anadolu
Kültür  ve  Araştırma  Derneği  (AKA-DER)  Temsilcisi  İlayda  Aktüre  isimli  şahsın  yine  aynı
dernekten olan ve kalkışmaya aktif olarak destek veren Cemrecan Aşlamacı isimli şahısla yaptığı
birçok  görüşmede,  şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’dan  karşılıksız  para  desteği  aldıkları  tespit
edilmiştir. 

Yine  Taksim  Dayanışması  bileşenlerinden,  Gezi  Kalkışması’na  açıktan  destek  vererek
katılan  İstanbul  LGBTİ  Derneği  Başkanı  İpek  KIRANCI’nın,  Umut  isimli  şahısla  yaptığı
görüşmede “... teşekkür ederiz sen açık toplum vakfına yönlendirdin bizi oradan maaş alıyoruz çok
sağol  Umut  ya”  şeklindeki  beyanı  da  şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  Gezi  Kalkışması’na
katılan grupların yöneticilerine Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. üzerinden maddi destek
yaptığını ortaya koymuştur.

Gezi  Kalkışması’nın  başlaması  ile  birlikte  eylemcilerin  koordineli  bir  şekilde  Gezi
Kalkışması’nda  fotoğraf  ve  video çekimleri  yaptıkları,  bu çekimleri  sistemli  hale  getirmek için
“Videoccupy  (Video  İşgal)”  isimli  bir  çalışma  grubu  kurdukları,  kalkışma  süresince  farklı
kaynaklardan temin edilen görüntü ve videoların bu grup tarafından toplandığı, eylemcilerin Gezi
Kalkışması  ile  ilgili  hazırlayacakları  film,  belgesel  ve  düzenleyecekleri  sergi  faaliyetlerinde  bu
grubun temin ettiği görselleri kullandıkları, bu grubun şüpheli Mehmet Osman Kavala tarafından
Çiğdem Mater UTKU aracılığıyla kontrol edildiği tespit edilmiştir.

Şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın,  Videoccupy  (Video  İşgal)  isimli  gruba  toplattığı
foroğraf  ve  video  görüntülerini  kullanarak  Gezi  Kalkışması  ile  ilgili  belgesel  hazırlatıp  bu
belgeselin  uluslararası  film  festivallerinde  gösterimini  yaptırarak  kalkışmanın  uluslararası
platformlarda sanat camiasında da ilgi  görmesini ve böylece Türkiye Cumhuriyeti  Hükümeti’ne
yönelik uluslararası tepkilerin yoğunlaşmasını amaçladığı tespit edilmiştir.

Şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın, 7-14 Temmuz 2013 tarihlerinde Ermenistan/Erivan’da
düzenlenen  10.  Uluslararası  Altın  Kayısı  Film  Festivali’ne  Çiğdem  Mater  UTKU  ile  birlikte
katıldığı,  bu  festivale  giderken  de  Videoccupy  grubuna  İngilizce  olarak  hazırlattığı  Gezi
Kalkışması’na ilişkin 15 dakikalık amatör görüntüyü yanlarında götürerek hazırlamayı planladıkları
Gezi Kalkışması belgeseliyle ilgili  festivalde bulunan çeşitli  belgesel yapımcıları  ile görüşmeler
yaptıkları,  planlanan  belgeselin  hazırlık  çalışmaları  kapsamında  kısa  bir  eğitim  almak  için
Saraybosnalı belgesel yapımcısı Rada SEJIC’le anlaştıkları tespit edilmiştir.

Çiğdem  Mater  UTKU’nun,  Erivan’dan  döndükten  sonra  23  Temmuz  2013  tarihinde
Videoccupy grubunda yer alan Özge ve Olgu isimli şahıslarla yaptığı görüşmelerde de,  konuya
ilişkin olarak Saraybosna Film Festivali’ne Videoccupy grubundan Özge ve Olgu’nun götürülerek
Rada SEJIC’ten eğitim almalarının sağlanacağı,  masrafların  şüpheli  Mehmet Osman Kavala’nın
talimatıyla  Anadolu  Kültür  A.Ş.  üzerinden  Açık  Toplum  Vakfı  tarafından  karşılanacağının
bildirildiği tespit edilmiştir. 
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Şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  yurtdışı  giriş  çıkış  kayıtları  incelendiğinde,  Gezi
Kalkışması’nın  başlamasından  kısa  bir  süre  önce  Açık  Toplum  Vakfı  Genel  Müdürü   Gökçe
Tüylüoğlu ile birlikte Açık Toplum Enstitüsü’nün Budapeşte’de olan merkezine, George Soros’un
da katıldığı toplantıya gittikleri tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalarda Gezi Kalkışması’nın fiili olarak başlamasıyla birlikte şüpheli Mehmet
Osman  Kavala’nın  kalkışmaya  uluslararası  destek  sağlamak  ve  uluslararası  düzeyde  Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’ne olan baskıyı artırmak amacıyla çalışmalara başladığı, Gezi Kalkışması ile
ilgili  gerçekleşen  her  türlü  uluslarlarası  girişimin  Gezi  Kalkışması’na  katılan  tüm  bileşenlerce
şüpheli Mehmet Osman Kavala’ya danışılmak ve Mehmet Osman Kavala’nın bizzat aracı kılınması
suretiyle gerçekleştirildiği de tespit edilmiştir.

Şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın,  kalkışma  sürecinde  İnsan  Hakları  İzleme  Örgütü
Türkiye Raportörü Emma Sinclair-WEBB’le çok sıkı ilişki içerisinde olduğu, hatta zaman zaman
Emma  Sinclair-WEBB’in  şüphelinin  telefonundan  başka  yabancı  kişilerle  görüşmeler
gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Yine şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın yönlendirmesi ile Emma
Sinclair-WEBB’in  kalkışma  ile  ilgili  Türkiye  Cumhuriyeti  devleti  üzerinde  uluslararası  baskı
kurulması  için  bir  dizi  faaliyette  bulunduğu,  kalkışmanın  ilk  günlerinden  itibaren  eylemcilerin
“barışçıl  göstericiler”  olduğu,  hükümetin  bu  barışçıl  göstericilere  aşırı  sert  müdahalelerde
bulunduğu yönünde sayısız açıklamalar yaptığı tespit edilmiştir. 

Şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın, Ali Hakan Altınay, Osman Cengiz Aktar ve Ahmet
Faik İnsel’le, Avrupa Birliği üye devletlerin dış işleri bakanlarına gönderdikleri ve Türkiye’den 20
kişi  tarafından  imzalanan  mektupla  ilgili  görüşmeler  yaptığı,  mektup  metni  üzerinde  fikir
alışverişinde  bulundukları,  vuku  bulan  olay  ve  olguların  çarpıtılarak  anlatıldığı  mektupta,  Gezi
Kalkışması’nı ekolojik ve kültürel bütünlüğü koruma amacıyla yapılan barışçıl gösteriler, şiddet
eylemleriyle  ülke  genelinde  çok  ağır  zararlara  yol  açan  eylemcileri  Avrupa’nın  demokratik
ilkeleriyle  uyum  içinde  olma  özlemini  dile  getiren,  hayat  dolu  gençler  olarak  tanımladıkları,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ise göstericilere karşı sert tutum içerisinde olan, uyguladığı baskı
ve şiddetle birçok ölüm ve yaralanmaya yol açan, gösteriler sebebiyle siyasi muhaliflere şüpheli
davalar  açacak  olan  ve  hukukun  üstünlüğünün  olmadığı  diktatör  bir  devlet  gibi  tanımlayarak
kendilerince  Türkiye  Cumhuriyeti  Devleti’ni  Avrupa  ülkelerine  şikayet  ettikleri,  şahısların
mektubun yazılma sürecinde Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Şefi Jean-Christophe FILORI ve
2006-2011  yıllarında  Avrupa  Birliği  Türkiye  Temsilciliği  yapan  Marc  Pierini  ile  sıkı  ilişkiler
içerisinde oldukları,  mektubu Avrupa Birliği’nin Gezi  Kalkışması  ile  ilgili  Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti’ne baskı uygulaması ve hükümetin uluslararası arenada zor durumda kalması amacıyla
yazdıkları,

Yine  şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  irtibat  sağladığı  Carnegie  Uluslararası  Barış
Vakfı’nda  (Carnegie  Endowment  for  International  Peace)  yer  alan  Avrupa Birliği  Türkiye  Eski
Temsilcisi Marc Pierini aracılığıyla, Avrupa Parlementosu’nda Gezi Kalkışması ile ilgili bir fotoğraf
sergisi açtıkları, sergi sürecinde şüpheli Mehmet Osman Kavala ve Ahmet Faik İnsel’in bazı Avrupa
Parlementosu üyesi kişilerle özel toplantılar yaptıkları da tespit edilmiştir. 

Şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın,  kolluk  kuvvetleri  tarafından  şiddet  eylemlerinin
bastırılması amacıyla kullanılan biber gazının Türkiye’ye satışına ambargo konulması için çeşitli
uluslararası  girişimlerde  bulunduğu da  tespit  edilmiştir.  Bu kapsamda şüphelinin,  kendisinin  de
kurucu üyesi  olduğu Helsinki  Yurttaşlar  Derneği  üyesi  Özlem Dalkıran aracılığıyla  Uluslararası
İnsan Hakları Federayonu (International Federation For Human Rights) ile ilişki kurduğu, ayrıca
yine Yiğit Ali Ekmekçi aracılığıyla da 1-5 Temmuz 2013 tarihleri arasında Türkiye’ye gelen Avrupa
Konseyi  İnsan Hakları  Komiseri  Nils  Muiznieks  ile  bu konuyla ilgili  görüşme ayarladığı  tespit
edilmiş,  nitekim Avrupa  Konseyi  İnsan  Hakları  Komiseri  Nils  Muiznieks’in  de  ziyaret  sonrası
hazırladığı raporda kendisine aşırı göz yaşartıcı gaz kullanımıyla ilgili çok sayıda iddia iletildiğini
belirttiği anlaşılmıştır.
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Şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın, Almanya İstanbul Başkonsolosluğu Hukuk, Basın ve
Vize Bölümü Direktörü Dr. Volker Helmert ile de yoğun irtibatının olduğu, Volker Helmert’in isteği
üzerine Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nın yeniden inşa edilmesinin iptaline ilişkin İdari Mahkeme
kararını 5 Temmuz 2013 tarihinde Taksim Dayanışması Avukatı Şerafettin Can Atalay’dan temin
ederek  Volker  Helmert’e  verdiği,  Alman  Başkonsolosluğu  Yöneticisi  Volker  Helmert’in  kararla
ilgili çalışma yaptığı, sonrasında 19 Temmuz 2013 tarihinde saat 10:00’da şüpheli Mehmet Osman
Kavala ve Şerafettin Can Atalay’ın Taxim Oda Cafe’de Volker Helmert ile bir araya gelerek kararla
ve süreçle ilgili görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. 

Gezi Kalkışması’nı yönlendiren kişilerle görüşmeler yapmak üzere ülkemize gelen Avrupa
Parlementosu  Üyesi  Andrew  DUFF’ın,  Hamdi  GARGIN  aracılığıyla  şüpheli  Mehmet  Osman
Kavala’dan randevu talep ettiği  ve 26 Temmuz 2013 günü saat 09:40’ta Taksim Divan Otel’de
şüpheli Mehmet Osman Kavala, Andrew DUFF ve Hamdi GARGIN’ın görüşme yaptığı da tespit
edilmiştir. 

24  Eylül  2013  tarihinde  şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  girişimleriyle  Brüksel’de
bulunan Carnegie Uluslararası Barış Vakfı’nda (Carnegie Endowment for International Peace) Gezi
Kalkışması’nı konu alan bir panel düzenlendiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak;
Uluslararası  spekülatör  George  Soros’un  Türkiye’deki  temsilcisi  konumundaki  şüpheli

Mehmet  Osman  Kavala’nın,  bir  plan  ve  senaryo  dahilinde  yürütülen  Gezi  Kalkışması’nın
planlanmasında,  uygulanmasında  ve  tüm  ülke  sathına  yayılarak  derinleştirilmesinde  etkin  rol
oynadığı, kalkışma sürecinde yaptıkları provokatif paylaşımlar ve eylem çağrıları ile eylemcileri
galeyana getirerek şiddet olaylarının tırmanmasına zemin hazırlayan Taksim Platformu’nu Mine
Özerden aracılığıyla, Taksim Dayanışması’nı ise Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ayşe
Mücella  Yapıcı  aracılığıyla  perde  arkasından  kontrol  ettiği,  kalkışmaya  desteği  artırmak  ve
eylemlerin  ülke  geneline  yayılmasını  sağlamak  amacıyla  yürütülen  Forum  Koordinasyon
faaliyetlerini  Hanzade  Hikmet  Germiyanoğlu  aracılığıyla  kontrol  ettiği,  kalkışmayla  ilgili  tüm
uluslararası girişimleri bizzat kendisinin yönettiği ve eylemcilerin birçok ihtiyaçlarının da şüpheli
Mehmet Osman Kavala tarafından karşılandığı tespit edilmiştir.

Gezi Kalkışması sürecine ilişkin tanzim edilen iddianamedeki bu tespitler yanında,
şüpheli  Henri  Jak BARKEY hakkında geriye dönük olarak dosya kapsamındaki bulgular
irdelendiğinde,

Şüpheli Henri Jak Barkey’in Gezi Kalkışması sürecinde çok sık şekilde diğer zamanlardan
farklı olarak Türkiye’ye geldiği tespit edilmiştir.

 Şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın 11.04.2013 – 21.04.2013 tarihleri arasında Türkiye’de
bulunduğu,  18.05.2013  tarihinde  Türkiye’ye  geldiği  ve  Gezi  Kalkışması’nın  fiili  olarak
başlamasından 1 gün önce 27.05.2013 tarihinde Türkiye’den çıkış yaptığı, kalkışmanın devam ettiği
tarihlerde 17.07.2013 – 25.07.2013 ve 28.07.2013 – 31.07.2013 tarihleri arasında yine Türkiye’de
bulunduğu tespit edilmiştir. 

Şüpheli Henri Jak Barkey, Gezi Kalkışması öncesinde 11.04.2013 – 21.04.2013 tarihleri
arasında Türkiye’ye gelişinde İstanbul, Kayseri ve Ankara illerine gittiği, 

18.05.2013 – 27.05.2013 tarihleri arasında Türkiye’ye gelişinde İstanbul, Adana, Mersin,
Osmaniye ve Gaziantep illerine gittiği,

Gezi Kalkışması’nın fiili olarak başlamasının ardından 17.07.2013 – 25.07.2013 tarihleri
arasında Türkiye’ye gelişinde İstanbul ve Ankara illerine gittiği,

28.07.2013  –  31.07.2013  tarihleri  arasında  Türkiye’ye  gelişinde  ise  İstanbul  ilinde
bulunduğu, şüphelinin İstanbul ilinde bulunduğu sürelerde, kullandığı GSM hattının ağırlıklı olarak
Taksim civarında baz verdiği tespit edilmiştir.
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Şüpheli Henri Jak Barkey’in 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştiği gece bulunduğu
Splendid Otel’de şef garson olarak görev yapan Ayhan Ulaş 26.07.2016 tarihinde İstanbul Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan ifadesinde;

“... Ben bu şahısların içerisinden sadece Henri Barkey ile kısa bir süreliğine resepsiyonun
önünde muhabbetim oldu. Kendisi orada bana bu olan olaylar (darbe girişimi) ile ilgili ne oluyor
falan der gibi konuştu. Daha sonra bana İstanbul’a 3 kere geldiğini, ilk geldiğinde HSBC isimli
bankada  patlamaların  olduğunu,  ikinci  gelmesinde  gezi  parkı  eylemlerinin  olduğunu,  üçüncü
geldiğinde ise böyle bir olayın (darbe girişimi) başına geldiğini bana söyledi ...” şeklinde beyanda
bulunmuştur.

Şüpheli Henri J. Barkey’in Türkiye’ye giriş çıkış kayıtları incelendiğinde ise;
2011 yılında 26.10.2011 – 04.11.2011 tarihleri arasında 1 defa,
2012 yılında 09.10.2012 – 13.10.2012 tarihleri arasında 1 defa,
Gezi  Kalkışması’nın  gerçekleştiği  2013  yılında  09.03.2013  –  09.03.2013  (1  gün),

15.03.2013 – 15.03.2013 (1 gün), 11.04.2013 – 21.04.2013, 18.05.2013 – 27.05.2013, 17.07.2013 –
25.07.2013, 28.07.2013 – 31.07.2013 ve 03.10.2013 – 07.10.2013 tarihleri arasında olmak üzere
toplam 7 defa,

2014 yılında 31.05.2014 – 08.06.2014 ve 26.11.2014 – 30.11.2014 tarihleri arasında 2 defa,
2015 yılında 15.01.2015 – 22.01.2015 ve 31.05.2015 – 08.06.2015 tarihleri arasında 2 defa,

15  Temmuz  darbe  girişiminin  gerçekleştiği  2016  yılında  ise  07.03.2016  –  13.03.2016,
19.03.2016 – 19.03.2016 (1 gün), 26.06.2016 – 03.07.2016 ve 15.07.2016 – 19.07.2016 tarihleri
arasında toplam 4 defa Türkiye’de bulunduğu, 19.07.2016 tarihinden sonra bir daha Türkiye’ye
giriş yapmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca Büyükada Splendid Otel’de şüpheli  Henri  Barkey ile  birlikte  15 Temmuz darbe
girişimini  sabaha  kadar  takip  eden,  şüpheli  Ellen  Beth  Laipson’un,  Gezi  Kalkışması  sürecinde
Türkiye’ye sık sık geldiği, bu kapsamda, 26.03.2013 – 28.03.2013 tarihleri arasında, 08.05.2013 –
10.05.2013 tarihleri arasında ve 22.09.2013 – 24.09.2013 tarihleri arasında Türkiye’de bulunduğu,

Şüpheli  Ellen  Beth  Laipson’un  kullandığı  Amerika  Birleşik  Devletleri  Washington
Eyaleti’ne  kayıtlı  +1  (202)  907 **** (Ellen  B.  Laipson bu numarayı,  darbe  girişimi  sürecinde
konakladığı Tünel Otel’de kayıt belgelerine kullandığı telefon olarak kendi el yazısıyla belirtmiştir)
numaralı  GSM  hattının  HTS  kayıtlarının  yapılan  incelemesinde,  Gezi  Kalkışması  sürecinde
Türkiye’de bulunduğu dönemde şüpheli Ellen Beth Laipson’un kullandığı GSM hattının Taksim ve
civarındaki baz istasyonlarından sinyal aldığı,  bu süreçte yurtdışında bulunan şüpheli  Henri Jak
Barkey’in  kullandığı  +1  (202)  258  ****  numaralı  GSM hattı  ile  yoğun  irtibat  kurduğu  tespit
edilmiştir.

Yapılan iletişim analizlerinden, şüpheli Henri Jak Barkey’in de Gezi Kalkışması sürecinde
de  aktif rol aldığına dair bulgulara ulaşılmıştır. 

3- 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15/07/2016 günü tarihi misyonu ülkemizi dıştan gelebilecek olan her türlü tehdide karşı
savunma görevi üstlenmek olan ve yaptırım gücünü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından alan Türk
Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine diğer devlet kurumları gibi yıllar süren bir süreçte sızmış, bu şekliyle
ülkemiz için başlıca tehdit unsuru olan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/
PDY)'na mensup asker ve bu askerleri yönlendirilen örgütün "abi-imam" tabir edilen sivil unsurları
yönetiminde mevcut Anayasal demokratik düzeni hedef alan ve meşru Hükümeti devirme amaçlı
darbe  girişimi  gerçekleştirilmiş  ancak  Cumhurbaşkanı  Sayın  Recep  Tayyip  Erdoğan'ın  çağrısı
üzerine başta milletimizin ve güvenlik güçlerimizin demokrasiye sahip çıkarak  ve karşı koyması
neticesinde başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 
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Terör  örgütü  lideri  Fetullah  Gülen'in  "Esnek  olun,  sivrilmeden  can  damarları  içinde
dolanın! Bütün güç merkezlerine ulaşıncaya kadar hiç kimse varlığınızı fark etmeden sistemin ana
damarlarında ilerleyin!", "Türkiye'deki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım
erken sayılır.",  "Arkadaşlarımız o sahada kabiliyetlerini geliştirmeli, müktesabatlarını geliştirmeli,
esas ve zannediyorum iki yanlı olmaları itibariyle de sergileyecekleri performans ile de daima takdir
toplayacaklardır.  Yani  bu  bizim  cepheyi  öğrenmeleri  lazım  arkadaşların.  Yani  bizim  hukuk
sistemimizi  didik  didik  etmelidirler,  biz  bir  taraftan  çalışıp  onların  istifade  edeceği  şekle
getirmeliyiz, onu öyle formüle etmeliyiz, öyle tertip ve temkide tabi tutmalıyız.", "Dünyada satın
alınmayacak  adam  yoktur.  Sadece  fiyatları  farklıdır.  Birini  az  fiyata  birini  çok  fiyata  alırsın"
şeklinde ve benzeri talimatlarıyla devlet kurumlarına sızan kamu görevlisi görünümlü FETÖ/PDY
mensupları  bir  kaç  yıllık  süreç  içerisinde  ülkemizde  istikrarsızlık  yaratarak,  devletimizi  tüm
kademeleriyle  ele  geçirip  kendi  mensuplarından  olmayanların  tasfiye  edilmesi  ve  nihayetinde
mevcut hükümeti devirme amacı doğrultusunda; bilinen başat örneklerden olarak 07/02/2012 tarihli
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'a yönelik kurgu delillerle ve usule aykırı yöntemle
soruşturmaya girişilerek tutuklanmaya çalışılması, 2013 yılı Haziran ayında gerçekleşen ve kamu
düzenini tehdit eden Gezi Parkı eylemlerinin provoke edilmesi ve şiddetinin arttırılması, güvenlik
ve istihbarat birimlerini hedef alan ve kamuoyunda (sözde) "Selam Tevhid Örgütü" adıyla bilinen
soruşturma süreci ve doğrudan hükümet görevlilerini hedef alan 17-25 Aralık 2013 tarihli sözde
yolsuzluk soruşturmalarında etkin rol oynamış, başarısızlıkla sonuçlanması üzerine en geniş çaplı
silahlı eylemi olan darbeye kalkışmışlardır. 

Meşru ve seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini devirme amacı taşıyan darbe girişimi
sırasında  ülke  genelinde  Anayasal  düzeni  tehdit  eden  eylemlerden  özet  olarak;  Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulmuş, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar
ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga olmak üzere darbeye karşı çıkan bir çok asker
ve diğer kamu görevlisi etkisiz hale getirmek amacıyla kaçırılarak hürriyetlerinden alıkonulmuş,
Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanarak zarar verilmiş, kamu kurumları ile yol ve köprüler
işgal edilmiştir. 

15 Temmuz 2016 günü başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülkenin muhtelif yerlerinde,
Türk  Silahlı  Kuvvetleri  bünyesinde  yuvalanan  FETÖ/PDY  Silahlı  Terör  Örgütü  mensupları
tarafından, aralarında generaller ve amirallerin de bulunduğu subay, astsubay, uzman er ve erbaşlar
ile askeri öğrenciler aracılığıyla, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak ve Anayasal
düzeni  değiştirmek  amacı  ile  eyleme  geçtiği,  bu  kapsamda;  saat  22:00  sularında  İstanbul'da
Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin silahlı terör örgütü üyeleri tarafından tank ve paletli
zırhlı  araçlar  ile trafiğe kapatıldığı,  İstanbul  Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın tanklar vasıtasıyla
sevki sağlanan örgüt üyesi askerler tarafından ele geçirilerek, 22:15 itibariyle havalimanına giriş ve
çıkışların  kapatıldığı,  uçuş  kontrol  kulesinin  ele  geçirilerek  tüm yurt  içi  ve  yurt  dışı  uçuşların
durdurulduğu, F-16 savaş jetleri ile havalimanı üzerinde alçak uçuş yapılarak yolcu uçaklarının iniş
ve  kalkış  yapmalarının  engellendiği,  yine  aynı  saatlerde  Sabiha  Gökçen  Havalimanı'nın  ele
geçirilmesi maksadıyla benzer bir girişimde bulunulduğu, Vatan Caddesi'nin giriş ve çıkışı, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kuleli Askeri Lisesi başta
olmak üzere stratejik öneme sahip karakollar, limanlar, köprüler ve meydanlarda, örgüt mensubu
askerlerin tank ve zırhlı araçlar ile hâkimiyet kurmaya çalıştıkları, savaş jetleri ile ses hızını aşacak
şekilde alçak uçuş yapan ve zaman zaman ses bombası atan örgüt mensubu askerlerin, korku ve
paniğe sevk ederek halkın meydanlara çıkmasını engellemeye çalıştığı, milli iradeye sahip çıkmak
üzere Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) toplanan halkın üzerine uzun namlulu
silahlar ile ateş açıldığı,  çok sayıda sivil  vatandaşın yaşamını yitirmesine sebebiyet verildiği,  eş
zamanlı  olarak  Ankara'da  milli  egemenliğin  oluştuğu  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  ile
Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinde F-16 savaş jetlerinin alçak uçuş
yapmaya başladıkları, ağır silahlarla donatılmış helikopterlerin onlara eşlik ettiği, Meclis'te temsili
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bulunan tüm siyasi parti milletvekillerinin, demokrasiye ve Meclis'e sahip çıkmak üzere TBMM
Genel  Kurul  Salonu'nda  toplanmaları  üzerine,  Meclis  ana  binasının  bulunduğu  yerleşkenin
bombalandığı,  sokağa  inerek,  demokrasiye  ve  milli  iradeye  sahip  çıkan  vatandaşların  üzerine
helikopterlerden  ateş  açıldığı,  çok  sayıda  vatandaşın  şehit  edildiği  ve  yaralandığı,  Yenimahalle
ilçesinde  bulunan  Milli  İstihbarat  Teşkilatı  binasına  kobra  tipi  iki  helikopterden  ateş  açılarak
saldırıda bulunulduğu, Gölbaşı ilçesinde bulunan Polis Özel Harekât Eğitim Merkezi binasının tank
ve savaş uçaklarının yoğun bombardımanına maruz kaldığı,  saldırılar  esnasında 47 özel harekât
polisinin şehit düştüğü, halkın meydanlara çıkmasını engellemek amacıyla savaş uçakları ile sürekli
sorti yapıldığı, TBMM, MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere kamu binaları
önünde, cadde ve meydanlarda toplanan vatandaşlara karşı uzun namlulu silahlar ile saldırıldığı,
kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden silahsız ve savunmasız halkın üzerine rastgele ateş açıldığı tespit
edilmiştir.

Darbe teşebbüsüne konu olayların İstanbul ilinde gerçekleşen kısmında ise; kamu binaları
ve köprüler işgal edilmiş veya bu yerlere işgal teşebbüsünde bulunulmuş, darbe yanlısı olmayan ve
kendisine "Yurtta Sulh Konseyi" ismini veren darbeci teröristler tarafından yurt genelindeki askeri
birliklere gönderilen sıkıyönetim direktifi ekindeki sözde atama kararlarına göre görev yaptıkları
Kuvvet  Komutanlığı  emrine  görevlendirilen  asker  şahıslardan  Harp  Akademileri  Komutanı
Korgeneral Tahir  Bekiroğlu ve Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel kaçırılarak
askeri cezaevlerine kapatılmış, Deniz Harp Akademisi Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem ve l'nci
Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar kaçırılmaya teşebbüs edilmiş, Tayyar Ertem'in evine zorla
girilerek  arama  yapılmış,  bu  şekilde  rehin  alınmış,  darbenin  gerçekleşmesine  direnen  sivil
vatandaşlar ile güvenlik güçlerine tankla veya ateşli silahlarla vahşice ateş açılması veya tankla
ezilmesi sonucu yaralanma ve ölüm olayları gerçekleşmiş, bir kısım vatandaşlarımızın ve kolluk
görevlilerinin silahları veya sair eşyaları yağma edilerek hürriyetlerinden alıkonulmuş, kamuya ve
özel şahıslara ait mallar zarar görmüştür.

İstanbul  ilinde  işlenen  şahsa  karşı  suçlar  konusunda  sayısal  istatistik  olarak;  darbe
girişimine katılan askerlerin eylemleri sonucu 2'si asker, 5'i polis, 82'si sivil vatandaş olmak üzere
toplam (89) kişinin hayatını kaybettiği,  ilk tasnifler sonucundan elde edilen verilere göre kolluk
görevlileri  dahil  (719)  kişiye  karşı  hedef  gözetmeksizin  silahla  veya  tankla  ateş  açılarak
öldürülmelerine  teşebbüs  edildiği,  eylemlerin  yöneldiği  mağdurlardan  (685)'inin  yaralandığı,
(34)'ünün  yara  almadan  kurtulduğu,  (155)  şahsın  yaralama  kastıyla  gerçekleştirilen  eylemlerin
mağduru  olduğu,  kolluk  görevlileri  dahil  (148)  şahsa  karşı  yağma  ve  hürriyeti  tahdit  eylemi
gerçekleştiği, (214) özel şahsa ait mal ile askeri kurumlara ait olanlar hariç (25) ana kalem kamu
malının zarar gördüğü tespit edilmiştir. 

15 Temmuz darbe girişimi sürecinde gerçekleştirilen eylemler, saat bazlı kronolojik
sırayla temel hatlarıyla incelendiğinde; 

Saat  22.05  sıralarında  Cumhurbaşkanlığı  Külliyesinin  kuşatılmış  ve  Cumhurbaşkanlığı
Genel  Sekreteri  ile  bazı  kamu  görevlileri  rehin  alınmış,  Ankara  ilinde  bulunan  Genelkurmay
Başkanlığı  karargahında  çatışma  çıkmış,  bir  kısım askeri  personel  darbeci  teröristler  tarafından
rehin  tutulmuş,  Genelkurmay Başkanlığına  ait  internet  sitesinde  TSK’nın  yönetime  el  koyduğu
yönünde basın açıklaması yayınlanmıştır.

Ülkedeki tüm askeri birliklere "Harekat Yıldırım" öncelik dereceli, gizli nitelikli, 152215C
TEM 16 tarih saat gruplu, "Kaleme Alan" kısmında "Cemil Turhan- Kurmay Albay- General Amiral
Şb. Md.", "Müsaade Eden" kısmında "Mehmet Partigöç- Tuğgeneral- Per.Pl. ve Ynt.D.Bşk." ibaresi
bulunan  sıkıyönetim  direktifi  konulu  mesaj  formu  "Yurtta  Sulh  Konseyi  Başkanı"  imzası  ile
saat:21.30'dan  başlayarak  peyderpey  gönderilmiş,  mesaj  formu  eklerinde  "EK-A"  olarak
"Sıkıyönetim  Komutanları  Listesi",  "EK-B"  olarak  "Sıkıyönetim  Mahkemeleri  Görevlendirme
Listesi", "EK-C" olarak "Ankara ve İstanbul Şehirleri Asayiş ve Takviye Planı" ve "EK-Ç" olarak
"Diğer  Atamalar"  başlığıyla  Genelkurmay Başkanı  ile  Kara,  Deniz,  Hava Kuvvetleri,  Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında general/ amiral rütbesiyle görev yapan asker
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şahısların tamamı ile bir kısım kurmay albay ve albay rütbesindeki asker şahısların sıkıyönetim
sonrası atandıkları yeni görevlerine dair liste yer almıştır. "EK-Ç" listede bir kısım askeri personelin
bağlı  bulundukları  kuvvet  komutanlığı  emrine  atandıkları,  bir  kısmının  ise  mevcut  görevlerinin
devamına veya üst bir göreve yükseltilmelerine karar verilerek bu grupta bulunan personelin bir
kısmının ise Mit Müsteşarlığı,  Milli  Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı,  TRT Genel Müdürlüğü gibi
bürokrasi  görevlerine  atandıkları  anlaşılmıştır.  Yine  "EK-B" listede  askeri  hakim sınıfından  bir
kısım askeri hakim ve savcının Milli Savunma Bakanlığı emrine atandığı, diğer bir kısmının ise
mevcut  askeri  mahkeme  ve  savcılıklardaki  görevlerinin  devamına  karar  verilerek  ayrıca  görev
yerlerinde  kurulan  Sıkıyönetim  Mahkemelerinde  görevlendirildikleri,  listenin  sonunda  "Not  1"
başlığı  altında  ise  listede  adı  yer  almayan  personelin  mevcut  görevlerine  devam  edeceğinin
belirtildiği,  mesaj  formunda  "EK-C"  adıyla  "Ankara  ve  İstanbul  Şehirleri  Asayiş  ve  Takviye
Planı"na yer verilmesine rağmen bu planın ekli olarak gönderilmediği anlaşılmıştır.

Aynı saatlerde bir grup darbeci asker Boğaz Köprüsü'nü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) tek
yönlü olarak trafiğe kapatmış, saat 22:10 sıralarında Türkiye genelinde birçok kamu binası önünde
asker ve polis karşı karşıya gelmeye başlamıştır. Ankara'da MİT binası ve Genelkurmay Başkanlığı
Karargahına  helikopterden  ateş  açılmış,  saat  22.35  sıralarında  Atatürk  Havalimanı'na  darbeci
askerler tankla gelmiş ve kontrol kulesine girmişlerdir.

Saat 23:00 sıralarında darbe girişimini kabul etmeyen Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar
darbeci teröristler tarafından rehin alınarak darbenin merkez üssü olan Akıncı Üssü’ne götürüldü.

Saat  23.10  sıralarında  Başbakan  Binali  Yıldırım  olayları  "kalkışma"  olarak  niteleyen
açıklamayı yapmış, Türk ordusu içerisindeki bir grubun darbe girişiminde bulunduğunu duyurmuş
ve  bu  girişime  izin  verilmeyeceğini  beyan  etmiştir.  Mecliste  grubu bulunan  tüm partiler  darbe
girişimini kınadıklarını açıklamıştır.

Saat  23.25  sıralarında  Facebook  ve  Twitter  başta  olmak  üzere  sosyal  medyaya  erişim
engellenmiş, erişim engeli kısa bir süre sonra kaldırılmıştır. Saat 23.45 sıralarında darbe girişimi
yapan  teröristler  TSK'nın  akredite  gazetecilerle  iletişim  için  kullandığı  e-posta  hesabından
"kontrolün tam olarak ele alındığına" dair mesaj göndermiştir.

Saat  23.50  sıralarında  TRT  merkezi  başta  olmak  üzere  Ankara'nın  çeşitli  yerlerinden
patlama sesleri gelmeye başlamış, darbe girişimine tepki gösteren vatandaşlar sokaklara dökülmeye
başlamıştır.

16 Temmuz 2016 günü saat 00.15 sıralarında darbe girişiminde bulunan teröristler  TRT
binasını işgal ederek bir spikere darbe bildirisi okutmuşlardır.  

Saat 00.37 sıralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Facetime üzerinden CNN
Türk  kanalına  demeç  vermiş,  darbe  girişimini  "silahlı  güçler  içerisindeki  küçük  bir  azınlığın
kalkışması"  olarak  nitelendirmiş,  vatandaşlardan  demokrasiye  ve  hükümete  destek  için  sokağa
çıkmalarını  istemiştir.  Sonrasında  Marmaris’te  bulunan  Cumhurbaşkanı  Sayın  Recep  Tayyip
ERDOĞAN  Ata  uçağıyla  İstanbul’a  doğru  harekete  geçmiştir.  Bu  sırada  Cumhurbaşkanının
Marmaris’te  konakladığı  bina  SAT  ve  MAK  timlerinden  oluşan  darbeci  teröristler  tarafından
saldırıya uğramıştır.

Halkımızın darbeye karşı direnmesini önlemek için iletişimlerini engellemek amacıyla saat
01.10 sıralarında darbeci teröristler tarafından Sikorsky tipi askeri helikopter ile TÜRKSAT uydu
istasyonu  vurulmuştur.  Aynı  saatlerde  Ankara  İl  Emniyet  Müdürlüğü  de  darbeci  teröristler
tarafından  bombalanmıştır.  Sonrasında  darbeci  teröristlere  karşı  operasyon  düzenlemek  üzere
hareket etmeye hazırlanan Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı’ndaki polislerin üzerine
darbeci teröristler tarafından bomba atılmıştır.

Saat 01.40 sıralarında yurt genelindeki tüm camilerden sela okunmaya başlamış ve halka
darbe girişimine karşı sokaklara çıkma çağrısı yapılmıştır. Aynı saatlerde darbeye karşı direnen ve
Boğaziçi  Köprüsü'nü  (15  Temmuz  Şehitler  Köprüsü)  geçmeye  çalışan  halkın  üzerine  darbeci
teröristler tarafından ateş açılmıştır.
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Saat  02:15 sıralarında Özel  Kuvvetler  Komutanlığı’nı  ele  geçirmek üzere gelen darbeci
terörist  Semih  Terzi,  astsubay  Ömer  HALİSDEMİR  tarafından  vurularak  öldürülmüş,  Ömer
HALİSDEMİR ise darbeci teröristler tarafından şehit edilmiştir.

Saat  02.21  sıralarında  Ankara  Emniyet  Müdürlüğü'nü  vuran  ve  en  az  17  polisin  şehit
olmasına  neden  olan  darbeci  teröristlerin  kontrolündeki  askeri  helikopter  Gölbaşı'nda
düşürülmüştür.

Saat 02.25 sıralarında Taksim Meydanı'nda mevzilenen bir grup darbeci terörist, darbeye
direnen vatandaşları dağıtmak için ateş açmaya başlamıştır.

Saat  02.50  sıralarında  darbeci  teröristler  tarafından  F-16'lar  ve  askeri  helikopterlerle
TBMM binası  vurulmaya başlanmış,  Meclisin  giriş  kapıları  yakınlarına  sabaha  kadar  4  bomba
atılmıştır.

Saat  03:00  sıralarında  TRT  Genel  Müdürlüğü’nü  işgal  eden  darbeci  teröristler  polis
tarafından gözaltına alınmış ve TRT normal yayınına dönmüştür.

Saat  03.23  sıralarında  bir  grup  darbeci  terörsit  Hürriyet  Gazetesi  binasına  girerek,
hurriyet.com.tr çalışanları da dahil olmak üzere herkesi zorla dışarı çıkarmış, Cumhurbaşkanının
demeç verdiği CNN Türk stüdyolarını işgal etmiştir.

Saat 05.10 sıralarında Doğan Medya Center'ı işgal eden darbeci teröristler polis tarafından
gözaltına  alınmış,  hurriyet.com.tr,  CNN  Türk,  Kanal  D  ve  DHA çalışanları  binaya  dönmeye
başlamıştır.

Saat  06.26  sıralarında  Cumhurbaşkanlığı  külliyesi  çevresinde  darbeyi  engellemek  üzere
toplanan vatandaşalara darbeci teröristler tarafından bomba atıldı.

Saat 06.42 sıralarında Boğaz Köprüsü'nü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) işgal eden darbeci
teröristler teslim olmuştur.

Saat  08.04  sıralarında  Harbiye  Ordu  Evi  ve  TRT  Radyo  binası  darbeci  teröristlerden
temizlenerek polis tarafından kontrol altına alınmıştır.

Saat  08:30  sıralarında  Jandarma  Genel  Komutanlığı  Karargahı  darbeci  teröristlerden
temizlenmiştir.

Saat 08.55 sıralarında rehin alınan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nm kurtarılmıştır.

Saat  09.33  sıralarında  darbeci  teröristlerin  İstanbul’daki  karargahlarından  olan  Kuleli
Askeri Lisesi darbecilerden geri alınmıştır.

Saat  09.45  sonrasında  Genelkurmay  Karargahındaki  er  ve  erbaşlar  teslim  olmaya
başlamıştır.

Saat  10:40  sıralarında  darbeci  teröristler  darbenin  merkezi  olarak  kullandıkları  Akıncı
Üssü’nden kaçmaya başlamış, bu sırada darbe girişimini yönetmek üzere Akıncı Üssü’nde bulunan
FETÖ/PDY Silahlı  Terör Örgütü’nün üst düzey yöneticisi  olan sivil  imamlar da üsten kaçmaya
çalışmıştır.

Saat 11:00 sıralarında İstanbul ilindeki darbe girişiminde darbeci teröristlerin sevkiyatlarını
yapan toplam 8 helikopter pilotu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 11308 kuyruk numaralı Sikorsky
helikopter ile Yunanistan’a kaçmış ve Yunanistan’ın Dedeağaç Havalimanına iniş yapmışlardır.

Saat 13:00 sıralarında Başbakan Binali Yıldırım darbe girişiminin bastırıldığını açıklamıştır.
Emniyet  Genel  Müdürlüğü Terörle  Mücadele  Daire  Başkanlığı'nın  verilerine  göre;  ülke

genelinde  gerçekleşen  çatışmalar  sonucu  ülkemiz  ve  demokrasiyi  korumak  için  63'ü  emniyet
personeli, 4'ü askeri personel, 181 'i sivil vatandaş olmak üzere toplam 248 vatandaşımızın hayatını
kaybettiği, 146'sı emniyet personeli, 21'i askeri personel, 2026'sı sivil vatandaş olmak üzere 2.193
kişi yaralanmış, güvenlik güçlerimiz ile terör örgütü mensupları arasında çıkan silahlı çatışmalarda
35 terör örgütü mensubu ölü, 49’u da yaralı olarak ele geçirilmiştir.
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4- DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİ SÜREÇ

15  Temmuz  darbe  girişiminin  anlık  bir  faaliyet  olmadığı,  darbe  girişimi  öncesinde
Türkiye’nin darbe ortamına hazırlanması amacıyla başta PKK, IŞID, DEAŞ, DHKPC olmak üzere
birçok silahlı terör örgütünün eylemselliğini artırdığı, girişimin aylar öncesinden kararı verilen ve
darbenin  FETÖ/PDY Silahlı  Terör  Örgütü  adına  fiili  uygulayacıları  olan  firari  Adil  Öksüz  ile
tutuklu Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş tarafından hazırlık toplantılarına
başlanan bir girişim olduğu bilinmektedir.

Bu kapsamda;
17 –  25  Aralık  (2013)  girişimlerinin  ardından  ülke  genelinde  şiddet  eylemleri  ve  terör

saldırıları, bir çok terör örgütünce aynı yerden emir almışçasına koordineli bir şekilde artırılmıştır.
17 – 25 Aralık girişiminin ve sonrasında Milli İstihbarat Teşkilatı’na yönelik kurulan kumpasların
başarıya ulaşamamasıyla PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi farklı fraksiyondan terör örgütleri tarafından
Türkiye’nin birçok yerinde bombalı saldırılar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Artan terör eylemleri
2015  yılı  başlarından  itibaren  PKK  Silahlı  Terör  Örgütü’nün  Doğu  ve  Güneydoğu  Anadolu
Bölgeleri’ndeki bazı yerleşim yerlerinde hendekler kazarak sözde özerklik ilan etmesiyle devam
etmiş,  7  Haziran  2015  tarihli  genel  seçimlerden  sonra  artarak  PKK  tarafından  birçok  ilde
yaygınlaştırmaya  çalışılmıştır.  Bu  girişim  güvenlik  güçleri  tarafından  başlatılan  Hendek
Operasyonları olarak bilinen uzun süreli operasyonlar ile bastırılmıştır.

Şüpheli  Henri  Jak  Barkey’in,  bu  süreçte  15.01.2015–22.01.2015  ve  31.05.2015–
08.06.2015 tarihleri arasında Türkiye’de bulunduğu, 7 Haziran 2015 tarihli genel seçimlerden 1
hafta önce Türkiye’ye geldiği ve seçimlerin ertesi günü Türkiye’den ayrıldığı tespit edilmiştir. 

6 Eylül 2015 tarihinde PKK Silahlı Terör Örgütü tarafından Hakkari Yüksekova’da TSK
mensuplarına yönelik Dağlıca Saldırısı gerçekleştirilmiştir.

7 Eylül 2015 tarihinde PKK Silahlı Terör Örgütü tarafından Iğdır’da Emniyet görevlilerine
ait servis aracının geçişi sırasında yola döşenen mayını patlatarak saldırı düzenlenmiştir.

Bu  saldırıların  ardından  10  Eylül  2015  tarihinde  İngiltere  merkezli  Financial  Times
Gazetesi’nde David O’Byrne imzasıyla çıkan “Turkey’s Kurdish Party Under Attack” (Türkiye’nin
Kürt Partisi Saldırı Altında) başlığıyla yayınlanan haberde, Henri J. Barkey’in Türkiye hakkındaki
sözlerine yer verildiği tespit edilmiştir. Şüpheli Henri J. Barkey’in söz konusu haberde “The PKK’s
military commanders are unwilling to hand over the leadership of the Kurdish movement to the
HDP, while Erdogan also wants to curtail the HDP’s success. But for Erdogan this is a lose-lose
situation:  either  the elections  produce the same result  and people will  say he has  created this
escalation for nothing or the HDP will fail to get into parliament and the cities will blow up.”
(Erdoğan  da  HDP’nin  başarısını  düşürmek  isterken,  PKK’nın  askeri  komutanları  da  Kürt
hareketinin  liderliğini  HDP’ye  devretmek  istemiyor.  Ancak  Erdoğan  için  bu  bir  kaybet-kaybet
durumu: Ya seçimler aynı sonucu verir ve insanlar Erdoğan’ın bu gerginliği boşuna yarattığını
söyler ya da HDP parlamentoya giremez ve şehirler havaya uçar) şeklinde beyanda bulunduğu
tespit edilmiştir.

Şüphelinin bu beyanının ardından da 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde DEAŞ
Silahlı Terör Örgütü tarafından bombalı saldırı gerçekleştirilmiştir. 

Bu saldırının ardından 15 Ekim 2015 tarihinde Amerika’nın Sesi isimli radyo programına
katılan şüpheli Henri J. Barkey’in;

“... Amerika’nın  en  çok  önem verdiği  konu  IŞİD’le  savaş.  Ama Türkiye  ile  Amerika  o
açıdan  anlaşamıyorlar.  Türkiye’de  IŞİD’in  ortadan  kalkmasını  istiyor  ama bu  Türkiye  için  bu
üçüncü derecede önemli bir olay. Türkiye için en önemlisi Kürt meselesi, ikincisi Esat’ın gitmesi,
üçüncüsü IŞİD. Halbuki Amerika için IŞİD birinci, Esat ikinci, ama o da çok daha geride gelen.
Önemli  olan  IŞİD’in  def  edilmesi  hem  Suriye’den  hem  Irak’tan.  O  açıdan  bir  rahatsızlık  var
tabii ...”
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“... (Türkiye’nin) Yapması gereken çok önemli bir şey var. IŞİD altyapısını mümkün olduğu
kadar temizlemek. Çünkü eninde sonunda bu altyapı, Türkiye’nin içinde Türkiye’ye saplanmış bir
hançer gibi. Düşünün Ankara gibi Türkiye’nin en iyi muhafaza edilmiş, en çok polisin var olduğu
yerde uluorta 100 kişinin canını alan bir katliam yaptılar. Bunu bu kadar kolaylıkla yapmışlarsa,
bunu İstanbul’da da, başka yerde de yapabilirler. Türkiye’nin dikkatli davranması lazım. IŞİD’in
daha fazla katliamlara sebep vermemesi lazım. Öte yandan yarın öbür gün İstanbul’da İstiklal
Caddesi’nde  yapsalar  ne  olacak?  Türkiye’nin  turizme  ihtiyacı  var  ...”  şeklinde  DEAŞ  Terör
Örgütü’nün  İstanbul’da  İstiklal  Caddesi’nde  de  bomba  patlatabileceğini  beyan  ettiği  tespit
edilmiştir.

Bu süreçte, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün yayın organı, kapatılan Zaman Gazetesi
tarafından darbe girişiminden yaklaşık 9 ay önce ekim 2015'te “Gülen Bebek” adıyla bir reklam
filmi yayınlanmıştır. Söz konusu reklam filminde, örgüt tabanına darbe imalı bir mesaj verildiği 15
Temmuz darbe girişiminin ardından açık bir şekilde anlaşılmıştır. Dolayısıyla FETÖ/PDY Silahlı
Terör Örgütü’nün darbe girişiminin fiili hazırlıklarına bu süreçte başladığı anlaşılmıştır.

Şüpheli Mehmet Osman Kavala’ya ait Apple marka 013439002313968 IMEI numaralı cep
telefonunun yapılan incelemesinde, “Gülen Bebek” reklam filminin yayınlanmasından kısa bir süre
sonra George Soros’un 06.11.2015 tarihinde Türkiye’ye geldiği, aynı gün akşam şüpheli Mehmet
Osman Kavala ve İshak Alaton ile birlikte bir davete katıldıkları ve Apple marka 013439002313968
IMEI numaralı cep telefonunun yapılan incelemesinde şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kendi
telefonundan  George  Soros  ve  İshak  Alaton’un  fotoğraflarını  (IMG_4436.jpg,  IMG_4437.jpg,
IMG_4438.jpg,  IMG_4439.jpg,  IMG_4440.jpg,  IMG_4441.jpg,  IMG_4442.jpg,  IMG_4443.jpg,
IMG_4444.jpg ve IMG_4446.jpg isimli fotoğraflar) çektiği tespit edilmiştir. 

İshak Alaton, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın babası Mehmet Kavala’dan itibaren çok
uzun yıllardır  Kavala  ailesi  ile  sıkı  ilişkileri  olan  birisidir.  Açık  Toplum Enstitüsü’nün Türkiye
Temsilciliği’ni ve Türkiye’deki Açık Toplum Vakfı’nı şüpheli Mehmet Osman Kavala ile birlikte
kurmuşlardır.

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 17/11/2016 tarihinde tanık ifadesi alınan Cem Fadıl
Bozkurt ifadesinde özetle; İshak Alaton’un FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen
ile  henüz  Türkiye’de  bulunduğu  dönemlerden  itibaren  çok  sıkı  ilişkilerinin  olduğunu,  Fetullah
Gülen’in ABD’ye gitmesinin İshak Alaton tarafından organize edildiğini, ABD’ye gittikten sonra da
aralarında sürekli mektuplaşmaların olduğunu, İshak Alaton’un Türkiye’deki FETÖ yapılanmasının
üst düzey mensuplarıyla da sık sık görüştüğünü, İshak Alaton’un Graham Fuller ve şüpheli Henri J.
Barkey ile de irtibatlı  olduğunu, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce kızını, oğlunu ve
torunlarını yurt dışına gönderdiğini, kendisinin de darbe girişiminin başarısız olması sonrasında 17
Temmuz günü yurtdışına gittiğini beyan etmiştir.  Cumhuriyet Başsavcılığımızca hazırlanan Gezi
Kalkışması iddianamesinde de ayrıntılı olarak açıklandığı gibi İshak Alaton’un, Gezi Kalkışması
davasında  sanık  olan  Açık  Toplum  Vakfı  Genel  Müdürü  Gökçe  Tüylüoğlu  ile  28  Ekim  2013
tarihinde yaptığı telefon konuşmasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü lideri Fetullah GÜLEN’in,
ABD’de  oturum izni  alabilmesi  için  tavsiye  mektubu  veren  ABD’nin  Ankara  eski  Büyükelçisi
Morton ABRAMOWITZ’le FETÖ/PDY bağlantısının bizzat kendisi tarafından sağlandığını açıkça
beyan ettiği tespit edilmiştir.

Dolayısıyla, ICG’nin ve Açık Toplum Enstitüsü’nün kurucusu George Soros’un Türkiye’ye
gelişinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün yayın organı Zaman Gazetesi’nin 15 Temmuz darbe
girişiminden yaklaşık 9 ay 10 gün önce yayınladığı “Gülen Bebek” adıyla bilinen reklam filminden
birkaç hafta sonra gerçekleşmesi ve şüpheli  Mehmet Osman Kavala’nın İshak Alaton’la birlikte
George Soros ile görüşme yapması oldukça dikkat çekicidir.

12 Ocak 2016 tarihinde DEAŞ Silahlı  Terör Örgütü tarafından İstanbul  İli  Sultanahmet
Meydanı’nda Alman turist kafilesine yönelik canlı bomba eylemi gerçekleştirilmiş, bir gün sonra da
13 Ocak 2016 tarihinde PKK Silahlı  Terör Örgütü tarafından Diyarbakır  İli  Çınar İlçe Emniyet
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Müdürlüğü’ne bombalı  araçla saldırı düzenlenmiş, 17 – 18 Ocak 2016 tarihlerinde PKK Silahlı
Terör  Örgütü  tarafındna  Şırnak  İli’nde  emniyet  mensuplarına  yönelik  iki  farklı  saldırı
gerçekleştirilmiştir.

Devam  eden  süreçte  şüpheli  Henri  Jak  Barkey,  16  Mart  2016  tarihinde  Irak
Süleymaniye’deki  Amerikan  Üniversitesi  tarafından  düzenlenen  “4.  Süleymaniye  Forumu”na
moderatör olarak katılmıştır. Ayrıca foruma 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta Türk Silahlı
Kuvvetleri'ne ait personel servislerinin geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla da
ilişkisi  olduğu  için  hakkında  yakalama  kararı  çıkarılan  ve  terör  arananlar  listesinde  kırmızı
kategoride bulunan PKK Silahlı Terör Örgütü’nün Suriye kolu PYD’nin başkanı Salih Müslim de
konuşmacı olarak katılmıştır. 

Ancak, 4 Mart 2016 tarihinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne ait Zaman Gazetesi’ne
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce kayyum atanması sonrası, bu karara her fırsatta ve her platformda
karşı çıkan şüpheli Henri Jak Barkey’in, Süleymaniye Forumu’na katılmadan önce 7 Mart 2016
tarihinde  Türkiye’ye  geldiği,  7-8-9  Mart’ta  İstanbul’da  bulunduğu,  bu  süreçte  şüpheli  Henri  J.
Barkey tarafından kullanılan +1 (202) 258 **** ve 555 897 ****  numaralı GSM hatları ile şüpheli
Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222 ****  numaralı GSM hattının bir çok defa aynı
zaman diliminde aynı  bölgeden baz  sinyali  aldığı,  9  Mart  günü saat  16:09’da  şüpheli  Henri  J.
Barkey’in kullandığı  +1 (202) 258 ****  numaralı GSM hattından ABD Pensilvanya Eyaleti’ne
kayıtlı +1 (610) 758 ****  numaralı hattı arayarak görüşme yaptığı (HTS kayıtlarının alındığı 2013
– 2017  yılları  arasında  bu  numara  ile  başka  bir  irtibatı  bulunmamaktadır),  10  Mart  günü  saat
09:55’te  aynı  numaradan  ABD  Nevada  Eyaleti’ne  kayıtlı  +1  (775)  790  ****   numaralı  hattı
arayarak görüşme yaptığı (HTS kayıtlarının alındığı 2013 – 2017 yılları arasında bu numara ile
başka bir irtibatı bulunmamaktadır),10 Mart’ta ise İstanbul’dan Adana’ya gittiği tespit edilmiştir.

Bu süreçte şüpheli Henri Jak Barkey’in 9 Mart 2016 günü Ruşen Çakır tarafından
internet üzerinden yayın yapan Medyascope TV’de programa katıldığı,  programın “Henri
Barkey  İle  Söyleşi:  Washington  Gülen  Cemaatine  Nasıl  Bakıyor?”  başlığıyla
www.medyascope.tv ve Youtube isimli video paylaşım sitesinde yayınlandığı tespit edilmiştir.
Yayınlanan  programın  yapılan  incelemesinde,  şüpheli  Henri  Jak  Barkey’in,  “Zaman
Gazetesi’ne el koymanın Türkiye’ye faturasının çok daha ağır olabileceği, FETÖ’nün terör
örgütü olduğuna dair delillerin olmadığı, Gülen hareketinin terör örgütü olduğuna kimsenin
inanmadığı,  FETÖ’nün  CIA ve  ABD  ile  kesinlikle  bir  bağlantısının  olmadığı,   ABD’nin
Fetullah  Gülen’i  sınırdışı  etmesi  veya  iade  etmesi  için  bir  sebep  olmadığı”  şeklinde
açıklamalarda bulunduğu anlaşılmıştır.

10 Mart  günü Adana İli’ne giden şüpheli  Henri Jak Barkey’in,  13 Mart’a  kadar  Adana
ilinde bulunduğu, Adana’da bulunduğu süreçte herhangi bir otel kaydının bulunmadığı (şüphelinin
Adana İli’ndeki görüşme ve faaliyetlerini gizlemek amacıyla tedbir uyguladığı anlaşılmıştır), baz
bilgilerine göre yoğunlukla Seyhan İlçesi’nde bulunduğu, yalnızca 12 Mart günü saat 10:15 – 16:00
arası Karaisalı İlçesi’nde bulunduğu, Karaisalı İlçesi’ne gittiği süreçte +1 (202) 258 ****  ve 555
897 ****  numaralı iki GSM hattını da aktif olarak kullanmadığı, hatlardan yalnızca +1 (202) 258
****  numaralı ABD hattının internetini aktif olarak kullandığı (belirtilen günde baz bilgilerinde her
iki hattın da arama-aranma-sms alma-gönderme verileri bulunmamaktadır, yalnızca +1 (202) 258
****  numaralı  hatta  ait  internet  verileri  bulunmaktadır  ve bu veriler  aracılığıyla  sinyal/konum
bilgileri  tespit  edilebilmiştir)  tespit  edilmiş,  fakat  şüphelinin  yakalanmamak  için  uyguladığı
tedbirlerden dolayı  hem Karaisalı  İlçesi’nde hem de Seyhan İlçesi’nde kimlerle  görüştüğü teyit
edilememiştir.

Şüphelinin,  13  Mart  2016  tarihine  kadar  Adana  İli’nde  çeşitli  görüşmeler  yaptığı,
sonrasında İstanbul’a döndüğü ve aynı gün Süleymaniye Forumu’na katılmak üzere Irak Ülkesi’ne
gittiği, 19 Mart günü tekrar İstanbul’a geldiği ve aynı gün yurtdışına çıkış yaptığı tespit edilmiştir.

Bu süreçte 10 Mart 2016 tarihinde, şüpheli Henri Jak Barkey ile sıkı ilişkileri olan, birçok
defa Türkiye özelinde ortak çalışmalar yürüttüğü, şüphelinin sabaha kadar darbe girişimini birlikte
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takip  ettiği  kişilerden  Ali  Vaez’in  kıdemli  analist  olarak  çalıştığı  International  Crisis  Group’un
George Soros ile birlikte kurucularından olan ve aynı zamanda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü
lideri  Fetullah  Gülen’in  ABD’de  ikamet  etmesi  amacıyla  Yeşil  Kart  (Green  Card)  alması  için
mahkemeye tavsiye mektubu sunan ABD’nin Ankara eski Büyükelçisi Morton I. Abramowitz ile
yine  ABD’nin Ankara eski Büyükelçisi Eric Edelman’ın 10 Mart 2016 tarihinde Washington Post
Gazetesi’nde  “Turkey’s  Erdogan must  reform or  resign”  (Erdoğan  reform yapmalı  ya  da  istifa
etmeli) başlıklı makale yayınladıkları, makale içeriğinde;

“We continue to believe that a strong, stable and democratic Turkey is both possible and
essential. But this requires a government committed to these goals and intent on achieving them. If
Erdogan still wants to deliver a brighter future for his country, he has to reform or resign.” (Güçlü,
istikrarlı ve demokratik bir Türkiye'nin mümkün ve gerekli olduğuna inanmaya devam ediyoruz.
Ancak  bu,  bu  hedeflere  kendini  adamış  ve  bunları  başarmaya  niyetli  bir  hükümet  gerektirir.
Erdoğan hala ülkesi  için daha parlak bir  gelecek vermek istiyorsa,  reform yapması veya istifa
etmesi gerekiyor.) şeklinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin istifa etmesini istediklerini beyan
eden ifadelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

Şüpheli  Henri  Jak Barkey’in,  İstanbul  ve Adana illerinde biz  dizi  görüşmeler  yaptıktan
sonra Irak Ülkesi’ne gittiği 13 Mart 2016 tarihinde Ankara İli’nde Kızılay Güvenpark’ta görevli
emniyet  mensuplarına  yönelik  PKK  Silahlı  Terör  Örgütü  tarafından  bombalı  araçla  saldırı
düzenlendiği, şüphelinin Irak’ta çeşitli terör örgütlerinin üst düzey yöneticileri ile de görüşmeler
yaparak İstanbul’a geldiği 19 Mart 2016 tarihinde ise, şüphelinin daha önceden Financial Times
Gazetesi’ne verdiği demeçte beyan ettiği gibi DEAŞ Silahlı Terör Örgütü tarafından İstanbul İli
Taksim İstiklal Caddesi’nde canlı bomba saldırısı gerçekleştirilmiştir.

Şüpheli Henri Jak Barkey’in İstanbul İli’nde faaliyetlerde bulunmasının ardından 10 Mart
günü Adana İli’ne gitmesiyle, aynı gün şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın da Fransa’ya gittiği 10 –
11 Mart 2016 tarihlerinde Fransa’da bulunduğu ve çeşitli görüşmeler yaptığı tespit edilmiştir.

Şüpheli Henri Jak Barkey’in 7 – 10 Mart tarihleri arasında İstanbul İli’nde, 10 – 13 Mart
tarihleri arasında Adana İli’nde yürüttüğü çalışmalar sonrası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca
hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimi Akıncı Üssü iddianamesinde anlatıldığı üzere darbe girişimini
yöneten firari Adil Öksüz’ün, 14 Mart 2016 günü Ankara İli’ne giderek darbe hazırlığına ilişkin bir
dizi toplantı yaptığı, sonrasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen ile darbe
girişimi hakkında toplantı yapmak üzere 17 Mart 2016 günü Amerika Birleşik Devletleri’ne gittiği,
aynı  dönemde  darbenin  üst  düzey  yöneticilerinden  Kemal  Batmaz,  Hakan  Çiçek  ve  Nurettin
Oruç’un da toplantı için Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğu anlaşılmıştır.

Amerika  Birleşik  Devletleri’nde  FETÖ/PDY Silahlı  Terör  Örgütü  lideri  Fetullah  Gülen
başkanlığında  yapılan  darbe  hazırlığı  toplantıları  sonrasında,  Fetullah  Gülen’in  Pensilvanya’da
bulunan malikanesinde, 19 Mart 2016 tarihinde bir konuşma (örgüte ait www.herkul.org uzantılı
sitede “Bamteli – Sıfır Sorun” adıyla yayınlanan konuşma) yaptığı tespit edilmiştir. Konuşmada,
örgüt  lideri,  örgütün  TSK  içerisindeki  yapılanmasında  yer  alan  mensuplarına  mesaj  vermek
amacıyla  hâki  renk  (asker  yeşili)  bir  pardesü  giymiş  ve  konuşmanın  15’36’’  dakika  36’ncı
saniyesinde, kurmakta olduğu cümleyi bir anda yarıda keserek ilgisiz bir şekilde, tane tane ve son
derece dikkat çekici vurgulu ifadelerle “antır parantez umum adına konuşuyorum, umum islam
toplumu adına, kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum” (örgüt liderinin
Kapadokya kelimesini  TSK mahrem yapısı  için kullandığı  bilinmektedir) şeklinde  beyanda
bulunmuş,  iktidara  karşı  güç  kullanılması  gerektiğini  anlatmıştır.  Darbe  girişimine  ilişkin  ülke
genelinde yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan beyanlar ve yapılan tespitlerde, örgüt lideri
Fetullah  Gülen’in  TSK  içerisindeki  örgüt  mensuplarına  darbe  girişimi  talimatının  bizzat  kendi
talimatı  olduğunu  inandırmak  ve  örgüt  mensuplarını  ilk  ağızdan  motive  etmek  maksadıyla  bu
konuşmayı  yaptığı  anlaşılmıştır.  Nitekim  yürütülen  soruşturmalar  kapsamında  darbe  girişimine
yönelik hazırlanan iddianamelerde de 19 Mart 2016 tarihinde yapılan bu konuşma Fetullah Gülen’in
TSK içerisindeki örgüt mensuplarına darbe girişimi talimatı olarak kabul edilmiştir.
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FETÖ/PDY Silahlı  Terör  Örgütü lideri  Fetullah  Gülen’in bu konuşmasının  ardından 21
Mart 2016 tarihinde, ABD Washington merkezli düşünce kuruluşu American Enterprise Institute
resmi  internet  sitesinde  (www.aei.org/foreign-and-defense-policy/middle-east/could  -there-be-a-
coup-in-turkey) Michael Rubin tarafından “Could There Be A Coup In Turkey? (Türkiye’de bir
askeri  darbe  olabilir  mi?)”  başlığıyla  makale  yayınlandığı  tespit  edilmiş,  makale  içeriğinde
Cumhurbaşkanı  Sayın  Recep  Tayyip  Erdoğan’ın  Saddam Hüseyin’e  benzetilerek  yargılanacağı,
Türkiye’nin NATO üyeliğinin askeri darbenin yapılması konusunda sorun oluşturmayacağı, ABD
hükümeti tarafından darbe ile ilgili göstermelik bir kınama mesajı yayınlansa da yeni yönetimle iyi
ilişkiler olunacağı şeklinde bir anlamda darbecilere güvence veren ifadelerin yer aldığı anlaşılmıştır.

Makalenin yayınlandığı 21 Mart 2016 günü Adil Öksüz, Amerika Birleşik Devletleri’nden
Türkiye’ye dönerek darbe hazırlık toplantılarına hız vermiştir.

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimi Akıncı Üssü
iddianamesinde anlatıldığı üzere, darbe girişimini yöneten firari Adil Öksüz, örgüt lideri Fetullah
Gülen’le  bir  sonraki toplantı  için  20 Haziran 2016 tarihinde Nurettin  Oruç ile  birlikte Amerika
Birleşik Devletleri’ne gitmiş, 25 Haziran 2016 tarihinde Hakan Çiçek ile birlikte Amerika Birleşik
Devletleri’nden dönmüştür. Şüpheli Henri J. Barkey’in ise Adil Öksüz’den bir gün sonra 26 Haziran
2016 tarihinde Türkiye’ye geldiği,  3 Temmuz 2016 tarihine kadar Türkiye’de çeşitli  görüşmeler
yaptığı ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiştir.

Şüpheli Henri Jak Barkey’in 26 – 29 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da bulunduğu, 30
Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır İli’ne giderek Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar İlçeleri’nde
çeşitli görüşmeler yaptığı ve aynı gün akşam tekrar İstanbul’a döndüğü, 3 Temmuz 2016 tarihine
kadar İstanbul İli’nde bulunduğu anlaşılmıştır.

Şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın ise şüpheli Henri Jak Barkey’in İstanbul’a gelişinden
bir  gün  sonra  27  Haziran  2016  tarihinde  Diyarbakır  İli’ne  gittiği  ve  aynı  gün  İstanbul’a  geri
döndüğü tespit edilmiştir.

Bu  süreçler  devam  ederken  önce  7  haziran  2016  tarihinde  PKK/KCK  silahlı  terör
örgütünün alt yapılanması olan TAK oluşumu tarafından Fatih ilçesi Vezneciler mevkiinde bombalı
araçla  13 kişinin ölümü ile  sonuçlanan intihar  saldırısı  gerçekleştirildiği,  devamında 28 haziran
2016 tarihinde de Bakırköy Atatürk Havalimanında DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından havaalanı
içerisinde  bombalı  ve silahlı  intihar  saldırısında 48 kişinin ölümüne sebebiyet  veren saldırının
gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Şüphelinin  İstanbul’da  bulunduğu dönemde yoğun olarak  Beşiktaş,  Nişantaşı,  Teşvikiye
bölgelerinde bulunduğu, 1 Temmuz günü ise Büyükçekmece İlçesi’ne gittiği tespit edilmiştir.

Şüpheli  Henri  Jak  Barkey,  3  Temmuz  2016  tarihinde  Türkiye’den  çıkış  yapmış  ve  15
Temmuz 2016 günü sabah saatlerinde darbe girişimini takip etmek amacıyla Türkiye’ye tekrar giriş
yaptığı tespit edilmiştir.

Şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  ise  şüpheli  Henri  Jak  Barkey’in  Türkiye’den
ayrılmasından sonra 6 Temmuz 2016 tarihinde Fransa Ülkesi’ne gittiği, 6 Temmuz– 10 Temmuz
2016 tarihleri arasında Fransa’da bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu  süreçte,  Ankara  Cumhuriyet  Başsavcılığı’nca  hazırlanan  15  Temmuz  darbe  girişimi
Akıncı Üssü iddianamesinde anlatıldığı üzere darbe girişimini yöneten firari Adil Öksüz, Kemal
Batmaz  ile birlikte 11 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY Silahlı  Terör Örgütü lideri  Fetullah
Gülen ile darbe girişimini son kez görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiş ve 13
Temmuz 2016 tarihinde  Türkiye’ye geri dönmüştür.

Adil  Öksüz’ün  FETÖ/PDY  Silahlı  Terör  Örgüt  lideri  Fetullah  Gülen  ile  son  darbe
toplantısını yapıp Türkiye’ye döndüğü 13 Temmuz 2016 günü, ABD Kongresi Avrupa, Avrasya ve
Ortaya  Çıkan  Tehditler  Alt  Komitesi’nde  Dana  Rohrabacher  başkanlığında  “Türkiye’nin
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Demokratik Gerilemesi” oturumu düzenlendiği, oturuma şüpheli Henri Jak Barkey, Alan Makovsky
ve  Fevzi  Bilgin’in  konuşmacı  olarak  davet  edildiği,  oturumda  genel  olarak  Türk  hükümetinin
demokrasi ve insan hakları konusunda ihlallerde bulunduğu, özellikle son 3 yılda (2013 sonrası)
Türkiye’nin ifade özgürlüğü, yargı süreci, bireysel ve medeni haklar konusunda kötüleştiği, Gülen
hareketinin hoşgörülü İslam imajına sahip olduğu, bunun hayranlık uyandırıcı olduğu, bu hareketin
masonlar  ve Rotary Kulübü’ne benzer  iyi  bir  yapı  olduğu yönünde konuşmaların  geçtiği  tespit
edilmiştir. 

Sonuç olarak;
Yukarıda anlatılan süreç göz önünde bulundurulduğunda, şüpheliler Mehmet Osman Kavala

ve  Henri  Jak  Barkey’in  15  Temmuz  darbe  girişimi  öncesindeki  faaliyetlerinin  darbe  girişimi
hazırlıkları ile kesiştiği, bu durumun her iki şüphelinin de 15 Temmuz darbe girişiminden önceden
haberdar  oldukları  ve  darbe  girişiminin  alt  yapısını  oluşturmak  için  yurtiçi  ve  yurtdışı  bir  dizi
bağlantı kurdukları, son olarak da şüpheli Henri Jak Barkey’in 15 Temmuz günü Türkiye’ye gelerek
darbe girişimini İstanbul Büyükada’da sabaha kadar takip ettiği ve yurtdışı bağlantılarını gece boyu
devam ettirdiği anlaşılmıştır.

5- BÜYÜKADA DARBE TOPLANTISI

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz  darbe girişimine yönelik
yürütülen çalışmalarda;

İçerisinde şüpheli Henri Jak Barkey’in de bulunduğu yabancı istihbarat servisleri ile ilişkili
bazı  kişilerin  15  Temmuz  günü  İstanbul  iline  gelerek  Büyükada’da  bulunan  Splendid  Otel’de
toplantı yaptıkları bilgisi edinilmesi üzerine konu detaylı olarak araştırılmıştır.

Yapılan çalışmalarda;
15-17 Temmuz 2016 tarihleri  arasında Büyükada Splendid Otel’de “İran ve Komşuları”

isimli toplam 15 kişinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiği, toplantıya;
 Henri Jak Barkey,
 Ellen Beth LAIPSON,
 Ellie GERANMAYEH,
 Ahmed MORSY,
 Marwa DAOUDY, 
 Masood KAROKHAIL,
 Ali VAEZ (Alireza VAEZZADEH),
 Samir SUMAIDA’IE,
 Julia ROMANO,
 Sylvia TİRYAKİ,
 Michael ASIEDU,
 İbrahim Mensur AKGÜN,
 Bayram SİNKAYA,
 Pınar  ARIKAN SİNKAYA isimli  şahısların  katıldığı,  Hussaih  HAQQANI isimli

şahsın  ise  davetliler  arasında  bulunduğu  fakat  o  gün  Türkiye’ye  gelmediği,  ayrıca  Ellie
GERANMAYEH isimli  şahsın sevgilisi  olduğu iddia  edilen  Scott  PETERSON isimli  şahsın da
toplantı sürecinde otelde bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantının,  Woodrow Wilson International  Center  for  Scholars  (Wilson Center)  isimli,
merkezi  ABD’de  bulunan  sivil  toplum/düşünce  kuruluşunun  Middle  East  Program (Orta  Doğu
Programı) bölümü tarafından organize edildiği,  bu bölümün başkanının şüpheli  Henri J.  Barkey
olduğu,
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Toplantının Wilson Center tarafından Kültür Üniversitesi’ne bağlı Global Political Trends
Center (GPOT) ile işbirliği içerisinde düzenlendiği tespit edilmiştir.

Toplantının  planlama  sürecine  ilişkin   Global  Political  Trends  Center  (GPOT)  başkanı
İbrahim  Mensur  Akgün  03.08.2016  tarihinde  İstanbul  Terörle  Mücadele  Şube  Müdürülüğünce
alınan ifadesinde;

“...Wilson  Center  Amerika  Birleşik  Devletleri  Washington’da  bulunan  liberal  köklü  bir
düşünce kuruluşudur. Wilson Center’ın Ortadoğu direktörü Henri Barkey’dir. 2016 yılı şubat ya da
mart  ayında  Henri  Barkey  ile  ‘İran  ve  Komşuları’ üzerine  İstanbul’da  bir  toplantı  yapmak
istediklerini ilettiler. Biz de kültür Üniversitesi GPOT olarak bu teklifi kabul ettik. İlk olarak 2016
yılı mayıs ayının başında yapmayı planlamıştık ancak kendileri toplantı için gerekli olan fonu yani
gelecek  katılımcıların  masraflarının  karşılanacağı  parayı  çıkartamadıklarından  dolayı  ileri  bir
tarihte yapılmak üzere ertelendi. Daha sonra görüşmelerimiz devam etti yapılan görüşmelerde ve
Henri  Barkey  ile  yapmış  olduğumuz  yazışmalarda  hem  tatil  ayı  olması  ve  hafta  sonuna  denk
gelmesinden ötürü bize 15-17 Temmuz 2016 tarihini ilettiler, biz de herhangi bir sakınca görmedik
ve bu tarihi kabul ettik. Daha sonra ayrıntıları ise GPOT ekibi ile Wilson Center ekibi karşılıklı
yazışmalarla kararlaştırdılar...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Splendid  Otel’de  yapılan  toplantıya  katılan  aynı  zamanda  GPOT  Center’da  yönetici
pozisyonunda  olan  Sylvia  Tiryaki  08.08.2016  tarihinde  İstanbul  Terörle  Mücadele  Şube
Müdürlüğünce alınan ifadesinde;

“...Ben aslen Slovakya vatandaşıyım ve ailem de hala Slovakya’da yaşamaktadır. Bugüne
kadar  bütün  eğitimimi  Slovakya’da  aldım.  2003  yılından  bu  yana  kadar  Kültür  Üniversitesi
Uluslararası  İlişkiler  Bölümü’nde  öğretim  üyesiyim.  Aynı  zamanda  TESEV’de  Kıbrıs  meselesi
konusunda  part-time  çalışmışlığım  vardır.  Türkiye’de  başka  herhangi  bir  üniversitede  görev
yapmadım ve herhangi  bir  kurs almadım. Kültür  Üniversitesi’ne bağlı  GPOT (Global  Political
Trends  Center)  biriminin  yöneticilerinden  biriyim.  Bu  birimin  başkanı  ise  İbrahim  Mensur
Akgün’dür. Wilson Center Amerika Birleşik Devletleri Washington’da bulunan dünyanın en prestijli
düşünce kuruluşudur. Wilson Center Ortadoğu direktörü Henri Barkey’dir. Henri Barkey’i yaklaşık
10 yıl önce ilk olarak görmüştüm. Kendisiyle bugüne kadar çeşitli tarihlerde ve çeşitli ülkelerde
yapılan  konferanslarda karşılaşmıştık.  2016 yılı  şubat  ya da mart  aylarında bölüm başkanımız
İbrahim Mensur Akgün bana Wilson Center’dan bir teklif geldiğini ancak konusunun ne olduğunu
belirtmedi.  Ben de Wilson Center dünya üzerinde prestijli  bir  kuruluş olduğundan dolayı kabul
etmemiz  yönünde  görüş  belirttim.  Bu  görüşmeleri  Wilson  Center  ile  İbrahim  Mensur  Akgün
gerçekleştirdi.  Toplantı  ilk  olarak  2016  yılı  mayıs  ayında  yapılacaktı  ancak  maddi
imkansızlıklardan  dolayı  ertelendi  ve  bu  tarihte  gerçekleştirilemedi.  Daha  sonra  görüşmeler
devam etti ve toplantının 15-17 Temmuz 2016 tarihinde yapılması fikri Wilson Center tarafından
GPOT olarak bize iletildi.  Biz de bu tarihte herhangi bir sakınca görmedik ve teklifi kabul ettik.
Daha sonra ayrıntılar için gerekli yazışmaları GPOT olarak Gamze Coşkun ile Wilson Center ekibi
karşılıklı oalrak yaptılar. Ben de maddi konularla ilgili Wilson Center’da Henri Barkey ile birkaç
defa yazışma yaptım...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Alınan ifadelerden de anlaşıldığı üzere toplantının yapılması ve tarihi ile ilgili ayarlamalar
Wilson  Center  Ortadoğu  Programı  direktörü  şüpheli  Henri  J.  Barkey  tarafından  planlanmış  ve
Kültür  Üniversitesi  GPOT  Center  yetkililerine  bildirilmiştir.  Ayrıca  toplantı  tarihinin
belirlenmesinde dikkat çekici bir durum vardır. Şüpheli Henri J. Barkey, ilk olarak toplantının 2016
yılı  mayıs  ayında  yapılacağını  bildirmiş  fakat  mayıs  ayının  başında  toplantı  tarihinin  Wilson
Center’ın fon ayarlamakta sıkıntı çektiği gerekçesiyle ertelendiğini bildirmiş, ilerleyen zamanlarda
da toplantının 15 Temmuz 2016’da gerçekleşeceğini iletmiştir.

Şüpheli  Henri  J.  Barkey,  Wilson  Center’ın  Ortadoğu  Programı  (2015-2017)  direktörü
olarak çalışmıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Politika Planlama bölümünde Ortadoğu, Türkiye,
Doğu Akdeniz ve istihbarat konularında görev yapmıştır. İstanbul’da doğmuş ve çok iyi derecede
Türkçe bilen şüpheli Henri J. Barkey ABD bürokrasisinde “Türkiye Uzmanı” olarak tanınmaktadır
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ve şüphelinin uzun yıllar  Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu ülkelerine yönelik istihbarat
faaliyetlerinde kıdemli analist olarak görev aldığı bilinmektedir.

Halen Dış İlişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations – CFR)’nde görevli olan şüpheli
Henri  J.  Barkey,  2008-2011  yılları  arasında  Carnegie  Uluslararası  Barış  Vakfı  (Carnegie
Endowment for International Peace)’nda görev almıştır. 

Şüphelinin, CIA’nin Ulusal İstihbarat Konseyi (National Intelligence Council) eski başkan
yardımcılığı yapmış, uzun yıllar CIA Türkiye istasyon şefi ve Ortadoğu masası şefi olarak çalışmış
olan ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen’in ABD’de ikamet etmesi amacıyla
Yeşil Kart (Green Card) alması için mahkemeye tavsiye mektubu sunan Graham Fuller ile yakın
ilişki içerisinde olduğu bilinmektedir. Ayrıca Henri J.  Barkey ile Graham Fuller’in 1998 yılında
“Türkiye’nin Kürt Meselesi” (Turkey’s Kurdish Question) isimli ortak kitapları yayınlanmıştır.

Toplantının Türkiye bölümünü koordine eden Global Political Trends Center (GPOT)
yöneticisi  Sylvia  Tiryaki,  08.08.2016  tarihli  ifadesinde  “...  Toplantıya  katılan  yabancı
katılımcılar  Wilson  Center  tarafından  önerildi,  Türk  katılımcılar  ise  bizim  tarafımızdan
önerildi  ...”  şeklinde  beyanda  bulunmuştur.  Yine  şüpheli  Henri  J.  Barkey  de  darbe
girişiminden  sonra  katıldığı,  Ruşen  Çakır’ın  sunduğu  Medyascope  isimli  programın  27
Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan “Henri Barkey ile 15 Temmuz Darbe Girişimi Üzerine
Söyleşi” başlıklı bölümünde toplantının kendisi tarafından organize edildiğini, katılımcıların
da yine kendisi tarafından belirlenerek davet edildiğini beyan etmektedir.

Toplantıya ilişkin yapılan çalışmalarda;
Hakkında soruşturma evrakı ayrılan şüpheli Ellen Beth Laipson’un 15 Temmuz 2016 günü

Samir Sumaida’ie (Samir Shakir Mahmood) ve Ahmed Morsy ile birlikte Splendid Otel’e geldiği,
Samir Sumaidaie’in saat 11:38’de otele kayıt yaptırdığı ve 11 numaralı odada konakladığı,
Şüpheli  Ellen  B.  Laipson’un saat  11:39’da  otele  kayıt  yaptırdığı  ve 14 numaralı  odada

şüpheli Henri J. Barkey ile birlikte konakladığı,
Ahmed Morsy’nin ise saat 11:44’te otele kayıt yaptırdığı ve 31 numaralı odada konakladığı,
Şüpheli Henri J. Barkey’in 15 Temmuz 2016 günü Julia Romano ve Massoud Karokhail ile

birlikte Splendid Otel’e geldiği,
Massoud  Karokhail’in  saat  14:23’te  otele  kayıt  yaptırdığı  ve  10  numaralı  odada

konakladığı,
Julia Romano’nun saat 14:25’te otele kayıt yaptırdığı ve 16 numaralı odada konakladığı,
Şüpheli Henri J. Barkey’in ise saat 14:29’da otele kayıt yaptırdığı ve 14 numaralı odada

şüpheli Ellen B. Laipson ile birlikte konakladığı,
Ellie Geranmayeh’in 15 Temmuz 2016 günü Scott  Peterson ile birlikte  Splendid Otel’e

geldiği,
Ellie Geranmayeh’in saat 18:17’de, Scott Peterson’ın ise 18:19’da otele kayıt yaptırdığı ve

7 numaralı odada birlikte konakladıkları,
Ali Vaez’in (Alireza Vaezzadeh) 15 Temmuz 2016 günü saat 21:51’de Splendid Otel’e tek

olarak gelip kayıt yaptırdığı ve 22 numaralı odada konakladığı,
İbrahim Mensur Akgün’ün 15 Temmuz 2016 günü Sylvia Tiryaki, Michael Asiedu, Bayram

Sinkaya ve Pınar Sinkaya ile birlikte Splendid Otel’e geldiği,
İbrahim  Mensur  Akgün’ün  saat  20:49’da  otele  kayıt  yaptırdığı  ve  17  numaralı  odada

konakladığı,
Bayram Sinkaya’nın saat 20:46’da, eşi Pınar Sinkaya’nın ise 20:49’da otele kayıt yaptırdığı

ve 30 numaralı odada birlikte konakladıkları,
Sylvia Tiryaki adına saat 20:39 (91 numaralı oda) ve 20:43’te (61 numaralı oda) iki adet

kayıt bulunduğu, (Alınan ifadelerde otel görevlilerinin kayıt yaptıkları esnada Sylvia Tiryaki isimli
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şahsın asistanı Michael Asiedu’nun pasaportunun yanında olmadığı bu sebeple Michael Asiedu’nun
kaldığı odanın da Sylvia Tiryaki adına kayıt yapıldığı anlaşılmıştır.)

Marwa Daoudy’nin 15 Temmuz 2016 günü saat 21:51’de Splendid Otel’e tek olarak gelip
kayıt yaptırdığı ve 22 numaralı odada konakladığı,

Splendid  Otel’de  konaklama  yapan  kişilerin  17  Temmuz  2016  günü  öğle  saatlerinde
peyderpey otelden ayrıldıkları,

Bu kişilerin  bir  kısmının Splendid Otel’den ayrıldıktan  sonra  Taksim’de bulunan Tünel
Residence isimli otelde konakladıkları tespit edilmiştir.

Tünel Residence Otel’de 17 Temmuz 2016 günü;
Ahmed Morsy’nin 106 numaralı odada,
Samir Sumaida’ie (Samir Shakir Mahmood)’nin 201 numaralı odada,
Julia Craig Romano’nun 301 numaralı odada,
Massoud Karokhail’in 306 numaralı odada,
Marwa Daoudy’nin 701 numaralı odada,
Henri J. Barkey ile Ellen B. Laipson’ın 406 numaralı odada birlikte,
Bayram Sinkaya ve eşi Pınar Sinkaya’nın 601 numaralı odada birlikte konakladıkları,

konaklayan  kişilerin  birçoğunun  18  Temmuz  günü  otelden  ayrıldıkları,  fakat  şüpheli  Henri  J.
Barkey ile Ahmed Morsy’nin 18 Temmuz 2016 günü de aynı otelde konakladıkları tespit edilmiştir.

Splendid Otel’de yapılan toplantının 16 ve 17 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleştirildiği
fakat  toplantıya katılan kişilerin 15 Temmuz günü otele gelerek darbe girişimi sürecinde otelde
bulundukları tespit edilmiştir.

Toplantının yapıldığı tarihte Splendid Otel’de şef garson olarak görev yapan Ayhan Ulaş
26.07.2016 tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan ifadesinde;

“... Henri Barkey, Ellen Laipson, Ali Vaez veya Ahmed Moorsy isimli şahıslardan birisinin
olduğu üçlü grup darbe gecesi bar kısmında gece geç saatlere kadar oturdular ve sürekli kendi
aralarında istişare yaparak önlerinde bulunan laptop ile  sürekli  gündemi takip ettiler,  özellikle
Henri Barkey sürekli bilgisayar ile birşeyler yazıyordu. O sıra gece iki buçuk üçtü ve ben o sırada
Ellen  Laipson’a  bitki  çayı,  Ali  Vaez  veya  Ahmed  Moorsy  isimli  şahıslardan  tam  olarak
hatırlayamadığım birisine konyak içkisi götürdüm. Henri Barkey o gece herhangi bir şey içmedi.
Onların bu esnada bir sıkıntılı ve endişeli oldukları belliydi ...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Toplatının yapıldığı tarihte Splendid Otel’in işletme müdürü olarak görev yapan Selime
Latife  Arzu  Junaid  26.07.2016  tarihinde  İstanbul  Terörle  Mücadele  Şube  Müdürlüğünce  alınan
ifadesinde;

“...  Otelimize  gelen  17  kişilik  grup  ile  ilk  geldikleri  gün  pek  fazla  ilgilenemedim.
15.07.2016  günü  saat  16:30  sıralarında  resepsiyondaki  görevlimiz  14  numaralı  odada  kalan
misafirin  internete  girmekte  problem  yaşadığını  bana  iletti,  ben  de  konuyu  çözmek  için  14
numarada kalan misafirin yanına gittim. Daha sonra adının Ellen Laipson olduğunu öğrendiğim
bayan şahısla 14 numaralı odanın içerisinde İngilizce konuşarak internet bağlantısının olmadığını
söyledi  ben  de  kontrol  ettiğimde  bağlantının  olmadığını  gördüm.  Benim  gitmemin  sebebi  de
otelimizde çalışanların İngilizce’lerinin pek iyi  olmamasıdır.  Ben odadayken adının daha sonra
Henri Barkey olduğunu öğrendiğim bey odaya geldi internet kullanmak zorunda olduğunu, saat
18:00’de canlı yayına bağlanmak zorunda olduğunu, internete bağlanacağı sessiz bir yer istediğini
söyledi.  Ben de ona otelimizin toplantı  salonunu arzu ederse kendi ofisimi de kullanabileceğini
söyledim. Teşekkür etti ben de resepsiyona 14 nolu misafirin saat 18:00’de canlı yayına bağlanmak
için  ofisimi  talep  ederse  açmalarını  söyledim.  Ben  saat  17:30  sıralarında  otelden  ayrıldım.
Ülkemizde  olayların  çıktığını  ve  darbe  söylentilerinin  çıktığını  duydum. Saat  23:30 sıralarında
otele geri geldim. Otelin diğer birçok misafiri teras kısmında oturuyorlardı. Ben misafirlere hal
hatırlarını sordum. Ondan sonra otelin lobisinde oturan Henri, eşi ve adını bilmediğim fotoğrafını
görsem tanıyabileceğim şahıslara  hal  hatırlarını  ve  bir  şey  isteyip  istemediklerini  sormak  için
yanlarına gittim. Benden içki istediler, içkilerinin gelmelerini beklerken Henri Barkey’in eşi olan
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Ellen Laipson bana İngilizce ‘Bu yaşanan olaylarla ilgili ne düşünüyorsunuz?’ diye sorunca ben de
kendisine ‘Bence dünyada bu tür yaşanan olaylar Amerika ve CIA’in bilgisi olmadan gerçekleşmez’
dedim. Henri Barkey de bana ‘Komplo teorileri’ dedi. Bu arada Henri Barkey’in lobide oturdukları
yerin biraz ilerisinde sehbada laptopu vardı. Bir laptopuna gidip bir kanepeye geliyordu. Devamlı
bir hareket halindeydi. Hatta ‘Bu yaşanan olaylar bizim için bir felaket siz ne düşünüyorsunuz bu
yaşanan olay sizce ciddi mi?’ diye kendilerine sorduğumda Henri Barkey Türkçe konuşarak ‘Bu
olay  çok  ciddiydi  ve  teğet  geçti’ dedi.  Garson o  sırada içeceklerini  getirince  ben yanlarından
ayrılarak diğer misafirlerin yanlarına gittim ...” şeklinde beyanda bulunmuş ve kendisine gösterilen
fotoğraflardan Henri Barkey ve Ellen Laipson ile birlikte gece lobide oturan diğer şahsın Ali Vaez
olduğunu teşhis etmiştir.

Yine toplatının yapıldığı tarihte Splendid Otel’in gece resepsiyon görevlisi olarak görev
yapan  Ahmet  Tan  25.07.2016  tarihinde  İstanbul  Terörle  Mücadele  Şube  Müdürlüğünce  alınan
ifadesinde;

“... 15.07.2016 günü akşam saatlerinde haberlerden darbe girişimi olduğunu ben ve diğer
arkadaşlarım öğrendik. Bu gruptaki müşterilerimizin darbe girişimi olmasına rağmen çok sakin
olduklarını  hatırlıyorum  ve  devamlı  telefonla  görüştükleri  dikkatimi  çekti.  Bu  gruptan  ismini
sonradan öğrendiğim Henri Barkey isimli şahıs resepsiyona gelerek ‘darbe girişiminin erkenden
önlenmesi iyi oldu eğer fark edilmeseydi çok daha kötü olabilirdi’ dedi, ben de tasdikler bir tavırla
kafa salladım. O gece Henri Barkey isimli müşterimiz ‘dışarıdan kendisine telefon geleceğini ve
sakin  bir  yer  var  mı’ diye  bana sordu.  Ben de  sabit  telefon  olan  sakin  bir  yer  olmadığı  ama
resepsiyonda bulunan telsiz telefonla konuşabileceğini söyledim. Hemen ardından telefon çaldı ve
kendisi  açarak  15-20  dakika  konuştu.  Ne  konuştuğunu  duymadım,  açıkçası  dikkat  etmedim.
Konuşması bittikten sonra telsiz telefonu da alarak bar bölümüne geçti, sabah saat 05:00’e kadar
cep  telefonu  ve  telsiz  telefonla  konuştu,  notlar  aldı.  Yanında  ismini  ve  yüzünü  hatırlamadığım
gruptan bir erkekle beraber oturdular...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Splendid  Otel’de  yapılan  toplantının  Türkiye  bölümünü  organize  eden  İbrahim Mensur
Akgün 0.08.2016 tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan ifadesinde;

“...  Yemekten sonra sohbet  ettiğimiz esnada eşim beni  arayarak ülkede darbe yapıldığı
şeklinde haberleri televizyondan gördüğünü söyledi. Sonra otelde odama geçtim, talavizyondan ve
internetten haberleri takip etmeye başladım. Gece sanırım saat 02:00 sıralarında otelin üzerinden
jet  geçince  ben  de  ne  olduğuna  bakmak  amacıyla  odadan  dışarı  çıkarak  baktım.  Odama geri
döndüğüm sırada gruptan sadece  Henri  Barkey’i  gördüm,  elinde  bulunan Ipad’den Türkiye’de
yaşanan olayları izlediğini gördüm. Kendisiyle birkaç dakika konuşup odama geçtim ...” şeklinde
beyanda bulunmuştur.

Splendid Otel’de yapılan toplantıya katılan Pınar  Sinkaya 09.08.2016 tarihinde İstanbul
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan ifadesinde;

“...  15  Temmuz  günü  eşimle  birlikte  Ankara’dan  uçakla  önce  Atatürk  Havalimanına,
oradan taksi ile Kabataş’a geçtik ve vapur ile Büyükada’ya gittik. Akşam saat 20:00 sıralarında
otele  ulaştık,  biz  otele  girdiğimizde katılımcılardan bazılarının otele  gelmiş  olduklarını  gördük.
Tanışma faslının  akabinde  hep beraber  akşam yemeği  yedik.  Yemeğin  ardından  eşimle  birlikte
yürüyüşe  çıktık  bu  sırada  kardeşimin  beni  arayarak  ‘birşeyler  oluyor  galiba  burada  uçaklar
uçuyor’ gibi  cümleler  kurması  üzerine  yaşananlardan  haberimiz  oldu  ve  hemen  otele  dönerek
odamızda  televizyondan  gelişmeleri  izlemeye  başladık.  Gece  boyunca  odadan  hiç  çıkmadık  ve
sabaha kadar televizyon izledik, sadece bir kez kahve almak amacıyla lobiye indim ve lobinin yan
tarafında  bulunan  bölümde  bizim  toplantının  katılımcılarının  bazılarını  laptoplarla  uğraşırken
gördüm ancak içlerinden sadece Ellie Geranmayeh isimli şahsı gördüğümden eminim, hızlıca geçip
gittiğim için diğerlerini tam seçemedim ...” şeklinde beyanda bulunmuştur.
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Şüpheli Henri Jak Barkey’in kullandığı +1 (202) 258 **** numaralı GSM hattının HTS
kayıtları incelendiğinde de, şüphelinin 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştiği gece saat 05:00’e
kadar  ABD,  İngiltere  ve  Fransa’ya  kayıtlı  birçok uluslararası  telefon numarası  ile  irtibatlarının
devam ettiği,  saat  04:00’e  kadar  da  telefonunun internetini  (gprs)  aktif  olarak  kullandığı  tespit
edilmiştir.

Ayrıca  şüphelinin  Splendid  Otel’e  ait  kablosuz  internet  ağını  (wifi)  da  gece  boyu aktif
olarak kullandığı otel çalışanları tarafından net bir şekilde ifade edilmiş, fakat yapılan çalışmalarda
o  tarihlerde  otelin  internet  ağını  kullanan  kullanıcılara  ait  iç  IP  ve  MAC  adres  kayıtları
bulunmadığından şüphelinin otelin internet ağından kimlerle irtibat kurduğu, hangi sitelere giriş
yaptığı tespit edilememiştir.

Alınan ifadelerde ve yapılan çalışmalarda, 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştiği
saatlerde şüpheli Henri J. Barkey, Ellen B. Laipson, Ali Vaez ve Ellie Geranmayeh’in sabaha
kadar darbe girişimini takip ettikleri, gelişmeleri birlikte değerlendirdikleri ve yoğun şekilde
uluslararası irtibatlar kurdukları anlaşılmıştır.

Bununla birlikte;
Şüpheli Henri J. Barkey ile birlikte sabaha kadar darbe girişimini takip eden Avrupa Dış

İlişkiler  Konseyi  (ECFR-European  Council  on  Foreign  Relations)  Ortadoğu  ve  Kuzey  Afrika
Programı  Müdür  Yardımcısı  ve  kıdemli  politika  üyesi  Ellie  Geranmayeh’in,  Sayın
Cumhurbaşkanımızın  demokrasiyi  korumak  ve  darbeyi  önlemek  amacıyla  vatandaşlarımızı
meydanlara  çağırmasının  hemen  ardından  saat  00:33’te  @EllieGeranmayeh  isimli  Twitter
hesabından  “#Erdogan  FaceTiming  CNN  Turk-calls  on  people  to  pour  into  street  while
apparently going to neighbouring country for safety #Turkey #coup” (Erdoğan güvenliği için
komşu bir ülkeye giderken, CNN Türk’te facetimedan insanları sokağa dökülmeye çağırıyor)
şeklinde  paylaşımda  bulunarak  darbeyi  önlemek  için  sokağa  çıkan  vatandaşlarımıza
dezenformasyon amaçlı yalan bilgiler verdiği,

Darbe  girişimini  sabaha  kadar  takip  eden  şüpheli  Henri  J.  Barkey’in  ise  darbe
girişiminin henüz başlarında saat 00:26’da @hBarkey isimli Twitter hesabından “If this was a
serious coup they would have captured the President and Prime Minister” (Bu ciddi bir darbe
olsaydı,  Cumhurbaşkanı  ve  Başbakanı  yakalarlardı)  şeklinde  paylaşım  yaptığı  tespit
edilmiştir.
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Şüpheli Henri Jak Barkey’in bu tweetinden yaklaşık 30 dakika sonra Cumhurbaşkanı
Sayın  Recep  Tayyip  Erdoğan’ın  konakladığı  Marmaris’teki  otele  darbeci  teröristler
tarafından  saldırı  yapılmış  ve  Cumhurbaşkanlığı  koruma  polisleri  ile  darbeci  teröristler
arasında  çatışmalar  yaşanmıştır.  Cumhurbaşkanı  Sayın  Recep  Tayyip  Erdoğan’ın  otelden
ayrıldığının ve uçakla başka bir şehre gitmek üzere olduğunun darbeci teröristler tarafından
anlaşılması  üzerine,  şüpheli  Henri  J.  Barkey  ve  Ellen  B.  Laipson’un  da  analist  olarak
çalışmalarına  katıldığı  Stratfor’un  resmi  twitter  hesabından  Sayın  Cumhurbaşkanı’nın
uçağının uçuş bilgileri ve koordinatları yayınlanmıştır.

Sonuç olarak, yapılan çalışmalarda;
Şüpheli  Henri  Jak Barkey’in,  15  Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı  terör

örgütü  unsurları  tarafından  gerçekleştirilen  darbe  girişimini  takip  etmek,  gerektiğinde
yönlendirmek ve özellikle darbenin başarılı olması sonrası darbenin uluslararası destekçileri
ile koordinasyonu sağlamak üzere darbe girişimi gecesi Türkiye’de bulunduğu  ve her türlü
ihtimale karşı burada bulunmasını açıklayabilmesi amacıyla Splendid Otel’deki göstermelik
bir toplantıyı organize ettiği, kendisiyle birlikte darbeyi takip etmesi için Ellen Beth Laipson,
Ali Vaez ve Ellie Geranmayeh’i de toplantının katılımcıları arasında gösterdiği, darbe gecesi
diğer  katılımcıların  darbe  sürecini  takip  ettiğine  dair  bir  bilgi  bulunmamasına  karşılık
şüpheliler Henri Jak Barkey, Ellen B. Laipson ve Ali Vaez’in darbe girişimi süresince tüm
gelişmeleri  sabaha  kadar  birlikte  takip  ederek  uluslararası  irtibatları  sağladıkları
anlaşılmıştır.

Bununla  birlikte;  her  ne  kadar  toplantının  İstanbul  kısmındaki  organizasyonu  sağlayan
Kültür Üniversitesi’ne bağlı Global Political Trends Center (GPOT) yöneticileri İbrahim Mensur
Akgün ve Sylvia Tiryaki toplantı için Splendid Otel’in ayarlanmasının GPOT olarak kendi tercihleri
olduğunu beyan etmiş iseler de, şüpheli Henri J. Barkey darbe girişiminden sonra katıldığı, Ruşen
Çakır’ın  sunduğu Medyascope  isimli  programın  27  Temmuz 2016  tarihinde  yayınlanan  “Henri
Barkey ile 15 Temmuz Darbe Girişimi Üzerine Söyleşi” başlıklı bölümünde, “... Şu var aslında ben
bunu Washington’da yapabilirdim. Ama İstanbul’da yapmaya karar verdim. Aslında çok basit, hem
bölgeden insan getirmek daha kolay, ikincisi İstanbul’a gitmek benim için hoş birşey. Üstelik de
benim kendim, ilk defa, yani ilk defa da olmasa bile, böyle düzenlediğim bir programı Büyükada’da
yapmak  istedim.  Çünkü  ben  aslında,  yani,  dünyada  en  çok  sevdiğim  yerlerden  bir  tanesi
Büyükada’dır. Dolayısıyla Büyükada’da yapmak istedim. Yani biraz, hem biraz İstanbul’dan uzak
olsun ki millet işte toplantı sırasında gidip başkalarıyla görüşmesin, hem rahat rahat konuşalım ve
dolayısıyla  İngiltere’den,  Türkiye’den,  Mısır’dan,  Afganistan’dan,  Amerika’dan  bir  sürü  insan
geldi...”  (Dosya  muhteviyatında  mevcut  olan  “Henri  Barkey  ile  15  Temmuz  Darbe  girişimini
konuştuk”  isimli  video  görüntüsünün  04:58-05:46  saniyeleri  arası)  şeklinde  toplantının
Büyükada’da yapılmasını bizzat kendisinin istediğini beyan etmiştir.

Yine toplantının yapıldığı tarihte Splendid Otel’de görev yapan Cafer Tanselen 26.07.2016
tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan ifadesinde;

“... Henri isimli şahıs daha sonra toplantı salonu çevresinde dolanarak tekrar geri geldi.
Bana  buralarda  büyüdüğünü,  Amerika’da  çalışmış  oldukları  şirkette  Türkiye’de  toplantı
yapmaya  karar  verdiklerinde  Splendid  Hotel’i  kendisinin  tavsiye  ettiğini  söyledi  ...”  şeklinde
toplantının Splendid Hotel’de yapılmasının şüpheli  Henri J.  Barkey’in istediğini kendi ağzından
beyan ettiğini bildirmiştir.

Şüpheli Henri Jak Barkey’in toplantıyı Büyükada’da planlama sebebinin ise darbe
girişimi  sürecinde  İstanbul’da  meydana  gelebilecek  olaylardan  etkilenmemek  amacıyla
olduğu açıktır. 
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Şüpheliler Henri Jak Barkey ve Ellen Beth Laipson uzun yıllardır birbirlerini tanımakta,
Ortadoğu ve Türkiye politikaları üzerine birlikte çalışmalar yürütmektedirler. 2005 yılında birlikte
“Iraqi  Kurds  and  Iraq’s  Future”  (Iraklı  Kürtler  ve  Irak’ın  Geleceği)  isimli  çalışmayı  birlikte
yayınlamışlardır. Uzun yıllar ABD istihbarat birimlerinde kıdemli analist olarak görev alan Henri
Barkey ve Ellen Laipson ülkemizde özelikle 1990’lardan itibaren PKK Silahlı  Terör  Örgütü ve
bölgedeki Kürt vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yürütmüşlerdir. Yine Ellen B. Laipson tarafından
2011 yılı sonlarında “Türkiye Kürtlerinin Eylem Planı” adı altında rapor düzenlendiği anlaşılmıştır.

Şüpheli Henri J. Barkey’in Ellen B. Laipson ile evli olduğuna yönelik açık kaynaklarda
bilgi  bulunsa  da,  şahısların  ABD  vatandaşı  olmaları  dolayısıyla  bu  bilginin  teyiti  mümkün
olmamıştır.  Ayrıca  şüphelilerin  otel  kayıtları  sırasında  beyan  ettikleri  pasaportlarında  da
soyisimlerinin farklı  olduğu,  şahısların  15 Temmuz günü Türkiye’ye farklı  uçaklarla  geldiği  ve
farklı tarihlerde farklı uçaklarla Türkiye’den ayrıldıkları anlaşılmıştır. Buna rağmen şüpheli Henri J.
Barkey, darbe girişimini takip etmek için bulunduğu Splendid Otel’de 14 numaralı odada Ellen B.
Laipson  ile  birlikte  konaklamış  olmaları  darbe  girişimini  birlikte  izleyip  kontrol  ettiklerini
göstermektedir. 

Ayrıca şüpheliler Henri J. Barkey ile Ellen B. Laipson Splendid Otel’den 17 Temmuz 2016
günü ayrıldıktan sonra  geçtikleri  Tünel  Residence  Otel’de de 406 numaralı  odada yine  birlikte
konakladıkları,  ancak  Türkiye’ye  giriş-çıkışlarını  ayrı  ayrı  yaptıkları,  aynı  uçakta  yolculuk
etmedikleri tespit edilmiştir.

Yine şüpheli Henri J. Barkey’in, darbe gecesi sabaha kadar darbe girişimini birlikte takip
ettiği  kişilerden  Ali  Vaez  ise,  International  Crisis  Group  (Uluslararası  Kriz  Grubu)’ta  İran  ve
Ortadoğu uzmanı olarak görevlidir. Resmi internet sitesinde misyonunu “daha barışçıl bir dünyayı
inşa edecek politikaları şekillendirmek ve savaşları önlemek” olarak belirten International Crisis
Group  (ICG),  dünyanın  birçok  bölgesinde  politik  araştırma  ve  analizler  yaparak  uluslararası
politikaları  yönlendiren/belirleyen,  merkezi  Brüksel’de  olan  ve  New  York,  Washington  ve
Londra’da yönetim birimleri bulunan bir düşünce kuruluşudur. ICG’nin kurucuları arasında, şüpheli
Mehmet  Osman  Kavala’nın  sıkı  ilişkileri  bulunan  Açık  Toplum  Vakfı  Enstitüsü  kurucusu
uluslararası spekülatör George Soros ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen’in
ABD’de ikamet etmesi amacıyla Yeşil Kart (Green Card) alması için mahkemeye tavsiye mektubu
sunan ABD’nin Ankara eski Büyükelçisi Morton I. Abramowitz bulunmaktadır.

Bununla birlikte;
Şüpheli Mehmet Osman Kavala’ya ait Apple marka 013439002313968 IMEI numaralı cep

telefonunun  yapılan  incelemesinde,  şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  kullandığı
osmanKavala@gmail.com isimli  mail  adresinden 15 temmuz darbe girişiminden önce,  Ali  Vaez
tarafından  kullanılan  avaez@crisisgroup.com  isimli  mail  adresi  ile  içeriği  tespit  edilemeyen
mailleşmelerin bulunduğu, dolayısıyla Ali Vaez isimli şahısla şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın
da irtibatlı olduğu tespit edilmiştir.

 ICG’nin kurucularından George Soros’un 06.11.2015 tarihinde Türkiye’ye geldiği, aynı
gün akşam şüpheli Mehmet Osman Kavala ve İshak Alaton ile birlikte bir davete katıldıkları ve
Apple  marka  013439002313968 IMEI numaralı  cep  telefonunun  yapılan  incelemesinde  şüpheli
Mehmet Osman Kavala’nın kendi  telefonundan George Soros  ve İshak Alaton’un fotoğraflarını
(IMG_4436.jpg,  IMG_4437.jpg,  IMG_4438.jpg,  IMG_4439.jpg,  IMG_4440.jpg,  IMG_4441.jpg,
IMG_4442.jpg, IMG_4443.jpg, IMG_4444.jpg ve IMG_4446.jpg isimli fotoğraflar) çektiği tespit
edilmiştir. ICG’nin ve Açık Toplum Enstitüsü’nün kurucusu George Soros’un Türkiye’ye gelişinin,
FETÖ/PDY  Silahlı  Terör  Örgütü’nün  yayın  organı  Zaman  Gazetesi’nin  15  Temmuz  darbe
girişiminden yaklaşık 9 ay önce 5 ekim 2015 tarihinde yayınladığı “Gülen Bebek” adıyla bilinen
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reklam filminden birkaç  hafta  sonra  gerçekleştiği  ve  şüpheli  Mehmet  Osman Kavala’nın  İshak
Alaton’la birlikte George Soros ile görüşme yaptığı  anlaşılmıştır.

Splendid  Otel’de  düzenlenen  toplantının  davetli  listesinde  bulunmayan  fakat  Ellie
Geranmayeh  ile  birlikte  gelerek  otelde  aynı  odada  konaklayan  Scott  Peterson,  ABD’de  kurulu
bulunan The Christian  Science  Monitor  isimli  basın  kuruluşunda deneyimli  Ortadoğu muhabiri
olarak çalışmaktadır. Scott Peterson’ın özellikle Ortadoğu ve Balkanlar’da rejim değişikliği ve iç
savaşların yaşandığı ülkelerde uzun yıllar uluslararası muhabirlik yapan deneyimli bir foto-muhabir
olduğu ve bu kapsamda sıcak çatışmaların gerçekleştiği dönemlerde Afganistan, İran, Irak, Cezayir,
Lübnan, Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan gibi ülkelerde bulunduğu bilinmektedir.

Bu  sebeple  Scott  Peterson’ın,  darbe  girişiminin  başarılı  olması  durumunda  uluslararası
kamuoyunu yönlendirici haberler yaparak dünya kamuoyuna servis etmesi amacıyla darbe girişimi
gecesi Splendid Otel’de bulunduğuna dair bulgulara ulaşılmıştır.

Nitekim, Splendid Otel’de yapılan toplantıya katılan Şaban Kardaş 09.08.2016 tarihinde
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan ifadesinde;

“... (16.07.2016)Akşam yemeğimizi otelin terasında, otelin diğer müşterilerinin de olduğu
bir ortamda yedik. Bulunduğum masada hatırladığım kadarıyla Mensur Akgün, Sylvia Tiryaki,
Ali Vaez, Ellie Geranmayeh, Scott Peterson vardı. Diğer konuklar da yan ve arka masalardaydı.
Yemeğe geçmeden önce gazeteci olan Scott Peterson Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan
bildiğim  kadarı  ile  Christian  Science  Monitor  isimli  gazete  için  Henri  Barkey  ile  mülakat
yapıyordu. Yemek esnasında yine görebildiğim kadarı ile masadaki diğer katılımcılar da Scott
Peterson’a darbe girişimi ile ilgili görüşlerini ifade ettiler ...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Toplantının yapıldığı tarihte Splendid Otel’in işletme müdürü olarak görev yapan Selime
Latife  Arzu  Junaid  26.07.2016  tarihinde  İstanbul  Terörle  Mücadele  Şube  Müdürlüğünce  alınan
ifadesinde;

“... Daha sonra otelimize Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gelen görevliler 15.07.2016
– 17.07.2016 tarihleri arasında kalan grup ile ilgili bilgi almak ve Henri Barkey’in iletişim bilgileri
hakkında soru sorduklarında Funda Hanım (Splendid Otel Ön Büro sorumlusu) Henri Barkey’in ilk
geldiğinde kendisini tanıtırken bırakmış olduğu aşağıda resimde görülen kartviziti gelen görevli
arkadaşlara teslim etti. İlçe Emniyet görevlileri bu arada kartviziti inceleyince Pensilvanya imzası
işte dedi ve kartviziti alıp gittiler. Onlar gittikten kısa bir süre sonra Funda Hanım yanıma gelerek
Henri  Barkey’in  giderken  resepsiyon  bankosunun  üzerine  yan  tarafta  görülen  zili  bıraktığını,
üzerinde Pensilvanya yazısının olduğunu ve kendisinin bu zili dolaba kaldırdığını söyledi. Ben de
zili getirmesini söyledim ve Pensilvanya yazısını görünce tekrar İlçe Emniyet görevlilerini arayarak
Henri  Barkey’in  bıraktığı  birşey  olduğunu,  teslim  etmek  için  karakola  geleceğimi  bildirdim ve
gelerek zili tesli ettim ...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Toplantının yapıldığı tarihte Splendid Otel’de şef garson olarak görev yapan Ayhan Ulaş
26.07.2016 tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan ifadesinde;

“...Bu  bahsedilen  17  kişilik  grup  17.07.2016  tarihinde  otelden  ayrıldıktan  sonra
resepsiyonda bulunduğum esnada masanın üzerinde yan tarafta fotoğrafı bulunan zili farkettim ve
zili  elime  alıp  baktığımda  Pensilvanya  yazasını  görünce  çok  şaşırdım  ve  bunu  direk  otelin
Pazarlama İşleri  Müdürü olan Funda hanıma götürerek teslim ettim. Bu zilin buraya otelimize
gelen 17 kişilik grup tarafından bırakıldığını düşünüyorum. Çünkü bu grup geldiklerinde dahi bu
zili  görmedim  ta  ki  bu  grup  gittikten  sonra  bu  zili  gördüm  fark  ettim  ...”  şeklinde  beyanda
bulunmuştur.

Toplantının  yapıldığı  tarihte  Splendid  Otel’de  resepsiyonist  olarak  görev  yapan  Osman
Ereli 26.07.2016 tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan ifadesinde;
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“... Yan tarafta resmi bulunan çanı resepsiyonda gördüm ancak kim tarafından bırakıldığını
bilmiyorum. Orada çalışan arkadaşlar ile artık çanımız var şeklinde şakalaştık. Üzerinde yazıların
bulunduğuna dikkat bile etmemiştim ...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Splendid Otel çalışanlarının ifadelerinden de anlaşıldığı üzere, şüpheli Henri J. Barkey’in
otelden ayrılırken, üzerinde FETÖ Silahlı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen’in 1999 yılından bu
yana  ikamet  ettiği  ve  15  Temmuz  darbe  girişimini  yönettiği  Amerika  Birleşik  Devletleri
Pensilvanya Eyaleti’nin isminin ve haritasının yer aldığı çanı resepsiyona bırakmıştır.

 Toplantıyı organize eden düşünce kuruluşu Wilson Center’ın  merkezi  Amerika Birleşik
Devletleri  Washington Eyaleti’nde Pennsylvania Bulvarı’nda,  ABD Başkanlık Sarayı’nın hemen
yanı başındadır ve Pensilvanya Eyaleti’nde herhangi bir birimi bulunmamaktadır. Şüpheli Henri J.
Barkey’in  Splendid  Otel’in  resepsiyonuna  bırakmış  olduğu  çanda  yazılı  olan  “Pennsylvania”
isminin ise Wilson Center’ın merkezinin bulunduğu Pennsylvania Bulvarı ile alakasının olmadığı
açıktır. Zira söz konusu çanın üzerinde Pennsylvania yazılı kırmızı zemin Pennsylvania Eyaleti’nin
haritası  şeklinde  çizilmiştir.  Dolayısıyla  bir  toplantı  için  darbe  girişiminin  gerçekleştiği  gece
İstanbul  Büyükada’da  bulunduğunu  iddia  eden  şüpheli  Henri  J.  Barkey’in,  darbe  girişimini
gerçekleştiren FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün yuvası olarak kabul edilen Pennsylvania Eyaleti’ni
simgeleyen  çanı  darbe  girişiminden  önce  Türkiye’ye  gelirken  yanında  getirmesi  ve  otelden
ayrılırken  de  bu  çanı  resepsiyona  bırakması  hayatın  olağan akışı  içerisinde  kabul  edilebilir  bir
davranış değildir  ve darbe girişimi sonrası  Türkiye’den ayrılarak bir  daha Türkiye’ye gelmeyen
şüpheli tarafından darbe girişimi ile ilgili verilmiş  bir mesaj mahiyetinde olduğu açıktır.

6- ŞÜPHELİLERİN EYLEMLERİ

6.1- ŞÜPHELİ MEHMET OSMAN KAVALA

İkinci Dünya Savaşı sonrasında istihbarat faaliyetlerinin, yalnızca bilgi toplama ve analiz
etmenin  ötesinde  diğer  devletlere  karşı  ekonomik,  siyasi,  kültürel,  ideolojik,  askeri  baskı
oluşturmak  için  aktif  ve  eylemsel  olarak  kullanılmaya  başlandığı,  birçok  ülke  istihbarat
birimlerinin, faaliyetlerini icra ederken sivil toplum kuruluşlarının ve akademik çalışmaların rahat
hareket edebilme özelliklerinden istifade ederek bu yapıları istihbarat faaliyetlerinde aktif olarak
kullandıkları  ve  özellikle  sivil  toplum  kuruluşlarının  yurtdışı  kaynaklı  fonlarla  yürüttükleri
faaliyetlerle bir toplum mühendisliği çalışması ortaya koydukları bilinmektedir.
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Bu kapsamda;
George Soros tarafından kurulan Açık Toplum Enstitüsü’nün temsilciliğini Türkiye’de ilk

olarak açan ve Türkiye’deki Açık Toplum Vakfı’nın kuruculuğunu da yapan şüpheli Mehmet Osman
Kavala, 2002 yılında Anadolu Kültür Sanat Tanıtım İletişim Yayın Bilgisayar Eğitim Danışmanlık
Hizmetleri Anonim Şirketi (Anadolu Kültür A.Ş.)’ni kurmuş ve Türkiye’deki faaliyetlerinin büyük
bir bölümünü kar amacı gütmeyen bu şirket üzerinden kontrol etmiştir. 

Anadolu  Kültür  A.Ş.’nin  resmi  internet  sitesi  www.anadolukultur.org  adresinde
destekleyenler başlığında belirtilen kurum ve kuruluşlar şunlardır:

- Açık Toplum Vakfı,
- Alman Başkonsolosluğu,
- Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu,
- British Council,
- Chevron,
- Chrest Foundation,
- The Cristensen Fund,
- DOEN,
- DVV,
- Eurasia,
- Eurimages Fund,
- European Commission,
- Global Dialogue,
- Goethe Enstitüsü,
- Gulbenkian,
- Hasna,
- Heinrich Böll Stiftung Derneği,
- Hollanda MATRA Programı,
- İstanbul2010,
- İsveç İstanbul Başkonsolosluğu,
- Mercator,
- Mimeta,
- Mondriaan,
- Mott,
- Prince Claus Fund,
- Robert Bosch,
- Sida,
- Swiss Academy for Development,
- Tranzit,
- Counterpart International,
- Plato Danışmanlık Ticaret A.Ş.
- Garanti,
- OSI Assistance (Open Society Institute – Açık Toplum Enstitüsü),
- European Cultural Foundation,
- Norveç Büyükelçiliği

(Soruşturmanın devam ettiği süreçte www.anadolukultur.org adresli siteden destekleyenler
bölümünün kaldırıldığı anlaşılmıştır.)

Şüpheli Mehmet Osman Kavala, Anadolu Kültür A.Ş. aracılığıyla özellikle Kürt, Ermeni,
Rum veya Hristiyan, Yahudi, Süryani, Ezidi kökenli vatandaşlarımıza yönelik ayrıştırıcı projeleri
fonlayarak toplumsal ayrışmayı tetikleyici faaliyetler yürütmektedir.
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Şüpheli,  Doğu  ve  Güneydoğu  Anadolu  Bölgeleri’nde  ikamet  eden  Kürt  kökenli
vatandaşlarımızın  Türkiye  Cumhuriyeti  Devleti  tarafından  öldürüldüğü,  ağır  insan  hakları
ihlallerine maruz bırakıldığı algısı oluşturan, PKK Silahlı Terör Örgütü ve uzantılarını topluma şirin
göstermeye çalışan bir dizi film, belgesel, araştırma, analiz faaliyetleri ile özellikle Kürt ve Ermeni
vatandaşlarımız arasında ayrılıkçı faaliyetleri destekleyici gerekli finansmanı sağlamaktadır. 

Şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  finanse  ettiği  faaliyetlerin  nasıl  bir  ayrışmayı
tetikleyeceğinin daha iyi anlaşılması için şüpheliden ele geçirilen Sandisk marka flash bellekte yer
alan belgeselleri incelemekte fayda vardır. Flash bellekte yer alan;

“00000001 – teaser tashih” isimli video içeriğinde, PKK Silahlı Terör Örgütü’nün Kadın
Savunma Birlikleri’nde (YPJ) yer aldığı anlaşılan kadın teröristlerle röportaj yapılarak hazırlanmış,
içeriğinde Drama İstanbul  Film Atölyesi tarafından hazırlandığı  belirtilen 5 dakika 58 saniyelik
“Rojava’nın  Işıkları  –  Kadın  Devrimi”  isimli  belgeselin  bulunduğu  tespit  edilmiştir.  Belgesel
içeriğindeki konuşmalarda açık bir şekilde “Kürt kadınlarının özgürlükleri için dağa çıkmaları”
özendirilmektedir.

“00000001 -  Kucuk_Kara_Baliklar_EnglishSubtitle_1080P” isimli  video içeriğinde,  yine
Drama İstanbul Film Atölyesi tarafından hazırlandığı belirtilen 2014 yılında yayınlanan 1 saat 19
dakika 9 saniyelik “Küçük Kara Balıklar – Güneydoğu’da Çocuk Olmak” isimli belgesel filmin
bulunduğu  tespit  edilmiştir.  Film  içeriğinde  “Türkiye  Cumhuriyeti’nin  Güneydoğu  Anadolu
Bölgesi’nde  yaşayan  Kürt  kökenli  vatandaşları  öldürdüğü”  algısı  oluşturan  anlatımlar
bulunmaktadır. 

Yine Şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın Apple marka telefonunun yapılan incelemesinde,
“Dersim’de köylerin yakıldığı ve halkın zorla göç ettirildiği” algısı oluşturan 1994 isimli belgesel
filmini hazırlamak için yönetmen Devrim Tekinoğlu’na maddi kaynak gönderdiği anlaşılmıştır.

İlk bakışta sanatsal çalışmalar olarak değerlendirilebilecek söz konusu belgeseller, aslında
Kürt  kökenli  vatandaşlarımızın  Türkiye  Cumhuriyeti  Devleti’ne  karşı  aidiyet  duygusunu  yok
etmeye yönelik provokatif çalışmalardır. Şüpheli Mehmet Osman Kavala, bu şekilde Kürt kökenli
vatandaşlarımıza yönelik kültürel  ve sanatsal  faaliyetleri  finanse ettiğini belirtse de esasında bu
faaliyetler her defasında onları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından ayrıştırmayı, uzaklaştırmayı
amaçlayan provokatif faaliyetler olarak gerçekleşmektedir.

Aynı şekilde Ermeni kökenli vatandaşlarımıza yönelik ise 1915 olaylarını sürekli gündemde
tutarak  ve  sözde  soykırım  olarak  niteleyerek,  bu  konuda  lobi  faaliyeti  yürüterek  Ermeni
vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı olumsuz tutum içerisinde olmalarına zemin
hazırlamaktadır. Şüpheli,  Anadolu  Kültür  A.Ş.  tarafından  22  Nisan  2015  tarihinde  “1915
yılında ölüme gönderilen Ermeni aydınları anısına” İstanbul’da düzenlenen “In Memoriam-
24  Nisan”  isimli  konser  ve  bunun  gibi  birçok  organizasyon  ile  sözde  Ermeni  soykırımı
iddialarını dillendirerek uluslararası alanda Türkiye karşıtı lobi faaliyeti yürütmektedir.

Nitekim, George Soros tarafından fonlanan ve şüpheli Mehmet Osman Kavala tarafından
ülkemizde  kurularak  faaliyet  yürütmüş  olan  Açık  Toplum  Vakfı’na  yönelik  Vakıflar  Genel
Müdürlüğü tarafından hazırlanan 16.10.2018 tarihli Denetim Raporu’nda;

“... Şikayet  dilekçesinde  belirtilen  ‘Ulusal  Basında  Nefret  Suçları  10  Yıl  10  Örnek’,
‘Ötekileştirme Süreçleri’, ‘Seçkinler ve Sosyal Mesafe’, ‘Geçici Köy Koruculuğu Sistemi ve Çözüm
Süreci’ adlı projeler başta olmak üzere vakıf tarafından 2014-2017 döneminde bağış adı altında
maddi destek sağlanan ve proje sonuç dökümanları internet ortamında  

https://aciktoplumvakfi.org.tr/projeler/)  ve  çeşitli  medya  araçları  ve  medya  çalışanları
kullanılarak kamuoyunun gündemine taşınan yukarıda detayı tablo halinde belirtilen projelerden
müfettişliğimiz  talebi  ile  müfettişliğimize  ibraz  edilenlerin  içerikleri  incelendiğinde  (vakıf
gayeleriyle  ilgisi  olmadığı  düşünülen  2014  yılında  desteklenen  ‘Yer  İsimleri  Projesi’ ile  2010
yılında desteklenen ‘Ötekileştirme Süreçleri’, 2009 yılında desteklenen ‘Seçkinler ve Sosyal Mesafe’
adı altındaki projeler dikkat çekici niteliktedir.), vakfın uyguladığı metodolojinin;
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Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik bir hukuk devleti olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının ‘Kanun Önünde Eşitlik’ başlığı altındaki 10. maddesi ile Türk Vatandaşlarının dil,
ırk,  renk,  cinsiyet,  siyasi  düşünce,  felsefi  inanç,  din,  mezhep  ve  benzeri  sebeplerle  ayrım
gözetilmeksizin  kanun  önünde  eşit  olduğunun  güvence  altına  alınmış  olduğu  göz  ardı  edilerek
www.on5yirmi5.com/haber/guncel/stklar/191484/iste-sorosun-turkiyede-destekledigi-dernek-ve-
vakiflar.html  linkli  internet  adresindeki  ‘Soros,  müdahale  edeceği  ülkeyi  dolaylı  birçok  yoldan
kuşatarak kıskaca alma konusunda mahir  olduğunu çoğu kez  ispatlamış  bir  güç.  Şöyle  ki  Açık
Toplum Vakfı hiçbir zaman doğrudan var olan çalışmanın bir parçası olmaz, bunun yerine sermaye,
sivil toplum kuruluşları ve medya araçlarıyla taşeron bir sistemi arkadan yönetmeyi tercih eder. Bu
ise ilk önce radyo, gazete, dergi, televizyon ve video yayınları üzerinden yeni propaganda araçları
var  etmek,  bilimsel  ve  magazinsel  içerikli,  insan  hakları  ilkeleri  üstüne  sürdürülen  yayınları
yoğunlaştırmak  ve  medya  muhabirliği  üzerinden  çevre  hakkında  sıkı  bir  istihbari  bilgi  ağı
oluşturmakla  başlıyor.  Arka  plandaysa  bölge  üzerine  derin  sosyolojik  ve  stratejik  çalışmalar
yürütülürken;  sahanın  politik,  ekonomik,  psikolojik,  dini,  tarihi  ve  etnik  haritası  çıkartılıyor.
Örneğin  halihazırda  Türkiye’deki  politik  gelişmeler  Cumhuriyet’in  kuruluşundan  da  öncesine
gidilerek  incelenirken,  ülkenin  ekonomik  karnesi  ve  planları  üzerine  çalışılıyor;  toplumsal
kesimlerin aralarındaki ayrılık noktaları, mihenk taşları ve etnik çatışmayı tetikleyen ve sindiren
eğilimler detaylı  bir şekilde inceleniyor.  Tabi ki  bunların hiçbiri  yabancılar tarafından hakkıyla
yapılabilecek düzeyde basit mevzular değil bu yüzden bu işler vakıfla doğrudan değil dolaylı bağı
olan ve hatta bunun dahi farkında olmayan çevreler eliyle yapılıyor ...’ yönündeki değerlendirmeyi
ve şikayet dilekçesinde belirtilen ‘... çalışmalarıyla sözüm ona toplum mühendisliği altında halkı
sınıf,  ırk,  din,  mezhep  veya  bölge  farklılığı  gözeterek  kin  ve  düşmanlığa  açıkça  tahrik  eden
çalışmaları doğrudan fonlamışlardır ...’ yönündeki iddiayı doğrular nitelikte yorumlanabileceği,

Yukarıdaki projeler listesinin 2014 yılına ait  bölümünün 19. sırasında yer alan Anadolu
Kültür A.Ş.’ye yaptırılan ‘Yer İsimleri Projesi’ ? (Ek;19,19/1-3)

“2017 öncesi dönemde vakıf tarafından desteklenen projelerinden 23 adedinin 2017 yılı
kasım  ayında  tutuklanan  (Mehmet  Osman  Kavala’nın  tutuklanmasının  hemen  akabinde  vakıf
çalışanlarının çoğunun görevine son verildiği  tespit  edilmiştir.)  ve  rapor yazım tarihi  itibariyle
soruşturması ve tutukluluk hali devam eden Vakfın kuruluşundan bu yana Vakıf Mütevelli Heyeti ve
Yönetim  Kurulu  üyesi  olan  Mehmet  Osman  Kavala’nın  kontrolünde  olduğu  anlaşılan  Anadolu
Kültür A.Ş. ve Hakikat, Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği’ne yaptırılan projelerinden oluştuğu
dikkate alındığında ise, belirtilen değerlendirme ve iddianın; Türk Ceza Kanunu açısından detaylı
olarak  soruşturulmasını  teminen  İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığı’nca  yürütülen  soruşturma
kapsamında değerlendirilmesinin  yerinde olacağı  mütalaa olunmaktadır.  ...” şeklinde ifadelerle,
şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  Açık  Toplum Vakfı’ndan  aldığı  fonlarla  yönettiği  Anadolu
Kültür  A.Ş.  üzerinden,  Türk  Vatandaşlarını  dil,  ırk,  din,  mezhep,  bölge  ve  benzeri  farklılıkları
gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden projeler yürüttüğü belirtilmiştir.

 MASAK tarafından hazırlanan raporda da Anadolu Kültür A.Ş. hesaplarından, 15 Temmuz
darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan kurum ve kuruluş çalışanları ile hakkında “Silahlı Terör
Örgütüne  Üye  Olma”  suçundan  işlem  yapılan  çok  sayıda  kişiye  para  gönderildiği  de  tespit
edilmiştir.

Şüpheliye atılı  anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ve siyasal askeri casusluk suçlarının
anlaşılabilmesi için öncelikle şüpheli Mehmet Osman KAVALA'nın organize ettiği Gezi Kalkışması
sürecine göz atmak gerekmektedir.

Bu kapsamda;
Gezi  kalkışmasıın  Açık  Toplum  Vakfı’nın  kurucu  üyesi  olan  şüpheli  Mehmet  Osman

Kavala  tarafından  koordine  edildiği,  Mehmet  Osman  Kavala’nın  özellikle  Taksim  Platformu,
Taksim  Dayanışması  ve  kalkışmanın  ilerleyen  süreçlerinde  yaygın  hale  getirilen  Forumlar
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Koordinasyonu  üzerinde  büyük  etkisinin  olduğu,  buralarda  resmi  olarak  üyeliği  bulunmasa  da
alınan kararların şüpheli Mehmet Osman Kavala’ya danışılmadan alınmadığı, Gezi Kalkışması’yla
ilgili  tüm  uluslararası  girişimlerin  şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala  üzerinden  kurulduğu,  Gezi
Kalkışması’na  katılan  eylemcilerin  ihtiyaçlarının  şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’ya  iletilerek
giderildiği, gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında kalkışmaya olan ilgiyi ve Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ne yönelik baskıları artırmak maksadıyla belgesel, film, sergi gibi her türlü görsel yayın
yöntemlerinin kullanılması ile yeni medya yapılanması kurulması çalışmalarının şüpheli Mehmet
Osman Kavala’nın organizesinde gerçekleştirildiği, hakkında tanzim edilen Gezi Kalkışmasını konu
alan iddianame içeriğinden anlaşılmıştır.

Şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  el  konulan  Apple  marka  356556085023274  IMEI
numaralı  cep  telefonunun  yapılan  incelemesinde,  “chat-470”  isimli  dosya  içeriğinde  casusluk
suçundan hüküm giyen firari Can Dündar ile Whatsapp programı üzerinden yaptığı görüşmelerin
yer aldığı, bu görüşme içeriklerinden şüphelinin Avrupa’ya seyahat ettiği dönemlerde, devletin gizli
kalması gereken bilgilerini casusluk maksadıyla temin etme suçundan hüküm giyen ve halen firari
olarak Almanya ülkesinde bulunan Can Dündar ile sık sık yüz yüze görüştüğü anlaşılmıştır.

Şüpheli  Mehmet Osman Kavala’nın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak hazırlık
sürecinde de etkili olduğu anlaşılmıştır. 

Bu kapsamda;
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün yayın organı,  kapatılan Zaman Gazetesi  tarafından

darbe girişiminden yaklaşık 9 ay önce, 5 ekim 2015'te  yayınlanan “Gülen Bebek” reklam filminden
kısa  bir  süre  sonra  George  Soros’un  06  Kasım  2015  tarihinde  Türkiye’ye  geldiği,  o  tarihte
yurtdışında  olan  şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  Türkiye’ye  döndüğü  ve  aynı  gün  akşam
George Soros  ve  İshak Alaton  ile  birlikte  bir  davete  katıldıkları  ve  şüpheliye  ait  Apple  marka
013439002313968 IMEI numaralı cep telefonunun yapılan incelemesinde, şüpheli Mehmet Osman
Kavala’nın  kendi  telefonundan George Soros  ve  İshak Alaton’un fotoğraflarını  (IMG_4436.jpg,
IMG_4437.jpg,  IMG_4438.jpg,  IMG_4439.jpg,  IMG_4440.jpg,  IMG_4441.jpg,  IMG_4442.jpg,
IMG_4443.jpg, IMG_4444.jpg ve IMG_4446.jpg isimli fotoğraflar) çektiği tespit edilmiştir.

İshak Alaton, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın babası Mehmet Kavala’dan itibaren çok
uzun yıllardır  Kavala  ailesi  ile  sıkı  ilişkileri  olan  birisidir.  Açık  Toplum Enstitüsü’nün Türkiye
Temsilciliği’ni ve Türkiye’deki Açık Toplum Vakfı’nı şüpheli Mehmet Osman Kavala ile birlikte
kurmuşlardır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 17/11/2016 tarihinde tanık ifadesi alınan Cem
Fadıl Bozkurt ifadesinde özetle; 

“... İshak  Alaton’un  FETÖ/PDY  Silahlı  Terör  Örgütü  lideri  Fetullah  Gülen  ile  henüz
Türkiye’de  bulunduğu  dönemlerden  itibaren  çok  sıkı  ilişkilerinin  olduğunu,  Fetullah  Gülen’in
ABD’ye  gitmesinin  İshak  Alaton  tarafından  organize  edildiğini,  ABD’ye  gittikten  sonra  da
aralarında  sürekli  mektuplaşmaların  olduğunu,  İshak  Alaton’un  Türkiye’deki  FETÖ
yapılanmasının üst düzey mensuplarıyla da sık sık görüştüğünü, İshak Alaton’un Graham Fuller ve
şüpheli  Henri J.  Barkey ile de irtibatlı  olduğunu, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce
kızını,  oğlunu  ve  torunlarını  yurtdışına  gönderdiğini,  kendisinin  de  darbe  girişiminin  başarısız
olması sonrasında 17 Temmuz günü yurtdışına gittiğini ...” beyan etmiştir.

 İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  hazırlanan  Gezi  Kalkışması  iddianamesinde  de
ayrıntılı  olarak  açıklandığı  gibi  İshak  Alaton’un,  Gezi  Kalkışması  davasında  sanık  olan  Açık
Toplum  Vakfı  Genel  Müdürü  Gökçe  Tüylüoğlu  ile  28  Ekim  2013  tarihinde  yaptığı  telefon
konuşmasında FETÖ/PDY Silahlı  Terör Örgütü lideri  Fetullah GÜLEN’in,  ABD’de oturum izni
alabilmesi  için  tavsiye  mektubu  veren  ABD’nin  Ankara  eski  Büyükelçisi  Morton
ABRAMOWITZ’le FETÖ/PDY bağlantısının bizzat kendisi tarafından sağlandığını açıkça beyan
ettiği tespit edilmiştir.

Dolayısıyla, ICG’nin ve Açık Toplum Enstitüsü’nün kurucusu George Soros’un Türkiye’ye
gelişinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün yayın organı Zaman Gazetesi’nin 15 Temmuz darbe
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girişiminden yaklaşık 9 ay önce yayınlanan “Gülen Bebek” adıyla bilinen reklam filminden birkaç
hafta  sonra  gerçekleştiği  ve  şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala,  İshak  Alaton  ,  George  Soros'un
görüşme yaptıkları tespit edilmiştir. 

George Soros’un Türkiye’ye gelmesi ve şüpheli Mehmet Osman Kavala ile görüşmesinden
kısa  bir  süre  sonra,  şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  11  Kasım  2015  tarihinde  Almanya
Ülkesi’ne  gittiği  ve  11–14  Kasım  2015  tarihleri  arasında  Almanya’da  bulunduğu,  Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimi Akıncı Üssü iddianamesinde
anlatıldığı üzere 14 Kasım 2015 tarihinde ise, darbe girişimini yöneten firari Adil Öksüz’ün darbe
hazırlıkları kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen ile görüşmek üzere
Amerika Birleşik Devletleri’ne gittiği anlaşılmıştır.

Şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın 22 Ocak 2016 tarihinde Joe Biden ile görüşmesinin
ardından 27 – 29 Ocak 2016 tarihleri arasında Avrupa Birliği’nin merkezi Brüksel’e gittiği, devam
eden süreçte  4 Mart  2016 tarihinde FETÖ/PDY Silahlı  Terör  Örgütü’ne ait  Zaman Gazetesi’ne
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce kayyum atanması sonrası, bu karara her fırsatta ve her platformda
karşı çıkan şüpheli Henri J.  Barkey’in, 7 Mart 2016 tarihinde Türkiye’ye geldiği, 7-8-9 Mart’ta
İstanbul’da bulunduğu, bu süreçte şüpheli Henri J. Barkey tarafından kullanılan +1 (202) 258 ****
ve 555 897 **** numaralı GSM hatları ile şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222
**** numaralı GSM hattının bir çok defa aynı zaman diliminde aynı bölgeden baz sinyali aldığı
tespit  edilmiş  ve  şüphelilerin  7–8–9  Mart  2016  tarihlerinde  aynı  mahalde  bulundukları  tespit
edilmiştir. 

Şüpheli  Henri  Jak Barkey’in İstanbul  İli’nde bir  müddet  kaldıktan sonra 10 Mart  günü
Adana İli’ne gittiği, aynı gün şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın da Fransa’ya gittiği 10 – 11 Mart
2016 tarihlerinde Fransa’da bulunduğu ve çeşitli görüşmeler yaptığı tespit edilmiştir.

Şüpheli Henri J. Barkey’in 26 – 29 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da bulunduğu, 30
Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır İli’ne giderek Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar İlçeleri’nde
çeşitli görüşmeler yaptığı ve aynı gün akşam tekrar İstanbul’a döndüğü, 3 Temmuz 2016 tarihine
kadar İstanbul İli’nde bulunduğu,

Şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın ise şüpheli Henri Jak Barkey’in İstanbul’a gelişinden
bir  gün  sonra  27  Haziran  2016  tarihinde  Diyarbakır  İli’ne  gittiği,  burada  çeşitli  görüşmeler
yaptıktan sonra  aynı gün İstanbul’a geri döndüğü tespit edilmiştir.

Şüpheli  Henri  Jak  Barkey,  3  Temmuz  2016  tarihinde  Türkiye’den  çıkış  yapmış  ve  15
Temmuz 2016 günü sabah saatlerinde darbe girişimini takip etmek amacıyla Türkiye’ye tekrar giriş
yapmıştır.

Şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  ise  şüpheli  Henri  Jak  Barkey’in  Türkiye’den
ayrılmasından sonra 6 Temmuz 2016 tarihinde Fransa Ülkesi’ne gittiği, 6 – 10 Temmuz tarihleri
arasında Fransa’da bulunduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak;
Yukarıda anlatılan süreç göz önünde bulundurulduğunda, şüpheliler Mehmet Osman Kavala

ve  Henri  Jak  Barkey’in  15  Temmuz  darbe  girişimi  öncesindeki  faaliyetlerinin  hayatın  olağan
akışına aykırı bir şekilde darbe girişimi hazırlıkları ile kesiştiği, bu durumun her iki şüphelinin de
15  Temmuz  darbe  girişiminden  önceden  haberdar  oldukları  ve  darbe  girişiminin  alt  yapısını
oluşturmak için yurtiçi  ve yurtdışı  bir  dizi  bağlantı  kurdukları,  son olarak da şüpheli  Henri Jak
Barkey’in  15  Temmuz  günü  Türkiye’ye  gelerek  darbe  girişimini  İstanbul  Büyükada’da  sabaha
kadar takip ettiği ve yurtdışı bağlantılarını gece boyu devam ettirdiği anlaşılmıştır.

Şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222 **** numaralı GSM hattının HTS
kayıtları incelendiğinde;

Şüpheli  Henri  Jak Barkey’in kullandığı +1 (202) 258 **** numaralı  ABD hattı  ile
08.10.2016 tarihi saat 12:18’de 28 saniye, saat 16:06’da 36 saniye, saat 16:10’da ise 193 saniye
görüşme yaptığı tespit edilmiştir.
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Ayrıca, şüphelilerin iletişim tespitlerine yakalanmamak amacıyla yüzyüze görüşme yapmış
olma ihtimalleri göz önünde bulundurularak, şüphelilerin kullandıkları GSM hatlarının 300 saniye
500 metre aralığında ortak baz verdikleri noktaların tespitine yönelik inceleme yapıldığında,

Şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  kullandığı  532  222  ****  numaralı  GSM  hattı  ile
şüpheli Henri Jak Barkey’in kullandığı +1 (202) 258 **** (şüphelinin 2013-2016 yılları arasında
Türkiye  bulunduğu  süreçte  kullandığı  ABD hattı),  553 417 **** (şüphelinin  2012-2015 yılları
arasında  Türkiye  bulunduğu  süreçte  kullandığı  Türkiye  hattı),  555  897  ****  (şüphelinin  2016
yılında Türkiye bulunduğu süreçte kullandığı Türkiye hattı) numaralı GSM hatlarının (şüpheli Henri
Jak Barkey’in Türkiye’de bulunduğu tarihlerde bu hatları çok az kullandığı ve bu sebeple hatların
baz  verilerinin  çok  sınırlı  olduğu  göz  önünde  bulundurulmalıdır)  HTS  kayıtları  karşılaştırmalı
olarak birlikte incelendiğinde;

Şüpheli Henri Jak Barkey’in Gezi Kalkışması’nın gerçekleştiği 2013 yılı içerisinde toplam
7 defa Türkiye’ye geldiği, bu süreçte;

23.07.2013 tarihinde;
Şüpheli Henri Jak Barkey’in kullandığı 553 417 **** numaralı GSM hattının saat 18:35’te,

şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  kullandığı  532  222  ****  numaralı  GSM  hattının  da  saat
18:39’da Şişli İlçesi’nde aynı bölgeden baz verdiği tespit edilmiş, şüphelilerin 23.07.2013 tarihinde
bir araya gelerek aynı mahalde bulundukları tespit edilmiştir. 

Şüpheli  Henri  Jak  Barkey’in  2014  yılı  içerisinde  toplam  2  defa  Türkiye’ye  geldiği,
31.05.2014 – 08.06.2014 ve 26.11.2014 – 30.11.2014 tarihleri arasında Türkiye’de bulunduğu, bu
süreçte;

31.05.2014 tarihinde;
Şüpheli  Henri  Jak  Barkey’in  kullandığı  553  417  ****  numaralı  GSM  hattının  saat

17:07’de, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222 **** numaralı GSM hattının da
saat  17:09  ve  17:43’te  Şişli  İlçesi’nde  aynı  bölgeden  baz  verdiği  tespit  edilmiş,  şüphelilerin
31.05.2014 tarihinde bir araya gelerek aynı mahalde bulundukları tespit edilmiştir.

02.06.2014 tarihinde;
Şüpheli Henri J. Barkey’in kullandığı 553 417 **** numaralı GSM hattının saat 16:36’da,

şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222 **** numaralı GSM hattının da saat 16:38
ve  16:41’de  Şişli  İlçesi’nde  aynı  bölgeden  baz  verdiği  tespit  edilmiş,  şüphelilerin  02.06.2014
tarihinde bir araya gelerekaynı mahalde bulundukları tespit edilmiştir.

27.11.2014 tarihinde;
Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in  kullandığı  +1 (202)  258 ****  numaralı  GSM hattının  saat

17:43’de, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222 **** numaralı GSM hattının da
saat  17:39’da  Şişli  İlçesi’nde  aynı  bölgeden baz  verdiği  tespit  edilmiş,  şüphelilerin  27.11.2014
tarihinde bir araya gelerek aynı mahalde bulundukları tespit edilmiştir.

Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in  2015  yılı  içerisinde  toplam  2  defa  Türkiye’ye  geldiği,
31.05.2015 – 08.06.2015 tarihleri arasında Türkiye’de bulunduğu, bu süreçte;

01.06.2015 tarihinde;
Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in kullandığı  +1 (202)  258 ****  numaralı  GSM hattının saat

10:47’de, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222 ****  numaralı GSM hattının da
saat 10:43’te Şişli İlçesi’nde aynı bölgeden baz verdiği, 
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Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in kullandığı  +1 (202)  258 ****  numaralı  GSM hattının saat
12:47’de, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222 ****  numaralı GSM hattının da
saat 12:50’de Şişli İlçesi’nde aynı bölgeden baz verdiği, 

Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in kullandığı  +1 (202)  258 ****  numaralı  GSM hattının saat
14:47’de, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222 ****  numaralı GSM hattının da
saat 14:42 ve 14:49’da Şişli İlçesi’nde aynı bölgeden baz verdiği, 

Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in  kullandığı  +1 (202)  258 6923  numaralı  GSM hattının  saat
16:47’de, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222 ****  numaralı GSM hattının da
saat 16:44’te Şişli İlçesi’nde aynı bölgeden baz verdiği, 

Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in kullandığı  +1 (202)  258 ****  numaralı  GSM hattının saat
21:19’da, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222 ****  numaralı GSM hattının da
saat 21:23’te bu kez Fatih İlçesi’nde aynı bölgeden baz verdiği tespit edilmiştir.

Şüphelilerin kullandıkları telefonların aynı gün içerisinde iki farklı ilçede defaten ortak baz
vermesi dolayısıyla,  şüphelilerin 01.06.2015 tarihinde gün içerisinde birlikte hareket ettikleri  ve
aynı mahalde bulundukları tespit edilmiştir.

03.06.2015 tarihinde;
Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in kullandığı  +1 (202)  258 ****  numaralı  GSM hattının saat

11:17’de, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222 ****  numaralı GSM hattının da
saat 11:16’da Şişli İlçesi’nde aynı bölgeden baz verdiği, 

Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in kullandığı  +1 (202)  258 ****  numaralı  GSM hattının saat
15:17’de, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222 ****  numaralı GSM hattının da
saat  15:18’de  Şişli  İlçesi’nde  aynı  bölgeden  baz  verdiği  tespit  edilmiş,  şüphelilerin  03.06.2015
tarihinde de bir araya gelerek aynı mahalde bulundukları tespit edilmiştir.

04.06.2015 tarihinde;
Şüpheli Henri J. Barkey’in kullandığı 553 417 ****  numaralı GSM hattının saat 14:15’te,

şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  kullandığı  532  222  ****   numaralı  GSM hattının  da  saat
14:11’de Şişli İlçesi’nde aynı bölgeden baz verdiği tespit edilmiş, şüphelilerin 04.06.2015 tarihinde
bir araya gelerek aynı mahalde bulundukları tespit edilmiştir.

05.06.2015 tarihinde;
Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in kullandığı  +1 (202)  258 ****  numaralı  GSM hattının saat

18:13’te, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222 **** numaralı GSM hattının da
saat 18:10’da  Beyoğlu İlçesi’nde aynı bölgeden baz verdiği tespit edilmiş, şüphelilerin 05.06.2015
tarihinde de bir araya gelerekaynı mahalde bulundukları tespit edilmiştir.

06.06.2015 tarihinde;
Şüpheli Henri J. Barkey’in kullandığı 553 417 ****  numaralı GSM hattının saat 10:37’de,

şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  kullandığı  532  222  ****   numaralı  GSM hattının  da  saat
10:39’da  Beyoğlu  İlçesi’nde  aynı  bölgeden  baz  verdiği  tespit  edilmiş,  şüphelilerin  06.06.2015
tarihinde bir araya gelerek aynı mahalde bulundukları tespit edilmiştir.

Şüpheli Henri J. Barkey’in 2016 yılı içerisinde toplam 4 defa Türkiye’ye geldiği, ilk olarak
07.03.2016 – 13.03.2016 tarihleri arasında Türkiye’de (07.03.2016 – 10.03.2016 tarihleri arasında
İstanbul’da) bulunduğu, bu süreçte;

07.03.2016 tarihinde;
Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in kullandığı  +1 (202)  258 ****  numaralı  GSM hattının saat

16:23, 16:25 ve 16:29’da, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222 ****  numaralı
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GSM hattının da saat 16:25’te Şişli İlçesi’nde aynı bölgeden baz verdiği tespit edilmiş, şüphelilerin
07.03.2016 tarihinde bir araya gelerekaynı mahalde bulundukları tespit edilmiştir.

08.03.2016 tarihinde;
Şüpheli Henri J. Barkey’in kullandığı 555 897 ****  numaralı GSM hattının saat 10:31’de,

şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  kullandığı  532  222  ****   numaralı  GSM hattının  da  saat
10:32’de  Beyoğlu  İlçesi’nde  aynı  bölgeden  baz  verdiği  tespit  edilmiş,  şüphelilerin  06.06.2015
tarihinde bir araya gelerek aynı mahalde bulundukları tespit edilmiştir.

09.03.2016 tarihinde;
Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in kullandığı  +1 (202)  258 ****  numaralı  GSM hattının saat

15:12’de, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222 ****  numaralı GSM hattının da
saat  15:09’da  Şişli  İlçesi’nde  aynı  bölgeden  baz  verdiği  tespit  edilmiş,  şüphelilerin  09.03.2016
tarihinde bir araya gelerek aynı mahalde bulundukları tespit edilmiştir.

Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in  kullandığı  GSM  hatlarının  baz  bilgilerinin  incelenmesinde,
şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222 ****  numralı GSM hattı ile 01.01.2013 –
18.07.2016 (bu tarih itibariyle şüpheli Henri J. Barkey bir daha Türkiye’ye gelmemiştir) tarihleri
arasında çok sayıda ortak baz bilgisilerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca şüpheli  Mehmet Osman Kavala’nın,  darbe girişiminde hemen sonra 18 Temmuz
2016 tarihinde şüpheli  Henri J.  Barkey ve Splendid Otel’deki toplantıya katılan Sylvia Tiryaki,
Marwa Daoudy ile Beyoğlu İlçesi’ndeki Karaköy Lokantası’nda akşam yemeğinde görüştükleri,
sonrasında da şüpheli Henri J. Barkey’in yurtdışına çıktığı tespit edilmiştir.

Bununla birlikte;
Şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222 **** numaralı GSM hattının HTS

verileri incelendiğinde;
Şüphelinin söz konusu hattı 21 Nisan 2015 tarihine kadar 01274700542977 IMEI numaralı

cep telefonunda,
21 Nisan 2015 – 9 Temmuz 2015 tarihleri arasında 35695606791619 IMEI numaralı cep

telefonunda,
10 Temmuz 2015 – 12 Mayıs 2016 tarihleri arasında 01343900231396 IMEI numaralı cep

telefonunda,
12 Mayıs  2016 –  2 Eylül  2017 tarihleri  arasında  35695606791619 IMEI numaralı  cep

telefonunda,
5 Eylül 2017 ile gözaltına alındığı 18 Ekim 2017 tarihleri arasında ise 35655608502327

IMEI numaralı cep telefonunda takılı olarak kullandığı tespit edilmiştir.

Şüpheli Mehmet Osman Kavala, 18 Ekim 2017 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmış,
yakalandığı esnada yapılan aramalarda şüphelinin  10 Temmuz 2015 – 12 Mayıs 2016 tarihleri
arasında  kullandığı  01343900231396 IMEI numaralı  cep  telefonu ile  5  Eylül  –  18 Ekim 2017
tarihleri  arasında  kullandığı  35655608502327  IMEI  numaralı  cep  telefonu  ele  geçirilerek
incelenmiş,  fakat  7  Haziran  seçim sürecini  kapsayan 21 Nisan  2015 –  9 Temmuz 2015 ve  15
Temmuz  darbe  girişimi  sürecini  kapsayan  12  Mayıs  2016  –  2  Eylül  2016  tarihleri  arasında
kullandığı 35695606791619 IMEI numaralı cep telefonu bulunamamıştır.

Şüphelinin,  Hendek olayları  olarak bilinen PKK/KCK Silahlı  terör örgütünün  Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ndeki bazı yerleşim yerlerinin çevrelerine hendekler kazarak sözde
özerklik  ilan  ettiği,  aynı  zamanda 7 Haziran  2015 tarihli  seçimlerin  gerçekleştiği  dönemde 2,5
aylığına  (21  Nisan  –  9  Temmuz)  farklı  bir  telefon  kullanması,  sonrasında  15  temmuz  darbe
girişiminden kısa bir  süre önce (12 Mayıs)  tekrar  telefonunu değiştirerek yine seçim sürecinde
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kullandığı telefonu kullanmaya başlaması, söz konusu telefonu bu kez gözaltına alınmadan bir ay
önce  (2  Eylül  2017)  kullanmayı  bırakması  ve  bu  telefonunun  aramalarda  ele  geçirilememesi
oldukça dikkat çekicidir. Şüphelinin 35695606791619 IMEI numaralı cep telefonunu 7 Haziran
(2015)  seçimleri  ve  15  Temmuz  (2016)  darbe  girişimi  süreçlerindeki  faaliyetlerinin  deşifre
olmaması amacıyla özellikle imha etmiş olabileceği değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın Almanya Ülkesi’ne kayıtlı numaralar
da kullandığı tespit edilmiştir.

 
Bu  aşamada  şüphelilerin  kullandıkları  tespit  edilebilen  hatlar  üzerinden  yapılan

iletişim  analizinde  her  iki  şüphelinin,  şüpheli  Henri  Jak  Barkey  çok  kısıtlı  dönemde
Türkiye'ye gelmesine karşın yukarıda liste halinde verilen 50'ye yakın farklı numara ile ortak
iletişimleri olmasına rağmen aralarında doğrudan iletişim irtibatının az olmasının, şüpheli
Henri Jak Barkey'in istihbari taktik ve usulleri bilmesinden ve uygulamasından ve bu hususta
özel gayret göstermelerinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.

Şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın darbe girişiminden önce 10 Temmuz 2015 – 12
Mayıs 2016 tarihleri arasında aktif olarak kullandığı Apple marka 013439002313968 IMEI
numaralı cep telefonunda şüpheli Henri Jak Barkey’in kullandığı kendi adına kayıtlı 554 750
**** numaralı GSM hattının ise “Hanri Berkey” olarak kayıtlı olduğu,

Darbe girişiminden sonra 5 Eylül – 18 Ekim 2017 tarihleri arasında aktif olarak kullandığı
Apple  marka  356556085023274  IMEI  numaralı  cep  telefonunda  şüpheli  Henri  Jak  Barkey’in
kullandığı +1 (202) 258 **** numaralı ABD hatının “Henri” olarak kayıtlı olduğu, yine şüpheli
Henri J. Barkey tarafından kullanılan kendi adına kayıtlı 554 750 **** numaralı GSM hattının ise
“Hanri Berkey” olarak kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

Şüpheli Henri Jak Barkey’in, darbe gecesi sabahına kadar darbe girişimini birlikte takip
ettiği kişilerden Ali Vaez, International Crisis Group (Uluslararası Kriz Grubu)’ta İran ve Ortadoğu
uzmanı olarak görevlidir. Resmi internet sitesinde misyonunu “daha barışçıl bir dünyayı inşa edecek
politikaları şekillendirmek ve savaşları önlemek” olarak belirten International Crisis Group (ICG),
dünyanın  birçok  bölgesinde  politik  araştırma  ve  analizler  yaparak  uluslararası  politikaları
yönlendiren/belirleyen, merkezi Brüksel’de olan ve New York, Washington ve Londra’da yönetim
birimleri bulunan bir düşünce kuruluşudur. ICG’nin kurucuları arasında, şüpheli Mehmet Osman
Kavala’nın  sıkı  ilişkileri  bulunan  Açık  Toplum  Vakfı  Enstitüsü  kurucusu  George  Soros  ve
FETÖ/PDY Silahlı  Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen’in ABD’de ikamet etmesi amacıyla Yeşil
Kart  (Green  Card)  alması  için  mahkemeye  tavsiye  mektubu  sunan  ABD’nin  Ankara  eski
Büyükelçisi Morton I. Abramowitz bulunmaktadır.

Şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın 15 Temmuz darbe girişiminden önce kullandığı Apple
marka 013439002313968 IMEI numaralı cep telefonunun yapılan incelemesinde, şüpheli Mehmet
Osman Kavala’nın kullandığı osmankavala@gmail.com isimli mail adresinden 15 temmuz darbe
girişiminden önce,  Ali  Vaez  tarafından  kullanılan  avaez@crisisgroup.com isimli  mail  adresi  ile
içeriği  tespit  edilemeyen  mailleşmelerin  bulunduğu,  dolayısıyla  Ali  Vaez  isimli  şahısla  şüpheli
Mehmet Osman Kavala’nın da irtibatlı olduğu tespit edilmiştir.

Şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  yurtdışı  giriş  –  çıkış  kayıtları  incelendiğinde,
şüphelinin 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde diğer yıllara oranla çok yoğun şekilde yurtdışına
çıkış yaptığı da tespit edilmiştir. 

Bu kapsamda;
Şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan

süreçte, 27–29 Ocak 2016 (Belçika), 11–15 Şubat 2016 (Portekiz), 10–11 Mart 2016 (Fransa),  27–
31 Mart 2016 (tespit edilemedi), 7–12 Nisan 2016 (Almanya), 22–25 Nisan 2016 (tespit edilemedi),
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27–29  Nisan  2016  (Yunanistan),  1–5  Mayıs  2016  (Almanya),  31  Mayıs  2016  (günü  birlik)
(Almanya),  1–6  Haziran  2016  (tespit  edilemedi)  ve  6–10  Temmuz  2016  (Fransa)  tarihlerinde
yurtdışında bulunduğu tespit edilmiştir.

6.2-  ŞÜPHELİ HENRI JAK BARKEY

Şüpheli  Henri  Jak  Barkey,  Wilson Center’ın  Ortadoğu  Programı  (2015-2017)  direktörü
olarak çalışmıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Politika Planlama bölümünde Ortadoğu, Türkiye,
Doğu Akdeniz ve istihbarat konularında görev yapmıştır. İstanbul’da doğmuş ve Türk vatandaşlığı
da bulunan şüpheli Henri Jak Barkey, çok iyi derecede Türkçe bilmekte ve ABD bürokrasisinde
“Türkiye  Uzmanı”  olarak  tanınmaktadır.  Şüphelinin  uzun yıllar  Amerika  Birleşik Devletleri’nin
Ortadoğu  ülkelerine  yönelik  istihbarat  faaliyetlerinde  kıdemli  analist  olarak  görev  aldığı
bilinmektedir.

Halen Dış İlişkiler Konseyi (Council on Foreign Relation– CFR)’nde görevli olan şüpheli
Henri  Jak  Barkey,  2008-2011  yılları  arasında  Carnegie  Uluslararası  Barış  Vakfı  (Carnegie
Endowment for International Peace)’nda görev almıştır. 

Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in,  CIA’nin  Ulusal  İstihbarat  Konseyi  (National  Intelligence
Council) başkan yardımcılığını yapmış, uzun yıllar CIA Türkiye istasyon şefi ve Ortadoğu masası
şefi  olarak  çalışmış  olan  ve  FETÖ/PDY Silahlı  Terör  Örgütü  lideri  Fetullah  Gülen’in  ABD’de
ikamet etmesi amacıyla Yeşil Kart (Green Card) alması için mahkemeye tavsiye mektubu sunan
Graham Fuller ile yakın ilişki içerisinde olduğu bilinmektedir. Ayrıca Henri J. Barkey ile Graham
Fuller’in  1998  yılında  “Türkiye’nin  Kürt  Meselesi”  (Turkey’s  Kurdish  Question)  isimli  ortak
kitapları yayınlanmıştır.

Bununla birlikte;
Şüpheli Henri Jak Barkey’in şüpheli Ellen Beth Laipson ile darbe girişimini takip etmek

için  konakladıkları  Splendid  Otel’de  14  numaralı  odada  şüpheli  Ellen  B.  Laipson  ile  birlikte
konakladığı,  yine  Splendid  Otel’den  17  Temmuz  2016  günü  ayrıldıktan  sonra  geçtikleri  Tünel
Residence  Otel’de  de  406  numaralı  odada  birlikte  konakladıkları,  otel  görevlilerine  de  evli
olduklarını beyan ettikleri tespit edilmiştir.

Şüpheli  Henri  J.  Barkey ve şüpheli  Ellen  B.  Laipson,  Ortadoğu ve Türkiye  politikaları
üzerine birlikte çalışmalar yürütmektedirler. 2005 yılında birlikte “Iraqi Kurds and Iraq’s Future”
(Iraklı  Kürtler  ve  Irak’ın  Geleceği)  isimli  çalışmayı  birlikte  yayınlamışlardır.  Uzun yıllar  ABD
istihbarat  birimlerinde  kıdemli  analist  olarak  görev  alan  Henri  J.  Barkey  ve  Ellen  B.  Laipson
ülkemizde  özelikle  1990’lardan  itibaren  PKK  Silahlı  Terör  Örgütü  ve  bölgedeki  Kürt
vatandaşlarımızla  ilgili  çalışmalar  yürütmüşlerdir.  Yine  Ellen  B.  Laipson  tarafından  2011  yılı
sonlarında ABD Hükümeti’ne “Türkiye Kürtlerinin Eylem Planı” adı altında rapor sunulduğu da
basına yansımıştır.

Dolayısıyla şüpheli  Henri J.  Barkey’in,  uzun yıllar  CIA’de görev aldığı,  üst düzey CIA
yetkilileri ile çok sıkı ilişkilerinin bulunduğu, uzun yıllardır Türkiye özelinde çalışmalar yaparak
CIA ve  ABD hükümetlerine  raporlar  hazırladığı  bilinmektedir.  Elbette  ki  istihbarat  birimlerinin
faaliyetlerini  gizli  yürütmesi  dolayısıyla  şüphelinin  Türkiye  aleyhine  yürüttüğü  tüm  istihbari
faaliyetlerin tespitinin mümkün olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu bağlamda şüpheli Henri Jak Barkey’in, özellikle Gezi Kalkışması (2013) olarak bilinen
süreçle  başlayan ve  15  Temmuz darbe  girişimi  ile  en  üst  noktaya  ulaşan  Türkiye  Cumhuriyeti
Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye
teşebbüs mahiyetindeki eylemlerin organizesi, koordinesi ve uygulanması süreçlerinde aktif olarak
görev  aldığı  tespit  edilmiştir.  Bir  istihbaratçı  olarak  Türkiye  Cumhuriyeti  aleyhine  yürüttüğü
faaliyetleri  gizlemek,  perdelemek amacıyla  her  türlü tedbiri  alan şüphelinin eylemleri  yürütülen
çalışmalarla ortaya konulabilmiştir.
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Bu kapsamda; 
17  –  25  Aralık  2013  girişimlerinin  ardından  ülke  genelinde  şiddet  eylemleri  ve  terör

saldırıları, bir çok terör örgütünce aynı yerden emir almışçasına koordineli bir şekilde artırılmıştır.
17 – 25 Aralık girişiminin ve sonrasında Milli İstihbarat Teşkilatı’na yönelik kurulan kumpasların
başarıya ulaşamamasıyla PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi farklı fraksiyondan terör örgütleri tarafından
Türkiye’nin birçok yerinde bombalı saldırılar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Artan terör eylemleri
2015  yılı  başlarından  itibaren  PKK  Silahlı  Terör  Örgütü’nün  Doğu  ve  Güneydoğu  Anadolu
Bölgeleri’ndeki bazı yerleşim yerlerinde hendekler kazarak sözde özerklik ilan etmesiyle devam
etmiş,  7  Haziran  2015  tarihli  genel  seçimlerden  sonra  artarak  PKK  tarafından  birçok  ilde
yaygınlaştırmaya  çalışılmıştır.  Bu  girişim  güvenlik  güçleri  tarafından  başlatılan  Hendek
Operasyonları olarak bilinen uzun süreli operasyonlar ile bastırılmıştır.

Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in,  bu  süreçte  15.01.2015  –  22.01.2015  ve  31.05.2015  –
08.06.2015 tarihleri arasında Türkiye’de bulunduğu, 7 Haziran 2015 tarihli genel seçimlerden 1
hafta önce Türkiye’ye geldiği ve seçimlerin ertesi günü Türkiye’den ayrıldığı tespit edilmiştir. 

6 Eylül 2015 tarihinde PKK Silahlı Terör Örgütü tarafından Hakkari Yüksekova’da TSK
mensuplarına yönelik Dağlıca Saldırısı gerçekleştirilmiştir.

7 Eylül 2015 tarihinde PKK Silahlı Terör Örgütü tarafından Iğdır’da Emniyet görevlilerine
ait servis aracının geçişi sırasında yola döşenen mayını patlatarak saldırı düzenlenmiştir.

Bu  saldırıların  ardından  10  Eylül  2015  tarihinde  İngiltere  merkezli  Financial  Times
Gazetesi’nde David O’Byrne imzasıyla çıkan “Turkey’s Kurdish Party Under Attack” (Türkiye’nin
Kürt Partisi Saldırı Altında) başlığıyla yayınlanan haberde, Henri J. Barkey’in Türkiye hakkındaki
sözlerine yer verildiği tespit edilmiştir. Şüpheli Henri J. Barkey’in söz konusu haberde “The PKK’s
military commanders are unwilling to hand over the leadership of the Kurdish movement to the
HDP, while Erdogan also wants to curtail the HDP’s success. But for Erdogan this is a lose-lose
situation:  either  the elections  produce the same result  and people will  say he has  created this
escalation for nothing or the HDP will fail to get into parliament and the cities will blow up.”
(Erdoğan  da  HDP’nin  başarısını  düşürmek  isterken,  PKK’nın  askeri  komutanları  da  Kürt
hareketinin liderliğini HDP’ye devretmek istemiyor. Ancak Erdoğan için bu bir kaybet-kaybet
durumu: Ya seçimler aynı sonucu verir ve insanlar Erdoğan’ın bu gerginliği boşuna yarattığını
söyler ya da HDP parlamentoya giremez ve şehirler havaya uçar) şeklinde beyanda bulunduğu
tespit edilmiştir.

Şüphelinin bu beyanının ardından da 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde DEAŞ
Silahlı Terör Örgütü tarafından bombalı saldırı gerçekleştirilmiştir. 

Bu saldırının ardından 15 Ekim 2015 tarihinde Amerika’nın Sesi isimli radyo programına
katılan şüpheli Henri Jak Barkey’in;

“...  Amerika’nın  en  çok  önem verdiği  konu  IŞİD’le  savaş.  Ama Türkiye  ile  Amerika  o
açıdan  anlaşamıyorlar.  Türkiye’de  IŞİD’in  ortadan  kalkmasını  istiyor  ama bu  Türkiye  için  bu
üçüncü derecede önemli bir olay. Türkiye için en önemlisi Kürt meselesi, ikincisi Esat’ın gitmesi,
üçüncüsü IŞİD. Halbuki Amerika için IŞİD birinci, Esat ikinci, ama o da çok daha geride gelen.
Önemli  olan  IŞİD’in  def  edilmesi  hem  Suriye’den  hem  Irak’tan.  O  açıdan  bir  rahatsızlık  var
tabii ...”

“... (Türkiye’nin) Yapması gereken çok önemli bir şey var. IŞİD altyapısını mümkün olduğu
kadar temizlemek. Çünkü eninde sonunda bu altyapı, Türkiye’nin içinde Türkiye’ye saplanmış bir
hançer gibi. Düşünün Ankara gibi Türkiye’nin en iyi muhafaza edilmiş, en çok polisin var olduğu
yerde uluorta 100 kişinin canını alan bir katliam yaptılar. Bunu bu kadar kolaylıkla yapmışlarsa,
bunu İstanbul’da da, başka yerde de yapabilirler. Türkiye’nin dikkatli davranması lazım. IŞİD’in
daha fazla katliamlara sebep vermemesi lazım. Öte yandan yarın öbür gün İstanbul’da İstiklal
Caddesi’nde  yapsalar  ne  olacak?  Türkiye’nin  turizme  ihtiyacı  var  ...”  şeklinde  DEAŞ  Terör
Örgütü’nün  İstanbul’da  İstiklal  Caddesi’nde  de  bomba  patlatabileceğini  beyan  ettiği  tespit
edilmiştir.
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Bu süreçte, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün yayın organı, kapatılan Zaman Gazetesi
tarafından darbe girişiminden yaklaşık 9 ay önce 2015 yılı Ekim ayında “Gülen Bebek” adıyla bir
reklam filmi yayınlanmıştır. Söz konusu reklam filminde, örgüt tabanına darbe imalı sübliminal bir
mesaj verildiği 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açık bir şekilde anlaşılmıştır. 

“Gülen  Bebek” reklam filminin  yayınlanmasından kısa  bir  süre  sonra  George  Soros’un
06.11.2015  tarihinde  Türkiye’ye  geldiği  ve  şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala  ve  İshak  Alaton’la
görüşme yaptığı tespit edilmiştir. George Soros’un, şüpheli Henri J. Barkey tarafından 15 Temmuz
darbe gecesi Splendid Otel’e davet edilen ve sabaha kadar birlikte darbe girişimini takip ederek
uluslararası irtibatları sağladığı Ali Vaez’in görev yaptığı International Crisis Group (Uluslararası
Kriz Grubu) ve Türkiye’deki birçok ayrılıkçı faaliyetleri fonlayan Open Society Foundations (Açık
Toplum Enstitüsü)’ın kurucusu olduğu bilinmektedir.

George Soros’un Türkiye’ye gelerek çeşitli görüşmeler yapmasından kısa bir süre sonra, 14
Kasım 2015 tarihinde, darbe girişimini yöneten firari Adil Öksüz’ün darbe hazırlıkları kapsamında
FETÖ/PDY Silahlı  Terör  Örgütü  lideri  Fetullah  Gülen  ile  görüşmek  üzere  Amerika  Birleşik
Devletleri’ne gittiği tespit edilmiştir.

12 Ocak 2016 tarihinde DEAŞ Silahlı  Terör Örgütü tarafından İstanbul  İli  Sultanahmet
Meydanı’nda Alman turist kafilesine yönelik canlı bomba eylemi gerçekleştirilmiş, bir gün sonra da
13 Ocak 2016 tarihinde PKK Silahlı  Terör Örgütü tarafından Diyarbakır  İli  Çınar İlçe Emniyet
Müdürlüğü’ne bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, 17–18 Ocak 2016 tarihlerinde PKK Silahlı Terör
Örgütü tarafındna Şırnak İli’nde emniyet mensuplarına yönelik iki farklı saldırı gerçekleştirilmiştir.

Devam  eden  süreçte  şüpheli  Henri  Jak  Barkey,  16  Mart  2016  tarihinde  Irak
Süleymaniye’deki  Amerikan  Üniversitesi  tarafından  düzenlenen  “4.  Süleymaniye  Forumu”na
moderatör olarak katılmıştır. Şüphelinin forum için İstanbul’dan hareketle 13 Mart’ta Irak’a gittiği
ve 19 Mart’ta İstanbul’a döndüğü tespit edilmiştir.

Şüpheli  Henri  Jak  Barkey’in,  17  Şubat  2016'da  Ankara  Merasim Sokak'ta  Türk  Silahlı
Kuvvetleri'ne ait personel servislerinin geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla da
ilişkisi  olduğu  için  hakkında  yakalama  kararı  çıkarılan  ve  terör  arananlar  listesinde  kırmızı
kategoride bulunan PKK Silahlı Terör Örgütü’nün Suriye kolu PYD’nin başkanı Salih Müslim ile
de Irak’ta bulunduğu süreçte görüştüğü tespit edilmiştir.

4 Mart 2016 tarihinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne ait Zaman Gazetesi’ne İstanbul
Sulh Ceza Hakimliği’nce kayyum atanması sonrası, bu karara her fırsatta ve her platformda karşı
çıkan şüpheli Henri Jak Barkey’in, Süleymaniye Forumu’na katılmadan önce 7 Mart 2016 tarihinde
Türkiye’ye  geldiği,  7-8-9  Mart’ta  İstanbul’da  bulunduğu,  bu  süreçte  şüpheli  Henri  Jak  Barkey
tarafından kullanılan +1 (202) 258 **** ve 555 897 **** numaralı GSM hatları ile şüpheli Mehmet
Osman  Kavala’nın  kullandığı  532  222  ****  numaralı  GSM  hattının  bir  çok  defa  aynı  zaman
diliminde aynı bölgeden baz sinyali aldığı, 9 Mart günü saat 16:09’da şüpheli Henri Jak Barkey’in
kullandığı  +1 (202) 258 **** numaralı GSM hattından ABD Pensilvanya Eyaleti’ne kayıtlı +1
(610) 758 **** numaralı hattı arayarak görüşme yaptığı (HTS kayıtlarının alındığı 2013 – 2017
yılları arasında bu numara ile başka bir irtibatı bulunmamaktadır), 10 Mart günü saat 09:55’te aynı
numaradan ABD Nevada Eyaleti’ne kayıtlı  +1 (775) 790 **** numaralı  hattı arayarak görüşme
yaptığı  (HTS kayıtlarının alındığı  2013 – 2017 yılları  arasında bu numara ile  başka bir  irtibatı
bulunmamaktadır),10 Mart günü ise İstanbul’dan Adana İli’ne gittiği tespit edilmiştir.

Bu süreçte şüpheli Henri J. Barkey’in 9 Mart 2016 günü Ruşen Çakır tarafından internet
üzerinden  yayın  yapan  Medyascope  TV’de  programa  katıldığı,  programın  "Henri  Barkey  İle
Söyleşi:Washington Gülen Cemaatine Nasıl Bakıyor?" başlığıyla  www.medyascope.tv ve Youtube
isimli  video  paylaşım  sitesinde  yayınlandığı  tespit  edilmiştir.  Yayınlanan  programın  yapılan
incelemesinde, şüpheli Henri J. Barkey’in, “Zaman Gazetesi’ne el koymanın Türkiye’ye faturasının
çok  daha  ağır  olabileceği,  FETÖ’nün  terör  örgütü  olduğuna  dair  delillerin  olmadığı,  Gülen
hareketinin terör örgütü olduğuna kimsenin inanmadığı, FETÖ’nün CIA ve ABD ile kesinlikle bir
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bağlantısının olmadığı, ABD’nin Fetullah Gülen’i sınırdışı etmesi veya iade etmesi için bir sebep
olmadığı” şeklinde açıklamalarda bulunduğu anlaşılmıştır.

10 Mart günü Adana İli’ne giden şüpheli Henri J. Barkey’in, 13 Mart’a kadar Adana ilinde
bulunduğu, Adana’da bulunduğu süreçte herhangi bir otel kaydının bulunmadığı (şüphelinin Adana
İli’ndeki  görüşme  ve  faaliyetlerini  gizlemek  amacıyla  tedbir  uyguladığı  anlaşılmıştır),  baz
bilgilerine göre yoğunlukla Seyhan İlçesi’nde bulunduğu, fakat 12 Mart günü saat 10:15 – 16:00
arası Karaisalı İlçesi’nde bulunduğu, Karaisalı İlçesi’ne gittiği süreçte +1 (202) 258 **** ve 555
897 **** numaralı iki GSM hattını da aktif olarak kullanmadığı, hatlardan yalnızca +1 (202) 258
**** numaralı ABD hattının internetini aktif olarak kullandığı (belirtilen günde baz bilgilerinde her
iki hattın da arama-aranma-sms alma-gönderme verileri bulunmamaktadır, yalnızca +1 (202) 258
****  numaralı  hatta  ait  internet  verileri  bulunmaktadır  ve  bu  veriler  aracılığıyla  sinyal/konum
bilgileri  tespit  edilebilmiştir)  tespit  edilmiş,  fakat  şüphelinin  yakalanmamak  için  uyguladığı
tedbirlerden dolayı  hem Karaisalı  İlçesi’nde hem de Seyhan İlçesi’nde kimlerle  görüştüğü teyit
edilememiştir.

Şüphelinin,  13  Mart  2016  tarihine  kadar  Adana  İli’nde  çeşitli  görüşmeler  yaptığı,
sonrasında İstanbul’a döndüğü ve aynı gün Süleymaniye Forumu’na katılmak üzere Irak Ülkesi’ne
gittiği, 19 Mart günü tekrar İstanbul’a geldiği ve aynı gün yurtdışına çıkış yaptığı tespit edilmiştir.

Bu süreçte 10 Mart 2016 tarihinde, şüpheli Henri J . Barkey ile sıkı ilişkileri olan, birçok
defa Türkiye özelinde ortak çalışmalar yürüttüğü, şüphelinin sabaha kadar darbe girişimini birlikte
takip  ettiği  kişilerden  Ali  Vaez’in  kıdemli  analist  olarak  çalıştığı  International  Crisis  Group’un
George Soros ile birlikte kurucularından olan ve aynı zamanda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü
lideri  Fetullah  Gülen’in  ABD’de  ikamet  etmesi  amacıyla  Yeşil  Kart  (Green  Card)  alması  için
mahkemeye tavsiye mektubu sunan ABD’nin Ankara eski Büyükelçisi Morton I. Abramowitz ile
yine  ABD’nin Ankara eski Büyükelçisi Eric Edelman’ın 10 Mart 2016 tarihinde Washington Post
Gazetesi’nde  “Turkey’s  Erdogan must  reform or  resign”  (Erdoğan  reform yapmalı  ya  da  istifa
etmeli) başlıklı makale yayınladıkları, makale içeriğinde;

“We continue to believe that a strong, stable and democratic Turkey is both possible and
essential. But this requires a government committed to these goals and intent on achieving them. If
Erdogan still wants to deliver a brighter future for his country, he has to reform or resign.” (Güçlü,
istikrarlı ve demokratik bir Türkiye'nin mümkün ve gerekli olduğuna inanmaya devam ediyoruz.
Ancak  bu,  bu  hedeflere  kendini  adamış  ve  bunları  başarmaya  niyetli  bir  hükümet  gerektirir.
Erdoğan hala ülkesi  için daha parlak bir  gelecek vermek istiyorsa,  reform yapması veya istifa
etmesi gerekiyor.)  şeklinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin istifa etmesini istediklerini beyan
eden ifadelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

Şüpheli Henri J. Barkey’in, İstanbul ve Adana illerinde biz dizi görüşmeler yaptıktan sonra
Irak Ülkesi’ne gittiği 13 Mart 2016 tarihinde Ankara İli’nde Kızılay Güvenpark’ta görevli emniyet
mensuplarına  yönelik  PKK Silahlı  Terör  Örgütü  tarafından bombalı  araçla  saldırı  düzenlendiği,
şüphelinin  Irak’ta  çeşitli  terör  örgütlerinin  üst  düzey  yöneticileri  ile  de  görüşmeler  yaparak
İstanbul’a geldiği 19 Mart 2016 tarihinde ise, şüphelinin daha önceden Financial Times Gazetesi’ne
verdiği demeçte beyan ettiği gibi DEAŞ Silahlı Terör Örgütü tarafından İstanbul İli Taksim İstiklal
Caddesi’nde canlı bomba saldırısı gerçekleştirilmiştir.

Şüpheli Henri Jak Barkey’in İstanbul İli’nde faaliyetlerde bulunmasının ardından 10 Mart
günü Adana İli’ne gitmesiyle, aynı gün şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın da Fransa’ya gittiği 10 –
11 Mart 2016 tarihlerinde Fransa’da bulunduğu ve çeşitli görüşmeler yaptığı tespit edilmiştir.

Adana  Cumhuriyet  Başsavcılığı’nca,  15  Temmuz  darbe  girişimini  yöneten  firari  Adil
Öksüz’ün 2016 yılı Mart ayı içerisinde Adana İli’nde bir toplantı düzenlediği hususunda soruşturma
yürütülmüştür. Fakat şüpheli Henri Jak Barkey’in Adana İli’nde bulunduğu bu süreçte Adil Öksüz
veya başka bir FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu ile yüzyüze görüşüp görüşmediğine dair
bir tespit yapılamamıştır. Hem eski istihbaratçı şüpheli Henri Jak Barkey’in hem de FETÖ/PDY
Silahlı  Terör  Örgütü’nün  TSK  yapılanmasındaki  üst  düzey  mahrem  imamı  Adil  Öksüz’ün
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yakalanmamak amacıyla uyguladıkları tedbirler dolayısıyla Adana ilindeki faaliyetlerinin, kimlerle
ne konularda görüşmeler yaptıklarının tespiti de tam olarak mümkün olamamıştır.

Ancak,
Şüpheli Henri J. Barkey’in 7 – 10 Mart tarihleri arasında İstanbul İli’nde, 10 – 13 Mart

tarihleri arasında Adana İli’nde yürüttüğü çalışmalar sonrası, darbe girişimini yöneten firari Adil
Öksüz’ün,  14  Mart  2016  günü  Ankara  İli’ne  giderek  darbe  hazırlığına  ilişkin  bir  dizi  toplantı
yaptığı,  sonrasında  FETÖ/PDY  Silahlı  Terör  Örgütü  lideri  Fetullah  Gülen  ile  darbe  girişimi
hakkında toplantı yapmak üzere 17 Mart 2016 günü Amerika Birleşik Devletleri’ne gittiği,  aynı
dönemde darbenin üst düzey yöneticilerinden Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç’un da
toplantı için Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğu anlaşılmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen
başkanlığında  yapılan  darbe  hazırlığı  toplantıları  sonrasında,  Fetullah  Gülen’in  Pensilvanya’da
bulunan malikanesinde 19 Mart 2016 tarihinde örgüt mensuplarına yönelik bir konuşma (örgüte ait
www.herkul.org uzantılı sitede “Bamteli – Sıfır Sorun” adıyla yayınlanan konuşma) yaptığı tespit
edilmiştir.  Konuşmada,  örgüt  lideri,  örgütün  TSK  içerisindeki  yapılanmasında  yer  alan
mensuplarına subliminal mesaj  vermek amacıyla hâki  renk (asker yeşili)  bir  pardesü giymiş ve
konuşmanın 15:36’ncı saniyesinde, kurmakta olduğu cümleyi bir anda yarıda keserek ilgisiz bir
şekilde,  tane tane ve son derece dikkat çekici  vurgulu ifadelerle “antır parantez umum adına
konuşuyorum,  umum islam toplumu adına,  kapadokya sakinleri,  oradaki  serkarlar adına
konuşuyorum”  (örgüt  liderinin  Kapadokya  kelimesini  TSK  mahrem  yapısı  için  kullandığı
bilinmektedir) şeklinde beyanda bulunmuş, iktidara karşı güç kullanılması gerektiğini anlatmıştır.
Yürütülen  soruşturmalar  kapsamında  darbe  girişimine  yönelik  hazırlanan  iddianamelerde  de  19
Mart 2016 tarihinde yapılan bu konuşma Fetullah Gülen’in TSK içerisindeki örgüt mensuplarına
darbe girişimi talimatı olarak kabul edilmiştir.

FETÖ/PDY Silahlı  Terör  Örgütü lideri  Fetullah  Gülen’in bu konuşmasının  ardından 21
Mart 2016 tarihinde, ABD Washington merkezli düşünce kuruluşu American Enterprise Institute
resmi  sitesinde www. aei.org./ foreign- and-defense-policy/middle-east-could-there-be-a-coup- in-
turkey  Michael Rubin tarafından “Could There Be A Coup In Turkey? (Türkiye’de bir askeri darbe
olabilir  mi?)”  başlığıyla  makale  yayınlandığı  tespit  edilmiş,  makale  içeriğinde  Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Saddam Hüseyin’e benzetilerek yargılanacağı, Türkiye’nin NATO
üyeliğinin askeri darbenin yapılması konusunda sorun oluşturmayacağı, ABD hükümeti tarafından
darbe ile ilgili göstermelik bir kınama mesajı yayınlansa da yeni yönetimle iyi ilişkiler olunacağı
şeklinde bir anlamda darbecilere güvence veren ifadelerin yer aldığı anlaşılmıştır.

Makalenin  yayınlandığı  21  Mart  günü  Adil  Öksüz  Amerika  Birleşik  Devletleri’nden
Türkiye’ye dönerek darbe hazırlık toplantılarına hız vermiştir.

 Darbe  girişimini  yöneten  firari  Adil  Öksüz,  örgüt  lideri  Fetullah  Gülen’le  bir  sonraki
toplantı için 20 Haziran 2016 tarihinde Nurettin Oruç ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne
gitmiş,  25  Haziran  2016  tarihinde  Hakan  Çiçek  ile  birlikte  Amerika  Birleşik  Devletleri’nden
dönmüştür. Şüpheli Henri J. Barkey’in ise Adil Öksüz’den bir gün sonra 26 Haziran 2016 tarihinde
Türkiye’ye  geldiği,  3  Temmuz  2016  tarihine  kadar  Türkiye’de  çeşitli  görüşmeler  yaptığı  ve
faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiştir.

Şüpheli Henri Jak Barkey’in, 26 – 29 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da bulunduğu, 30
Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır İli’ne giderek Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar İlçeleri’nde
çeşitli görüşmeler yaptığı ve aynı gün akşam tekrar İstanbul’a döndüğü, 3 Temmuz 2016 tarihine
kadar İstanbul İli’nde bulunduğu anlaşılmıştır.

Şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın ise şüpheli Henri Jak Barkey’in İstanbul’a gelişinden
bir  gün  sonra  27  Haziran  2016  tarihinde  Diyarbakır  İli’ne  gittiği  ve  aynı  gün  İstanbul’a  geri
döndüğü tespit edilmiştir.

Şüphelinin  İstanbul’da  bulunduğu dönemde yoğun olarak  Beşiktaş,  Nişantaşı,  Teşvikiye
bölgelerinde bulunduğu, 1 Temmuz günü ise Büyükçekmece İlçesi’ne gittiği tespit edilmiştir.
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Şüpheli  Henri  Jak  Barkey,  3  Temmuz  2016  tarihinde  Türkiye’den  çıkış  yapmış  ve  15
Temmuz 2016 günü sabah saatlerinde darbe girişimini takip etmek amacıyla Türkiye’ye tekrar giriş
yaptığı tespit edilmiştir.

Şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  ise  şüpheli  Henri  Jak  Barkey’in  Türkiye’den
ayrılmasından sonra 6 Temmuz 2016 tarihinde Fransa Ülkesi’ne gittiği, 6 – 10 Temmuz tarihleri
arasında Fransa’da bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu  süreçte,  darbe  girişimini  yöneten  firari  Adil  Öksüz,  Kemal  Batmaz  ile  birlikte  11
Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen ile darbe girişimini
son kez görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiş ve örgüt liderinden darbeye ilişkin
son talimatları alarak 13 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’ye geri dönmüştür.

Adil  Öksüz’ün  FETÖ/PDY  Silahlı  Terör  Örgüt  lideri  Fetullah  Gülen  ile  son  darbe
toplantısını yapıp Türkiye’ye döndüğü 13 Temmuz 2016 günü, ABD Kongresi Avrupa, Avrasya ve
Ortaya  Çıkan  Tehditler  Alt  Komitesi’nde  Dana  Rohrabacher  başkanlığında  “Türkiye’nin
Demokratik Gerilemesi” oturumu düzenlendiği, oturuma şüpheli Henri Jak Barkey, Alan Makovsky
ve  Fevzi  Bilgin’in  konuşmacı  olarak  davet  edildiği,  oturumda  genel  olarak  Türk  hükümetinin
demokrasi ve insan hakları konusunda ihlallerde bulunduğu, özellikle son 3 yılda (2013 sonrası)
Türkiye’nin ifade özgürlüğü, yargı süreci, bireysel ve medeni haklar konusunda kötüleştiği, Gülen
hareketinin hoşgörülü İslam imajına sahip olduğu, bunun hayranlık uyandırıcı olduğu, bu hareketin
masonlar  ve Rotary Kulübü’ne benzer  iyi  bir  yapı  olduğu yönünde konuşmaların  geçtiği  tespit
edilmiştir. 

Bu oturuma katıldıktan sonra şüpheli Henri Jak Barkey’in, Türkiye’de gerçekleşecek olan
darbe girişimini takip etmek ve uluslararası bağlantıları sağlamak üzere 15 Temmuz günü sabah
saatlerinde Türkiye’ye gelerek İstanbul Büyükada’daki Splendid Otel’e gittiği anlaşılmıştır.

Özetle;
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimi Akıncı Üssü

iddianamesinde anlatıldığı üzere, darbe girişimini yöneten firari Adil Öksüz’ün darbe girişiminden
önce  (5  ekim  2015  tarihinde  Gülen  Bebek  reklam  filminin  yayınlanması  ile  darbe  girişimi
arasındaki süreçte) toplam 4 defa örgüt lideri Fetullah Gülen’in yanına giderek darbe girişimine
ilişkin  toplantı  yapması,  bu gidişlerinden ilkinin (14 Kasım 2015) Goerge Soros’un Türkiye’ye
gelerek  şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala  ve  İshak  Alaton  ile  görüşmesinin  (Türkiye’de  başka
kimlerle görüştüğü şu aşamada tespit edilememiştir) hemen ardından gerçekleşmesi,

Adil Öksüz’ün ABD’ye ikinci gidişinin (17 - 21 Mart 2016) şüpheli Henri Jak Barkey’in
Türkiye’ye  gelerek  (7–13  Mart  2016  tarihleri  arası)  İstanbul  ve  Adana’da  bir  dizi  içeirği  belli
olmayan  görüşme  yapması  ve  faaliyetlerde  bulunmasının  hemen  ardından  gerçekleşmesi,  Adil
Öksüz’ün Pensilvanya’da yaptığı bu toplantıdan sonra örgüt lideri Fetullah Gülen’in haki renkli
cübbe ile örgütün TSK içindeki mensuplarına hükümete karşı zor kullanma ve darbe girişiminde
bulunma mesajı vermesi (19 Mart 2016), bu konuşmanın ardından da Michael Rubin tarafından
darbecilere güvence veren ifadelerin yer aldığı “Could There Be A Coup In Turkey? (Türkiye’de bir
askeri darbe olabilir mi?)” başlıklı makalenin yayınlanması (21 Mart 2016), aynı tarihlerde şüpheli
Henri Jak Barkey’in PKK’nın Suriye kolu PYD’nin başkanı Salih Müslim ile Irak Süleymaniye’de
bir  araya  gelmesi  (16  Mart  2016),  yine  şüpheli  Henri  Jak  Barkey’in  terör  örgütü  liderleri  ile
görüştüğü dönemlerde  PKK ve DEAŞ’ın Türkiye’de  bombalı  eylemler  yapması  (13 – 19 Mart
2016),

Adil Öksüz’ün ABD’ye üçüncü gidişinin (20 – 25 Haziran 2016) hemen ertesi günü ise
şüpheli  Henri  J.  Barkey’in  Türkiye’ye  gelerek  (26  Haziran  –  3  Temmuz  2016)  İstanbul  ve
Diyarbakır İlleri’nde bir dizi görüşme yapması ve faaliyetlerde bulunması, 

Adil Öksüz’ün son olarak 11 Temmuz 2016 tarihinde ABD’ye giderek örgüt lideri Fetullah
Gülen’le darbe girişimine ilişkin son toplantıyı yapıp 13 Temmuz’da Türkiye’ye dönmesi ve aynı
gün   ABD  Kongresi  Avrupa,  Avrasya  ve  Ortaya  Çıkan  Tehditler  Alt  Komitesi’nde  Dana
Rohrabacher başkanlığında “Türkiye’nin Demokratik Gerilemesi” oturumu düzenlenmesi, oturuma
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şüpheli  Henri  J.  Barkey’in  de konuşmacı  olarak katılması,  oturumda Türk hükümetini  dikdatör
olarak, FETÖ/PDY’yi ise barışçıl bir topluluk olarak betimleyen ifadelerin sıkça kullanılması ve
sonrasında şüpheli Henri J. Barkey’in 15 Temmuz sabahı Türkiye’ye gelerek İstanbul Büyükada’da
darbe girişimini sabaha kadar Ellen B. Laipson ve Ali Vaez ile birlikte takip etmesi hususları birlikte
değerlendirildiğinde bütün bu hususların bir tesadüften ibaret olmasının kabul edilebilir olmadığı,
bu durumun hayatın olağan akışına uygun olmadığı açıktır.

Devam eden süreçte;
Gezi  Kalkışması  (2013)  ve  darbe  girişiminin  (2016)  gerçekleştiği  yıllar  haricinde

Türkiye’ye ortalama yılda bir defa gelen şüpheli Henri J. Barkey’in, 15 Temmuz darbe girişimi
sürecinde kendisinin ve darbe girişimini birlikte takip edeceği kişilerin İstanbul’da bulunmasına her
türlü ihtimale karşı bir gerekçe olması sebebiyle 15 – 17 Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul
Büyükada’da bir toplantı organize ettiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda;
15-17  Temmuz  2016  tarihleri  arasında  Büyükada  Splendid  Otel’de  yapılan  “İran  ve

Komşuları” isimli toplantıya;
 Henri Jak Barkey,
 Ellen Beth LAIPSON,
 Ellie GERANMAYEH,
 Ahmed MORSY,
 Marwa DAOUDY, 
 Masood KAROKHAIL,
 Ali VAEZ (Alireza VAEZZADEH),
 Samir SUMAIDA’IE,
 Julia ROMANO,
 Sylvia TİRYAKİ,
 Michael ASIEDU,
 İbrahim Mensur AKGÜN,
 Bayram SİNKAYA,
 Pınar ARIKAN SİNKAYA isimli şahısların katıldığı, Hussaih HAQQANI isimli şahsın ise

davetliler  arasında  bulunduğu fakat  o  gün Türkiye’ye  gelmediği,  ayrıca  Ellie  GERANMAYEH
isimli şahsın sevgilisi  olduğu iddia edilen Scott  PETERSON isimli şahsın da toplantı  sürecinde
otelde bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantının,  Woodrow Wilson International  Center  for  Scholars  (Wilson Center)  isimli,
merkezi  ABD’de  bulunan  sivil  toplum/düşünce  kuruluşunun  Middle  East  Program (Orta  Doğu
Programı) bölümü tarafından organize edildiği,  bu bölümün başkanının şüpheli  Henri J.  Barkey
olduğu,

Toplantının Wilson Center tarafından Kültür Üniversitesi’ne bağlı Global Political Trends
Center (GPOT) ile işbirliği içerisinde düzenlendiği tespit edilmiştir.

Toplantının  planlama  sürecine  ilişkin  GPOT  Center  başkanı  İbrahim  Mensur  Akgün
03.08.2016 tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürülüğünce alınan ifadesinde;

“...Wilson Center  Amerika  Birleşik  Devletleri  Washington’da  bulunan liberal  köklü  bir
düşünce kuruluşudur. Wilson Center’ın Ortadoğu direktörü Henri Barkey’dir. 2016 yılı şubat ya da
mart  ayında  Henri  Barkey  ile  ‘İran  ve  Komşuları’ üzerine  İstanbul’da  bir  toplantı  yapmak
istediklerini ilettiler. Biz de kültür Üniversitesi GPOT olarak bu teklifi kabul ettik. İlk olarak 2016
yılı mayıs ayının başında yapmayı planlamıştık ancak kendileri toplantı için gerekli olan fonu yani
gelecek  katılımcıların  masraflarının  karşılanacağı  parayı  çıkartamadıklarından  dolayı  ileri  bir
tarihte yapılmak üzere ertelendi. Daha sonra görüşmelerimiz devam etti yapılan görüşmelerde ve
Henri  Barkey  ile  yapmış  olduğumuz  yazışmalarda  hem  tatil  ayı  olması  ve  hafta  sonuna  denk
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gelmesinden ötürü bize 15-17 Temmuz 2016 tarihini ilettiler, biz de herhangi bir sakınca görmedik
ve bu tarihi kabul ettik. Daha sonra ayrıntıları ise GPOT ekibi ile Wilson Center ekibi karşılıklı
yazışmalarla kararlaştırdılar...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Splendid  Otel’de  yapılan  toplantıya  katılan  aynı  zamanda  GPOT  Center’da  yönetici
pozisyonunda  olan  Sylvia  Tiryaki  08.08.2016  tarihinde  İstanbul  Terörle  Mücadele  Şube
Müdürlüğünce alınan ifadesinde;

“...Ben aslen Slovakya vatandaşıyım ve ailem de hala Slovakya’da yaşamaktadır. Bugüne
kadar  bütün  eğitimimi  Slovakya’da  aldım.  2003  yılından  bu  yana  kadar  Kültür  Üniversitesi
Uluslararası  İlişkiler  Bölümü’nde  öğretim  üyesiyim.  Aynı  zamanda  TESEV’de  Kıbrıs  meselesi
konusunda  part-time  çalışmışlığım  vardır.  Türkiye’de  başka  herhangi  bir  üniversitede  görev
yapmadım ve herhangi  bir  kurs almadım. Kültür  Üniversitesi’ne bağlı  GPOT (Global  Political
Trends  Center)  biriminin  yöneticilerinden  biriyim.  Bu  birimin  başkanı  ise  İbrahim  Mensur
Akgün’dür. Wilson Center Amerika Birleşik Devletleri Washington’da bulunan dünyanın en prestijli
düşünce kuruluşudur. Wilson Center Ortadoğu direktörü Henri Barkey’dir. Henri Barkey’i yaklaşık
10 yıl önce ilk olarak görmüştüm. Kendisiyle bugüne kadar çeşitli tarihlerde ve çeşitli ülkelerde
yapılan  konferanslarda karşılaşmıştık.  2016 yılı  şubat  ya da mart  aylarında bölüm başkanımız
İbrahim Mensur Akgün bana Wilson Center’dan bir teklif geldiğini ancak konusunun ne olduğunu
belirtmedi.  Ben de Wilson Center dünya üzerinde prestijli  bir  kuruluş olduğundan dolayı kabul
etmemiz  yönünde  görüş  belirttim.  Bu  görüşmeleri  Wilson  Center  ile  İbrahim  Mensur  Akgün
gerçekleştirdi.  Toplantı  ilk  olarak  2016  yılı  mayıs  ayında  yapılacaktı  ancak  maddi
imkansızlıklardan dolayı ertelendi ve bu tarihte gerçekleştirilemedi. Daha sonra görüşmeler devam
etti ve toplantının 15-17 Temmuz 2016 tarihinde yapılması fikri Wilson Center tarafından GPOT
olarak bize iletildi. Biz de bu tarihte herhangi bir sakınca görmedik ve teklifi kabul ettik. Daha
sonra ayrıntılar  için  gerekli  yazışmaları  GPOT olarak  Gamze Coşkun ile  Wilson Center  ekibi
karşılıklı oalrak yaptılar. Ben de maddi konularla ilgili Wilson Center’da Henri Barkey ile birkaç
defa yazışma yaptım...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Alınan  ifadelerden  de  anlaşıldığı  üzere  toplantının  yapılması  ve  tarihi  ile  ilgili
ayarlamalar  Wilson  Center  Ortadoğu  Programı  direktörü  şüpheli  Henri  Jak  Barkey
tarafından planlanmış ve Kültür Üniversitesi GPOT Center yetkililerine bildirilmiştir. Ayrıca
toplantı tarihinin belirlenmesinde dikkat çekici bir durum vardır. Şüpheli Henri J. Barkey, ilk
olarak toplantının 2016 yılı mayıs ayında yapılacağını bildirmiş fakat mayıs ayının başında
toplantı tarihinin Wilson Center’ın fon ayarlamakta sıkıntı çektiği gerekçesiyle ertelendiğini
bildirmiş, ilerleyen zamanlarda da toplantının 15 Temmuz 2016’da gerçekleşeceğini iletmiştir.

Toplantının Türkiye  bölümünü koordine eden GPOT yöneticisi Sylvia Tiryaki, 08.08.2016
tarihli ifadesinde

 “...  Toplantıya  katılan  yabancı  katılımcılar  Wilson  Center  tarafından  önerildi,  Türk
katılımcılar ise bizim tarafımızdan önerildi ...” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Yine  şüpheli  Henri  Jak  Barkey  de  darbe  girişiminden  sonra  katıldığı,  Ruşen  Çakır’ın
sunduğu Medyascope isimli programın 27 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan “Henri Barkey ile 15
Temmuz  Darbe  Girişimi  Üzerine  Söyleşi”  başlıklı  bölümünde  toplantının  kendisi  tarafından
organize  edildiğini,  katılımcıların  da yine  kendisi  tarafından belirlenerek  davet  edildiğini  beyan
etmektedir.

Toplantının yapıldığı tarihte Splendid Otel’de şef garson olarak görev yapan Ayhan Ulaş
26.07.2016 tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan ifadesinde;
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“... Henri Barkey, Ellen Laipson, Ali Vaez veya Ahmed Moorsy isimli şahıslardan birisinin
olduğu üçlü grup darbe gecesi bar kısmında gece geç saatlere kadar oturdular ve sürekli kendi
aralarında istişare yaparak önlerinde bulunan laptop ile  sürekli  gündemi takip ettiler,  özellikle
Henri Barkey sürekli bilgisayar ile birşeyler yazıyordu. O sıra gece iki buçuk üçtü ve ben o sırada
Ellen  Laipson’a  bitki  çayı,  Ali  Vaez  veya  Ahmed  Moorsy  isimli  şahıslardan  tam  olarak
hatırlayamadığım birisine konyak içkisi götürdüm. Henri Barkey o gece herhangi bir şey içmedi.
Onların bu esnada bir sıkıntılı ve endişeli oldukları belliydi ...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Toplatının yapıldığı tarihte Splendid Otel’in işletme müdürü olarak görev yapan Selime
Latife  Arzu  Junaid  26.07.2016  tarihinde  İstanbul  Terörle  Mücadele  Şube  Müdürlüğünce  alınan
ifadesinde;

“...  Otelimize  gelen  17  kişilik  grup  ile  ilk  geldikleri  gün  pek  fazla  ilgilenemedim.
15.07.2016  günü  saat  16:30  sıralarında  resepsiyondaki  görevlimiz  14  numaralı  odada  kalan
misafirin  internete  girmekte  problem  yaşadığını  bana  iletti,  ben  de  konuyu  çözmek  için  14
numarada kalan misafirin yanına gittim. Daha sonra adının Ellen Laipson olduğunu öğrendiğim
bayan şahısla 14 numaralı odanın içerisinde İngilizce konuşarak internet bağlantısının olmadığını
söyledi  ben  de  kontrol  ettiğimde  bağlantının  olmadığını  gördüm.  Benim  gitmemin  sebebi  de
otelimizde çalışanların İngilizce’lerinin pek iyi  olmamasıdır.  Ben odadayken adının daha sonra
Henri Barkey olduğunu öğrendiğim bey odaya geldi internet kullanmak zorunda olduğunu, saat
18:00’de canlı yayına bağlanmak zorunda olduğunu, internete bağlanacağı sessiz bir yer istediğini
söyledi.  Ben de ona otelimizin toplantı  salonunu arzu ederse kendi ofisimi de kullanabileceğini
söyledim. Teşekkür etti ben de resepsiyona 14 nolu misafirin saat 18:00’de canlı yayına bağlanmak
için  ofisimi  talep  ederse  açmalarını  söyledim.  Ben  saat  17:30  sıralarında  otelden  ayrıldım.
Ülkemizde  olayların  çıktığını  ve  darbe  söylentilerinin  çıktığını  duydum. Saat  23:30 sıralarında
otele geri geldim. Otelin diğer birçok misafiri teras kısmında oturuyorlardı. Ben misafirlere hal
hatırlarını sordum. Ondan sonra otelin lobisinde oturan Henri, eşi ve adını bilmediğim fotoğrafını
görsem tanıyabileceğim şahıslara  hal  hatırlarını  ve  bir  şey  isteyip  istemediklerini  sormak  için
yanlarına gittim. Benden içki istediler, içkilerinin gelmelerini beklerken Henri Barkey’in eşi olan
Ellen Laipson bana İngilizce ‘Bu yaşanan olaylarla ilgili ne düşünüyorsunuz?’ diye sorunca ben de
kendisine ‘Bence dünyada bu tür yaşanan olaylar Amerika ve CIA’in bilgisi olmadan gerçekleşmez’
dedim. Henri Barkey de bana ‘Komplo teorileri’ dedi. Bu arada Henri Barkey’in lobide oturdukları
yerin biraz ilerisinde sehbada laptopu vardı. Bir laptopuna gidip bir kanepeye geliyordu. Devamlı
bir hareket halindeydi. Hatta ‘Bu yaşanan olaylar bizim için bir felaket siz ne düşünüyorsunuz bu
yaşanan olay sizce ciddi mi?’ diye kendilerine sorduğumda Henri Barkey Türkçe konuşarak ‘Bu
olay  çok  ciddiydi  ve  teğet  geçti’ dedi.  Garson o  sırada içeceklerini  getirince  ben yanlarından
ayrılarak diğer misafirlerin yanlarına gittim ...” şeklinde beyanda bulunmuş ve kendisine gösterilen
fotoğraflardan şüpheliler Henri Barkey ve Ellen Laipson ile birlikte gece lobide oturan diğer şahsın
Ali Vaez olduğunu teşhis etmiştir.

Yine toplatının yapıldığı tarihte Splendid Otel’in gece resepsiyon görevlisi olarak görev
yapan  Ahmet  Tan  25.07.2016  tarihinde  İstanbul  Terörle  Mücadele  Şube  Müdürlüğünce  alınan
ifadesinde;

“... 15.07.2016 günü akşam saatlerinde haberlerden darbe girişimi olduğunu ben ve diğer
arkadaşlarım öğrendik. Bu gruptaki müşterilerimizin darbe girişimi olmasına rağmen çok sakin
olduklarını  hatırlıyorum  ve  devamlı  telefonla  görüştükleri  dikkatimi  çekti.  Bu  gruptan  ismini
sonradan öğrendiğim Henri Barkey isimli şahıs resepsiyona gelerek ‘darbe girişiminin erkenden
önlenmesi iyi oldu eğer fark edilmeseydi çok daha kötü olabilirdi’ dedi, ben de tasdikler bir tavırla
kafa salladım. O gece Henri Barkey isimli müşterimiz ‘dışarıdan kendisine telefon geleceğini ve
sakin  bir  yer  var  mı’ diye  bana sordu.  Ben de  sabit  telefon  olan  sakin  bir  yer  olmadığı  ama
resepsiyonda bulunan telsiz telefonla konuşabileceğini söyledim. Hemen ardından telefon çaldı ve
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kendisi  açarak  15-20  dakika  konuştu.  Ne  konuştuğunu  duymadım,  açıkçası  dikkat  etmedim.
Konuşması bittikten sonra telsiz telefonu da alarak bar bölümüne geçti, sabah saat 05:00’e kadar
cep  telefonu  ve  telsiz  telefonla  konuştu,  notlar  aldı.  Yanında  ismini  ve  yüzünü  hatırlamadığım
gruptan bir erkekle beraber oturdular...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Splendid  Otel’de  yapılan  toplantının  Türkiye  ayağını  organize  eden  İbrahim  Mensur
Akgün'ün İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan ifadesinde;

“...  Yemekten sonra sohbet ettiğimiz esnada eşim beni arayarak ülkede darbe yapıldığı
şeklinde haberleri televizyondan gördüğünü söyledi. Sonra otelde odama geçtim, talavizyondan ve
internetten haberleri takip etmeye başladım. Gece sanırım saat 02:00 sıralarında otelin üzerinden
jet  geçince  ben  de  ne  olduğuna  bakmak  amacıyla  odadan  dışarı  çıkarak  baktım.  Odama geri
döndüğüm sırada gruptan sadece  Henri  Barkey’i  gördüm,  elinde  bulunan Ipad’den Türkiye’de
yaşanan olayları izlediğini gördüm. Kendisiyle birkaç dakika konuşup odama geçtim ...” şeklinde
beyanda bulunmuştur.

Splendid Otel’de yapılan toplantıya katılan Pınar  Sinkaya 09.08.2016 tarihinde İstanbul
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan ifadesinde;

“...  15  Temmuz  günü  eşimle  birlikte  Ankara’dan  uçakla  önce  Atatürk  Havalimanına,
oradan taksi ile Kabataş’a geçtik ve vapur ile Büyükada’ya gittik. Akşam saat 20:00 sıralarında
otele  ulaştık,  biz  otele  girdiğimizde katılımcılardan bazılarının otele  gelmiş  olduklarını  gördük.
Tanışma faslının  akabinde  hep beraber  akşam yemeği  yedik.  Yemeğin  ardından  eşimle  birlikte
yürüyüşe  çıktık  bu  sırada  kardeşimin  beni  arayarak  ‘birşeyler  oluyor  galiba  burada  uçaklar
uçuyor’ gibi  cümleler  kurması  üzerine  yaşananlardan  haberimiz  oldu  ve  hemen  otele  dönerek
odamızda  televizyondan  gelişmeleri  izlemeye  başladık.  Gece  boyunca  odadan  hiç  çıkmadık  ve
sabaha kadar televizyon izledik, sadece bir kez kahve almak amacıyla lobiye indim ve lobinin yan
tarafında  bulunan  bölümde  bizim  toplantının  katılımcılarının  bazılarını  laptoplarla  uğraşırken
gördüm ancak içlerinden sadece Ellie Geranmayeh isimli şahsı gördüğümden eminim, hızlıca geçip
gittiğim için diğerlerini tam seçemedim ...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şüpheli  Henri  Jak  Barkey’in  kullandığı  +1(202)258 **** numaralı  GSM hattının  HTS
kayıtları incelendiğinde de, şüphelinin 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştiği gece saat 05:00’e
kadar  ABD,  İngiltere  ve  Fransa’ya  kayıtlı  birçok uluslararası  telefon numarası  ile  irtibatlarının
devam ettiği,  saat  04:00’e  kadar  da  telefonunun internetini  (gprs)  aktif  olarak  kullandığı  tespit
edilmiştir.

Ayrıca  şüphelinin  Splendid  Otel’e  ait  kablosuz  internet  ağını  (wifi)  da  gece  boyu aktif
olarak kullandığı otel çalışanları tarafından net bir şekilde ifade edilmiş, fakat yapılan çalışmalarda
o  tarihlerde  otelin  internet  ağını  kullanan  kullanıcılara  ait  iç  IP  ve  MAC  adres  kayıtları
bulunmadığından şüphelinin otelin internet ağından kimlerle irtibat kurduğu, hangi sitelere giriş
yaptığı tespit edilememiştir.

Alınan  ifadelerde  ve  yapılan  çalışmalarda,  15  Temmuz  darbe  girişiminin  gerçekleştiği
saatlerde şüpheli  Henri Jak Barkey, şüpheli Ellen B. Laipson, Ali  Vaez ve Ellie Geranmayeh’in
sabaha kadar darbe girişimini takip ettikleri, gelişmeleri birlikte değerlendirdikleri ve yoğun şekilde
uluslararası irtibatlar kurdukları anlaşılmıştır.

15 kişilik toplantı grubundan yalnızca 4 kişinin 15 Temmuz darbe girişimini sabaha
kadar  birlikte  takip  ederek  yoğun  şekilde  uluslararası  irtibatlar  kurmaları,  bu  kişilerin
tamamının şüpheli Henri Jak Barkey tarafından oteldeki programa davet edilmiş olmaları ve
tamamının  yabancı  şahıslar  olmaları  nedeniyle  şüpheli   Henri  Jak  Barkey'in  darbe
girişiminde rol aldığı anlaşılmıştır.

Bununla birlikte;
Ellie  Geranmayeh’in,  Sayın  Cumhurbaşkanımızın  demokrasiyi  korumak  ve  darbeyi

önlemek  amacıyla  vatandaşlarımızı  meydanlara  çağırmasının  hemen  ardından  saat  00:33’te
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@EllieGeranmayeh isimli Twitter hesabından “#Erdogan FaceTiming CNN Turk-calls on people to
pour  into  street  while  apparently  going  to  neighbouring  country  for  safety  #Turkey  #coup”
(Erdoğan  güvenliği  için  komşu  bir  ülkeye  giderken,  CNN  Türk’te  facetimedan  insanları
sokağa dökülmeye çağırıyor) şeklinde paylaşımda bulunarak darbeyi önlemek için sokağa çıkan
vatandaşlarımıza dezenformasyon amaçlı yalan bilgiler verdiği,

Darbe girişimini sabaha kadar takip eden şüpheli Henri J. Barkey’in ise darbe girişiminin
henüz başlarında saat 00:26’da @hBarkey isimli Twitter hesabından “If this was a serious coup they
would  have  captured  the  President  and  Prime  Minister”  (Bu  ciddi  bir  darbe  olsaydı,
Cumhurbaşkanı ve Başbakanı yakalarlardı) şeklinde paylaşım yaptığı tespit edilmiştir.

Şüpheli  Henri  Barkey’in bu tweetinden yaklaşık 30  dakika sonra Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konakladığı Marmaris’teki otel darbeci teröristler tarafından
basılmış  ve Cumhurbaşkanlığı  koruma polisleri  ile  darbeci  teröristler arasında çatışmalar
yaşanmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın otelden ayrıldığının ve uçakla
başka bir şehre gitmek üzere olduğunun darbeci teröristler tarafından anlaşılması üzerine,
şüpheli  Henri  J.  Barkey  ve  şüpheli  Ellen  B.  Laipson’un  da  analist  olarak  çalışmalarına
katıldığı  Stratfor’un  resmi  twitter  hesabından  Sayın  Cumhurbaşkanı’nın  uçağının  uçuş
bilgileri ve koordinatları yayınlanmıştır.

Splendid  Otel’de  düzenlenen  toplantının  davetli  listesinde  bulunmayan  fakat  Ellie
Geranmayeh  ile  birlikte  gelerek  otelde  aynı  odada  konaklayan  Scott  Peterson,  ABD’de  kurulu
bulunan The Christian  Science  Monitor  isimli  basın  kuruluşunda deneyimli  Ortadoğu muhabiri
olarak çalışmaktadır. Scott Peterson’ın özellikle Ortadoğu ve Balkanlar’da rejim değişikliği ve iç
savaşların yaşandığı ülkelerde uzun yıllar uluslararası muhabirlik yapan deneyimli bir foto-muhabir
olduğu ve bu kapsamda sıcak çatışmaların gerçekleştiği dönemlerde Afganistan, İran, Irak, Cezayir,
Lübnan, Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan gibi ülkelerde bulunduğu bilinmektedir.

Bu  sebeple  Scott  Peterson’ın,  darbe  girişiminin  başarılı  olması  durumunda  uluslararası
kamuoyunu yönlendirici haberler yaparak dünya kamuoyuna servis etmesi amacıyla darbe girişimi
gecesi Splendid Otel’de bulunduğu kanaati oluşmuştur.

Ayrıca  Splendid  Otel’de  yapılan  toplantıya  katılan  Şaban  Kardaş  09.08.2016  tarihinde
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan ifadesinde;
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“... (16.07.2016)Akşam yemeğimizi otelin terasında, otelin diğer müşterilerinin de olduğu
bir ortamda yedik. Bulunduğum masada hatırladığım kadarıyla Mensur Akgün, Sylvia Tiryaki, Ali
Vaez,  Ellie  Geranmayeh,  Scott  Peterson  vardı.  Diğer  konuklar  da  yan  ve  arka  masalardaydı.
Yemeğe geçmeden önce gazeteci olan Scott Peterson Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan
bildiğim  kadarı  ile  Christian  Science  Monitor  isimli  gazete  için  Henri  Barkey  ile  mülakat
yapıyordu.  Yemek  esnasında yine  görebildiğim  kadarı  ile  masadaki  diğer  katılımcılar  da  Scott
Peterson’a darbe girişimi ile ilgili görüşlerini ifade ettiler ...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Toplatının yapıldığı tarihte Splendid Otel’in işletme müdürü olarak görev yapan Selime
Latife  Arzu  Junaid  26.07.2016  tarihinde  İstanbul  Terörle  Mücadele  Şube  Müdürlüğünce  alınan
ifadesinde;

“... Daha sonra otelimize Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gelen görevliler 15.07.2016
– 17.07.2016 tarihleri arasında kalan grup ile ilgili bilgi almak ve Henri Barkey’in iletişim bilgileri
hakkında soru sorduklarında Funda Hanım (Splendid Otel Ön Büro sorumlusu) Henri Barkey’in ilk
geldiğinde kendisini tanıtırken bırakmış olduğu aşağıda resimde görülen kartviziti gelen görevli
arkadaşlara teslim etti. İlçe Emniyet görevlileri bu arada kartviziti inceleyince Pensilvanya imzası
işte dedi ve kartviziti alıp gittiler. Onlar gittikten kısa bir süre sonra Funda Hanım yanıma gelerek
Henri  Barkey’in  giderken  resepsiyon  bankosunun  üzerine  yan  tarafta  görülen  zili  bıraktığını,
üzerinde Pensilvanya yazısının olduğunu ve kendisinin bu zili dolaba kaldırdığını söyledi. Ben de
zili getirmesini söyledim ve Pensilvanya yazısını görünce tekrar İlçe Emniyet görevlilerini arayarak
Henri  Barkey’in  bıraktığı  birşey  olduğunu,  teslim  etmek  için  karakola  geleceğimi  bildirdim ve
gelerek zili tesli ettim ...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Toplantının yapıldığı tarihte Splendid Otel’de şef garson olarak görev yapan Ayhan Ulaş
26.07.2016 tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan ifadesinde;

“... Bu  bahsedilen  17  kişilik  grup  17.07.2016  tarihinde  otelden  ayrıldıktan  sonra
resepsiyonda bulunduğum esnada masanın üzerinde yan tarafta fotoğrafı bulunan zili farkettim ve
zili  elime  alıp  baktığımda  Pensilvanya  yazasını  görünce  çok  şaşırdım  ve  bunu  direk  otelin
Pazarlama İşleri  Müdürü olan Funda hanıma götürerek teslim ettim. Bu zilin buraya otelimize
gelen 17 kişilik grup tarafından bırakıldığını düşünüyorum. Çünkü bu grup geldiklerinde dahi bu
zili  görmedim  ta  ki  bu  grup  gittikten  sonra  bu  zili  gördüm  fark  ettim  . ..”  şeklinde  beyanda
bulunmuştur.

Toplantının  yapıldığı  tarihte  Splendid  Otel’de  resepsiyonist  olarak  görev  yapan  Osman
Ereli 26.07.2016 tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan ifadesinde;

“... Yan tarafta resmi bulunan çanı resepsiyonda gördüm ancak kim tarafından bırakıldığını
bilmiyorum. Orada çalışan arkadaşlar ile artık çanımız var şeklinde şakalaştık. Üzerinde yazıların
bulunduğuna dikkat bile etmemiştim ...” şeklinde beyanda bulunmuştur.
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 Splendid  Otel  çalışanlarının  ifadelerinden  de  anlaşıldığı  üzere,  şüpheli  Henri  J.
Barkey’in otelden ayrılırken, üzerinde FETÖ Silahlı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen’in
1999 yılından bu yana ikamet ettiği ve 15 Temmuz darbe girişimini yönettiği Amerika Birleşik
Devletleri  Pensilvanya  Eyaleti’nin  isminin  ve  haritasının  yer  aldığı  çanı  resepsiyona
bırakmıştır.
     Toplantıyı  organize  eden  düşünce  kuruluşu  Wilson  Center’ın  merkezi  Amerika  Birleşik
Devletleri  Washington Eyaleti’nde Pennsylvania Bulvarı’nda,  ABD Başkanlık Sarayı’nın hemen
yanı başındadır ve Pensilvanya Eyaleti’nde herhangi bir birimi bulunmamaktadır. Şüpheli Henri J.
Barkey’in  Splendid  Otel’in  resepsiyonuna  bırakmış  olduğu  çanda  yazılı  olan  “Pennsylvania”
isminin ise Wilson Center’ın merkezinin bulunduğu Pennsylvania Bulvarı ile alakasının olmadığı
açıktır. Zira söz konusu çanın üzerinde Pennsylvania yazılı kırmızı zemin Pennsylvania Eyaleti’nin
haritası  şeklinde  çizilmiştir.  Dolayısıyla  bir  toplantı  için  darbe  girişiminin  gerçekleştiği  gece
İstanbul  Büyükada’da  bulunduğunu  iddia  eden  şüpheli  Henri  J.  Barkey’in,  darbe  girişimini
gerçekleştiren FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün yuvası olarak kabul edilen Pennsylvania Eyaleti’ni
simgeleyen  çanı  darbe  girişiminden  önce  Türkiye’ye  gelirken  yanında  getirmesi  ve  otelden
ayrılırken  de  bu  çanı  resepsiyona  bırakması  hayatın  olağan akışı  içerisinde  kabul  edilebilir  bir
davranış değildir  ve darbe girişimi sonrası  Türkiye’den ayrılarak bir  daha Türkiye’ye gelmeyen
şüpheli tarafından darbe girişimi ile ilgili verilmiş istihbari bir mesaj mahiyetinde olduğu açıktır.

Yürütülen soruşturma içeriğinden anlaşılacağı üzere;
Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in,  15  Temmuz  2016  tarihinde  gerçekleşen  hain  darbe

girişimini  takip  etmek,  gerektiğinde  yönlendirmek  ve  özellikle  darbenin  başarılı  olması
sonrası  darbenin  uluslararası  destekçileri  ile  koordinasyonu sağlamak üzere  darbe  gecesi
Türkiye’de  bulunduğu  ve  her  türlü  ihtimale  karşı  burada  bulunmasını  açıklayabilmesi
amacıyla Splendid Otel’deki toplantıyı göstermelik bir gerekçeyle organize ettiği anlaşılmış ve
kendisiyle  birlikte darbeyi  takip etmesi  için  şüpheli  Ellen Beth Laipson,  Ali  Vaez ve  Ellie
Geranmayeh’i  de  toplantının  katılımcıları  arasında  gösterdiği,  darbe  gecesi  diğer
katılımcıların  darbe  sürecini  takip  ettiğine  dair  bir  bilgi  bulunmamasına  karşılık  şüpheli
Henri  J.  Barkey,  şüpheli  Ellen  B.  Laipson  ve  Ali  Vaez’in  darbe  girişimi  süresince  tüm
gelişmeleri  sabaha  kadar  birlikte  takip  ederek  uluslararası  irtibatları  sağladıkları
anlaşılmıştır.

Nitekim, söz konusu toplantının mayıs ayı içerisinde planlanmasına rağmen şüpheli Henri
Jak Barkey tarafından, devlet ve devlet dışı aktörlerden toplamda yıllık yaklaşık $30.000.000 (otuz
milyon ABD doları) fon alan dünyanın en büyük STK’larından Wilson Center’ın fon ayarlamakta
sıkıntı  çektiği  gerekçesiyle  ertelenmesi  ve  darbe  girişiminin  gerçekleştiği  15  Temmuz’a  denk
getirilmesi, bu toplantının göstermelik bir bahane olarak organize edildiğini ortaya koymaktadır.

Splendid Otel’de yapılan toplantıya katılan Bayram Sinkaya 09.08.2016 tarihinde İstanbul
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan ifadesinde;

“... Ertesi gün yani 16.07.2016 günü saat 09:00 sıralarında eşimle birlikte kahvaltı için
aşağıya  indik  ve  kahvaltımızı  yaptık.  Saat  10:00 gibi  otelin  toplantı  salonuna geçildi.  Toplantı
başlamadan önce Henri Barkey ve İbrahim Mensur Akgün açılış konuşması yaptılar. Bu esnada
toplantının ana gündemine geçmeden Henri  Barkey Türkiye’de gerçekleşen bu darbe girişimini
kısaca değerlendirmemizi teklif etti, o sırada İbrahim Mensur Akgün söz alarak ‘Ordu içerisinde
Fethullahçı  küçük  bir  grubun  darbe  yapmaya  kalkıştığını,  ama  bu  girişimin  başarısızlıkla
sonuçlandığını,  artık  herşeyin  kontrol  altına  alındığını’ söyledi,  o  esnada  Henri  Barkey  araya
girerek ‘Bu darbe girişiminin arkasında Fethullahçıların olduğunu nereden biliyorsun’ diye sordu,
Mensur Akgün de gelişmelerin izlediği kadarıyla bunu gösterdiğini belirtti. Sonra ben söz alarak
‘Cumhurbaşkanımızın televizyona bağlanarak halka sokağa çıkmaları konusunda çağrı yapmasının
olumlu yönde değiştirdiği, bu sürecin sonunda ülkede demokrasinin daha da güçleneceğini ama
önümüzdeki  10 yılda  AK Partinin  iktidarda kalmaya devam edeceğini’ düşündüğümü söyledim.
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Henri Barkey benim değerlendirmemden sonra söz alarak ‘Darbenin atlatılması iyi  birşey ama
bundan  sonra  da  darbecilerle  hesaplaşma  süreci  içerisinde  tasfiyelerin  yaşanabileceğini  ve
Türkiye’nin biraz daha otoriterleşebileceğini’ söyledi ...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Yine  Splendid  Otel’de  yapılan  toplantıya  katılan  Pınar  Sinkaya  09.08.2016  tarihinde
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan ifadesinde;

“... Toplantının konuları arasında olmamasına rağmen yaşanılan darbe girişimi ile ilgili
konuşmak isteyenlerin konuşabileceği söylendi ve Mensur Akgün söz aldı, konuşması sırasında bu
darbe  girişiminin  FETÖ  Terör  Örgütü  tarafından  gerçekleştirildiğini  söylemesi  üzerine  Henri
Barkey’in ‘Nereden biliyorsun FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini, kanıtın var mı, nasıl bu kadar
emin olabiliyorsun’ gibi bir cümle söylediğini hatırlıyorum ...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Alınan  ifadelerden,  şüpheli  Henri  Jak  Barkey’in  15  Temmuz  hain  darbe  girişimini
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün gerçekleştirdiğini ısrarla gizlemeye çalıştığı anlaşılmıştır.

Ayrıca,  şüpheli  Henri  J.  Barkey’in  9  Mart  2016  günü  Ruşen  Çakır  tarafından  internet
üzerinden  yayın  yapan  Medyascope  TV’de  programa  katıldığı,  programın  “Henri  Barkey  İle
Söyleşi: Washington Gülen Cemaatine Nasıl Bakıyor?” başlığıyla www.medyascope.tv ve Youtube
isimli  video  paylaşım  sitesinde  yayınlandığı  tespit  edilmiştir.  Yayınlanan  programın  yapılan
incelemesinde,  şüpheli  Henri  J.  Barkey’in,  “Zaman  Gazetesi’ne  el  koymanın  Türkiye’ye
faturasının  çok  daha  ağır  olabileceği,  FETÖ’nün  terör  örgütü  olduğuna  dair  delillerin
olmadığı, Gülen hareketinin terör örgütü olduğuna kimsenin inanmadığı, FETÖ’nün CIA ve
ABD ile kesinlikle bir bağlantısının olmadığı,  ABD’nin Fetullah Gülen’i sınırdışı etmesi veya
iade etmesi için bir sebep olmadığı” şeklinde açıklamalarda bulunduğu anlaşılmıştır.

Aynı zamanda şüpheli Henri Jak Barkey’in, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Amerika
Birleşik  Devletleri’ndeki  en  önemli  yapılanması  olan  Rumi  Forum  ile  sıkı  ilişkiler  içerisinde
olduğu,  Rumi  Forum’un  organizasyon  komitesi  içerisinde  görev  yaptığı,  örgüt  lideri  Fetullah
Gülen’in  çalışmalarını  tanıtmak  için  Ali  Yurtsever  ile  birlikte  ABD’de  ciddi  bir  lobi  faaliyeti
yürttüğü  ve  ülkemizde  FETÖ/PDY Silahlı  Terör  Örgütü  ile  yapılan  mücadele  aleyhinde  çeşitli
yabancı basın kuruluşlarına demeçler verdiğine dair açık kaynaklarda birçok bilgi bulunmaktadır.
Şüphelinin, örgütün yayın organı Zaman Gazetesi’ne kayyum atanmasının ardından her platformda
ve  her  zaman  bunun  kabul  edilemez  bir  durum  olduğu,  bu  konuda  Türkiye’ye  ağır  bedeller
ödetilmesi  gerektiği  yönünde  açıklamaları  da  yine  açık  kaynaklarda  sıkça  yer  almaktadır.
Dolayısıyla  şüphelinin  her  fırsatta  FETÖ/PDY Silahlı  Terör  Örgütü’nü ve  örgüt  lideri  Fetullah
Gülen’i barışçıl bir cemaat olarak lanse ederek korumaya çalıştığı da bilinen bir gerçektir.

Şüpheli Henri Jak Barkey’in, şüpheli Mehmet Osman Kavala ile de irtibatının olduğu tespit
edilmiştir.

Şüpheli Henri Jak Barkey’in kullandığı +1 (202) 258 **** numaralı ABD hattının HTS
kayıtları incelendiğinde;

Şüpheli  Mehmet  Osman Kavala’nın  kullandığı  532 222  **** numaralı  GSM hattı  ile
08.10.2016 tarihi saat 12:18’de 28 saniye, saat 16:06’da 36 saniye, saat 16:10’da ise 193 saniye
görüşme yaptığı tespit edilmiştir.

Ayrıca, şüphelilerin iletişim tespitlerine yakalanmamak amacıyla yüzyüze görüşme yapmış
olma ihtimalleri göz önünde bulundurularak, şüphelilerin kullandıkları GSM hatlarının 300 saniye
500 metre aralığında ortak baz verdikleri noktaların tespitine yönelik çalışma da yapılmıştır.

Bu kapsamda;
Şüpheli  Mehmet  Osman Kavala’nın  kullandığı  532 222  **** numaralı  GSM hattı  ile

şüpheli Henri J. Barkey’in kullandığı +1 (202) 258  **** (şüphelinin 2013-2016 yılları arasında
Türkiye bulunduğu süreçte kullandığı ABD hattı),  553 417  **** (şüphelinin 2012-2015 yılları
arasında  Türkiye  bulunduğu süreçte  kullandığı  Türkiye  hattı),  555 897  **** (şüphelinin  2016
yılında Türkiye bulunduğu süreçte kullandığı Türkiye hattı) numaralı GSM hatlarının (şüpheli Henri
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J. Barkey’in Türkiye’de bulunduğu tarihlerde bu hatları çok az kullandığı ve bu sebeple hatların baz
verilerinin çok sınırlı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır) HTS kayıtları karşılaştırmalı olarak
birlikte incelendiğinde;

Şüpheli Henri Jak Barkey’in Gezi Kalkışması’nın gerçekleştiği 2013 yılı içerisinde toplam
7 defa Türkiye’ye geldiği, bu süreçte;

23.07.2013 tarihinde;
Şüpheli Henri J. Barkey’in kullandığı 553 417  **** numaralı GSM hattının saat 18:35’te,

şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  kullandığı  532  222   ****  numaralı  GSM hattının  da  saat
18:39’da Şişli İlçesi’nde aynı bölgeden baz verdiği tespit edilmiş, şüphelilerin 23.07.2013 tarihinde
aynı yerde oldukları anlaşılmıştır.

Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in  2014  yılı  içerisinde  toplam  2  defa  Türkiye’ye  geldiği,
31.05.2014 – 08.06.2014 ve 26.11.2014 – 30.11.2014 tarihleri arasında Türkiye’de bulunduğu, bu
süreçte;

31.05.2014 tarihinde;
Şüpheli Henri J. Barkey’in kullandığı 553 417  **** numaralı GSM hattının saat 17:07’de,

şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222  **** numaralı GSM hattının da saat 17:09
ve  17:43’te  Şişli  İlçesi’nde  aynı  bölgeden  baz  verdiği  tespit  edilmiş,  şüphelilerin  31.05.2014
tarihinde bir araya gelerek aynı yerde oldukları anlaşılmıştır.

02.06.2014 tarihinde;
Şüpheli Henri J. Barkey’in kullandığı 553 417  **** numaralı GSM hattının saat 16:36’da,

şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222  **** numaralı GSM hattının da saat 16:38
ve  16:41’de  Şişli  İlçesi’nde  aynı  bölgeden  baz  verdiği  tespit  edilmiş,  şüphelilerin  02.06.2014
tarihinde bir araya gelerek aynı yerde oldukları anlaşılmıştır.

27.11.2014 tarihinde;
Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in  kullandığı  +1 (202)  258 ****  numaralı  GSM hattının  saat

17:43’de, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222  **** numaralı GSM hattının da
saat  17:39’da  Şişli  İlçesi’nde  aynı  bölgeden baz  verdiği  tespit  edilmiş,  şüphelilerin  27.11.2014
tarihinde aynı yerde oldukları anlaşılmıştır.

Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in  2015  yılı  içerisinde  toplam  2  defa  Türkiye’ye  geldiği,
31.05.2015 – 08.06.2015 tarihleri arasında Türkiye’de bulunduğu, bu süreçte;

01.06.2015 tarihinde;
Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in kullandığı  +1 (202)  258  **** numaralı  GSM hattının saat

10:47’de, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222  **** numaralı GSM hattının da
saat 10:43’te Şişli İlçesi’nde aynı bölgeden baz verdiği, 

Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in kullandığı  +1 (202)  258  **** numaralı  GSM hattının saat
12:47’de, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222  **** numaralı GSM hattının da
saat 12:50’de Şişli İlçesi’nde aynı bölgeden baz verdiği, 

Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in  kullandığı  +1 (202)  258 ****  numaralı  GSM hattının  saat
14:47’de, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222  ****numaralı GSM hattının da
saat 14:42 ve 14:49’da Şişli İlçesi’nde aynı bölgeden baz verdiği, 
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Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in  kullandığı  +1 (202)  258 ****  numaralı  GSM hattının  saat
16:47’de, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222 **** numaralı GSM hattının da
sat 16:44’te Şişli İlçesi’nde aynı bölgeden baz verdiği, 

Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in kullandığı  +1 (202)  258  **** numaralı  GSM hattının saat
21:19’da, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222  **** numaralı GSM hattının da
saat 21:23’te bu kez Fatih İlçesi’nde aynı bölgeden baz verdiği tespit edilmiştir.

Şüphelilerin kullandıkları telefonların aynı gün içerisinde iki farklı ilçede defaten ortak baz
vermesi dolayısıyla,  şüphelilerin 01.06.2015 tarihinde gün içerisinde birlikte hareket ettikleri  ve
aynı yerde oldukları anlaşılmıştır.

03.06.2015 tarihinde;
Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in  kullandığı  +1 (202)  258 ****  numaralı  GSM hattının  saat

11:17’de, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222  **** numaralı GSM hattının da
saat 11:16’da Şişli İlçesi’nde aynı bölgeden baz verdiği, 

Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in  kullandığı  +1 (202)  258 ****  numaralı  GSM hattının  saat
15:17’de, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222  **** numaralı GSM hattının da
saat  15:18’de  Şişli  İlçesi’nde  aynı  bölgeden  baz  verdiği  tespit  edilmiş,  şüphelilerin  03.06.2015
tarihinde de  aynı yerde oldukları anlaşılmıştır.

04.06.2015 tarihinde;
Şüpheli Henri J. Barkey’in kullandığı 553 417  **** numaralı GSM hattının saat 14:15’te,

şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  kullandığı  532  222   ****  numaralı  GSM hattının  da  saat
14:11’de Şişli İlçesi’nde aynı bölgeden baz verdiği tespit edilmiş, şüphelilerin 04.06.2015 tarihinde
aynı yerde oldukları  anlaşılmıştır.

05.06.2015 tarihinde;
Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in  kullandığı  +1 (202)  258 ****  numaralı  GSM hattının  saat

18:13’te, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222  **** numaralı GSM hattının da
saat 18:10’da  Beyoğlu İlçesi’nde aynı bölgeden baz verdiği tespit edilmiş, şüphelilerin 05.06.2015
tarihinde de aynı yerde oldukları  anlaşılmıştır.

06.06.2015 tarihinde;
Şüpheli Henri J. Barkey’in kullandığı 553 417  **** numaralı GSM hattının saat 10:37’de,

şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  kullandığı  532  222  ****  numaralı  GSM  hattının  da  saat
10:39’da  Beyoğlu  İlçesi’nde  aynı  bölgeden  baz  verdiği  tespit  edilmiş,  şüphelilerin  06.06.2015
tarihinde  aynı yerde oldukları  anlaşılmıştır.

Şüpheli Henri J. Barkey’in 2016 yılı içerisinde toplam 4 defa Türkiye’ye geldiği, ilk olarak
07.03.2016 – 13.03.2016 tarihleri arasında Türkiye’de (07.03.2016 – 10.03.2016 tarihleri arasında
İstanbul’da) bulunduğu, bu süreçte;

07.03.2016 tarihinde;
Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in  kullandığı  +1 (202)  258 ****  numaralı  GSM hattının  saat

16:23, 16:25 ve 16:29’da, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222  **** numaralı
GSM hattının da saat 16:25’te Şişli İlçesi’nde aynı bölgeden baz verdiği tespit edilmiş, şüphelilerin
07.03.2016 tarihinde aynı yerde oldukları  anlaşılmıştır.

08.03.2016 tarihinde;
Şüpheli Henri J. Barkey’in kullandığı 555 897  **** numaralı GSM hattının saat 10:31’de,

şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın  kullandığı  532  222   ****  numaralı  GSM hattının  da  saat
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10:32’de  Beyoğlu  İlçesi’nde  aynı  bölgeden  baz  verdiği  tespit  edilmiş,  şüphelilerin  06.06.2015
tarihinde aynı yerde oldukları  anlaşılmıştır.

09.03.2016 tarihinde;
Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in  kullandığı  +1 (202)  258 ****  numaralı  GSM hattının  saat

15:12’de, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222  **** numaralı GSM hattının da
saat  15:09’da  Şişli  İlçesi’nde  aynı  bölgeden  baz  verdiği  tespit  edilmiş,  şüphelilerin  09.03.2016
tarihinde  aynı yerde oldukları  anlaşılmıştır.

Şüpheli  Henri  J.  Barkey’in  kullandığı  GSM  hatlarının  baz  bilgilerinin  incelenmesinde,
şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın kullandığı 532 222  **** numralı GSM hattı ile 01.01.2013 –
18.07.2016 (bu tarih itibariyle şüpheli Henri J. Barkey bir daha Türkiye’ye gelmemiştir) tarihleri
arasında çok sayıda ortak baz bilgisilerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca  şüpheli  Mehmet  Osman  Kavala’nın,  darbe  girişiminde  hemen  sonra  18
Temmuz 2016 tarihinde şüpheli  Henri  J.  Barkey ve  Splendid  Otel’deki  toplantıya  katılan
Sylvia  Tiryaki,  Marwa  Daoudy  ile  Beyoğlu  İlçesi’ndeki  Karaköy  Lokantası’nda  akşam
yemeğinde görüştükleri,  sonrasında da şüpheli  Henri  J.  Barkey’in yurtdışına çıktığı tespit
edilmiştir.

Şüpheli  Henri  j.  Barkey’in  kullandığı  +1 (202)  258 **** numaralı  GSM hattının  HTS
kayıtları incelendiğinde;

Şüpheli  Mehmet Osman Kavala’nın kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olduğu Açık
Toplum Vakfı’nın genel müdürü olan aynı zamanda şüpheli Mehmet Osman Kavala ile birlikte Gezi
Olayları  Soruşturması  olarak  bilinen  dosyada  sanık  durumunda  olan  Gökçe  Tüylüoğlu’nun
kullandığı Açık Toplum Vakfı adına kayıtlı 533 573 **** numaralı GSM hattı ile 10.09.2015 tarihi
saat 20:25’te 6 saniye, saat 20:06’da 36 saniye, saat 20:35’te 339 saniye ve 14.09.2015 tarihi saat
09:41’de 4 saniye görüşme kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.

Şüpheli Henri Jak Barkey’in Gezi Kalkışması sürecinde çok sık şekilde Türkiye’ye geldiği
tespit  edilmiştir.  Sanığın  11.04.2013  –  21.04.2013  tarihleri  arasında  Türkiye’de  bulunduğu,
18.05.2013 tarihinde Türkiye’ye geldiği ve Gezi Kalkışması’nın fiili olarak başlamasından 1 gün
önce  27.05.2013  tarihinde  Türkiye’den  çıkış  yaptığı,  kalkışmanın  devam  ettiği  tarihlerde
17.07.2013 – 25.07.2013 ve 28.07.2013 – 31.07.2013 tarihleri arasında yine Türkiye’de bulunduğu
tespit edilmiştir. 

Şüpheli Henri Jak Barkey, Gezi Kalkışması öncesinde 11.04.2013 – 21.04.2013 tarihleri
arasında Türkiye’ye gelişinde İstanbul, Kayseri ve Ankara illerine gittiği, 

18.05.2013 – 27.05.2013 tarihleri arasında Türkiye’ye gelişinde İstanbul, Adana, Mersin,
Osmaniye ve Gaziantep illerine gittiği,

Gezi Kalkışması’nın fiili olarak başlamasının ardından 17.07.2013 – 25.07.2013 tarihleri
arasında Türkiye’ye gelişinde İstanbul ve Ankara illerine gittiği,

28.07.2013  –  31.07.2013  tarihleri  arasında  Türkiye’ye  gelişinde  ise  İstanbul  ilinde
bulunduğu, sanığın İstanbul ilinde bulunduğu sürelerde, kullandığı GSM hattının ağırlıklı olarak
Taksim civarında baz verdiği tespit edilmiştir.

Şüpheli  Henri  J.  Barkey'in  15  Temmuz darbe  girişiminin  gerçekleştiği  gece  bulunduğu
Splendid Otel’de şef garson olarak görev yapan Ayhan Ulaş 26.07.2016 tarihinde İstanbul Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan ifadesinde;

“... Ben bu şahısların içerisinden sadece Henri Barkey ile kısa bir süreliğine resepsiyonun
önünde muhabbetim oldu. Kendisi orada bana bu olan olaylar (darbe girişimi) ile ilgili ne oluyor
falan der gibi konuştu. Daha sonra bana İstanbul’a 3 kere geldiğini, ilk geldiğinde HSBC isimli
bankada  patlamaların  olduğunu,  ikinci  gelmesinde  gezi  parkı  eylemlerinin  olduğunu,  üçüncü
geldiğinde ise böyle bir olayın (darbe girişimi) başına geldiğini bana söyledi ...” şeklinde beyanda
bulunmuştur.
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Şüpheli Henri J. Barkey’in Türkiye’ye giriş çıkış kayıtları incelendiğinde ise;
2011 yılında 26.10.2011 – 04.11.2011 tarihleri arasında 7 Şubat 2012 tarihinde FETÖ/PDY

silahlı terör örgütü tarafından meşru hükümeti  düşürmeye yönelik kamuoyunda "MİT Kumpası"
olarak bilinen  dönemden kısa bir süre önce  1 defa,

2012 yılında 09.10.2012 – 13.10.2012 tarihleri arasında 1 defa,
Gezi  Kalkışması’nın  gerçekleştiği  2013  yılında  09.03.2013  –  09.03.2013  (1  gün),

15.03.2013 – 15.03.2013 (1 gün), 11.04.2013 – 21.04.2013, 18.05.2013 – 27.05.2013, 17.07.2013 –
25.07.2013, 28.07.2013 – 31.07.2013 ve 03.10.2013 – 07.10.2013 tarihleri arasında olmak üzere
toplam 7 defa,

2014 yılında 31.05.2014 – 08.06.2014 ve 26.11.2014 – 30.11.2014 tarihleri arasında 2 defa,
2015 yılında 15.01.2015 – 22.01.2015 ve 31.05.2015 – 08.06.2015 tarihleri arasında 2 defa,

FETÖ/PDY  silahlı  terör  örgütü  tarafından   15  Temmuz  2016  tarihinde  darbe
girişiminin vuku bulduğu 2016 yılında;  

07.03.2016 – 13.03.2016, 19.03.2016 – 19.03.2016 (1 gün), 26.06.2016 – 03.07.2016 ve
15.07.2016  –  19.07.2016  tarihleri  arasında  toplam  4  defa  Türkiye’de  bulunduğu,  19.07.2016
tarihinden sonra bir daha Türkiye’ye giriş yapmadığı tespit edilmiştir.

Şüpheli Henri Jak BARKEY'in Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş – çıkış yaptığı tarihlere
bakıldığında  da  Gezi  Kalkışması  ve  15  Temmuz  darbe  girişiminin  gerçekleştiği  dönemlerde
ülkemize  çok  sık  giriş  –  çıkış  yaptığı,  diğer  yıllar  yılda  bir  veya  iki  defa  Türkiye’ye  geldiği
anlaşılmıştır.

Ayrıca,  Splendid Otel’de şüpheli  Henri  Barkey ile  birlikte  15 Temmuz darbe girişimini
sabaha  kadar  takip  eden,  Amerika  Birleşik  Devletleri  Ulusal  İstihbarat  Konseyi  (National
Intelligence Council)  Başkan Yardımcılığı,  ABD Başkanı Barack Obama’nın İstihbarat Danışma
Kurulu  üyeliği,  ABD Dışişleri  Bakanlığı  Dış  Politika  Kurulu  üyeliği  yaptığı  ve  1986  yılından
itibaren  Amerika  Birleşik  Devletleri’nin  Ortadoğu  ve  Güney Asya ülkelerine  yönelik  istihbarat
faaliyetlerinde kıdemli analist olarak görev aldığı bilinen Ellen Beth Laipson’un, Gezi Kalkışması
sürecinde  Türkiye’ye  sık sık  geldiği,  bu kapsamda,  26.03.2013 – 28.03.2013 tarihleri  arasında,
08.05.2013 – 10.05.2013 tarihleri arasında ve 22.09.2013 – 24.09.2013 tarihleri arasında Türkiye’de
bulunduğu,

Şüpheli  Ellen  Beth  Laipson’un  kullandığı  Amerika  Birleşik  Devletleri  Washington
Eyaleti’ne  kayıtlı  +1  (202)  907 **** (Ellen  B.  Laipson bu numarayı,  darbe  girişimi  sürecinde
konakladığı Tünel Otel’de kayıt belgelerine kullandığı telefon olarak kendi el yazısıyla belirtmiştir)
numaralı  GSM  hattının  HTS  kayıtlarının  yapılan  incelemesinde,  Gezi  Kalkışması  sürecinde
Türkiye’de  bulunduğu  dönemde  Ellen  Beth  Laipson’un  kullandığı  GSM  hattının  Taksim  ve
civarındaki baz istasyonlarından sinyal aldığı,  bu süreçte yurtdışında bulunan şüpheli  Henri Jak
Barkey’in  kullandığı  +1  (202)  258  ****  numaralı  GSM hattı  ile  yoğun  irtibat  kurduğu  tespit
edilmiştir.

Yapılan  tespitlerden,  şüpheli  Henri  Jak  Barkey’in  de  Gezi  Kalkışmasının  planlanması,
organizesi, koordinasyonu ve uygulanması süreçlerinde  rol aldığına dair bulgulara erişilmiştir. 

7- HUKUKİ DEĞERLENDİRME

1982 Anayasasının 2. maddesi ile Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliği “hukuk devleti”
olarak tayin edilmiştir. “Hukuk devleti;  insan haklarına saygı gösteren ve bu hakları koruyucu adil
bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini zorunlu sayan ve bütün faaliyetlerinde
hukuka  ve  Anayasaya  uyan  devlettir.”  (Anayasa  Mahkemesi  11.10.1963  T.124-243  sy.  Kararı)
Şeffaflık  ve  hesap  verilebilirlik  demokratik  bir  toplum  düzeninin  gereklerindendir.  (Anayasa
Mahkemesi,  11/01/2018  tarih,  2016/23672  Başvuru).  Çağdaş  demokratik  bir  hukuk  devletinde
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aslolan devlet adına yapılan tüm eylem ve işlemlerin nüfuz edilebilir, denetlenebilir olması ise de,
casusluk fiillerinin tarih kadar eski olması, devlet sırlarının ceza hukukunun himayesi altına
alınması gereğini ortaya koymuştur.

Hukuk kuralları  koyma ve kamu gücünü kullanma tekeli  devleti  yönetenlerin  elindedir.
Modern devletin maddi özünü cebir kullanma tekeline sahip bulunan siyasal iktidar oluşturmaktadır.
Devleti meydana getiren dinamik unsur siyasi iktidar olduğuna göre, bir devletin mevcudiyeti ve
devamı  iktidarın  himayesine  bağlıdır. Bunun  içindir  ki,  hukukun  en  eski  günlerinden  bu  yana
değişik sistemler içinde siyasi kuvvetler himaye edilmiştir. Devlet otoritesinin mevcudiyeti ancak
siyasi iktidarın himayesiyle mümkündür. Devlet mefhumunun hukuki ve politik karakterini ortaya
koyan siyasi iktidar realitesi, devleti diğer topluluklardan ayıran kriterdir. Bu bakımdan devletin
varlığını tehlikelere ve fiili karşıt hareketlere karşı himayesi bir zaruretin icabıdır ve devlete
devlet vasfını veren iktidar unsuru bu himayenin en önemli parçasını teşkil etmektedir.

Devletler ve toplumlar güven içinde yaşamını sürdürmek ister ve istihbaratı,  insanlar ve
devletler için önemli kılan ve elde etme yarışına iten de bu durumdur. İstihbarat, bir devletin ya da
herhangi bir kuruluşun, güvenliği ile ilgili alanda devlet ya da özel kişiler tarafından toplanan başka
bir devlete, hükümete, siyasal bir gruba, partiye, askeriyeye ve herhangi bir harekete ait olduğuna
inanılan  bilginin  organizasyon  çerçevesinde  toplanması,  analizi,  üretimi,  bilgiyi  yayma  ve  bu
bilginin kullanılmasıdır. Günümüzde meşru istihbarat ile gayri meşru istihbarat arasındaki sınırlar
tamamıyla silinmiş ve her iki istihbarat, “topyekûn istihbarat” veya “stratejik istihbarat” adı altında
birleşmiştir.  Bugünkü  topyekûn  veya  stratejik  istihbarat  ise  sınır  tanımamaktadır.  İstihbaratla
birlikte düşünülen casusluk ise birbirinden beslenen ve ayrılması zor olan kavramlardır. İstihbarat,
bir memleketin diğer bir memleket hakkında aleni, meşru, kanuni şekilde haber toplaması iken
casusluk ise, diğer bir memleketin kanun ve nizamlarını ihlal etmek suretiyle gizli metotlarla
haber almadır. Bunlardan birincisine kanuni veya meşru istihbarat faaliyeti, ikincisine de gayri
meşru istihbarat faaliyeti denir. Casusluk, bir bilgi ya da hedefe ulaşmak için yapılan gizli haber
alma faaliyeti, organizasyon ve metotların tümüne verilen addır. Casus ise, bu faaliyeti yürüten
kişidir.  Çoğunlukla casusluğun arkasında devletin maddi,  manevi,  askerî  ve teknik her türlü
desteğini almış karmaşık bir organizasyon vardır.

İstihbarat  memuru;  kendi  devletinin  veya  organizasyonun politika  üretmesinde  kolaylık
sağlamak  maksadıyla  bilginin  toplanması,  birleştirilmesi  ve  analiz  edilmesi  konularında
uzmanlaşmış,  silahlı  kuvvetler,  polis  teşkilatı  veya  diğer  sivil  istihbarat  birimlerinde  görevli
personeli tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Casusta ise illegal yöntemler ve sınır tanımama
söz konusudur.

Günümüz  modern  dünya  düzeninde  her  ülkenin  egemenlik  alanı  içerisinde  istihbarat
faaliyetlerinde  bulunduğu ve bu kapsamda bir  kısım oluşum ve  operasyonel  çalışmaları  olduğu
izahtan  varestedir.  Ancak  devletler  bu  kaynaktan  yola  çıkan  faaliyetleri  esnasında,  başka
devletlerin  aleyhine  ve  zararına  olarak  ve  uluslararası  siyaseti  ilgilendirmeyecek,  yalnızca
aleyhine faaliyet yürütülen devletin iç işleri kapsamında olan bir kısım konulara müdahale içerir
eylemlere  veya  bu  yöndeki  bir  kısım  meşru/gayri  meşru  yapılara  kendi  casusluk  faaliyet  ve
amaçları  doğrultusunda,  telkin  yönlendirme  veya  talimat  verme  şeklinde  gelişen  eylemlere
ulaşan fiilleri olduğu takdirde, artık burada uluslararası siyaset veya kurallar itibariyle meşru
görülebilecek  herhangi  bir  istihbari  hareket  alanından  bahsedilemeyecektir. Burada  artık
aleyhine faaliyet yürütülen devletin ve iş bu iddianameye konu olay açısından ülkemiz aleyhine
casusluk faaliyetinden bahsetmek gerekecektir.  Bu aşamaya ulaşan eylemler ceza soruşturma ve
kovuşturmasının alanına girecek ve ülkemiz açısından cezalandırma meşruiyeti oluşacaktır.

Bu açıklamalar ışığında şüphelilerin  atılı suçlar açısından yapılan değerlendirmede ise; 
5237 sayılı TCK İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, Yedinci Bölüm’de Devlet sırlarına karşı

suçlar ve casusluk adı altında,  326-339. maddelerinde yer alan suçlardan konu ile ilgili olanları
şöyle düzenlenmiştir:
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Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
Madde 327- (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği

itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimseye üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası
verilir.

Siyasal veya askerî casusluk
Madde 328. - (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği

itibarıyla,  gizli  kalması  gereken  bilgileri,  siyasal  veya  askerî  casusluk  maksadıyla  temin  eden
kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir.

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama
Madde 329- (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği

itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis cezası
verilir.

Gizli kalması gereken bilgileri açıklama
Madde 330- (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği

itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklayan kimseye
müebbet hapis cezası verilir.

aa-Bu suçlar ile korunan hukuki yarar; devlet güvenliği, iç veya dış siyasal yararları ve
milli  savunmaya ilişkin menfaatlerdir.  Madde gerekçesinde  de  korunan menfaat,  millî  savunma
olarak belirtilmektedir. Bu nedenle korunan hukuki değer belgenin ya da bilginin ihtiva ettiği sır
değil,  devletin güvenliği ve siyasi menfaatleridir.  (Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 09/01/1973 tarih,
4640-19 sayılı  kararı,  Askeri  Yargıtay Daireler Kurulunun 21/06/2007 tarih,  83-81 sayılı  kararı)
Burada önemli olan husus temin edilen ya da açıklanan bilgilerin, devletin güvenliği veya iç veya
dış siyasal yararları gereği gizli kalmasının zorunlu olmasıdır.

bb- Suçların konusu; Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları gereği, “niteliği
bakımından” gizli kalması gerekli bilgiler oluşturmaktadır. Gizliliği gerekli kılan husus Devletin
güvenliği veya iç ve dış siyasal yararlarıdır. Devletin güvenliği veya siyasal yararları ile yakından
ilgili olan ve elde edilmeleri bu değerleri tehlikeye sokabilecek mahiyet taşıyan bu bilginin özünde
sır niteliğinde olması da gerekir.  Herkes tarafından bilinen şeyler sırrın konusu olamaz (Askeri
Yargıtay 2. Dairesi 1987/762-747 sayılı ilamı). Sır, başkalarına kapalı, alenileşmemiş gizlenmesinde
yarar görülen bir alan olduğu için artık sır vasfı kalmamış aleni hale gelen bilgilerin sır kapsamında
değerlendirilmesi  mümkün değildir.   (AİHM, 26/11/1991 tarih,  Sunday Times/İngiltere  Kararı).
Eğer bilgi, temin edilmeden önce açıklanmış veya herkes tarafından bilinen bir husus hâline gelmiş
ise, artık sır olma vasfını kaybettiğinden, temini suç oluşturmayacaktır. Ancak, herkes tarafından
öğrenildiğini  kabul  etmek  için  bu  bilginin  esasının,  ruhunun  kesin  surette  öğrenilmiş  olması
gerekmektedir.  Ancak,  rivayet,  tahmin,  şayia  gibi  hususlar  bilginin  sır  olma  vasfını  ortadan
kaldırmayacağı gibi daha önce kısmen açıklansa ya da yayına konu olsa da, kapsam ve niteliği
itibariyle devletin güvenliği veya siyasal yararlarını  koruma kabiliyetini  muhafaza eden bilginin
temini de bu suçlara vücut verir.

Suçlar,  soyut  tehlike  suçu  olarak  düzenlenmiştir.  Gizli  kalması  gerekli  bilgilerin  temin
edilmesi veya açıklanması dışında başka bir neticenin gerçekleştirilmesi aranmamıştır.

cc-TCK’nın 327. maddesinde yer alan suçun maddi unsuru, Devletin güvenliği veya iç
veya  dış  siyasal  yararları  gereği,  niteliği  bakımından  gizli  kalması  gerekli  bilgilerin  temin
edilmesidir.

TCK’nın 328. maddesi ise, Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin
belge  ya  da  vesika  içeriklerindeki  bilgilerin  "siyasal  veya  askerî  casusluk"  maksadıyla  temin
edilmesini  cezalandırmaktadır.  Suçun  maddi  unsuru;  suça  konu  bilgileri,  siyasal  veya  askeri
casusluk  maksadıyla  “temin  etmek”  tir.  TCK’nın  328.  maddesinde  düzenlenen  suçu,  327.
maddedeki suçtan ayıran tek özelliğin,  devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına
ilişkin belge ya da vesika içeriklerindeki bilgilerin "siyasal veya askerî casusluk" maksadıyla temin
edilmesi  olduğu  açıkça  görülmektedir.  "Temin"  kelimesi  gizli  kalması  gereken  bilgilerin
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öğrenilmesi  için  çaba  göstermek,  bu  hususta  vasıtalara  başvurma  gereğini  ifade  etmektedir.
Bilgilerin  böylece  temini  yani  öğrenilmesiyle  suç  oluşur;  bu  suçun  oluşabilmesi  için  bunların
açıklanmasına gerek yoktur. Bilginin temini için kullanılan vasıtanın önemi olmadığı gibi bilgiyi
içeren belgenin de elde edilmiş olması ve temin edilen bu bilginin başkasına verilmesi şart değildir.
“Suç, sır olan bilginin temin edilmesiyle tamamlanmış olur.” 

Gerek mülga 765 sayılı Ceza Kanunu gerekse 5237 sayılı Ceza Kanununda "casusluk" açık
bir şekilde tarif edilmiş değildir. Öğretide, "casusluk; bir bilgi ya da hedefe ulaşmak için yapılan
gizli  haber alma faaliyeti,  organizasyon ve metotların  tümüne verilen addır.  Casus ise  bu
faaliyeti yürüten kişidir”. Doktrinde “Siyasi casusluk”, Devletin yönetilmesi, yönetme yetkisinin
kullanılması, idaresiyle ilgili bilgilerin, bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için temin edilmesi
ve  açıklaması  olarak  tanımlanmalıdır.  Madde  gerekçesine  göre  ise  siyasal  casusluktan  maksat;
yabancı  bir  devlet  yararına, Türkiye  Devletinin  veya  vatandaşlarının  veya  Türkiye'de
oturmakta, ikâmet etmekte olanların zararına olarak bilgilerin toplanması demektir. Kamu
sağlığına ilişkin, malî veya milletin maneviyatına ilişkin gizli kalması gereken bütün bilgiler
casusluğun kapsamı içindedir.

Askerî  casusluktan maksat ise;  yabancı  devlet  yararına ve Türkiye Cumhuriyeti  Devleti
zararına askerî bilgilerin toplanmasıdır. TCK’nın 329. maddesinde; Devletin güvenliği veya iç veya
dış siyasal yararları gereği, niteliği bakımından gizli kalması gerekli bilgilerin açıklanması, 330.
maddesinde de bu bilgilerin, "siyasal veya askerî casusluk maksadıyla” açıklanması suç sayılarak
yaptırıma bağlanmıştır. Her iki suçun maddî unsuru olan "açıklama", yukarıda nitelikleri gösterilen
devlet  sırlarının  bir  veya  birden  fazla  kişiye  her  ne  suretle  olursa  olsun  bildirilmesi  ya  da
nakledilmesidir.  TCK’nın  330.  maddesini,  329.  maddesinden ayıran  unsurun,  devletin  güvenliği
veya iç veya dış siyasal yararları gereği, niteliği bakımından gizli kalması gerekli bilgilerin "siyasal
veya askerî casusluk" özel maksadı/saiki ile açıklanması olduğu anlaşılmaktadır.

dd-Suçların manevi unsuru; genel kasttır. Ancak bazı hallerde, suçun kanuni tanımındaki
unsurlarının fail tarafından bilinerek ve istenerek gerçekleştirilmesi,   suçun oluşumu için yeterli
görülmeyebilir.  Bu gibi hallerde,  suç tipinde kişinin kastı  dışında ayrıca belli  bir  saikle hareket
etmesi  aranmıştır.  Saik;  amaç  ya  da  gaye,   kasttan  önce  gelen,  kastı  hazırlayan  bir  duygu  ve
düşüncedir.  Suçun işlenmesine neden olan gerekçedir. Saik, her ne kadar suçun unsuru değil ise de,
manevi unsurun gerçekleşmesi bakımından aranan husus haline gelebilir. Bu bağlamda, siyasi ve
askeri casusluk suçlarında özel saik de aranmaktadır. Esasen Ceza Kanununun 327. maddesinde
tanımlanan suç ile 328. maddede tanımlanan suçu ayıran en temel kriter “casusluk maksadı”dır.
Özel olarak istihbarat birimlerinde (MİT, Emniyet ve Jandarma istihbaratı) görevlendirilmiş
kişilerin  izinsiz  bilgi  paylaşımı  halinde casusluk maksadının  bulunduğu kabul  edilmelidir.
Aynı şekilde yabancı devlet istihbarat birimlerinde görevlendirilmiş kişilerin ülkemize yönelik
illegal faaliyetlerinin de casusluk eylemleri kapsamında olduğunun kabulü gerekir. Zaman ve
yer açısından ise,  ülkeler arası  ikili  ilişkilerin gergin olduğu zamanlarda ya da terör olaylarının
yoğun  yaşandığı  dönemde  sır  niteliğindeki  bilgilerin  temin  edilmesi  halinde  casusluk  kastının
varlığı kabul edilebilir. 

Şu hale göre, casusluk suçları yönünden, madde gerekçesi de nazara alındığında niteliği
gereği  devlet  sırrı  olan  bilginin,  Türkiye  Cumhuriyeti  Devletinin  zararına,  yabancı  bir  devlet
yararına  temin  edilmesi  ya  da  açıklanması  gerekmekte  ise  de,  casus  ile  casusluğu  talep  eden
arasında, bu bilgi ve belgelerin karşı tarafa aktarılmasına yönelik bir anlaşmanın bulunması şart
değildir. Anılan suçların niteliği ve işleniş şekli itibariyle, kanunun öngörmediği böyle bir unsurun
suçun oluşması için gerekli kabul edilmesi, ispatının neredeyse imkansız olması nedeniyle bu tür
suçların yaptırımsız kalması sonucunu doğuracaktır.

ee-Suçların içtimaı;  5237 sayılı  TCK’nın,  genel  prensibinin gerçek içtima olduğunda
tereddüt  yoktur.  Anılan  suçlar  bakımından,  “temin  etmek”  ve  “açıklamak”  fiillerinin,  suçların
tehlike suçu olmaları nedeniyle ayrıca bir neticenin gerçekleşmesi de aranmayacağından ayrı ayrı
iki fiil olduğunda kuşku yoktur. Açıklamak eylemi için, kanunun 327. ve 328. maddesinin maddi
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unsurunu oluşturan “temin etmek” dışında herhangi bir biçimde (tesadüfen elde etmek gibi) de, suç
konusu bilgilerin ele geçmesi mümkün bulunduğundan görünüşte içtima kurullarının tatbiki de
mümkün değildir. Değerlendirme konusu suçlar yönünden gerek mülga 765 sayılı gerekse mer’i
5237 sayılı TCK uygulamasında gerçek içtima kurallarının tatbiki gerektiği hususunda doktrin ve
Yargıtay tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve kararlılıktadır.  

Bu kapsamda şüphelilerin  iddianamenin önceki  bölümlerinde izah edilen eylemleri  ve
irtibatları  ile faaliyetleri  kapsamında, ülkemiz sosyolojik,  ekonomik ve siyasal tabanının analiz
edilmesi,  toplumun  sinir  uçlarının  tespiti  ve  gerektiğinde  bunların  harekete  geçirilebilmesi
maksadıyla  legal  görünümlü  ancak  illegal  amaca  hizmet  eden  stk’lar  kurdukları  ve  bunların
desteklenmesini sağladıkları, bu sayede toplumdaki ayrışmaların ortaya çıkarılmasında ve bunların
derinleştirilmesinde  araç  olarak  kullandıkları  kurumlar  üzerinden  uygun  şartlar  altında
faydalandıkları anlaşılmaktadır. Yukarıda da izah edildiği üzere kamuoyunda gezi parkı olayları
olarak  anılan  dönemde  harekete  geçirilen  bu  hücreler,  toplumda  kısmen  mevcut  ve  kendileri
tarafından  derinleştirilen  ayrışmaları  kullanarak  soyut  kavramlar  etrafında  toplumun  farklı
kesimlerini bir araya getirdikleri, bunun neticesinde her ideolojiden ve özellikle de marksist leninst
ideolojiyi benimseyen terör örgütlerinin sahada mevcut bulunan potansiyel militan gücünden ve bu
örgütlerin  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükümetine  yönelen  sürekli  bir  eylem  gayretinde  olmaları
sebebiyle kitlelerin sanal ve sosyal medya kullanılarak bir şekilde sokağa itildiği, davet edildiği, bu
şekilde  de  terör  örgütlerine  eylemselliğe  geçmeleri  maksadıyla  uygun  ortam sağlandığı  tespit
edilmiştir.  Bu  şekilde  toplum  mühendisliği  yöntemleriyle  işletilen  biçimde,  şüphelilerin  tespit
edilebildiği  kadarıyla  kamuoyunda  gezi  parkı  olayları  olarak  anılan  dönemde  açığa  çıkmaya
başlayan eylemleri ile Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine yönelik olarak faaliyetlerde bulundukları,
uzun yıllardır  ülkemizde örgütledikleri  ve maddi  olarak destekledikleri  stk’lar  aracılığıyla  elde
etmiş oldukları sosyolojik, ekonomik ve siyasal içeriğe haiz olan devletin güvenliği veya iç veya
dış siyasal yararları bakımından niteliği  itibarıyla gizli  kalması gereken bilgileri  temin ederek
amaçları doğrultusunda yabancı devletler lehine ve ülkemiz aleyhine kullandıkları, şüphelilerden
Henry J. Barkey’in yukarıdaki bölümde izah olunduğu biçimde doğrudan yabancı devlet istihbarat
örgütleri ile organik bağ içerisinde bulunuyor olması ve tespit edilebilen bağlantıları doğrultusunda
adı  geçenin  yabancı  devletler  lehine  ve  ülkemiz  aleyhine  operasyonlara  girişmiş  olması,  bu
kapsamda farklı sosyolojik kesimler ve terör örgütleri ile koordinasyonlarda bulunması, yine bu
amaçla aynı hedef etrafında kamuoyunda gezi parkı olayları olarak anılan dönemden 15 Temmuz
2016 tarihli darbe girişimine kadar tekraren bir araya getirdiği terör örgütleri aracılığıyla Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni değiştirmeye yönelik eylemlerde bulunduğu tespit
edilmiştir. Şüphelilerden Henry Jak Barkey’in yabancı devlet istihbarat örgütleri ile organik bağ
içerisinde bulunuyor olması ve bu kapsamda ülkemiz aleyhine faaliyetlerde bulunması, eylemlerini
doğrudan TCK’nin 328. Maddesindeki suçu oluşturmaktadır. Bu kapsamda şüphelilerden Henry
Jak  Barkey’in  ülkemizdeki  kolu  ve  yerel  işbirlikçisi  olarak  faaliyet  yürüten  Mehmet  Osman
Kavala’nın  iddianamenin  önceki  bölümlerinde  izah  edilen  eylemleri  de  TCK’nin  328.
Maddesindeki suçu oluşturmaktadır. 

Silahlı  Kuvvetlerimiz  içerisinde  zaman  içerisinde  örgütlenen  FETÖ/PDY silahlı  terör
örgütünün asker şahıs unsurlarının bir  kısmı tarafından örgütün elebaşı Fetullah GÜLEN başta
olmak üzere silsile yoluyla "abi-imam" tabir edilen yönetici vasfını haiz sivil unsurlarından gelen
talimatla  darbe  girişiminin  15  Temmuz  2016  tarihinde  gerçekleştirildiği,  darbe  girişimini
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gerçekleştiren  asker  şahıs  unsurların  kendilerine  "Yurtta  Sulh  Konseyi"  ismini  verdiği,  olay
tarihinde adı  geçen Konsey unsurları  tarafından askeri  birliklere  gönderilen  ve TRT kanalında
okutturulan "sıkıyönetim ilanı" konulu açıklamada  yönetime el  konulduğu, devlet  yönetiminin
teşkil  edilen  yurtta  sulh  konseyi  tarafından deruhte  edileceği,  meşruiyetini  kaybetmiş  siyasi
iktidara  görevden  el  çektirildiği,  üniter  devlet  yapısı  içinde  dil  din  etnik  köken  ayrımı
yapmaksızın  toplumun  tüm  kesimlerini  kapsayacak  bir  anayasa  hazırlanmasını  en  kısa
zamanda sağlayacağı ibarelerine yer verilmesi, yasama faaliyeti görevi sırasında iken TBMM'nin
uçakla  bombalanarak  zarar  verilmesi,  mevcut  Hükümet  üyeleri  ile  yüksek  bürokratların  bir
kısmının  hürriyetlerinden  alıkonulması  veya  alıkonulmaya  çalışılması  hususları  bir  arada
değerlendirildiğinde;  cebir  ve  şiddet  yoluyla  gerçekleştirilen  darbe  girişimi  eylemlerinin
FETÖ/PDY silahlı  terör  örgütünün  amacı  olan  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasasının  öngördüğü
düzeni ortadan kaldırma veya bu düzen yerine başka bir düzen getirme veya bu düzenin fiilen
uygulanmasını önleme amacı yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya
tamamen  yapmasını  engelleme  ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükümetini  ortadan  kaldırma  veya
görevlerini yapmasını tamamen engelleme amacıyla da gerçekleştirildiği açıkça anlaşılmaktadır.

5237 sayılı TCK’nin 309'ncu maddesinde "Anayasayı İhlal" başlığıyla "Cebir ve şiddet
kullanarak,  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasasının  öngördüğü düzeni  ortadan kaldırmaya veya bu
düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs
edilmesi", 311'nci maddede "Yasama Organına Karşı Suç" başlığıyla "Cebir ve şiddet kullanarak
Türkiye  Büyük  Millet  Meclisini  ortadan  kaldırmaya  veya  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisinin
görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edilmesi" ve 312'nci maddede
"Hükümete Karşı Suç" başlığıyla  "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini
ortadan  kaldırmaya  veya  görevlerini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs
edilmesi" eylemlerinin yaptırım altına alındığı, 

309'ncu  maddenin  gerekçesinde;  Anayasanın  Başlangıç  Kısmında  aynen  “Millet
iradesinin mutlak üstünlüğü; egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet
adına  kullanmaya yetkili  kılınan hiç  bir  kişi  ve  kuruluşun,  bu Anayasada gösterilen  hürriyetçi
demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk dışına çıkamayacağı; Hiç bir faaliyetin Türk
millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi
ve manevî değerlerini, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında
korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının Devlet işlerine ve
politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı” şeklindeki ifade ile siyasal iktidarın kuruluş ve işleyişine
egemen olması gereken ilkelerin gösterildiği, siyasal iktidarın kuruluşu ve işleyişine egemen olan
bu ilkeleri  içeren  kuralların  bütününün,  Anayasal  düzeni  teşkil  ettiği,  bu madde ile  korunmak
istenen hukukî yararın, Anayasa düzenine egemen olan ilkeler olduğu, madde ile korunmak istenen
hukukî yararın niteliği dikkate alınarak, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzen”
ibaresinin kullanılmak suretiyle korunmak istenen hukukî yarara açıklık getirildiğinin belirtildiği,
1982  tarihli  mevcut  Anayasamızın  ilk  üç  maddesinde  anayasal  düzene  hakim  olan  ilkelerin
Cumhuriyet, İnsan Haklarına Saygılı  Devlet,  Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı  Devlet,  Başlangıçta
Belirtilen Temel İlkelere Dayanan Devlet, Demokratik Devlet, Laik Devlet, Sosyal Devlet, Hukuk
Devleti ve Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğü olarak açıklandığı,

311'nci maddenin gerekçesinde; Anayasayı ihlâl suçunun Anayasa düzenine hâkim olan
ilke  ve  sistemleri  koruma  amacını  güderken;  bu  maddeyle,  Türkiye  Cumhuriyeti  Devletinin
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egemenlik unsurunun oluşturduğu üç güçten birini ve yasama gücünü oluşturan Türkiye Büyük
Millet  Meclisinin,  Anayasa  kurallarına  uygun  bir  biçimde  görevlerini  yerine  getirebilmesi
yeteneğini korumakta olduğunu, Anayasa düzenini ortadan kaldırma veya bu düzen yerine başka
bir  düzen getirme veya  bu düzenin  fiilen  uygulanmasını  önleme amacını  gerçekleştirmek için
Türkiye Büyük Millet Meclisine yönelen saldırıların, Anayasayı ihlâl suçunu oluşturmakta iken bu
madde  kapsamında  tanımlanan  suçun,  bu  amaçlar  dışında  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisinin
Anayasaya  uygun bir  şekilde  görevlerini  yerine  getirmesini  engelleme hâllerinde  oluşacağının
belirtildiği,

312'nci  maddenin gerekçesinde  ise;  madde metninde,  Türkiye  Cumhuriyeti  Devletinin
egemenlik  unsurunun  oluştuğu  üç  güçten  yönetim  gücünü  temsil  eden  Hükûmetin  ortadan
kaldırılmasına  veya  böyle  olmamakla  birlikte  görevini  yapmasını  kısmen  veya  tamamen
engellemeye teşebbüs edilmesinin ayrı bir suç olarak tanımlandığı, bu suç tanımında da, Anayasa
düzeninin  temel  organlarından  biri  olan  Hükûmetin  ortadan  kaldırılmasına  veya  görevlerinin
engellenmesine  yönelik  teşebbüse  ait  icra  hareketlerini  tam suç  gibi  cezalandırılmakta  olduğu
belirtilmiştir.

Bu  açıklamalar  ışığında  şüphelilerin  eylemleri  göz  önüne  alındığında  ise,
şüphelilerin darbe girişimi öncesinde bu girişimi FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına sevk
ve  idare  eden  örgütün  mahrem  sorumluları  ile  birbirine  paralel  bir  kısım  irtibatlarda
bulunarak darbe girişimine hazırlık hareketlerinde bulundukları, temas ve doğrudan ilişki
içerisinde bulundukları  ve  darbe  girişiminin  başarılı  olması  akabinde oluşturulacak yeni
yönetim  içerisinde  legal  veya  illegal  bir  kısım  görevler  alması  muhtemel  olan  kişi  ve
gruplarla bu yönde koordinasyon maksadıyla girişimlerde bulundukları, bu kapsamda yurt
içi ve yurt dışı seyahatlerde yoğun şekilde bulundukları, örgütün mahrem sorumlularında
olduğu üzere birbirlerini takip eder şekilde seyahat ve görüşmeler gerçekleştirdikleri, olağan
olmayan  yoğunlukta  gerçekleşen  izah  olunan  biçimdeki  irtibatlarının  darbe  girişiminin
hazırlığı kapsamında olduğu tespit edilmiştir. Yine şüphelilerden Henri Jak Barkey’in darbe
girişiminin  gerçekleştirilmeye  teşebbüs  edildiği  gün  ülkemize  geldiği,  bu  kapsamda  da
faaliyetini gizlemek maksadıyla bir oturum tertip ettiği, iddianamenin önceki kısımlarında
da açıklandığı üzere, bu oturumun tarihinin makul olmayan bahanelerle ertelenerek darbe
girişimi  gününe  kadar  ötelendiği,  darbe  girişimi  günü  de  ilimiz  Adalar  ilçesinde  darbe
girişimi nedeniyle yaşanabilecek ve yaşanan saldırı olaylarına nispeten güvenli bir mesafeden
bu yöndeki  girişimin takip edilerek süreci  yönlendirdiği  anlaşılmıştır.  Dosya kapsamında
tanık  sıfatıyla  beyanı  alınanların  ifadelerinde  de  belirtildiği  üzere,  Henri  Jak  Barkey’in
kendisiyle birlikte kalan oturum katılımcısı diğer şahıslardan farklı biçimde gece boyunca
darbe girişimine dair gelişmeleri yakından takip ederek gergin bir karakter yapısı ile sürece
dair yönlendirme olarak kabul edilebilecek irtibatlarda bulunduğu, kendisiyle irtibatlı olan
yabancı  kişi  ve  kurumların  Türkiye  Cumhuriyeti  sayın  Cumhurbaşkanı’nın  seyahat
bilgilerini sosyal medya üzerinden paylaşmasının da bu kapsamda olduğu tespit edilmiştir.
Bu  faaliyetleri  kapsamında  şüphelilerin  FETÖ/PDY  silahlı  terör  örgütü  mensupları
tarafından  gerçekleştirilmeye  teşebbüs  edilen  darbe  girişiminin  yabancı  devletler  lehine
koordinasyon ve sürdürülmesinde aktif görevlerde bulundukları, eylemlerin takibini yerinde
gerçekleştirdikleri,  lüzum  olduğu  halde  kurmuş  oldukları  koordinasyon  ve  temaslar  ile
sürece müdahalede de bulundukları aşikârdır. 
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İddianamenin  önceki  bölümlerinde,  istihbari  misyon  ve  görevine  ilişkin  profili
hakkında detaylı açıklamalarda bulunulan Henri Jak Barkey’in tanık beyanlarına yansıdığı
üzere ülkemize ziyaretleri esnasında ülkemiz açısından kritik süreçlerin yaşanmasının bir
tesadüfle açıklanamayacak olması ve Henri Jak Barkey’in süreci koordine ve takip ettiği
otelden  ayrılırken  darbe  girişiminin  faillerinin  imzası  sayılabilecek  bir  nesneyi  buraya
bırakmasından da şüpheli Henri Jak Barkey’in vuku bulan darbe girişiminde rolü olduğunu
ortaya koymaktadır.

Şüpheli  Henri  Jak  BARKEY’in  yukarıda  izah  olunan  biçimde  casusluk  eylemleri
kapsamında yerel işbirlikçisi ve ülkemizdeki faaliyetlerinde iştirak halinde birlikte hareket ettiği
şüpheli Mehmet Osman KAVALA’nın da darbe girişimi öncesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü
adına darbe girişimini sevk ve idare eden örgütün mahrem sorumluları  ile birbirine paralel  bir
kısım irtibatlarda bulunarak darbe girişimine hazırlık hareketlerinde bulunduğu, bu kapsamdaki
eylemlere katıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda faaliyetleri ile şüphelilerin ayrıca atılı Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırma veya bu düzen yerine başka bir
düzen getirme veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önleme, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
görevlerini  kısmen  veya  tamamen  yapmasını  engelleme  ve  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükümetini
ortadan kaldırma veya görevlerini  yapmasını  tamamen engelleme suçlarını  da işledikleri  tespit
edilmiştir.

Şüpheliler  Mehmet  Osman  KAVALA ve  Henri  Jak  BARKEY hakkında  tanzim  edilen
iddianamenin kabulü ile yargılanmalarına , suçları sabit görülmeleri halinde yazılı sevk maddeleri
uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,

5237  sayılı  TCK'nın  53  maddesinde  sayılı  BELİRLİ  HAKLARI  KULLANMAKTAN
YOKSUN BIRAKILMALARINA,

Şüpheli Mehmet Osman KAVALA’nın tutuklu kaldığı sürenin TCK 63 maddesi gereğince
hükmolcak cezasından MAHSUBUNA,

Soruşturma ve kovuşturma giderlerinin şüphelilerden TAHSİLİNE,
Karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. 28/09/2020

              Hasan YILMAZ 39760
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili

e imzalıdır 

     UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR
.../09/2020

İrfan FİDAN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı       
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