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SUÇ YERİ : İZMİR

KARAR TARİHİ : 12/10/2018

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA                :

İzmir  Cumhuriyet  Başsavcılığı'nın  05/03/2018  tarih  ve  2016/96283  Soruşturma  sayılı

iddianamesi ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı sanık Andrew Craig BRUNSON hakkında

“Örgüte Üye Olmamakla  Birlikte  Örgüt Adına Suç İşlemek” eylemi nedeniyle Türk Ceza

Kanunun 220/6 maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunun 314/2. maddesi uyarınca ve  “Siyasal

veya  Askeri  Casusluk”   eylemi  nedeniyle  Türk  Ceza  Kanunun  328/1.  maddesi  uyarınca

cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır.

        

İddianamede İzmir İli Alsancak semtinde bulunan Diriliş Kilisesi'nde Pastör1 olarak görev

ifa  eden  Sanık   Andrew  Craig  BRUNSON  hakkındaki  soruşturmanın  ne  şekilde  başladığı

hususunda yapılan kısa  açıklamalardan sonra soruşturma sırasında elde edilen deliller ve sanık

ile ilgili bilgi aktaran açık tanık ifadeleri ile gizli tanık  ifadelerine dayandırılan şu iddialara yer

verilmiştir.

Sanık   Andrew  Craig  BRUNSON'un   Kürtleri  Hristiyanlaştırarak  ayrıştırmak  ve

Kürdistan'ın kurulmasına yardım etmek amacıyla kilisesinde ve evlerde yapılan özel toplantılarda

Kürtlere yönelik özel ayinler düzenlediği,  ZİYAJİN isimli Kürtçe İncil  oluşturarak bastırdığı,

Sanık BRUNSON'un pastörü olduğu Diriliş Kilisesinin Güneydoğuda Kürtlerden oluşan ayrı bir

cemaatinin  bulunduğu ve sanığın bu kiliseyi  de kendisinin  kontrol  ettiği,  bir  kısım Hristiyan

inancında  13.  kabile  olarak  adlandırılan  kayıp  bir  kabilenin  varlığından  bahsedildiği,  sanığın

pastörü olduğu Diriliş  Kilisesinin inancına  göre 13.  kabilenin  Kürtler'den   oluştuğu,  kilisenin

Kürtler’in, Tanrı tarafından özel seçilerek kutsanmış bir kabile olduğuna inandığı ve bu nedenle

ayrı bir Kürdistan kurulmasını ve Kürtlerin layık olduğu Hristiyanlık diniyle buluşmalarını temin

etmeyi amaçladığı,2 (Gizli  Tanık DUA)

1    Pastör: Yönetimindeki belli bir bölgede veya kilisede rahiplik yapan kimse
Bkz: https://www.merriam-webster.com/dictionary/pastor

2  Bkz. DUA Kod adlı gizli tanığın İ İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosun'da
alınan 09/12/2017 tarihli ifadesi
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Diriliş Kilisesindeki sohbet esnasında Diyarbakır’dan Kürdistan diye söz ettiği,  kendisine

oranın  Türkiye  Cumhuriyeti  toprağı  olduğunun  hatırlatılması  üzerine  Türklerin  asimilasyon

yaptığı için öyle olduğunu söylediği,3 (Tanık Güven DİLŞEN)

Diriliş Kilisesinde ki ayinlere PKK Terör örgütünün sembolü olan sözde bayrakları ve

flamalarını giyen, bu sözde bayraklarının ve renklerinin bulunduğu tişörtlerle gelen birçok cemaat

üyesinin katıldığı, PKK  Terör örgütü lehine konuşmalar yapıldığı ve sloganlar atıldığı,4

(Tanık Güven DİLŞEN)

Türkiye’de  bulunan  Kürtlere  destek  sağladıkları  ve  sürekli  Güney  Kürdistan'ın

kurulacağını dillendirdiği,5 (Murat CANDANBAĞLAN)

Sanık   Andrew Craig  BRUNSON'un pastörü  olduğu Diriliş  Kilisesi  üst  katında  bulunan

herkesin  giremeyeceği  bir  odada  Türkiye  haritalarının  ve  PKK’  ya  ait  yasa  dışı  broşürlerin

bulunduğu, bu haritaların bazılarının üzerlerinde elle çizim ve işaretlemelerin yapılmış olduğu ve

sınırların değiştirilmiş olduğu, Diriliş Kilisesi’nde Cumartesi  günleri sadece Kürtlere özel ayinler

düzenlendiği ve Kürt olmayan kimsenin içeri  alınmadığı.  Kiliseye bağlı Konak semtinde ki evde

kutsal  kitap  semineri  düzenlendiği,  bu süreçte  katılımcılara  özel  eğitim verildiği  gibi  yine  PKK

lehine  olabilecek  çalışmalar  düzenlendiği,  bu  seminere  konuşmacı  olarak  katılan  Sanık

BRUNSON’un  Kürt halkının Türkiye’de ezilen halk olduğunu, Kürt halkından ziyade PKK

nın  özgürlük  mücadelesi  verdiğini  ve  buna  destek  verilmesi  gerektiğine  dair  konuşmalar

yaptığı, bölücü görüşe sahip kişilere özel bir ilgisinin olduğuna bu kişilerin bir suç işleseler dahi

onlara sahip çıktığı,  kiliseden uzaklaştırmamaya çalıştığı,  bölücü görüşe sahip kişilerin kilisedeki

ibadetler esnasında kürsüye çıkıp örgüt propagandası yapmalarına göz yumduğu, AGİT ve Suriyeli

3  Bkz.   Tanık  Güven  DİLŞEN'in  İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü  Terörle  Mücadele  Şube  Müdürlüğünde  alınan
23/11/2017 tarihli ifadesi

4  Bkz.   Tanık  Güven  DİLŞEN'in  İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü  Terörle  Mücadele  Şube  Müdürlüğünde  alınan
23/11/2017 tarihli ifadesi

5  Tanık  Murat CANDANBAĞLAN soruşturma aşamasındaki ifadesinde   “Diriliş Kilisesinde 2007 yılında
sanık Andrew Craig BRUNSON ve Erik WİGER ile tanıştığını, Erik WİGER adlı şahsın sürekli yurt dışına gidip
geldiğini, bu şahsın ileri derecede Kürtçe ve Osmanlıca bildiğini,Türkiye’ye geldiğinde Erik özellikle Güneydoğu
illerinde faaliyet  yürüttüğünü,   kilisede Kürt Kilisesi oluşturup, Kürtlere ibadet yaptırıp, Kürt şahısları Hristiyan
yaptığını, kendisinin de  katıldığı ibadetlerde sanık Andrew Craig BRUNSON ve Erik WİGER'in Kürt Halkıyla çok
ilgilendiklerini ve Kürt Halkına yönelik çok ciddi planlarının olduğunu  bizzat gördüğünü, öyle ki çok donanımlı ve
bilgili bir kişi olan  Erik WİGER’in bu nedenle özel yetiştirilip Türkiye’ye gönderildiğini ve  sanık Andrew Craig
BRUNSON'dan da yetkili biri olduğunu düşündüğünü” ifade etmiştir.

Bkz.   Tanık  Murat  CANDANBAĞLAN’ın İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü  Terörle  Mücadele  Şube
Müdürlüğünde alınan 20/07/2017 tarihli ifadesi
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MEHMET6 olarak bilinen şahısların Suriye’de terör örgütüne üye oldukları, hatta  AGİT’in bomba

eğitimi almış bir terörist olduğu, AGİT, Suriyeli Mehmet ve Salih Abi diye bilinen bir şahsın Sanık

BRUNSON ve eşi Norin ile birlikte dönem dönem gündemdeki olaylara göre Kobane, Suruç gibi

yerlere gidip geldikleri, çekinmeden Facebook hesaplarından bu geziler ve örgüt ile ilgili paylaşım

yaptıkları,  Suriyeli  Mehmet ve  AGİT'in terör örgütü üyeleri  ile Leşker diye tabir edilen terörist

kıyafetlerini  giyerek  kürdistan  bayrakları  altında  zafer  işaretleri  yapan  fotoğrafları  paylaştıkları,

sanık  BRUNSON'un  da  bu  fotoğraflarda  yer  aldığı,   Suruç  patlaması  ve  Kobani  olaylarının

yaşandığı dönemlerde Diriliş Kilisesi adına sanık BRUNSON'un Kürtçe İncil bastırarak bu bölgelere

gönderdiği, Diriliş Kilisesinde Cumartesi günleri sadece Kürtlere özel ayin düzenlendiği, bu ayinlere

Kürt  olmayan  kimsenin  alınmadığı,  bazı  ayinlerde  kilisedeki  kimi  sıralara  Türkler  oturamaz

yazıldığı,7  (Tanık Levent KALKAN)

Sanığın  İzmir’de  Kaya  Prestij  Otelinde  (2.  Kat  Efes  Salonu)  İzmir  Protestan  Kilisesi

Pastörü  Fikret  BÖCEK  ile  birlikte  düzenledikleri  toplantıda  25  kadar  üniversite  öğrencisine

Amerikan Milli Marşı Eşliğinde  Elleri Sol Göğüslerinde Yemin Ettirdikleri, 

-  Burada  ki  toplantılarda  Tuncelili  ailelerin  Kanada’ya  iltica  etmelerinde  yardım  için

Dünya  Kiliseler  Birliği’ne8 ve  Kanada  resmi  makamlarına  şikayet  mektubu  yazdıkları

Mektup’ta o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, AKP  ve MHP’yi

karalayan,  asılsız  isnatların  yazıldığı,  “Türkiye'de  Tuncelili  aileleri  de  kastederek  Hristiyan

azınlığa  çok  baskı  yapıldığı,  azınlıkların  sokakta  rahat  gezemedikleri,  dövüldükleri,  evlerinin

asıldığı”  uydurmaları  ile  Türkiye  Cumhuriyeti  Devletini karaladıkları  Kürt  aileleri  Kanada'ya

iltica ettirecek alt yapı oluşturdukları.9 (Gizli  Tanık DUA ve Tanık Güven DİLŞEN)

2003-2004 yıllarında özellikle cezaevinden çıkan PKK'lıların ve ayrımcı kürtlerin takipten

kurtulmak amacıyla kiliselere başvurup “biz hristiyan olduk” diyerek kilisenin sağladığı örtüyle yurt

dışına iltica etmelerine yardımcı olduğu. 10(Gizli  Tanık DUA)
6  Soruşturma sırasında adı geçen Suriyeli  Mehmet lakaplı kişinin gerçek adının  Muhammet AHMED  olduğu,
AGİT lakaplı kişinin gerçek adının ise Sıraç AKAY olduğu tespit edilmiştir.

7  Bkz.  Tanık Levent KALKAN’ın adlı  tanığın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde
alınan 19/02/2018 tarihli ifadesi

8  Hıristiyan  dünyasında Katolik Kilisesinin dışında Ortodoks, Protestan,  ve Anglikan gibi  Hıristiyan  olan diğer
kiliseler de mevcuttur. Dünya Kiliseler Birliği (The World Council of Churches) 1948 yılında Hollanda'nın başkenti
Amsterdam'da   çeşitli  Katolik  olmayan  kiliselerin  bir  araya  gelmesiyle  kurulmuştur.  Bu  kiliselerin  çoğunluğu
Protestan olsa da Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Polonya Ortodoks Kiliseleri de bu birliğin üyesidir.

9  Bkz. DUA Kod adlı gizli tanığın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosun'da
alınan 09/12/2017 tarihli ifadesi

Bkz. Tanık Güven DİLŞEN' in İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan
23/11/2017 tarihli ifadesi

10  Bkz. DUA Kod adlı gizli tanığın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosun'da
alınan 09/12/2017 tarihli ifadesi
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Diriliş  kilisesine  aralıklarla  konuşmacı  olarak  değişik  insanların  geldiği,  bu  Zaki

SAPİRHA,  Murat  TULAY, ABD  vatandaşı  olan  Tom  CRAİG isimli  şahısların  yaptıkları

konuşmaların konusunun Kürtlerle ve İsrail Ülkesi ile ilgili olduğu,11(Gizli Tanık GÖKTAŞI)

Sanık Andrew Craig BRUNSON gözaltına alındığı sırada yedinde bulunup el konulan ve

kolluk  tarafından  incelemesi  yapılan  1  adet  Sandisk  marka  128  GB  kapasiteli  USB  bellek

içerisinde düzenlenen bir dini etkinlik olduğu, duvara projektörün verdiği görüntüde “Hun Bıxer

Hatın Kurden Mesihi” (Hoşgeldiniz Kürt Hristiyanlar) yazdığı,

Aynı USB bellek içinde multimedya klasörünün içinde Hz. İsa’nın hayatının anlatıldığı ve

çarmıha  gerildiği  filmini  fakir  bir  ailenin  evinde  projektör  ve  ses  sitemini  kurarak  erkeklere

izlettirdikleri,

“Çinde  Esen  Rüzgar  Türkiye’de  de  Esecek”  diye  yazan  ve  rüzgar  olarak  resimde

gösterilen beyaz renk akışının Batıdan Doğuya doğru veya Doğudan Batıya doğru gittiği,

USB bellek içerisinde bulunan videonun girişinde “The New Training Center İn İzmir’’

(İzmir’deki Yeni Eğitim Merkezi) yazısı ile başlayan bir videonun bulunduğu,12

İzmir ili dâhilinde soruşturma sürecinde adresi tespit edilemeyen bir binanın çatı katında

misyonerlik eğitiminin verildiği, bu ikamette, yapılan etkinliklerin kamera çekiminin yapıldığı,

misyonerlik  faaliyeti  yürütüldüğü  değerlendirilen  ikamette  bulunanların  çoğunluğunun  Kürt

vatandaşlar olduğu,

 Sanık Andrew Craig BRUNSON  ve eşi Norin BRUNSON’un  kiliseye gelen ve PKK’lı

olduklarını her ortamda söyleyen şahısları Türk vatandaşı  ya da  diğer ülke vatandaşı cemaat

üyeleri ile evlendirerek şahısların ülkemizde kalmalarını sağladıkları,  Dağdan indiğini, PKK’lı

olduğunu  söyleyen  bir  takım  kişilerin  kiliseye  sürekli  olarak  gelip  gittikleri,  yatacak  yerleri

olmayanların  kilisede  ya  da  dua  evi  olarak  bilinen  Konak  semtinde  diş  hastanesi  yakınında

bulunan  evde  barındırıldıkları.  Kürt  kökenli  kişilerin  kilisede  üst  görevler  verildiği,   Sanık

Andrew Craig BRUNSON’un evinde zaman zaman Liderler Toplantıları yapıldığı, bu toplantılara

yalnızca Kürt liderleri olan Beşir YILMAZ, Suriyeli Mehmet, AGİT  ve diğer bazı Kürt liderler

ile kilisenin yaşlılar heyetinin katıldığı, AGİT isimli şahsın tanık ifadelerine göre 6-7 ay kiliseye

gidip  geldikten  sonra  birden  ortadan  kaybolduğu,  bu  durumu  itibariyle  dağa  çıktığından

11  Bkz.  GÖKTAŞI  kod adlı  gizli tanığın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma 
Bürosun'da alınan 30/12/2017 tarihli ifadesi

12  Bkz.   Sanık Andrew Craig BRUNSON’un gözaltına alındığı  tarihte üzerinde bulunan ve el konulan bir adet
Sandisk marka yığın bellek  ile ilgili olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından yerine
getirilen inceleme sonucu düzenlenen export inceleme raporu 
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şüphelenildiği,13  (Gizli Tanık GÖKTAŞI)

Sanık   Andrew  Craig  BRUNSON'un   Later  Days  Saint  (LDS)/İsa  Mesihin  Son

Zamanları  Kilisesi  üyeleri  ile  iş  birliği  içerisinde  bulunduğu14,  Mormon olan  bu  kilise

üyelerinden iddianamede isimleri  yazılı  olup Türkiye'de farklı  görev ifa eden kişilerin  burada

görev yaptıkları süre içerisinde kendilerine başka görevlerde bulunuyormuş gibi tanıttıklarını15,

LDS  sorumlusu   Steward  Kirk  PATRICK’in  Amerikan  Hava  Kuvvetlerinde  ve  Pentagon'da

çalıştıktan sonra emekli olmuş eski bir Albay olduğu ve Mormonların Türkiye başkanı olduğu,

adı geçenin 1960'lı yıllarda 2 yıl kadar Ankara ilinde Amerika Birleşik Devletleri'nin genellikle

NATO üyesi ülkelerde bulundurduğu askeri malzeme depoları olan küçük çaplı birer askeri üs

vazifesi gören  TUSLOG (The United States Logistics Group)  isimli yerde ve Vietnam'da gizli

görevlerde  çalışmış  olduğu, LDS kilisesine bağlı   Stewart  KİRCKPATRİK ve eşi  Elane gibi

birçok mormonun Türkiye’de belli dönemler içinde görev aldıkları, LDS kilisesi ve kiliseye bağlı

hayır  kurumu  (LDSC)  adına  çalıştığını  belirten  bu  şahısların  misyonerlik  faaliyetleri  altında

ülkeleri adına ajanlık faaliyeti yürüttükleri, çoğunluğunun emekli ya da halen görevde bulunan

askerlerden  oluştuğu,  Stewart  KİRCKPATRİK’in  Türkiye’yi  ziyaretinde   kendisini  ilk  önce

13  Bkz.   GÖKTAŞI   kod  adlı  gizli tanığın İzmir Cumhuriyet  Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma
Bürosun'da alınan 30/12/2017 tarihli ifadesi

14  İddianamede Dua Kod adlı  gizli tanığın anlatımlarına bağlı olarak; 

Amerika'da bütün Protestan kiliselerinin CAMA adlı yapıya bağlı olduğu, CAMA'nın bütün kiliselerin üstünde
bir  güç  olduğu,  CAMA'nın  bilgisi  olmadan  hiç  bir  kilisenin  faaliyet  yürütemeyeceği,  İster  Mormon olsun ister
Evangelist  bir  kiliselerin  yurt  dışına  görevli  göndermesinin  CAMA'nın  iznine  bağlı  olduğu,   misyonerlik
faaliyetlerinin CAMA'nın güdümünde olduğu, sanık Andrew Craig BRUNSON'un pastörü olduğu Diriliş Kilisesi
Evangelist olduğu halde LDS'nin Mormon Kilisesi olduğu ancak rahipleri CAMA'ya bağlı olduklarından birbirleriyle
temas kurmalarında ve aynı strateji altında çalışmalarında hiç bir sakınca görülmediği, kiliselerdeki yapılan her türlü
toplantının  bilgisinin  CAMA'ya  bildirildiği,  istikbal  vaat  eden  gençlerin  de  CAMA'ya  bildirildiği  Mormon
Kilisesinin  CAMA  üyesi  kiliselerin  içerisinde  en  etkili  ve  yönlendirici  konumunda  olduğu,  Amerika  Birleşik
Devletlerinde CAMA üyelerinin CIA, FBI, NSA gibi kurumlarda Mormon Kilisesi  veya bir başka kilise mensubu
olarak   faaliyet  yürütmekte  gibi  görünseler  de  esasen  CAMA  'ya  bağlı  olarak  çalıştıkları,  Amerika  Birleşik
Devletlerinde  kamuoyunda  CIA,  FBI,  NSA  gibi  kurumlarda  ki  bu  yapılanmanın  Mormon  Çetesi  olarak
adlandırıldığı, CAMA üyelerinin gizliliğe aşırı şekilde riayet ettikleri, CAMA üyelerinin bu gizlilik ilkesi ile yurt
dışında  başka  bir  Amerikalı  ile  karşılaştıklarında  ötekini  tanıyabilmek  amacıyla  el  orta  parmaklarını  kıvırarak
tokalaşarak gizlice iletişim başlattıkları, Cama'ya bağlı Mormon Kilisesi yapılanmasının ülkemizde faaliyet gösteren
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bire bir aynı olduğu. Amerika Birleşik Devletleri Utah eyaletinin Mormonların
Mekke'si olarak görülebileceği, FETÖ/PDY terör örgütü yöneticilerinden Emre USLU'nun da bütün eğitimini Utah'ta
aldığı aktarılan konular arasındadır..

15  Mormonluk: 1830'larda Amerika'da Joseph Smith tarafından bulunan eklektik unsurlara dayalı yeni hristiyanlık
dini hareketi üyelerine verilen isimdir. İsa Mesihin Son Gün Azizleri Kilisesi veya İsa Mesih Kilisesi denilen kilise
önce ABD'nin Utah eyaletinde sonra California ve batı  sahillerinde ve daha sonra da Doğu bölgelerin yanı  sıra
ABD'nin  orta  bölgelerinde  geçmiştir.  XX.  yüzyılın  ikinci  yarısından  itibaren  de  Amerika'nın  dışında  yayılmaya
başlamıştır.  Diğer  hristiyan  mezhepleri  gibi  eskatoloji  ile  ilgili  öğretilere  büyük  önem atfeden  Mormonlar  ahir
zamanda meydana gelecek ve adına “Armagedon Savaşı” denilen büyük bir savaşın ardından Tanrı Krallığının tesis
edileceğine  ve  İsrail  oğullarının  vaadedilmiş  topraklarda  bir  araya  toplanacaklarına  inanmaktadırlar,  bu  sebeple
Mormonlar gelecek ile ilgili siyasal, kültürel ve ekonomik plan ve projelerini bu savaşa göre bina ederler.

Bkz. https://dergipark.gov.tr/download/article-file/221659  evrim  22/10/2018  Ramazan  IŞIK
.Mormonluk Ve Mormon Kilisesi Üzerine Bir Araştırma Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: X/1
s. 165-190 Haziran 2016
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muhasebeci olarak tanıtmış olduğu, iddianamede isimleri belirtilen LDS kilisesi üyesi kişilerin

eşleri ile birlikte geldikleri Türkiye'de genellikle 23 ay süreyle görev yaptıkları ve  her 23 ay

sonunda değiştirildikleri,  bunlardan yalnızca   Stewart KİRCKPATRİK ve eşi  Elane’nin 46 ay

kaldıkları,   LDS  kilisesi  ve  kiliseye  bağlı   hayır  kurumu  (LDSC)’nin  Ankara  Başkanı  CIA

Elektronik Dinleme Bölümünden emekli  Duard PETERSON adlı kişi olduğu, Adana İli İncirlik

Hava Üssünde görevli kilise üyelerinin Duard PETERSON  ile sürekli irtibat halinde oldukları,

sık sık Adana İlinden Ankara İline geldikleri, mormon olan bu kişilerin  ABD ordusu, CIA ve

NSA içerisinde çok etkin oldukları, yabancı devletlerde görev alan ABD askerlerinin yüzde kırka

yakının da bu kilise üyesi oldukları, LDS C’nin Kuzey Irak Ürdün Suriye faaliyetlerine ilişkin

olarak  5  Temmuz  2011  tarihinde  Amerikan  Ankara  Büyükelçisinin  evinde  LDS’nin  Ankara

Başkanı Duard PETERSON (CIA emekli) ve eşi ile birlikte toplantı yapıldığı ve Büyükelçinin

isteği  üzerine  LDS’nin Kuzey Irakta ve Barzani  bölgesinde faaliyet  göstermeye  başladığı  ve

iddianamede ayrıntıları  yazılı  birçok faaliyette bulundukları,  bu faaliyetler  sırasında Amerikan

ordusunun desteğinin de alındığı ve özellikle kürt bölgelerine odaklanıp Türkmenler’in gözardı

edildiği,16(Gizli  Tanık DUA)

LDS üyesi   Kenneth Charsles ABNEY isimli şahsın  Mormon Kilisesi adına Türkiye’de

misyonerlik faaliyeti yürüten bir rahip ve  Amerikan Özel Kuvvetlerinde görev almış yeşil bereli

olarak adlandırılan özel eğitim almış  bir Albay  olduğu, Türkiye’ye Kasım 2009 tarihinde geldiği

ve  Eylül  2011  yılında  Türkiye’den  ayrıldığı,  halen  emekli  olmasına  ve  evi  Utah  eyaletinde

bulunmasına rağmen, evine 2500 km uzaklıkta Pensilvanya'da silahlı terör örgütü lideri Fetullah

GÜLEN'in çok yakınında bir kilisede rahip olarak görevlendirildiği,  Kenneth Charsles ABNEY

isimli şahıs ile yine yeşil bereli olan veya  CIA ajanı olarak ülkemizde görev yapan şahısların

ABD’li yetkililer tarafından  Nato  Komutanlığında görevli ABD askerlerin kalması için  İzmir

Efes Oteli’nin ikinci  katında kiralanan odalarda her Cuma günü öğleden sonra saat 14.00’de

otelde   toplantı   yaptıkları,   LDS   Kilisesi   üyelerinin  de  Türkiye'de  bulundukları  dönem

içerisinde aynı  otel  katında  yurt  dışı ile  güvenli  görüşmeler   yapmak   üzere   Efes   Oteline

gittikleri17 (Gizli  Tanık DUA) 

16  Bkz: DUA Kod adlı gizli tanığın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında alınan 02/02/207 tarihli  ve 25/09/2017 tarihli
ifadeleri

17  Dua Kod adlı tanığın iddianamede yer almayan ve fakat soruşturma sırasında vermiş olduğu 25/09/2017 tarihli
ifadesinde  Sanık Andrew Craig BRUNSON’un 18.03.2011 tarihinde Mormonların İstanbul  Şube Başkanı  Murat
ÇAKIR ve Kenneth Charsles ABNEY ile yaklaşık saat: 15.00 sıralarında İzmir Hilton Otelinde buluştuklarını, bu
buluşma öncesinde Murat ÇAKIR’ın  İzmir Alsancak semtinde 1463 Sokak Şafak apartmanı No:11 sayılı adreste
bulunan Kenneth Charsles ABNEY’in evine gittiğini burada 3 saat kadar kaldıktan sonra Kenneth Charsles ABNEY
ve Murat ÇAKIR’ın birlikte evden ayrılarak Hilton oteline geçmiş olduklarını belirtmiştir.

Tanık aynı hususları mahkememiz huzurundaki ifadesinde de tekrar etmiştir. 

Bkz: DUA Kod adlı gizli tanığın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında alınan alınan 25/09/2017 tarihli ifadesi
ile mahkememiz huzurunda 16/04/2018 tarihli oturumdaki ifadesi
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Sanık Andrew Craig BRUNSON’un Kenneth Charsles ABNEY ve Mormonların İstanbul

Şube Başkanı Murat ÇAKIR adlı şahısla irtibatlı olduğu, sanığa ait 0532 292 01 56 numaralı

mobil telefonun HTS kayıtlarının analizinden sanığın ve  Kenneth Charsles ABNEY ve  Murat

ÇAKIR adlı şahıslarla yıl aşırı periyodik biçimde 29/08/2010 (Pazar) günü, 28/08/2011 (Pazar)

günü ve 02/09/2012 (Pazar) günü İzmir ili Alsancak semtinde bir arada bulunduklarının tespit

olunduğu,18

Sanık Andrew Craig BRUNSON’un irtibatlı olduğu  Kenneth Charsles ABNEY'in aynı

zamanda  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarında(TCDD) çalışan 700-800 görevlinin

kimlik bilgileri ve  nerede görev yaptıkları gibi bilgilerin listesini yaptığı, bu bilgilerin ülkenin bir

şekilde işgal edilmesi durumunda, lojistik bir ulaşım ağı olarak demir yollarının kullanılması ve

direniş gösterebilecek çalışanlar  tarafından demir  yollarının sabote edilmesinin önüne geçmek

amacıyla ihtiyaç duyulacak mahiyette olduğunun değerlendirildiği(Gizli  Tanık DUA) 

Lozan Antlaşmasına göre Türkiye'de kilise açılması yasak olduğundan sanığın daha sonra

pastörlüğünü yürüteceği Diriliş Kilises'nin kuruluşu aşamasında çevresine “bizim işimizi ancak

bunlar çözer” diyerek  FETÖ  mensubu Bekir BAZ adlı avukattan  görüş ve destek aldığı,(Gizli

Tanık DUA)

Ayrıca dinler arası diyalog adı altında karşılaştıkları  her türlü problemi Fetullahçı Terör

Örgütü (FETÖ) vasıtasıyla çözme eğiliminde oldukları, 19(Gizli  Tanık DUA)

18  Bkz.  İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından Sanık  Andrew Craig  BRUNSON’a  ait
05322920156 nolu mobil telefon hat,  Kenneth Charsles ABNEY adlı şahsa ait 05383798527 nolu mobil telefon hattı
ve  Murat ÇAKIR adlı şahsa ait 05302086363 nolu mobil telefon hat ile ilgili olarak  yapılan HTS analiz raporları

DUA  Kod  adlı  gizli  tanık  soruşturma  aşamasında   İzmir  Cumhuriyet  Başsavcılığında  vermiş  olduğu
ifadelerinde “Tercüman olduğu bilinen Murat ÇAKIR isimli şahsın Amerikan vatandaşı olduğunu ve Mormonların
İstanbul Şube Başkanı olduğunu,   Amerika ülkesinde Utah Eyaletinde Salt Lake City şehrinde kendisine ait evinin
bulunduğunu,  Susan Boone ÇAKIR adlı  eşinin de Amerikalı  olduğunu ve Bedrettin  DALAN'ın  oğluna  ait  özel
kolejde öğretmenlik yaptığını, Murat ÇAKIR'ın ülkemize gelen ABD'li  misyonerlerini ilk karşılayan onlara ülkemiz
ile ilgili  olarak ilk bilgileri veren şahıs olduğunu, 2002-2005 yılları  arasında ABD ülkesi adına Irakta Anakonda
üssünde 300.  İstihbarat  Tugayında  çalıştığını,  Ebu Gureyb  deki  hapishanede  sorgucu olarak  görev  yapan  Bruce
JESSEN isimli  şahsın  ve  Murat  ÇAKIR'ın  sorgulara  katıldığını,  gizliliğe  riayet  eden  Murat  ÇAKIR'ın  sık  sık
söylemlerinde  Ebu Gureyb  hapishanesini  bildiğini  orda  yaşananlara  şahit  olduğunu  arkadaşlarına  anlattığını,  bu
şahısın FACEBOOK adlı sosyal medya hesabında Enes KANTER olarak bilinen FETÖ üyesi olduğundan sonradan
isminin Enes Gülen olarak değiştiren şahsın “Murat ÇAKIR’a” şeklinde imzalı fotoğrafı halen bulunduğunu” ifade
etmiştir.

Bkz: DUA Kod adlı gizli tanığın  İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında  alınan 02/02/2017 tarihli ifadesi ile
mahkememiz huzurunda 16/04/2018 tarihli oturumdaki ifadesi

19  Bkz. DUA Kod adlı gizli tanığın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosun'da
alınan 09/12/2017 tarihli ifadesi
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      Sanık  Andrew Craig BRUNSON'un Diriliş Kilisesini devraldığı Fikret BÖCEK20 adlı şahsın

CIA bağlantılı bir şahıs olduğu, bu şahsın  Türkiye'de Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı

Bölümünden  mezun  olduktan  sonra   Amerika  Birleşik  Devletlerine  giderek  dört  yıl  süreyle

Hristiyan  dini  üzerine  eğitim aldığı,  Fikret  BÖCEK ve Sanık   Andrew Craig  BRUNSON'un

önemli görüşmeleri çevrelerinden saklayarak İzmir Efes Otelinin 2.katında gerçekleştirdiklerini

ve çok önemli görüşmelerde kesinlikle telefon kullanmadıkları, çok sıkıştıklarında cüzdanlarında

taşıdıkları ayrı bir telefon kartını kullandıkları, bunun gibi tek kullanımlık internet mail adresleri

kullandıklarını, Sanık  Andrew Craig BRUNSON ile irtibatlı olan Kenneth C. ABNEY'in de  ilk

olarak ve tek defa kullandığı mail adresinin Amerikan Orman Koruma memurlarına ait bir mail

adresi olduğu,

Sanığın  kriminolojik  dış  görünümleri  ile  (kısa  saç,  badem bıyık,  temiz  traş,  kısa  paçalı

pantolonlar ve sürekli İslam dininden konuşmalarda bulunan ve bu gibi) FETÖ/PDY Silahlı Terör

Örgütü  mensubu  olduğu  anlaşılan  şahıslar  ile  gezdiği  veya  oturduğu,  çevresine  bu  kişileri

Hristiyanlığı merak eden arkadaşlar olarak tanıttığı,21 (Tanık Güven DİLŞEN)

2016 yılında yaşanan darbe girişiminden sonra firari olan FETÖ üyelerinin Diriliş Kilisesi

yöneticileri tarafından İzmir İli Konak İlçesinde bulunana Kilise'ye bağlı Dua Evinde bir dönem

saklandıkları,22  (Tanık Levent KALKAN)

Sanık Andrew Craig BRUNSON’un irtibat  halinde  olduğu  Kenneth Charsles ABNEY

isimli şahsın  irtibatta oldukları Türk vatandaşı bir şahsa ülkede ileri bir tarihte bir deprem ya da

kaos ortamı olduğunda ne şekilde davranması  gerektiği  konusunda talimat  vererek askerlerin

kullandığı özel bir takım hayatı idame malzemelerini teslim ettiği, adı geçen şahsın depremden

kastının askeri darbe girişimi olduğu, Nitekim 15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında Kemalpaşa

Cumhuriyet  Başsavcılığınca  yürütülen  bir  soruşturma  dosyası  kapsamında  FETÖ/PDY silahlı

terör  örgütü  ile  ilgili  olarak  ifadesi  alınan  “ATEŞ  KOD” adlı  gizli  tanığın  yukarıdaki

20  Tanık Güven DİLŞEN soruşturma aşamasın alınan ifadesinde Fikret BÖCEK’in kendi şahsi facebook hesabında
şüpheli tutuklandıktan sonra “Andrew’e Özgürlük” şeklinde paylaşımlar yaptığını gördüğünü ifade etmiştir.

21  Tanık Güven DİLŞEN Sanık  Andrew Craig BRUNSON'un bu şekilde irtibat haliinde olduğu şahıslardan birini
teşhis etmiştir. Tanığın Teşhis ettiği  bu kişi FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu  Murat SAFA adlı kişidir.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ege Bölgesi Sorumlusu olan Bekir BAZ’ın yardımcısı konumunda bulunan  adı
geçen  kişi  hakkında  İzmir  Cumhuriyet  Başsavcılığınca   2016/29862 ve  2015/59366 sayılı  soruşturma   dosyası
bulunmakta olup firaridir.

Bkz. Tanık Güven DİLŞEN tarafından yapılan teşhise  ilişkin olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tutulan 23/11/2017 tarihli Fotoğraf Teşhis Tutanağı

22   Bkz.   Tanık Levent KALKAN’ın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan
19/02/2018 tarihli ifadesi
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değerlendirmede  bahsi  geçen  “deprem”  metaforu ile  ilgili  beyanda  bulunduğu,  bu  tanığın

ifadesinin  bir  bölümünde;  FETÖ/PDY  silahlı  terör  örgütü  mensuplarının  kendi  aralarında

kullandıkları gizli, şifreli haberleşme programı Bylock’un deşifre olmasından sonra kullanmaya

başladıkları  yine  gizli,  şifreli  haberleşme programı  olan  “Eagle”  programına  kayıtlı  şahıslara

2016 yılı  Mayıs ya da Haziran ayında iki tane mesaj  geldiğini,  birinci mesajda; “Temmuz’da

İstanbul’da çok büyük bir deprem olacak, herkes kılık kıyafetine dikkat ederek yatsın” uyarısının

yapıldığını  belirttiği,  Sanık  Andrew  Craig  BRUNSON  ile   irtibat  halinde  bulunan  Kenneth

Charsles  ABNEY'in da aynı  şekildeki  imalı  uyarılar  yaptığı  nazara  alındığında   askeri  darbe

girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile darbe girişiminden haberdar olacak

kadar birlikte hareket ettikleri soncuna varıldığı,(Gizli  Tanık DUA) 

Eski  bir  emniyet  mensubu  olan  Sinan  DURSUN'un  Amerikalı  eşinin  ülkemizde  CIA

istasyon şefi olarak bir dönem çalışan  15 Temmuz darbe girişim sonrasında İstanbul Cumhuriyet

Başsavcılığı  tarafından  yürütülen  2016/96115  sayılı  soruşturma  numarası  üzerinden  hakkında

yakalama kararı çıkartılan Graham FULLER'in ekibinde olduğu,  Graham FULLER'in Kenneth

Charsles ABNEY gibi LDS kilisesi mensubu Mormonlarla irtibatlı olduğu, Sinan DURSUN'nun

17-25 Aralık  2013 tarihinde  İstanbul  Emniyet  Müdür  Yardımcısı  Hamza  TOSUN’u arayarak

kamu oyunda 17-25 Aralık Operasyonları olarak bilinen 2012/656 sayılı kumpas soruşturmanın

talimatını veren kişi olduğu, ayrıca  devletin üst kademelerini dinleyen kişilerle ilişkisi bulunduğu

ve Fetullah GÜLEN’in talimatı ile bu kişilerle görüştüğü, (Gizli  Tanık DUA)

Sanık Andrew Craig BRUNSON’un 2013 yılı  Mart  ayının  ortalarında  İsrail  vatandaşı

Aslan SALTİ ve John WOODALL adlı şahısla Bostancı Gösteri Merkezinde yapılan toplantıya

telekonferans  yöntemiyle  katıldığı  bu toplantıda  o yıl  bahar  sonu veya  yaz  ayı  başlangıcında

sonradan  gezi  eylemleri  haline  bürünecek  olan  bir  eylem  için  hazırlık  yapıldığı,   sanık

BRUNSON’un  ve   Aslan  SALTİ’nin   her  birinin  ayrı  ayrı  kendi  yöneticiliklerini  yaptıkları

gruplarına bir kaos kalkışması talimatı verdikleri, bu toplantıda yapılan görüşmeleri daha sonra

Kocaeli'ne gelen Aslan SALTİ'nin Tanık Tarık ÜÇÜNCÜ’ye de aktardığı ve kısa bir süre sonra

bu eylemlerin başlayacağını  bildirerek Kocaeli-Düzce bölgesinde planlanan eylemlere  hazırlık

yapması  ve  organizasyona  dahil  olması  amacıyla  bir  takım  CD  leri  verdiği,  tanık  Tarık

ÜÇÜNCÜ’nün cezaevine girdiği ve eylemler içerisinde bulunamadığı, gezi eylemleri sırasında

İran vatandaşı olan Zaki SAPİRHA, İsrail vatandaşı olan Aslan SALTİ ile muhtemelen Amerika

Birleşik Devletleri vatandaşı olan John WOODALL isimli şahısların kendilerine gelen paraları,

dini inancı zayıf olan Alevi ve Kürt vatandaşlara vererek toplumsal kaos çıkarttıkları,(Tanık Tarık

ÜÇÜNCÜ) 
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Sanık  Andrew  Craig  BRUNSON’un  21.07.2016  saat  12:38:51(UTC+2),  de  kendi

tasarrufunda  bulunan  +905322920156  nolu  mobil  telefon  hattı  ile  Dan  Slade  adı  ile  kayıtlı

+14166882130 nolu mobil telefon hattı kullanıcısı ile aralarındaki mesajlaşmada sanığın

  “Merhaba Dan. Teşekkürler. Evet. Ben iyiyim. Sana cevap veremediğim için üzgünüm. Dün

Norine’le  buluşmak  için  Amerika’ya  uçuyordum.  Üç  haftalığına  çocuklarla  olmak  için

Amerika’ya  gelmeyi  aylar  önce  programladık  ve  Türkiye  için  ilginç  bir  zamanda  bu  oldu.

Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk, İsa’ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe

teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok

geçti.  Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir  sallama.  Sanırım olaylar  daha da kötüye

gidecek.  Sonunda  biz  kazanacağız.  Seninle  yakında  iletişime  geçmek  üzere.  Merhaba  Dan.

Kanada’da mısın? Ne zaman konuşabiliriz.”  şeklinde mesaj gönderdiğinin tespit olunduğu,23

Bu mesajda, şüphelinin askeri darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğunu,

“sonunda biz kazanacağız” ibaresiyle,  ileride ülke içinde çıkması muhtemel iç karışıklıktan,

bağlı  bulunduğu  illegal  yapılanmanın  stratejisi  kapsamında  faydalanmayı  düşündüğünü

umduğunun ve bunu belirttiğinin değerlendirildiği,

Sanık  Andrew Craig  BRUNSON’un  Aysel  BARIŞCAN ALLDREDDE adlı  kadın  ile

irtibatlı olduğu, Aysel BARIŞCAN ALLDREDDE ve eşinin ibadet günü olmayan bir günde sanık

ile  Diriliş  Kilisesinde  buluşup  görüşmeleri  sonrasında,  Aysel  BARIŞCAN ALLDREDDE'nin

Akdeniz  Bölgesi’ndeki  tüm akaryakıt  istasyonlarını güzergah  boyunca  gezerek   akaryakıt

istasyonlarının  yerlerini ve bu benzin istasyonlarında çalışan insanların etnik kökenini, geceleyin

bu istasyonlarda kaç kişinin görevli kaldığını, bu istasyonların en yakın köye yakınlıkları gibi,

olası  bir  savaş,  işgal  veya  bir  kaos  ortamında  işgal  veya  düşman  kuvveti  tarafından  lojistik

merkezler  olarak  kullanılabilecek,  yakıt  desteği  sağlayabilecek,  yakıt  deposu  olarak

kullanılabilecek, stratejik önem arz eden bilgileri derlediği,(Gizli  Tanık DUA) 

Sanık Andrew Craig BRUNSON'un gözaltına alındığı sırada el konulan  0532 292 01 56

numaralı mobil telefon hattı ile ilgili yaptırılan HTS analizlerinin değerlendirilmesi neticesinde

sanığın telefonunun 2014-2017 yılları arasında 1306 kez Urfa ilinin Suruç ilçesinde, 192 kez Urfa

ilinin başka ilçelerinde, 2 kez Diyarbakır ilinden baz verdiğinin anlaşıldığı 24

23  Bkz.  Sanık Andrew Craig BRUNSON’un gözaltına alındığı tarihte üzerinde bulunan ve el konulan mobil telefon
cihazı  ile  ilgili  olarak  İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü  TEM Şube Müdürlüğü  tarafından  yerine  getirilen  inceleme
sonucu düzenlenen  export inceleme raporu 

24   Bkz.  Sanık Andrew Craig BRUNSON’un gözaltına alındığı tarihte üzerinde bulunan ve el konulan mobil telefon 
hattı ile ilgili yapılan HTS analiz raporları
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Sanık  Andrew Craig  BRUNSON’un kendi  tasarrufunda bulunan +905322920156 nolu

mobil  telefon hattı  ile  Lee adı  ile  kayıtlı  +905399234172 nolu mobil  telefon hattı  kullanıcısı

arasındaki  bir   mesajlaşmada  Lee  adlı  kişinin  “Kamplardan  birinde  acil  bir  durum  var.

Gelebilecek  olursa  Ömer’le  gitmem  gerekiyor.  Yaralı  bir  bacağı  olan  kadın  var  ve  DR.

FOWLER’a göre eğer tedavi edilmezse kan pıhtısı olabilirmiş. Dolayısıyla gidip onu almam ve

İzmir’e getirmem gerekiyor.”  şeklinde mesaj gönderdiğinin tespit olunduğu

Bu mesaj içeriğine göre de nerede olduğu tespit edilemeyen bir kamptaki yaralı kadının

tedavi ve bakımı için İzmir’e getirileceğinden bahsedildiğinin ve ,  DR FOWLER olarak bahsi

geçen kişinin ise tanık Levent KALAKAN'ın da ifadesinde adı geçen John Robert FOWLER JR

olabileceğinin değerlendirildiği

Sanığın gözaltına alındığında el konulan mobil telefonda kayıtlı bulunan ve iddianamede

yer verilen diğer mailler, notlar ve mesaj içerikleri ile ilgili yapılan incelemeler neticesinde;

Sanık Andrew Craig BRUNSON ve pastörü olduğu Diriliş Kilisesi tarafından genel olarak

Suriye'de Kürtler için kilise çalışmaları yapıldığı, savaşın Suriye’de bulunan Kürtlere ulaşmak

için  bir  fırsat  olarak görüldüğü,  Suriye'de  kilise  çalışması  için 15 kişinin görevlendirildiğinin

anlaşıldığı, Sanık Andrew Craig BRUNSON'un Suruç’ta bulunmakla birlikte, Kobani’deki şiddet

olaylarının ve Diyarbakır ili Sur ilçesindeki hendek operasyonlarının olduğu zaman diliminde

de ,kendisinin İzmir ilinde görevli  bulunmasına rağmen,  bu bölgeden çok uzaklarda yer  alan,

kendi  görevi  ile  hiçbir  bağlantısı  olmayan  Sur  ilçesinde  bulunduğu,  yine  bölgede  PKK terör

örgütünün oluşturmaya çalıştığı kaotik ve şiddet ortamına rağmen bu bölgede bulunmakta ısrar

etmesi karşısında iddianamenin genelinde irdelenen, şüphelinin bağlı olduğu illegal yapılanmanın

hedef ve stratejisi kapsamında görev yaptığı,yolundaki tespit ve değerlendirmelerden sonra 

Sanık Andrew Craig BRUNSON'un  PKK ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile aynı

paralelde  ve  koordineli  bir  şekilde  hareket  ettiği,  Ülkemizin  birkaç  parçaya  bölünmesini,  bir

kısmının PKK idaresine, bir kısmının ise FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü idaresine verilmesini,

uzun vadede Ülkemiz insanlarından belli etnik kökene sahip olanların Hrıstiyanlaştırılmasını araç

kılmak  suretiyle  bölmeyi  ve  ayrıştırmayı  amaçlayan  bir  yapılanma  içinde  faaliyet  gösterdiği,

Evanjelist  kilise  pastörü  maskesi  altında,  daha  çok istihbarat  ve  psikolojik  savaş  doktrini  ile

hareket eden gayri nizami harp elemanı gibi hareket ettiği ,İzmir Protestan Diriliş Kilisesi Pastörü

olarak tanık beyanlarında belirtildiği üzere çoğu özel eğitim almış asker ve istihbarat geçmişi olan
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kişilerden oluşan, özel teknikler ile faaliyet gösteren bir oluşum içerisinde PKK ve FETÖ/PDY

silahlı  terör örgütleri  ile koordineli  bir şekilde ve bu örgütlerin amaçları  doğrultusunda insani

yardım, eğitim ve kurs gibi maskeler altında etnik köken, dini inanış ve mezhep farklılıklarını

suistimal  ederek Ülkemizin bölünmesi,  parçalanması,  iç karışıklık  çıkartılmak suretiyle  halkın

birbirine karşı kışkırtılması yönünde faaliyette bulunduğu,

Ayrıca Akdeniz Bölgesi’ndeki tüm benzin istasyonları ile ilgili bilgi  derleyen ve bu nevi

faaliyetler  içinde  Aysel  BARIŞCAN ALLDREDDE ve  kocası  ile  birlikte  faaliyet  yürüttüğü,

ayrıca  Türkiye  Cumhuriyeti  Devlet  Demir  Yollarında  çalışan  700-800  görevlinin  kimlik

bilgileri ve  şuan  nerede  görev  yaptıkları  gibi  bilgilerin  tespitini  yapan,  buna  ilişkin  liste

hazırlayan,  15/07/2016  günü  gerçekleştirilmeye  çalışılan  askeri  darbe  girişiminden  haberdar

olduğu anlaşılan  Kenneth C. ABNEY ile yakın irtibat  halinde olduğu ve birlikte faaliyet  icra

ettikleri bu şekildeki eylemlerin casusluk kastı ve amacı ile gerçekleştirilmiş olduğundan bahisle

Sanık Andrew Craig BRUNSON'un Türk Ceza Kanunun mezkur maddelerine temas eden

“Örgüte Üye Olmamakla  Birlikte  Örgüt Adına Suç İşlemek” ve  “Siyasal veya Askeri

Casusluk”  suçlarından cezalandırılması talep edilmiştir.

SAVUNMA       :

Sanık  Andrew  Craig  BRUNSON  mahkememizce  hakkında  görülen  kamu  davasının

16/04/2018 tarihinde gerçekleştirilen  kamuya açık ilk oturumunda savunmasını yapmıştır.

SANIK ANDREW CRAİG BRUNSON SAVUNMASINDA özetle;

Türkiye'ye 1993yılında  İsa Mesihi anlatmak ve İsa'ya öğrenci yetiştirmek için geldiğini,25

2000 yılında İzmir'e taşındığını, İzmir'de önce Yeni Doğuş Kilisesini açtıklarını, 2010 yılında bu

kiliseden  ayrılarak  ve  Diriliş  Kilisesini  açtığını,  bütün  bu  zaman  içerisinde  gizli  hiçbir   şey

yapmadığını, her şekilde her şeyi açıkta ve devletin bilgisiyle  yapmaya çalıştığını  zaten devletin

de  her zaman kendilerini  izlediğini,  Türkiye'nin aleyhine hiçbir  şey yapmadığını,  tam tersine

Türkiye'yi  sevdiğini ve  25 senedir Türkiye için dua ettiğini,   masum olduğunu, iddiaların ve

25  Sanık savunmasının alındığı oturumda çapraz sorgusu esnasında iddia makamının sorduğu soru üzerine de;

Türkiye’ye  geldikten  sonraki  ilk  3  yıl  İstanbul'da  kaldıklarını,  İstanbul’da  Kadıköy’de  Enternasyonal
Kilisesinde önderlik takımına katıldığını,  Eşiyle birlikte  Türkçelerini geliştirmek için Marmara Üniversitesinde ders
aldıklarını, 1996 yılında Kuşadası'na taşındıklarını,  Selçuk'ta bir İncil  Okulunda ders verdiklerini,  Kuşadası’ndan
gidip geldiklerini, Kuşadası’nda 4 yıl oturduklarını,bu sırada kendisini doktora yapmakta olduğunu, 1yıl İskoçya'da
kaldığını  ve araştırma yapmak için 8 ay da Amerika'da kaldığını, 2000 yılında döndüklerini ve o zaman Eylül ayında
İzmir'e taşındıklarını ifade etmiştir.
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suçlamaların hiç birini kabul etmediğini,  iddianamede belirtilen yasa dışı hiçbir faaliyete veya

olaya karışmadığını, bu tür faaliyet yürüten hiç kimseyle irtibatının olmadığını ve gerçeğin ortaya

çıkmasını istediğini, hakkındaki  suçlamalara tek tek cevap vermek istediğini belirtmiştir.

Sanık FETÖ/PDY  ve  PKK örgütüne  üye  olmamakla  beraber  örgütlerin  amacı

çerçevesinde faaliyet gösterdiği iddiası ile ilgili olarak;    kendisinin Hristiyan bir din adamı

olduğunu ve bu iddianın kendi inancına hakaret olduğunu, İslami bir harekete katılamayacağını,

onların amaçları  ile   kendi  amaçlarımdan tamamen farklı  olduğunu, kendisinin İsa'ya  öğrenci

yetiştirmek istediğini ancak onların bunu yapmak istemeyeceklerden işbirliği yapamayacaklarını,

kendisini görevlendiren Evangelical Presbyterian Church   (Evanjelik Presbiteryen Kilisesi)

mezhebinin  de  asla  bunu  da  kabul  etmeyeceğini,   herhangi  bir  FETÖ  örgütü  üyesiyle

tanışıklığının olmadığını,  Fethullah Gülen cemaatine ait birkaç kişiyle Ceza evinde ki koğuşunda

mecburen tanıştığını mecburen tanışmış olduğunu, o tarihe kadar hiçbir Fethullahçı'ya merhaba

bile  demediğini,   toplantılarına  hiç  katılmadığını,  kitaplarını  bilmediğini,  herhangi  bir  ortak

çalışma içinde olmadığını,  iddianamede FETÖ ile irtibatımı gösteren somut herhangi bir delil

bulunmadığını ifade etmiştir 

Sanık  iddianamede FETÖ iltisakına delil olarak gösterilen Avukat Taner KILIÇ ile

irtibatına ilişkin olarak; bu kişiyi gözaltına alınmadan önce tanımadığını, gözaltına alındığında

avukat  ihtiyacı  doğduğu için   Protestan Kiliseler  Derneği  Genel  Sekreteri  Umut ŞAHİN'i

arayarak durumu ilettiğini, Umut'un Taner  ismindeki avukatı bulduğunu  ve telefon numarasını

gönderdiğini, Av. Taner KILIÇ'a ait 532 681 68 18 nolu cep telefonu ile kurulan  9 adet iletişim

7 Ekim 2016 tarihinde gözetim altında tutulduğu süre içinde ve sadece gözaltı durumu ile ilgili

olduğunu belirtmiştir. FETÖ iltisaklı olduğu belirtilen  Samet SOYBİR adlı şahsı tanımadığını ve

hiç  görmediğini  ancak  hatırladığı  kadarıyla  Suruç'ta  mülteciler  ile  ilgili  çalışma  yaparken

Şanlıurfa'da kalan Norveçli kilise ilişkilerinden tanıdığı bir arkadaşının oturduğu evi  boşaltırken

bu  evde kalabileceklerini söylediğinden kendisini de ev sahibi olan şahsı  bir kez arayarak bir

kiralama  koşullarını  sorduğunu  ancak  daha  sonra  bu  evin  Suruç'a  uzak  olduğunu  düşünerek

tutmaktan  vazgeçtiğini,  görüştüğü  bu  kişinin  bir  kez  irtibatı  tepit  olunan  Samet  SOYBİR

olduğunu,  yine iddianamede FETÖ iltisaklı olduğu belirtilen diğer şahıslar Yaşar KAYGISIZ,

Mustafa  VURAL,  Gökhan  AKDAL ve  Hasan  Hüseyin  DİLEK isimli  şahısları  tanımadığını

dosyaya sunulan HTS dökümlerinden sadece bir kez  iletişim kurduğu tespit olunan bu kişilerle

hangi tarihte ne kadar süreyle ve aramanın hangi taraftan yapıldığıyla ilgili herhangi bir bilgisinin

olmadığını, bu şahıslardan  Mustafa VURAL'ın Emniyet Müdürlüğü'nde polis olması nedeniyle

İzmir ilinde kilisenin güvenliğini sağlamaktan sorumlu ve kiliselerle muhatap olan polis memuru

olabileceğini tahmin ettiğini belirtmiştir.
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İddianamede Dan SLADE isimli arkadaşım ile yaptığım görüşmeyle alakalı olarak;

arkadaşım Dan ile   mesajlaşmanın Türkçe çevirisinin yanlış  yapıldığını,  Orijinal metinden en

azından iki cümlenin düşürüldüğünü bu nedenle de çeviriyi kabul etmediğini, yapılan yazışmanın

sosyo politik bir durum değerlendirmesi olduğunu belirtmiştir.26

Mesaj  da  yer  alan  “sarsıntı” ifadesinden  kastının  farklı  olduğunu,  Tanrı'nın   bazen

dikkatimizi  çekmek  ve  bizi  tövbeye  çağırmak  için   güvenimizi  bağladığımız  çok  şeylerin

sarsılmasına izin verdiğini,  güvenini  paraya bağlayan birinin  borsa düştüğünde ki durumu gibi,

sağlıkçılara  ya  da  ilaçlara  güvenini  bağlayan  bir  başkasının  tıpkı  birkaç  yıl  önce  herkesin

korktuğu kuş gribi olayına benzer   salgın bir  hastalığın ortaya çıkması olayındaki durumu gibi,

ya  da   birilerinin  siyasetçilere  güvenirken   birden   siyasi  bir  istikrarsızlığın  ortaya  çıkması

durumundaki  gibi  sarsıntıdan kastının buna benzer durumlar veya  doğal felaketler gibi şeyler

olduğunu,  kendisinin  vaazlarında  da  buna  benzer  anlatımlarda  bulunduğunu,  bu  vaazlarında

Amerika'yı  da birçok zaman  örnek vererek  Amerika'nın  dünyanın  en  güçlü askeri  güç ve en

zengin ülkesi olduğunu  ancak   borsanın  düşebileceğini, beklenmedik bir şeylerin olabileceğini

26  Sanık Andrew Craig BRUNSON burada  ve kendi tasarrufunda bulunan +905322920156 nolu mobil telefon hattı 
ile Dan Slade adı ile kayıtlı +14166882130 nolu mobil telefon hattı kullanıcısı ile aralarındaki mesajlaşmanın kendisi
tarafından yapılan Türkçe Çevirisini okumuş ve açıklama yapmıştır. 

Orjinal metin şu şekildedir;

Hello Dan. Thanks - yes I am ok. Sorry have not answered sooner. Yesterday was traveling to the states to
meet up with Norine. We had scheduled months ago to be in the states with our children for three weeks and it just
happens to coincide with this very interesting time in turkey. We have been expecting some events that will shake
Turks - the necessary conditions for a mass turning to Jesus. The attempted coup was one shock -many Turks have
trusted in the military to intervene at some point, as they have in the past, if needed to preserve their version of
democracy, but this time too little too late. And the after-coup purges and acceleration towards one man rule- that is
another shaking. So I think things will become darker -and we will also see breakthrough in glory and miracles. We
win in the end. Hope to connect with you soon. 

Sanığın oturum esnasında mesajın İngilizce metninden okuyarak yaptığı çevirisi şu şekildedir

Merhaba Dan, teşekkürler,  evet  ben iyiyim,  daha önce yanıt  veremediğim için üzgünüm, dün Norin ile
buluşmak için Amerika'ya seyahat ediyordum, aylar önce çocuklarımız ile üç hafta birlikte olmak için Amerika'da
olmayı  planlamıştık  ve  Türkiye'deki  bu  enteresan  zamana  denk  geldi,  Türkleri  sarsacak  bir  şeylerin  olacağını
bekliyorduk,  İsa'ya  kalabalık bir iman ile dönmek için gerekli  durumların oluşması, bu darbe girişimi bir şoktu,
birçok Türk gerekirse kendi demokrasi versiyonunu korumak için bir noktada askeriyenin geçmişte yaptığı gibi araya
girmesine güvendiler,  ama bu kez çok geç ve çok az, ve darbe sonrası  temizliği ve tek adam yönetiminin ivme
kazanması,  bu da ayrı  bir  sarsılma,  işlerin  daha karanlığa  gireceğini  düşünüyorum ve aynı  zamanda yücelik  ve
mucizelerin belirdiğini de göreceğiz, sonuçta kazanan bizleriz, yakında seninle irtibat kurmayı umuyorum ve bunu
anlatmak istiyorum,

Mesaj metninin iddianamede yer alan Türkçe çevirisi şu biçimdedir;

Merhaba Dan. Teşekkürler. Evet. Ben iyiyim. Sana cevap veremediğim için üzgünüm. Dün Norine’le

buluşmak için Amerika’ya uçuyordum. Üç haftalığına çocuklarla olmak için Amerika’ya gelmeyi aylar önce

programladık ve Türkiye için ilginç bir zamanda bu oldu.  Türkleri  sallayacak bazı olayları  bekliyorduk-

İsa’ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi

askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım

olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız. Seninle yakında iletişime geçmek üzere. Merhaba

Dan. Kanada’da mısın? Ne zaman konuşabiliriz.
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anlattığını,  Tanrının güvenimizi kendisinden başka şeye bağladığımızda O'nu arayalım diye o

şeylerin  temellerin  sarsılmasına  izin  verdiği  şeklinde  konuşmalar  yaptığını,  mesajda  ki

“sarsıntı” ifadesinden de bunu kastettiğini, bunun ruhsal bir anlam içerdiğini belirtmiştir.

Sanık aynı mesaj ile ilgili olarak eksik çevrildiğini izah ettiği savunmasına devamla;

Askerlerle ilgili söylediği “gerekirse kendi demokrasi versiyonunu korumak için, bir

noktada askeriyenin geçmişte yaptığı gibi araya girmesine güvendiler” cümlesinin mesajda

eksik kaldığını,  kendisinin  bunun da  “bir başka sarsılma” olduğunu söylediğini,  yine   “tek

adam yönetiminin ivme kazanması”  cümlesinin çeviride eksik kaldığını,  söz konusu mesajı

darbeden  altı  gün  sonra  yazmış  olduğunu,  o  zaman  darbeyi  kimin  yaptığının  henüz  tespit

edilmemiş olduğunu,  anladığı kadarıyla  o dönem birçok kişinin korkuyor olduğunu, istikrarın

ancak şimdi sağlandığını ve ne olacak dediğini, yücelik ve mucizelerin belirdiğini de göreceğiz,

şeklindeki ifadesinin de  iddianamedeki  tercümede bulunmadığını, aslında bu ifadelerinin ruhsal

bir şeyden bahsettiğini gösterdiğini, mesajda  siyasetten bahsetmediğini, ayrıca mesajda “sonuçta

kazanan bizleriz”  dediği halde iddianamede bu ifadenin  “biz kazanacağız”, şeklinde tercüme

edildiğini,  anlatmak  istediğinin   yücelik  ve  mucizeler  olduğunu,  insanlar  zorlandığında,  zor

şartlarda, onların güvendikleri şey sarsıldığında, o zaman Tanrı’nın mucizeler yapabileceğini ve

birçok kişinin onu aramaya başlayacağını, kendisinin de mesajda böyle bir  ruhsal bir beklentiden

bahsettiğini, savunmuştur,  

Mahkeme Başkanlığınca;  İddianamenin  aslında  vurgu  yaptığı  yerin  “darbe  girişimi

sonrasında Türkler'in kendi demokrasi versiyonlarını tekrar geçerli  kılmak için Türk ordusuna

güvendikleri,  ancak bunun için  bu  kez  geç  olduğu veya  olmadığı”  şeklinde  ki    yorumunun

olduğu hatırlatarak  sanığın oturum sırasında mahkemeye ibraz ettiği mesajın İngilizce orijinal

metninde  yer  alan    “darbe  sonrasında  ki  tek  adam  yönetiminin  ivme  kazanacağına  dair”,

sözlerinde geçen   “tek adam” ifadesinden kastının kim olduğunu açıklaması istenmiş

Sanık  savunmasının bununla ilgili  kısmında; Şimdi  OHAL ilan  edilmiş  olduğunu,

gittikçe  o  sistemin  daha  fazla  değiştiğini,  mesajı  yazdığı  tarihte   Türkiye'de  henüz  bunların

olmamış  olduğunu,   demek istediğinin  “Türk tarihinde  askerlerin  geçmişte  bir  kaç kez darbe

yaptığını   Türkiye'nin  demokrasi  versiyonunu    korumak  gerektiği  düşüncesiyle  bunu

yaptıklarını,  darbeler sonrası  bir iki yıl  içinde sivil  yönetimine dönüldüğünü, kendisinin

bunu tarih anlatılarından okuduğunu, darbe girişimi için de  belki böyle bir şey olmuş olabilir

diye düşündüğünü,  FETÖ diye  şey bilmediğini, bunu FETÖ'cülerin yaptığının daha sonra ortaya

çıktığını, darbe girişiminden önce de bir Rus  uçağının düşürüldüğünü  ve akabinde ekonomik

sorunlar olduğunu,  o dönem Türkiye'de ekonominin iyiye gitmediğini, bunun çoktan beklediği

bir şey olduğunu,  Amerika'da yaptığı gibi başka yerlerde yaptığı gibi ona dikkat göstermeye

başlayalım diye Tanrı'nın  güvendiğimiz şeyin sarsılmasına izin verdiğini düşündüğünü, mesajda
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yazdığının da böyle ruhsal bir değerlendirme olduğunu,  o yüzden de mesajında  “şimdi şeyler

daha da zor olabilir” dediğini ve “ama en sonunda Tanrı mucizeler yapacak Türkiye'de ve

görkemini gösterecek” dediğini ancak iddianamede yazdığı gibi  “biz kazanacağız” diye bir şey

demediğini, böyle bir aktarımdan kendisi sanki  “FETÖ ile birlikte bir şey kazanacağım” şeklinde

bir sonuç çıkarıldığını kendisinin kesinlikle öyle bir şeyden bahsetmediğini,  “sonuçta kazanan

bizleriz” dediğini,  kutsal kitaplarında  “Tanrı'nın  kötü durumlarda bile onları kendi amaçlarını

yerine getirmek için iyiye dönüştürdüğünün” yazdığını,  Tanrı  bu şeyleri iyiye dönüştürdüğü için

o zaman biz inananlar da kazanmış oluruz, mesajda da bunu demek istediğini savunmuştur.

Mahkeme  Başkanlığınca sanığın  Dan  SLADE adlı  arkadaşına  göndermiş  olduğu

İngilizce Orijinal metnin ilgili kısmı okunarak;  “askeriyenin geçmişte olduğu gibi gerektiğinde

devreye giren, Türkiye'de kendine özgü bir demokrasi getirdiğine mi inandığı, mesajdaki ilgili

cümleden çıkan sonucun bu olup olmadığı sorulmuş,

Sanık  bu  hususla  ilgili  olarak;   bunun   kendi  düşüncesinin  olmadığını,  fazla

okumadığını  ancak  okuduğu  kadarıyla   bunun  askeriyenin  mantalitesi  olduğunu,   askerlerin

Türkiye'nin  demokrasi  versiyonunu  korumak  için  kendilerine  bir  görev  verildiğini

düşündüklerini,  bu  yüzden   birkaç  defa  müdahale  ettiklerini,  bunun  doğru  ya  da  yanlış  mı

olduğundan bahsetmediğini ifade etmiştir.

Mahkeme Başkanlığınca sanığın mesajda  “ama bunun için bu defa çok geç” dediği

hatırlatıldığında,

Sanık; buna güvenen, öyle  bir şey bekleyen için  bunun geç olduğunu ve çok az kişinin

katıldığını,  anlatmak  istediğini,  keşke  olsaydı  demediğini,  hiçbir  yerde  darbenin  başarısız

olmasından üzüntü duyduğunu ifade etmediğini belirtmiştir.

Mahkeme Başkanlığınca  sanığın bu cümleden hemen sonra  kurmuş olduğu “darbeden

sonra tasfiye ve tek adam yönetiminin ivme kazanması, bu da ayrı bir sarsılma”  şeklinde ki

cümlesi hatırlatılıp,   Türkiye'de darbe girişimi sonrasında alınan ve bugüne kadar devam eden

tedbirleri bir sarsılma olarak mı nitelendirdiği sorulmuş

Sanık bu konuyla ilgili olarak da;  mesajı darbeden beş altı gün sonra yazdığını, bugün

yazmadığını, darbenin hemen sonrasında çok belirsizlik bulunduğunu, mesajın başında  aslında

Türkiye'de, sarsılmalar bekliyorduk şeklindeki ifadesinden   darbeyi kastetmediğini,  Rusya ile

yaşanan sorun, ekonominin zor duruma düşmesi,  enflasyon gibi aslında  kendisine göre darbe

öncesi  birkaç sarsılmanın da yaşanmış olduğunu, kastının da bu türden sarsılmalar  olduğunu

savunmuştur.

Mahkeme Başkanlığınca;   darbe sonrası  beş  altı  gün içerisinde  de alınan  tedbirlerin

sanığın  mesajında  bahsettiği  tek  adam  yönetiminin  yürürlüğe  koyduğu  tedbirler  olmadığı,
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Türkiye devletinin top yekün gösterdiği bir refleks olduğu, Cumhuriyet'e sadık bütün kurumların

bu  refleksi  gösterdikleri,  fakat  kendisinin  mesajda  bunu  tek  adam yönetiminin  darbe  sonrası

tasfiyesi olarak nitelendirdiği hatırlatıldığında

Sanık;   “tek adam yönetimine doğru gidiyor gibi”  dediğini,  bir adam her şeyi yaptı

demediğini, partilerin ve herkesin darbeyi kınadığını bildiğini, OHAL'in başlaması sonra  birçok

kişinin  korkuyor  olduğunu  ve  yavaş  yavaş  oraya  (  tek  adam  yönetimine)  doğru  gidildiğini

söylediğini, ama bu dediği şeyi aslında CHP' nin de dediğini, sonuçta kazanan bizleriz dediğinde

de  kastettiğinin bununla ilgili olduğunu, Türkiye'de ne olursa olsun hangi parti CHP, MHP, AK

partisi,  tek bir  kişi  yönetirse,  demokratik  sistemi  değişirse yine  de en sonunda bir  şeyin  fark

etmeyeceğini,  çünkü  kendisinin  Tanrı'nın  bunu  iyiye  dönüştürmesini  ve  Tanrı'nın  Türkiye'yi

bereketlemek ve görkemini göstermek için kendi amaçlarını kullanmasını beklediğini anlatmak

istediğini, sonuçta kazananın bizler olduğunu,  durum ne olursa olsun, ister karanlık olsun, ister

iyi zamanlar olsun,  fakat özellikle zor zamanlarda  Tanrı'nın her şeyi kendi amaçlarına göre iyiye

dönüştürdüğünü, ve kendisinin de Tanrı'nın görkemini yani yüceliğini ve mucize göstermesini

beklediğini, darbe sonrası zor şeyler olduğunu, karanlığa gitse de Tanrı'nın  en sonunda  burada

iyi şeyler yapacağını kast ettiğini, darbenin başarısız olmasından üzüntü duyduğunu hiçbir yerde

yazmadığını, tam tersine sonuçta kazanan bizleriz dediğinde aslında darbe başarılı olmadı, şimdi

sarsıldı  Türkiye,  ama bundan iyi  şeyler  de çıkacak,  en sonunda Tanrı  bunu kullanacak ve iyi

şeyler  yapacak  demek  istediğini,  zaten  arkadaşı  ile   mesajlaşmasının  bütünü  incelendiğinde

konuşmanın  genelinin  gündelik  sohbet  havasında  geçtiğini,  bir  örgütsel  konuşma veya  darbe

olacağına  dair  bir  beklenti  içermediğini,  sarsıntı  zelzele  kelimesini  kullanmış  olmasını  darbe

anlamına gelmeyeceğini, bunun dini metinlerinde kullanılan bir kelime olduğunu, “sarsıntı” gibi

kelimelerin insanların imanı bulması için Tanrı tarafından ortaya konulan olayları tanımladığını,

kazananlar bizleriz sözünden kastının darbeciler veya FETÖ'cüler olmadığını  iman edenleri ve

tüm insanlığı kast ettiğini, dosyada örgüt bağının olmadığı açıkça tespit olmasına  karşın arkadaşı

ile yapmış  olduğu mesajlaşmaya böyle bir anlam yüklenmesinin savcılık makamının sübjektif

değerlendirmesinden öte bir anlam taşımayacağını belirtmiştir.

Sanık savunmasına devamla; kızı  JACQUELİNE'nin facebooktan paylaştığı maklube

yemeği  ile  ilgili  resim  ve  videonun  kızının  üniversitede  arkadaşlarıyla  yapmış  oldukları  bir

pikniğe  ait  görüntü  ve  resimler  olduğunu,  resimde  görülen  arkadaşlarının  kim  olduğunu

bilmediğini ancak Orta Doğulu ve Türkler'den oluşan bir grup olduğunu zannettiğini, kendisiyle

ilgili olmayan Amerika'dan gönderilmiş bir resmin aleyhine delil olarak dosyaya konulmasının

tamamen hukuk dışı olduğunu, kızının da bu yemeğin anlamını bildiğini sanmadığını, kendisinin

de  bu dava dosyasından öğrendiğini belirtmiştir.
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FETÖ iltisaklı  Bekir BAZ ve  ve Murat SAFA adlı kişilerle ilgili olarak,  sanık; Bu

isimleri bilmediğini ve şahısları tanımadığını ve görüşmediğini,   DUA KOD adlı gizli tanığın

ifadelerinin asılsız ve uydurma olduğunu, herhangi bir FETÖ mensubu da tanımadığını, dosyadan

anladığı kadarıyla  kadarıyla bu insanların kod ismi kullandıklarını, kendisinin  Ramazan isimli

bir  avukat   da tanımadığını,  bu isimde bir  avukatla  herhangi  bir  bir  toplantıya  katılmadığını,

“bizim  işimizi  FETÖ'cüler  çözer” şeklinde  bir  ifadeyi  de  hiçbir  yerde  hiçbir  zaman

duymadığını, Türk hukuk sistemini veya mevzuatı bilmediğini, dolayısıyla bizim işimizi bunlar

çözer şeklinde bir beyanda bulunmasının da  mümkün olmadığını, öğrendiği kadarıyla Dernekler

Kanunu 2004 yılında değişmiş olduğunu, buna göre dini amaçlı derneklerin kurulmasının önünün

açıldığını,  o  tarihten  sonra  Türkiye'nin  değişik  illerinde  dernekler  kurulduğunu,  kendisinin

kurduğu dernekten önce sayısız dernek kurulduğunu, kendilerinin de  yasal değişiklikten 4 yıl

sonra 2008 tarihinde dernek  Yeni Doğuş Kilisesi Derneği'ni kurduklarını,27 o tarihten  önce de

kilise olarak var olduğunu, ama  2008 yılına kadar dernekleşmemiş olduklarını, dolayısıyla böyle

bir derneğin kurulması için FETÖ'cü bir kimseden özel bir yardım almaya ihtiyaç olmadığını,

kendilerinden daha önce  kurulan derneklerin nasıl kurulduğunun taraflarınca bilindiğini, bütün

Protestan  kiliselerinin  hemen  hemen  aynı  tüzüğü  kullanarak  kolayca  dernek  kurabildiğini

belirterek bu konudaki iddiaları reddetmiştir

Sanık FETÖ iltisaklı  Bekir BAZ ve Murat SAFA adlı şahısla irtibatlı olduğu iddiası

ile ilgili  olarak;  dosyada bulunan Bekir BAZ ile herhangi bir görüşme veya mesajlaşmasının

27  Sanık savunmasının alındığı oturumda çapraz sorgusu esnasında iddia makamının sorduğu soru üzerine de;

Evangelical Presbyterian Church  mezhebinden olduğunu, bu mezhebe bağlı World Witness adlı bir misyon

grubu bulunduğunu,  Türkiye’ye  gelmeden önce  bu mezhebe  atanmış olduğunu,  misyon grubunun 1993 yılında

kendisini Türkiye’ye  gönderdiğini,  finans desteklerini burada devam ettirdiklerini, 6 ay süreyle kendilerine 6.000

USD gibi bir para verdiklerini, burada yer baktıklarını,  İzmir’e taşındıklarında Alsancak semti Kıbrıs Şehitlerinde

bulunan Katolik kilisesine gittiğini, orada ibadet etme imkanı araştırdıklarını,  daha sonra bugün ki Diriliş Kilisesinin

olduğu binayı  çok uygun bir paraya kiraladıklarını, mezhebinin kendisine verdiği  6.000 USD ile  ilk masrafları

karşıladıklarını, daha sonra  yurt dışından gelen destek kesildiği için  başka mezhebe geçtiğini, onların da kendisine

maaş vermediğini,  bağışlarla  geçindiklerini,   katılanlara  bu kilisenin kurulmasını istiyor iseler yine kendilerinin

geçindirmeleri gerektiğini söylediklerini, Kiliseye bağlı Dua evi için  Çinli bir ailenin, Koreli bir ailenin, büyük bağış

verdiğini, bağış yapan Koreli aileyi tanımadığını, kendilerini destekleyen Amerika'da ki bir kilisenin  bağış önderi

olan Chan Lee adlı kişi  ile aynı üniversitede okuduklarını, bu nedenle tanıştıklarını, bu kişinin  Amerikan vatandaşı

bir Koreli olduğunu, aynı mezhepten olduklarını mezhebinden ayrılanca onun kilisesinin kendilerine bağışa devam

ettiğini. bu arkadaşının yine Koreli bir aileye  dua evi projesini anlattığını, Onların da bunu desteklediğini, Chan

Lee’nin  1-2  sefere  çalışmalarını  görmek  için  de  Türkiye’ye  geldiğini,  bundan  başka   Singapurlu  bir  çift  in  de

Türkiye'ye  gelerek kendileriyle tanıştığını  ve  onların da büyük bir bağış yaptıklarını,  bağışların  doğrudan kendi

hesabına bankacılık sistemi ile gönderildiğini
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olmadığını, bunun HTS dökümlerinden de anlaşılacağını, HTS raporlarında tarih belirtilmemekle

birlikte en az 10 yıl geriye dönük yapıldığı anlaşılan  araştırmalar neticesinde bu kişilerle direkt

ilişki  kurmadığının  sadece  merkezi  yerlerde  baz  istasyonunda  telefonlarının  sinyal  verdiğinin

tespit edildiğini , sinyal çakışmasının olduğu günkü yapılan aramalara bakıldığında bu kişilerle

yine  herhangi  bir  irtibatının  olmadığının   görüleceğini,  merkezi  yerlerden  ortak  sinyal

verilmelerini de  çok doğal olduğunu, zira bağlı oldukları kilise ve evlerini Alsancak semtinde

bulunduğunu,  aynı  şekilde  Murat  SAFA adlı  kişi   ile  ilgili  görüştüğü  iddiasının  da  asılsız

olduğunu,  bunu söyleyen  Güven DİLŞEN'i  isimli  tanığı  tanımadığını,  bu  kişinin  2006-2011

yılları  arasında  kendisiyle  Diriliş  Kilisesinde  herhangi  bir  görüşmesinin  olmadığını,  Güven

DİLŞEN'nin yaptığı teşhiste  Murat SAFA'yı  teşhis etmiş olduğunu  ancak kendisinin Murat

SAFA ile aynı ortamda hiç bulunmadığını, Güven DİLŞEN'in verdiği ifadenin tamamen yalanlar

üzerine kurulu olduğunu bu nedenle  itibar edilmemesi gerektiğini, kendisine Türkiye'ye  Fikret

BÖCEK'in veya başka kimsenin getirmediğini, Fikret BÖCEK'in ayrı bir mezhepten olduğunu ,

samimi bir dostluklarının olmadığını sadece kilise önderlerinden biri olması nedeniyle tanıdığını,

kendisi  Türkiye'ye  geldiğinde  tanığın  henüz  5  yaşlarında  olması  gerektiğini,  ayrıca  HTS

kayıtlarına göre Fikret BÖCEK ile sadece bir kez görüştüklerinin tespit edildiğini, bu nedenle

tanığın söylediklerinin yalan olduğunu,  

Sanık  iddianamede  belirtilen  kilise  önderleri  ile  yapılan  toplantıya  katıldığı

yolundaki ifadeler ile ilgili olarak ; Kendisinin İzmir Protestan Kilisesi önderlerinin katılımı ile

rutin  bir  şekilde  yapılan  önderler  toplantısına  katıldığını,  09/10/2013  tarihinde  yapılan   bu

toplantıya  ev sahipliği yaptığını,ancak toplantıyı kendisinin yönetmediğini, bu toplantıda 10-12

kadar   kilise  önderlerinin  toplanmış  olduğunu,  bu  türden  toplantılarda  dini  konuların

konuşulduğunu, iddia edildiği gibi kendisinin bu toplantıda   “FETÖ ile diyalog kurulmasının

faydalı  olacağı”  yolunda  herhangi  bir  söylenmediğini,  bu  toplantılarda  bu  tarz  bir  konunun

konuşulma  ihtimali  olmadığını,  kilise  olarak  siyasi  olaylardan  uzak  durma  gibi  bir

yaklaşımlarının  olduğunu,  diğer  önderlerin  de  olduğu  bir  toplantıda  bunları  söylemesinin

mümkün olmadığını, bunun kendi inancına aykırı bir şey olduğunu, FETÖ ya da başka herhangi

bir  İslami  hareketle  iş birliği yapmasının söz konusu olmayacağını, mezhebinin de bunu kabul

etmeyeceğini, dinler arası diyalog toplantılarına hiç gitmediğini, bu toplantılarının ilgisini hiç

çekmediğini belirtmiştir.

Sanık hakkında tanıklıkta bulunan DUA KOD adlı gizli tanığın beyanları ile ilgili

olarak;  Gizli  tanık  DUA'nın   Fikret  BÖCEK'in  kilisesine  ve  toplantılarına  katılan  bir  kişi

olduğunu,  kiliseden sorunlu olarak ve kin besleyerek ayrıldığını, Mormonlar'la ve LDS Kilisesi

ile  birlikte  onların  güvenini  kazanacak  kadar  yakın  çalıştığının  ve  birçok  bilgiyi  onlardan
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aldığının anlaşıldığını  ancak onlardan da kavga ederek ve onlar hakkında şikayette  bulunarak

ayrılmış olduğunu, ben cezaevine girmeden önce tutuklanmadan önce onlar hakkında şikayetleri

olduğumu, gizli tanığın kendisi hakkında   31/10/2016 ile 05/02/2018 tarihleri arasında, 10 tane

ifade verdiğini ve her ifadesinde yeni  bir şeyler ekleyerek kendisinden daha fazla bahsetmeye

başladığının,  her şeyi bir anda neden anlatmadığının anlaşılamadığını,  05/02/2018 tarihli son

ifadesinde   kimsenin  giremeyeceği  gizli  bir  odadan  bahsettiğini,  bu  odadan    tanık  Levent

KALKAN'ın da bahsettiğini ve  aynı şeyleri söylediğini, HTS kayıtları çıktıktan sonra o zaman

bir çok Mormon ile görüştüğünü söylemeye başladığını, tüm bunların  burnuna kötü bir koku

getirdiğini,   tanığın gizli  tanık olarak  kalmasına  karşı  olduğunu, çünkü onun geçmişinin kin

beslediğini  gösterdiğini,  önceden  ileri  sürdüğü  iddialara  sonradan  kendisini  eklediğini,

09/11/2016 ifadesinde   Andrew Craig BRUNSON isimli  şahsı çok iyi  tanıdığını  söylemesine

karşın hakkındaki her şeyi yanlış anlattığını, örneğin Diriliş Kilisesi'ne ait ders notları arasında

olduğunu söyleyerek sunduğu iki adet harita çıktısı ile ilgili olarak bu haritalarda  Armagedon

Savaş'ı başladığında Rusya, Türkiye ve bazı Asya ülkeleri ile zencilerin bir araya gelerek İsrail'e

saldıracakları, fakat İsrail'lilerin bu ülkeleri mahvedecekleri şeklinde anlatımlar, resimler haritalar

bulunan  yayınların  yaklaşık  10  yıllık  yayınlar  olduğunu,  yeni  haritalarda,  ders  notlarında  ve

internette yayınlanan örneklerinde ise bu ülkenin yerini tamamen Türkiye'nin almış olduğunu,

Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip ERDOĞAN'ın Deccal olarak gösterildiğini ifade etmiş ise de

kendisinin  böyle  bir  şey  hiç  kullanmadığını  ve   böyle  bir  öğretiye  de  inanmadığını,  kendi

inancında, mezhebinde, vaazlarında ve  ders notlarında böyle bir şeyin olmadığını,  tanığın bu

haritaların kendi verdiği derslerden geldiğini ispatlaması gerektiğini,  tanığın yalan söylediğini,

tanığın 05/02/2018 ifadesinde kendisinin Diriliş Kilisesi'nin binasını  Erol KARA adlı şahıstan

satın aldığı iddiasının da doğru olmadığını, kilisenin binasını Hristiyan olmayan sahibinden bir

emlak aracılığıyla kiralamış olduklarını, daha sonra Erol KARA ile  Diriliş Kilisesinin üst katında

bulunan cemaatin girmesinin yasak olduğu odada  toplantı yaptıkları yolundaki iddianın da yalan

olduğunu,  HTS  kayıtları  çıktıktan  kendisine  daha  önceden  dile  getirmediği  birçok  şahıs  ile

ilişkilendirerek  isimler  verdiğini,  Kenneth  ABNEY,  Gregory  A.  SCHWİTZER'ın bu  isimler

arasında olduğunu, bu kişilerle evlerinde toplantı yaptığı yolunda iddiasının olduğunu,  Kenneth

ABNEY'in  telefon kullanmadığı, Andrew'le görüşmek istediği zaman   spor yapma bahanesiyle

fuarda buluştuklarını anlattığını, oysaki kendisinin Alsancak'a ilk olarak  2011 yılında taşındığını,

telefon  numarası  ve  HTS bağlantılarına  bakıldıktan  sonra  birbirlerini  ilişkilendirecek  bir  şey

bulunamadığı için  telefon kullanmadıkları ve  gizlice toplandıkları yalanının ortaya atıldığını,

tanığın daha sonra  Emilie adlı bir bayandan bahsettiğini, bu kadının ateist olduğu halde  Türk

dünyası Protestan kiliselerinin ruhani lideri olan Turgay UÇAL isimli şahsın yanına gittiğini,

rahip odasında buluştuklarını duyduğunu, Turgay UÇAL isimli şahsın Andrew BRUNSON isimli

şahsın  üstü ve lideri olduğunu ileri sürdüğünü ancak bu şahısla ilişkisinin olmadığını, tanığın

21



kendisi hakkında gerçeğe aykırı bu türden iddialarının tanığın yalan söylediğini ortaya koyması

bakımından  önemli  olduğunu,   Doktor  John  Robert  FOWLER isimli  şahsın  Kürt  olan  ve

çatışmalarda yaralanan ve Andrew Craig BRUNSON'UN kilisesine gelen PKK'lı şahısları tedavi

ettiğini  duyduğu  yolundaki  iddialarında  saçma  olduğunu,  tanığın   Sinan  DURSUN,  Jena

LOUİSE,  Kenneth ABNEY,  Atilla ARSLAN, Graham FULLER  gibi kişilerin Diriliş kilisesine

geldiği ya da kendisinin onlarla irtibatlı olduğu yolundaki iddialarında doğru olmadığını,  Jason

GRİFFİN ile e-mail yazışmalarIndan bahsettiğini ancak böyle bir şeyin hiçbir zaman olmadığını,

tanığın daha bir çok Mormon'un ismini verdiğini,   Richard LOUSLİ, Poul FİELFİLD, Travix

REKS, eşi  Lous'in de Diriliş  Kilisesi'ne geldikleri  ya  da katıldıkları  yolundaki iddialarının da

asılsız olduğunu28, Mormonların kiliselerinin ayrı olduğunu,  Protestan Kilisesi'nin Mormon'lara

ayrı bir din olarak gördüğünü, Mormon'ların Peygamberi'nin Joseph SMİTH olduğunu, kendi

kutsal kitaplarının bulunduğunu, Mormonlar ile birlikte çalışmalarının ve iş birliği yapmalarının

mümkün  olmadığını,  kendisinin  mezhebi  olan  Evangelical  Presbyterian Church (Evanjelik

Presbiteryen Kilisesi)  Mormonlar ile işbirliği yapmayacağını, gizli tanık DUA'nın dediklerinin

mümkün olmadığını ifade etmiştir.29

Sanık  DUA  KOD  adlı   gizli  tanığın  kendisi  hakkındaki  beyanları  ile  ilgili

savunmasına devamla; Fikret BÖCEK ile  birlikte Kaya Prestij Otel'in 2. Katında bulunan bir

salonda  toplantı  yapmadığını,  oraya  hiç  gitmediğini,  orada  olanlardan  haberinin  olmadığını,

Amerikan  milli  marşının  söylendiğinden  bilgisinin  olmadığını,  Eylül  2000  yılında  İzmir'e

taşındığını,  2001 yılında  Yeni  Doğuş  Kilisesinin  açıldığını,  başından beri  kendisinin  ayrı  bir

hizmetinin bulunduğunu, Fikret BÖCEK ile hiç çalışmadıklarını  Fikret BÖCEK'in de  kendisi ile

çalışmak  istemeyeceğini,  inançlarının  biraz  farklı  olduğunu,  kendisinin  kiliseyi  Fikret

BÖCEK'ten  devraldığı  yolunda  ifade  veren  kişilerin  kendi  aralarında  bu  konuyu  konuşmuş

olmaları gerektiğini, ancak bu iddianın tam bir yalan olduğunu,  2011 yılında Saint John Anglican

28  Sanık savunmasının alındığı oturumda çapraz sorgusu esnasında Avukatının sorduğu soru üzerine de;

Amerikan ordusunda görevli veya emekli olmuş Amerikalı subaylardan yalnızca bir kişi tanıdığını onun da  
burada İzmir’de NATO görev yaptığını ve emekli olduğunda bir Türk bayanla evlendiğini ifade etmiştir,

29  Sanık savunmasının alındığı oturumda çapraz sorgusu esnasında  iddia makamının sorduğu soru üzerine de;

Mormonlarda  özellikle  genç  olanların  2  yıl  süreyle  görev  yatıklarını,  Mormon  Kilisesinin  bunu

desteklediğini bu nedenle bir çoğunun yalnızca 24 ay kaldığını, kendilerinde böyle bir şey olmadığını bu nedenle de

kendileri   Türkiye'ye  geldiklerinde   daha  başından  uzun kalmayı  düşündüklerini,  bu yüzden Türkçe  öğrenmeye

zaman ayırdıklarını, Türkiye'yi sevdikleri  ve burada hizmetleri geliştiği için daha uzun süre kaldıklarını, Kiliseye

öğrenci yetiştirmek istediklerini, Tanrı'nın kendilerini burada kalmalarını istediğini düşündüklerini, 

Evanjelik   Kiliselerin   Mormonları  kendi  inancına  kazanmak  istediğini,  aynı  şeyi  Mormonların  da

Hristiyanlar için düşündüğünü bunun için misyoner  gönderdiklerini, Mormonluğun ayrı bir  din olduğunu, Book Of

Mormon adlı  kutsal kitaplarının bulunduğunu ifade etmiştir.
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kilisesinde toplandıklarını,30  2003 yılında 2. Kordonda Işık Kilisesini boşaltarak bir ofis katında

toplanmaya başladıklarını, 2007 yılında Basmane'de yaptırdıkları bir binaya taşındıklarını, 2010

yılında kendisinin ayrılarak Alsancak'ta başka toplulukların önceden kullandığı ama o zamanlarda

kapalı  ve  boş  olan  bir  yeri  emlakçı  aracılığıyla  sahibinden  kiralayarak   Diriliş  Kilisesini

açtıklarını,  diğer  şekildeki  iddiaların  asılsız  olduğunu,  tanığın  ifadesinde  geçen  Tuncelili

ailelerin Kanada'ya gitmeleri, onların vaftiz olmaları konularını da hiç duymadığını,   Adalet ve

Kalkınma Partisi, Cumhurbaşkanı veya Milliyetçi Harekat Partisi hakkında ağır suçlamalar içeren

herhangi  bir  mektuptan  da  haberinin  olmadığını,  böyle  bir  mektup  yazmadığını,  Türkiye'ye

geldiğinden beri hiç kimsenin iltica etmesine, mülteci olarak başka ülkeye gitmesine veya hiçbir

şekilde  göç  etmesine  yardımcı  olmadığını,  PKK'lı  bir  kimse  için  de  böyle  bir  yardımda

bulunmadığını,  böyle  bir  şeyin  kendi  prensiplerine  karşı  olduğunu,   ZİYAJİN isimli  Kürtçe

İncil hakkında bilgisinin olmadığını, Diriliş kilisesinin Güneydoğu'da Kürtler'e yönelik ayrı bir

cemaatinin bulunmadığını, Diriliş kilisesi cemaatin İzmir'de ve Manisa'da bulunduğunu,  tanık

DUA'nın  ifadelerinde  geçen  13.  kabile, Kürtler  ve  kurulmak  istenen  Kürdistan  ile  ilgili

anlattıklarının tuhaf olduğunu, kendisinin  İlahiyat alanında, Tevrat, Zebur ve İncil üzerine iki

yüksek lisansının ve doktorasının bulunduğunu, 92 yılında resmi olarak kiliseye öğretmen görevi

ile atandığını, ondan sonraki 26 yılda bütün yaptığı araştırmalarda ve okumalarında bu şekildeki

bir  inancı  hiç  duymadığını  ve  okumadığını,  bu  inancın  Mormonlar'da  olabileceğinin  ancak

Mormon'luk  hakkında  da  fazla  bir  şey   bilmediğini,  Diriliş  Kilisesi'nde   Kürtler  için  bir

Kürdistan'ı  kurmak  istediği  yolunda  hiç  öğretisinin  olmadığını,   bu  konunun  kilisede  hiç

açılmadığını, kendi mezhebi olan  Evangelical Presbyterian Church (Evanjelik Presbiteryen

Kilisesi) mezhebinde böyle bir inancın bulunmadığını,  tanığın ifadesinde dile getirdiği ve ona

göre  Mormon  olan  şahısların  hiçbirisini  tanımadığını,  iddianamenin   10,  11,  12,  13,  ve  14.

Sayfalarında tanık DUA'nın Mormon'larla ilgili anlatımlarına yer verildiğini, bunların hiçbirisinin

kendisiyle veya Evangelical Presbyterian Church (Evanjelik Presbiteryen Kilisesi)   ile ilgili

olmadığını,  Mormonlar ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını, tanığın Fikret BÖCEK 'in kesinlikle

CIA bağlantılı  bir  şahıs  olduğu,  ve istihbaratçılık  misyonunu   kendisine  devrettiği  yolundaki

iddialarının kanıtlanması gerektiğini, ve  Fikret BÖCEK bir ajansa devletin de gerekeni yapması

gerektiğini, kendisinin ilk  bağlılığı  ve görevinin Tanrı'ya hizmet etmek olduğunu,  Türkiye'ye

gelip kilisede görev yaparken casusluk veya istihbaratçılık yaptığı takdirde bunun ortaya çıkması

durumunda bu durumun kilise ve inancı için bir leke olacağını, o zaman  bütün hizmetinin ve

benim  inandırıcılığının  suya  düşeceğini,  bu  sebeple  asla  casusluk  veya  istihbaratçılık

30  Sanığın  savunmasının  Segbis  kayıtlarında  her  ne  kadar  2011  yılında  Saint  John  Anglican  kilisesinde

toplandıklarını ifade ettiği anlaşılarak tarih ile ilgili beyanı tutanağa bu şekilde geçmiş ise de anlatımının kronolojik

sıralaması ve  mantık örgüsünde sanığın ifade etmek istediğini sehven bir başka tarih olarak dile getirdiği bunun ve

bu tarihin 2001 yılı ya da başka bir tarih olabileceği değerlendirilmiştir.
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yapmayacağını, bunun inancına, Tanrı'nın kendisine verdiği hizmete ve Tanrı'nın kendisine de bir

ihanet olarak sayacağını belirtmiştir.

DUA  KOD  adlı  gizli  tanığın  kendisinin  Efes  Oteli'nin  2.katında  bir  solanda

toplantıya  katıldığı  yolundaki  ifadesi  ile  ilgili  olarak;  Efes  Otelinde  herhangi  toplantıya

katılmadığını belirtmiştir.

Sanık  DUA  KOD  adlı  gizli  tanığın  kendisi  hakkındaki  beyanları  ile  ilgili

savunmasının devamında; Sanık  farklı telefon kartı taşımadığını,  1996 yılından beri 0532 292

01  56  hattı  kullandığını,  Sinan  DURSUN  adlı  şahsı  tanımadığını,  tanığın  CAMA  adlı

organizasyon ile  ilgili  anlattıklarının  da gerçeğe dayanmadığını  ve saçma olduğunu, mensubu

olduğu  Evangelical  Presbyterian  Church  (Evanjelik  Presbiteryen  Kilisesi) mezhebinin

Mormonlarla hareket etmeyeceğini, akaryakıt istasyonları ve demir yollarında çalışanlarla

ilgili bilgiyi kendisinden almadığını, anladığı kadarıyla bunun da Mormonlarla ilgili olduğunu,

öyle bir bilginin kendisine hiç ulaşmadığını, bu konu hakkında hiçbir şey bilmediğini,  Charles

CANFİELD, Murat ÇAKIR, Kennet ABNEY gibi sayılan  bu isimleri bilmediğini, bunun gibi

Recep GÜVEN, Sinan DURSUN, Hamza TOSUN, Jena LOUİSE Luedtke FULLER ve  Emre

USLU adlı  kişileri  de  tanımadığını,  iddianamede  yer  alan  “önceden  şüpheli  ve  arkadaşları

tarafından bilindiği, sonrasında gerekli olan tedbirleri aldığı,  kendilerinden olan insanlara karşı

koruma  içgüdüsüyle  hareket  ettiği”  şeklindeki  değerlendirmenin  savcıya  ait  olduğunu31 sayın

savcının  bunu  neye  dayandırdığını  bilmediğini,  savcının  kendisinin  darbeden  önceden  haber

aldığına,  FETÖ/PDY veya PKK mensuplarıyla irtibatlı olduğuna, onlarla görüşmeler yaptığına

ilişkin  bir  delil  göstermediğini,  kendisinin  eşiyle  birlikte  çocuklarını  görmek için  Amerika'ya

gitmiş olduğu halde darbeden üç ya dört hafta kadar sonra 9 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye'ye

döndüğünü,  bunun suçlu birisinin  yapacağı  bir  davranış olmadığını,  birçok kişi  Türkiye'den

kaçmaya  çalışırken  kendisinin  Türkiye'ye  döndüğünü  ve  normal  bir  şekilde  görevine  devam

ettiğini, bunun ancak  masum bir kişinin yapacağı bir davranış olduğunu, iddianamede yer alan

hakkındaki  değerlendirmelerin bu nedenle asılsız olduğunu, belirtmiştir.

Sanık  bundan  başka; PKK  terör  örgütünün  amaçları  doğrultusunda  hareket  ettiği

iddiasını  kabul  etmediğini,  kendisinin  Türkiye'nin  toprak  bütünlüğünün  devamından  yana

olduğunu,  nihai  amacının  inancının  insanlarla  paylaşmak  olduğu,  bu  sebeple  kişilerin  etnik

kökeni kendisini ilgilendirmediği, bağlı olduğu kilisenin çok sayıda farklı etnik kökene mensup

insanlardan oluştuğunu,  kendi  öğretisinde  farklı  etnik  kimlikleri  açığa  çıkarmak değil  bunları

31  Sanığın  Savcı'ya  ait  değerlendirmeler  olduğunu  belirterek  sayfanın  sonunda  yer  aldığını  belirttiği  paragraf
iddianamede aşağıdaki şekliyle yer almıştır;

“.......İfadesinde  deprem olarak  belirtilen  ve  akabinde  kaos  olacağı  söylenen  olayın,  Ülkemiz  genelinde
meydana gelebilecek toplumsal olaylar  ve darbeye teşebbüs/kalkışma gibi  planlanan olaylar  olduğu, bu olayların
önceden şüpheli ve arkadaşları  tarafından bilindiği,  bu kapsamda olası böyle bir faaliyet  sonrasında gerekli  olan
tedbirleri aldıkları ve bunun sonucu olarak kendilerinden olan insanlara karşı koruma içgüdüsü ile hareket ettikleri”
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inanç  potasında  eritmek  olduğunu,  dosyada  Kürtlere  yönelik  çalışmalarının  delili  olarak

telefonunun  Suruç'taki  baz  istasyonundan  verdiği  sinyallerin  ve  de  gizli  veya  açık  tanıkların

kiliselerinin  kürtlere  yönelik  yapılan  çalışmalarına  ilişkin  değerlendirilmelerin  gösterildiğini,

Suruç'ta bulunduğunu, baz istasyon bilgilerinin doğru olduğunu, Diyarbakır'a da bir kez gittiğini,

Suriye  içerisinde  bulunan  Diyarbakır  Protestan  Kilisesindeki din  önderini  görmek  için

Diyarbakır'a gittiğini, Suriye'de savaş başladıktan sonra büyük bir mülteci sorununun  çıktığını ve

birçok  mültecinin  Türkiye'ye  geldiğini,  bunların  sosyal  ve  ekonomik  durumunun  çok  kötü

olduğunu ve yıkıma  uğradıkları  için  kendisinin inancını  bu kişilere  aktarmak için bunu fırsat

bellediğini, Suruç'ta oranın yerel yönetimleriyle beraber yardım etkinliklerine katıldığını, bunun

yanında bu insanlara tebliğ çalışmasında bulunduğunu, aynı şekilde İzmir iline gelen mültecilere

de  kucak  açtıklarını  ve  onlara  inançlarını  yaymak  istediklerini,  bu  mülteci  grubunun  içinde

Kürtler  olduğu  kadar  Araplar  ve  Türkmenler  de  olduğunu,  gerek  Suruç'ta  gerekse  İzmir'de

yaptıkları çalışmalarda etnik ayrım gözetmediklerini, başka bir milletten olan mültecilere de aynı

şekilde  yardım elini  uzattıklarını  ve  her  fırsatta  tebliğ  amaçlarına  uygun  olarak  çalışmalarını

yaptıkları,  örneğin  kiliselerinde  bir  İran mülteci  kilisesinin  bulunduğunu,  kendisinin inancını

yayma dışında herhangi bir siyasi çalışmasının asla olmadığını, şiddet yanlısı örgütlerin amacı

doğrultusunda hareket ettiği iddiasını tamamıyla reddettiğini, hakkımda beyanda bulunan gizli ve

açık  tanıkların  bölücü  faaliyetlerin  ne  olduğunu  belirtmediklerini,  sadece  Kürtler  ile

ilgilenmesinden  yola  çıkarak  bölücülük  yaptığını  iddia  edildiğini,  bazı  tanık  beyanlarında

Kürtlere  dönük ayrı  bir  grup oluşturduğunun iddia edildiğini,  mülteciler  kendi dillerinde ayin

yaptıklarından  ve  bunu kimse  anlamadığından  mültecilere  ayrı  bir  grup  oluşturduğunu,  çoğu

zaman bu grubun toplantılarına kendisinin bile gitmediğini,  bu grubu da  Mehmet  adlı  birinin

idare etiğini, hatta Mehmet gittikten sonra Arapça grubu ve Kürt gruba dahil etmek istediklerini

ama Kürtler de tıpkı Türkler gibi Araplarla birbirlerini çekemediklerini, bu nedenle ayinlerle hem

Arapça  hem  Kürtçe  kullanıldığını,  mülteciler  gibi  Çinlilerin   ve  İranlıların  da  ayrı  ayin

yaptıklarını,  milliyetçilik  saiki  ile  veya  etnik  grupları  farklı  olduğu  için  değil  tamamen  din

konusunda  sıkıntı  yaşandığı  için  bu  ayrıma  gidildiğini,  Kürtler  ile  Türkler  arasında  gerek

ideolojik  yaklaşımlarından  kaynaklanan  gerekse  kişisel  sürtüşmelerden  doğan  bir  Kürt  Türk

çekişmesinin  bulunduğunu,  kendisinin  bunu  sürekli  engellemeye  çalıştığını,  her  iki  tarafı

kırmadan,  birliği  bozmadan  kilisenin  birliğini  sağlamaya  çalıştığını,  bazı  insanların  bundan

rahatsız  olmuş  olabileceğini,  bu  rahatsızlık  kendisine  yansıdığında  gerekli  önlemleri  almaya

çalıştığını, özellikle bazılarında birliğe ve beraberliğe dikkat çekmeye çalıştığını, Kürtler arasında

siyasi  görüşleri  farklı  olan  bazı  kişilerin  bulunabileceğini  ama  daha  önce  de  belirttiği  gibi

kendisinin siyasi  olaylarla ilgilenmediğini,  DUA KOD adlı gizli tanığın birtakım senaryolarla,

yalan yanlış dini bilgilerle  kendisinin Kürtler adına Hristiyanlığı yaymaya çalıştığını,  Hristiyan

Müslüman çatışması doktrinine sığınarak kendisinin de bu savaşın bir parçası olduğunu, kendisini
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doğrudan tanımadığı için hakkında böyle bir suçlama yapamayacağından başkalarının bu amaçla

faaliyet yürüttüğünü ileri sürüp kendisinin de o insanlarla bağlantılı olduğunu iddia ettiğini ifade

etmiştir.

Sanık aynı  konudaki savunmasına devamla;  2014 yılı  yaz  veya  sonbahar  aylarında

Suriye'deki  savaş  nedeniyle  çoğunluğu  Kürt  olan  çok  sayıda  mültecinin  İzmir'e  gelmeye

başladığını, 2014 yılında Kamışlı ve Afrin'de Hristiyan Kürtlerin bulunduğunu, bunların kendi

kiliselerinin olduğunu, özelikle Afrin'de 400 kişilik bir Kürt kilisesinin olduğunu, savaştan önce o

kilisenin  önderlerinin   Türkiye'ye  geldiklerini  ve  Türkiye'de  ders  aldıklarını,  o  dönem  bazı

insanların kendilerini bu kişilerle tanıştırdıklarını, daha sonra Türkiye'ye mülteci olarak gelmeye

başladıklarında  doğal  olarak  bildikleri  insanlara  ve  kiliselere  gittiklerini,  birçok  mültecinin

Gaziantep'e giderek orada Gaziantep kilisesine katıldığını, İstanbul'da da bir mülteci kilisesinin

oluşturulduğunu, yine bunun gibi bir kısım mültecinin de İzmir'de kendi kiliselerine geldiğini,

Türkçe bilmediklerinden onlar için ayrı toplantılar yaptıklarını, gelen bu mültecilerin  Hristiyan

Kürt  kökenli  Suriyelilerden  oluştuğunu  ama   bazen  çevrelerinden  Müslüman  olan  başka

arkadaşlarını  da  kiliseye  getirdiklerini,  kendisi  de  Kürtçe  ya  da  Arapça  bilmediğinden  bu

toplantıları başka  insanların yönettiğini, Mehmet adlı kişinin kendi kiliselerinde, Abdullah adlı

kişinin  Işık Kilisesinde bu toplantıları  yönettiğini,  kendilerinin onlara insani yardım vermeye

başladıklarını, mültecileri deniz kapıları kapandıktan sonra o zaman birçok Arap ve Yezidinin

İzmir'de kalmaya başladığını, bu kişilerin ihtiyaçlarının çokluğu nedeniyle Diriliş Kilisesi derneği

bünyesinde devletin izni ile bu kişilere insani yardım yapmak üzere bir yer kiraladıklarını, bunu

hizmet anlamında yapmadıklarını, insani yardım olarak yaptıklarını, insani yardımın hiçbir ayrım

yapılmadan Araplara,  Yezidilere,  Kürtlere,  Türkmenlere verildiğini,  yardım ettikleri  insanların

isimlerinin belli olduğunu, birkaç Arap mültecinin toplantıya gelmeye başladığını, o zaman ortak

dil  Arapça olduğu için daha çok Arapçanın kullanıldığını,  bu toplantıya  katılan sayısının çok

olmadığını en çok 20 kişiye kadar çıktığını, kendisinin sadece iki kez bu toplantıya katılarak vaaz

verdiğini  ve  vaazın  Arapçaya  tercüme  edildiğini,  2014  sonbahara  kadar  mülteciler  İzmir'e

gelmeden  önce  kendi  kiliselerinde  Kürtler  için  bir  toplantı  yapılmadığını,  kiliselerine  katılan

Kürtler  olduğunu ancak bunun hiçbir  zaman büyük sayılara  ulaşmadığını,  kapılarının herkese

açık olduğunu, kilise topluluğu çoğunluğunun Türk kökenli olduğunu, hem  eskiden hizmet ettiği

Yeni Doğuş Kilisesinde hem de Diriliş Kilisesinde,  Kürt kökenli Türkiye vatandaşları için hiçbir

zaman ayrı bir toplantı düzenlemediklerini, Türkçe bilmediklerinden yalnızca mülteciler için ayrı

toplantıların  yapıldığını,  bu  toplantıların  da  zamanla  geliştiğini,  ilk  başta  gelen  Kürt  kökenli

Suriyelilerden  sonra  başka  etnik  gruplardan  katılımlar  olduğunda  onları  dahil  etmek  için

Arapçanın da kullanıldığını, 2016 yılında toplantıların daha çok Arapçaya çevrilmeye başlamış

olduğunu,  yaptıklarının  açık  olduğunu,  dernekleri  altında  mültecileri  İsa'ya  öğrenci  olarak

yetiştirmek ve  kendi topraklarına dönerek orada İsa'yı  anlatmalarını umut ettiğini,  Türkiye'de
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kalmalarının düşünülmediğini, DAEŞ'in Kobani'ye saldırması sonrasında Kobani'den Suruç'a göç

olduğunu, mülteci krizi ilk başladığında  bir insanı yardım grubu daha sonradan kendi kiliselerine

katılmış  olan  AGİT adlı  kardeşini  çağırarak  kendilerine  tercümanlık  yapmalarını  istediğini,

AGİT'in Suruç'a gittiğini,  döndüğünde orada gördüklerini anlatarak buradaki insanların büyük

ihtiyaçlarının  bulunduğunu,  kendisinin  oradakilere  İsa'yı  anlattığını,  çok  açık  olduklarını  ve

duymak istediklerini, bunun bir fırsat olduğunu söylediğini, kendisinin de bunu bizzat görmek

için  Suruç'a  gittiğini32,  Gaziantep  kilisesi  baş  önderi  Patrik  JOSONE ile  birlikte  gittiklerini,

burada  mültecilere  İsa'nın  hayatını  anlatan  bir   film  gösterdiklerini  ve  konuya  daha  ciddi

değindiklerini, orada hizmet etmek için planlar yaptıklarını, bunu yapmak için üç  nedenlerinin

olduğunu, ilk önce buradaki ihtiyacın çok büyük olduğunu, Tanrı'nın sevgisini insanlara yardım

ederek  gösterebileceklerini  düşündüklerini,  Suriye'de  Müslümanlara  İsa'yı  anlatmanın  yasak

olduğunu, daha önce buraya kimsenin ulaşamadığını, artık Türkiye'de bulunduklarından buradaki

inanç özgürlüğünü ulaşılmamış bir halka İsa'yı anlatmak için bir fırsat olarak gördüklerini, ikinci

olarak onlara ulaşmak için dillerini bilen, Arapça ve Kürtçe bilen,  hizmet etmeye hazır iki üç

kişinin bulunduğunu ve üçüncüsü İsa'nın öğrencilerine verdiği son büyük buyruk “bütün uluslara

gidin ve orada beni anlatın” olduğundan oradaki durumu bu büyük buyruğu yerine getirmek için

bir fırsat olarak değerlendirdiklerini, 2014 yılının sonunda, önce durumu değerlendirmek için iki

defa Suruç'a  gittiğini,  toplam 6 gün kalmış  olduğunu,  2015 yılının  Ocak ayında  tam gününü

hatırlamadığı bir zamanda kalacak bir yer bulmak ve kiralamak için yine birkaç gün için Suruç'a

gitmiş olduğunu, sonrasında ise 2015 yılı içerisinde birkaç kez daha Suruç'a gittiğini, 18 Şubat ve

15 mart arasında 15 gün, 21 Mart 02 Nisan arasında 13 gün, 25 Nisan 27 Nisan arasında 2 gün, 4

Mayıs 9 Mayıs arası 5 gün, 22 Haziran 29 Haziran arasında 7 gün süre ile Suruç'ta kaldığını,

2016 yılında ise 2 Şubat 5 Şubat arasında Suruç'ta kaldığını, Toplamda Suruç'ta 52 - 56 gün süre

ile  kalmış  olduğunu,  Türk   Protestan  Kiliseleri  Derneğinin  de  kendi  kiliseleri  gibi  orada

bulunanlara insanlık yardım yapmakta olduğunu, Suruç'a gittiğinde buradaki belediye ile insani

yardım konusunda  kontak  kurduğunu,  ihtiyaçlarını  sorgulamak  Danimarka'daki  Hristiyanların

gönderdiği  giysi,  tekerlekli  sandalye  vb  yardımları  belediyenin  yardımı  ile  orada  mültecilere

dağıttıklarını,  bunların  açıkta  yapıldığını,  gizlice  yapılmadığını,  dillerini  bilmediği  için  bu
32  Sanık savunmasının alındığı oturumda çapraz sorgusu esnasında Avukatının sorduğu soru üzerine de;

Kendisi , AGİT  ve  Suriyeli Mehmet  dışında kiliselerinden Türk kökenli iki üç kişinin daha dönüşümlü

olarak Suruç’a gittiğini, Işık Kilisesinden yine Kürt Kökenli Türk vatandaşı Abdullah adlı kişinin de kilisesinin izni

ile  yardım amaçlı  geldiğini,  bundan  başka  Avusturalyalı,  İspanyol,  Meksikalı,  Yeni  Zelandalı  yani  farklı  farklı

milletlerden insanların da Suruç’a geldiğini, bir de belediyelerle terör hakkında konuşmak için Danimarka'dan gelen

olduğunu ifade etmiştir.

Sanık müdafii Av. İsmail Cem Halavurt: 2014 yılından önce bu mülteci çalışması başlamadan önce Doğu

veya Güney Doğu Anadolu'da bir yere gittiniz mi, herhangi bir ile?

Sanık Andrew Craig Brunson: Hayır.
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çalışmalar nedeniyle  yaptıkları  seyahatler sırasında kendisinin ancak araba kullandığını,  ayrıca

orada hizmet edenlere yardımcı olmak  ve onları manevi yönden teşvik etmek  amacıyla kendileri

için açılan bir evde 5-10 dakika süre İsa'nın hayatını anlatan bir film eşliğinde İsa'yı anlattığını,

Diriliş Kilisesinden dönüşümlü olarak Suruç'a gidenler olduğunu, amaçlarının İsa'yı anlatmak ve

ona  öğrenci  yetiştirmek  olduğunu,  yetiştirdiği  kişilerin  Suriye'ye  dönerek  orada   kendi

topraklarına kendi halkına İsa'yı  anlatmalarını  umut ettiğini,   2015 yılı  Nisan ayında İzmir'de

Diriliş  Kilisesi'nde  mülteciler  için  yine  ders  verildiğini  bu  derslere  İstanbul'daki  mülteci

kilisesinden ve Antep'teki mülteci kilisesinden Suruç'taki kiliseden katılımlarla beraber 15 kadar

öğrenciye ders verilmiş olduğunu, bu derslerin Arapçaya çevrildiğini, nitekim kendilerinin ders

verdiği  15 öğrencinin  Suriye'ye  döndüğünü, Suruç'ta  afet  kampı  açıldıktan  sonra bir  çok kişi

Kobani'ye dönmeye başladıktan sonra bütün Belediye kamplarının kapatıldığını, bu nedenle kendi

işlerinin de azaldığını, Haziran ayından sonra kendisinin Suruç'a bir daha gitmediğini yalnızca

birkaç ay sonra kapanış için gitmiş olduğunu,33 kendilerinin Suruç'taki hizmetlerinin  PKK ile

ilgili olmadığını, tamamen insanlığa ve insanlara yardım etmek için  ve İsa'yı anlatmak için bunu

yapmış  olduklarını,  yerel  yetkililere  bilgi  vererek  yaptıklarını,  gizlice  bir  şey yapmadıklarını,

odak noktalarının Kürtler ya da mülteciler olmadığını, bunun için 16 aylık bir süreçte yaklaşık  50

gün ayırdığını,  kendisinin  bir  başka  görevinin  olduğunu,  kriz  azaldıkça  bu  işi  daha  az  vakit

ayırarak normal hizmetine odaklandığını, Diriliş Kilisesinde önderlik yapmak vaaz vermek, ders

hazırlamak, Manisa'da ki temsilcilikleri ve Dua Evi ile ilgilenmek, Türkiye'ye gelen yabancılar

için bir yetiştirme programı hazırlamak, yurt  dışında konuşma yapmak gibi başka uğraşlarının

olduğunu, mülteci hizmetinin birçok sorumlulukları arasından  arasında ancak bir tanesi olduğunu

belirtmiştir.  Suruç patlamasının  gerçekleştiği  tarihte (20  Temmuz 2015)  orada  olmadığını,

Suruç patlamasının gerçekleştiği tarihte İzmir ili Selçuk ilçesinde Efes'e yakın bir yerde bulunan

Arvalya adlı yerde kiliselerinin dönemsel olarak yaptığı kampta bulunduğunu, bu kampın 2-3

gün  kadar  sürdüğünü,  yine  Temmuz  ayında  Hendek  operasyonları  zamanı  Suriye'ye  veya

Diyarbakır'a gitmediğini, sadece Şubat ayı içerisinde bir günlüğüne grup olarak eşi de yanında

olduğu halde Diyarbakır'a gitmiş olduğunu, mültecilik hizmetinde aktif bir rol üstlenmiş bulunan

Diyarbakır Kilisesi baş önderi Ahmet GÜVENER adlı kişiye birkaç hususu danışmak üzere onan

kilisesine gittiklerini, görüşme sonrasında  Ahmet GÜVENER'in  Diyarbakır Protestan Kilisesi

karşısında  bulunan  tarihi  kiliseyi  gezdirdiğini,  dernek  binalarına  giderek  yemek  yediklerini,

AVM'de alışveriş yaptıktan sonra kendileri  ile birlikte olan Mehmet adlı kişinin Diyarbakır'da
33  Sanık savunmasının alındığı oturumda çapraz sorgusu esnasında Avukatının sorduğu soru üzerine de;

Suruç’a   gittiklerinde  çok büyük bir  kriz  olduğunu ancak  sonrasında  afet  kampı  açıldığını  ve belediye

kamplarından birçok kişinin oraya taşınmaya başladığını,  ayrıca Kobani ve diğer yerler DEAŞ'tan temizlendikçe

insanların  geri  dönmeye  başladıklarını,  mülteci  sayısı  çok  azaldığından  bütün  diğer  kampların  kapatıldığını,  bu

yüzden kendilerinin de artık orada bulunmalarına gerek kalmadığı için yüzden oradaki hizmeti bıraktıklarını ifade

etmiştir.
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mülteci  olarak  bulunan  kız  kardeşinin  evine  uğradıklarını  ve  daha  sonrasında  Suruç'a

döndüklerini, bu ziyaretlerinin  Diyarbakır'da ki Hendek operasyonları ile aynı zamana denk

gelmediğini,  orada oldukları  zamanda herhangi bir kaos ortamının bulunmadığını,  evine gittik

ziyaret, şey uğradık, ondan sonra Suruç'a döndük, 1 günde, kaos yoktu hiç sorun yoktu yani her

yere yürüyerek gittik ve hiç problem yoktu, iddianamenin 20. sayfasında bahsedilen ve duvara

projektör ile yansıtılan görüntüde  “Hun Bıxer Hatın Kurden Mesihi” şeklindeki yazının yer

aldığı dini etkinlik ile ilgili ilgisinin olmadığını, bu fotoğrafın ne zaman çekildiğini bilmediğini,

ancak Araplar kiliseye gelmeye başlamadan önceki bir dönemde 10-12 kişi kadar sayıda Kürt

kökenli Suriyeli mülteciler için yapılan toplantı zamanında çekilmiş olabileceğini düşündüğünü,

kendisinin bir hafta kadar süren bu toplantılara yalnızca iki kez katılarak vaaz verdiğini diğer

zamanlarda katılmadığını, toplantıları Suriyeli Mehmet adlı kişinin yönettiğini, Türkçe bilmeyen

mülteciler  için kendi bildikleri  dilde bir şeyin gösterilmesinin de anormal bir  şey olmadığını,

Suriyeli Mehmet'in Kürtçe ve Arapça bildiğini, bu konudaki ihtiyacı  karşılayabilecek en kişinin

o olduğunu, kiliselerine veya başka kiliselere katılan bu şekilde ders verebilecek Kürtçe bilen

Türklerin  bulunmadığını,  Suriyeli  Mehmet'in  bu  konuda  gittikçe  tecrübe  kazandığını,  ayrıca

AGİT adlı  şahsın  da  zaman  zaman  toplantıları  yönettiğini,34 Suriyeli  Mehmet ile  bu  görevi

paylaştıklarını,  Suriyeli Mehmet'in kiliselerinde önce  “Yürek Okulu” diye adlandırılan 4 aylık

bir ders programına katıldığını,  1 yıl sonra ise 3 aylık bir  “Kutsal Kitap” derslerini aldığını,

Suriyeli Mehmet'in tam bir eksper olmadığını ancak kiliselerinde daha önceden verilen Türkçe

derslerden faydalanarak Arapça ya da Kürtçe vaazlar verebildiğini, iki üç kere de Türkçe vaaz

verdiğini,  kiliselerinde  Işık Kilisesinden gelen Kürtçe bilen Türk vatandaşı  Abdullah adlı  bir

kişinin  daha  bulunduğunu,  onun da  zaman  zaman  vaazlar  verdiğini,   eğitim görmüş  olan  ve

zaman  zaman  katılan  ve  fakat  Kürtçe  bilmeyen  yabancıların  da  Suriyeli  Mehmet'e  yardım

ettiklerini,  birlikte  çalıştıklarını,  kiliselerinde  tam  olarak  oluşturdukları  bir  ihtiyar  heyetinin

bulunmadığını, kiliselerinin formal bir yapılarının olmadığını, hizmet alanında kim yardım ediyor

ise  kendisinin  o  kişiyle  görüşüp  istişare  ettiğini,  örneğin  Dua  Evi'nde  ayrı  görevlerin

olduğunu,burayla  kendisinin  fazla  ilgilenmediğini,  kendisinin  kilisenini  baş  önderi  olduğunu

ayrıca  Kent TAYLOR'un bulunduğunu,  Cris 35 adlı Danimarkalı bir başka kişinin de olduğunu,

bir iş adamı olan  PER SVENNİNGSEN olduğunu, kendisinin örneğin eğitimle bir şey bir şeyi

planlamak istediğinde bu konuda yardımcı  olacak kişi ile konuştuğunu ama bu kişinin formal

olarak  oluşturulmuş  bir  ihtiyar  heyeti  üyesi  olmadığını,  bu konuda suçlananlar  arasında  Türk
34  Sanığın savunmasının alındığı  oturumda sanığa  Tanık Levent KALAKAN tarafından ifadelerini desteklemek
amacıyla dosya sunulan fotoğraflar  gösterilerek teşhis yaptırılmış, sanık kendisine gösterilen fotoğraflardan Suriyeli
Mehmet lakaplı  Muhammad AHMAD adlı kişi ile AGİTAGİT lakaplı Sıraç AKAY adlı kişileri teşhis etmiştir

35   Eyüp ÇAKIR adlı  tanığın ifadesinde bu kişinin adı  Cris BRAUN olarak geçmiştir

Bkz. Tanık Eyüp ÇAKIR adlı  tanığın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde
alınan 05/03/2018  tarihli ifadesi 

29



kardeşler  Duygu ÖZYÖRÜK, Neşe ŞENDUR'un soyadını hatırlamadığı  Mustafa ve  Sibel adlı

kişilerin  olduğunu,  Duygu  ÖZYÖRÜK'ün  Diriliş  Kilisesi  derneği  başkanı  olduğunu,  Handan

YILMAZ  (MİĞDİSİ)'nin  yine  bir  dönem  kilise  derneği  başkanlığını  yapan  kişi  olduğunu,

evlenerek Belçika'ya gitmiş olduğunu ifade etmiştir.

Sanık iddianamede kendisine yöneltilen  suçlama ve  delillerle  ilgili  olarak yapmış

olduğu açıklamalarına devamla ;  İddianamede  yer  alan  USB bellek  içerisinde  Hz.  İsa'nın

hayatının  anlatıldığı  ve  Çarmığa  gerildiği  filmin fakir  bir  ailenin  evinde  projektör  ve  ses

sistemi kurarak erkeklere izlettirildiği ile ilgili  görüntülerin hiçbir  şeyi  ispat etmediğini,  kendi

görevinin  İsa'yı  anlatmak  olduğunu,  gösterilen  filmin  bandrollü  bir  film  olduğunu,  yine

iddianamede ifade edilen  “Çin'de esen rüzgar Türkiye'de de esecek” şeklindeki ifadelerin de

neyi  ispatladığını  bilmediğini,  Çin'de  yaklaşık  100  Milyon  kişinin  Hristiyan  olduğunu  ve

Tanrı'nın Çin'de yaptığı şeyi Türkiye'de yapmasını istediğini, kendi inancına göre Hristiyanlığın

büyük  bir  bereket  getirdiğini,  aksi  halde  Türkiye'de  bulunup  bu  görevi  üstlenmeyeceğini,

Tanrı'nın Çin'de yaptığı  gibi Türkiye'de de kendisini göstersin ve birçok kişi İsa'ya iman etsin

isteğinin duası olduğunu, bu ifadelerden kastının da bu olduğunu, aynı  USB bellek içerisinde

bulunan   “New  Trainin  Center” ın  kiliselerine  ait  Dua  evinin  karşısında  ders  vermek  için

kullandıkları  bir  yer  olduğunu,  İstanbul ,  Gaziantep,  İzmir ve Suruç'tan gelen toplam 15

kişilik  mülteci  grubu  için  burada  ders  verdiklerini,  bunlar  arasında  herhangi  bir  PKK'lının

bulunmadığını,  telefonunda kayıtı bir not içeriğindeki  yazıda bahsi geçen kampın PKK silahlı

terör örgütünün Kobani de ki kampı olabileceği şeklindeki, değerlendirmesinin doğru olmadığını,

orada  mülteciler  için  belediye  tarafından  açılan  5-6  sayıda  kamp  bulunduğunu,  kampların

hepsinin adını hatırlamadığını ancak Kobani adlı kampın bu kamplardan biri olduğunu,  kamplara

girmek için bir görevlilerden izin almaları gerektiğini, iddiaya konu  notun kendisinin belediye ve

kamp görevlilerinin isimlerini ve telefon numaralarını kaydettiği bir not olduğunu, yine “Suruç

Believers” diye  yazan  notun Suruç'taki   İsa'ya  inananların  veya  ilgi  gösterenlerin  isimlerinin

yazdığı not olduğunu, illegal  bir  Suriyeli  Mehmet'in gönderdiği sesli mesajın da bu konuda

yapılan değerlendirmelerine ilişkin olduğunu, bu mesaj içeriğinde Kobani'ye gittiklerinde kendi

hizmetlerinden  dolayı  İsa'ya  iman  edenlerden  bahsettiğini,  onlar  için  cesur  olduklarını,

utanmayan,  çekinmeyen  insanlar  olduklarını,  Kürt  kökenli  Hristiyan  olan  kişilerin  açıkça

Hristiyan olduklarını söylediklerini aktardığını ifade etmiştir.

Mahkeme  Başkanlığımızca; iddianamenin  özünde  kendisinin  misyonerlik  faaliyeti

yürütmekte oluşunun ve bu konudaki çalışmalarının yargılama konusu yapılmadığı,  iddia olunan

hususun bu çalışmalar altında Kürtlerin Hristiyanlaştırılarak Türkiye'den ayrıştırılması ve burada

Hristiyanlığın egemen kılınarak bu bölünmenin hızlandırılması yönündeki hedefinin sorgulandığı

açıklanarak, Suriye'nin hali hazırda içerisinde birçok ayrışma yaşayan bir alan olmasına karşın
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bütün  bu  çekişmelerin  yanı  sıra  ayrıca  din  ayrışmasını  ortaya  koymanın  akılcı  bir  yol  olup

olmadığı,  Suriye'deki  gibi  bir  mezhep  farklılığından  kaynaklanan  derin  bir  bölünmenin  var

olduğu bir  toplumda kendisinin burayı  sadece misyonerlik  faaliyetlerini  yürüteceği  uygun bir

gelişme sahası olarak mı gördüğü sorulmuş, hakkındaki tanık beyanlarında savunmasının aksine

kendisinin söz konusu misyonerlik faaliyetlerini yürütürken PKK sempatizanlarına ya da PKK'lı

olduğu  değerlendirilen  kişilere  bu  propagandayı  yapma  fırsatı  verdiğinin  ve  kendi  bir  takım

konuşmalarında  da  bu  bölünmeyi,   bu  ayrışmayı  destekleyen  ifadeler  kullandığı  tekrar

hatırlatılmış,

Sanık savunmasına devamla;  burada gösterilen her delilin aslında yaptığı hizmeti işaret

illegal  bir  şey yapılıyor  ise  bunun gösterilmesi  gerektiğini,  2014 yılından  önce  Kürtlere  özel

yaptıkları  bir  toplantının  bulunmadığını,  iddianamede  Suruç'taki  faaliyetinden  bahsedildiğini,

oysaki kendisinin buradaki amacının ruhsal bir amaç olduğunu, onlara  burada kalın Türkiye'yi

bölün, bu topraklar size aittir  gibi bir telkinde bulunmadıklarını,  onlara İsa'yı  anlattıklarını  ve

sadece Kürtlerin değil Arapların ve Yezidilerin kendi yurtlarına dönerek kendi halklarına İsa'yı

anlatmalarını hedeflediklerini,  evanjelik misyonerliği gerçekten tanıyan insanların bu hizmetine

baktıklarında  sadece  bunu görebildiklerini,  'ya  destek vermek,  bir  ayrışma sağlamak,  Kürtleri

Hristiyanlaştırarak Türkiye'ye karşı ayaklanmalarını temin etmek gibi bir hedeflerinin olmadığını,

hiçbir zaman Türkiye'nin bölünmesini istemediğini, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne inandığını,

İncil'deki  öğretide  köle  ve  sahip,  dişi  ve  erkek,  Grek  ve  Yahudi  gibi  ayrımların  olmadığını,

insanlığın bir aile olarak görüldüğünü, kendi kiliselerinde de kimi zaman  Kürtlüğünü öne koyan

Kürtler olduğu gibi aşırı milliyetçi Türklerinde bulunduğunu bunların birbirinden hoşlanmadığı

zamanlar olduğunu ancak kendisinin bunu her zaman çözmeye çalıştığını, ve kilisenin bir aile

olduğunu öğrettiğini, kilisede Türk, Kürt, Arap diye bir ayrımın olamayacağını, her şeyden önce

İsa'nın öğrencisi olduklarını ve birbirlerini sevmeleri, affetmeleri, birbirlerine saygı göstermeleri

gerektiğini  anlatarak  vaazlar  verdiğini  ifade  etmiştir.  Hatırladığı  kadarıyla  2015 yılının  Ocak

ayında  bir  İngiliz  insanı  yardım  grubunun  Belediye  ile  birlikte  mülteci  kampı  ile  çalıştığı

dönemde kendilerinin de bu kampı ziyaret ederek çocuklar için top götürdüklerini, ne burada ne

de başka bir yerde hiçbir zaman Kürtlerin üniformalarını giymediğini ve aslında Kürtlere özgü

renklerin Suruç'ta veya Diyarbakır'da her yerde var olduğunu ifade etmiştir.

Sanık  tanık Murat  CANDANBAĞLAN'ın  kendisi  hakkındaki  iddialarına  ilişkin

olarak  yapmış  olduğu  savunmasının  bu  kısmında; Kendisinin  Yeni  Doğuş  kilisesinin

başlangıcından beri orada olduğunu ancak  Murat CANDANBAĞLAN'ın bu kilisede Hristiyan

olduğunu  hatırlamadığını,  tanığın  Yeni  Doğuş  kilisesine  ve Diriliş  Kilisesine  sürekli  gelip

gitmediğini hatta Diriliş Kilisesine hatırladığı kadarıyla bir defa geldiğini,  tanığın Balçova'da bir

başka kiliseye gelip gittiğini, o kilisenin kapanacağı dönem Diriliş Kilisesine bir kere geldiğini ve
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ondan sonra başka  kiliseye  devam ettiğini,  bu tanığın  da ifadesinde  Kürt  kökenli  kişiler  için

toplantı  yapıldığı  iddiasında  bulunduğunu  ancak  daha  önce  belirttiği  gibi  2014  yılının  son

aylarında mülteci Kürtler için toplantı yapıldığını fakat Kürt kökenli Türk vatandaşlarına

özel  ayrı  bir  toplantı  düzenlenmediğini,  tanığın  ifadesinde  adı  geçen  Erich WİEGER 'in

Diyarbakır Kilisesi kuruculardan biri olduğunu, kutsal kitap öğretmeni olduğunu, 2008 veya 2009

yılında Amerika'ya döndüğünü, zaman zaman Türkiye'ye gelip gittiğini, Türk Devletinin onu çok

iyi  tanıdığını,  bu şahsın  devletle  hiç  sorun yaşamadığını,  tanığın  ifadesinde  adı  geçen  Murat

TULAY'ın  Yeni  Doğuş  Kilisesinde  staj  yaptığını,  2007  yılında  bu  kiliseden  ayrıldığını  ve

Balçova'da bir kilise kurduğunu, tanık  Murat CANDANBAĞLAN'ın da bu kiliseye katıldığını,

Murat TULAY'ın daha sonra birkaç yıl  ara verdiğini  ve 2-3 yıl  kadar önce Diriliş  Kilisesine

gelmeye  başladığını  ancak  Diriliş  Kilisesi'nde  görev  almadığını,  tanık  Murat

CANDANBAĞLAN'ın  kendisi  ve  Erich  WİEGER ile  ilgili  olarak  “Amerikan  istihbarat

birilerine  çalıştığını  düşünüyorum”  şeklindeki  ifadesinin  yalnızca  onun  bir  düşüncesi

olduğunu, bunun bir delil  olmadığını,  tanığın kendilerine atfen  “Kürtlere her zaman destek

oldukları  ve  Güney  Kürdistan'ın  kurulacağını” söyledikleri  yolundaki  iddiasının  da  doğru

olmdaığını  kendisinin  asla  böyle  bir  şey  söylemediğini,   Erich  WİEGER'den  böyle  bir  şey

duymadığını  bunun  sadece  ifadelerinde  söyledikleri  bir  husus  olduğunu,  PKK'yı

desteklediklerini,  Kürtleri  destekleyerek  bölücülük  yaptıklarına  ilişkin  hiçbir  kayıt

bulunmadığını, tanıkların iddia ettiği gibi  Yeni Doğuş kilisesinin kurulduğundan beri böyle bir

şey yapılıyor idi ise, PKK'yı destekleyen konuşmalar yapılarak sloganlar atılıyor idi ise, neden

kimsenin bir kayıt sunamadığını ancak kendisinin bunun aksini sunabileceğini zira kiliselerinde

PKK'yı hiç desteklemediklerini, bölücüleri kiliselerinde istemediklerini ifade etmiştir.

Sanık tanık Tarık ÜÇÜNCÜ'nün kendisi hakkındaki iddiaları ile ilgili olarak;  Tarık

ÜÇÜNCÜ adlı şahsı tanımadığını, onun iddia ettiği gibi  2007 ya da 2008 yılında herhangi bir

tanışma ya da buluşma gerçekleştirmediklerini, bahsettiği  John VUDAL ve  Aslan SALTİ adlı

kişileri  de  tanımadığını,  Bostancı  Gösteri  Merkezi'nde  yapılan  herhangi  toplantıdan

haberinin  olmadığını,  tanığın  kendisinin  sinevizyon  aracılığı  ile  bu  toplantıya  katıldığı

yolundaki iddiasının doğru olmadığını, hayatı boyunca sinevizyon kullanmadığını, bu kişiye gezi

protestolarına katılması için herhangi bir talimat vermediğini, ifadesinde saydığı Zaki SAPHİRA,

William GOODELL , Salih ERSOY adlı şahısları tanımadığını belirtmiştir.

Sanık savunmasının devamında tanık Güven DİLŞEN'in iddiaları ile ilgili olarak;

Güven DİLŞEN'i tanımadığını, ifadesinde geçtiği gibi 2006-2011 arasında arkadaş oldukları ve

Diriliş Kilisesinde ya da farklı yerlerde birçok kez karışlaşarak sohbet ettikleri hususlarının doğru

olmadığını, tanığın ifadesinde  Saint Anthony Kilisesinin rahibi aracılığı ile tanıştıklarını ileri

sürdüğünü  ancak  bu  kilisenin  Katolik  bir  kilise  olduğunu,  kendisinin  Katolik  kilisesine  hiç
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gitmediğini rahibi ile de görüşmediğini, buranın rahibinin  İzmir Protestan Kiliseleri önderler

toplantılarına da  katılmadığını  zira  bu  toplantının  sadece  Protestan  önderlere  münhasır

olduğunu, tanığın bu konuda da yalan söylediğini, tanık  Güven DİLŞEN ile tanışmadıkları için

herhangi  bir  konuşmalarının  da olmadığını,  dolayısıyla  ifadesinde kendisi  ile  sohbet sırasında

söylediğini  iddia  ettiği  ifadeleri  kullanmadığını,  Tunceli'den  gelen  25  kişilik grup  ile  ilgili

anlattıklarının  da   gerçek  dışı  olduğunu,  böyle  bir  grubu  misafir  etmedikleri  gibi  vaftiz  de

etmediklerini, aynı hususta DUA KOD adlı gizli tanığın da iddia da bulunarak, Fikret BÖCEK ile

birlikte bu işi gerçekleştirdiklerini ileri sürdüğünü, eğer böyle bir husus gerçek olsaydı Protestan

Kilise önderlerinden bunu teyit edeceklerin çıkması gerektiğini ancak hiçbir kilise önderinin bunu

doğrulamadığını,  Türkiye'ye  geldiği  1993  yılından  beri  kimsenin  iltica  etmesine  aracılık

etmediğini,  bunun  için  mektup  yazmadığını,  Diriliş  Kilisesinde  PKK  bayraklarının  açıldığı

sergilendiği, cemaat üyelerinden PKK'yı destekleyen tişörtlerin giyinildiği, PKK'yı destekleyen

konuşmalar  yapıldığı,  PKK'yı  destekleyen  konserlerde  slogan  atıldığı  yolundaki  iddiaların

tamamının  asılsız  olduğunu,  kilisede  hiçbir  zaman  konser  yapılmadığını,  hayır  konserlerinin

olduğunu ancak bu türden şeylere tanık olmadığını, kendisinin Diriliş Kilisesinde bulunduğu süre

içerisinde  tanık Güven DİLŞEN'in kilisedeki  hiçbir  toplantıya  katılmadığını,  yapıldı  ve böyle

şeylere tanık oldum, Diriliş Kilisesinde hiç konser yapılmadı ve o bizim kilisemize benim orada

olduğum  hiçbir  toplantı  da  Güven  DİLŞEN katılmadığını,  Diriliş  Kilisesi'ne  katılanların

çoğunluğunun Türk olduğunu ancak 5-6 kadar Kürt kökenli Türk vatandaşının da bulunduğunu,

çoğunluğunun Türk vatandaşının oluşturduğu bir toplulukta PKK yanlısı konuşmalar yapılıyor

veya  sloganlar  atılıyor  olsa  idi  muhakkak   fotoğraf  çekenler  bu  durumu  polis  ve  emniyete

bildirerek  şikayet  edebileceklerinin  olması  gerektiğini,   kendisi  tutuklandıktan  sonra  bu  tür

iddiaların  ortaya  atıldığını,  kilise  binalarının  Alsancak  semtinde  Alsancak  metro  istasyonuna

çıkan  yolda  yüzlerce  binlerce  kişinin  gelip  geçtiği  Bornova  Sokağı  üzerinde  olduğunun,

kiliselerinin  kapısının  herkese  açık  olduğunu,  kilise  binasının  iki  büyük  penceresinin

bulunduğunu,  toplantıları  sırasında  bu  büyük  pencerelerin  açık  kaldığını,  sokaktan  geçen

insanların içeride olan biteni görebileceği bir durumun söz konusu olduğunu, isteyenin çat kapı

içeriye girebileceğini, tanıkların iddia ettiği gibi hususlar doğru olsa idi polisin ya da buna karşı

olan  birilerinin  muhakkak  fotoğraf  ya  da  benzeri  bir  delil  sunabilecek  durumda  olunduğunu,

ancak kimsenin delil  sunmadığını,  zaten polisin kiliseleri  izlediğini,  yıllar  öncesinde kendisini

ilgilendiren  bir  soruşturma  dosyasının  bulunduğunu  ancak  hiçbir  suç  unsuru  bulunmadığını,

kiliselerinin 50 m ilerisinde dört yol ayrımında polisin birçok zaman kimlik kontrolü yaptığını,

kendilerinin  de son yıllardaki  birçok  toplantıları  için  polis  koruması  talep  etmiş  olduklarını,

kendilerine  yönelik  tehdit  söz  konusu  olduğunda  polisin  de  kendilerini  arayarak  bilgi  verip

koruma  taleplerini  sorduğunu,  gelen  polislerin  kilisenin  sokağında  tedbir  aldıklarını,  sürekli

böylesi kontrol altında bulundukları bir durumda tanıkların iddia ettiği gibi PKK'yı destekleyen
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çılgınca  şeyleri  yapmanın  mümkün  olmadığını,  haklarında  bu  türden  iddialar  var  ise  tanığın

neden fotoğraf çekip delil olarak sunmadığını ifade etmiştir.

Mahkeme  Başkanlığımızca  sanık  hakkında  tanıklık  yapan  kişilerin  iddia  makamı

konumunda  bulunmadıkları,  dava  açısından  müşteki  konumlarının  da  olmadığı,  Türk  hukuk

sistematiğinde  tanıklığın  yargı  makamlarının  delil  olarak  değerlendirdiği  ögelerden  birini

oluşturdukları,  bu  nedenle  sanığın  tanıklardan  anlattıklarına  ilişkin  ayrıca  delilini  sunmasını

istediği  konuların  tanıkların  çözmesi  gereken  bir  problem  olmadığı,  soruşturma  makamının

bizatihi  bularak  dosyaya  delil  olarak  gösterdiği  tanıklardan   ayrıca  delil  sunmalarını  istediği,

ayrıca  dinlenen  tanıkların  Hristiyan  kişiler  olduğu,  bazıları  için  din  birliğinin  ya  da  dini

motivasyonun milliyet  ya  da mezhep birliğinden daha önce geldiği,  kendisinin de ifade ettiği

üzere,  devletin  ya  da  polisin  kendilerini  takip  edip  izlediği  bir  ortamda  tanıkların  kendisinin

mübalağa ettiği şekli ile bayraklar sallayıp, sloganlar atıldığını, bunların bir nümayiş veya gürültü

patırdı halinde yapıldığını söylemedikleri, bunların kilise içerisinde bir ayin sırasında meydana

geldiğinin iddia edildiği, ayrıca kilisenin kapılarının herkese açık olduğunu dile getirmiş olmasına

karşın  bazı  bazı  tanıkların  ifadelerinde  aslında  kilise  cemaati  içerisinde  olduğu halde  içeriye

alınmadığını kiliseye giremediğini dile getirdikleri hatırlatılmış,

Sanık; kilise mensubu olduğu halde kiliseye giremeyen kişinin  Levent KALKAN adlı

tanık olduğunu beyan ederek onun bu iddiasına ayrıca cevap vereceğini beyan etmiştir.36 

36  Bu aşamada  sanık  savunmasının alındığı  oturuma ara  verilmiş,  oturuma öğleden  sonra  tekrar  başlandığında
sanığın  üzgün  olduğu  ve  ağladığı,  oturum  başladığı  halde  ağlamasına  devam  ettiği  görülmüş,  sanığa  diler  ise
sakinleşmesi  için   oturuma ara  verilebileceği  hatırlatılmış  ancak  sanık  bir  süre  sonra  toparlanarak  savunmasına
devam etmiştir. Bu ana ilişkin segbis kayıtlarında geçen oturum akışı şu şekildedir; 

Başkan: Evet Andrew Craig adını soyadını söyleyerek başlayabilirsin.  Evet Andrew Craig görüyorum ki
üzgünsün ve ağlamaktasın, sana istiyorsan sakinleşmen için müsaade edeceğiz. 

Sanık Andrew Craig Brunson Savunmasına Devamla: Yok yok bir, biraz psikolojik kriz geçiriyorum,
buraya sevk edildiğim için, burada Şakran'da 7 ay kaldım, geçen yıl. 21 kilo verdim, sonra psikiyatrik ilaç almaya
başladım,  ihtiyar  düşünceleriyle  uğraştığım  için  sağlığım  için  beni  Buca  F  Tipi  Cezaevine  gönderdiler.  Orada
psikolojik istikrar biraz buldum. Kilo olmaya başladım, bir daha. Bir koğuşta kalıyorum, 3 kişi koğuşta ben sadece 1
kişiyle,  1  yabancıyla.  Ve  dün  beni  buraya  sevk  ettiler,  bu  şey  boyunca,  psikolojik  kriz  yaşadım  çünkü  orada
psikolojik istikrar bulmuştum. Burada yani sorun bu Şakran değil, sorun benim kafamda ama şimdi de psikiyatrik
ilaç alıyorum ama bedenim titriyor, dün yemek yemedim, bugün zor, kendimi zorlayarak küçük bir şey yedim. Ve
size yalvarıyorum beni Buca'ya gönderin. 

Başkan: Evet bu talebini anladık. 

Sanık Andrew Craig Brunson: Duruşma olduğunda beni getirsinler ama aralarda orada kalayım çünkü
burada...

Başkan: Eğer tahliyene  karar  vermeyecek  olursak bu talebini  göz önüne alacağız.  Avukat Bey söz mü
istiyorsunuz?

Sanık müdafii Av. İsmail Cem Halavurt: Bu taleple ilgili kendisi ilk tutuklandığında Şakran'a konulmuş,
orada bir travma, psikolojik bir travma onu yeniden yaşamak istemiyor, buradaki ifadelerinin daha sağlıklı olabilmesi
için bu talebinin dikkate alınmasını talep ediyoruz efendim. 

Başkan:  Evet izah ettiğim gibidir, mahkeme değerlendirecektir. Başka bir talebin var mı? Devam edecek
misin?

Sanık Andrew Craig Brunson: Yok devam edeceğim. 
Başkan: Pekala adını soyadını söyleyerek devam et. 
Sanık savunmasını yaptıktan sonra bu konu ile ilgili olarak ayrıca;
“..daha  önce tutuklu olarak  kaldığı  Buca'da ki  cezaevinden bu duruşma için Şakran Cezaevine naklinin

yapıldığını ancak psikolojik kriz yaşamakta olduğunu, buradaki cezaevinde kendisini iyi hissetmediğini, bu husustaki
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Sanık  verilen  aradan  sonra  savunmasının  devam  eden  bölümünde; 2011  yılında

kendisine karşı silahlı  bir saldırı yapıldığını,  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince

kendisine  2 özel koruma verildiğini,  1-2 ay kadar yanında kaldıklarını daha sonra kendisinin

dilekçe  vererek  kendi  isteği  ile  korumaların  çekilmesini  istediğini,  o  dönemde  emniyet

yetkililerine her zaman için gelerek kendilerini kontrol edebileceklerini, konuşabileceklerini, ne

sormak istiyor iseler memnuniyetle cevap vermeye hazır olduğunu ilettiğini, böyle bir yaklaşımda

bulunan kimsenin kilisesinde PKK propagandasına izin vermeyeceğini, kendisi hakkında aleyhe

tanıklık yapan tanık  Eyüp ÇAKIR'ın ifadesinde diğer tanıkların aksine bu konu ile ilgili olarak

kilisede açık açık bölücü ve etnik ayrımcılık içeren konuşmalar yapılmadığının dile getirdiğini

belirtmiştir.

Sanık tanık Güven DİLŞEN'in hakkındaki beyanları ile ilgili  olarak savunmasına

devamla;  Tanık  Güven  DİLŞEN'in  2009-2010  yıllarında  kendisini  birçok  kez  FETÖ'cüye

benzeyen  insanlarla  kafelerde  ve  sahilde  gördüğü,  kiliselerine  FETÖ'cülerin  geldiği  ve  o

FETÖ'cülerle orada toplantı yaptığı, bu görüşmelerden birinde kendisinin yanına yaklaşarak bu

kişilerin  kim  olduğunu  sorduğu  yolundaki  iddialarına  gerçek  olmadığını,  öncelikle  Güven

DİLŞEN adlı tanığın daha önce de ifade ettiği üzere tanımadığını, kiliselerine gelip gitmediğini,

bu  nedenle  bu  türden  insanlarla  görüştüğünü  görme  imkanının  olmadığını,  ayrıca  o  yıllarda

FETÖ/PDY  diye  bir  tanımlama  bulunmadığından  tanığın  bu  şekilde  bir  ifade  kullanmasının

mümkün olmadığını, tanık Güven DİLŞEN'in diğer bir anlatımında kendisinin Türkiye'ye Fikret

BÖCEK'in getirdiğini ve tüm Hristiyan cemaatlerin bunu bildiğini aktardığını ancak  kendisinin

1993 yılında Türkiye'ye geldiğini, Fikret'le belki 2001 yılında ancak tanışmış olabileceğini, ve o

diyor  ki  bu  hususun  önemli  bir  konu olmadığını  ancak  bunu vurgulamasındaki  amacının  bu

konularda  yalan  söyleyen  tanığın  başka  konularda  da  yalan  söyleyebileceğini  göstermek

olduğunu, tanık Güven DİLŞEN'in söylediklerine şüphe ile bakılması gerektiğini,daha önce de

belirttiği üzere Murat SAFA adlı şahsı tanımadığını, tanık Güven DİLŞEN'in tam olarak tarihini

hatırlamamakla  birlikte  2010  yılında  olduğunu  tahmin  ettiği  bir  zamanda  kendisinin  yanında

FETÖ'cü olduğunu düşündüğü birkaç kişi ile gördüğünü iddia ettiğini ancak  her nasılsa 7-8 yıl

sonra bir sefer geçerken rastgele gördüğü bu kişiyi fotoğraftan teşhis edip hatırlayabildiği halde

hangi yıl ne zaman, hangi kafede gördüğünü hatırlamadığını, İfadesinde söylediği her şeyin yalan

olduğunu,  Murat SAFA konusunda da yalan söylediğini, iddianamede yer alan kendisinin adına

kayıtlı  birçok telefon numarasının olduğu yolundaki iddianın doğru olmadığını,  1996 yılından

beridir 0532 292 01 56 nolu hattı kullandığını, tespit edilen ve iddianamede kendisine ait olduğu
beyanının  yanlış  anlaşılmasını  istemediğini,  cezaevinden  ya  da  yönetiminden  herhangi  bir  şikayetinin
olmadığını, bu  durumun  kendi  ruhsal  dünyasıyla  ilgili  bir  husus  olduğunu, bu  yüzden  eğer  tahliye
edilmeyecekse   ve  duruşmalara  ara  verilecekse  yeniden  Buca'da  ki  cezaevine  gönderilmesini  istediğini  “  ifade
etmiştir.

Nitekim  sanığın bu talebi kabul edilmiş sanık tutuklu bulunduğu süre içinde talebine uygun olarak ruhsal
sükun bulduğunu ve rahat ettiğin ifade ettiği Buca Kırıklar F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulundurulmuş ve ancak
oturum günlerinde Aliağa (Şakran ) Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde bulunan duruşma salonuna getirtilmiştir.
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söylenen  numaralardan  birinin  eşinin  kullandığı  hatta  ait  olduğunu,  diğer  numaralarında

çocuklarına ait olduğunu, çocuklarının bazen Amerika'ya döndüklerini, onlar döndüğünde burada

kullandıkları hat uzun zaman kullanılmadığı için düştüğünü, tekrar geri geldiklerinde onlara yeni

hat aldığını, söz konusu telefon numaralarının bu hatlara ait olduğunu ifade etmiştir.37

Sanık  savunmasına  devamla  iddianamede  yer  verilen  birtakım  kişiler  ile

görüşmelerine ilişkin mesaj kayıtları ve telefonunda bulunan not kayıtları ile ilgili olarak

yapmış olduğu açıklamalarında; İddianamede yer alan ve  “Suriye toplantısı yarın 20:00 ve

20:30 arasında başlayacak.” şeklinde başlayan mesajdaki38 toplantının Suriyeli mülteciler için

yapılan toplantı olduğunu, Ruth adlı kişi ile aralarındaki mesajlaşmanın da tahmin ettiği kadarıyla

2015  yılında  Araplar  gelmeden  önce  Kürt  mülteciler  ile  yapmış  olduğu  toplantı  ile  ilgili

olduğunu,  savunmasında  bu  toplantıya  katılanların  çoğunluğunun  Kürt  olduğunu  zaten

söylediğini,  yapılan  toplantının  gizli  bir  toplantı  olmadığını,  Odeliah  adlı  kişi  ile  aralarındaki

sonra ki mesajın39 İzmir'de yatırım fırsatı arayan, bunun için bir bina satın  almak isteyen ve
37  Sanık  savunmasının  alındığı  oturumda  çapraz  sorgusunda  mahkeme başkanlığı  ve  iddia  makamının  soruları
üzerine

Adına kayıtlı  bulunana 9 tane mobil  telefon hattı  1 tane de sabit  hattan kendi kullandığı  hattın dışında
yalnızca eşinin bir dönem kullanıp bıraktığı  0 535  561 10 82 nolu hattı hatırlayabildiğini çocuklarının numaralarını
hiç ezberlemediğini, bu hatların para yüklenen kontörlü hatlar olduğunu, aboneliklerin kendisini adına olduğunu ve
çocuklanın yaşı nedeniyle bu hatları bizzat kendisini giderek aldığını, HTS analizlerinde bu telefonlar ile irtibatlı
kişilerin yaş gurubunun  yetişkin kimseler gibi görünmesinin  çocuklarının da irtibatlı olduğu akranlarına  onların
ebeveynlerinin kendi adlarına telefon hattı almış olmalarından kaynaklanmış olabileceğini, bunun dışında bir irtibat
var ise örnek gösterilmesini, örneğin çocuğunu Kenneth ABNEY aramış  ise buna kendisinin de çok şaşıracağını,
çocukları Amerika’ya gittiklerinde onların kullanması için aldığı hatların aboneliklerini sonlandırmak için bir işlem
yaptırmadığını, hatların kendiliğinden kapandığını  bildiğini ,  kendisi akıllı telefon kullanmaya başladığımda sadece
güncel numaralarını kaydettiğini, soruşturma aşamasında el konulan telefon cihazında  şuan Amerika'da kullandıkları
telefonlarının  kayıtlı  olduğunu,   burada  çocuklarını  adına  olduğun  ifade  ettiği  diğer  telefonların  kayıtlı  olup
olmadığını hatırlamadığını  ifade etmiştir.

38  Bahse konu mesaj ile ilgili iddianamede yer alan kısım 

Şüpheli Andrew Craig Brunson ile 821087985062@s.Whatsapp.net  olarak kayıtlı kişi arasında;
 “-Sanık Andrew Craig BRUNSON'un Whatsapp adlı uygulama üzerinden isminin David YOON olduğu

mesaj içeriğinden öğrenilen kişiye   “Suriye toplantısı yarın 20:00 ve 20:30 arasında başlayacak.” şeklindeki
mesaj gönderdiği

821087985062@s.Whatsapp.net kullanıcısı David YOON un “Andrew, çok kötü bir halde ishal olmuşum.
Bunu söylediğim için özür dilerim ancak bu gece kiliseye gelemeyeceğim. Ancak Yunanistan’dan döndükten sonra
kesin geleceğim. Zamanın  ve işbirliğin için teşekkürler.  Tanrı  seni  korusun!!!  Sonra görüşürüz.” şeklinde cevap
yazdığı

39  Bahse konu mesaj ile ilgili iddianamede yer alan kısım 

-Şüpheli  Andrew Craig Brunson ile  16043407217@s.whatsapp.netOdeliah – Ch olarak kayıtlı  kişi

arasında;

Odeliah Pardon, ben Odeliah. Telefon numaram Kanada’da kayıtlı.

Odeliah 700,000$ Amerikan Doları mı?

Andrew Brunson = Odeliah Emin değilim, Amerikan doları olarak ödenmesi gerekli.

Andrew Brunson => Odeliah Bu miktarın lira veya Amerikan doları olduğunu düşünüyorum.

Odeliah “Ücret  700,000 Dolar veya  Lira mı? Rebekah 700,000 lira  ise öncelikli  olarak görebilir.  Doris

temmuz ayında geldiğinde bakacak.”
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kendisinin  yardımcı  olduğu  Çin'li  bir  iş  adamı  ile  ilgili  olduğunu  bu  mesajdaki  sorunun  ne

olduğun  bilemediğini   Charles  ve  Andrea  adlı  kişilere  gönderdiği  mailin40 kiliselerini

kullandırdıkları   İran'lı  mülteciler  ile  ilgili  olduğunu,  İranlıların  kiliselerinde  Farsça  ibadet

ettiklerini, daha önce belirttiği gibi sadece Kürt'lere odaklanmadıklarını, kimin ihtiyacı varsa izin

verdiklerini, bütün mültecilere yardım ettiklerini, diğer mesajın41  Danimarka'lı bir  iş adamı olan

Per SVENNİNGSEN ile aralarnıdaki görüşmeye ilişkin olduğunu, bu kişinin kilisesine katılan

biri olduğunu ancak daha sonra Danimarka'ya dönmüş olduğunu, görüşmelerinin Danimarka'dan

gönderilecek  insani  yardım  TIR'ı  ile  ilgili  olduğunu,  Mau  isimli  şahısla  mesajlaşmasının42

İspanya'dan Türkiye'ye gelecek bu kişinin tutmak istediği daire ile ilgili olduğunu, Jayne adlı kişi

ile mesajlaşmasının43  DEAŞ'ın Kobani'de yaptığı sürpriz bir saldırı sonucu Kobani'de ve Suruç'ta

tanıdıkları  Hristiyan olmuş bir kişinin bir akrabasının ölümü olayı ile ilgili olduğun, Jane'nin bu

saldırıyı kendisine sorduğunu ve kendisinin de ona geri dön dediğini,  Jane'in Arapça bildiğini,

Suruç'a  giderek  insani  yardımda  bulunduğunu orada  bayanlarla  ilgilendiğini,  iddianamede  bu

Odeliah “Doris’e gidem e-postamı aldın mı? Endişelerini anlıyor ve senin bizi korumana minnettar. Şimdi

Çin’den gelen varlıklı/klas kişileri ağırlamak için bir yer almak için kullanmayı planlıyor. Rebekah’dan neye ve ne

zaman ihtiyacın varsa haber ver.” şeklinde yapılan  yazışma

40  Bahse konu mesaj ile ilgili iddianamede yer alan kısım 

-Charles ve Andrea ismine kayıtlı şahısla Andrew Craig BRUNSON arasındaki mesajlaşmada;

“Evet,  İranlı  grup  şu an orada”  şeklinde verdiği  cevap  ile  kendisinin mesulü olduğu kilisede  İranlı  bir

grubun bulunduğu değerlendirilmektedir.

41  Bahse konu mesaj ile ilgili iddianamede yer alan kısım 

-90553257023 Per Svenningsen  adı ile kayıtlı kişi tarafından; 

“Merhaba,  Cumartesi  günü  Suruç’a  yaptığımız  yolculuğu  paylaşmak  üzereyiz.  Bu  yüzden  belediyeye

yardım verilip verilmediğini bilmek istiyoruz. Tanrı sizi korusun.” şeklinde gönderilen mesaj

42  Bahse konu mesaj ile ilgili iddianamede yer alan kısım 

-34618906092 (Mau) adı ile  kayıtlı kişi tarafından ;

“Pastoral takımı evet dedi.

 Şimdi para toplama işini başlatmamız gerek ama kilisenin onayını aldık ve Türkiye’ye gidiyoruz!

Nisan başında Türkiye’de olmayı planlıyoruz ve 7 -18 -Nisan arası bir kısa dönem takımımız var.

Ve sonra bi daire bulacağız ve Mayıs’da taşınacağız.” şeklinde gönderilen mesaj

43  Bahse konu mesaj ile ilgili iddianamede yer alan kısım 

-Şüpheli Andrew Craig Brunson ile -962785759966@whatsapp(jayne) olarak kayıtlı kişi arasında;

-962785759966@whatsapp(jayne) “Merhaba Andrew. Nasılsın? Kobane’deki çatışma olduğunda Suruç’ta

olduğunu duydum. Her şey nasıl? Bir sürü kişi direk olarak geri döndü mü? Umarım her şey yolundadır.” 

-905322920156 (Andrew Brunson) “Mahmut 2, Ahmet 4, Abu 5 aile üyesini kaybetti. Geri dön Jane, geri

dön !!  seklindeki yazışma
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mesaj  dökümünden  daha sonra yer  verilen  “Türkiye Rab'ın Kalbinde”44 şeklinde başlayan

notların,kendi  yüreğini gösteren yazılar  olduğunu, bu metnin  Çin'de yaptığı   bir konuşmaya

ilişkin olduğunu, kendisinin odak noktasının siyasi değil  ruhsal olduğun gösterdiğini, Türkiye

Rabb'ın 'in kalbinde olduğunu, Rabb'ın Türkiye'yi sevdiğini, bu zamanların Türkiye için Rabb'ın

zamanları olduğunu anlattığını, bir çok ülkede kiliselerde bir çok Hristiyan'ın Türkiye için dua

ettiğinden, Türkiye'nin manevi bir önemi olduğundan, Türkiye'nin  ihtiyacı olanları bağrına basan

bir  ülke olduğundan Yahudi'leri,  İran'lı  veya Suriye'li  mültecileri  kabul ettiğinden bahsettiğin,

erişilmesi zor olan bu insanlara ulaşmak için bunun büyük  büyük bir fırsat olduğunu Türkiye'de

çok kişi İsa'ya iman ederse başka yerlerde bu bereket, bereketten etkileneceğini umut ettiğini,

buna  dair   hayalinin  de  bu  ve  başka  mesajlarda  da  göründüğünü,  Türkiye'de  Hristiyan  olan

Türklerin  başka ülkelere gidip  orada İsa'yı  ve İncil'i  anlatmalarının kendi hayali olduğunu,  bu

notlarında bunu bunu gösterdiğini,  “Dua Toplantısı”  konulu notun45 kendisinin bir konuşması
44  Bahse konu cep telefonuna kayıtlı not ile ilgili iddianamede yer alan kısım 

“Başlık: Türkiye Rabbin Kalbinde. Her ülke öyle ancak…

Özet: Rab buradaki eski kiliseyi unutmadı. Burası ilk kilisenin toprakları

Gövde: Türkiye  Rabbin kalbinde. Her ülke öyle ancak.  Rab buradaki  eski  kiliseyi  unutmadı.  Burası  ilk

kilisenin toprakları. Bu zamanlar Türkiye için rabbin zamanları. Tanrı benimle 2009’da konuştu. Hasat için hazırlan.

Kilisemizi sordum. Kaçınız Çin için dua ediyorsunuz? Ancak Çin sizin için dua ediyor. Kaçınız Brezilya için dua

ediyorsunuz? Ancak Brezilya sizin için dua ediyor vs. Tanrı büyük bir şey planlıyor ve bu Türkiye için insanlarını

dua etmeleri için uyandırıyor.

Bu oturumda geniş Orta Doğuya bakacağız.  Türkiye,  Orta Doğu’nun bir kapısı. Türkiye’nin manevi bir

önemi var. İslam adına fethedilmiş. Etrafındaki milletleri etkilemişler. Tanrının planı etrafındaki milletleri etkilemek

için Türkiye’yi  kullanmak.  Bu Çinlileri  Türkiye’ye  çağırma nedenlerinden  biri.  Hasat  için hazırlanmaya  yardım

etmeleri için. Çin’deki rüzgâr Türkiye’ye de esecek. Etrafındaki milletlere de taşacak.

Türkiye ihtiyacı olanları bağrına basan bir ülke. Yahudileri aldılar. Birçok İranlı mülteci var. Birçok Suriyeli

mülteci var. Erişilmesi zor olan bu insanlara ulaşmak için büyük bir şans.

Kürtler – Abdullah

Suriyeli mülteciler – Riyadh

İran- Omit”
45  Bahse konu cep telefonuna kayıtlı not ile ilgili iddianamede yer alan kısım 

“Başlık: Dua Toplantısı

Özet: Besty’i gönderdiğin için teşekkürler

Kaynak: Notes Cloud

Gövde: Dua Toplantısı

Betsy’i  gönderdiğin için teşekkürler.  Mülteci çalışması için bonkör bağışın için teşekkürler.  İki  yıl  önce

Tanrı bize bir ders verdi. Türkler Suriye’ye dahil olmadan önce. Arka plan – Suriye’de savaş, Kobani’ye saldırı.

Ne yaptık ?

Ne geliştirdik. Agid birçok kişi ile iletişime geçtiği için küçük ölçekte dağıtım yaptık ve İncil’i paylaştık.

Tüm amacımız Suriye’ye gitmekti. 10 erkekten krallığı Suriye’ye taşımalarını istedik. Kürtler arasında kilise yok.

Suriye ulaşılabilir değil. Korkunç savaş onlara İncil ile ulaşmamızı sağlıyor. Bin koyundansa on aslan daha iyidir. Bu

cesarettir.

//Ahmet’in öyküsü

Eve  davet  edildi.  Aile  başları  toplandı.  Duyuru  ve  gösterim  –  iyileşme  için  dua.  Ona  nasıl  teşekkür

edebilirim?  Sizin  ona  kalbinizi  açmanızı  istiyor.  Tabi  ki,  bunu  şimdi  yapabilir  miyim?  Bir  hafta  sonra.  “Ben

İsa’yım”.
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için  hazırladığı  not  olduğunu,  siyasi  bir  yazı  olmadığını,  10  erkekten  Suriye'ye  taşınmaların

istediklerini, Kürt'lerin kilisesinin  olmadığını Suriye'nin  ulaşılabilir olmadığını, korkunç savaşın

onlara  İncil  ile  ulaşmaların  sağladığını,konuşması  içinde  Türkiye'yi  anlattığını  ve    Suriye'ye

dönüp kendi topraklarında ve kendi halkına İsa'yı anlatacak 10 kişi olsun diye dua ettiğini, yine

amacının ruhsal olduğunu,  iddianamede  yer alan Suriye'de Kürt'ler  için kilise çalışmalarının

yapıldığı,  savaşın  Suriye'de  bulunan  Kürt'lere  ulaşmak  için  bir  araç  olduğu,  Suriye'de  kilise

çalışması için 15 kişinin görevlendirildiği” şeklindeki  değerlendirmenin  doğru bir değerlendirme

olduğunu, ancak 15 kişiyi görevlendirmediklerini, 15 mültecinin Hristiyan olduğu  ve Suriye'ye

döndüğünü  belirtmiştir.  Sonra  gelen   Erich  WİEGER  notları46 ilgili  olarak  iddia  makamı

tarafından yapılan değerlendirmede   illegal bir oluşumun  eski kökler üzerine inşa ettiklerinden

bahsedildiğini  fakat  yazıda  bahsedilenin  illegal  bir  oluşum  olmadığını,   ruhsal  şeylerden

Başarıdan dolayı Suruç’u kapattık

Geçtiğimiz yıl 15’in üzerinde destekçimiz Kobani’ye döndü. Yani A ve B geliştirmeye devam edecekler

İzmir’deki çalışma

Dağıtım Küçük kilise dostluğu

//Kamiran’ın öyküsü uygulanacak, İsa’ya yardım için dua edildi. Bu hafta dağıtım yeri olması için bir bina

kiralanacak. 400 aile ile başlayacağız.

Dua,

Kobani’deki takım için dua edin. Muhtemel yetimler için çocuk bakım merkezi. Kilisenin bu kilisesiz yerde

yeşermesi dileği ile. Türkiye için dua edin. İncil’in yayıldığı en büyük ülke olması için. Çin’deki rüzgarın Türkiye’ye

de esmesi dileği ile,

Mevcut görevlendirme – Çinli misyonerler için eğitim programı. Hasadın yapılmasının en zor olduğu Çin

kilisesine hizmet çağrısı. Ne büyük bir ayrıcalık.  Çinli çalışanları  göndermeleri  için Tanrıya hasat için dua edin.

Çağrı çok önemli – bu çağrıyı devam ettirmeliyiz. Orta Doğu’yu davet etmek için buradayım”

46  Bahse konu cep telefonuna kayıtlı not ile ilgili iddianamede yer alan kısım 

“Başlık:Erich Wieger notları

Gövde: İncil duası insanların dilini seviyor

Kaynak: Notes iCloud

Gövde: Ercih Wieger notları

İncil duası insanların dilini seviyor.

Aile takımları  genellikle çalışmıyor.  Paul’un takımı tek bir adam. Kendilerini ayıran takımlar genellikle

hayatta  kalamaz  veya  verimli  olamaz.  Etkin  olarak  ayrılmak  ve  yeni  bir  yöntem  sunmaya  çalışmak  için  yerel

inananlarla iletişime geçmek ana mevzudur.

Emir İncil’i yaymak ve öğrenci kazanmak. Sonra kilise adı verilen topluluğu toplayabiliriz. Bugün bunun

etrafında dönüyoruz. Kiliseye başlamak ve öğrenciler bulmak. Takım yaşamını yumuşatmak ve gruplaşmamak veya

takım arkadaşlarınla genel olarak kendi dilini konuşmayı sonlandırmak.

Kürtler ülkelerinde iki dilliler. Diğer Kürtlerle sınırın ötesinde ve kendi ülkelerinde iletişim kurabiliyorlar.

Kilisenin ev sahibi ülkelerde oluşması için iyi yerleşmişler. Stratejik. Dağılımlarından ve sınırlara mesafelerinden

dolayı birçoğu Hıristiyan olduğunda Orda Doğu’daki birçok kişi İncil’i duyacak. Bir tercüman milleti birçok ülkeye

ulaşabilir.

Türkiye Suriye, Mezopotamya ve Mısırda birçok Hıristiyan 300-1000 yıldır yer alıyor. Konu ise bizim yeni

bir şeyi eski ve yerli kökler üzerine inşa ediyor olduğumuzdur.”
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bahsedildiğini,  Rick RIDINGS yazan son cümlede47 geçen atlar, develer, filler  şeklinde geçen

ifadeler  için sonraki bir mail de bunların gizli  şifreli bir anlatım olduğunun iddia edildiğini. Rick

Ridings’in bir bir  duacı olduğunu, bunun bir görüm anlatı  olduğun, Koreliler’in   at gibi hızlı

olduğunu ve  bir çok yere yayıldıkların, Çin'li Hristiyanlar’ın  deve gibi ipek yolundan bereket

getirdiklerini,  Endonezya'lıların  ise filler  gibi yavaş  davrandıklarını ama çok etkili  olduklarını

anlattığını,   bunların  yine  ruhsal  bir  anlam içerdiğini  Savcılık  makamının  İddianamenin   31.

Sayfasında vurgu yaptığı “Neden Türkiye?” sorusu48 ile başlayan kısım ile ilgili olarak;  İslam

dünyasının başında bir güç olarak bir çok Hristiyan ülkeyi  fethettiklerini, İslamı yaydıklarını.

Dünyada ki en büyük ulaşılmamış ülke olduğunu kendi düşüncesine göre yuvaya  dönüşmeyince

(ki burada bir tercüme hatası olduğunu) Tanrı’nın bunu tersine döndüreceğini yazdığı cümlelerde

bir hayalden bahsettiğini,  Osmanlı İmparatorluğu’nun bir çok ulusu İslam adına fethettiğini ve

bu ulusların çoğunun Müslüman olduğunu kendisinin Türkiye'de ki  Türk Hristiyanların önce

atalarının İslam adına gittikleri  yerlere dönmelerini  ve orada İsa'yı  anlatmalarını  umut ettiğini

anlatmak istediğini bu sözlerinin de siyasi  veya  bölücü olmadığını,   iddianamede yer  verilen

Stev ve Canan Kuşadası başlıklı  mesaj49 ile  ilgili   yapılan değerlendirmenin doğru olduğunu,
47  Bahse konu cep telefonuna kayıtlı not ile ilgili iddianamede yer alan kısım 

“Başlık: Betsy’nin kilisesi

Özet: Mülteci çalışmasını desteklediğiniz için teşekkürler.

Kaynak: Notes İcloud

Gövde: Pazar Betsy’nin kilisesi

Mülteci çalışmasını desteklediğiniz için teşekkürler.  Boyun ağrısı: biri benim için dua etsin. Betsy’e  bir

lütuf geliyor. KK ve Cynthia da ziyaret edildi.

Türkiye arka planı. Coğrafya. Kürt, Türk, Arap. Türkiye’ye gitmek istememiştik. Arka planımız verildi ve

çağrıldık.  Görevim:  Hasada  hazırlan  –  2009.  Bunu  nasıl  yaptık:  insani  yardımı  sürdürmeye  başlayarak.  Din

dönüştürmesinde yöntem: Bildirme ve gösterme. Aslanın hikayesi: Limontepe son durağına git, açık boyanmış bir

kafe, iyileşmeyi bildir.

Hasada hazırlan: Yeni bir akım başlat. Kilise – Varlık Yeri. İbadethane – doğruma yardım etmek ve hasadı

sürdürmek  için.  Eğitim  Merkezi  –  hasatçıları  hazırla.  Donatım  ve  eğitim  yürütmek  için.  Birkaç  yıl  önce  ders

düzenlemesi. Suriye. Amaç krallığın geldiğini görmek – kiliselerin yeşerdiğini görmek

Çin  çağrısı:  Ben  neden  buradayım?  Azizlerle  başladı-  Kudüs’e  döndü.  Kutsamalardan  bazılarını  zaten

gördük.  İzmir  dua evinde başladı: Winston’un vizonu, İzmir  ve Batı  Çin arasındaki patlamalar,  ikisinin arasında

yanan ateş bırakmak. Asya’dan gelenlerden mali destek

Eğitim merkezinin desteği – Çinlilerden geldi.

Çin kilisesinin çağrısı. Tarihteki en büyük hasat, en büyük hasadı getirmek için çağrıldık.  Rick Ridings-

Atlar, develer, filler. Hız, meyve vermek, dünyayı sallamak. Çinliler geliyor: dalga doğudan geliyor, İzmir’i vuruyor,

doğuya geri dönüyor. Rüzgar Çin’den esecek.

48  Bahse konu cep telefonuna kayıtlı not ile ilgili iddianamede yer alan kısım 

Neden Türkiye? Yıllardır  İslam dünyasının  başı-manevi  güç.  Birçok  Hristiyan  ülke  fethettiler,  İslam’ı
yaydılar. Dünyadaki en büyük ulaşılmamış ülke. Benim düşüncem yuvaya dönüş: Tanrı bunu tersine döndürecek.
Nasıl gelebilirler? Öğrenciler. Öğrenciler ve aileleri bunu yapmaya istekliler mi? Ayrıca iyi bir iş hissi verir.

49  Bahse konu mesaj ile ilgili iddianamede yer alan kısım 
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mesajın  onların  göndermek  istediği  bir  insani  yardım  ile  ilgili  olduğunu  iddianamenin  ilgili

kısmında geçen Patrik adı ile ilgili olarak50  Patrik Jeynsen’in Gaziantep Kilisesinin Baş Önderi

olduğunu, mesajın AGİT ve onları referans göstererek başka kişiyle konuşmak için yazdığını,.

iddianamenin ilgili kısmında adı geçen Livia ile ilgili olarak51 Macarca öğrenmek istediğini ancak

yapamadığını, İddianamede bu mesaj ile ilgili olarak Urfa'dan mültecilerle ilgili çalışma yaptığı

şeklindeki değerlendirmenin doğru olduğunu, savcının kendisinin orada bulunduğumu göstermek

için  bir  çok  örnek  verdiğini  ve  kendisinin  bunları  kabul  ettiğini,  Annette adlı  kişi  ile

mesajlaşması52 ile  ilgili  olarak  bu   mesajın  aslında  Danimarka'dan  gönderilen  bir  tırla  ilgili

olduğunu, tırdan bahsedildiğini, tırın gelip gelmediğini sorduğunu, bu şekildeki  bir çok mesajın

delil olarak iddianameye koyulduğunu fakat  bu mesajlarda bölücülük yapıldığına ya da PKK’nın

desteklendiğine ilişkin bir şey olmadığını, hepsinin aslında ruhsal hizmetlerini gösterdiğini. İsa'yı

anlatıkların  ama  bölücülük  ve  PKK  ile  ilgili  hiçbir  şeylerinin  olmadığını,  onları  hiç

desteklemediğini, iddianamenin ilgili kısmında geçen Zatanyar   adı ile ilgili olarak53, bu mesajı

07/10/2016  tarihinde  gönderdiğini,   o  gün   süresiz  ikamet  izni  alacaların  düşünerek   polis

karakoluna gitmiş olduklarını, ama orada kendilerini sınır dışı edeceklerini öğrendiklerini, bunun

üzerine tanıdıkları bir kilise önderine mesaj gönderdiklerin,  ne yapabileceklerini  sorduklarını,

Steve ve Canan-Kuşadası olarak kayıtlı  5077346863 numaralı telefon hattı kullanıcısından gelen mesaj:

“Merhaba Papaz Andiryas, benim adım Steven Mirabella. Kuşadasında yaşıyorum. Suruç’a bir kamyonet

bağışı  ile  ilgili  Şubat  ayında  telefonda  konuşmuştuk.  Neyse,  bir  sorum  var,  belki  bir  dakikanız  varsa  beni

arayabilirsiniz. Tanrı sizi kutsasın.”

50  Bahse konu mesaj ile ilgili iddianamede yer alan kısım 

Sanık tarafından David-Sam Purse  adıyla kayıtlı   +905318154689  nolu  telefon hattı kullanıcısına,
“Merhaba David. Benim adım Andrew. Patrick senin numaranı verdi ve sen de bizimle çalışan AGİT ile 

Suruç’ta tanışmıştın. Senine konuşmak istiyorum. Esenlikler. Andrew.” şeklinde gönderilen mesaj

51  Bahse konu mesaj ile ilgili iddianamede yer alan kısım 

Sanık tarafından  Livia – Macarca  adıyla kayıtlı  -905326673687 nolu  telefon hattı kullanıcısına;
“Rab  seni  iyileştirsin.  Şu  anda  Urfa’da  mültecilerle  çalışıyoruz.  İzmir’e  yakında  döneceğiz.  Esenlikler

seninle olsun. Andrew.” şeklinde gönderilen mesaj

52  Bahse konu mesaj (imessage) ile ilgili iddianamede yer alan kısım 

        -Annette adı ile kayıtlı +4525174598 nolu  telefon hattı kullanıcısından 
“Merhaba Andrew. Ben Annette. Kamyonun Suruç’a varıp varmadığını biliyor musun? Vardığında haber 

verir misin? Tek’ten belediyeye bildirdiler mi? Esenlikler.” şeklinde gönderilen mesaj

53  Bahse konu mesaj (imessage) ile ilgili iddianamede yer alan kısım 

zatanyar@icloud.com e-posta adresi ile kayıtlı kişi ile yaptıkları yazışmalarda;

zatanyar@icloud.com: “İmzalamayın ve “biz yakalanmadık, kendimiz geldik bu ifadeyi red ediyoruz, hem

yazı içinde hem de alt imza yerinde değiştirilsin” deyin.

+905322920156  (Andrew  Brunson):  Imzalamadık.  Onlar,  imzalamak  istemiyorsak,  imzalamayacağımızı

söylediler.

zatanyar@icloud.com: Tamam. Avukatlardan haber bekliyorum.” şeklinde gönderilen mesaj
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avukat  sorduklarını,  mesajın  da  buna  ilişkin  olduğunu.   iddianamenin  ilgili  kısmında  geçen

Victor   adı ile ilgili olarak54  aslında mesajın çok önemli olmadığını ancak bu mesajın tercümesi

ile  ilgili  bir  karışıklık  olduğunu,  Victor’un  kendisine   iki  mail  adresi  verdiğini,  bu  mail

adreslerinin  Victor’un  kendisinin  kullandığı  mail  adresleri  olduğunu,  söz  konusu  mesajda

kendisinin  bunları   teyit  ettiğini,   Viktor’un  Amerika'da  yaşayan  bir  Çin'li  Kilise  Önderi

olduğunu. kendisinin onu Çin'de ki kilise önderleriyle tanıştırmak için Çin’de ki  kilisiyle bağlantı

kurmak istediğini, Betsy adlı bir Çin'li bayanın onları tanıdığını, kendisinin de  Victor'u  Betsy ile

tanıştırmak istediğini  ancak Çin'de  kilise  çalışmaları  hassas bir  konu olduğundan  Viktor’un

Betsy’e  ismini  doğrudan  vermek  istemediğini,  ancak  daha  sonra   Victor  ve  Bets’nin  kendi

aralarında  konuşmuş  olduklarını,   mesajda  Victor’un  kendisine,  Kore'nin  at,   Çin'in  ve

Endonezya'nın fil olduğunu söyleyen misyoner kardeşimizin adını sorduğunu daha önce  Rick

Ridings’in  de  bu  konudan  bahsetmiş  olduğuna  değindiğini,   bu  anlattığının  şifreli  bir  şey

olmadığını  ama  net  anlaşılmadığı  için  savcının  mesajın  şifreli  olduğunu  değerlendirdiğini

belirtmiştir.

Mahkeme Başkanlığımızca sanığın söz konusu mesajda  kendisini Betsy’e tanıştırırken

neden “Mike” diye tanıştırmak istediği hatırlatıldığında:

Sanık; Victor’un Çinli bir Amerikan vatandaşı olduğunu, Çin'e giderek tanımadığı  kilise

önderleriyle  kendi  ismini  vererek  konuşmak  istemediğini,  ilk  önce  Betsy  ile   tanışıp  onun

gerçekten  Hong Kong'ta  bir  kilise  görevlisi  olduğunu  teyit  etmek  istediğini,  zira  Çin'de  çok

Hristiyan olmasına ve  şimdi Çin hükumetinin kiliseleri basmıyor olmasına karşın bunun Çin’de

hassas bir  konu olduğunu, bunun  Türkiye'yle  ilgili  bir  konu olmadığını,  kendisinin de Çin'e

gitmiş  olduğunu,  orada  bir  kaç  kilise  ile  paylaşımlarda  bulunduğunu  ve  bir  ders  programı

hazırlamak istediklerini, Victor’un mesajda “1 yıllık program dersler ne olacak” diye bu konuyu

sorduğunu ve bunları konuştuklarını, başka notlarda yazıldığı gibi kendisinin “gelin sizde burada

İsa'yı paylaşın” diyerek Çinli'leri Türkiye'ye davet ettiğini,   onları hazırlamak için kültür dersi vb

konularda bir kaç ders vermelerini gerektiğini, Victor'la bunları konuştuğunu ifade etmiştir.

Sanık   iddianamede  yer  verilen  birtakım  kişiler  ile  görüşmelerine  ilişkin  mesaj

kayıtları ve telefonunda bulunan not kayıtları ile ilgili olarak yapmış olduğu savunmasına

54  Bahse konu mesaj (imessage) ile ilgili iddianamede yer alan kısım 

-Victor  adı ile kayıtlı  +16788172722  nolu  telefon hattı kullanıcı ile aralarında geçen yazışmada,

+905322920156 (Andrew Brunson)  Merhaba Victor.  Dün irtibata geçtiğimize çok sevindim. Senin için

aldığım mail adresleri market88 ve newgreatbiz – eğer yanlışsa lütfen düzelt. Çinli isimleri ve daha fazla bilgi için

Betsy(HK) ile görüşmeni istiyorum. Hürmetler! Andrew.

+16788172722 (Victor)  İkinizle  de  görüşmek  güzeldi.  Market88@securenym.net’i  kullan.  Beni  Betsy’e

tanıştırırken Mike diye tanıştır, Viktor değil. Lütfen bana bir yıllık konu veya planını gönder. Kore’nin at, Çin’in

deve ve Endonezya’nın Fil olduğunu ve bunların üç dalga olduğunu söyleyen misyoner kardeşimizin adı neydi?
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devamla;   iddianamede yer verilen  Meridith  ile  aralarındaki mesajın55 daha önce bahsettiği

üzere  İzmir'de  dernekleri altında açtıkları bir yardım dağıtım yeri   ile ilgili olduğunu , bunu için

uygun bir bina aradıklarını AGİT’in de bina aradığını,  burada bahsedilenin de  binanın nerede

olduğu, hangi yerin  uygun olacağı olmayacağı konularıyla ilgili  olduğunu, daha sonra bir yerin

kiralandığını  ancak  burada  Mültecilerle  ilgili  toplantı  yapmadıklarını  bunun  kayıtlarının

mahkemeye  sunulduğunu,   iddianamede  yer  verilen  Lee ile   aralarındaki  mesajda56 Lee’nin

Torbalı’daki bir çiftlikte bulunan gayri resmi bir kamptan ve kamptaki hasta birinden bahsettiğini,

buraya bir çok mültecinin toplanmış olduğunu, kendisinin bu kampa hiç gitmediğini,  Torbalıda

bir  çiftçinin  kendi  çiftliğinde  ki  bir  ambarı  mülteciler  için  kullandırdığını,  kendi  kiliselerine

katılan  ABD  vatandaşı  Lee  ve  Meridith’in  dernek  altında  açtıkları  insani  yardım  yerini

yönettiklerini, bu kampa da gidip geldiklerini, Kuşadası'ndan da giysi vb konularda yardım için

gidenlerin olduğunu, Doktor John FOWLER’ın Türkiye'de iyi tanınan ve bir çok tıp fakültesinde

ders veren biri olduğunu,  Lee ve Meridith’in hasta bu mülteci ile ilgili  Doktor John FOWLER’a

danıştıklarını,   Dr.FOWLER’ın burada ciddi  bir  sorun olabilir  diyerek  tedaviye  götürmelerini

önerdiğini,  iddianamenin bir çok yerinde yer verilen  Dan SLADE ile  aralarındaki mesajlara57

55   Bahse konu mesaj (imessage) ile ilgili iddianamede yer alan kısım 

- Meridith adı ile kayıtlı  +905070963795  nolu  telefon hattı kullanıcı ile aralarında geçen yazışmada,

+905070963795 (Meridith) Lee, binada herhangi bir gelişme var mı diye sormamı istedi. Siz başka bir şey

buldunuz mu? Yoksa Lee’nin bulduklarıyla mı devam edeceksiniz?

+905322920156 (Andrew Brunson) Agid’le bir saat içinde buluşacağım. O dün bakıyordu. Sonuçlarla ilgili

bu öğleden sonra haber veririm. Eğer sonuç diğerinden iyi değilse, onunla devam ederiz. Pazar gecesi ayrılmadan

önce mültecilik ile ilgili olanlarla beraber sen ve Mehmet’le buluşmak istiyorum.

56  Bahse konu mesaj (imessage) ile ilgili iddianamede yer alan kısım 

- Lee adı ile kayıtlı  +905399234172   nolu  telefon hattı kullanıcısı ile aralarında geçen yazışmada,

+905399234172  (Lee)  Kamplardan  birinde  acil  bir  durum  var.  Gelebilecek  olursa  Ömer’le  gitmem

gerekiyor.  Yaralı  bir  bacağı  olan  kadın var  ve Dr.  Fowler’a  göre  eğer  tedavi  edilmezse  kan pıhtısı  olabilirmiş.

Dolayısıyla gidip onu almam ve İzmir’e getirmem gerekiyor.

57  Bahse konu mesaj (imessage) ile ilgili iddianamede yer alan kısım 

- Dan Slade adı ile kayıtlı  +14166882130   nolu  telefon hattı kullanıcı ile aralarında geçen yazışmada,

22.04.2015 08:34:59(UTC+2) +14166882130 (Dan Slade) IHOP’dayım. Türkiye  ve Orta Doğu için çok

yoğun bir dua zamanı geçirdim.

22.04.2015  08:35:24(UTC+2},  +14166882130  (Dan  Slade)  Mike  Bickle’ın  Mayıs’da  Ermenistan’da

olacağını biliyor musun?

22.04.2015  10:00:25(UTC+2),  +905322920156  (Andrew  Brunson)  Merhaba  Dan.  Sanıyorum  ki  bir

merasim veya uzlaşma toplantısı sebebiyle orada olacak. Ermeni soykırımının 100. Yıldönümü. Bugün Suriyeli Kürt

işini bitirdik. 15 erkek ve kadın var. Ihop’ta sana hürmetler. Andrew.

22.04.2015 15:15:35{UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) Çok iyi

22.04.2015  23:54:01(UTC+2),  +905322920156  (Andrew  Brunson)  Whatsapp’a  bak.  Bir  fotoğraf

gönderdim.

23.04.2015 03:15:22(UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) İnanılmaz. Bunu basabilir miyiz?
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yer  verildiğini,  hepsine  bakmaya  gerek  olmadığını,  ancak  en  sonunda  savcının  yaptığı

değerlendirmesi  ile  ilgili  olarak;58   Mike  BİCKLE isimli  şahsın  sözde  Ermeni  soykırımı

iddiasıyla ilgili yapılacak toplantı nedeniyle orada olacağını söylediğin ancak bunu sadece tahmin

ettiğini,   Mike BİCKLE’ın  Amerikalı bir din adamı olduğunu,  o tarihte Türk Hristiyanlar’ın

Ermenistan'a  gideceğini  duyduğunu,  Mike  BİCKLE duacı  olduğundan  onun  da   Ermeni

Hristiyanlarla birlikte oradaki toplantılara katılmak isteyeceğini tahmin ettiğini, Ermeni ve Türk

konusunun  kendisini  ilgilendirmediğini,  bunun  Ermeniler'le  Türkler  arasında  ki  bir  konu

olduğunu,
26.06.2015  15:06:30(UTC+2),  +14166882130  (Dan  Slade)  Selam  Andrew.  Kobani’deki  son  saldırıda

bağlantılarımız ne durumda?

26 06.2015 15:11:46(UTC+2), +905322920156 (Andrew Brunson) Öldürülenlerden en az beş tanesi yeni

inananların yakınlarıydı. Diğer yakınlar ya yaralı ya da kayıp.

26.06.2015 15:12:44(UTC+2). +14166882130 (Dan Slade) Tanrım, onlara yardım et. Bana haber vermeye

devam et.

16.09.2015 19:23:54(UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) Hassan’dan bir mesaj aldım. Bu hafta ABD’den

bir çok kişi gelecekmiş. Karşılaşma ve çatışma olacağını söylüyor.

16.09.2015 19:48:11(UTC+2), +905322920156 (Andrew Brunson) Hat çok çekmeyen bir yerdesin sanırım.

Ghassan  ile  görüştün  mü ?  Acaba  bu onunla anlaştığımızdan sonra  mı  oldu.  Bu iptal  edeceğimiz  anlamına  mı

geliyor?

16.09.2015 19:49:09(UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) Bilgiyi mesaj ay yıl. Tekrar ertelememiz gerek

gibi görünüyor.

16.09.2015 19:49:25(UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) Aramadan ziyade mesaj atalım.

16.09.2015 19:50:32(UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) John o zaman ne yapacağımızı merak ediyor.

16.09.2015 19:50:46(UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) Ukrayna’da daha uzun kalacağım.

16.09.2015  19:51:22(UTC+2),  +905322920156  (Andrew  Brunson)  Sanırım  Cuma  günü  Totonto’da

konuşabiliriz.

16.09.2015 19:23:29(UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) Evet.

16.09.2015 19:51:50(UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) İyi yolculuklar. Bir güncelleme iste.

16.09.2015 19:52:14(UTC+2), +905322920156 (Andrew Brunson) Önerdiğin güncellemeyi Air Canada’ya

söyleyeceğim.

16.09.2015 19:57:46(UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) Dan adını söyle yeter. Onlar biliyor.

18.09.2015 14:35:00(UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) FYI Bu sabah öğreti vermiyor. Onun asistanı

18.09.2015 14:35:38(UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) Ofise 1 gibi geleceğim.

18.09.2015 14:51:16(UTC+2), +905322920156 (Andrew Brunson) Uğrayacağız.

18.09.2015  21:32:29(UTC+2),  +905322920156  (Andrew  Brunson)  Merhaba  Dan.  Arka  sıralar  için  ve

getirmediğin kıyafetler için çok mutluyuz. Senin için giyinik geldik. Önerin için teşekkürler.

18.09.2015 23.14:05(UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) Sizi arıyorum.

3.11.2015 18:11:22(UTC+2), +905322920156 (Andrew Brunson) Merhaba Papaz Dan. Telefonda mevcut

başkan ile ilgili çok şey söylemek istemiyorum. Türkiye’de hassas zamanlar. Umarım her şey yolundadır. Gwen’e

selamlar.

3.11.2015 18:42:05(UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) Ponyatna

3.11.2015 18:42:31(UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) Rusça’da “anlamak” anlamına elir.

1.12.2015 16:34:37(UTC+2), +905322920156 (Andrew Brunson) Merhaba Papaz. Birkaç gündür ilahiyi 29

kere okuyorum. Aklıma geldiniz. Esenlikler.

1.12.2015  16:46:50(UTC+2),  +14166882130  (Dan  Slade)  Teşekkürler.  Şu  anda  Ekvador  ülkesindeyim.

Daha önce duydun mu?

1.12.2015 16:49:23(UTC+2), +905322920156 (Andrew Brunson) Kanada’nın güneyi, sanırım.
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Bundan başka iddianamenin 35. sayfasında yer alan savcılık değerlendirmesinin devamı

ile ilgili olarak,  Kobani'de öldürülen 5 kişinin kendi bünyelerine kattıkları bağlantı noktaları olan

kişilerin yakınları olduğunun yazıldığını, daha öncede anlattığı üzere DEAŞ’ın saldırı yaptığını

ve iman  edenlerin  akrabalarından öldürülenler  olduğunu,  mesajlarda bunu  Dan'a anlattığını,

Suriyeli  Kürt'lerden oluşan 15 erkek ve kadın grubunun vaftiz  işlemlerini  yaptıkları  ile  ilgili

değerlendirmeye  de  katılmadığını  bunun  yanlış  anlaşıldığını,  bu  konuda  daha  önce  açıklama

yaptığını, iddianamede yer verilen Mau adlı kişi  ile  aralarındaki mesajla ilgili olarak;59 Suruç'ta

ki  patlama  sırasında  ve  iddia  makamının  değerlendirmesinde  verdiği   23/07/2015  tarihinde

1.12.2015 16:51:14(UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) Sen burada büyüdün, değil mi?

1.12.2015 17.03:34(UTC+2), +905322920156 (Andrew Brunson) Aslında Meksika. Yeterince yakın.

1.12.2015  17:30:09(UTC+2),  +14166882130  (Dan  Slade)  Evet.  Hatırlayıp  hatırlamadığını  kontrol

ediyorum.

2.12.2015 13:43:36 (UTC+2), +905322920156 (Andrew Brunson) Unuttuğum bir şey var. Ukrayna ziyareti

sırasında Türkiye’ye de uğrama olasılığından bahsetmiştin. Bu olasılığın tarihleri nelerdir? şeklinde mesajlar olduğu,

Mesajlar içerisinde;

22.04.2015  08:35:24(UTC+2},  +14166882130  (Dan  Slade)  Mike  Bickle’ın  Mayıs’da  Ermenistan’da

olacağını biliyor musun?

22.04.2015  10:00:25(UTC+2),  +905322920156  (Andrew  Brunson)  Merhaba  Dan.  Sanıyorum  ki  bir

merasim veya uzlaşma toplantısı sebebiyle orada olacak. Ermeni soykırımının 100. Yıldönümü. Bugün Suriyeli Kürt

işini bitirdik. 15 erkek ve kadın var. Ihop’ta sana hürmetler. Andrew.

28.01.2016 15:23:53(UTC+2), +905322920156 (Andrew Brunson) General  Dan. Neredesin? Seni birkaç

dakika yakalayabilir miyim? Seni bir saat içinde ararım. Türkiye’de misin yoksa ABD’de mi?

28.01.2016 17:25:50(UTC+2), +905322920156 (Andrew Brunson) Türkiye

28.01.2016 17:26:09(UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) Tamam

28.01.2016 17:27:55(UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) Kasım 1-4 arası benim için uygun. Senin için de

uygun olduğunu görüyorum. 1 saate kadar arayacağım.

17.03.2016  21:00:36(UTC+2),  +905322920156  (Andrew  Brunson)  Merhaba  Albay  Dan.  Neredesin?

Factime’ı gördüm ve geri aradım ancak ulaşamadım.

 

15 Temmuz darbe girişiminden sonraki yazışmalar;

16.07.2016 00.06:11(UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) Çocuklar iyi  misiniz? Evet. Bu durumda kim

kazandı bellki değil. Sizin ziyaretiniz için hazırlanıyoruz.

16.07.2016 00.09:09(UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) Sizi düşünüyorum çocuklar. Güvende kalın.

21.07.2016 11.36.05(UTC+2), +14166882130 (Dan Slade) Size ulaşmaya çalışıyorum. İyi misiniz?

21.07.2016 12:38:51(UTC+2), +905322920156 (Andrew Brunson) Merhaba Dan. Teşekkürler. Evet. Ben

iyiyim. Sana cevap veremediğim için üzgünüm. Dün Norine’le buluşmak için Amerika’ya uçuyordum. Üç haftalığına

çocuklarla olmak için Amerika’ya gelmeyi  aylar önce programladık ve Türkiye için ilginç bir zamanda bu oldu.

Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk-İsa’ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu.

Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu

başka bir  sallama.  Sanırım olaylar  daha da kötüye  gidecek.  Sonunda biz kazanacağız.  Seninle yakında iletişime

geçmek üzere. Merhaba Dan. Kanada’da mısın? Ne zaman konuşabiliriz.

58  Bahse konu mesaj (imessage) ile ilgili iddianamede yer alan ve sanığın bu konudaki savunmasını hasrettiği  iddia
makamı  değerlendirmesi;

“Görevi  ve açık ismi  tespit  edilemeyen sohbette  geçen  Mike BİCKLE isimli  şahsın sözde Ermeni
soykırımı iddiası ile ilgili  yapılacak toplantı nedeniyle orada olacağı Andrew BRUNSON tarafından beyan
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Suruç’ta olmadığını, avukatının da bunu HTS kayıtlarını kontrol ettiğini ve HTS kayıtlarını da

orada  olmadığını  gösterdiğini,  Diyarbakır’a  gittiği  tarihte  herhangi  bir  kaos  ortamının  da

olmadığını, Sur ilçesinde ki hendek savaşları sırasında da orada bulunmadığını, 29 Haziran 2015

tarihinden  sonra  oraya  gitmediğini,  Mesajda  Mau  adlı  kişiye  Suruç'tayım  dediğini,  o  tarihte

kiraladıkları evi kapatmak için 02 Şubat 2016'da orada bulunduğunu 2-3 gün kaldığını, kendisinin

bunu öncesinde Haziran'dan Şubat'a kadar ara vermiş olduğunu,  Kiraladıkları  evi kapatıp İzmir'e

döndüklerini ifade etmiştir.

Sanık   GÖKTAŞI KOD adlı  gizli  tanığın kendisi   hakkındaki  tanıklığı  ile  ilgili

yapmış  olduğu savunmasının bu kısmında;   tanığın ifadesinden bir kadından ders aldığının

anlaşıldığını,  bu  nedenle  tanığın  da  kadın  olmasının  gerektiğini,  kiliselerinde  senede  bir  kez

ruhsal  özgürlük  bulmak  olarak  isimlendirdikleri  “yedi  adım”  adlı  derslerin  verildiğini,  bu

derslerin  genelde  toplu  olarak  yapıldığını,  ancak  kişi  çok  sorunlu  olursa  bu  dersin  birebir

yapıldığını, tanığın katıldığını ifade ettiği bu dersi ona eşinin verdiğini, zira  eşinin çok az kişiyle

bu dersi  birebir  yaptığını,  tanığın ayrıca Figen ŞENDUR'dan ders almış  olduğunu,   gerek bu

husular gerekse hedef aldığı kişiler  ve tanık levent Kalkan ile benzer şeyleri dile getiriyor olması

nedeniyle tanık Levent'e yakın biri olması gereği gibi hususları nedeniyle   Gizli tanığın az çok

kim olduğun tahmin  ettiğini,  bu durumda olan  tek kişi  bulunduğunu,  bu kişinin  yanı  tanığın

kiliseden çok net kötü bir şekilde ayrıldığını,  bu durumun tanığın ifadesi değerlendirilirken göz

önünde bulundurulması gereğinden önemli olduğunu, bu kişi ilk tahmin ettiğim kişiyse bir kaç

şey  anlatmak  istediğini,  Birincisi,  tanığın  annesinin  bir  büyücü  olduğunu  ve  kızının  da

büyücülükte  bulunduğunu,  kızın  çok  sorunları  olduğunu,  bu  yüzden  eşiyle   yedi  adım  adlı

derslerini  birebir  yaptığını,  İkincisi   tanığın  o  tarihlerde  dernek  başkanları  olan  Duygu

ÖZYÖRÜK  hakkında  dedikodu  yaptığını,  insanlara  Duygu’nun  yabancı  bir  ülkenin  ajanı

olduğunu  söyleyerek  kilisede  önemli  bir  görev  yapan  dernek  başkanlarını  kendilerine  ve

edilmiş, yine mesajlarda geçen Kobani’de öldürülen 5 kişinin kendi bünyelerine kattıkları bağlantı noktaları
olan kişilerin yakınları olduğu, bu sebeple öldürülen bu kişilerin ailelerine yardım etmesi için Tanrı’ya dua
ettikleri  ve  üzüldükleri,  yine  Suriye’li  Kürtlerden  oluşan  15  erkek  ve  kadın  grubunun  vaftiz  işlemini
yaptıklarını  belirterek  Kürtler  üzerinde  yürüttükleri  illegal  faaliyetlere  legal  zemin  hazırladıkları
anlaşılmıştır.”

59  Bahse konu mesaj (imessage) ile ilgili iddianamede yer alan kısım 

- Mau adı ile kayıtlı  +34618906092   nolu  telefon hattı kullanıcı ile aralarında geçen yazışmada,

21.07.201509.01:08 (UTC+2),  +34618906092 (Mau) Dün Suruç’ta  olanları  yeni  öğrendim. Herkese dua

ediyorum.

22.07.201517:05:58 (UTC+2), +34618906092 (Mau) Nasılsınız?

23.07.201521:13.40  (UTC+2),  +905322920156  (Andrew  Brunson)  Merhaba  Mau.  İyiyiz.  Dairemiz

saldırının olduğu binanın birkaç bina ötesinde. O dönemde kilise kampımızı yapıyorduk. Soru sonuçlar ne olacak.

Doğuda  yüksek  tansiyon var.  Tabi  ki  dünyanın  bu kısmında her  zaman zorun  var.  Bazıları  Kürtleri  şiddet  için

provake ediyor,  yani  burada bir müdahale olabilir.  Kim bilir?  Umarım seninle ilgili  herşey yolundadır.  Tarihler

kesinleştiğinde haber ver. Esenlikler. Andrew.
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başkalarına kötülediğini,  bu kişinin Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT), hükümet ve devlet ile  güçlü

bağlantılarının olduğun söyleyerek, kiliseye katılan bir MİT ajanı  olduğunu, kendisinin bu kişiyi

bildiğini  ancak adını söylemeyeceğini  ifade ettiğini,   kendisinin onun  bu iddiaları  karşısında

kilisede bir  MİT ajanı var ise herhalde kiliseye katılmak istemiş ve katılan olmuştur diyerek

bunun  kendisini  rahatsız  etmeyeceğini  söylediğini,  çünkü  aslında  her  şeyi  açığa  koymayı,

devletin gizli bir şey yapmadıklarını bilmesini ve kendilerinden  şüphelenmemesini kendisinin de

istediğini , bu kızın başka insanlara   güvendiğiniz insanların arasında bir   MİT ajanı olduğunu

söylemesinin bir aile gibi olması gereken kilisede asıl sorun olduğunu, bir ailede güven yoksa o

zaman ilişkilerin bozulacağını,  insanların onun bu söylediği nedeniyle birbirine “acaba bu mu?”

diyerek baktığını, bu kişinin sahte bir imanlı olduğunu ve  kiliselerine güvensizlik yayılmasına

sebep olduğun, bir çok ilişkilere zarar verdiğini, bu kişinin ayrıca  Beşir YILMAZ adlı kişiyi de

hedef  alarak yapmadığı  bir  kaç şeyi  ileri  sürdüğünü, Beşir  YILMAZ’a kin beslediğini,  kendi

kocasını da kışkırttığını fakat  iki yıl sonra kocasının geldiğini kendileriyle ve Beşir'le barıştığını,

eşinin yanlış yaptığını söyleyerek itiraf ettiğini, nihayetinde bu kişinin “devlete ve MİT'e benim

güçlü ilişkilerim var” şeklinde kendilerini tehdit ederek kiliseden kendi inisiyatifiyle ayrıldığını,

kendilerinin  uzaklaştırmadığını.  zaten  bu  kişinin  kiliselerinde  tahminen  2003-2004  yıllarında

birkaç ay kalmış olduğunu, kendi kiliselerinden ayrıldıktan sonra kiliselerinden kendi hizmetlerin

kurmak  için  ayrılmış  küçük ve  bereketli  bir  topluluğa  katılarak  bir  kaç ay içerisinde  onu da

mahvettiğini, tanığın ifade ettiği gibi kiliselerine gelenlerin çoğunluğunun  Kürt olmadığını, gizli

tanığın  kiliseye  katıldığı  zaman  mülteci  hizmetini  başlamadığını,  ifadelerinde  geçen  Suriye'li

Mehmet’in  asıl  isminin  Mohammad AHMAD, olduğunu,  Suriye  vatandaşı  olan   Muhammed

Ahmad’ın  2008 yılında Yeni Doğuş Kilisesine gelerek orada Hristiyan olduğunu,  Suriye'de 2,5

yıl   devlete  askerlik  yaptığını,  dağlara  kaçan  ve  PKK'ya  katılan   kişilerden  olmadığını,

Muhammed Ahmad’ın  Türkiye'ye  Suriye pasaportuyla geldiğini ve Suriye  savaşı başlamadan

önce  Ankara'da  Birleşmiş  Milletler,  Temsilciliğine  mülteci  olmak  üzere  başvurduğunu,  Türk

Devleti’nin onu Denizli'ye gönderdiğini ve orada emniyet denetimi altında kaldığını.  Bir başka

kilise katılanı olan ve kendisine de gitar dersi veren Belçikalı bir kadınla evlediğini,  bu teklifin

Belçikalı kızdan geldiğini, kızın kendisinin ona yaklaştığını ve teklifte bulunduğunu daha sonra

Denizli'ye taşınarak orada evlendiklerini,  önce Denizli'de kaldıklarını, sonra ikamet için İzmir

Emniyetine  başvurduklarını,  emniyetin  Muhammed Ahmad’a  oturma izni  ve ikamet  tezkeresi

verdiğini,  Muhammed  Ahmad’ın babası  ve  annesi  Türk  vatandaşı  olduğunu  ancak  onu

kaydetmediklerini,  bu  yüzden  onun  da  Türk  Vatandaşı  olmak  istediğini,  Kiliselerine  katılan

Danimarkalı iş adamının Per SVENNİNGİSE’nin Muhammed Ahmad’ın durumunu bildiğini, iş

yerine ara sıra gelen  o tarihte  İzmir  Emniyet  Baş Müdürü olup halen Antalya  Emniyet  Baş

Müdürlüğü görevini yürüten Cemal Bey ile tanıştırdığını, Muhammed Ahmad’ın sorununu ona

anlattığını,  Cemal  Bey’in  onu   Ankara   Emniyetine  gönderdiğini,  orada  yapılan  araştırma

47



neticesinde  evrak  eksikliğinden  vatandaşlık  alamadığını  ve   daha  sonra  eşinin  Belçika’ya

gittiğini, gerekenleri sağladıktan sonra 2016 yılının Mart ya da Nisan ayında vize alarak eşine

bağlı olarak Belçika'ya göç ettiğini,   Denizli, İzmir ve Ankara emniyetinin o dönem bu adamı

araştırdığını, PKK'lı ise niçin almadıklarını, devletin bilmediğini kendisinin nereden bileceğini

Muhammed Ahmad’ın polisten kaçan saklanan biri olmadığını ifade etmiştir

GÖKTAŞI  KOD  adlı  gizli  tanığın  kendisi  hakkındaki  beyanları  ile  ilgili

savunmasının devamında; Gizli tanık Göktaşı’nın kiliselerine hizmette hiç bulunmadığını, onun

iddia ettiği gibi Beşir YILMAZ’a hiçbir zaman kilisede bir görev ya da sorumluluk verilmediğini,

tanığın  Beşir  YILMAZ’ın  konuşma  yaptığı,  vaaz  verdiği,  kilisenin   onun  elinde  kaldığı

ifadelerinin doğru olmadığını, Beşir Yılmaz’ın gençliğinden beri boyacı olarak çalıştığını, bir kaç

çocuğu olduğunu, hemen hemen sağır biri olduğunu, gizli tanık Göktaşı’nın dediği  gibi kilisede

dağdan  inen  biri  olmadığını,  böyle  bir  şey  duymadığını,  Suriyeli  Mehmet’in  (  Muhammed

Ahmad) askerlik yaptığını, Suriye devletinden pasaport aldığını, Beşir’in  haftada 6 gün çalışan

hemen sadece ailesini geçindirmeye çalışan biri olduğunu, gizli tanık Göktaşı’nın mültecilerin

Diriliş Kilisesi binasında kaldığı yolundaki ifadelerini de doğru olmadığını,  kiliselerinde kalmak

için  mültecilere  izin  vermediklerini,  kedisinin  kiliselerinde  siyasi  konuşmaları  engellemeye,

önlemeye çalıştığını, daima kiliseye siyaset girmesin dediklerini, kesinlikle PKK'yı destekleyen

konuşmaları kabul etmediğini, ve bunu bir çok vaazında tamamen farklı bir şekilde anlattığını,

burada kardeşlik olsun ve sevgi olsun şeklinde vaazlar verdiğini, kiliselerinde Türk devleti asker

ve polis hakkında olumsuz konuşmalar duymadığını, buna izin vermeyeceğini,  tam tersine kutsal

kitapta önderlerinize, liderlerinize, siyasi liderlere  dua edilsin  dendiğini,  kendisinin de  kilisede

hep bunu öğrettiğini,  hemen hemen her Pazar günü toplantılarında, devlet için , hükümet için,

Cumhurbaşkanı için de dua ettiklerini,  kiliseye bağlı dua evinde de  her gün Türkiye için bereket

duaları  edildiğini,  gizli  tanık  Göktaşı’nın  eşi  hakkında  söylediklerinin  de  yalan  olduğunu

kendisinin  resmi  olarak  Mayıs  1992  yılında  kilise  görevlisi  olarak  atandığını,   kilisenin  baş

önderinin kendisi olduğunu, eşinin atanmadığını, kendisinin eşi hakkında “ benim peygamberim”

ifadesini  hiç kullanmadığını, gizli tanık Göktaşı’nın  eşi ile ilgili  bir çok şey söylediğini,  eşine

kin beslediğini,  eşinin tek başına kilise disiplini uygulamadığını, birini düzeltmek gerektiğinde

bundan  kendisini haberdar edildiğini,  aksinin olmadığını,  olmadan kilisede  bir  kişi  ile ilgili

sorun  olduğunda genelde bir kaç kişiye danışıldığını, hassas konular olabileceğinden  daha çok

da Türk vatandaşlarına da danışıldığını  ve çoğu zaman onların bu kararlara dahil olduğunu, gizli

tanığın  kiliselerini   iyi  tanımadığını,  örneğin  gizli  tanığın  söylediğini  aksine  ifadelerinde

bahsettiği  Cris  ve  Per  ve  Annette’in   ABD  vatandaşı  olmadıklarını,  onların  Danimarkalı

olduğunu,  Etienne’i   de  Amerikalı  olarak  tanıdığını  ancak  ,  Etienne’nin  Güney  Afrikalı.

Olduğunu, Yohan,  Salih ERSOY, Mustafa Yuhan KINA adlı birilerinin kiliselerinde olmadığını,

Gizli  tanığın  Emin  ve  AGİT’in   ortadan  kaybolduğundan  ve  belki  dağlara  gitmiş
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olabileceklerinden  bahsettiğini,   kendisini  soyadını  Şahin  olarak  hatırladığı  Emin  adlı  kişinin

dağlara  Türk askeri olarak dağlara gittiğini ve orada PKK'yla çatışmada kurşun yediğini, bir kaç

santimle ölümden kurtulduğunu, tedavi görürken kiliselerine döndüğünü ve, İzmir'de kaldığını,

tedavisi  bittikten  sonra  askerliğini  tamamlamak  üzere  bir  daha  dağlara  gönderildiğini,  gazi

olduğunu,  asıl  adı  Siraç  AKAY olan AGİT'in  ise  Deniz  Kuvvetlerinde  askerlik  yapmak  için

gittiğini, askerliğini yaptığını  ancak daha sonra ortadan kaybolduğunu,bu kişinin Türk Vatandaşı

ve  Batmanlı  olduğunu,   Kiliselerinde  Yuriko  diye  Meksikalı  bir  kadın  olduğunu,  kendisinin

kimseyi evlendirmediğini, kiliselerinde böyle bir şey olmadığını, gizli tanığın bunun için örnek

verdiği Suriyeli Mehmet’in (Muhammad Ahmad) evliliğinde  Belçikalı kız’ın  Mehmet'e çıkma

teklif ettiğini, kendisinin siz evlenin diye bir telkininin olmadığını, bu kararı kendilerinin almış

olduğunu, bunun kendileri için de sürpriz olduğunu,  gizli tanık Göktaşı’nın  kendisi hakkında

Suriyeli  Mehmet’e  ikamet  sağlamak  için  bunu  yaptırdığını  ileri  sürdüğünü,  oysa  kendisinin

kendisi için ikamet alamadığını, bunu başkaları için nasıl sağlayacağını bilmediğini, gizli tanığın

kendisi için yine PKK'lıları  evlendirdiğini söylediğini,  örnek gösterdiği Agit’in evlenmediğini,

bekar biri olduğunu,  kendisinin  Semih ŞENDUR-Figen ŞENDUR,  Handan YILMAZ, Duygu

ÖZYÖRÜK,  İrfan  İVRALI, soyadını hatırlamadığı marangoz Hüseyin ve  Suriyeli  Mehmet’in

düğün törenlerini yaptığını,  bu kişilerin PKK'lı olmadığını, düğün törenlerini yaptığı 6 kişinin

Türk  olduğunu  yalnızca  Suriyeli  Mehmet’in  Kürt  olduğunu,  Yine  gizli  tanık  Göktaşı’nın

PKK’lıların Dua evinde kaldığını ileri sürdüğünü,  Konak Dua Evi’nin  dernek altında açıldığını,

orada  bir  istisna  olarak  7/24  yalnızca  bir   duacının   kaldığını,   bunun da  bir  istisna  durum

olduğunu,  Yurt  dışından  gelen  duacı  grupların   veya   Türkiye'de  başka  kiliselerden  gelen

duacıların dua etmeleri  için  burada kalmalarına izin verildiğini,  önceki bahislerinde adı geçen

Danimarkalı  iş  adamı  arkadaşı  Per  SVENNİNGİSE’in  iflas  ettiğini,  toparlanmaya   çalıştığı

dönemde onun da dua evinde kalmasını sağlamak istediğini, bunu görevlilerle konuştuğunu fakat

uygun görülmediği için oraya yerleştiremediğini, yani kendi en yakın arkadaşlarından biri için

bile  istisna   sağlayamadığını,  bu  durumda   mülteciler  için  böyle  bir  şeyin  kesinlikle

yapılamayacağını ve yapılmadığını, Gizli tanık Göktaşı’nın kilisede Türk'lere görev verilmediği,

sadece  Kürt'lere  görev  verildiği  sözlerinin  de  tamamen  yalan  olduğunu,  Dernek  Başkanları

Handan Yılmaz, ondan sonra gelen Duygu Özyörük ve, soyadını hatırlamadığı  Umut’un  Türk

olduklarını,  Diriliş  Kilisesinde vaaz verecek birini  burada vaaz vermeden önce  Manisa’da ki

temsilciliklerine göndererek tecrübe kazanması için daha küçük bir topluluğa vaaz  verdirdiklerini

kendisinin  bu  şekilde  Manisa’da  ki  temsilciliklerinde  vaaz  verdiğini  hatırladığı   10-11  kişi

içinden sadece  1 kişinin Kürt olduğunu Mustafa, Sibel, Handan, Bedros, Neşe, Duygu, Tamer,

Umut,  İrfan,  Semra adlı  bu  kişilerin   Türk  sadece    Mehmet'in  Kürt  olduğunu.  Bunun  gibi

kilisenin parasal işleri ile  yine Türk vatandaşı olan Duygu ve Neşe ile  eşinin ilgilendiğini, bu

diğer iki kadının da  Türk olduklarını,  İmanlılara  İsa'nın ölümünü hatırlatmak için Kiliselerinde
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her hafta yapılan, şarap ve ekmek dağıttıkları,  Ravin Sofrası törenini   düzenleme görevini yine

bir Türk olan Neşe'ye verdiğini, bu tören için iki kişi gerektiğini, Neşe’nin  her hafta  iki kişiyi

isteğine göre seçtiğini  ve bunun için kendisine  haber  vermediğini,  bundan başka kiliselerine

gelen  çoğu  kişinin   Türk  kökenli  olduğunu,  kilise  için  toplanan  ondalık  denilen   bağışlar’ı

toplama işini  zaman zaman Beşir’in yaptığını  ama genelde ön sırada oturan kim varsa o kişiyi

çağırarak ona yaptırdığını,  gizli tanık Göktaşı’nın sürekli Kürt'ler için yardım istediği yolundaki

sözlerini  de  doğru  olmadığını,  mülteciler  için   ancak  2014 sonbaharında   yardım toplamaya

başladıklarını, gizli tanık Göktaşı’nın Kiliselerinde  Kürtlerin çoğunlukta olduğunu söylediğini,

kendisinin  kilisedeki  Kürt  kökenlilerin  sayısının  sadece  6-7  kadar  olduğunu  hatırladığını,

kilisenin  çoğunluğunun  her  zaman  Türk  kökenli  olduğunu,  Türkiye'de  büyüyen  birinin  bir

başkasını gördüğünde onun Kürt kökenli ya da Türk kökenli olduğunu ayırt edebileceğini ancak

kendisinin  ayırt  edemeyeceğini,   mesela  Beşir  Yılmaz’ın   babasının  Türk,  annesinin  Kürt

olduğunu, bu şekilde bir kaç kişi bulunduğunu, ayrıca kilisede  Kürt'lüğünü öne koyan bir kaç

kişi   olmuş  olabileceğini   ama  çoğunluğun   öyle  olmadığını,  gizli  tanık  Göktaşı’nın  kendisi

hakkında  “Kürt-Türk sorunu olursa Samos'a  kaçarım”   dediği  yolundaki  sözlerinin  de gerçek

olmadığını  böyle  bir  söz  söylemediğini,   gizli  tanığın  lider  toplantısına  son yıllarda  Suriyeli

Mehmet’in   (Muhammad  Ahmad)  katıldığını  söylediğini,     başka  Kürt  kökenli  lider

olmadığından Mülteci hizmeti başladıktan sonra Suriyeli Mehmet’in   kiliseyi çok açtığını, bunu

daha  önce  anlattığını,  tabi  ki   kendisinin  orada  hizmet  eden  Mehmet,  Agit  ,  Abdullah  ve

Meredith'le ya da başka kiliseden yabancılar ile görüşüyor olduğunu, gizli yaptığı bir toplantılar

olmadığını,  Beşir’in  hiçbir  zaman  önderler  toplantılarına  katılmadığını,  bunun  da  bir  yalan

olduğunu,   kiliselerinin  yürüttüğü  meyve  ağacı  dikme  projesinin  hiç  olmadığını,  TEMAV

Vakfını tanımadığını, nerede olduğunu da bilmediğini, ağaç dikmenin iyi bir şey  olduğunu ancak

hayatı boyunca  ağaç dikmediğini, bunu  kiliselerine katılanlara sorulabileceğini, kitap bastırarak

Suriye’ye  geçirmediğini,başka  tanıkların  da  ifadesinde  geçen  Ziyajin  adlı   Kürtçe  İncil’i  hiç

görmediğini,   ne zaman bastırıldığını hiç bilmediğini, bunun belki kendisi cezaevine girdikten

sonra olmuş olabileceğini. Hiç kitap dağıtmadığını, aslında kiliselerine gelip İncil isteyen kişilere

verebildiklerini ama sokağa çıkıp hiç dağıtmadıkların,  Etienne MİN’in  kilisenin parasıyla  hiç

ilgilenmediğini,  Etienne  MİN’in 2013 yazından sonra başka hizmete  odaklandığını   ve  daha

sonra  da  taşındığını,  gizli  tanık  Göktaşı’nın  ifadesinde  geçen   “Arvalya”  bir  çok  kilisenin

kullandığı bir kamp yeri olduğunu, kendilerine ait olmadığını, Orayı yönetenlerin ve kuralların

olduğunu bir çok kilisenin bu yeri kullandığını, burada PKK'lılara  izin verilmeyeceğini, kendi

kontrolleri altında olan bir yer olmadığını,  kiliselerini  senede bir kaç defa değil  yılda bir  orada

iki üç gün kamp yapıyorduk ve bu iki ya da üç gün süren kamp yaptığını, gizli tanık Göktaşı’nın

bunu da yanlış anlattığını, Müslüman liderle toplantı yapıp iftar yemeklerine katılmadığını, böyle

bir şeyin hiç olmadığını, bunun inancına aykırı  bir şey  olduğunu,   Zaki SAPHİRA diye birini
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tanımadığını, Murat TULAY’ın  Diriliş Kilisesinde vaaz vermediğini, Murat TULAY’ın  2000’li

yılların  başlarından  Karataş  Kilisesine  katılmakta  olduğunu,  daha   sonra   Selçuk'ta  bir  İncil

okuluna katıldığını,   staj  yapmak istediğinde  Erich WİEGER’in onun Yeni Doğuş Kilisesine

gelmesini  istediğini  ve  Erich’in  ona  öğretmenlik  yaptığını,  2004  ya  da  2005  yılında  yaptığı

stajdan sonra belki bir yıl daha kaldığını ve  2007 yılında kiliseden ayrılarak Balçova'da kendi

kilisesini  açtığını  ve   onu  yönettiğini,   bir  dönem  ara  vererek  Ukrayna’ya  gittiğini,  orada

Ukrayna'lı  bir  kadınla  evlendiğini,  çocuklarını  n  olduğunu,  Türkiye'ye  döndüğünde  Diriliş

Kilisesine geldiğini ve kiliseye katılmaya başladığını fakat ona  kilisede bir görev vermediklerini,

Tom  CRAİG  adlı  kişinin  kiliselerinde  belki   bir  kere  vaaz  olabileceğini,  onun  hep  duaya

odaklanan  biri  olduğunu,  Kürtler'den  bahsetmeyeceğini,  gizli  tanık  Göktaşı’nın  ifadesinin

sonunda anlattığı gibi bir duanın kiliselerinde hiç yapılmadığını,60 bunu saçmalık olduğunu, zaten

bu ifadesinde geçen şeyin de hatalı olduğunu basit örnek verecek olursa İsrail'in 11 oymağının

olmadığını, 12 tane olduğunu, bunun  tarih olarak da yanlış olduğunu, gizli tanık Göktaşı’nın

bunu uydurduğunu ifade etmiştir.

Levent KALKAN adlı  tanığın kendisi hakkındaki  beyanları ile ilgili olarak devam

ettiği  savunmasında  sanık;  Tanık  Levent   KALKAN’ın  Yeni  Doğuş  Kilise'sine   düzensiz

katıldığını,  birkaç defa ara  verip ayrıldığını daha sonra dönüp devam etmek için izin istediğini

ve  af  dilediğini.  4  aylık  “Yürek”  adlı  derslere  katıldığını,   dersler  bitince  kötü  bir  şekilde

ayrıldığını,  sonradan katıldığı  Kuşadası Kilise'sinde kendilerini  kötülediğini,  bir  ara cezaevine

girdiğini, çıktıktan sonra Diriliş Kilisesine dönmek istediğini, özür dileyerek geldiğini, onu kabul

ettiklerini. 2015 yılının ilk aylarında yeni kilise kurmak isteyen bir aileyle birlikte ve kilisenin

bereketiyle kiliseden bir daha ayrıldığını, Tanık Levent  KALKAN’ın öfkeli bir adam olduğunu,

içten içe giden biri olduğunu,  iş yerlerinde hep sorun yaşadığını, sürekli bir iş bulamadığını ifade

etmiş

Daha sonra savunmasına devamla;  Tanık  Levent   KALKAN’a göre  kendisinin  üç

vatandaşlığının bulunduğunu ancak bunun  doğru olmadığını, yalnızca Amerika vatandaşlığının

olduğunu,    ibadetlerine   katılan  sayısını  abarttığını,  Yeni  Doğuş  Kilisesinde  100-150   kişi

olmadıklarını,  belki 50-60 kişi ancak olduklarını,   toplantı  salonu kapasitesinin zaten 125 kişi

60  Gizli Tanık Göktaşı ifadesinde 

Kiliselerinde  ki  toplu  ayinlerde  genellikle   “Rab  İsraili  Bereketlesin  tek  dünya  Tek  devlet  politikası
uygulansın gece yada gündüz ölümüm olsa bile Rab İsraili Bereketlesin İsrail oğullarının 11 oymağı içinden biriyiz
biz bu inanç ve iman sistemindeyiz İsa Mesih ismiyle Amin” şeklinde dua edildiğini

Sanık Andrew Craig BRUNSON’un da İNCİL’de geçen İsa Mesih tarafından öğrencilerine söylediği  “sizi
insan tutan balıkçılar yapacağım” sözünü sık sık tekrar ettiğini  dile getirmiştir.

Bkz.  GÖKTAŞI  kod adlı  gizli tanığın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma
Bürosun'da alınan 30/12/2017 tarihli ifadesi
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olduğunu,   250  kişilik  toplantılarını  hiç  olmadığını,  Tanık  Levent   KALKAN’ın   PKK'yı

destekledikleri  için sayılarını azaldığı iddiası nedeniyle bunun önemli olduğunu, tanığın bir çok

kişiyi terör sempatizanı olarak tanıttığını, Beşir’in  bir boyacı olduğunu daha önce söylediğini,

Salih  DURU’nun  aslında   bir  Kıbrıs  gazisi  olduğunu,  dernek başkanlıklarını  yapan  Handan

MİĞDİSİ ve Duygu ÖZYÖRÜK’ün ikisinin de vatansever birer Türk olduklarını, Agit’in yine

askerlik  yapmış  Türkiye  vatandaşı  olduğunu,  Bedros  MİĞDİSİ’nin  saygın  bir  din  adamı

olduğunu, kiliselerinde tanığın anlattığı dönemde  Elizabeth   isimli kadın bulunmadığını,  Tanık

Levent   KALKAN’ın  ifadesinin  İkinci  paragrafında  bir  kavgadan  bahsettiğini,  kiliselerinde

yalancı  olarak  tanınan  kızın  Beşir’in  kendisini   telefon  kulübesinden  aradığını  iddia  ettiğini,

kilisede toplantı  yaptıklarını,  bu toplantıda  kızı  yakından tanıyan kendisinin ve eşi ile  Neşe

ŞENDUR, Kent ve tanık Levent  KALKAN’ın bulunduğunu, kızın söylediğin ispatlayabileceği

bir  delil  bulunmadığını,  sonuçta   kendilerinin  “biz  bunu  çözemiyoruz  istersen  polise

götürebilirsin” dediklerini,  bu olay sonrası kız ve eşi Murat’ın  kendi istekleriyle   tehdit ederek

kiliseden  gittiklerini,  onları  kiliseden  uzaklaştırmadıklarını,   Beşir’in  de  kilise   tarafından

kiliseden  birkaç  ay  uzaklaştırıldı  böylece  disiplini  altına  girdiğini,  bu  olaydan  ilk  yıl  sonra

Murat’ın   kiliseye  döndüğünü  ve  ilgili  herkesle  barıştığını,  Levent   KALKAN’ın  ifadesinde

bölücü  görüşe  sahip  tüm  şahısların  ibadet  esnasında  kürsüye  çıkıp  örgüt  propagandası

yapabildiğini  söylediğini,  ancak  kiliselerinde  herkesin  kürsüye  çıkamadığını,   özellikle  bir

konuşma yapmak için  çok kısıtlı sayıda kişiye bu izni verdiklerini, daha önce anlattığı üzere  11

kişi içinde yalnız bir kişinin,  Yeni Doğuş Kilisesinde buna yetkili 3 Türk vatandaşını da  de

sayacak olduklarında  14 kişi içinde yalnız bir  kişinin Kürt olduğunu, kiliselerinde her konuşma

yapmak  isteyenin  öne  çıkıp  konuşmasına   kesinlikle  izin  verilmediğini,   kiliselerinde  çok az

kişinin ve ancak izin alarak kürsüye çıktığını,  örgüt propagandasının hiç yapılmadığını bunun

mümkün de olmadığını, her toplantı da sokaktan gelen birçok ziyaretçi bulunduğunu, daha önce

dediği  gibi  kapılarını  açık  olduğunu,  meraktan  giren  kişiler  olduğunu,  örgüt  propagandası

yapılıyor  olsaydı  bu  birileri  tarafından  kaydedilirdi  veya  birileri  şikayet  ederdi  diye

düşündüğünü,  kendisi  tutuklandıktan sonra bu hikayelerin başladığını, neden yıllar önce şikayet

edilmediğini,  kiliseye  katılanların çoğunun Türk kökenli  olduğunu, tanık Levent KALKAN’ın

kendisinin teröre destek verdiği için 2008-2009 yıllarında Yeni Doğuş Kilisesinden kovulduğunu

söylediğini,  bunun tam bir yalan olduğunu, Yeni Doğuş Kilisesinden ayrılma sebebinin sadece

ideolojik bir şey olduğunu, avukatının bu konuda eski mezhebimden gelen ve bunu teyit eden bir

açıklamayı  sunacağını,  Yeni  Doğuş  Kilisesinin  de  Presbyterian (Presbiteryen)  mezhep

olduğunu, kendisinin Presbiteryen bir mezhepten başka bir Presbiteryen  mezhebe geçtiğini.   çok

radikal  bir  değişim  olmadığını,  kesinlikle   terörü  desteklediği  için  gönderilmediğini,  şimdi

katıldığı  Presbiteryen  mezhebin  de  teröre  uygun  bakmayacağını,  Presbiteryen  mezhebin

Amerika'da çok iyi tanınan çok saygın, bir çok siyasetçinin katıldığı bir mezhep olduğunu onların
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da  teröre destek vermeyeceklerini,   tanık Levent  KALKAN’a göre  John ARNOLD’un etnik

köken üzerine kilise faaliyet yürütüyor olduğunu fakat açık kaynaklardan bunu yalanlamanın  çok

kolay  olduğunu,  kiliselerine  ondan  maddi  destek  gelmediğini,   tanık  Levent  KALKAN’ın

ifadesinde aforoz edilmekten bahsettiğini, kimi aforoz ettiklerini söylemediğini, kiliseden birini

uzaklaştırmanın çok nadir olduğunu,  Diriliş Kilise'sini açtıklarında yabancılarla birlikte toplam

15 kişi olduklarını, Yeni Doğuş Kilisesinden herkesin kendileriyle birlikte gelmediğini,   tanık

Levent KALKAN’ın ifadesinde Agit’in ya da Suriyeli Mehmet’in  terör örgütü üyesi olduğunu

Yeni Doğuş Kilise'si döneminde öğrendiğini söylediğini,  o halde kendisinin Diriliş Kilise'sine

geldiği 2010 yılında emniyete neden haber vermediğini, aralarında herhangi bir PKK'lı var ise

emniyetin gerekeni yapası gerektiğini, kendilerinin böyle düşündüklerini, AGİT’in anlattığı gibi

Türkiye vatandaşı olduğunu ve askerlik yaptığını,  Mehmet’in  Suriye'de iki buçuk yıl askerlik

yapmış olduğunu ve Türkiye’ye  pasaportla geldiğini, Salih’in  ise bir Kıbrıs gazisi  olduğunu ve

parkta çocuklar için döner salıncak çalıştıran bir kişi olduğunu, PKK'lı olmadığını, daha sonra

vefat ettiğini, Kiliselerinden Kobani'ye giden kimsenin olmadığını, tanık Levent KALKAN’ın bir

yalanı olduğunu,  mültecilere sundukları hizmetin hiç bir zaman gizlenmediğini, kilisede sürekli

mülteciler  için  dua  edildiğini,  bunun  da  gizli  bir  şey  olmadığını,  tanık  Levent  KALKAN’ın

ifadesinin  3.  Paragrafında  bahsettiği  Kürtçe  İncil’i   bastırmadığını  ve  herhangi  yere

göndermediğini, Levent ifadesinde kiliselerindeki  üst kattaki iki odadan bahsettiğini, bu odalara

girmenin  yasak  olduğunu  ifade  ettiğini,  bu  odalardan  birinin   ofis  olarak  kullanılan  bir  oda

olduğunu,  içinde  müzik enstrümanları, bilgisayar, mikrofonlar, video kameraları ve  derneğin

resmi defterleri  gibi kilisenin değerli  eşyaları  olduğundan kilitli  tutulduğunu,  girmenin yasak

olmadığını, kiliseyi açan en az belki on kişide buranın da anahtarının bulunduğunu, çocuk odası

olarak kullanılan diğer  oda müsait değil ise  duacıların da bu kilitli odaya girebildiklerini, kilitli

odanın yine  danışmanlık ve ya özel konuşmalar yapıldığında da kullanıldığını, temizlik yapan

kişinin  de  bu  odaya  girebildiğini,   odanın   beş  altı  metre  kare  kadar  ancak  üç  dört  kişinin

sığabileceği  küçük  bir  oda  olduğunu,  diğer  odanın  ise   çocuk  odası   olduğunu  ve  kilitli

bulunmadığını, herkese açık olduğunu, tanık Levent KALKAN’ın anlattığı gibi  böyle küçük bir

odada kürtler için toplantı yapmanın mümkün olmadığını ayrıca kiliselerinde 2014 yılından önce

Kürtler için toplantı yapılmadığını ancak daha sonra mülteci toplantıları  yapıldığını, cumartesi

akşamları yapılan bu toplantıların da  gizli olmadığını, tanık Levent’in yalan söylediğinin küçük

detaylarda  ortaya  çıktığını,  Levent’in  ifadesinde   ben  dört  saat  seyrettiğini,  kilisede  ışıklar

kapandığını ve sadece üst katta o odadaki ışığı dört saat seyrettiğini,  sonra herkesin çıktığını

söylediğini  fakat  o odaların pencerelerinin  olmadığını  yani  tanığın orada ışık görmesinin bile

mümkün  olmadığını,   tanık  Levent   KALKAN’ın girmenin  yasak  olduğunu ileri  sürdüğü bu

odada  haritalar ve  PKK broşürleri gördüğünü söylediğini, bu odaya giren pek çok kişi olduğunu

bu durumda başkalarının da  bu şeyleri görmüş olacağını, Levent’in bu haritalardan ya da PKK
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broşürlerinden neden bir tanesi almadığını ve delil olarak emniyete sunmadığını, çünkü bu öyle

bir harita yada broşürün olmadığını, ifadesinde bu odaya girdiğini ancak ayak sesi duyduğunu ve

ve  çıktığını,  gelen  kişiyi  kandırmak  için  sanki  telefonda  bir  görüşme  yapıyormuş  gibi

davrandığını  söylediğini,  yanı  bunu  yapabilecek  kadar  aklının  çalıştığını  ancak  bir  PKK

broşürünü alacak  kadar  aklının  çalışmadığını,  bunun  inandırıcı  bir  şey  olmadığını,  bu  odaya

girenlere ceza verildiği hususunun da doğru olmadığını, tanığın bu olaydan sonra artık o odaya

girilmeyecek diye bir anons yapıldığını söylediğini ama böyle bir anonsun da hiç yapılmadığını

iddianamenin  43,  sayfasında  yer  verilen  tanık  Levent   KALKAN’ın  ifadesin  2.  paragrafında

anlattığı biçimde bir konuşmanın da  olmadığını. kendisi ya da başka biri vaaz verirken herkesin

önünde o kişinin sözünü kesmenin onu azarlamanın büyük cesaret isteyeceğini, PKK broşürlerini

gördüğünde ayak seslerinden korkan ve alamayan  tanığın herkesin önünde  ayağa kalkıp  sözünü

kesmesi ve kendisini azarlaması için çok cesur olması gerektiğini  Kilisede bazı sıralara Türkler

oturmaz  diye  yazmalarının  mümkün  olmadığını.  her  sıranın  herkese  açık  olduğunu,  herkesin

istediği yere oturabildiğini tanığın aksi ifadesinin bu tam bir yalan olduğunu Kiliseye gelenlerin

çoğunun Türk olduğunu, böylesine kışkırtıcı bir şey yazı olsa  idi  fotoğrafını çekmiş olmalarını

gerekeceğini,  her  toplantıya  tanıdıkları  ziyaretçilerin  girdiğini,  onlardan  birinin  buna  tepki

göstereceğini,  Cumartesi  akşamları  mültecilere  münhasır  toplantı  yapıldığını  kilisede herkesin

bunu bildiğini,  mültecilerin  Türkçe  bilmediğini,   bu yüzden toplantılarının  Kürtçe  ve Arapça

karışık yapıldığını, bu dilleri bilmeyen birinin neden girmesi gerekeceğini, Türkler için her  cuma

akşamı  ve   pazar  günü  Türkçe  toplantıların  yapıldığını,bu  toplantılar  esnasında  kapıların  ve

pencerelerin açık olduğunu ve isteyenin girebildiğini, oradan geçen birçok kişinin de merak edip

girdiğini,  kiminin  bir  dakika,  kiminin  on  dakika,  kiminin  bir  saat  kaldığını  onlarla

ilgilenebildiklerini  fakat  farklı  dilde  yapılan  toplantılar  sırasında  merak  edip  geleceklerin

toplantıyı  rahatsız  edebilecekleri  sebebiyle  ve  de  onlarla  konuşacak  ilgilenecek  kimse

olamayacağı sebebiyle kapıların kapalı tutulduğunu, bu gibi durumlarda biri kapıyı çaldığında ve

ve  sorduğunda bu toplantı  sizin  için  uygun  değil,  pazar  günü yani  yarın  sabah gelin  Türkçe

toplantısı  var  denildiğini,  İranlılar  için  yapılan  Farsça  toplantıların  da  sokaktan  girenlerin

toplantıyı  bölmemesi  için aynı  şekilde kapı pencere kapalı  vaziyette  yapıldığını,  tanık Levent

KALKAN’ın  ifadesinin 3. paragrafında  dua evinden sanki gizliymiş gibi bahsettiğini, bunu Ali

Rıza ÇUHADAR’ın ağzından kaçırdığı gizli tutulması gereken bir şey gibi aktardığını. aslında

bütün kilisenin  dua  evi  bildiğini  buranın  dernek altında  açıldığını,  burada  dua toplantılarının

yapıldığını,  herkesi  açılışa  davet  etmiş  olduklarından  İzmir'deki  diğer  kiliselerinde  burayı

bildiklerini,  orada  yaptıkları  toplantıya   kiliselerinden  gelmek  isteyen  herkesin  gelebildiğini,

tanık Levent  KALKAN’ın  dua evinde yaptıkları  “ yürek” adlı derslere sanki gizli yapılan bir

şeyleri takip etmek için katıldığını ifade ettiğini aslında onu kendisinin davet ettiğini  masraflarını

karşıladığını, tanığın oradaki dersler sırasında  PKK'yı destekleyen konuşmalar yapıldığını iddia
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ettiğini, Levent'in anlattığı siyasi konuşmaların hiç yapılmadığını  , bunu ispat etmenin çok kolay

olduğunu,  orada  dört  ay süreyle  verilen  derslerin  videoya  kaydedildiğini,  programa  Diriliş

Kilisesi'nden 16-17 kişi,  Işık Kilisesi’nden 2-3 kişi olmak üzere 18-20 kişi arası arası kişinin

katıldığını, bunlardan ikisinin Kürt kökenli Türkiye Vatandaşı ikisinin de  Kürt kökenli Suriyeli

olduklarını,  yani  ancak  dörtte  birinin  yada  beşte  birinin  Kürt  olduğunu,   tanık  Levent

KALKAN’ın ifadesinde bu program için “kutsal kitap semineri” ifadesini kullandığın ancak

kendisinin bu programa  “yürek okulu” adını verdiğini,   programdaki derslerde özellikle insan

karakterine odaklandıklarını, Tanrı'nın sesini duymak, Tanrı'ya yaklaşmak, Tanrı'nın baba yüreği,

hastalara  dua  etmeyi  öğrenmek,  ilişkileri  geliştirmek  gibi  konulara  odaklandıklarını,  kilisede

bunun özeti şeklinde  bir haftalık programın da bulunduğunu, fakat daha detaya girmek ve bir

kişinin  davranışları,  tutumları  gibi  karakter  konuları  üzerinde  çalışmanın  daha  fazla  zaman

istediğini, o zaman da  bir haftalık programda bulunan aynı konulara girildiğini ama burada daha

fazla zaman verildiğini, mesela bir haftalık programda Tanrı'nın sessinin duymak için belki üç-

dört  saat  ayırdıklarını ama dört aylık  programda tam bir hafta ayırdıklarını,  eğitim süresince

istisna  olarak  katılımcıların  kaynaşmaları  için  dua  evinde  barındıklarını,  eğitimin  ise  kilise

binasında verildiğini,program sonrası katılımcıları yardımcı olmaları için bir - iki hafta süreliğine

başka  bir  kiliseye  gönderdiklerini,  New Training  Center’ın  Dua  evinin  karşısında  bir  arsaya

yaptırdıkları ayrı bina olduğunu, Yürük Okulu adı verilen  dört aylık program yapıldığı tarihte

New Training Center’ın bulunmadığını, bu yeri de  böyle dersler için kullanmayı ve  buraya bir

stüdyo koymayı düşündüklerini,  Eyüp ÇAKIR’ın ifadesinde belirttiği gibi buranın mülteciler için

kullanılacak bir yer olmadığını bunu doğru olmadığını, 4 aylık program bittiğinde tanık Levent

KALKAN’ın 2013 yılı temmuz ayı gibi  kendilerini kötüleyerek ve herkesi Facebook'tan silerek

kiliseden  ayrıldığını,  daha  sonra   hapse  girdiğini  ve   çıkınca  özür  dileyerek  kiliseye  geri

döndüğünü, Levent'in iddia ettiği gibi onu Suruç'a göndermek istemediğini çünkü oradaki faaliyet

gizlemek istediğini,  Kiliselerinden Suruç'a gitmelerin 2015 yılı  Şubat ayında başladığını,  aynı

dönem Diriliş Kilisesine katılanlardan Ayhan DÜLGEROĞLU adlı birinin başka bir kilise açmak

ve hizmet etmek için kiliseden ayrıldığını, tanık Levent KALKAN’ın ona  çok yakın olduğunu ve

onunla  birlikte  ayrılmak  istediğini,  birlikte  kilise  önüne  gelerek  niyetlerini  anlattıklarını,  ve

bereket duasını istediklerini, bu şekilde  Levent’in Ayhan ile birlikte gittiğini, bu nedenle kilisede

olmadığından  onun  ifade  ettiği  gibi  onun  Suruç'a  gitmeyi  istemesinin  mümkün  olmadığını,

kendisinden böyle bir şey istemediğini, tanık Levent KALKAN’ın ifadesinde darbe sonrası FETÖ

üyeleri oraya sakladıkları yolunda anlatımlar olduğunu, daha önce de demiş olduğu üzere Dua

evinde  7/24 Dua için  bulunan ve  oraya  bakan görevli  bir  kişinin  bulunduğunu güvenlik  için

koydurdukları  dört  kameranın  bulunduğunu ve  kayıt  yaptığını,   o  sokakta  işlenen birkaç  suç

sonrası  polisin  de  kayıtları  kontrol  etmek  için  bir  kaç  sefer  geldiğini,    her  zaman  buyurun

dediklerini,  böyle  bir  sistem  çalışırken,  polis  öyle  bir  sistemin  orada  olduğunu  bilirken
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FETÖ'cüleri orada barındırmanın çok aptalca bir şey olacağını, kendisinin cezaevine atılana kadar

Fetullah Gülen cemaatinden Fetullahçı biriyle hiçbir zaman  tanışmadığını,

Mahkeme  Başkanlığınca  söz  konusu   güvenlik  kameralarının  ve  kaydedilen

görüntülerin dua evinde kendilerinin kontrolünde olan bir yerde bulunup bulunmadığı sorulmuş;

Sanık savunmasına devamla; kameraların  sürekli  çalıştığını,  kendilerinin  polisin   ne

zaman  gelip  kontrol  etmek  isteyeceğini  bilmediklerini,   dua  evinde   FETÖ'cü  kimsenin

kalmadığını,  tanığın  da  bunu  kendisinin  görmediğini  bir  yerden  duyduğunu  aktardığını  ifade

etmiştir. 

Eyüp ÇAKIR adlı  tanığın kendisi hakkındaki  beyanları ile ilgili olarak devam ettiği

savunmasında sanık; tanık Eyüp ÇAKIR’ın  kalacak yerim yok diyerek kiliseye geldiğini, Kent

TAYLOR’un   cömert  bir  kişi  olduğunu ve  onu kendi dairesine aldığını  ve orada kaldığını,

kendisinin ona para vermediğini, tanık Eyüp ÇAKIR’ın ifadesinde bahsettiği evin öğrenciler için

açılmış bir ev olmadığın buranın dua evi için alındığını ve yine bütün kilisenin bunu bildiğini,

2011  yılı  Ekim yada  Kasım ayında  alındığını,   tapunun  ifade  edildiği  gibi   Neşe  ŞENDUR

üzerinde değil kendi üzerine olduğunu, buranın dernek altında temsilcilik olarak açıldığını, orada

gizli  bir  şey  olmadığını,  devletin  denetimi  altında  bu  yeri  açtıklarını,  tanık  Eyüp  ÇAKIR’ın

ifadesinde  burası  için gereken parayı  John ARNOLD’un sağladığını  söylediğini  ancak bunun

doğru  olmadığını,  yine  tanığın  ifadesinde  geçtiği  gibi  John  ARNOLD’un  “yürek  okulu”

programına gelmediğini, kalmadığını, bir tek Dan SLADE adlı arkadaşının geldiğini, söz konusu

program  dışında  duacı  olmayan  kimsenin  dua  evinde  kalmasına  izin  verilmediğini,  John

ARNOLD’un  Eyüp’ten etkilenerek  kendisine  “bu adamı yetiştirmen gerekiyor  zaman ayır”

dediği  bir konuşmanın olmadığını,  Eyüp’ü   manevi oğlu gibi  görmediğini, onun bu  ifadesinin

tersine   tersine  ona  hiç  güvenmediğini,  kilisede  insanların  değerlendirirken  dört   alana

odaklandıklarını, birincisi, Tanrı'ya yakınlık, biri Tanrı'yı seviyor mu, onun ardından koşuyor mu,

yani dua ediyor mu, ikincisi, insanın karakteri, alçak gönüllü mü, başkalara sevgi gösteriyor mu

ve  bunun  gibi  şeyler.   üçüncüsü,  bilgi  ve  dördüncüsü  yetenek  ve  hizmet  kendisini  bunları

önemine göre sıraladığını,  Eyüp’ün çok yetenekli  olduğunu ama Tanrı'yla yakınlık ve karakter

konusunda  çok  eksik  olduğunu,  gururlu,  bölücü,  söz  dinlemez,  tartışmacı,  önderlere  karşı

saygısız. ben de biliyorum tavırlı olduğunu, öyle ki ona bir şey öğretmenin yada onu düzeltmenin

imkansız olduğunu bu nedenle onun hizmet etmesine izin vermediklerini, Per SVENNİNGSEN

Eyüp'e  sen  bu  kilisede  en  tehlikeli  adamsın  dediğini,  Eyüp'ü  bu  dört  aylık  programından

uzaklaştırmak istediklerini fakat yine  Per’in   “ona merhamet gösterelim, fırsat verelim” dediğin

bu  yüzden  de  Eyüp’ü  kiliseden  uzaklaştırmadıklarını,  fakat  kiliselerinden  Koreli  bir  gruba

üyelerini çekmeye çalıştığı için 2013 yılında okuldan sonra gitmesini istediklerini hizmet etme
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fırsatı  vermedikleri  için de o kiliselerinden doğal olarak gittiğini,  2016 yılında tekrar kiliseye

dönmek istediğini,  hizmet etmemek, dinlemek ve karakterine odaklanmak gibi şartlar koyarak

izin verdiklerini bir iki defa toplantıya geldiğini, daha sonra  uymadığın bu yüzden de binalarına

girmesini yasakladıklarını,onunla bir kez daha 2016 yılı  yazında kilise dışında görüştüğünü ve

birbirimizi  artık  yormayalım  dediğini,  bu  yüzden  tanığın    kiliselerini   PKK  kilisesi  olarak

tanıtacağını  ve   kiliseyi  yok  edeceğini  söyleyen  mesajlar  gönderip  kiliseyi  tehdit  etmeye

başladığını, tanığın yeni  katıldığı  Menemen Villakent'te yeni açılmış bir kilisenin önderlerine

mail atarak Eyüp’ün bu  çok hassas konularda kendilerini kötülemek  ve şikayet etmek istediğini,

bildirdiğini, kilise önderinden onunla konuşarak onu düzeltmelerini istediğin fakat tanığın onları

da dinlemediğini,  bu nedenlerle tanığın kendi manevi oğlu olduğu ve her şeyi bildiği yolundaki

ifadelerinin de doğru olmadığını,  tanık Eyüp ÇAKIR’ın  kendisi ile ilgili olarak Toronto'dan para

geldiği ve dernek hesabından teröristlere gönderdiği şeklindeki ifadeleri olduğunu, bunun doğru

olmadığını  Toronto'dan kiliseye  para yardımı gelmediğini,  dernek hesaplarından hiç bir yere

para  gönderilmediğini  bunun   kontrol  edilebileceğini,  aslında  derneğin  hesaplarına  girmeye

yetkisinin  de  olmadığını,   sadece  eşinin   ve  dernek  başkanın  bu  hesaplara  girmeye  yetkili

olduğunu,  bu  nedenle   Eyüp'ü  yanına  alıp  ve  o  hesaptan  para  göndermesinin  de  mümkün

olmadığını,   tanık Eyüp ÇAKIR’ın ifadesinin üçüncü paragrafında kendisi hakkında açık açık

bölücü  ve  etnik  ayrımcılık  içeren  konuşmalar  yapılmadığını  da  söylediğini,  Eyüp’ün  esasen

aleyhine  ifade  verdiğini  ancak  toplantılarda  bu  türden  şeyler  olduğunu  söyleyen  diğer  bazı

tanıkların aksine  bunun olmadığını ifade ettiğini,   tanığın kiliseden 2013 yılında  ayrıldığını,

tanık Arabistan'dayken kesinlikle irtibat kurmadıklarını, ifadesinde geçen  “New Trainin Center”

ın bina inşaatının Nisan 2015 ayında tamamlandığını ve orada o bir haftalık ders yaptıklarını,

burayı Suriye'li kimsesiz kişilerin barınması için  yaptırmadığını, buranın daha önce anlattığı yeni

eğitim  merkezinin  binası  olduğunu,  mülteci  toplantılarının  2014  yılının  sonbahar  ayında

başladığını, toplantıların Salı günleri değil Cumartesi akşamları yapıldığını, Eyüp'e göre manevi

oğlum olduğu için toplantılarına katılmasına izin verdiğini fakat bu yüzden değil Mehmet'e çok

saygısız davranığı ve Eyüp’e güveni  olmadığı için  toplantılara katılmasına  izin vermediklerini,

onu  bütün  toplantılarından  uzak  tuttuklarını,  Beşir’in  kilise  görevinin  olmadığını,  bu  yüzden

mülteci  toplantılarına  da  katılmadığını  hatırladığını,  çünkü  bu  toplantılara  kendisini  de

katılmadığını   Bedros’un katıldığını  fakat  mültecilerle  ilgilenmediğini,   Bedros  ve  Handan’ın

Türklerin katıldığı bir toplantıda sorun çıkardığı  için  Eyüp'ü gönderdiklerini bu yüzden Eyüp’ün

Bedros ve Handan'dan nefret ettiğin ve onlara  kin beslediğini  bu yüzden de ifadesinde  onları

kötülediğini, Tanık Eyüp ÇAKIR’ın ifadesinde AGİT hakkında da beyanda bulunduğunu AGİT

’in  askerliğini yaptığını fakat bunun tarihinin Eyüp ifade ettiği gibi 2016 yılı olmadığını,  tanığın

bahsettiği Ahmet ÖZGÜN’ hakkında kendisinin  bu kişinin PKK'lı olduğunu cezaevinde yattığını

ve itirafçı olup aftan yararlanarak çıktığını,  kimliğinin olmadığını ama polis onu durdurup kimlik
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kontrol  yaptığında  herhalde  itirafçı  olduğu için  onun bir  numarayı  arayarak  serbest  kaldığını

duyduğunu,  bu kişi  ile  başka  bir  ilişkilerini  olmadığını,  Kürtçe  İncil  bastırıp  göndermediğini

ifadesinin  dördüncü  paragrafında  geçen  konulardan  haberini  olmadığını,  Eyüp’ün  ifadesinde

Türkiye'de ikamet eden binlerce Kürt bölücülüğüne inanan binlerce Hristiyan Kürt’ün  gözünde

Mehmet’in    sözlerinin  emir  niteliğinde  olduğunu  söylediğini,  ancak  bunun  hayret  verici

olduğunu,  çünkü Türkiye'de  İslamdan  Hristiyanlığa  geçen  belki  beş  bin  kişinin  bulunduğunu

ancak bildiği  kadarıyla  bunların ve çoğunun Kürt olmadığını,   bu yüzden tanığın anlattığının

büyük  bir  abartı   olduğunu ve  mümkün  olmadığını,    Emrah  ŞAHİN’i  diye  bir  kimseyi  ise

tanımadığını ifade etmiştir,

Sanık  iddianamede  kendisine  yönlendirilen  diğer  ithamlarla  ilgili  olarak

savunmasının devamında; İddianamenin 48. Sayfasına geçen “ şüphelinin eylem ve fikir birliği

yaptığı  arkadaşlarından birisinin  tartıştığı  Türkiye  Cumhuriyeti  vatandaşına 2011 yılı  Haziran

ayında 6-7 yıl sonra yıkıntıların arasından seni bulup kafanı koparacağım. Sen Amerikan yeşil

berelilerin  nasıl  savaştığını  gördün  mü,  Polis  Şefi  Emre  Uslu  ve  arkadaşları  Türkiye

Cumhuriyeti'nin sahibidir, onların sahibi de Amerikalılardır” şeklinde geçen konuşmadaki sözleri

kendisini  söylemediğini,  kendisinin bu şekilde  düşünmediğini,  böyle  düşüncelerin  aklına  hiç

gelmediğini, kendisinin Türkiye'yi sevdiğini,  Türkiye'ye 23 sene ruhsal bir hizmet sunduğunu,

böyle konuşmasının,  mümkün olmadığını,  kendi kiliselerine gelen herhangi din adamından da

böyle konuşan birini hiç duymadığını, başka yerde de duymadığını, bu ifadelerin son derecede

kışkırtıcı  olduğunu  ve  böyle  bir  konuşmanın  olup  olmadığını  bilmediğin  ama  kendisinin

yapmadığını,  bunu kimin söylediğini ve kime söylendiğini kendisinin de çok bilmek istediğini,

hakkında  ki  casusluk  yaptığı  iddiasını  kabul  etmediğini,   suçlamayı  redettiğini,  herhangi  bir

casusluk faaliyetinin olmadığını,   Kimin  neden Akdeniz Bölgesi’ndeki   benzin istasyonlarını

veya demir yollarında çalışanların isimlerini araştırdığını ve bundan ne gibi bir amaç güttüğünü

bilmediğini,   Böyle  bir  çalışma  yaptığı  iddia  edilen  Aysel  Barışcan  ALLREDDE adlı  şahsı

tanımadığını, böyle bir kişinin kilisesine hiç gelmediğini, bu kadınla kilisesinde hiç bir görüşme

yapmadığını,  yine  Kenneth  ABNEY,  Murat  ÇAKIR  isimli  şahısları  tanımadığını,  özellikle

Kenneth ABNEY olmak üzere bu şahların yaptığı faaliyetleri bilmediğini, Kenneth ABNEY’in

kendisiyle  hiç  karşılaşmadığını  ve  görüşmediğini,   kendi  telefonuyla  ABNEY'in  telefon

sinyallerinin  üç  kez  birer  yıl  arayla  çakışmasının  hiçbir  şekilde  hukuka  ayrı  faaliyet  içinde

olduklarını göstermeyeceğini,  evinin 2011 yılından beri Alsancak'ta olduğunu ve  Alsancak baz

istasyonu  kapsamında  olan  bir  yerde  bulunduğunu,  bağlı  olduğu  Diriliş  Kilisesi’nin  de

Alsancak'ta  aynı  baz  istasyonu  kapsamında  bulunduğunu,  evin  ve  kilisenin  bulunduğu  yerin

merkezi olup birçok insan baz istasyonundan sinyal alınabileceği bir yer olduğunu, üç yıl üst üste
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sinyal verildiği söylenen zamanın pazar gününe denk geldiğini, pazar günü kilisede ayin günü

olması  sebebiyle  sinyal  alınmasının  son  derece  normal  olduğunu,  telefonunun  bu  günlerden

birinde sinyal verdiğinden emin olduğunu , o bölge birçok kilise üyesinin de  telefonunun sinyal

verdiğini,  sinyal verdiği belirtilen günlerden 28.08.2011 günü yurt dışından Heidi BACKER adlı

önemli bir misafirlerinin olduğunu, bu misafirlerini bütün gün ve o cumartesi akşamı evlerinde

kaldığını, Pazar günü de bütün gün onunla beraber olduğunu ve eşinin de  yanında olduğunu,

misafirlerinin  akşam  yine  evlerinde  kaldığını,    bütün  gün  onunla  birlikte  olduklarını  ve

toplantılar yaptıklarını. neredeyse bütün gün  eşinin de  yanında olduğunu, başka bir kimseyle

Kenneth ABNEY'le hiç görüşmediğini, 02.09.2012 pazar günü ise kiliselerinin senede bir Efes'e

yakın yerde bulunan Arvalya adlı  yerde  yapılan kamp yerinde olduğunu, ve 02.09.2012 gününü

kamlarının  bitiş  tarihine  denk  geldiğini,   öğleden  sonra  saat  17:00  gibi  İzmir'e  geldiklerini,

kiliseye  uğrayıp  eşya  bıraktıktan  sonra  geçtiklerini  hatırladığını,  bunun dışında  herhangi  bir

kimseyle görüşme yapmadığını, Kenneth ABNEY'le bir görüşmesinin  olmadığını61, Türkiye'ye

61  Sanık  savunmasının  alındığı  oturumda  çapraz  sorgusunda  mahkeme başkanlığı  ve  iddia  makamının  soruları
üzerine

Kenneth ABNEY  ve Murat ÇAKIR adlı kişilerle birer tam yıl  arayla periyodik olarak ortak baz verdiği

tespit olunan 0 532 292 01 56 nolu mobil telefon hattının sürekli kullandığı hat olduğunu, yurt dışında ya da İzmir

dışında  bulunmuyor  ise  kendisinin  her  Pazar  günü  Alsancak'ta  kilisede  olduğunu,  adı  geçen  Mormonları

tanımadığını, görevlerini de bilmediğini  ancak    onların  da örneğin diğer Mormonlarla görüşmek için Alsancak’a

yılda bir geliyor olmaları halinde kendisi her Pazar  orada bulunduğundan  ortak baz vermelerinin  doğal olduğunu

ifade etmiş,

Tam bir yıla denk gelen periyotlarla ortak baz verdikleri, eğer  bu periyodik görüşmeler  tesadüfe bağlı ise,

kendisi hep aynı yerde bulunduğundan aynı kişilerle 1 ay öncesinde 3 ay öncesinde ve 5 ay öncesinde de sürekli aynı

yerde baz vermesinin gerektiği hatırlatıldığında;

Sanık;  her pazar aynı yerde olduğunu, kiliseyi yönettiğini,  2001 yılında aslında da yurt dışından gelen çok

ünlü bir konuşmacılarını olduğunu Cumartesi ve  Pazar akşamı kendilerinde kaldığını Pazartesi günü onu kendisini

havalimanına bıraktığını  kendilerinde konuk olduğu bütün  zaman diliminde kendisinin de  onunla birlikte olduğunu

ifade etmiştir,

Kendisinin  ifadesinde  Güven Dilşen’in tanıklığı  ve teşhisi  ile ilgili  olarak   tanığın kendisinin yanında

gördüğü  bir şahsı  yıllar sonra hatırlayabiliyor olmasına şaşırarak itiraz ettiğini, fakat kendisine de  spesifik bir gün

sorulduğunda   o gün kimin kendisinde  konuk olduğunu söyleyebildiği hatırlatılmış,

Sanık;  o gün gelen kişi çok ünlü ve büyük bir konuşmacı  olduğundan hatırlayabildiğini,   onu misafir

ettiklerin ve, onun yanında olduklarını ayrıca bu kişi ile  birlikte kilisede toplantı yaptıklarını, Işık,  Karataş ve Diriliş
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gelme amacının  İsa'yı anlatmak ve İsa'ya öğrenci yetiştirmek olduğun çok net söylediğini,  bunu

devletin  bilgisiyle  açıkta  yaptığını,  casusluk yapsa  idi  bu  ortaya  çıktığında bunun Tanrı  için

yaptığı  görevine büyük bir  ihanet  olacağını,  özellikle  Tanrı'ya  ve kiliseye  ve  yaptığı  göreve

büyük bir leke olacağını,   bütün inandırıcılığının suya düşüp  gideceğini,  bu nedenle  böyle bir

şey  yapmasının  kendisi  için  mümkün  olmadığını,  bütün  hayatı  boyunca  bütün  okumalarını,

yaptığı lisanlarını, yüksek lisansını, doktorasını hepsini hizmet için yaptığını,  Türkiye'de yıllarca

kaldığını,  çocuklarını  burada  yetiştirdiğini,  yaptığı  her  şey  açıkta  yaptığını,  Akdeniz

Bölgesi’ndeki  benzin istasyonlarını birine bildirmek için bütün bunları çöpe atmasının mümkün

olmadığını, bunun kendi inancına tamamen aykırı bir şey olduğunu, kendisinin  böyle bir bilgi

almadığını ve  birine Türkiye aleyhine  bilgi vermediğini,  bunu yapmayacağını, çünkü kendi  ilk

önceliğinin,   ilk  sorumluluğunun başka  bir  ülkeye  ya  da Amerika'ya  değil,  Tanrı'ya  ve onun

kendisini çağırdığı hizmetlere olduğunu, bunu vurgulamak istediğini ifade etmiştir.

SANIK  MÜDAFİİ;  iddianameye  bakıldığında   misyonerlik  dışında  yargılamayı

gerektiren  hiçbir delil göremediklerini,  müvekkilimin yapmış olduğu  misyonerlik faaliyetlerinin

örgüt adına eylem yapma ve casusluk olarak nitelendirildiğini, bunun delili olarak da sadece ve

sadece tanık beyanlarının konulduğunu, müvekkilinin kullandığı mobil hatla ilgili on yıl geriye

dönük HTS raporlarının alındığını,  müvekkilim aleyhine ne PYD Terör Örgütü ne de PKK'ya

ilişkin  en  ufak   bir  delil  elde  edilemediğini,  Müvekkilinin  FETÖ  örgütünün  üst  düzey

yöneticileriyle görüştüğüne dair beyanların DUA KOD adlı gizli tanığın ifadesinde  geçtiğini, bu

tanığın aslında müvekkilini  değil  53:39 çalışarak 53:42 suçlamaktadır.  Fakat böyle bir  davayı

gündemde duyunca bu davayı da onunla ilişkilendirerek emellerine ulaşmaya çalışmak istediğini

53:53 ifadesine göre 53:56 özür dilerim ismini unuttum tanığın DUA'nın ifadesine göre 54:06 ile

müvekkilim  görüşmektedir.  Aralarında  ilişki  vardır.  Bunu  söylemiştir,  bunu  araştıran  savcı

sadece ve sadece üç tane baz istasyon çakışması tespit etmiştir. Onu müvekkilimiz ayrıntılı bir

şekilde  anlattı.  Bizim  burada  size  sunacağımız  bazı  somut  deliller  var.  Tüm  bunları  tanık

ifadelerinde  sonra  ayrıntılı  değerlendireceğiz.  kendilerine  göre  bu  üç  çakışmanın  hiçbir  şeyi

ispatlamadığını,  bu hususu araştırdıklarını,  Murat ÇAKIR’ın her sene okul kapandığında 1-1,5

ay gibi bir sürede eşini Amerika'ya gönderdiğini, okulların açılmasına yakın bir sürede de eşin

Amerika'dan  geldiğini  ve  Ağustos  ayındaki  bayram  tatiline  denk  gelen  günlerde  babasının

yazlığına Didim'e gittiklerini ve Didim'e geldiği zaman da kiliseden kopmamak adına o zaman

LDS Derneğinin İzmir'deki evine gidip orada ibadet ettiklerini,  Murat ÇAKIR'ın bunu 3 yıl üst

üste ki yaptığını,  aslında  her sene bunu yaptığını  öğrendiklerini,    tersten şu soruyu sormak

Kilislerini    bir arada olduklarını,  akşam toplantısı da yapıldığını  ve sonra konuğunu  evine götürdüğünü,  başka

kimseyle görüşmediğini, bütün gün görevde olduğunu, diğer yıl da Selçuk'ta Arvalya’da kampların olduğunu ifade

etmiştir.
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istediğini,  Kenneth ABNEY’in  2009-2012 yılları arasında İzmir'de  faaliyet yürüten bir insan

olduğunu, şayet bu kişi İzmir’de  ise baz sinyallerinin neden sadece 3 gün çakıştığını, burada bir

gariplik olduğunun belli olduğunu, Kenneth ABNEY’in ya o telefonu çok az kullanıyor olduğunu

ya da o telefonun kilisenin telefonu olduğunu,  kilise  23 ay sonunda yeni gelene  devredildiğinde

bu telefonu yeni gelenlerin kullandıkları bilgisini edindiklerini,  müvekkilinin atılı suçlarla hiçbir

alakasının  olmadığını,   bir  çalışma  yaptıklarını,  bu  Kenneth  ABNEY'in  İzmir'de  çalıştığı

dönemde  iki  tane  adresinin  olduğunu  öğrendiklerini,  Kenneth  ABNEY'in  kullandığı  telefon

müvekkiliyle ilişkiliyse mutlaka ve mutlaka bir arama kaydının olması gerekeceğini, bu durumda

Kenneth  ABNEY'in  söz  konusu  telefonu  ya  kullanmıyor  oyduğunu  ya  da  çok  az  kullanıyor

olması gerektiğini, bir baz istasyonundan sinyal verebilmesi için onun etki alanında bir aramanın

yapılmış  olması  gerekeceğini,  eğer  tesadüfen o etki  alanında  bir  arama yapılmadıysa   bildiği

kadarıyla  bir  kişinini  yanından  geçilse  dahi  o  kişi  ile  bir  baz  çakışması  olmayacağını  ifade

etmiştir.

DELİLLER         :

TANIK İFADELERİ

GİZLİ TANIK DUA  KOVUŞTURMA SAFAHATINDAKİ   BEYANLARINDA:

Andrew  Brunson'u  tanıdığını,  şu  an  İzmir  Protestan  Kilisesi'nin  pastörü  olan  Fikret

BÖCEK'in 2003 yılında Bostanlı'da bulunduğunu, evinde pazar günleri ayinlerin yapıldığını, bu

ayinler sonrasında Fikret BÖCEK'in her hafta değişik kişiler  olmak üzere 3-4 kişi ile birlikte

ayrıca  yemek  yeme,  sohbet  etme,  film  seyretme  gibi  aktiviteleri  yaptığını,  bu  toplantılardan

birkaç tanesine katıldığını, yapılan bir toplantıda salonda beklerken dışarıdan gelen bir Türk ile

15-20  dakika  ayrı  odada  konuşulduğunu,  bu  konuşma  sırasında  Andrew'in  de  bulunduğunu,

merak ederek Fikret BÖCEK'e sorduğunda ismini sonradan Ramazan olarak öğrendiği bu kişinin

Fetullah  GÜLEN'in  adamı  olduğunu,  nasıl  kilise  açılacağı  hususunda  bu  kişiden  yardım

istendiğini, Lozan Antlaşması'nın imzalandığı gün mevcut kiliseler haricinde yeni kilise açmanın

izne tabi olması ve bu iznin genelde verilmemesi nedeniyle 6-7 kişinin bir araya gelerek Kilise

Derneği adı altında yer açılabileceği bilgisinin alındığını öğrendiğini, bu kişiyi Andrew Brunson

ile defalarca gördüğünü,62 
62  DUA Kod adlı gizli tanık bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

 “........
Fikret BÖCEK isimli şahıs bir dönem ilimizde Bostanlı semtinde Mak sitesi olarak bildiğim ancak açık

kesin adresini bilmediğim evinde ev kilisesi kurmuştu. Bu kiliseye kendisinin güvendiği insanları çağırırdı. Kilisede
yapılan  ayinlerden  sonra  güvendiği  insanlar  ile  cemaat  ayrıldıktan  sonra  Fikret  BÖCEK  toplantı  düzenlerdi.
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2007-2008  yıllarında  eşi  Amerikalı  olan  Aysel  ALLDREDDE'nin  Amerika'dan

Türkiye'ye  gelerek bazı araştırmalar  yapacağını  söylemesi  üzerine tercümanlığını  yaptığı  Poul

FİELFİLD'in  kendisini  yanlarında  görevlendirdiğini,  Asansör  semtinde  Asansör  civarında  bir

kafeye  gittiklerini,  Aysel'in  burada  bir  bayanla  görüşerek  bazı  bilgiler  aldığını,  Alsancak'ta

Polycarpe Kilisesi civarında başka biriyle buluşarak bazı şeyler aldıklarını, sonrasında Andrew'in

kilisesine gittiklerini, ellerinde bazı evraklarla bu kiliseden çıktıklarını, bir kafede oturduklarını,

ellerindeki  listede  azınlık  mezarlıklarının  yerlerinin  yazılı  olduğunu,  yine  ellerindeki  haritada

Muğla'dan  başlamak  üzere  bazı  noktaların  kırmızı  ile  çizilmiş  olduğunu,  çizili  olan  yerlerin

benzin istasyonu olduğunu, hem mezarlıklar hem de benzin istasyonlarının en yakın kasabaya

uzaklığı,  kaç  dakika  süreceği,  benzin  istasyonunda  çalışan  kişilerin  ana  dillerinin  ne  olduğu

bilgilerinin alınacağının, bu yerlerin fotoğraflarının çekileceğinin kendisine söylendiğini, gidilen

mezarlıklarda mezarların tek tek fotoğraflarının çekildiğini, yatan kişilerin ad soyad bilgilerinin

alınarak listelendiğini, bu işlemin gezilen tüm azınlık mezarlıklarında tekrarlandığını, ikinci gün

Poul Fielfild'in evine giderek gün içinde yaşananları anlatıp kendisinin tercüman olduğunu ancak

yapılan şeylerin farklı olduğunu, neden yardım ettiklerini sorduğunda "Bu kişilerin özel olarak

gönderildiğini,  ilgilenilmesi  gerektiğini,  CAMA'nın  böyle  istediğini,  yapabileceği  bir  şey

olmadığını" söylediğini, CAMA'nın ne olduğu hakkında internetten yabancı kaynaklardan yaptığı

araştırmalarda  bir  çatı  örgütü  olduğunu,  Amerika'dan  diğer  ülkelere  gelecek  misyonerlerin

çoğunu  kontrol  ettiklerini  öğrendiğini,  yardımcı  olduğu  kişilerin  İzmir'den  ayrıldıktan  sonra

İstanbul,  Trabzon,  Sivas,  Şanlıurfa,  Kahramanmaraş'a  gittiklerini,  oradaki  benzin

istasyonlarına  ilişkin  bilgileri  topladıklarını  öğrendiğini,  benzin  istasyonlarının  sahilden

içeriye  doğru  20  km'yi  geçmeyecek  yerde  olduğunu,  3  ayrı  hattın  olduğunu,  birinci  hattın

Muğla'dan İskenderun Körfezine kadar, ikinci hattın İskenderun Körfezinden İran sınırına kadar

olduğunu, Ayseller'in birinci bölgede çalıştıklarını,  ikinci bölgeyi  İncirlik Üssünden Amerikalı

askerler ve İstanbul'daki Amerikan Konsolosluğundan bir bayanın çalıştığını, toplanan bilgilerin

uyduya benzer bir aletle bir adrese gönderildiğini öğrendiğini,63

Toplantıların gündemi genelde yasal olarak kilise açılmasına yönelikti. 2003 yılı içerisinde yapılan bir ayinden sonra
Andrew  Craig  Brunson  ile  yine  sonradan  ikamete  gelen  avukat  olduğu  söylenen  Ramazan  isimli  sonradan
fotoğrafından  teşhisini  yaptığım  Bekir  BAZ ile  birlikte,  Fikret  BÖCEK ve  Andrew  toplantı  yaptılar.  Sonradan
toplantının yapılmasındaki sebebin, Kilise açmanın önündeki yasal engelleri açmak amacıyla olduğunu öğrendim. Bu
toplantıdan sonra Bekir BAZ isimli şahsın yönlendirmesi ile bir çok vakıf ve dernek adı altında kiliseler İzmir ilinde
açıldı. Bekir BAZ isimli şahıs vakıf ve dernek adı altında kiliselerin açılması için bu şahıslara yol gösterdi. İlerleyen
süreçte Diriliş kilisenin şu an bulunduğu adresteki taşınmaz Fikret BÖCEK tarafından Erol KARA isimli şahıstan
satın aldıktan kısa bir süre sonra Andrew Criag Brunson isimli şahsa satıldı. Fikret BÖCEK isimli şahıs CIA yin özel
şifreli sayfalarına girebilen nadir insanlardandır.”

Bkz. DUA  Kod  adlı  gizli  tanığın  İzmir  Cumhuriyet  Başsavcılığı  Terör  ve  Örgütlü  Suçlar  Soruşturma
Bürosun'da alınan 02/02/2017 tarihli ifadesi

63  DUA Kod adlı gizli tanık bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

“2007  yada  2008  senesinde  ismini  Aysel  BARIŞCAN  ve  eşi  olan  Amerikan  vatandaşı  ismini
hatırlamadığım şahıs İzmir'e geldi Mormon kilisesinden kendilerini İzmir ve çevre illerde gezdirecek birisini istediler
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LDS Kilisesi  ve Mormonların  kuruluş ve işleyiş  olarak FETÖ örgütü ile  örtüştüğünü,

Mormonların içki,  sigara,  kahve içmemeleri  nedeniyle  çeşitli  istihbarat  örgütleri  ve Amerikan

İstihbarat Örgütleri tarafından tercih edilen kişiler olduğunu, her Mormon gencin 2 yıl misyona

gitmek  zorunda  olduğunu,  gittiği  ülkenin  dilini  iyi  öğrendiğini,  çeşitli  istihbarat  birimlerinde

çalıştıklarını,  gönüllülük  esasına  göre  çalıştıklarını,  tercümanlığını  yaptığı  K.C.ABNEY'in

bilgisayarında  arızalar  oluşunca  teklif  üzerine  bilgisayara  format  attığını,  bu  işlem  sırasında

bilgisayardaki  bilgileri  çift  yedek  yaptığını,  yedeklerden  birisi  ile  birlikte  bilgisayarı  teslim

ettiğini, bir yedeğin kendisinde kaldığını, K.C.ABNEY'in bilgisayarından eline geçen bilgilerin

içerisinde  devlet  demir  yollarındaki  personel  listesinin,  ilişki  kurulacak  kişilerin,  çeşitli

askerlerin telefon numaralarının, e-maillerinin, rütbelerinin bulunduğu listelerin olduğunu, bazı

hususlarda fantom Hayalet, fantom Eagle kodlamaların yapıldığını, mevcut telefonlardan birini

aradığında Hindistan çıktığını, 

Yıllar  içerisinde  Mormonların  köy,  kasabaları  yardım bahanesi  ile  dolaşarak  2-3  tane

bilgisayar hediye ederek köy halkından her türlü bilgiyi edindiklerini, Milli Eğitim Bakanlığına,

Devlet  Demir  Yollarına,  askerlere,  benzin  istasyonlarına ilişkin  bilgileri  topladıklarını64,

.............Şahısların elinde Yabancı Mezarlıkları listesi vardı bu listeye göre Ermeni mezarlıkları vardı ancak İzmir de
Ermeni mezarlıklarının kalmadığını öğrendiler  bunun üzerine Örnek Köy de bulunan yabancılar mezarlığına .....,
Altındağ semtinde bulunan mezarlığa ...... Ertesi gün Manisa da bulunan yabancı mezarlığına .... gittiler, ellerindeki
listede 8-10 kişilik bir isim listesi vardı onları arıyorlardı ancak orada işin bu olmadığı ortaya çıktı ellerinde isim
olmasına  rağmen  bu  şahıslar  tüm  mezarları  tek  tek  fotoğraflayıp  listeliyorlardı  hatta  Altındağ  da  bulunan
mezarlıktaki görevliden o mezarlıkta bulunan her kesin isim listesinin fotokopisini aldılar ........., bu şahıslar sadece
İzmir de kalmadı, Tüm Türkiye’de gezdiler, ...... bu şahıslar Türkiye’den ayrıldıktan 6-7 ay kadar sonra Los Angeles
şehrinde bulunan Emeni kökenli şahıslar Los Angeles te Türkiye hakkında Ermeni halkını katlettikleri ve mallarını
aldıkları gerekçesiyle davacı oldular ve Türkiye hakkında bildiğim kadarı ile 48 Milyar Dolar tutarlı bir dava açtılar
tahmin ederim ki hak sahibi olarak belirttikleri kişiler de mezarlıklardan tespit ettikleri isimlerdir.”

Bkz. DUA  Kod  adlı  gizli  tanığın  İzmir  Cumhuriyet  Başsavcılığı  Terör  ve  Örgütlü  Suçlar  Soruşturma
Bürosun'da alınan 02/02/2017 tarihli ifadesi

“.....2011 yılında LDS Londra Şubesinden bir şahıs İzmir  iline Muğladan İskenderun  körfezine kadar 1
bölüm, İskenderundan Irak sınırına kadar 2. Bölüm, Irak sınırından İran sınırına kadar 3 bölümde kıyıdan 20 km
içeriye  kadar  bulunan  benzin  istasyonlarında  araştırma  yapılacağı  sebebiyle  geldi.  .....  Her  grup  beşer  kişiden
oluşmak  üzere  içlerinde  bir  de  Amerikan  konsolosluğunda  görevli  bayan  olan  tamamı  Amerikalı  çalışlardan
oluşmaktaydı. Ve gün bitiminde o gün yapılan çalışmalar uydu vasıtasıyla muhtemelen yurt dışına iletilmekteydi.
....çalışmanın  15  gün  sonra  başlayacağı,   ancak  bir  hafta  sonra  iptal  edildiği  söylenmesine  karşın   çalışmanın
yapıldığını.....”

Bkz. DUA  Kod  adlı  gizli  tanığın  İzmir  Cumhuriyet  Başsavcılığı  Terör  ve  Örgütlü  Suçlar  Soruşturma
Bürosun'da alınan 26/10 /2017 tarihli ifadesi

64   DUA Kod adlı gizli tanık bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

“Aysel Barışcan ALLREDDE ve ismini bilmediği kocası 2007-2008 yıllarında tam tarihini hatırlamadığım
dönemde ülkemize geldiler.  İzmir, Kahramanmaraş,  Şanlıurfa, Diyarbakır,  Gaziantep, Trabzon, Muğla ve Manisa
illerinde  bulunan  Hristiyan  ve  Yahudi  mezarlıklarında  liste  oluşturarak  mezarların  fotoğraflarını  çektiler,   yol
güzergahında  bulunan benzin istasyonları,  benzin  istasyonlarından  çalışanların  ana  dillerini  sordular  ......  Ayrıca
yaptıkları  tüm çalışmaları  telefona  benzeyen,  ufak  uydu  alıcısı  üzerinde  bulunan  bir  alet  yardımı  ile  akşamları
gönderdiler....  Mormon olan bu iki şahıstan Türk asıllı olan Aysel isimli bayan iyi derecede Türkçe bildiği halde
dikkat çekmemek için kiliseden yardım istediler İzmir LDS başkanı olan Poul FİLFİELD isimli şahıs tarafından
tercüman görevlendirildi...”
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Mormonların  genelde  asker  kökenli  olduklarını,  kendilerini  öğretmen,  muhasebeci  gibi  farklı

mesleklerden tanıttıklarını,  2008-2009 yıllarında İzmir'de bulunan NATO'da F-16 savaş pilotu

eğitmeni olarak görev yapan Albay Travix REKS'i tanıdığını, bir Cumhuriyet Bayramında Türk

Yıldızları'nın  yaptığı  gösteri  sonrası  pilotlarımız  hakkında  ne  düşünüyorsun  diye  sorduğunda

"Onlar sizin pilotlarınız değil, onlar hocanın duası ile hocaya bağlı, hocaları da bize bağlı,

sizin pilotlarınız değil" dediğini,65 

Tercümanlığını  yaptığı  LDS Kilisesi'nden K.C.ABNEY'in Amerikalı  özel kuvvetlerden

olduğunu,  Afganistan'da  11  Eylül  olayları  sonrasında  görev  yaptığını,  1993'teki  Körfez

Harekatında  İskenderun  Körfezine  gelen  Amerikalı  askerler  içerisinde  astsubay  olarak

bulunduğunu,  evinin  1398 sokakta  Fuar'ın  yan  tarafında  olduğunu,  Fuar'ın  içerisinde  koşarak

sabah  sporu  yaptığını,  Andrew  BRUNSON  ile  Fuar  alanı  içerisinde  bir  araya  gelerek

görüştüğünü, her cuma günü Efes ve Hilton Oteli'nin iki veya üçüncü katında saat 15.00'da bazı

Amerikalı askerlerin bir toplantı yaptığını, bu toplantıların bazılarına Andrew BRUNSON'un ve

Pentagon'la ilişkileri çok iyi olan Murat ÇAKIR'ın katıldığını bildiğini,66 

“...Bu şahıslar ....İzmir iline geldiklerinde kimseyi tanımadıkları halde ilk önce Asansör semtinde bulunan
Sinagoga  yakın  bir  yerde  ....  Alsancak  semtinde  Katolik  kilisesi  yakınında  yine  ismini  bilmediğim bir  bayanla
görüştükten sonra Andrew Brunson’a ait Diriliş kilisesine gittiler....  Diriliş kilisesinden ayrıldıktan sonra gidilecek
yerlerle ilgili ellerinde Türkiye haritası vardı.. ve gidilecek yerlerin harita üzerinde işaretliydi..  Kiliseye girmeden
önce bu harita kendilerinde yoktu. Harita üzerinde işaretli olan yerlerden bir tanesi ....Alsancak stadyumunun altında
mezarlık olarak işaretlenmiş yer idi. ayrıca haritada işaretli olan Muğla ilinden başlayıp İran sınırına kadar olan tüm
sahil şeridindeki il ve ilçeleri gezdiklerinde, benzin istasyonlarının yerlerinin il ve ilçeye kilometreleri ölçülerek  not
alındı...  çalışanların hangi  dil  bildikleri  ve haritaya  benzin istasyonlarının sayılarının işaretlendiği,  haritaya  bağlı
kalınılarak seyahatin gerçekleştirildiği,  Muğla ilinden İskenderun ilçesine kadar tüm bölgedeki benzin istasyonları
ile mezarlıkları kendilerinin tespit edeceklerini, İskenderun dan İran sınırına kadar olan bölgedeki benzin istasyonları
ile mezarlıkların ise İncirlik üssündeki askerler, ABD İstanbul ilindeki konsoloslukta görevli bir bayan ile Adana
ilinden temin edilecek bir tercüman tarafından yapılacağı.......Yaklaşık 1 ay kadar bu bayan ile kocası Türkiye’de
kaldı. Her akşam hazırladıkları raporlar ile aldıkları notları ve haritayı  kime teslim ettiklerini bilmiyorum. Dikkat
çekici bir şey ise bu şahıslar ülkemizden ayrıldıktan kısa bir süre sonra ülkemiz aleyhinde ABD ülkesinde yaşayan
Ermeniler  soykırım  iddiası  ile  gezmiş  olduğumuz  mezarlıkların  yerleri  ve  mezarlıklardaki  isimleri  belirterek
ölenlerden kalan yerleri belirterek aleyhte dava açmalarıdır. Ancak benzin istasyonlarının yerleri, burada çalışanların
etnik kökenlerini ne için araştırdıklarını bilmiyorum....”

Bkz. DUA  Kod  adlı  gizli  tanığın  İzmir  Cumhuriyet  Başsavcılığı  Terör  ve  Örgütlü  Suçlar  Soruşturma
Bürosun'da alınan  02/02/2017 tarihli ifadesi

65  DUA Kod adlı gizli tanık bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

“Travix REKS İsimli şahıs albay F-16 uçakları eğitmeni, Japonya ülkesinde bulunan ABD Miasava Üssü
Komutanı olduğunu biliyorum. Kendisi bir konuşma esnasında ... F-16 uçaklarını kullanan pilotlarımızın Fetullah
GÜLEN’in  cemaatinden  olduklarını,  onların  sahibinin  hocanın,  hocanın  sahibinin  ise  kendilerinin
olduğunu ..söyleyen kişidir. Kendisi Hilton otelinde yapılan toplantıları ilimizde bulunduğu sürede giden şahıstır.
Andrew BRUNSON isimli şahsa ait Diriliş kilise sinede gizliliğe riayet gederek gittiği... Yeri gelmişken burada bir
şeyi  daha  izah etmek istiyorum Travix  REKS, Poul  FİELFİLD  ve Andrew BRUNSON arasında  gizli  bir  ilişki
bulunmaktadır. Bu üç şahıs bir araya geldiklerinden hazırladıkları ülkemiz ile ilgili  raporları Travix REKS isimli
şahsa toplantı sonunda verdiklerini,  aktif asker  olduğundan dolayı  bu şahsın serbest  dolaşmaya haiz olduğundan
hazırlanan  bu  raporları  o  dönem  ABD  İstanbul  konsolosluğunda  görev  yapan  yukarıda  ismini  verdiğim,  Amy
(Amanda) LİLLİS ve Chirestinie TOMLİNSON isimli bayanların görevini icra eden isimlerini bilmediğim şahıslara
teslim ettiğini....”

Bkz. DUA  Kod  adlı  gizli  tanığın  İzmir  Cumhuriyet  Başsavcılığı  Terör  ve  Örgütlü  Suçlar  Soruşturma
Bürosun'da alınan  02/02/2017 tarihli ifadesi

66  DUA Kod adlı gizli tanık bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,
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1960'lı yıllarda Türkiye'ye gelerek LDS Kilisesi adına 2002-2006 yıllarında görev yapan

emekli  albay  Steward  Kirk  PATRICK'in  bazı  kararların  çıkmasında  rolü  olması  sebebiyle

Andrew  BRUNSON'un  kilisesinde  de  etkili  olduğunu  düşündüğünü,67 2010-2012  yıllarında

Ankara'da LDS adına görev yapan Duard PETERSON'un LDS Kilisesi'nin yılda iki kez yaptığı

toplantılarında  Murat  ÇAKIR,  K.C.ABNEY  ve  Andrew  BRUNSON'un  bir  araya  geldiğini

bildiğini, 68

Skype  üzerinden  Amerika'da  bulunan  Sinan  Dursun  ve  eşi  Jena  Louise  Luedtke

görüştüğünü,  kendisine  Oklahoma  Üniversitesinde  Türkçe  öğretmenliğinin  teklif  edildiğini,

kendisinin kabul etmediğini,  internet üzerinde yaptığı araştırmalar sonrasında Sinan Dursun'un

FETÖ'cü bir polis şefi olduğunu öğrendiğini, Jena Louise Luedtke'nin Türkiye'deki CIA istasyon

şefi  olan  Graham  FULLER'in  sağ  kolu  olduğunu  öğrendiğini,  Andrew  BRUNSON  ile

K.C.ABNEY üzerinden bağlantı kurulduğunu düşündüğünü, 

“....Kenneth  C.  ABNEY  Alsancak  semtinde  1463  Sokak  Şafak  apartmanı  No:11sayılı  adreste  bulunan
evine ........ Bir süre sonra Murat ÇAKIR bu eve geldi. 3 saat kadar sonra Kenneth C. ABNEY ve Murat ÇAKIR
isimli şahıs birlikte evden ayrılarak Hilton oteline geçtiler. Tahminen saat: 15.00 sıralarında kapıda kendilerini Diriliş
Kilisesi  rahibi  olan  Andrew Creige  Brunson  karşıladı.  Bu  üç  şahıs  birlikte  içeri  girdiler.  Ben  her  Cuma günü
saat:15:00  da  Hilton  otelinin  2.  Katında  Amerikalı  askerlerin  kaldığı  katta  misyonerlik  faaliyeti  yürüten  tüm
şahısların toplantı yaptıklarını ........... Saat: 17.45’te Murat ÇAKIR ile Kenneth C. ABNEY birlikten otelden çıktılar,
Murat ÇAKIR otelden çıkınca havalimanına giden otobüslere binerek ayrıldı.” 

Bkz. DUA  Kod  adlı  gizli  tanığın  İzmir  Cumhuriyet  Başsavcılığı  Terör  ve  Örgütlü  Suçlar  Soruşturma
Bürosun'da alınan 25/09/2017 tarihli ifadesi

67  DUA Kod adlı gizli tanık bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

“ ...  Albay Stevward Kirk PATRICK isimli şahıs ABD pentegandon emekli albaydır. Kendisi çok gizli
olarak ABD ülkesi tarafından bir çok ülkede gerçekleştirilen gizli operasyonlarda görev aldığını, ismini bilmediğim
oğlunun Ankara da doğduğunu biliyorum. Kendisi LDS Türkiye sorumlusu olarak 2002-2006 yılları arasında görev
yapmıştır,  LDS Kilisesi  tarafından  üst  üst  iki  dönem bir  ülkede  görev  yapan,  kilise  adına  kendisine özel  araba
almasına  izin  verilen  bir  şahıstır.  Andrew  BRUNSON  ile  irtibatı  ise  aynı  dönem  ABD  ülkesi  Ankara
konsolosluğunda görev yapan Josene GRİFFEN isimli şahıs üzerindendir. Kendisi LDS kilisesi sorumlusu olduğu
halde Andrew BRUNSON isimli şahsın kilisesinde meydana gelen her türlü olayda karar  mekanizması olmadığı
halde verdiği kararların Andrew Brunson tarafından uygulanmasından dolayıdır. Andrew BRUNSON usulde Turgay
ÜÇAL isimli şahsa bağlı olduğu halde bu şahsın verdiği kararları uygulamaktadır...”

Bkz. DUA  Kod  adlı  gizli  tanığın  İzmir  Cumhuriyet  Başsavcılığı  Terör  ve  Örgütlü  Suçlar  Soruşturma
Bürosun'da alınan 02/02/2017 tarihli ifadesi

68  DUA Kod adlı gizli tanık bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

“...Duard PETERSON isimli şahıs CIA elektronik dinlemeden emekli olduğunu, 2010-2012 yılları arasında
LDS Ankara temsilcisi olduğunu, biliyorum. Bu şahsın Andrew BRUNSON ile bağlantısı ise yine gizliliğe riayet
etkilerinden Kenneth ABNEY üzerinden olduğunu biliyorum. LDS kilisesi senede 3-4 kere toplantı yaptıklarını bu
toplantılara Andrew Brunson isimli şahsın Kenneth ABNEY ve Murat ÇAKIR isimli şahıs ile birlikte katıldıklarını
biliyorum...”

Bkz. DUA  Kod  adlı  gizli  tanığın  İzmir  Cumhuriyet  Başsavcılığı  Terör  ve  Örgütlü  Suçlar  Soruşturma
Bürosun'da alınan 28/04/2017 tarihli ifadesi
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K.C.ABNEY'in yanında uçakla İstanbul'a bir toplantıya  gittiklerini,  toplantının bir  saat

sürdüğünü, sonrasında K.C.ABNEY ve eşinin kaybolduğunu, döndüklerinde nerede olduklarını

sorduğunda Emre USLU ile görüştüğünü öğrendiğini, Emre USLU hakkında gazetelerden yaptığı

araştırmada  Utah'ta  eğitim  aldığını  öğrendiğini,  Utah'ta  Mormonlardan  habersiz  hiçbir  şeyin

olamayacağını  bildiğini,  Mormon  Kilisesi'nin  İstanbul,  İzmir,  Ankara'da  faaliyet  gösterdiğini,

Amerika'nın İncirlik Üssünde faaliyet gösterdiğini, Irak'ta Anbar bölgesinde çalışan bir albaydan

Barzani'nin yardım istediğini, albayın LDS Kilisesi ile ilişki kurulması şartıyla yardım edileceğini

söylediğini,  LDS  Kilisesi  ile  ilişki  kurulduktan  sonra  Amerikan  ordusunun  Barzani  grubuna

yardım ettiğini, verdiği belgelerden de anlaşılacağı üzere LDS Kilisesi'nin Kuzey Irak'ta Barzani

bölgesinde yoğun faaliyet yürüttüğünü, 

2003-2004 yıllarında Fikret BÖCEK'in evinde toplantı yapılmasından tedirgin olununca

Çankaya'daki  Kaya Prestij  otelinin  ikinci  katında  bulunan Efes  Salonunda toplantı  yapılmaya

başlandığını,  bu toplantıya katıldığında içeride 20-25 tane Türk gencinin sağ elleri  kalplerinin

üzerinde  Amerikan  milli  marşı  dinlediklerini,  sonrasında  kilise  vaazlarının  başladığını,  bu

görüntüden rahatsız olunca oradan ayrıldığını, 

2003 yılı  bahar aylarında Cumhur isimli arkadaşının yanına gelerek kendisine tercüme

edilecek  evrak  verdiğini,  bu  evrakları  incelediğinde  kilisenin  antetli  kağıdında  Türkiye

Cumhuriyeti Devletini Dünya Kiliseler Birliği'ne, Kanada hükumetine kötüleyen bazı Tuncelili

ailelerin  Hristiyanlara kötü davranıldığı,  evlerinin basılıp dövüldüklerine ilişkin tanıklıklarının

bulunduğuna  dair  yazılar  olduğunu  gördüğünü,  tercüme  işini  reddettiğini,  bu  tercüme  işinin

başkasına yaptırıldığını, o dönemde Cumhur'un Fikret BÖCEK ve Andrew BRUNSON ile bir

arada bulunduklarını,69 
69  DUA Kod adlı gizli tanık bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

“....Soy ismini bilemediğim Cumhur isimli şahıs, ailesi ve bazı diğer aileler;  özellikle Tuncelili  ailelerin
Kanada'ya iltica etmeleri için Dünya Kiliseler Birliğine ve Kanada Yetkili Makamlarına şikayet mektubu yazdılar.
Andrew  Craig  BRUNSON  da  bu  işin  içindeydi.  Bu  mektupta  Adalet  ve  Kalkınma  Partisini,  Recep  Tayyip
ERDOĞAN'ı  ve  Milliyetçi  Hareket  Partisini  çok  ağır  suçladılar.  Bu  şikayet  mektubunda  “Türkiye'de  Hristiyan
azınlığa  Tuncelili  aileleri  de  kastederek  çok  baskı  yapıldığını,  sokakta  rahat  gezemediklerini,  dövüldüklerini,
evlerinin  basıldıklarını”  söyleyerek  Türkiye  Cumhuriyeti  Devletini  karalayarak  Kürt  aileleri  Kanada'ya  iltica
ettirecek  alt  yapıları  oluşturmaya  çalışıyorlardı  2003-2004  yıllarında  PKK'lıların  ve  ayrımcı  Kürtlerin  kiliseler
vasıtasıyla kendilerini  akladıkları  ve bu yolla  yurt  dışına iltica ettiklerine dair yaygın  bir inanış vardı.  Özellikle
cezaevinden çıkan PKK'lılar, takipten kurtulmak amacıyla kiliselere başvurup “biz Hristiyan olduk” diyerek kilisenin
sağladığı  örtüyle yurt  dışına iltica ediyorlardı.  Andrew Craig BRUNSON da bu faaliyetlerin içindeydi.” şeklinde
beyanda bulunmuştur.

Bkz: DUA  Kod  adlı  gizli  tanığın  İzmir  Cumhuriyet  Başsavcılığı  Terör  ve  Örgütlü  Suçlar  Soruşturma
Bürosun'da alınan 09/12/2016 tarihli ifadesi

Tanık  Güven DİLŞEN aynı konu  ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

.”..Kendisinin tarihini tam hatırlamamakla beraber sanırım 2009 veya 2010 yıllarında Tunceli’den 25 kişilik bir
Alevi kökenli vatandaşları İzmir’de misafir ederek üzerine bu şahısları Vaftiz ederek Hristiyanlığı girişlerini sağladığını
tüm Hristiyan cemaati bilmektedir. Hatta bu 25 kişiden 5 veya 6 tanesi daha sonra İrtica yoluyla Kanada ve Amerika’ya
gittiğini biliyorum...”
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2002-2003-2004  yıllarında  yoğun  bir  şekilde  misyonerlik  tartışmalarının  olduğunu,

cezaevinden  çıkan  PKK'lıların  kiliselerde  hoş  karşılandığını,  bu  kişilerin  kilise  üyesi  olarak

dokunulmaz bir zırha kavuşmaya başladıklarını, Andrew'in kilisesinde PKK'lı Kürtlere ayrıcalıklı

davranıldığını duyduğunu ancak bu duruma şahit olmadığını, 

2011  yılında  K.C.ABNEY  ile  ciddi  tartışmalar  yaşadığını,  ölümle  tehdit  edildiğini,

aralarının  iyi  olduğu  dönemde  Amerikan  ordusunun  kullandığı,  NATO'nun  kullandığı

yiyeceklerin, yaşamsal malzemelerin kendisine verilerek saklamasının istendiğini, Türkiye'de 5-6

sene içerisinde ciddi bir depremin olacağını, deprem olduğunda mümkün olduğu kadar Yamanlar

Dağı'na  kaçması  gerektiği,  orada  verilecek  telefonları  aradığında  bulunduğu  yerden  gelip

alınacağının  söylendiğini70 ancak  iki  gün sonra  tartıştıklarını  bu  tartışma  sonrasında   "kafanı

koparacağız" şeklinde tehdit edildiğini, 

Kürtlere  yönelik  bir  İncil  çalışmasının  yapıldığını,  Kürtçe  İncil'in  isminin  Ziyajin

olacağını hatırladığını, İncil çalışmalarının değişik mezheplerin bir araya gelerek oluşturacakları

komite  tarafından  yapıldığını,  13.  Kabile'nin  Tevrat'ta  geçtiği  ve  kaybolduğuna  inanıldığını,

gittikleri yol olarak Doğu Anadolu, Asya taraflarının tarif edildiğini, Hristiyanların bir kısmına

göre  13.  Kabile'nin  Kürtler  olduğunun kabul  edildiğini,  13.  Kabile'nin  Hristiyanlık  inancında

kutsal olması sebebiyle Andrew tarafından da Kürtlerin sevilip ilgi gösterildiğini, 13. Kabile'nin

bulunduğunda dünyada birçok şeyin değişeceğini belirtmiştir.  

Tanık  09/12/2016,  28/04/2017,  25/09/2017,  26/10/2017 ve  05/02/2018 tarihinde  İzmir

Cumhuriyet  Başsavcılığı  Terör  ve  Örgütlü  Suçlar  Soruşturma  Bürosun'da  vermiş  olduğu

ifadelerinin de kendisine ait olduğunu ve doğru olduklarını teyit ve tekrar etmiştir.

TANIK  LEVENT  KALKAN  KOVUŞTURMA  SAFAHATINDAKİ

BEYANLARINDA:

Bkz.  Tanık Güven DİLŞEN'in İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan
23/11/2017 tarihli ifadesi

70   DUA Kod adlı gizli tanık bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

Bana malzemeleri 2009-2010-2011 yılları içerisinde Türkiye de ilerleyen tarihlerde beş altı sene içerisinde
Türkiye de büyük bir deprem olacak, o zaman bu malzemeleri kullanırsın, hayatını biz sana ulaşana kadar bu mal -
zemelerle idame ettirirsin diyerek Kenneth C ABNEY 2010 yılı Mart ayında bana söylemişti. Bu söyleminin önce -
sinde ve sonrasında yaşam malzemeleri olarak tabir edilen malzemeler bana teslim edildi.

Bkz. DUA  Kod  adlı  gizli  tanığın  İzmir  Cumhuriyet  Başsavcılığı  Terör  ve  Örgütlü  Suçlar  Soruşturma
Bürosun'da alınan 26/04/2017 tarihli ifadesi

67



Andrew  Brunson'u  kilisesine  katıldığı  için  yaklaşık  olarak  8-10  yıldır  tanıdığını,  ilk

tanışmanın 2007 yılında Yeni Doğuş Kilisesi'nde olduğunu, Andrew BRUNSON'un Yeni Doğuş

Kilisesi'nden ayrıldıktan sonra 1,5-2 ay Amerika'da kalıp Türkiye'ye döndüğünde kilise açtığını,71

John ARNOLD isimli  kişinin  "Kürtlere  öncelik  tanıyacaksın,  ayrımcılık  yapacaksın"  şartı  ile

Andrew BRUNSON'a destek olduğunu yaptığı  yurt  dışı  yazışmalarıyla  öğrendiğini,72 Andrew

BRUNSON'un PKK terör  örgütü  sempatizanları  ile  evinde  görüşmeler  yaptığını,  bu  kişilerin

Mehmet DİLBERİN, Beşir, AGİT, ismini hatırlamadığı Mehmet'in kardeşi, Bedros ve Ali Rıza

ÇUHADAR olduğunu, Andrew'in bir vaazında "Kürtler ile Türkler arasında savaş var" ifadesini

kullandığını,  kiliseye  bir  ayine  katılmak  için  gittiğinde  koltuklar  üstünde  "Türkler  oturamaz"

yazılı kağıtları gördüğünü,73 AGİT'in bomba eğitimi aldığını  kiliseye gelen Volkan Sürer  isimli

arkadaşının kendisine anlatmasıyla öğrendiğini, "AGİT, Beşir Kanat, Bedros, Mehmet ve Kent

71  Tanık Levent KALKAN bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

“Ben 2005 yılına kadar herhangi bir inanca sahip değildim. 2005 yılında kendi araştırmalarım sonucunda
Hristiyanlığı  tercih ettim. İlk olarak yerini  kendim öğrendiğim Basmane semti yakınlarında bulunan Yeni Doğuş
kilisesine  gitmiştim.  Buraya  beni  herhangi  bir  kimse  davet  etmedi.  Burada  ayinler  ve  tapınmalara  katılmaya
başladım. Yaklaşık olarak 3-4 sene bu kiliseye  gitmeye devam ettim, Bu kilisede Pastör olan kişi ilk gittiğimde
Andrew Brunson isimli şahıstı...

Bkz.   Tanık  Levent  KALKAN’ın İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü  Terörle  Mücadele  Şube Müdürlüğünde
alınan 19/02/2018 tarihli ifadesi

72  Tanık Levent KALKAN bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

“....Andrew BRUNSON buradan kovulduktan sonra yaklaşık olarak 1-1.5 ay yurtdışında kaldı. Net olarak
nereye gittiğini bilmiyorum ancak Amerika’ya gittiğini kendisinin yardımcısı olan karısı Norin, Kent TAYLOR ve
Duygu  ÖZYÖRÜK  isimli  şahıslar  bizlere  söylemişlerdi.  Andrew Türkiye’ye  geldikten  sonra  1  hafta  içerisinde
Alsancak’ta bulunan Bornova sokağında yeni bir kilise açtı. Fikret BÖCEK isimli şahıs tarafından önceden işletilen
bu kiliseyi JOHN ARNOLD isimli şahsın maddi destekleriyle açtı. John ARNOLD denilen adam Kanada ülkesinde
ilahi bir güç sanki peygamber olarak bilinir. O dönemde bu şahsın dünya üzerinde 10.000 kilisesinin bulunduğu
söyleniyordu.  Bu  şahsın  bir  özelliği  de  gitmiş  olduğu  ülkelerde  açtığı  kiliselerin  etnik  köken  üzerine  faaliyet
yürütmesiydi. Etnik kökene sahip insanlar için açtığı kiliselerinde ayrımcılık gözetilirdi...”

Bkz. Tanık Levent KALKAN’ın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan
19/02/2018 tarihli ifadesi

73  Tanık Levent KALKAN bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

“...Ayrıca bu ayin esnasında Andrew Kürtlerle Türkler savaş içerisinde şeklinde bir cümle kullandı. Ben de
buna tepki göstererek Böyle bir savaş olsaydı yeryüzünde bir tane kürt kalmazdı. Biz onlarla savaş içerisinde değiliz,
yıllardır  birlikte  yaşıyoruz.  Bu savaş düşüncesi  sizlerden  ortaya  çıkıyor  dedim. Bunun üzerine  kendisi  sözlerini
toparlamaya çalıştı. Andrew bir Türk düşmanıdır. Kiliselerinde bazı sıralara Türkler oturamaz yazdırırdı. İstanbul’da
ve İzmir’de bazı kiliseler artık Kürt kilisesi olarak anılmaya başlandı. İzmir’deki kürt kilisesi de Andrew in açmış
olduğu Diriliş kilisesidir. Hatta bazı yerlerde Kürt kilisesi kartı verildiğini duydum...”

“....Hatta şu anda Diriliş kilisesi Cumartesi günleri sadece kürtlere özel ayin düzenliyor. O gün kürt olmayan
kimse içeriye alınmıyor. Bu durumu denemek için daha önceleri hiç kiliseye gitmemiş olan bir arkadaşımı cumartesi
günü kiliseye gönderdim ve Türk olduğunu, kiliseye katılmak istediğini söylemesini tembihledim. Kendisi gittiğinde
içeri alınmamış ve Türklerin bugün içeri giremediğini söylemişler...”

Bkz.   Tanık  Levent  KALKAN’ın İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü  Terörle  Mücadele  Şube Müdürlüğünde
alınan 19/02/2018 tarihli ifadesi
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TAYLOR" katılımıyla kilise ve evde yapılan toplantılara kendilerinin katılımının istenmediği,74

kilisenin   üst  katında  bulunan  küçük  odada  PKK'ya  ait  broşürler  ve  Türkiye  topraklarını

kapsayacak şekilde işaretlenmiş  Kürdistan haritası  gördüğünü, bu oda içerisindeyken Norin'in

kendisini  görünce  kızdığını,75 Konak  ilçesinde  kiliseye  ait  Varyant  mevkiinde  seminere

katıldığını,bu  seminerde  yurt  dışından  gelen  görevlilerin  doğu  kökenli   ve  Suriyeli  kişilere

samimi  yakın  durarak  farklı  tavır  sergilendiğini  gördüğünü,  bu  seminerde  konuşmacı  olarak

katılan  Andrew Craig  BRUNSON'un   "PKK'nın  desteklenmesi  gerektiği,  özgürlük  savaşı

verdiği" yönünde  söylemlerinin  olduğunu,76 dua  evine  yakın  oturan  Tuncay'ın  (Yılmaz
74  Tanık Levent KALKAN bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

 “...Andrew açtığı bu kiliseye Diriliş adını verdi. Ben bu adamın ne amaçta olduğunu öğrenmek, ne yapmak
istediğinin boyutlarını görmek için bu kiliseye gitmeye başladım. Bölücü görüşe sahip grupta aynı şekilde Diriliş
kilisesine  gelmeye  başladı.  Hatta  Yenidoğuş  kilisesine  giden  grubun  yüzde  80  gibi  bir  oranı  Diriliş  kilisesine
gelmeye  başladı.  Bu  kiliseye  yeni  gelmeye  başlayan  bizlere  AGİT  ve  Mehmet  olarak  tanıtılan  ancak  gerçek
isimlerinin bunlar olmadığını bilmediğim şahıslar ve bizimle Yeni Doğuştan beri birlikte olan Beşir isimli 3 şahıs
vardı.  Bunlardan ilk ikisi  Suriyeli  şahıslardı  ve bunların Suriye’de terör  örgütüne  üye  olduğunu öğrendik.  Hatta
AGİT’in Bomba eğitimi almış bir terörist olduğunu da duymuştuk. Yine bu şahıslardan AGİT, Mehmet, Salih Abi
diye bilinen bir şahıs ve Andrew ile eşi Norin dönem dönem gündemdeki olaylara göre Kobane, Suruç gibi yerlere
gidiyorlardı. Bu şahıslar çekinmeden Facebook hesaplarından bu geziler ve örgüt ile ilgili paylaşım yapıyorlardı. Bu
resimlerde  Mehmet,  AGİT  ve  tanımadığım terör  örgütü  üyeleri  Leşker  diye  tabir  ettiğiniz  terörist  kıyafetlerini
giymiş,  kürdistan  bayrakları  açmış,  zafer  işaretleri  yapıyorlardı.  Andrew  de  aralarında  poz  vermiş  olarak
duruyordu....”

Bkz.   Tanık Levent  KALKAN’ın  İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü Terörle  Mücadele Şube Müdürlüğünde
alınan 19/02/2018 tarihli ifadesi

75  Tanık Levent KALKAN bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

“...Ben bu kiliselerde kaldığım süre içerisinde Andrew in temel görevinin bölücü kesimi toplamak, korumak
ve beslemek olduğunu anladım. Kilisenin alt katında ayin yapılırdı, üst katta ise iki oda bulunmaktaydı. Bu odalara
cemaatin girmesi kesinlikle yasak olduğu halde kürt olan cemaate bu odalarda toplantılar düzenlenirdi. Bir gün yine
AGİT,  Beşir  Kanat,  Bedros,  Mehmet,  Kent  Taylor  ile  isimlerini  bilmediğim  birkaç  kişinin  kilise  üst  katında
yapılacak toplantıya katılacaklarını ayinden önce öğrenince, ayin bitiminde dışarı çıktım. Üst kattaki odanın ışığı
haricinde kilisenin bütün ışıkları  söndürüldü, yaklaşık 4 saat  kadar bu toplantı  sürdü, çıkışta isimlerini  verdiğim
şahıslar tek tek kiliseden ayrılmaları üzerine benim toplantının yapıldığı bu odaya karşı ilgim artı. İlerleyen süreçte
yasak olan bu odaya girmek için fırsat aradım. İlk fırsatta kilise üst katında tuvaletin karşısında bulunan bu odaya
girdiğimde, sağ tarafta  kitapların bulunduğu raflar olduğunu, masa ve sandalyelerin bulunduğunu, masa üzerinde
katlanmış Türkiye  haritalarının olduğunu,  bu haritaların  bazılarının üzerlerinde elle  çizim ve işaretlerin  yapılmış
olduğunu,  sınırların  değiştirilmiş  olduğunu  gördüm.  Masanın  ilerisinde  oda  içerisinde  yerde  kolilerin  olduğunu
gördüm. Merak ederek ağzı kapalı olan kolilerden bir tanesini açtığımda, içerisinde PKK’ ya ait yasadışı broşürlerin
bulunduğunu gördüm.  Bu broşürlerden  masa üzerinde  de vardı.  Ben aşağıdan  ayak  seslerinin geldiğini  duyunca
hemen  odadan  telefonla  görüşüyormuş  gibi  çıktığımda  Norin’  e  yakalandım.  Sonradan  Norin’  e  özel  telefonda
görüşme yaptığımı bu odaya ondan girdiğimi anlattım. Bu odaya girenlere ceza verildiği halde bana bu söylemimden
dolayı  ceza vermedi.  Ancak bana bu olayda Norin çok kızdı.  İlk  ayinde bununla ilgili  olarak cemaatte  bulunan
herkese o odaya bir daha girilmeyeceğini söylediler...”

Bkz.   Tanık  Levent  KALKAN’ın İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü  Terörle  Mücadele  Şube Müdürlüğünde
alınan 19/02/2018 tarihli ifadesi

76  Tanık Levent KALKAN bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

 “...Bu kiliseye ait Konak ilçesinde Diş Hastanesinden yukarıya doğru, varyant olarak bilinen yere çıkarken
eski bir konak vardı. Burayı Koreli bir iş adamının alarak kilisenin kullanımına verdiği söylendi. Burada yurtdışı
veya  şehir  dışından gelen  misafirler  konaklardı.   Ben bunları  oranın görevlisi  olan Ali  Rıza ÇUHADAR isimli
şahıstan öğrendim. Ali  Rıza bir  keresinde konuşma sırasında istemeden burada toplantı  düzenlendiğini  ağzından
kaçırdı. Bende bu durumdan şüphelendiğim için bu eve ilgi göstermeye başladım. Burada düzenleneceği söylenen
kutsal kitap seminerine neler olup bittiğini anlamak için gönüllü olarak yazıldım ve burada yaklaşık 4.5 ay kadar
kaldım.  Bu  süre  zarfında  eğitim  verildiği  gibi  yine  PKK  lehine  olabilecek  çalışmalar  düzenleniyordu.  Bu
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DEMİRCAN) "darbe girişimi sonrası FETÖ üyelerinin Andrew BRUNSON ve çevresindeki

kişiler tarafından barındırıldığı" yönünde kendisi ile bir konuşma yaptığını,77 tarımsal hizmet

adı  altında  Suruç  ve  Kobani'ye  gidişlerin  olduğunu,  kendisinin  de  gitmek  istemesine

götürülmediğini,  kiliseden  kendi  isteği  ile  yapılan  ayrımcılığa  dayanamayarak  ayrıldığını,

bildiklerini  anlattıktan  sonra   Işık  Kilisesi  pastörü  Matta  BLACK  tarafından  görüşmeye

çağrıldığını, bu görüşmede ifadesini değiştirmesinin kendisinden istendiğini belirtmiştir.

Tanık  09/02/2018  tarihinde  İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü  TEM  Şube  Müdürlüğünde

vermiş  olduğu  ifadelerinin  de  kendisine  ait  olduğunu  ve  doğru  olduklarını  teyit  ve  tekrar

etmiştir.78

GİZLİ  TANIK  GÖKTAŞI KOVUŞTURMA  SAFAHATINDAKİ

BEYANLARINDA:

Din  arayışı  içerisinde  bulunduğu  dönemde  kendiliğinden  kiliseye  katıldığını,  Andrew

Craig BRUNSON ile burada tanıştığını, vaftiz dersleri aldığını,79 dağdan gelen terör örgütü PKK

toplantılarda Andrew konuşmacı olarak Kürt halkının Türkiye’de ezilen halk olduğunu, Kürt halkından ziyade PKK
nın özgürlük mücadelesi verdiğini ve buna destek verilmesi gerektiğini söylüyordu....”

Bkz.   Tanık  Levent  KALKAN’ın  İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü  Terörle  Mücadele  Şube Müdürlüğünde
alınan 19/02/2018 tarihli ifadesi

77  Tanık Levent KALKAN bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

“...aynı evde kalıyorduk ama bize tam olarak güvenmiyorlardı. 2015 yılında bu kiliseden ayrılmış olsam da
2016 yılında yaşanan darbe girişiminden sonra firari olan FETÖ üyelerinin bu kilise yöneticileri olan Andrew’ in
ekibi tarafından konakta yani size yerini tarif ettiğim evde bir dönem saklandığını, evin çok yakınında oturan Tuncay
isimli 24-25 yaşlarındaki  arkadaşımdan duymuştum. Bu şahsın soyadını  bilmiyorum ancak konu ile ilgili  olarak
kendisini sizlere bilgi vermesi adına temin edebilirim...”

“...Özetlemem  gerekirse  Kilisenin  Pastörü  olan  Andrew  BRUNSON,  bu  şahsın  eşi  olan  Norin,  Pastör
yardımcısı Kent TAYLOR, Suriyeli Mehmet BİLDİRİN ve AGİTAGİT olarak tanıtılan kişiler, Beşir KANAT isimli
şahıs,  Duygu  ÖZYÖRÜK  isimli  şahıs,  Salih  isimli  soy  ismini  bilmediğim  şahıs,  Bedros  MİGDİSİ  ve  Handan
MİGDİSİ, Elizabeth isimli yabancı uyruklu şahıs, Abdullah isimli soy ismini bilmediğim şahıs, Creise ve Per isimli
yabancı uyruklu şahısların bu kiliseyi paravan olarak kullanmak suretiyle PKK adına faaliyet yürütüp, örgüte yardım
ve yataklık ettiklerine  şahit  oldum. Benim burada  bulunduğum süre içerisinde  defalarca  örgütün propagandasını
yaptıklarına ve Örgütsel seyahatler yaptıklarına şahit oldum...”

Bkz.   Tanık Levent  KALKAN’ın  İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü Terörle  Mücadele Şube Müdürlüğünde
alınan 19/02/2018 tarihli ifadesi

78  Tanık Levent KALKAN’ın ifadeleri ile tanık Volkan SÜRER ve Yılmaz DEMİRCAN’ın beyanları arasındaki
mübayenet durumu için bkz. yuk. 

79  GÖKTAŞI Kod adlı gizli tanık bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

“...Ben 2009-2013 yılları  arasında dönem dönem yani  yaz  ayları  hariç Diriliş Kilisesine ayin için Pazar
günleri  giderdim.  Kiliseye  gitmemdeki sebep o dönemde arayış  içerisinde olmam ve dini duygularımı yaşamak
amacıylaydı. Tamamen tesadüfü olarak Alsancak semtinde faaliyet gösteren Diriliş Kilisesine gittim. Bu kiliseye bir
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yanlılarının  kilisede  ve dua evinde barındırıldığını,  bu hususu bu kişilerin  açıkça  söylemeleri

sebebiyle  bildiğini,80 bu  kişilerin  belli  başlı  hizmetler  aldığını,  kilisede  ondalık  denilen  bir

sistemle para toplanıldığını, bu paranın yetmediğinin belirtilerek Kürt uyruklu ve Suriye uyruklu

vatandaşlara  yardım edilmesinin  istendiğini,  Andrew BRUNSON'un bir  toplantıda  ön sıralara

"Türklerin  bu  sıralara  oturması  yasaktır"  yazısını  yazdırdığını,  Kürtlere  karşı  özel  bir  ilginin

olduğunu,  Türklere  karşı  sık  sık  uyarı  cezaları  verildiği  halde  Kürtlerin  yaptığı  tacizlere  ses

çıkartılmadığına  şahit  olduğunu,  başkalarından  da  duyduğunu,  Andrew BRUNSON ve eşinin

Kürtlere  karşı  yorum  yaptıklarında  azarladıklarını,  PKK  yanlısı  propaganda  yapanlara  izin

verildiğini,  Türk  askerini,  Türk  polisini,  Türkiye  Cumhuriyetini  koruyacak  bir  söylemde

bulunulduğunda burada siyaset konuşmak yasaktır şeklinde uyarı yapıldığını, kiliseye gelen Çakır

kod  ismi  ile  tanıdıkları  kişinin  bir  arkadaşına  attığı  mesajda  "Andrew  Craig  BRUNSON'un

Amerika  Birleşik Devletleri'nden gelen yüklü  miktarda  parayı  Güneydoğu'daki  PKK ve YPG

örgütüne, yöneticilerine gönderdiği için uyardığını, Andrew ile görüştüğünü, bu eylemi nedeniyle

tutuklanacağını  söylediğini"  belirtir  bilginin  arkadaşı  tarafından  kendisine  aktarıldığını,  AGİT

isimli kişiyle birebir görüşmelerinde AGİT'in kendisine "ileride siyasi ve dini anlamda iyi yerlere

geleceğini, kilise tarafından evlendirilerek vatandaşlık alacağını" söylediğini, Emin isimli kişinin

kiliseye  birkaç  sefer  geldiğini,  AGİT'le  birlikte  hiç  sebep  yokken  ortadan  kaybolduğunu,  bir

müddet  sonra  AGİT'in  döndüğünü ancak Emin'i  göremediğini,  Kürtler  ile  ilgili  rahatsızlığını

Andrew  BRUNSON  ile  konuştuğunu,  Andrew'in  kendisine  Kürtlere  kötü  davranmaması

gerektiğini,  aksi  takdirde  uzaklaştırılacağını  söylediğini,  Andrew BRUNSON'un bir  konuşma

süre  gittikten sonra  Kilisenin papazı  Andrew Craig BRUNSON ile  tanıştım.  Ben Alfa  Beta  7 adım yani  vaftiz
dersleri aldım...”

Bkz.  GÖKTAŞI  kod adlı  gizli tanığın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma
Bürosun'da  alınan 30/12/2017 tarihli ifadesi

80  GÖKTAŞI Kod adlı gizli tanık bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

“...Andrew’e ait Diriliş kilisesine  genelde Suriye vatandaşları ile Kürt şahıslar yoğunluklu geliyorlardı. Bu
şahısların liderliğini açık kimliğini bilmediğim Suriyeli Mehmet olarak bildiğim şahıs ile Beşir YILMAZ isimli şahıs
yapıyordu.  İlerleyen  zamanda  bu  iki  şahıs  ile  yapmış  olduğum görüşmelerimde  iki  şahsında  PKK sempatizanı
olduğunu, dağdan indiklerini öğrendim. Aleni olarak da bu iki şahıs her konuşmalarında PKK’lı olduklarını beyan
ediyorlardı.  Bu şahıslar  haftanın hemen hemen her  günü kiliseye  geliyorlardı,  hatta  bazılarının (özellikle Suriye
uyruklu, Türk vatandaşlığı alamayan şahısların) kilisede kaldıklarını duyuyordum. Bu şahısların niçin bu kiliseye
geldiklerine ilk başta bir anlam veremiyordum ancak Andrew’in daha sonraları ... sürekli PKK yanlısı, Kürt yanlısı
konuşmalar yapmasından bu şahısları koruduğu ve PKK’ya ilgi duyduğunu anladım. Kilisede sürekli PKK yanlısı
şahısların gelerek siyasi konuşmaları, Türk Devleti, askerimiz ve polisimiz hakkında olumsuz konuşmaları benim ve
kiliseye gelen bazı arkadaşlarımın hoşuna gitmiyordu, ben bundan çok rahatsız oluyordum. ...”

“...Kiliseye  sürekli  olarak  Dağdan  indiğini  eskiden  PKK’lı  olduğunu  söyleyen  bir  takım  kişiler  gelip
gidiyorlardı. Bu gelen şahısların yatacak yerleri olmayanlar, bir şekilde kilisede yada dua evi olarak bilinen Konak
semtinde Diş hastanesi yakınında bulunan evde kalmalarını Norin sağlıyordu. Diriliş kilisesinde Kürtler üst düzey
görevler aldığı halde Türk uyruklu cemaat hiçbir zaman bir görev alamıyordu....”

Bkz.  GÖKTAŞI  kod adlı  gizli tanığın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma
Bürosun'da  alınan 30/12/2017 tarihli ifadesi
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esnasında  "Amerikan  vatandaşıyım,  Kuşadası'nda  yazlığım  var,  ülkede  bir  karışıklık  çıkarsa

Kürtler ve Türkler başbaşa kalacaklar, gerek görürsem Kuşadası'ndan Samos Adası'na geçiş yapıp

rahatlıkla  Amerika'ya  gidebilirim"  dediğini,81 Selçuk'ta  bulunan  Alvarya  Saklı  Vadi  olarak

bilinen  kampta  Kürtlere  yönelik  konuşmaların  yapıldığını,  konuşmalar  başladığında  içeriden

çıktığı  için  konuşma içeriğini  bilmediğini,  içeride  Türkiye  Cumhuriyeti  Devleti'nin  askerinin,

polisinin Kürtlere eziyet ettiği şeklinde söylemlerin olduğunu Andrew BRUNSON'un ağzından

duyduğunu,82 ZAKİ SAPİRHA,  Murat  TULAY ve  Tom CRAİG'i  kiliseye  konuşmacı  olarak

gelmeleri sebebiyle ismen bildiğini,83 Anrdew'in Suriye uyruklu vatandaşların Türk kızlarıyla ya

da farklı ülke vatandaşlıklarına sahip insanlarla evlenmelerini istediğini, bu hususta eşinin de aynı

teşvikte  bulunduğunu,  kilisede  lider  takımı,  yaşlılar  heyeti  gibi  bazı  heyetlerin  bulunduğunu,

cemaatten kimsenin katılmadığı liderlerin toplantısında cemaatle kilise işleyişi ile ilgili kararların

alındığını,kilisede  yapılan  liderler  toplantısına  Kürt  vatandaşların,  Kürt  liderlerin,  Andrew

BRUNSON ve eşinin  katıldığını,  Beşir  Yılmaz,  Suriyeli  Mehmet  adı  ile  bilinen  Muhammad

AHMAD ve AGİT'in katıldığını bildiğini,84 kilisede  kendilerinin girmesinin yasak olduğu bir
81  GÖKTAŞI Kod adlı gizli tanık bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

“...Her ayinden sonra yemek zamanı olarak tabir edilen zamanda gurup içerisindeki konuşmalarda, Andrew
sürekli  olarak  Kürt  kardeşlerin  ihtiyacı  olduğunu,  kendilerine  kıyafet,  para  kalacak  yer  ihtiyaçlarının  cemaat
içerisinde karşılanması gerektiğini söylüyordu. Buna da Norin, Neşe ve Duygu isimli bayanlarda destek veriyorlardı.
O kadar Kürtler ve Beşir YILMAZ korunuyordu ki bunların kiliseye gelenlere karşı yapmış oldukları tacizler bilene
mübah sayılıyordu. Kürtler ile ilgili rahatsızlıklarımızı biz Andrew’e aktardığımızda sürekli olarak bize ülkede bir
sorun  olması  halinde  kendisinin  ABD  ülkesi  vatandaşı  olduğunu,  bir  karışıklıkta  kendisinin  ailesi  ile  birlikte
Kuşadasında Samos adasına geçeceklerini böyle bir durumda Kürtlerle, Türklerin baş başa kalacaklarını iddia ederek
iyi geçinmemizi bize tembih ederdi....” 

Bkz.  GÖKTAŞI  kod adlı  gizli tanığın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma
Bürosun'da  alınan 30/12/2017 tarihli ifadesi

82  GÖKTAŞI Kod adlı gizli tanık bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,
“...Hemen  hemen  her  sene  yılda  birkaç  defa  Selçuk  yolu  üzerinde  Alvarya  Saklı  vadi  olarak  bilinen

Hristiyanların kamp merkezinde kilise kamp yapıyordu. Bende birkaç bu kamplara katıldım. Bu kamplara ifademin
bölümlerinde  belirttiğim  şekilde  PKK  yanlısı  şahıslarda  geliyorlardı,  onlar  çadırlarda  diğer  erkeklerle  birlikte
kalıyorlardı,  Bu  kampların  amacı  Hristiyanlık  öğretisi  ve  cemaati  kaynaştırma  amaçlıydı.  Bu  kamplara  ismini
bilmediğim  bir  çok  yabancı  ve  Kürt  şahıslar  gelerek  konuşma  yaparlardı.  Tanımadığım  Kürt  konuşmacılar  ile
Andrew ve Beşir YILMAZ konuşma yaptıklarında sürekli PKK yanlısı konuşmalar yapıyorlardı. Bu konuşmaları
yapmaya başladıklarından ben hemen konuşma yerini terk ediyordum. Tam öğretilerini ise bilmiyorum....”

Bkz.  GÖKTAŞI  kod adlı  gizli tanığın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma
Bürosun'da  alınan 30/12/2017 tarihli ifadesi

 
83  GÖKTAŞI Kod adlı gizli tanık bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

“...Diriliş kilisesini aralıklara konuşmacı olarak değişik insanlar gelirdi. Bu kişilerden isimlerini hatırladığım
Zaki SAPRİHA isimli görsem tanıyabileceğim şahıs, Murat TÜLAY isimli şahıs, ABD vatandaşı olan Tom CRAİG
isimli  şahısların  konuşmacı  olarak  kilisede  konuştuklarını  şahit  oldum.  Bu  şahısların  hepsinin  konuşmaları  hep
kürtlerle İsrail ülkesi ile ilgiliydi...” 

Bkz.  GÖKTAŞI  kod adlı  gizli tanığın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma
Bürosun'da  alınan 30/12/2017 tarihli ifadesi

84  GÖKTAŞI Kod adlı gizli tanık bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,
“...Kilisede aralıklarla tarihi önceden belli olmadan Liderler toplantısı yapılırdı, bu toplantıya asla cemaatten

kimse  giremezdi.  Bu  toplantılar  bazen  Andrewin  evinde  de  yapıldığını  duymuştum.  Toplanma  amacını  biz
bilmiyorduk.  Bu toplantıya  Andrew,  eşi  Norin,  Kürt  liderleri  olan  Beşir  YILMAZ,  Suriyeli  Mehmet,  AGİT  ile
görsem tanıya bileceğim Kürt liderler, kilisenin yaşlılar heyeti katılıyordu...” 
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arşiv  odasının  bulunduğunu,  bu odaya  bir  kez  girdiğini,  Arapça  İncillerin,  referans  kitapların

basılıp dağıtıldığını duyduğunu, bu dağıtımın Andrew, Norin, Suriyeli Mehmet, AGİT ve Beşir

Yılmaz  tarafından  yapıldığını  bildiğini,  Diriliş  Kilisesi'nin  TEMAV vakfı  ile  ortak  bir  proje

yürüttüklerini, çeşitli  ağaçlar alınarak Güneydoğu'ya gidilerek ağaçların dikileceği şeklinde bir

proje olduğunu, bu projeye katılmadığını belirtmiştir.

TANIK  GÜVEN  DİLŞEN  KOVUŞTURMA  SAFAHATINDAKİ

BEYANLARINDA:

2004 yıllından  itibaren  Hristiyan  cemaatine  üye  olduğunu,  Alsancak Bornova sokakta

bulunan  Diriliş  Kilisesi'nde  birkaç  defa  ayine  katıldığını,  Andrew  BRUNSON  ile  burada

tanıştığını,85 siyasi  sebeplerle  bir  daha  gitmediğini,  katıldığı  bir  ayinde  cemaatin  Kürtçe

konuşanlardan  oluştuğunu,"onlara  daha  çok  söz  verilmesi,  ön  saflara  oturtulmaları,  Türkçe

konuşanlara  pek  iyi  bakılmaması"  gibi  ayrımcılık  yapılmasına  tanık  olduğunu,  Kürt  kilisesi

Mesihin  Kürdi  Kilisesi  oluşumu  sırasında  Andrew  BRUNSON  ile  Kürtlere  neden  iltimas

geçildiği  kilise  içerisinde  bunun  olmaması  tarzında  bir  konuşma  yaptığını,  cevaben  Andrew

BRUNSON'un bunun olması gerektiğini savunduğunu,86 Andrew BRUNSON'u Bekir BAZ ve

Murat SAFA ile birkaç defa birlikte gördüğünü, Murat SAFA'yı ifade verirken yaptırılan fotoğraf

teşhisi  nedeniyle  ismen  bildiğini,  Alsancak'ta  Kıbrıs  Şehitleri  Caddesi'nde  bulunan  adını

hatırlamadığı bir cafede Andrew ile Murat SAFA'yı  otururken gördüğünü, onlara selam verip

Bkz.  GÖKTAŞI  kod adlı  gizli tanığın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma
Bürosun'da  alınan 30/12/2017 tarihli ifadesi

85  Tanık  Güven DİLŞEN bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,
“...Ben 2005 yılında Bayraklı’da bulunan St. Antuan Kilisesinde Yardımcı Papaz olarak görev yapmaya

başladım. Bu kilisede 2011 yılına kadar görev yaptım. Bu süreçte diğer kiliselerle ve önderleri ile ilişki içerisinde
bulunuyordum. Sürekli temas halindeydik. İzmir Merkezde Bulunan Diriliş Kilisesinde Papaz olan Andrew Craig
Brunson İsimli şahıs ile de bu sebepten 2006 yılından 2011 yılına kadar bir arkadaşlığım söz konusuydu. Kendisi ile
Diriliş kilisesinde ve farklı başka yerlerde bir çok kez karşılaşarak sohbet etme fırsatı buldum...”

Bkz.  Tanık Güven DİLŞEN'in  İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan
23/11/2017 tarihli ifadesi

86  Tanık  Güven DİLŞEN bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur,

 “...bir defasında Diriliş Kilisesindeki sohbet esnasında Diyarbakır’dan Kürdistan diye söz etmesi üzerine
bende kendisine orası  Türkiye  Cumhuriyet  toprağıdır  demem üzerine kendisi  bana  “Asimile ettiğiniz için öyle”
demişti. Bu nedenle aramız çok iyi değildi. Sadece mesleki saygıyı birbirimize karşı gösteriyorduk...”

“...Kendisi doğu kökenli vatandaşlara yönelmek için PKK terör örgütünü benimseyerek bu şahıslara daha
kolay  ulaşmaya  çalıştığını  biliyorum.  Çünkü  kendisinin  ayin  yaptığı  Diriliş  Kilisesinde  bu  ayinler  PKK Terör
örgütünün sembolü olan sözde bayrakları  ve flamalarını  giyen,  bu sözde bayraklarının ve renklerinin bulunduğu
tişörtlerle ayinlere gelen birçok cemaat üyesi  mevcuttu. Ayinlerinde birkaç defa bu konular şahit oldum. Ayinler
harici kilisede ara ara konserler verilirdi. Bu konserlerde yine PKK sempatizanı şahıslar örgüt lehine konuşmalarda
ve sloganlarda bulunarak katılım gösterirdi...”

Bkz.  Tanık Güven DİLŞEN'in  İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan
23/11/2017 tarihli ifadesi
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yoluna  devam ettiğini,  Bekir  BAZ'ı  kendisine  gösterilen  fotoğraflardan  bildiğini,  Andrew ile

Bekir  BAZ'ı  aynı  şekilde  bir  cafede  otururken  gördüğünü,87 Fikret  BÖCEK  ile  Andrew

BRUNSON'un arkadaş olduğunu ve Andrew BRUNSON'un Türkiye'ye geliş sürecinde beraber

olduklarını  bildiğini,  25  kişilik  bir  grubun  vaftiz  edildikten  sonra  yurt  dışına  gönderildiği

hususunu Hristiyan cemaatin bildiği kadarıyla bildiğini belirtmiştir.

Tanık  23/11/2018  tarihinde  İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü  TEM  Şube  Müdürlüğünde

vermiş olduğu ifadelerinin de kendisine ait olduğunu ve doğru olduklarını teyit ve tekrar etmiştir.

TANIK EYÜP ÇAKIR KOVUŞTURMA SAFAHATINDAKİ   BEYANLARINDA:

Diriliş  Kilisesi'nde  yaklaşık  6-7  yıl  önce  Andrew  BRUNSON  ile  tanıştığını,  Afrin'e

misyonerlerin  yetiştirilip  gönderildiğini,  o  bölgeye  insani  yardımlar  yapıldığını,  Andrew

BRUNSON'un  desteklediği  bazı  misyoner  grupların  PKK  sempatizanı  olduğunu  bu  kişilerin

alenen söylemleri nedeniyle bildiğini, Andrew'in gelen misyonerlere açıkça "PKK'nın bir terör

örgütü olmadığını, desteklenmesi gerektiği" şeklinde söylemlerinin olduğunu duyduğunu, bu

nedenle  kilise  içerisinde  Kürt  PKK  sempatizanları  ile  Türk  milliyetçisi  insanlar  arasında

çatışmaların yaşandığını, Andrew'i söylemlerinin yanlış olduğu, bölücülüğe yol açacağı şeklinde

konuşarak  uyardığını  ancak  Andrew'in  bu  husustan  rahatsız  olmadığını,  onların  da  kilise

kurabileceğini söylediğini, daha sonrasında birçok kişinin kiliseden ayrılarak başka yere gittiğini,

tamamen  kopma  seviyesine  geldiklerini,  Mesihin  Kürdi  Kilisesinin  2016  yılında  Diriliş

Kilisesi'ne  bağlı  olarak  kurulduğunu,  aynı  kilise  içerisinde  ayin  günlerinin  farklı  olduğunu,

Suriyeli Mehmet geldikten uzun yıllar sonra Mesihin Kürdi Kilisesi'nin kurulduğunu, Suriyeli

Mehmet'in çabası, Andrew BRUNSON'un desteği ile Kürt kilisesinin kurulduğunu, Kürt kilisesi

için  "Haçın  üzerinde  Kürt  bayrakları,  arkasında  ezidi  güneşi"  şeklinde  resmedilmiş

kartvizitlerin  bastırıldığını, bu  hususun  Türkleri  provake  ettiğini,  kilise  içerisinde  Kürt

bayrakları  gördüğünü,  bazı  Suriye  asıllı  vatandaşlardan  destekleyici  tarz  konuşma yapıldığını

duyduğunu, dışarıdan içeriyi gören insanların orayı Kürt kampı olarak düşündüklerini, Suriye'de

savaşan  YPG  ve  kolları  için  "Bizi  savunan  insanlar,  dua  etmeliyiz"  şeklinde  söylemleri

duyduğunu,  Suriyeli  Mehmet'in  pastör  yapıldığını,  böylece  kilisedeki  Kürtlerin  Mehmet'in

87  Tanık  Güven DİLŞEN bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur

“...Ayrıca Andrew ile ilgili dikkatimi çeken başka bir konu ise; bu papazı bir çok kez Kilisede, Alsancak’ta
ismini şu anda hatırlamadığım farklı kafelerde ve birkaç defada sahilde kendisini kilise cemaati olmayan ama şekil,
görünüm itibari ile FETÖ’cülerin dış görünümlerine benzeyen (yani kısa saç, badem bıyık, temiz traş, kısa paçalı
pantolonlar ve sürekli İslam dininden konuşmalarda bulunan) şahıslar ile gezdiğini veya oturduğuna şahit oldum.
Hatta kendisine bir seferinde bu arkadaşlar kim diye sorduğumda Hristiyanlığı merak eden arkadaşlar demişti. Ancak
ben bu şahısların FETÖ/PDY terör örgütünden olabileceklerini kanaat ettim...”

Bkz.  Tanık Güven DİLŞEN'in İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan
23/11/2017 tarihli ifadesi
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liderliğine  verildiğini,  Mehmet'in  ağzından  çıkan  her  şeyin  dinlenir  olduğunu,  emir  kabul

edildiğini, Suriyeli Mehmet dışında Beşir YILMAZ, Mehmet ÖZGÜN, Bedros, Cris ve bir dizi

lider konumundaki kişilerin de Kürt kilisesinde vaaz verdiklerini,88 Mehmet'in PKK'yı ve PYD'yi

övücü,  Türkiye'yi  aşağılayıcı  sözlerinden  rahatsızlık  duyduklarında  Andrew'in  bu  söylemleri

ifade  özgürlüğü  kapsamında  değerlendirdiğini,  onların  kendi  düşüncesinin  olduğunu,  bir

kiliselerinin  olabileceğini  söylediğini,  dua  evinde  4  ay  kaldığını,  PKK  sempatizanlığı  ve

gruplaşmaları burada görmediğini, dua evinin açılışına Koreli bir iş adamının destek olduğunu

bildiğini, Neşe ŞENDUR'u Diriliş Kilisesi'nde ihtiyar heyetinde yani yönetici konumunda olması

sebebiyle tanıdığını, daha önce kilisede yaşananları kendisi ile konuştuğunda burada böyle şeyler

olmuyor şeklinde tepki verirken Andrew tutuklandıktan sonra sosyal medya üzerinden yaptığı

görüşmede  yapılanların  yanlış  olduğunu fark  ettiğini  ancak  bir  şey  diyemediğini  söylediğini,

belirtmiştir.

Tanık   05/03/2018  tarihinde  İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü  TEM  Şube  Müdürlüğünde

vermiş olduğu ifadelerinin de kendisine ait olduğunu ve doğru olduklarını teyit ve tekrar etmiştir.

TANIK  YILMAZ  DEMİRCAN KOVUŞTURMA  SAFAHATINDAKİ

BEYANLARINDA:

2012 yılında Hristiyanlığı seçtiğini, Yeni Doğuş Kilisesi'ne gittiğini,Andrew BRUNSON

ile  7-8 yıl  önce tanıştıklarını,  dua evi  ile  oturduğu evin bitişik  olduğunu89,  dua evinde ayine

88  Tanık  Eyüp ÇAKIR bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur   

“...2016 yılında Diriliş kilisesinde Mesihin Kürdi diye adlandırılan bir Kürt Kilisesi kuruldu. Bunun için bir
kartvizit ve Broşür hazırlandı. Bu Kürt kilisenin özel ayinleri Salı günleri düzenleniyordu. Bu ayinlere sadece Kürtler
ve yabancı uyruklu kişiler katılabiliyordu. Türkler ise kapıdan geri çevriliyordu. Bir tek ben Andrew’ in manevi oğlu
olduğum için bu ayinlere katılma ayrıcalığına sahiptim. Bu ayinlerde duvarlara asılmış Kürdistan bayrakları, Haç
üzerine sarılmış Kürt bayrağı flamaları bulunuyordu. Aradan birkaç liderlik yapan şahıs kürsüye çıkarak vaaz adı
altında  Kürtçe  ve  İngilizce  olmak  üzere  hiddet  dolu  sözler  sarfediyordu.  Ben  Kürtçe  bilmediğim  için  çoğunu
anlamıyordum ancak örgütsel konuşmalar olduğu çok açıktı. Bu konuşmaları genellikle kilise üyelerinin kürt lideri
konumunda olan Mehmet ÖZGÜN isimli aslen Mardin-Ömerli’  olan ancak anne ve babasının kayıt dışı evliliğinden
dolayı kimlik sahibi olamamış...”

Bkz.   Tanık Eyüp ÇAKIR’ın İzmir İl  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan
05/03/2018  tarihli ifadesi 

89  Tanık  Yılmaz DEMİRCAN bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur

“...Odun  Kapı  Mahallesi  427  sokak  No:51  sayılı  ikametimin  yan  tarafında  bulunan  yanılmıyorsam  49
numaralı  ikamet  sahibi  olan Ertan isimli  soy ismini bilmediğim şahıs yaklaşık 12-13 sene kadar önce ikametini
restore ettirdikten bir süre sonra yabancı şahıslara sattı. Bu evde ilk zamanlar sonradan isminin Ali Rıza CUHADIR
olduğunu öğrendiğimiz şahıs yalnız olarak kaldı. İlerleyen  süreçte mahallede buranın Andrew Criag BRUNSON
isimli şahıs tarafından satın alındığı, Alsancak semtinde bulunan Diriliş Kilesinin dua evi olarak ikametin kullanıldığı
konuşulmaya başlandı. İlk yıllarda bu eve her hafta Çarşamba günleri öğleden sonra tanımadığımız bir çok yabancı
şahıs gelerek akşam geç saatlere kadar bu evde kalıyorlardı...”  

Bkz.   Tanık Yılmaz DEMİRCAN’ın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde
alınan 26/02/2018  tarihli ifadesi 
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katılmadığını, dua evine ayin için Korelilerin geldiğini, dua evine gelenlerden PKK sempatizanı

birisiyle karşılaşmadığını ancak Mehmet ÖZGÜN'ün kilisede propaganda yaptığını duyduğunu,

dua  evinde  böyle  bir  söyleminin  olduğunu duymadığını,90  bu  hususu  Eyüp  Çakır  ve  ismini

hatırlamadığı  birkaç  kişiden  duyduğunu,  Andrew BRUNSON'un  bu  durumdan  haberdar  olup

olmadığını bilmediğini,  Eyüp ÇAKIR, Murat ÖZGÜN ve Ali Rıza ÇUHADAR'ın dua evinde

kaldığını, Ali Rıza ÇUHADAR'ın kilise görevlisi olduğunu, Ali Rıza ÇUHADAR'ın  kendisiyle

"Andrew  BRUNSON'un  izni  olmadan  dua  evinde  kimsenin  kalamayacağı"  şeklinde  bir

konuşmasının  olduğunu,  Jasua  THOMAS  ve  Sebastian  BENİJORD  dua  evinin  açılışında

gördüğünü,  Jasua  THOMAS  ile  Yeni  Doğuş  Kilisesine  giderken  tanıştığını,  kendisini  asker

olarak  tanıttığını  ve  Sebastian  BENİJORD  ile  arasında  akrabalık  bağı  olduğunu  bildiğini

belirtmiştir.

Tanık   26/02/2018  tarihinde  İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü  TEM  Şube  Müdürlüğünde

vermiş olduğu ifadelerinin de kendisine ait olduğunu ve doğru olduklarını teyit ve tekrar etmiştir.

TANIK ALİ DALOĞLU KOVUŞTURMA SAFAHATINDAKİ   BEYANLARINDA:

Karabağlar'da merkezi bulunan Karabağlar Genç İş Adamları Derneği (KARGİAD) Genel

Sekreteri  Oğuzhan  TÜRKAN'ın  yanında  çalıştığını,  bu  kişinin  FETÖ içinde  Ege  Bölgesinde

nüfuzlu biri olduğunu, Bekir BAZ’ın da üzerinde olan Oğuzhan TÜRKAN'ın İzmir’de  doğrudan

Fethullah  GÜLEN  ile  iletişim  kurabilen,  doğu  kökenli  ve  PKK  yanlısı   kişilerin  oturduğu

mahallelerde özellikle siyasal anlamda etkisi olan biri olduğunu, Oğuzhan TÜRKAN'ın haftada

bir  Bekir BAZ ile rutin görüştüklerini, esasen Bekir BAZ gibilerin örgüt içinde 30.000-40.000

TL maaşlı çalışan kişiler olduğunu,  Oğuzhan TÜRKAN'ın  maaşla çalışmadığını, parayla işinin

olmayacağını,  onun  masraflarının  çevresinde  bulunan  gençler  tarafından  karşılandığını,

90  Tanık  Yılmaz DEMİRCAN bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur

 “...İlerleyen yıllarda bu kilise evinde Ali Rıza ÇUHADAR isimli şahıs ile Mehmet ÖZGÜN isimli Suriye
Ülkesi vatandaşı olduğunu bildiğim şahıs birlikte kalmaya başladılar. Yıllar içerisinde bu şahısların yanında kısa
sürelide olsa bir çok ülke vatandaşıyla, Kürt vatandaşların kızlı erkekli olarak kaldıklarına tüm mahalle sakinleri gibi
bende şahit oldum. Ancak Ali Rıza ÇUHADIR ile Mehmet ÖZGÜN isimli şahıslar sürekli olarak kaldıkları halde
diğer  gelen şahıslar  bir süre kaldıktan sonra kaybolup  gidiyorlardı.  Evde kadın erkek olarak kalan bu şahısların
yaşları tahmini olarak 20-30 yaşlarında şahıslardı. Evde 10-15 kişi olarak kalıyorlardı...”

“...Ali Rıza ÇUHADIR isimli şahıs yanılmıyorsam üç yıl kadar önce evlenerek Çin ülkesine gitti halen Çin
ülkesinde  yaşadığını  biliyorum.  Babası  Kürt  annesi  Suriye  ülkesi  vatandaşı  olan  Mehmet  ÖZGÜN isimli  şahıs  ise
Amerika ülkesi vatandaşı olan ve ülkemizde ikamet eden açık kimliğini ve ismini bilmediğim bir bayan ile evlendiğini
ve ülkemizde yaşadığını biliyorum. Bu şahıs sürekli olarak PKK lehine konuşmalar yapardı. Bu yaptığı konuşmalarda
sürekli  olarak Kürdistan’ın kurulacağını,  Kürtlerin  ülkemizde azınlık olmadığın,  sürekli  ikinci  sınıf vatandaş  olarak
muamele gördüklerini, savaşı kazanacaklarını her ortamda söylediğini duymuştum. Bu şahsın bu şekildeki söylemlerini
ve  Kürtler  ile  ilgili  çıkışlarına  Andrew  Criag  BRUNSON  isimli  kilisenin  pastörü  olan  şahsın  taviz  vermediğini
duymuştum...”

Bkz.   Tanık Yılmaz DEMİRCAN’ın  İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü Terörle  Mücadele  Şube Müdürlüğünde
alınan 26/02/2018  tarihli ifadesi   
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FETÖ’den  kendilerine  çok  para  aktarıldığını,  bu  paranın  harcamayla  bitmeyecek  miktarlarda

olduğunu, paylaşımı Oğuzhan TÜRKAN'ın yaptığını, para trafiğini yönettiğini, bu kişinin  MİT

Müdürü ile,   İl  Emniyet  Müdürü  ve bu türden daha birçok  nüfuzlu kişi   ile   de irtibatının

olduğunu bu kişiler tarafından çok sayıldığını,  İstihbaratta ki memurları  yöneten Murat SAFA

adlı kişi ile de irtibatının olduğunu, bu kişilerle gizli saklı değil kamuya açık yerlerde çok rahat

görüştüğünü,  o  dönem  KAGİAD’ın  bulunduğu  Selgeçen  Hanı  adlı  binada  bilişim  merkezi

kurulduğunu,   bu yeri    Samanyolu  TV’de yayınlanan Ayna adlı  programın yapımcısı   Saim

ORHAN  ile   Said  SEFA   ve  Abdullah  AYMAZ  adlı  kişinin  Amerika’dan  gelen  oğlunun

istihbaratçılar ile birlikte kurduğunu, Taner adlı İstihbarat Müdürünün de bu işin içinde olduğunu,

bu bilişim üssünden cemaat adına twiter gibi sosyal paylaşım hesaplarını yönettiklerini, kendisine

de bir telefon verdiklerini ve her gün bazı  paylaşımlar için belli bir kotada beğeni yaptırdıklarını,

Kendisinin Oğuzhan TÜRKAN'ın para götürüp getirme işlerinde yanında bulunduğunu, Şanlıurfa

Suruç'ta  büyük  mülteci  çadırı  yapılırken  Suriye  tarafına  ticaret  amacıyla  sürekli  geçtiklerini,

Andrew  Craig  BRUNSON'u  buraya  Oğuzhan  TÜRKAN  ile  birlikte  gelmesi  sebebiyle

gördüğünü, Mülteci  kampının  kuruluş aşamasında  gelen mültecilerin  ayrıştırıldığını,  gençlerin

ellerine  bakarak tırnağı bakımlı, düzgün, eğitime daha  yatkın olanları  ayırdıklarını ve bunları

hep İzmir'e gönderdiklerini, gönderilenlerin daha çok Ezidi kökenli olduklarını,  Suruç, Birecik,

Halfeti’nini demografik yapısı Ezidi Kürt çoğunluklu  olduğu için oradaki halkın Hristiyanlığa

veya değişik dinlere daha eğilimli  bölgeler  olduğunu, Oğuzhan TÜRKAN ile Andrew Craig

BRUNSON'un  Alsancak'ta  bir  yerde  oturup  görüştüklerini,  bu  görüşme  sırasında  Oğuzhan'ın

yanında  bulunmadığı  için  konuşulanları  bilmediğini  ama  gördüğünü,  Oğuzhan  TÜRKAN'ın

Andrew'i "görüşülmesi gereken kişi" şeklinde tanıttığını, Andrew Craig BRUNSON'a Suruç'tan

İzmir'e gelen Kürt çocukları ile ilgili olarak yürüttüğü faaliyetler nedeniyle yardım yapıldığını, bu

iş  için  Tansu adlı  iş  adamının  aracı  olduğunu,  Andrew Craig  BRUNSON'un Suruç’ta   Halil

Baysal  ve  Enver  MÜSLİM  ile  de  görüştüğünü,91 Andrew   BRUNSON'un  bundan  başka

FETÖ/PDY  terör  örgütünün  önde  gelen  isimlerinden  biri  olan  Ömer  KARAGÖZ  ile   de

görüştüğüne  şahit olduğunu, sorduğunda "Çok iyi adamdır, herkese faydası var, insanın dinine

bakmamak gerekir" diye konunun geçiştirildiğini,  para gönderilecek  yerleri Murat SAFA'nın

belirlediğini,  Andrew  Craig  BRUNSON'un  kilisesine  3  kez  para  götürüldüğünü,  Bunun  bir

defasında kendisinin de gittiğini  fakat  otoparkta  beklediğini,  Oğuzhan TÜRKAN'ın  arabadan

çantayla parayı alıp gittiğini, diğerlerini Murat SAFA’nın parayı pay ederken bu da oraya diye

ayırdığını bildiğini, bunu da  Oğuzhan TÜRKAN'ın  söylediğini, Suruç'tan getirilen 18-35 yaş

arası  gençlerden  tanık  olduğu  30  kişinin  FETÖ  yapılanmasına  ait  evlerde  kaldıklarını,  bir

kısmının da Andrew Craig BRUNSON tarafına gönderildiğini, kendisinin  Oğuzhan TÜRKAN’a

meşru ya da gayri meşruya da para bulma imkanımız var, niye bu çocukların tamamına biz sahip
91  Enver MÜSLİM adlı kişi Suriye’nin Ayn El Arap kentinde Kobani adı  ile anılan yerde ilan edilen sözde Kürt
özerk yönetiminin lideri olarak geçmektedir.
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çıkmıyoruz,  bu bize ters değil mi diye  sorduğunu,  Oğuzhan TÜRKAN’ın  “bazı işlere senin

kafan basmaz çok kafayı yorma” diyerek başka açıklama yapmadığını, Oğuzhan TÜRKAN'dan

ve orduda subay olarak görev yapan ancak general olacakken 28 Şubat sürecinde ordudan atılan

Paşa lakaplı  kişiden Andrew Craig BRUNSON'un Bekir  BAZ ile görüştüğünü de duyduğunu

fakat bunu kendisinin görmediğini, Bekir BAZ’ın ve  Oğuzhan TÜRKAN’ın  sanık BRUNSON

hakkında rahip, papaz vs yerine “hoca”  ifadesini kullandıklarını  belirtmiştir. 

Tanık  26/03/2018   tarihinde  İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü  TEM  Şube  Müdürlüğünde

vermiş olduğu ifadelerinin de kendisine ait olduğunu ve doğru olduklarını teyit ve tekrar etmiştir.

TANIK  MURAT  CANDANBAĞLAN  KOVUŞTURMA  SAFAHATINDAKİ

BEYANLARINDA:

12-13 yıl önce Hristiyan olduğunu, Yeni Doğuş Kilisesi'ne gittiği dönemden beri Andrew

BRUNSON'u  tanıdığını,  son  4-5  yıl  öncesine  kadar  olumsuz  bir  durumla  karşılaşmadığını,

Diyarbakırlı olması ve Kürtçe'yi bildiği için bir arkadaşı vasıtasıyla Kürt kilisesinin kurulduğu ve

gelip ibadet edebileceği bilgisine ulaşınca iki defa bu kiliseye gittiğini, kilisede Suriyeli Mehmet

ve Andrew BRUNSON'u gördüğünü, onların vaaz verip ilahi söylediğini, katılımcıların büyük

çoğunluğunun Kürt olduğunu, kilisede PKK Terör Örgütü üyesi ölenler için dua edildiğini görüp

duyunca bu durumdan rahatsız olarak bir daha bu kiliseye gitmediğini,92 arkadaşları ile bu hususu

konuştuğunu, Diriliş Kilisesi'nin kilise olmaktan çıktığı Kürt Kilisesi, Kürt Terör Örgütü haline

geldiği hatta bu hususta Türkiye Hristiyanlar Birliği kurumu  gibi bir yapının sorumlusu pastör

İhsan ÖZBEK tarafından Adrew'in uyarıldığı yönünde konuşmaların olduğunu, Selçuk'ta Arvalya

Hristiyan Kampı'nda vaaz veren bir kişinin Kürdistan haritası göstermesi üzerine bu seminerden

ayrıldığını,  sonrasında  Hristiyanlığı  sorgulamaya  başladığını,  Diriliş  Kilisesi'nde  2-3  tane

üzerinde PKK bayrağı  amblemleri olan Kürtçe İncil gördüğünü, kiliseye gelen AGİT’in (Siraç

AKAY) "Kobaniye gidip YPG'ye katılacağım" söylemlerini duyduğunu, Diriliş Kilisesi'ne gelip

giden Amerikalı Erich WİEGER'in doğuda “Kürt Erich” olarak tanındığını, bu kişinin Kürtçeyi

Arapçayı  Osmanlıcayı  iyi  bildiğini,  ayrıca  Türkiye'deki  birçok  kilisenin  açılmasında  rolünün

büyük olduğunu, maddi destek sağladığını, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğun misyonerlik

çalışmasının olduğunu bildiğini,  Murat TULAY'la 35-40 yıllık arkadaşlığının olduğunu dinleri

92  Tanık  Murat CANDANBAĞLAN bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur
Ben  yukarıda  isimlerini  vermiş  olduğum  Andrew  Craig  BRUNSON  ve  Erik  WİGER  isimli  şahısların

Amerikan İstihbarat birimlerine çalıştığını düşünüyorum. Bu şahıslar Türkiyede bulunan kürtlere her zaman destek
oluyor ve Güney Kürdistanın kurulacağını söylüyorlardı.

Bkz.   Tanık  Murat  CANDANBAĞLAN’ın  İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü  Terörle  Mücadele  Şube
Müdürlüğünde alınan 20/07/2017  tarihli ifadesi   
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araştırırken  onun  kurmuş  olduğu  ev  kilisesine  gittiğini,  sonrasında  Andrew  BRUNSON'un

kilisesine gitmeye başladığını her iki yerde de Erich WİEGER'i gördüğünü, Murat TULAY'ın

pastör olduğunu ve Balçova'da kilise açtığını bildiğini, Murat TULAY'a bir konuşma ortamında

ulusal  bayramlarda  kiliselere  neden Türk bayrağı  asılmıyor  şeklinde  sorduğunda Amerikalılar

yabancılar rahatsız oluyor bu nedenle asmak istemiyoruz yanıtını alınca kiliseye artık gitmediğini

Müslüman olduğunu belirtmiştir.

Tanık  20/07/2017   tarihinde  İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü  TEM  Şube  Müdürlüğünde

vermiş olduğu ifadelerinin de kendisine ait olduğunu ve doğru olduklarını teyit ve tekrar etmiştir.

TANIK EMRAH ŞAHİN KOVUŞTURMA SAFAHATINDAKİ BEYANLARINDA:

Kore dili eğitimi almak için internette araştırma yaparken Dovang SONG'un dil kursunu

bulduğunu, irtibata geçerek buraya gitmeye başladığını, dil kursuna gittiği zamanlarda dil kursu

adı altında kilise eğitimi verildiğini, Hristiyanlık hakkında bilgi toplamaya başladığını, ibadetlere

katıldığını,  Dovang  SONG'un  "köpek  Türkler"  şeklinde  konuşmalarını  duyunca  buradan

uzaklaştığını,  93bu hususu Murat  CANDANBAĞLAN ile  konuştuğunu,  Diriliş  Kilisesi'ne 2-3

kere gittiğini,orada Andrew BRUNSON ile tanıştığını, tanışma esnasında Andrew BRUNSON'un

yanında   Suriyeli  Mehmet  denilen  Muhammed  AHMAD’i  gördüğünü,  facebook  sayfalarında

Suriyeli Mehmet ve AGİT (Sıraç AKAY) ile birlikte oldukları fotoğrafları gördüğünü,94 Diriliş

Kilisesi'ne gittiği dönemde Murat TULAY ve AGİT’in (Sıraç AKAY) Kürtleri daha ön planda

tuttuğunu,  AGİT’in  (Sıraç  AKAY)  Kobani'ye  gidemedim  şeklinde  konuşmalar  yaptığını

sonrasında Suruç'a gittiğini duyduğunu, Muhammed Ahmad isimli Suriyeli Mehmet'in Belçika'ya

kaçtığını  duyduğunu,  Diriliş  Kilisesi'ne  ziyaret  amaçlı  iki  kere  gittiğinde  kilise  içerisinde
93  Tanık  Emrah ŞAHİN bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur

“...Ben 2016 yılında bahar aylarında İzmir’de bulunan Diriliş Kilisesini merak ettiğimden, hayatımda hiç kilise
görmediğimden gezmek için gittim. Ziyaretim esnasında kendisini Beşir YILMAZ olarak tanıtan şahıs 45-50 kişilik bir
topluluğa kilise içerisinde vaaz veriyordu.  Beşir YILMAZ isimli şahsın topluluğa vermiş olduğu Vaazın da Türklüğe
ve Müslümanlığa karşı hakaret eden konuşma yapıyordu...”

Bkz.   Tanık Emrah ŞAHİN’ın  İzmir İl  Emniyet  Müdürlüğü Terörle  Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan

23/10/2017  tarihli ifadesi   

94  Tanık  Emrah ŞAHİN bu konu ile ilgili soruşturma aşamasında şu şekilde beyanlarda bulunmuştur

“...belirttiğim şahıs Siraç AKAY’dır. Kod adı AGİT’tir. Bu şahıs Mardin’lidir. Bu misyonerlik faaliyetleri
adı altında Belçika, Rojava, Kobani bölgelerine gidip gelir. Türkçeyi fazla bilmemekle birlikte Kürtçe ve Arapçayı
iyi konuşur. Bu şahsı mülteci kamplarında kullanıyorlar...”

“...belirttiğim şahıs  kendisini  Mehmet  …. olarak  tanıtıyor.  Kod adı  ise Muhammed AHMAD’dır.  Kürt
oluşumunun  başında  bulunan  bu  şahıs  kiliseyle  birlikte  hareket  eder.  Fotoğrafından  anlaşılacağı  üzere  PKK
oluşumlarına  katılır.  Andrew’in  tutuklanmasından  sonra  Belçika’ya  kaçmıştır.  Belçika’dan  da  Suriye’ye  gidip
geldiğini Murat TULAY’dan öğrendim...”

Bkz.  Tanık Emrah ŞAHİN’ın  İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan
23/10/2017  tarihli ifadesi   
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bulunanların  çoğunlukla  Kürt  olduğunu gördüğünü ama onlarla  bir  konuşmasının  olmadığını,

Andrew'in kilisede bulunanlara kayıp 13. Kabileye ilişkin konuşma yaptığını, konuşmayı  fazla

dinlemediğini,  Murat  CANDANBAĞLAN  ile  fazla  durmadan  ayrıldıktan  sonra  13.  Kabileyi

sorduğunda  Kürtler  olduğuna  dair  bilgi  edindiğini,  başka  bir  konuşmalarının  olmadığını,

Andrew'in  tutuklanmasından  sonra  Diriliş  Kilisesi'ndeki  görevin  Kent   TAYLOR  ve  Norin

tarafından devam ettirildiğini bildiğini, İzmir Selçuk ile Kuşadası bölgesi arasında kalan Arvalya

bölgesindeki  kampa gittiğini,  buradan Kethi  ve  George adında  iki  kişinin  sorumlu olduğunu,

Diriliş Kilisesi'nden gelen İranlı  misafirlerin de orada bulunduğunu, hep birlikte ibadet edilip,

yemekler  yenildiğini,  dua  edildiğini,  Türklere  karşı  hakaretlerin  burada  da  yapılması  üzerine

rahatsızlık duyarak oradan ayrıldığını, rahatsızlık duyduğu şeyleri Murat CANDANBAĞLAN ile

Milli İstihbarat Teşkilatına yazılı olarak aktardığını, Terörle Mücadele birimindeki görevlilerin

kendisiyle  irtibat kurarak bilgisine başvurulduğunu, Murat TULAY ile abi kardeş ilişkisi olan

Kürt  Erich  lakaplı  Amerikalı  Erich  WİEGER ile  Murat  TULAY sayesinde  tanıştığını,  Murat

TULAY'dan Balçova'da kilise açması hususunda Erich WİGER'in destek vereceğini öğrendiğini,

Murat TULAY'a Kürt Erich'i sorduğunda onun İzmir'den sonra Diyarbakır'a, Güneydoğu illerine

gideceğini öğrendiğini, belirtmiştir.

Tanık  23/10/2017   tarihinde  İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü  TEM  Şube  Müdürlüğünde

vermiş olduğu ifadelerinin de kendisine ait olduğunu ve doğru olduklarını teyit ve tekrar etmiştir.

TANIK  TARIK  ÜÇÜNCÜ KOVUŞTURMA  SAFAHATINDAKİ

BEYANLARINDA:

Akçakoca'da ikamet ettiğini, Ermeni asıllı olduğunu, misyonerlikle İncil'le ilgili hususları

merak ettiğinden bazı arayışlara girdiğini, bu sırada  Aslan SALTİ adlı kişi ile tanıştığını onunla

bir  süre iletişim içinde kaldıklarını,  ona Ermeni asıllı  olduğundan, askerliğini yapmadığından,

Avrupa  İnsan  Hakları  Mahkemesine  dava  açtığından  bahsettiğini,   bunlar  Aslan  SALTİ’nin

hoşuna gitmiş olacak ki  kendisini sık sık ziyaret ettiğini, kendisinden Yehova Şahitleri Örgütü

içerisinde  yer  almasını  istendiğini,   kendisinin   bu  örgüte  üye  olduğunu,  Aslan  SALTİ’nin

kendisine kitap ve yılda bir kez çıkan bir dergi gönderdiğini, bu derginin  2007'den beri çıkan

sayılarının   kendisine   gönderildiğini,  sorumluluk  almasını  ve  kendisini  biriyle  tanıştırmak

istediğini  söyleyen Aslan SALTİ'nin John WOODALL isimli  bir  kişiyle  birlikte  Akçakoca'ya

geldiklerini  bu  kişi  ile  tanıştırıldığını,  John  WOODALL'ın  Yehova  Şahitleri’nin  Türkiye

sorumlusu  olduğunu,  Türkiye  genelindeki  Yehova  Şahitleri  gruplarını  teftiş  ettiğini,  gezip

araştırma yaptığını,  ev kiliselerinde gruplara konferans verip toplantı  yaptığını  bildiğini,  daha

sonra da bu geliş gidişlerin devam ettiğini, kendisine sürekli Türkiye aleyhine olması gereken
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şeylerden bahsetmeye çalıştıklarını,  bir eylem olması durumunda hazır olur musun diye kendisini

yokladıklarını,  ayrıca Andrew BRUNSON'dan da bahsettiklerini, 2007 yılının sonlarına doğru

kendisine bir grup oluşturmasının, bu gruba konuşma yapılacağının söylendiğini, Akçakoca'da bir

çay bahçesinde yeğenleri ve arkadaşlarından oluşan gruba  konuşma yapıldığını, Aslan SALTİ'ye

ait  bilgisayardan  yanındaki  tercümanı  eşliğinde  Andrew BRUNSON ile   görüntülü  görüşme

yaptıklarını,  Andrew  BRUNSON'un  büyük  bir  lider  olarak  kendisine  tanıtıldığını,  onunla

tanışmak  herkese  nasip  olmaz  dendiğini,95  Andrew  BRUNSON'un  bu  görüşme  esnasında

"Merhaba Tarık, bizim grubumuz içerisinde var olman mutluluktur, Aslan SALTİ'nin söylediği

geçerlidir, ben varım, hiçbir şey olmaz, Aslan SALTİ ne isterse yapacaksın" dediğini, Andrew

BRUNSON ile  2011 yılında  ikinci kez bir kez daha  Aslan SALTİ'nin bilgisayarı aracılığı ile

görüntülü olarak görüştüğünü, bu görüşmede de öncekine benzer konuşmanın olduğunu, Andrew

BRUNSON’un  kendisinin  İzmit'te, Düzce'de, Adapazarı'nda.  gruplarının olduğunu sandığını,

Aslan SALTİ'nin ona böyle aktarmış olduğunu düşündüğünü, bu görüşmede büyük bir eylemden

bahsedildiğini, bu eylemin eylemin Türkiye genelinde yapılacağının, silahsız fakat  taşlı sopalı,

kamu binalarına, kamu malzemelerine saldırı şeklinde olacağının anlatıldığını,  Aslan SALTİ'nin

daha sonra da kendisini ziyarete geldiğini, bu ziyaretlerinden birinde fakir çocuklara dağıtılarak

onların  gruplara  katılımını  sağlamak  amacıyla   kendisine   1500  Dolar  para  verdiğini  ve  bu

paranın  kendisinde  kalmasını  istediğini,  fakat  kendisinin   daha  sonra  bu  parayı  kişisel

ihtiyaçlarında  kullanmış  olduğunu,  2013  yılı  Mart  ayı  içerisinde  Aslan  SALTİ'nin  kendisini

telefonla  aradığını,  Andrew  BRUNSON'un  evinde  toplanılacağını,  bu  toplantıya  John

WOODALL'ın  da  katılacağını,  kendisinin  de  katılması  gerektiğinin  söylendiğini,  ancak

toplantıya katılamadığını, 2013 yılında   Aslan SALTİ'nin yine telefonla arayarak hareket zamanı

geldi  diyerek  Kadıköy  Bostancı  Gösteri  Merkezi'nde  yapılacak  toplantıya  davet  ettiğini,  bu

toplantının 2013 Mart-Nisan ayında bir ay içerisinde 2-3 kez gerçekleştiğini, Aslan SALTİ ile

görüştüğü dönemde cezaevi  firarisi  olduğu için yakalanma endişesi  ile toplantıya  gitmediğini,

2013  yılı  Nisan  ayında  yakalanması  üzerine  cezaevine  girdiğini,  Kocaeli'de  Aslan  SALTİ

aracılığıyla  Zaki SAPİRHA adlı biriyle  de ile tanıştığını,  bu kişinin parasal destek sağlayarak

Yehova Şahitleri grubuna yardımcı  bir kişi olduğunu öğrendiğini,  Kadıköy Bostancı Gösteri

Merkezi'nde yapılan Andrew BRUNSON'un da katılmış olduğu bu toplantıya ait kayıtları Aslan

SALTİ'nin CD halinde  bulunduğu cezaevine  gönderdiğini,  gönderilen CD'nin cezaevi  emanet

deposuna alındığını, bu CD'yi bir dilekçe ile İstanbul Valiliği'ne gönderdiğini, o dönemde cezaevi

idaresi ile arasında sorunlar olduğu için CD'yi cezaevi aracılığı ile değil de bizzat posta aracılığı

ile  gönderdiğini,  ciddi  bir  yapılanma  olduğunu  fark  ettiği  için  devlet  kurumlarına  dilekçeler

yazarak  bilgi  vermek  istediğini  ancak  dilekçelerine  cevap  verilmediğini,  CD  içeriğini

95  Tanık Tarık ÜÇÜNCÜ iddia makamının sorusu üzerine  sanık Andrew Craig BRUNSON  ile  2007 yılında
tanışmalarına vesile olan ilk görüntülü görüşmeyi kendisi ve Aslan SALTİ’nin  Düzce Akçakoca'da  Karaburun’da
bulunan Kafkas Otelde iken gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir.
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görmediğini,  ancak  Aslan  SALTİ'nin  kendisine  yazmış  olduğu  mektupta  CD  içeriğinden

bahsettiğini belirtmiştir.

Tanık  26/10/2017   tarihinde  İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü  TEM  Şube  Müdürlüğünde

vermiş olduğu ifadelerinin de kendisine ait olduğunu ve doğru olduklarını teyit ve tekrar etmiştir.

GİZLİ TANIK SERHAT KOVUŞTURMA SAFAHATINDAKİ BEYANLARINDA:

Andrew BRUNSON'u yönettiği iki kiliseye de gitmesi sebebiyle tanıdığını, ibadet amaçlı

gittiği kilisenin Türkiye Cumhuriyeti Dernekler Kanunu'na uyumlu olduğunu düşündüğü, zaman

içerisinde  hukuk  dışı  faaliyetlerin  arttığını,  Diriliş  ve  Yeni  Doğuş  Kilisesi'nde  sol  görüşlü

kişilerin  fazla  olduğunu,  Amerika  ve  Brezilya  bayrağına  hayranlık  marşların  söylenmesi

Türkiye'nin  kurulduğu  günden  beri  Osmanlı  dönemindeki  yanlışları  devam  ettirdiğine  dair

sohbetlerden rahatsızlık  duyduğunu,  Diriliş  Kilisesi  ile  Yeni  Doğuş Kilisesi'nin İzmir  Manisa

Balıkesir  ve Aydın  illerinde  şubesinin  olduğunu,  kilisedeki  ibadet  etme  incil  okuma faaliyeti

sonrasında kilise önderleri tarafından Şanlıurfa'da yapılan bir yardım seferberliği anlatılarak dua

edilmesinin  istendiğini,  Andrew'in  onayıyla  kilisede  evliliklerin  olduğunu,  kilisedeki

misyonerlerin İncil öğretmeni olarak çalışmak dışında başka bir işle uğraşmayıp yurt  dışından

gelirlerinin olduğunu,  Adrew'in çok yakın olduğu turizm işiyle  uğraşan Elif  BAŞDOĞAN ve

Umut  DOĞAN'ın İstanbul'a  gelen  turistlere  tarihi  kiliseleri  gezdirdikleri,  bu geziler  sırasında

Türkiye'yi  karalama  propagandasının  yapıldığını  gördüğünü,  Arvalya  Orman  Kampı'nın

Andrew'in kontrolü ve yönetiminde olduğunu gördüğünü,

Mohammad  AHMAD'in  bir  pazar  ayini  sırasında  kürsüye  çıkarılarak  konuşma

yapmasının ve orada bulunanların alkışlamasının istendiğini, kilisede görevli Louis CRAFT ile

evlendirildiğini, gariban insanlar olmalarına rağmen Mohammad AHMAD ve kardeşi AGİT'in

PKK misyonu ile dolu olmaları sebebiyle önemli görevlere getirildiğini, Mohammad AHMAD'in

Kürt  Papazı  olarak  anılmaya  başlandığını,  81  ildeki  HDP'lilerin  ve  Suriye'den  gelen  PKK'lı

mültecilerin Hristiyan olması yönünde köklü çalışmalarının olduğunu ve bu çalışmaların kilise

yöneticileri  tarafından  desteklendiğini,  Mardin  Protestan  Kilisesi'nin  Andrew  ve  Mohammad

AHMAD tarafından açılarak bir papaz atandığını,

Şanlıurfa  Suruç'ta  bulunan mülteci  kampında  incil  dağıtıldığını,  incil  okuyan  ve  PKK

sempatizanı olan mültecilerle Andrew BRUNSON'un yardımcısı olan misyonerlerin Suruç'ta bir

evde görüşme yaptıkları sonrasında seçilen mültecilerin İzmir'e getirildiği hususunun vaazlarda

anlatılıp maddi yardım kutusunun destek amaçlı dolaştırıldığını, bu faaliyetin uzun yıllar düzenli

olarak  yapıldığını,  mültecilerin  İzmir'den  Avrupa'ya,  Amerika'ya,  Kanada'ya  gönderildiğini,
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YPG'ye  katılıp  savaşmak  isteyenlerin  Mohammad  AHMAD  tarafından  tekrardan  Suriye'ye

gönderildiğini  arkadaşlarından  duyduğunu,  Amerika'nın  Suriye'ye  PKK'ya  ve  YPG'ye  attığı

silahlara ilişkin koordinatların misyonerler tarafından verildiğini, bu hususu 1950'lerde ABD'nin

Büyükelçilik görevini yapan kişinin oğlu ile yapmış olduğu sohbette öğrendiğini, bu kişiyle Mike

ismindeki  papaz  ve  eşi  Valery  aracılığı  ile  tanıştığını,  ismini  hatırlamadığını,  Andrew'in

tutuklanmasından 1-2 hafta önce Mohammad AHMAD ve misyoner eşinin Belçika'ya giderken

havaalanında  Bedros,  Andrew,  AGİT  ve  diğer  kilise  gençleri  tarafından  uğurlandığını,

Mohammad AHMAD'in Belçika'ya gitmeden önce Diriliş Kilisesi'nde kurduğu Mesihin Kürdi

Kilisesinin ismini Dera Kurden Mesihi olarak değiştirdiğini, Mohammad AHMAD'in bulunduğu

konum  dikkate  alındığında  Andrew  BRUNSON  tarafından  yaratıldığı  için  ondan  bağımsız

hareket edemeyeceğini, Mohammad AHMAD'in eşi Louis'in Andrew BRUNSON'un yardımcısı

olduğunu, Mohammad AHMAD'in Louis tarafından yönetildiğini, bu kilisenin Arapça ve Kürtçe

faaliyet  gösterdiğini,  Mohammad  AHMAD'in  Belçika'da  faaliyetlerine  devam  ettiğini,  İzmir

Alsancak'ta bulunan kilise binasında pazar günleri Kürt kilisesi olarak Kürtçe ibadet yapılıp haç

ve PKK bayrağının resmedildiği pastaların kesildiğini, Diyarbakır'da kilise papazlığı yapan ve

sınır  dışı  edilen  Amerikalı  Can  NUROĞLU'nun  kilisede  görevli  misyonerler  ve  kilise

önderlerinin  samimi  oldukları  sevilen  bir  kişi  olduğunu,  şimdi  Kıbrıs'ta  yaşadığını,  burda

Türkiye'den davet ettiği  gençlere verdiği konferanslarda din maskesi  altında Türkiye  aleyhine

propaganda yapıp  gençleri eğittiğini, 

FETÖ terör örgütü yapılanmasına ilişkin kilisede birlikte ibadet yaptığı arkadaşları Stew

ve  Chuck  ile  konuştuğunda  arkadaşlarının  Fetullah  GÜLEN'i  dinler  arası  diyalog  ve  barışı

getirecek diyerek savunduğunu,  Stew ve Chuck'ın maddi yardım yaptığı kilisede ibadet eden

üniversite öğrencisi Roy ve Mobita'nın lise eğitimlerini FETÖ terör örgütünün Afrika'da kurduğu

cemaat  okulunda  aldıklarını  söylediğini,  15  Temmuz  darbe  girişimi  öncesinde  Stew'in

Amerika'ya  giderken  evini  Roy  ve  Mobita'ya  bıraktığı,  Roy'un  darbe  girişiminin  yaşandığı

günlerde  dışarıda  edindiği  bilgileri  internet  üzerinden  Stew'e  gönderdiğini,  hayat  normale

dönünce Stew ve eşinin Türkiye'ye geri döndüklerini, Roy ve Mobita'ya Manisa'da ayrı bir ev

kiralandığını, Stew Manisa'ya geri dönünce kilise ibadetlerine devam ettiklerini, Stew'in FETÖ

üyelerinin  ailelerine  maddi  yardımda  bulunmak  istediğini,  bunun  için  kendisinden  tanıdığı

birilerinin olup olmadığını sorduğunu, 

Arkadaşı  Stew'in  anlatımına  göre  İzmir'de  doğum  evinin  arkasında  bulunan  yardım

ofisinde  PKK'lı  mültecilere  yardım  yapıldığını,  misyonerlerin  maddi  yardım  yaptıklarını,  bu

yardımların Hristiyan olan mültecilere yapıldığını, yardım ofisinde Güngör ŞENTÜRK tarafından

yemek  yapıldığını,  bu  iş  karşılığında  Güngör  ŞENTÜRK'e  Andrew'in  ekibi  tarafından  maaş

ödendiğini, 
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Stew ve Chuck ile birlikte Manisa'ya gelen İranlı bir iş adamının oğlu olan Omid isimli

kişinin  evine  gittiklerini,  Stew'in  tekrar  Omid'in  evine  gideceğini  söylemesi  üzerine  gelmek

istediğini  belirttiğini  ancak  götürülmediğini,  Chuck'ın;  kendisine  hava  kararınca  Andrew

BRUNSON'u  Omid'in  evine  getireceğini  söylediğini,  sonraki  günlerde  kiliseye  İranlıların  da

gelmeye  başladığını,  Farsça  İncillerin  geldiğini,  Omid  isminde  Farsça  kilise  kartvizitlerinin

dağıtılmaya başlandığını, bu yaşananların Manisa'daki Yeni Doğuş ve Diriliş Kilisesi binalarında

olduğunu,  papaz  Omid'in  yıllar  sonra  Kanada'ya  giderken  görevini  İranlı  bayan  mülteciye

bıraktığını,  İran kilisesinin halen faaliyetlerini  devam ettirdiğini,burada farklı  saatlerde Farsça,

Kürtçe ve Türkçe ibadetlerin yapıldığını,  Chuck ve Stew'in Andrew BRUNSON'dan emir alarak

İran kilisesini kurup ve yönettiklerini, Loa ve Yuriko'nun onlara eşlik ettiğini, 

İrfan  IRGALI'nın  son  dönemde  Manisa  Diriliş  Kilisesi'ni  açıp  kapatma,  gelenleri

karşılama  görevini  yerine  getirdiğini,  bu  kişiye  Andrew'in  yetkilendirdiği  Loa  ve  Yuriko

tarafından  maaş  ödendiğini,  ilerleyen  zamanda  İrfan  IRGALI'nın  Özbekistanlı  üst  düzey  bir

misyoner Hristiyan bayan ile evlendirildiğini, evliliğin devam ettiğini, Ali Rıza ÇUHADAR'ın

İzmir'de  bulunan  Diriliş  Kilisesi'ni  açıp  kapatma  görevini  yerine  getirdiğini,  Çin'de  bulunan

misyoner bayanla evlendirildiğini, sonrasında Ali Rıza Çuhadar'ın Çin'e gittiğini, burada kilise

faaliyetlerini  devam  ettirdiğini,  Mohammad  AHMAD'in  de  misyoner  olan  Louis  ile

evlendirildiğini, Kürt kökenli vatandaşlarla yabancıların evlendirilmelerinin halen devam ettiğini,

PKK/YPG  misyonundaki  Kürt  kökenli  vatandaşların  onları  eğitecek  misyoner  insanlarla

evlendirildiklerini, 

Gezi  olaylarının  yaşandığı  dönemde  İzmir'deki  kargaşa  esnasında  kamu  malını  yakıp

yıkarak  polislerden  kaçan  insanların  Yeni  Doğuş  Kilisesi  papaz  yardımcısı  Naşit  VURAL

tarafından 5 katlı kilise binasında barındırıldığını, bu hususu Naşit VURAL'ın gururla anlattığını

belirtmiştir. 

Tanık  10/04/2018   tarihinde  İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü  TEM  Şube  Müdürlüğünde

vermiş olduğu ifadelerinin de kendisine ait olduğunu ve doğru olduklarını teyit ve tekrar etmiştir.

TANIK UMUT DOĞAN KOVUŞTURMA SAFAHATINDAKİ BEYANLARINDA:

Andrew BRUNSON'u  yaklaşık olarak 11 yıldır tanıdığını, son 5 yıldır Diriliş Kilisesi'nde

samimi olduklarını,bu kilisede 3,5 yıldır dernek başkanlığı görevini yürüttüğünü,kilisenin halka

açık bir yer olduğunu, yoldan geçen bir vatandaşın pencereden içeriyi rahatlıkla görebileceğini,

güvenlik  görevlilerinin  de  içeride  bulunduğunu  bu  nedenle  Kürt  PKK/YPG  propagandası

yapılması,  bayrağının  bulunması  şeklinde  iddia  edilen  hususlarla  karşılaşmadığını,  dernek

başkanı  olarak  buradan  sorumlu  olduğu  için  böyle  bir  faaliyetle  karşılaşsaydı  müdahale
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edeceğini,  genel  olarak  Türkler  ve  Kürtler  arasında  bir  sorunla  karşılaşmadığını,

görevlendirmenin  gönüllülük  esasına  dayandığını,  kürsüye  çıkıp  konuşmak  için  bir  bilgi

birikiminin olması gerektiğini, bu birikimin uzun yıllar geçmesi ile olacağını, Şanlıurfa ili Suruç

ilçesinde dernek bünyesinde mültecilere ilişkin bir faaliyetlerinin olduğunu, kampların kapanınca

burada yaşayanların İzmir'e  geldiklerini,  bu kişilerin  kilisede toplanmaya  başladıklarını,  farklı

diller bildiklerinden ve hepsi Arapça  bildiğinden haftada bir gün perşembe akşamları Arapça bir

toplantıya dernek bünyesinde izin verildiğini,  dernek başkanı olarak toplantılara katılmadığını,

Andrew  BRUNSON'un  din  adamı  olduğundan  uzlaştırıcı  tavır  sergileyerek  siyasetle

ilgilenmediğini,  Levent  KALKAN'nın  konuşmalarından  onun  kiliseden  ayrılmasından  sonra

haberdar  olduğunu,  Levent'in  rahatsız  olduğu  hususlara  ilişkin  gelip  kendileri  ile  bir

konuşmasının  olmadığını,  Eyüp  ÇAKIR'ı  kilisede  3  kere  gördüğünü  ve  onun  kilise  üyesi

olmadığını, Mohammad AHMAD'i tanıdığını, dil bildiği ve aynı kökenden geldiği için gönüllü

faaliyetlerde  bulunduğunu,  önem arz edecek bir  görevin verilmediğini,  kilisede evlendirilerek

yurt  dışına  gönderilme  hususunu  duymadığını,  şahit  olmadığını,  böyle  bir  faaliyetlerinin

olmadığını belirtmiştir.

TANIK  GÜNGÖR  ŞENTÜRK KOVUŞTURMA  SAFAHATINDAKİ

BEYANLARINDA:

2005 yılında kiliseye gittiğinde Andrew BRUNSON ile tanıştığını, dua evinde 5 gün ücret

karşılığında yemek yaptığını, dua evinde ilahi söylendiğini, katılımcıların Suriye'den gelen imanlı

kişiler  olduğunu,  aralarında  Arapça  konuştuklarını,  Arapça  bilmediğinden  ne  konuşulduğunu

bilmediğini, ilahileri duyduğunu, Kürtler ve Türklerin aynı gün kilisede bulunduklarını bir ayrım

yapılmadığını,  isteyen  herkesin  gelebileceğini,  ilahi  söylenirken  kaldırılan  bayraklar  arasında

PKK bayrağı olmadığını, pazar günleri ayin yapılırken camlar açık olduğundan dışarıdan içerinin

rahatça izlenebildiğini, PKK bayrağı olsaydı dışarıdan izleyenlerin şikayet edebileceğini, kilise

binası içinde yukarıda bulunan odada evrak ve kitapların olduğunu, bu oda anahtarının Norin,

Yuriko ve birkaç kişide olduğunu, kiliseye her zaman gelenlerin bir şey lazım olduğunda anahtarı

isteyerek  bu  odaya  girebildiklerini,  Manisa'da  kilise  çalışmasına  katıldığını,  kendisi  dışında

Yuriko, Loa, Levent'in de bu çalışmalara katıldığını, burada bazen dua ettiğini bazen de sofra

hazırlayıp, çay yapıp, gelenlerle ilgilendiğini belirtmiştir.

GİZLİ TANIK ATEŞ KOVUŞTURMA SAFAHATINDAKİ BEYANLARINDA:

Cemaat  toplantılarına  giden  biri  olduğunu,  İzmir'in  bir  ilçesine  bağlı  öğretmenler

mütevelli grubunda 2016 nisan yada mayıs ayında Eagle kullanan Emine TOPRAK'ın telefonuna
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gelen "2016 yılı  Temmuz ayında İstanbul'da bir deprem olacak, herkes kılık kıyafetine dikkat

ederek yatsın" şeklindeki mesajı orada bulunanlara okuduğunu belirtmiştir.

YASAL DÜZENLEMELER               :

Sanık Andrew Craig BRUNSON'a isnat olunan Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt

Adına  Suç  İşlemek veya  Örgüt  İçindeki  Hiyerarşik  Yapıya  Dahil  Olmamakla  Birlikte

Örgüte Yardım Etmek ve Siyasal veya Askeri Casusuluk Yapmak eylemlerinin ilişkin yasal

düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesinde; 

Suç Örgütü 

Ceza Genel  Kurulunun istikrar bulunan ve süregelen kararlarında da belirtildiği  üzere,

TCK'nun 220. maddesi anlamında bir örgütten bahsedilebilmesi için,

a) Üye sayısının en az üç veya daha fazla kişi olması gerekmektedir.

b) Üyeler arasında gevşek de olsa hiyerarşik bir bağ bulunmalıdır.  Örgütün varlığı için

soyut  bir  birleşme  yeterli  olmayıp,  örgüt  yapılanmasına  bağlı  olarak  gevşek  veya  sıkı  bir

hiyerarşik ilişki olmalıdır. 

c) Suç işlemek amacı etrafında fiili bir birleşme yeterli olup, örgütün varlığının kabulü

için  suç  işlenmesine  gerek  bulunmadığı  gibi  işlenmesi  amaçlanan  suçların  konu  ve  mağdur

itibariyle  somutlaştırılması  mümkün  olmakla  birlikte,  zorunluluk  arz  etmemektedir.  Örgütün

faaliyetleri çerçevesinde suç işlenmesi halinde, fail, örgütteki konumuna göre, üye veya yönetici

sıfatıyla cezalandırılmasının yanında, ayrıca işlenen suçtan da cezalandırılacaktır.

d) Örgüt niteliği  itibariyle  devamlılığı  gerektirdiğinden, kişilerin belli bir suçu işlemek

veya bir suç işlemek için bir araya gelmesi halinde, örgütten değil ancak iştirak iradesinden söz

edilebilecektir.

e)  Amaçlanan  suçları  işlemeye  elverişli,  üye,  araç  ve  gerece  sahip  olunması

gerekmektedir.96

Suç Örgütünün Niteliğinin Belirlenmesi

Bir oluşumun örgüt olarak kabulü için uygulanacak kriterler yukarıda açıklanmıştır. Bu

oluşum çıkar amaçlı suç örgütü olabileceği gibi, terör örgütü ya da silahlı terör örgütü olarak da

yapılanmış olabilir.  Örgütün niteliklerinin mahkemece belirlenmesi bir tespit kararıdır.  Terörle

Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında,  bir oluşumun, örgüt niteliğinde bulunup

bulunmadığı  ve  niteliğinin  belirlenmesi  hususunda  özel  bir  düzenlemeye  yer   verilmemiştir.

Yargılama  safahatında,  dava  ya  da  soruşturmaya  konu oluşumun   nerede,  ne  zaman,  kimler

96  Bkz Yargıtay Ceza Genel Kurulu  05/12/2017 tarih 2016/6-1258 Esas 2017/525 Karar sayılı ilamı 
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tarafından, ne amaçla kurulduğu, ülke genelinde amaca elverişli eylem ve faaliyetlerine ilişkin

bilgiler   ilgili  Devlet  kurumlarından  dosyaya  getirtilmek  suretiyle  dosyada   mevcut  olay  ve

deliller  doğrultusunda yargılama makamlarınca belirlenmekte ve yargı kararının kesinleşmesi ile

oluşumun suç, terör ya da silahlı terör örgütü niteliğinde bulunup bulunmadığı kesin olarak tespit

edilmektedir.

3713  sayılı  Terörle  Mücadele  Kanununun  7/1.  maddesinde;  terör  örgütlerini  kurma,

yönetme ve üye olma suçları düzenlenmektedir. Maddede; "TCK 314. maddesi hükümlerine göre

cezalandırılacağı" hükmüne yer verilerek 314. maddenin ceza hükümlerine atıf yapmıştır.

Silahlı Terör Örgütü

Buna  göre  Türk  Ceza  Hukukunda  silahlı  terör  örgütünün   unsurları  şu  şekilde  kabul

edilmektedir;

Üye sayısı; en az 3 kişiden oluşur. (TMK 7/1, TCK 220-314 maddeleri.)

Amaç ve saik; terör örgütü siyasi maksatla faaliyet gösterir. Bu doğrultuda, “Terör; cebir

ve  şiddet  kullanarak;  baskı,  korkutma,  yıldırma,  sindirme  ve  tehdit  yöntemlerinden  biriyle,

Anayasada  belirtilen  Cumhuriyetin  niteliklerini,  siyasi,  hukuki,  sosyal,  laik,  ekonomik  düzeni

değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle  bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve

Cumhuriyetinin  varlığını  tehlikeye  düşürmek,  Devlet  otoritesini  zaafa  uğratmak  veya  yıkmak

veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetlerini yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini kamu

düzenini veya genel sağlığı bozmak” amacıyla faaliyet gösterir. (TMK m.1)

Yöntem; terör örgütü cebir ve şiddet kullanarak baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya

tehdit yöntemlerinden biriyle hareket eder. (TMK 1-7.md.)

Elverişlilik; terör  örgütünün  yapısı,  sahip  bulunduğu  üye  sayısı  ile  araç  ve  gereç

bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması gerekir. (TCK 220.md.)

Araç ve gereç; terör  örgütü silahlı  bir  örgüt  türüdür.  (TCK 314. madde)  Silah suçun

unsurudur. Üyelerinin tamamının silahlı  olması gerekmez, nitelik ve nicelik bakımından amaç

suçu  işlemeye  yetecek  kadar  elemanında  silah   bulunması  yeterlidir.  Örgütün  silahlı  olup

olmaması sahip olunan silahların cins, nitelik ve miktarı somut tehlikenin belirlenmesinde dikkate

alınmalıdır.  Örgütün,  silahlı  örgüt  vasfını  kazanması  için  mensuplarının  silah  sahibi  olmaları

gerekmez.  Silahlar  üzerinde  gerektiğinde  tasarruf  imkanının  olması  gerekli  ve  yeterlidir.

Elverişlilik somut olaya göre hakim tarafından takdir edilecektir.97

97  Bkz Yargıtay 16.Ceza Dairesi 18/07/2017 tarih  2016/7162 Esas 2017/4786 Karar sayılı ilamı 
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 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü:

Ayrıntıları Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 24.04.2017 tarih, 2015/3-2017/3 sayılı kararında

açıklandığı   ve   Yargıtay  Ceza  Genel  Kurulu’nun   26.09.2017  tarih  2017/16.MD-956  Esas-

2017/370 K. Sayılı Kararında tekrar edildiği üzere

Kendisini kısaca ‘Hizmet’ olarak tanımlayan FETÖ/PDY; Paravan olarak kullandığı dini,

din dışı dünyevi emellerine ulaşma aracı haline getiren, siyasi, ekonomik ve toplumsal yeni bir

düzen kurma tasavvuruna sahip örgüt liderinden aldığı talimatlar doğrultusunda hareket eden, bu

amaçla  öncelikle  güç  kaynaklarına  sahip  olmayı  hedefleyen,  güçlü  olmak  ve  yeni  bir  düzen

kurmak için şeffaflık ve açıklık yerine büyük bir gizlilik içerisinde olmayı şiar edinen, gizlilikten

görünmez bir duvar inşa edip bu duvarın arkasına saklanan, böyle bir örgütlenmenin olmadığına

herkesi inandırmaya çalışarak ve bunda başarılı olduğu ölçüde büyüyüp güçlenen, bir yandan da

bu düşman üzerinden mensuplarını motive eden, "Altın Nesil" adını verdiği kadrolarla sistemle

çatışmak  yerine  sisteme  sahip  olma  ilkesiyle  devlete  tabandan  tavana  sızan,  bu  kadroların

sağladığı avantajlarla devlet içerisinde belli bir güce ulaştıktan sonra hasımlarını çeşitli hukuki

görünümlü hukuk dışı yöntemlerle tasfiye eden, böylece devlet aygıtının bütün alt bileşenlerini

ünite ünite kontrol altına almayı ve sisteme sahip olmayı planlayıp, ele geçirdiği kamu gücünü de

kullanarak toplumsal dönüşümü sağlamayı amaçlayan suigeneris bir suç örgütüdür.

Örgütün  türü  ve  niteliği  açısından  değerlendirme  yapıldığında;  örgütün  kurucusu,

yöneticileri  ve üyeleri  arasında sıkı bir  hiyerarşik bağın mevcut olduğu, gizliliğe riayet  ettiği,

görünür yüzüyle gerçek yüzü arasındaki farkı gizlediği, amaca ulaşabilmek için yeterli eleman,

araç ve gerece sahip olduğu, amacının Anayasada öngörülen meşru yöntemlerle iktidara gelmek

olmayıp,  örgütün yarattığı  kaos  ortamı  sonucu,  demokratik  olmayan  yöntemlerle  cebir  şiddet

kullanmak suretiyle parlamento, hükumet ve diğer Anayasal kurumları fesih edip iktidara gelmek

olduğu, bu amacı gerçekleştirmek için Polis ve Jandarma teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve

Genel  Kurmay  Başkanlığı  gibi  kuvvet  kullanma  yetkisine  haiz  kurumlara  sızan   üyeleri

vasıtasıyla,  meşru  organlara  ve  halka  karşı  silahlı  saldırıda  bulunmak  suretiyle  amaç  suçu

gerçekleştirmeye elverişli  öldürme, yaralama gibi çok sayıda vahim eylem gerçekleştirdiğinin,

anılan  örgüt  mensupları  hakkında  15  Temmuz  darbe  girişiminden  ya  da  örgüte

mensubiyetlerinden dolayı  açılıp  bir  kısmı  derdest  olan ya  da mahkemelerce  karara bağlanan

davalar, bu davalarda dinlenen itirafçı sanıkların savunmaları ve gizli-açık tanık anlatımları, örgüt

lider  ve  yöneticilerinin  açık  kaynaklardaki  yazılı  ve  sözlü  açıklamaları,  Emniyet  Genel

Müdürlüğü'nün örgüt hakkındaki raporu gibi olgu ve tespitler dikkate alındığında; FETÖ/PDY

küresel güçlerin stratejik hedeflerini gerçekleştirmek üzerine kurulan bir maşa olarak; Anayasada

belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek,

Devletin  ülkesi  ve  milletiyle  bölünmez  bütünlüğünü  bozmak,  Türkiye  Devletini  ve  varlığını
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tehlikeye  düşürmek,  Devlet  otoritesini  yıkmak  ve  daha  sonra  ele  geçirmek,  temel  hak  ve

hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini bozmak amacıyla kurulmuş

bir  terör örgütüdür.  Bu örgüt kuruluşundan 15 Temmuz sürecine kadar  örgüt lideri  Fethullah

Gülen tarafından belirlenen ideolojisi doğrultusunda amaçlarını gerçekleştirmek üzere eylem ve

fikir birliği içinde hareket etmiştir. Sahip olduğu yada mensuplarının tasarrufunda bulunan araç

gereç  bakımından  5237  sayılı  TCK'nın  314/1-2  maddesi  kapsamında  silahlı  bir  terör  örgütü

olduğu anlaşılmıştır.

PKK Silahlı Terör Örgütü; 

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 13/07/2017 tarih, 2017/1709 Esas ve 2017/4826 karar sayılı

ilamları ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 07/02/2017 tarih, 2013/9-383 Esas ve 2017/60 karar

sayılı ilamlarında belirtildiği üzere, toplumda kaos ve tedirginlik oluşturacak, devlet otoritesine

olan  güveni  sarsacak,  kamu  düzenini,  toplum  barışını  bozarak  devletin  ülkesi,  milleti  ve

egemenliği bakımından somut tehlike meydana getirecek yoğunluk ve ciddiyette eylemler icra

etmeyi planlayan, Türkiye Cumhuriyetinin hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını

silahlı mücadele vererek, devlet idaresinden ayırıp bu bölgede Marksist-Leninist ilkelere dayalı

bir  Kürt  devleti  kurmayı  hedefleyen,  en  vahşi  terör  eylemlerini  icra  eden  silahlı  bir  terör

örgütüdür. 

5237 sayılı TCK'nun “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” başlıklı 220. maddesinin

suç tarihinde yürürlükte bulunan hali;

“(1)  Kanunun  suç  saydığı  fiilleri  işlemek  amacıyla  örgüt  kuranlar  veya  yönetenler,

örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye

elverişli olması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün

varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir.

(2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis

cezası ile cezalandırılır.

(3) Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden

yarısına kadar artırılır.

.....

6) (Değişik fıkra: 02/07/2012-6352 S.K./85.md.) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt

adına suç işleyen kişi,  ayrıca  örgüte  üye olmak suçundan da cezalandırılır.  Örgüte  üye
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olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.  (Ek cümle: 11/04/2013-

6459 S.K./11. md) Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır.

(7)  (Değişik  fıkra:  02/07/2012-6352  S.K./85.md.)  Örgüt  içindeki  hiyerarşik  yapıya

dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak

cezalandırılır.  Örgüt  üyeliğinden  dolayı  verilecek  ceza,  yapılan  yardımın niteliğine  göre

üçte birine kadar indirilebilir.

Örgüt Üyeliği:

TCK'nun  220/2. maddesinde düzenlenmiştir.

Tipik  eylem  unsuru;  Örgüte  üye  olanlar,  örgütte  kurucu  ya  da  yönetici  konumunda

olmayan,  örgütün  amacına  yönelik  nedensel  hareketi  olan,  örgüt  disiplinine  bağlı,  örgüt

hiyerarşisi içinde yer alan kişilerdir(Özek, Organize Suç, s. 241).

Örgüt  üyesi,  örgüt  amacını  benimseyen,  örgütün hiyerarşik  yapısına  dahil  olan  ve  bu

suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgüt iradesine terk

eden kişidir.  Örgüt üyeliği, örgüte katılmayı,  bağlanmayı,  örgüte hakim olan hiyerarşik gücün

emrine  girmeyi  ifade  etmektedir.  Örgüt  üyesi  örgütle  organik  bağ  kurup  faaliyetlerine

katılmalıdır.  Organik  bağ,  canlı,  geçişken,  etkin,  faili  emir  ve  talimat  almaya  açık  tutan  ve

hiyerarşik konumunu tespit eden bağ olup, üyeliğin en önemli unsurudur. Örgüte yardımda veya

örgüt adına suç işlemede de, örgüt yöneticileri veya diğer mensuplarının emir ya da talimatları

vardır.  Ancak   örgüt  üyeliğini  belirlemede  ayırt  edici  fark,  örgüt  üyesinin  örgüt  hiyerarşisi

dahilinde  verilen  her  türlü  emir  ve  talimatı  sorgulamaksızın  tamamen  teslimiyet  duygusuyla

yerine getirmeye hazır olması ve öylece ifa etmesidir. 

Örgüte  sadece  sempati  duymak  ya  da  örgütün  amaçlarını,  değerlerini,  ideolojisini

benimsemek,  buna  ilişkin  yayınları  okumak,  bulundurmak,  örgüt  liderine  saygı  duymak  gibi

eylemler örgüt üyeliği için yeterli değildir (Evik, Cürüm işlemek için örgütlenme, Syf 383 vd.).

Örgüt  üyesinin  bu  suçtan  cezalandırılması  için  örgüt  faaliyeti  kapsamında  ve  amacı

doğrultusunda  bir  suç  işlemesi  gerekmez  ise  de,  örgütün  varlığına  veya  güçlendirilmesine

nedensel  bir  bağ taşıyan maddi  ya  da manevi  somut bir  katkısının bulunması  gerekir.  Üyelik

mütemadi bir suç olması nedeniyle de eylemlerde bir süre devam eden yoğunluk aranır.

Doktrinde farklı görüşler (Özgenç, Suç örgütleri, Syf.22, Sözüer, Gökçen, vb.)  olsa da

istikrar kazanmış uygulamaya (Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 10.06.2008 tarih ve 2007/9-270-

164 sayılı kararı vb.) göre tek taraflı irade beyanıyla örgüte üye olmak imkanı bulunmamaktadır.

Örgüt yönetiminin açık ya da zımni bir kabulü olmalıdır.  Örgüt yöneticilerinin, örgüt faaliyeti

kapsamında işledikleri bütün suçlardan asli fail olarak sorumlu tutuldukları (TCK 220/5 md.) bir

sistemin, tek taraflı irade beyanı ile kendi içinde gizlilik, disiplin ve mutlak sadakat gibi zorunlu
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kuralları  barındıran,  dış  dünyaya  kapalı  bir  yapıya  üye  olunabileceğini  de  kabul  etmesi

beklenemez.

Temadi eden suçlardan olan örgüt üyeliği, hukuki veya fiili kesinti gerçekleşinceye kadar

tek suç sayılır. Örgüt üyeliği, yakalanma, örgütün dağılması, örgütten ihraç ya da kendiliğinden

örgütten  ayrılma  gibi  sebeplerden  sona  erer.  Yakalanmayan  sanık  hakkında  düzenlenen

iddianame temadi eden suç için hukuki kesinti oluşturmaz. Örgüt üyeliğinden mahkum olduktan

sonra tekrar örgütle hiyerarşik bağ kurup süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren faaliyetlere

katılması halinde yeniden üyelik suçu oluşacaktır.  

Örgüt faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya

hükmolunur  (TCK.  220/4).  Örgüt  kurma  ve  yönetme  ya  da  üye  olmak  fiillerinin

cezalandırılabilmesi için örgütün amacı doğrultusunda ve faaliyeti çerçevesinde bir suç işlenmesi

şart değildir.  Ancak bu kapsamda bir suç işlenirse bu düzenleme doğrultusunda gerçek içtima

kurallarına göre cezalandırılacaklardır.

Manevi Unsur: Suçun manevi unsuru, doğrudan kast ve "suç işlemek amacı/saiki"dir.

Örgüte giren kişinin,  girdiği  örgütün suç işleyen,  suç işlemeyi  amaçlayan  bir  örgüt olduğunu

bilmesi gerekir.

Örgüt  üyesinin,  örgüte  bilerek  ve  isteyerek  katılması,  katıldığı  örgütün  niteliğini  ve

amaçlarını bilmesi,  onun bir parçası olmayı  istemesi,  katılma iradesinin devamlılık arz etmesi

gerekir. Örgüte üye olan kimse, bir örgüte girerken örgütün kanunun suç saydığı fiilleri işlemek

amacıyla kurulan bir örgüt olduğunu bilerek üye olmak kastı ve iradesiyle hareket etmelidir. Suç

işlemek amacıyla  kurulmuş örgüte üye olmak suçu için de saikin "suç işlemek amacı" olması

aranır (Toroslu özel kısım syf.263-266, Alacakaptan Cürüm İşlemek İçin Örgüt syf.28, Özgenç

Genel Hükümler syf.280).

Tüm  faillerin  kastının  suç  işlemek  amacıyla  kurulmuş  bir  örgüte  katılmak  olması

gerekirken hepsinin de aynı suçları işlemek amacında olması gerekmez. Bir oluşuma dahil olan

kişinin bu oluşumun suç işlemek amacında olduğunun bilincinde olması aranır. 

Örgüt Adına Suç İşlemek:

Kişiler örgüt hiyerarşisinde yer almamakla beraber örgüte duydukları sempatinin etkisiyle

veya bir yarar sağlamak amacıyla, örgüt adını kullanarak suç işleyebilirler. Bu halde örgüt üyesi

olmayan  kişinin  örgüt  adına  suç  işlemesinden  söz  edilebilir.  Bu  konudaki  ilk  düzenleme

TMK’nın 2/2 maddesinde  yer  almıştır.  "Terör  örgütüne mensup olmasa  dahi  örgüt  adına suç

işleyenler  de  terör  suçlusu  sayılır  ve  örgüt  mensubu  gibi  cezalandırılırlar."  Bu  hükümde

02.07.2012  tarih  ve  6352  sayılı  Kanunla  değişiklik  yapılarak  "ve  örgüt  mensubu  gibi

cezalandırılırlar"  ibaresi  metinden  çıkarılmıştır.  TCK 220/6.  maddedeki  düzenlemenin  içeriği
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dikkate  alındığında  yapılan  değişikliğin  hukuki  açıdan  uygulamada  fark  yaratmayacağı

görülmektedir. 

Dairemizce de benimsenen yerleşik yargısal uygulamalara göre, örgüt üyesi olmayan bir

kişinin örgüt adına suç işlediğinin kabulü için, bu suçun işlenmesinin örgüt tarafından istenmesi

ya da örgütün bilgisi dahilinde gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Doğal olarak böyle bir

suçu işleyenin de bu bilinçle işlemesi aranır. 

Örgüt adına işlenen suç karşılıksız olabileceği gibi bir menfaat karşılığında da işlenmiş

olabilir. 

Örgüt adına sürekli suç işleyen ya da belirsiz sayıda suç işleme iradesinde olan sanığın

hukuki durumunun örgütle arasında kurulan bağın niteliğine göre  örgüt üyesi suçu kapsamında

değerlendirilmesi gerekir.

5237 sayılı TCK'nın 220/6. maddesinde, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç

işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır.” denilerek, TMK'nın 2/2.

maddesindeki düzenlemeye paralel bir suç tipine yer verilmiştir.

Her  iki  düzenlemenin  de  uygulamada  çok  ağır  cezalar  ortaya  çıkardığı  yönündeki

eleştiriler, özellikle çocuklar hakkındaki cezaların  olumsuz etkisinin giderilebilmesi için kanun

koyucu tarafından  22.07.2010 tarih ve 6008 sayılı Kanunla 2911 sayılı Kanuna 34/A maddesi

eklenerek,  çocuklar hakkında TMK'nın 2/2 maddesinin uygulanmayacağı  hükme bağlanmıştır.

Böylece  2911  sayılı  Kanun  kapsamındaki  suçları  işleyen  çocukların  örgüt  üyeliğinden

cezalandırılmasının  önüne  geçildiği  gibi,  örgüt  adına  bu  kapsam  dışındaki  suçları  işlemeleri

halinde  cezayı  artırıcı  hali  düzenleyen  TMK'nın  5/1.  maddesi  de  uygulanmayacaktır.  Diğer

taraftan  TCK 220. maddesinin  6.  fıkrasında 02.07.2012 tarih  ve 6352 sayılı  Kanunla yapılan

değişiklikle  hakime  örgüte  üye  olmamakla  birlikte  örgüt  adına  suç  işleyen  kişinin,  örgüt

üyeliğinden alacağı cezanın yarısına kadar indirebilme yetkisi tanınmıştır.   

11.04.2013 tarih, 6459 sayılı Kanunun 11. maddesi ile değişik TCK'nın 220/6. maddesi

gereğince ancak silahlı örgütler adına suç işleyenler örgüt üyeliğinden cezalandırılabilir. 

3713 sayılı Kanunun 7/4 maddesi gereğince de, terör örgütünün propagandasını yapmak

(TMK 7/2), terör örgütünün bildiri veya açıklamalarını basmak ya da yayımlamak (TMK 6/2),

2911 sayılı Kanunun 28. maddesinde tanımlanan Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünü

düzenleyen ya da yönetenlerin eylemlerine katılmak suçlarını terör örgütü adına işleyenler ayrıca

terör örgütü üyesi olmak suçundan cezalandırılamazlar.98

Örgüte Yardım Etmek:
98  Bkz. Yargıtay 16.Ceza Dairesi 18/07/2017 tarih  2016/7162 Esas 2017/4786 Karar sayılı ilamı 
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TCK'nun 220. maddesinin yedinci fıkrasında ise örgüt içindeki hiyerarşik yapıya  dâhil

olmamakla  birlikte,  örgüte  bilerek  ve  isteyerek  yardım  eden  kişilerin  örgüt  üyesi  olarak

cezalandırılacağı  hüküm altına  alınırken,  örgüte yardım sayılan  eylemlerin  nitelik  bakımından

örgüt  üyeliğine  denk  sorumluluğu  gerektirdiği  kabul  edilmiştir.  Buna  göre,  örgüt  üyesi

olmaksızın, bilerek ve isteyerek örgütün bir iş, görev ya da hizmetinin yerine getirilmesi eylemi

örgüt üyeliği  olarak cezalandırılmakta ve maddenin 7. fıkrasında 6352 sayılı  Yasa ile yapılan

değişiklikle,  yapılan  yardımın  niteliğine göre cezanın  üçte  birine kadar  indirim yapılabileceği

öngörülmektedir.99

Yerleşik içtihatlar ve uygulamalara göre 

- Örgüt üyelerini barındırma veya barınacak yer gösterme;

- Örgüte erzak veya lojistik sağlama,

- Örgüte ait malzeme, belge ve doküman saklama,

- Örgüte eleman temini,

- Örgüt üyelerine rehberlik etme,

- Örgüt üyelerinin, (parasını vermiş olsalar bile) sipariş ettikleri malzemeleri temin etme,

- Hasta veya yaralı örgüt üyelerini tedavi etme,

- Örgüte ilaç temini

gibi yardım olarak kabul edilebilecek her türlü faaliyet bu suçun konusunu teşkil edebilir.

Silahlı terör örgütüne yardım suçunun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle 'yardım'ın ne

manaya geldiğinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Yardım: Türk Dil Kurumuna göre

- Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet

- Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri

- Etki

-Bağış, iane

- İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek 

anlamına gelmekte olup yardım bünyesinde gerek fiili gerek manevi olarak başka bir kişi, kurum,

ülke, millete yapılan desteği ifade etmektedir. Bu kapsamda yardım 'maddi' ve 'manevi' unsurları

içeren  karma  bir  yapıyı  ifade  etmektedir.  Örneğin  başka  bir  kişiye,  ya  da  örgütün  üyelerine

barınacak yer gösterme, barındırma, erzak, lojistik destek sağlama, örgüte ait malzemeleri, belge

99   Bkz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu  05/12/2017 tarih 2016/6-1258 Esas 2017/525Karar sayılı ilamı 
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ve dokümanları saklama, ilaç temini gibi maddi fiiller olduğu gibi, terör örgütünün düşüncesini

yaymak  amacıyla  slogan  atma,  bildiri/gazete/dergi/kuşlama  vs  dağıtmak/satmak,

resim/yazı/bayrak/pankart asmak/taşımak, mesaj göndermek, konuşma/basın açıklaması yapmak

gibi  manevi  yönden destek olmak için yapılan  ancak dış dünyaya  maddi  fiil  olarak yansıyan

fiiller de bulunmaktadır.100

Silahlı  terör örgütüne yardım fiilinin oluşması  için,  failin  örgüt üyeleriyle  önceden bir

anlaşma  yapması  veya  yapılan  planlara  dahil  olması  zorunlu  değildir.  Yardım  fiilinin  örgüt

üyelerinin tamamına veya üyelerden birine yapılması arasında bir fark bulunmamaktadır. Fakat,

örgütün amacı ve kollektif faaliyetleri bilinerek ve istenerek yardım edilmesi zorunludur (Osman

Yaşar, Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, 6. Cilt,

Adalet  Yayınevi,  Ankara,  2014,  s.  8934).  Yardım edenler  zamanlarının  büyük  bir  bölümünü

örgüte hasretmiş kişiler olmayıp kendi hayatlarının akışı içerisinde bazen örgüte ait işleri kabul

eden şahıslardır. 

Örgüte  yardım  etme  suçuna  ilişkin  olarak  öğretide;“Suç  işlemek  amacıyla  kurulmuş

örgüte bilerek  ve isteyerek  yardım edilmiş  olması  gerekir.  Başka bir  ifadeyle,  yardım fiilinin

örgütün  suç  işlemek  amacıyla  kurulmuş  bir  örgüt  olduğu  bilinerek  gerçekleştirilmiş  olması

gerekir. Fıkra metninde geçen 'bilerek' ibaresi doğrudan kastı ifade eder. Doğrudan örgüte değil

de örgüt mensuplarına yardım edilmesi  halinde,  yardım edilen kişilerin  suç işlemek amacıyla

kurulmuş  bir  örgüt  mensubu  olduklarının  da  bilinmesi  gerekmektedir.  Örgüt  mensuplarına

yapılan yardım, aynı zamanda örgüte yapılan yardım olarak değerlendirmek gerekir. Ancak, bu

yardımın  örgütün  amacını   gerçekleştirmeye  hizmet  eden bir  yardım olması  gerekmektedir”

(İzzet Özgenç, Suç Örgütleri, Seçkin Yayıncılık, 7. Baskı, s. 38-39); “Yardımın maddî bir yardım

olması  gerekli  değildir.  Örneğin  suç  örgütüne  belli  bir  hususta  bilgi  ve  belge  sağlanması  da

yardım olarak kabul edilmelidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus yardımın örgüte

yapılmasıdır.  Kanun koyucu, yardımın niteliğini  belirlemediği için örgüte bilerek ve isteyerek

herhangi  bir  yardımda  bulunan  kişi  bile  bu  durumda  örgüt  üyesi  olarak  cezalandırılacaktır.

Örgüte  sadece  bir  kez  önemsiz  nitelikte  bir  yardımda bulunan  kişi  bile,  örneğin  örgüt

üyeleri  arasında  bir  kez  iletişim  sağlayan  kişi,  bu  hüküm  nedeniyle  örgüt  üyesi  gibi

cezalandırılabilecektir” (Feridun Yenisey, Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Eğitim Modülü,  s.

70) şeklinde görüşler ileri sürülmüştür.101 

Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Devlet Sırlarına Karşı Suçlar Ve Casusluk Suçları

100  Bkz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu  07/02/2017 tarih 2013/9-383 Esas 2017/60 Karar sayılı ilamı 

101  Bkz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 13/02/2018 tarih  2017/16-692 Esas 2018/41 Karar sayılı ilamı 
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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:

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.

…

Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme/ Siyasal Veya Askerî Casusluk Suçları

Yönünden;

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.
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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. (Erem, a.g.e. cilt 1s. 48; Gözübüyük. Alman, Fransız,

İsviçre ve İtalyan Ceza Kanunlarıyla Mukayeseli TCK. Açıklaması, cilt 1. S.510; Ögel, s 1034;

Öztürk, s.384; Çağlayan, s.28).

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 (Erem, Faruk, TCK şerhi özel hükümler, cilt 2 1993 baskı, s. 1038;, Savaş,

Vural-Mollamahmutoğulu, Sadık TCK. nu yorumu 2, cilt, 2,baskı s. 184,Öğel 1940, s.1025) 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.

Doktrinde  aksine  görüşlerde  mevcuttur.  “Devlet  sırının,  sır  olmaktan  çıkması  hukuka

uygun yolla açıklanması ile olur. Hukuka aykırı yöntemle temin edilen bilgi açıklanmış olması sır

vasfını ortadan kaldırmaz. Aynı bilgi yeniden açıklanırsa suç oluşacaktır” ( Siyasal veya Askeri

Casusluk Suçu S. 83, 2018 baskı Doç. Dr. Murat BALCI)

Suçlar,  soyut tehlike suçu olarak düzenlenmiştir.  Gizli  kalması  gerekli  bilgilerin  temin

edilmesi veya açıklanması dışında başka bir neticenin gerçekleştirilmesi aranmamıştır.

Suçların  Maddi  Unsuru: 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
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askeri casusluk maksadıyla “temin etmek” tir. (Erem, a.g.e. cilt 1,s.50; Gözübüyük, a.g.e. Cilt 1.

S.510; Ögel,s 1034; Öztürk, s.384)

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  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.

Temin etme,  belgelerin  alınmasını  gerektirmeden bu belgelerin  içindeki  bilgilerin

öğrenilmesi  anlamındadır.  (Dolunay,  2007,  s.456-457)  Madde  de  suç  için  "temin  etme"

şeklindeki  tek  bir  hareket  öngörülmüş  ise  de,  temin  etme  çeşitli  yollarla  olabilir  (Arslan-

Azizağaoğlu,  2004,  s.1291).  Bilgiyi  temin  etmek  için  kullanılan  vasıtanın  önemi  yoktur.

Bilgilerin  temin  edilmesi;  bilgiyi  içeren belgeyi  ele  geçirme,  kopyasını  elde etme,  fotoğrafını

çekme, başka bir yere kaydetme gibi çeşitli davranışlarla işlenebilir. Fakat suç, yalnızca temin

etme  hareketi  ile  işlenebileceğinden  bağlı  hareketli  suç  tipindedir.  (Dr.  H.  Sarıgüzel  Devlet

Sırlarına Karşı Suçlar… syf.237).

Yargıtay  1.  Ceza  Dairesinin  24.02.1940  gün  ve  1940/828-477  sayılı  kararıyla,

“Malumatın tesadüfi olmaksızın casusluk kast ve niyetiyle gayret ve mesai sarf edilerek

istihsalinin lüzumlu olduğuna” işaret edilmiştir.

765 sayılı  mülga  Türk Ceza  Kanununun 132'nci  maddesinin  ikinci  fıkrasının  ilk  hali;

"gizli kalması gereken malumatı elde eden..." şeklindeyken madde de 11.06.1936 tarih ve 3038

sayılı  Kanunla yapılan değişiklikle,  "elde eden" tabiri  yerine "istihsal eden" tabiri getirilmişti.

Bundan  maksat,  tesadüfen  böyle  bir  malumatı  elde  eden  kimsenin  hareketinin  suç

sayılmayacağını,  bu  suçun teşekkülü  için,  gizli  kalması  gereken  malumatı  bazı  teşebbüslerde

bulunmak suretiyle istihsal etmenin gerekliliği idi (Çağlayan, 1984, s.26). 5237 sayılı TCK'da ise

"temin  etme"  ibaresi  tercih  edilmiştir.  Şu  halde,  "temin"  kelimesinin;  gizli  kalması  gereken

bilgilerin  tesadüfi  öğrenilmesi  dışında  iradi,  bilinçli  ve  icrai  bir  çaba  göstererek,  bu  hususta

vasıtalara başvurarak ya da aracılara ulaşılması suretiyle herhangi bir şekilde öğrenilmesi olarak

anlaşılması  gerekmektedir.  Böylece  bilginin  doğrudan  kaynağından  veya  nakledenden  temini

arasında bir fark 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 (Erem, a.g.e.

Cilt.  s. 50). “Suç, sır olan bilginin temin edilmesiyle  tamamlanmış olur.” (Dr. Mehmet Yayla

a.g.e. S. 197)
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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”. (Dr.  Mehmet  YAYLA,  Devlet  Sırlarına  Karşı  Suçlar  ve

Casusluk, Mayıs 2012 baskı-s.46)

Doktrinde  “Siyasi  casusluk”,  Devletin  yönetilmesi,  yönetme  yetkisinin  kullanılması,

idaresiyle  ilgili  bilgilerin,  bir  devlet  veya  kuruluşun  gizli  amaçları  için  temin  edilmesi  ve

açıklaması olarak tanımlanmalıdır ( Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu S. 41, 2018 baskı Doç.

Dr. Murat BALCI).

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.

Suçların faili herkes olabilir.

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.
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       Yargıtay 9. Ceza Dairesi 18.06.2014 tarih 2014/4290-7360 sayılı, 08.05.1975 tarih ve 11 esas

- 16 sayılı kararlarında ve Askeri Yargıtay bir kısım kararlarında (Askeri Yargıtay Dava Daireleri

Kurulu 02.10.1997 gün ve 1997/98-114 sayılı,  29.06.1978 tarih ve 70 esas-58 sayılı  kararları

gibi) casusluk suçlarının oluşması için, “casus ile casusluğu talep eden arasında bir anlaşmanın

varlığı”nı aramıştır. Ne var ki bu düşünce doktrinde; failin, herhangi bir ülke ya da organizasyon

ile anlaşma olmadan bilgi ve belgeleri temin edip, sonradan belirleyebileceği bir devlete servis

edebilme ihtimalinin her zaman mümkün olduğu (Dr. Mehmet Yayla,  a.g.e.s.201-202), madde

metninde ve gerekçesinde açıkça belirtildiği gibi siyasal ve askeri casusluk maksadının manevi

unsur içinde değerlendirilmesi gereken bir konu olmasına rağmen maddede olmayan bir şartın,

suç tipinin oluşumu için aranmasının doğru olmadığı (Dr. Murat Balcı. F.S.M. Ünv. a. g. makale)

gerekçeleriyle haklı olarak eleştirilmiştir.

Bilindiği  üzere  kast,  kişinin  iç  dünyasıyla  ilgili  bir  kavram olup,  kastın  açıkça  ifade

edilmediği durumlarda, iç dünyaya ait bu olgunun dış dünyaya yansıyan davranışlara bakılarak

belirlenmesi  gerekir.  Bu  itibarla  anılan  suçlar  yönünden  kastın  belirlenmesinde;  failin  kişilik

özellikleri,  bilgilerin  temin  edilme  zaman  ve  yeri,  bilgilerin  temin  edilme  yöntemi,  bir  örgüt

mensubu  ise  örgütün  amaç  ve  faaliyetleri  gibi  kriterlere  bakılmalıdır.  Özel  olarak  istihbarat

birimlerinde  (MİT,  Emniyet  ve  Jandarma  istihbaratı)  görevlendirilmiş  kişilerin  izinsiz  bilgi

paylaşımı halinde casusluk maksadının bulunduğu kabul edilmelidir. 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.

Bu cümleden olarak "Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik

Kurulunda  görevli  bulunan  Bakanlar  ve  Kuvvet  Komutanlarının  milli  güvenlikle  ilgili

gerçekleştirdikleri  faaliyetler  dolayısıyla  dinlenilmeleri  devlet  sırrı  kabul  edilebilecek  bilgiler

bakımından siyasi casusluk kapsamında değerlendirilmelidir". (Doç.Dr. Murat Balcı, a.g.makale)

Yorum, yasa metnine bağlı kalarak anlam ve kapsamının belirlenmesine ilişkin mantıki

bir ameliyedir. Suç tanımı yapan yasa metninde bulunmayan bir unsurun içtihat yoluyla yasaya

eklenmesi,  kanun  koyucunun  yerine  geçilerek  zımnen  yasama  yetkisine  müdahale  sonucunu

doğuracaktır. Öğretide de kabul edildiği gibi, casusluk amacı ile bilginin temin edilmesi TCK’nın

328. maddesinde düzenlenen suçun oluşumu için yeterlidir. Başka bir ülkeye veya yapıya vermek

zorunlu değildir. Aksine kabul, yasa koyucunun madde metni ve gerekçesinde yer vermediği bir

unsurun içtihat yoluyla yasaya  dahil  edilmesi demektir.  (Dairenin 28.06.2016 tarih, 2016/638-

4601sy.kararından)

        Şu hale göre, casusluk suçları yönünden, madde gerekçesi de nazara alındığında niteliği

gereği  devlet  sırrı  olan  bilginin,  Türkiye  Cumhuriyeti  Devletinin  zararına,  yabancı  bir  devlet
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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.

Askeri  Yargıtayın  27.01.1942  tarih  ve  1723  esas  -  1819  sayılı  kararında  yapılan;

“Mahkemece tespit edilen suçun tavsif şekline nazaran fiil alelade ifşadan ibaret olup hadisede

casusluk kastının vücudu anlaşılabilmek için suçun muktazi unsuru olan sırrın yabancı bir devlete

veya onun namına hareket eden şahsa ıttılaına isali şart olup, .....” şeklindeki saptama, TCK’nın

330. maddesinde düzenlenen devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları  bakımından,

niteliği  itibarıyla  gizli  kalması  gereken  bilgilerin,  "siyasal  veya  askerî  casusluk"  maksadıyla

açıklanması  suçu  bakımından  sanığın  kastının  “alelade  ifşa/açıklama”  olmadığının,  başka  bir

tabirle  sırrın  yabancı  bir  devletin  veya  onun namına hareket  eden şahsın öğrenmesini/ıttılaını

amaçlamasının,  sırrın muhatabına ulaşmasını/isalini  hedeflemesinin şart olduğunu vurgulaması

itibariyle önemlidir.

Öğretide,  Hafızoğulları/Özen'e  göre;  Devlet  sırrını  temin  ile  siyasi  ve  askeri  casusluk

suçları arasındaki fark suç saiki ile ilgilidir. Suçluluk faaliyetinin amacını teşkil eden casusluk,

temine çalışılan gizli kalması gereken bilginin niteliğine göre ya siyasi ya da askeri casusluk olur.

       Aynı yazarların aktarımlarına nazaran; İtalya doktrininde (Antolesei, Diritto, Penale,

Ps,  II,  syf. 987),  "failin,  bir çıkar karşılığı  olarak hareket  etmesinin,  bilgiyi yabancı  bir

devletin bilgisine ulaştırmak niyetinde olmasının gerekmediği, hatta failin, bilgiyi örneğin,

hükumet  muhaliflerine,  bir  siyasi  partiye  vs..,  iletmek  niyetiyle  temin  etmek  istemiş

olmasının yeterli olduğu, ancak fail bilgiyi kendi şahsi çıkarını gözeterek alırsa fiilinin bu

suçu değil,  devletin  güvenliğine  ilişkin  bilgileri  temin etme suçunu oluşturacağı...”  ifade

edilmektedir.  (Hafızoğulları/Özen;  TCK.  Millet  ve  Devlete  Karşı  Suçlar  2016  baskı

syf.461)102

SAVUNMA TARAFINDAN YAPILAN GİZLİ TANIK İTİRAZLARI 

Ceza Muhakemesinde önemli yer  tutan tanıklık, yargılamaya konu fiilin fail tarafından

işlenip  işlenmediği  ya  da nasıl  işlendiği  konusunda yargılama  makamının  kanaate  ulaşmasını

sağlayan kanıtlardan birisidir.

102  Bkz Yargıtay 16.Ceza Dairesi 20/09/2018 tarih  2018/2088 Esas 2018/2728 Karar sayılı ilamı 
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Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 12.11.2013 tarihli ve 2013/1-251 Esas 2013/454 Karar

sayılı ilamında da belirtildiği üzere tanık, kendisine karşı yürütülmeyen bir ceza soruşturmasında,

olay hakkında beş duyu ile edindiği algılamaları ifadesiyle açığa vuran kişidir.

Tanığın  açıklamalarının  değerlendirilebilmesi  için  onun  kim  olduğunun  bilinmesi  bir

zorunluluk  teşkil  etmektedir.  Bu  itibarla,  tanıkların  sanığın  ceza  görmesinde  veya  beraat

etmesinde herhangi bir yararı ve aralarında bir dayanışma hissi bulunup bulunmadığının tespit

edilmesi  ve tanıklığın  değerlendirilebilmesinin de dikkate alınması  gerekir.  Nitekim CMK'nın

58/1.  maddesinin  "...gerekirse  tanıklığa  ne  dereceye  kadar  güvenilebileceği  hakkında  hakimi

aydınlatacak  durumlara,  özellikle  şüpheli,  sanık  veya  mağdur  ile  ilişkilerine  dair  sorular

yöneltilir." hükmü formalite  gereği değil, tanığın kim olduğunun henüz beyanına başvurulmadan

önce belirlenebilmesi ve yapacağı açıklamaların güvenirliğinin dinleyen makam tarafından test

edilmesi amacıyla getirilmiştir.103

Bununla  birlikte  CMK'nın  Tanığa  İlk  Önce  Sorulacak  Hususlar  Ve  Tanığın

Korunması  başlıklı  58.  maddesindeki  düzenleme  ile  “gizli  tanıklık” müessesine  de  cevaz

verilmiştir.

CMK'nın 58. maddesi

(1) Tanığa, ilk önce adı, soyadı, yaşı, işi ve yerleşim yeri,  işyerinin veya geçici olarak

oturduğu yerin adresi, varsa telefon numaraları sorulur. Gerekirse tanıklığına ne dereceye kadar

güvenilebileceği hakkında hâkimi aydınlatacak durumlara, özellikle şüpheli, sanık veya mağdur

ile ilişkilerine dair sorular yöneltilir.

(2) Tanık olarak dinlenecek kişilerin kimliklerinin ortaya çıkması kendileri veya yakınları

açısından ağır bir tehlike oluşturacaksa; kimliklerinin saklı tutulması için gerekli önlemler alınır.

Kimliği saklı tutulan tanık, tanıklık ettiği olayları hangi sebep ve vesile ile öğrenmiş olduğunu

açıklamakla yükümlüdür. Kimliğinin saklı tutulması için, tanığa ait kişisel bilgiler, Cumhuriyet

savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından muhafaza edilir. 

(3) Hazır bulunanların huzurunda dinlenmesi, tanık için ağır bir tehlike teşkil edecek ve

bu tehlike başka türlü önlenemeyecekse ya da maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından tehlike

oluşturacaksa;  hâkim, hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar  olmadan da tanığı  dinleyebilir.

Tanığın dinlenmesi sırasında ses ve görüntülü aktarma yapılır. Soru sorma hakkı saklıdır.

(4)  Tanıklık  görevinin  yapılmasından  sonra,  kişinin  kimliğinin  saklı  tutulması  veya

güvenliğinin sağlanması hususunda alınacak önlemler, ilgili kanunda düzenlenir.

(5) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, ancak bir örgütün faaliyeti çerçevesinde

işlenen suçlarla ilgili olarak uygulanabilir.

103  Bkz Yargıtay 16.Ceza Dairesi 21/04/2016 tarih  2015/4672 Esas 2016/2330 Karar sayılı ilamı 
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şeklindedir.

Gizli tanıklık, kovuşturmanın aleniliği, yargılamanın doğrudan doğruyalığı ve kovuşturma

aşamasında  tüm yargılama  süjelerinin  huzurunda  delillerin  tartışılıp  maddi  hakikate  ulaşması

ilkelerine aykırı olmakla beraber kanun koyucu, suç örgütlerinin faaliyeti  çerçevesinde işlenen

suçlarla  ilgili  yapılacak  soruşturma  ve  kovuşturmalarda  maddi  gerçeğe  ulaşmak  adına  bu

prensiplerden vazgeçmeyi göze almıştır.

5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu ile de  tanıkların korunmasına ilişkin hükümlere yer

verilmiştir. Ceza muhakemesinde tanıklık görevi sebebiyle, kendilerinin veya kanunda belirtilen

yakınlarının hayatı,  beden bütünlüğü veya  mal  varlığı  ağır  ve ciddi tehlike içinde bulunan ve

korunmaları zorunlu olan kişilerin korunması amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin esas ve usulleri

düzenleyen 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunun  5. maddesinde Kanun kapsamında bulunanlar

hakkında uygulanabilecek tanık koruma tedbirleri sayılmıştır bu tedbirlerden  a ve b bentlerinde

yer alan düzenlemeler yine gizli tanıklığa temel oluşturan hükümlerdir.

Tanık Koruma Kanunun  5. maddesindeki düzenleme

a)  Kimlik  ve  adres  bilgilerinin  kayda  alınarak  gizli  tutulması  ve  kendisine  yapılacak

tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilmesi.

b)  Duruşmada hazır  bulunma hakkına sahip bulunanlar  olmadan dinlenmesi  ya  da ses

veya görüntüsünün değiştirilerek özel ortamda dinlenmesi.

....

şeklindedir. 

Tanık Koruma Kanunu ve CMK'nın 58/2-5. fıkralarında tanıkların korunmasına ilişkin

düzenlemelere göre gizli tanık deliline başvurabilmek için

CMK'nın  58/5.  maddesinde  tanıklığa  konu  eylemin  bir  suç  örgütünün  faaliyeti  çerçevesinde

işlenmiş bir eylem olması aranırken örgütün faaliyeti  dışında işlenen tüm suçlar  kapsam dışı

bırakılmıştır. Tanık Koruma Kanunun'da örgütlü suçlar için ceza alt sınırının iki yıl ve daha fazla

olması şartı getirilmiştir. Sadece terör örgütünün faaliyetleri kapsamında değerlendirilen suçlar

için alt sınır konulmamıştır. (TKK.nun m.3/1-b) Bunun yanında örgüt kapsamında işlenmese bile

ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve alt sınırı on yıl veya daha fazla hapis cezasını

gerektiren tüm suçlar Tanık Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmiştir. 

Tanığın  taraflar  huzurunda  dinlenilmesi,  tanık  ya  da  yakınları  adına  ağır  tehlike

oluşturmalı ve bu tehlike de başka türlü önlenemiyor olmalıdır.  Tanık Koruma Kanunu'nun 1.

maddesi  uyarınca  tehlikelerin  ağır  ve ciddi  olması  gerekmektedir.  Tehlikenin  niteliği,  tanığın
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subjektif  algılaması  ile  değil  yetkili  makamlarca  her  somut  olayın  özelliğine  göre  yapılacak

değerlendirmeyle saptanmalıdır.104

AİHM'nin gizli tanıklığın koşullarına dair verdiği (Ellis, Simms ve Martin-İngiltere, Daire

Kararı) kararda da  özetle,

-Tanığın kimliğinin gizli tutulması için haklı bir neden olmalıdır;

-Mahkeme tarafından gizli tanığın beyanının mahkumiyet kararı verilmesi için tek veya

esaslı unsur olup olmadığı kararlaştırılmalıdır;

-Mahkumiyet kararının tek veya ana dayanağı gizli tanığın ifadesi ise, işlemleri ayrıntılı

incelemeye tabi tutulmalıdır. 

Bu koşullar altında tanıkların gizli dinlenmesinde kamu yararı olduğu belirtilmiştir. Aynı

kararda  çapraz  sorgulamanın  etkin  şekilde  yapılmasını  arayarak,  gizli  tanığın  beyanının

güvenilirliğinin  adil  ve  uygun  şekilde  değerlendirildiğine  kanaat  getirerek  başvuruyu

reddetmiştir.  AİHM diğer dairesinin 11.12.2011 tarihli  (Başvuru no: 26766/05) kararı da aynı

prensipler tekrar edilmiştir.105

Sanık Andrew Craig BRUNSON ile ilgili yargılama konusunu oluşturan  somut olaylar ve

yasal  düzenlemeler  açısından  yapılan  değerlendirmede  terör  örgütleri  ile  irtibat  iddiası  ve

casusluk suçlamasının devletler arası ilişkileri ilgilendiren mahiyeti  karşısında sanığa isnat edilen

eylemlerin niteliğinin  gizli tanık dinlenmesine olanak verdiğine ve tanıkların koruma ihtiyacı

nedeniyle bu  düzenlemeler kapsamında kalacağına tereddüt bulunmamaktadır. 

Belirtmek gerekir ki, yargılama süresince  savunma tarafından  ve sanığın uyruğu olduğu

ülke kamu oyunca  yargılamanın yalnızca gizli tanıklar beyanlarının esas alınarak yürütülmekte

olduğu  temeline  dayalı  itiraz  ve  değerlendirmeler  gerçeklerle  uyuşmamaktadır.  Nitekim

yargılama neticesinde hükme  esas alınan tanık beyanları yalnızca gizli tanık ifadelerinden ibaret

kalmamış  tüm  açık  tanık  beyanları  da  sanığa  isnat  olan  suçun  sübutunun  kabulünde

değerlendirmeye alınmıştır.

Uygulamada ve doktrinde gizli  tanıklık müessesine yönelik teorik açıdan getirilen tüm

itirazlar esasen tanığın kimliğinin  meçhul kalması ve bu sebeple de tanığın sanık yada sanığa

isnat  olunan  suçlara  vukufunun  ne  şekilde  gerçekleştiği  konusunda  objektif  olarak  denetime

imkan  verecek  ölçütlerin  sağlanmaması  gerekçelerinde  toplanmaktadır.  Ne  var  ki  dosyamıza

konu  yargılama  süreci  açısından  burada  dikkat  çekilmesi   gereken  husus  şudur  ki;  savunma

tarafından  kovuşturma  safhasında  yapılan  açıklamalarda  mahkememiz  hükmüne  esasa  alınan

tanıklar arasında bulunan Dua Kod adlı gizli tanık ve Göktaşı Kod adlı gizli tanıkların gerçek

kimliklerin kendilerince bilindiği ve yalnızca yasal  prosedüre uygun davranmak hassasiyetleri
104  Bkz Yargıtay 16.Ceza Dairesi 21/04/2016 tarih  2015/4672 Esas 2016/2330 Karar sayılı ilamı 
105  Bkz Yargıtay 16.Ceza Dairesi 21/04/2016 tarih  2015/4672 Esas 2016/2330 Karar sayılı ilamı 
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sebebiyle kimliklerinin ifşa etmek istemedikleri vurgulanmıştır. Sanık Andrew Craig BRUNSON

savunmasında onu tanıdığına yönelik olarak gizli tanık Göktaşı  ile ilgili olduğun ileri sürdüğü

bilgiler aktarmıştır. Bir başka oturumda sanık müdafii daha ileriye giderek aleni olarak yürütülen

oturumda Dua Kod adlı  gizli tanığın kim olduğunu bildiklerini iddia ederek sözde bu kişiye ait

fotoğrafın da bulunduğu bir haberin çıktısını ibraz etmiştir. Savunma tarafının kendilerince emin

oldukları bu kimliklerin uyup uymadığı ile ilgili bir tespit elbette burada yapılmayacaktır. Ne var

ki savunma tarafına göre gizli tanık kamu oyunca meçhul ve fakat kendilerince malub kişilerdir.

Hükme esasa alınan tanık beyanlarından sadece ikisinin gizli tanık sıfatını taşımakta oluşu

ve savunma tarafınca gizli tanık kimliklerinin bilindiği savı gibi  hususlar açısından bakıldığında

yine  savunma  tarafından  dile  getirilen  yargılamanın  gizli  tanık  beyanlarına  dayalı  olarak

yürütüldüğü yolundaki  itirazların, yargı karalarında ve akademik yazınlarda  adil yargılama ilkesi

temel alınarak yapılan gizli tanıklık müessesine yönelik hukuki endişe taşıyan değerlendirme ve

tespitlerden  uzak olduğu ve bu itirazların haklı gerekçelere ve gerçeklere dayanmadığı ortaya

çıkacaktır.

Burada  tespit  edilmesi  gereken bir  başka  konu da  hüküm sonrası  ortaya  atılan  “Gizli

Tanıkların  İfade  Değiştirdiği”  şeklindeki  açıklamaların  gerçekliğinin  bulunmadığıdır.  Her  ne

kadar  mahkemelerin  kamu oyuna  açıklama  yapma  yükümlülüğü  bulunmamakta  ise  de yargı

yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanıldığı ve mahkemelerin Türk Milleti

Adına kara verdiği bir anayasal düzende kamu oyunda son derece akis bulmuş bir dava ile ilgili

kararın gerekçelerinin gerçeklere, haklı ve hukuksal temellere dayandırıldığının yalnızca davanın

taraflarınca  değil  adına  karar  verilen  tüm  ulusça  bilinmesinde  hukuk  güvenliği  ve  yargı

bağımsızlığı ilkeleri açısından gereklilik vardır. 

Bu cümleden olmak üzere gizli tanık olarak dinlenen hiçbir tanık kovuşturmanın hiçbir

aşamasında  ifade değiştirmediği  gibi  soruşturma aşamasında  dile  getirdikleri  konuları  bir  kez

daha mahkememiz huzurunda kabul ve tekrar ettiklerini  ifade etmişlerdir. Açık tanıklar da aynı

şekilde soruşturma aşamasında ki ifadelerini kabul ve tekrar etmişlerdir. 

Açık tanıklardan Levent KALKAN gerek soruşturma aşamasında gerekse  kovuşturma

aşamasındaki   ifadesinde   bir  başkasından  duyduğunu  dile  getirdiği  konulara  ilişkin  olarak

isimlerini  zikrettiği  Volkan  SÜRER  ve  Yılmaz  DEMİRCAN  adlı  kişiler  tanık  Levent

KALKAN'ın da  hazır  edildiği  12/10/2018 tarihli   karar  oturumuna  tanık  sıfatıyla   çağrılarak

dinlenmişlerdir. 

          Tanık Levent KALKAN yukarında tanık ifadelerin  aktarıldığı kısımda da geçtiği üzere

TEM Şubede ve Mahkememiz huzurunda alınan ifadelerinin bir kısmında;
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Diriliş  Kilisesi’ne  ve  kiliseye  bağlı  dua  evine  gidip  geldiğini,  dua  evinde  düzenlenen

kutsal  kitap  seminerine  katıldığını,2015  yılında  Diriliş  Kilisesinden  ayrıldığını,  2016  yılında

yaşanan darbe girişiminden sonra firari olan FETÖ üyelerinin bu kilise yöneticileri olan

Andrew’ in ekibi tarafından İzmir Konak Semtinde ki bu evde bir dönem saklandığını, evin

çok yakınında oturan Tuncay isimli arkadaşından duyduğunu dile getirmiştir.

Kolluk  marifetiyle  yapılan  tahkikat  neticesinde  Tanık  Levent  KALKAN'ın  ifadesinde

“Tuncay” olarak adını hatırladığı bu kişinin Yılmaz DEMİRCAN adlı mahkememizce  önceden

dinlenilmiş  tanık  olduğu  anlaşılmıştır.   Yılmaz  DEMİRCAN  adlı  bu  tanık  ile  tanık  Levent

KALKAN    12/10/2018  tarihli  oturumda  hazır  edilerek  tanık   Yılmaz  DEMİRCAN’ın bu

konudaki  bilgisi  sorulmuş,  tanık   Yılmaz  DEMİRCAN kendisinin tanık  Levent  KALKAN’a

“2016 yılında yaşanan darbe girişiminden sonra firari olan FETÖ üyelerinin  dua evinde

kaldığına”  dair  bir  beyanının  olmadığını  söylemiştir.  Tanık  Levent  KALKAN  ise  Yılmaz

DEMİRCAN'ın yani adını Tuncay olarak bildiği arkadaşınını dua evine yakın oturduğunu, yakın

olduğu için oraya giren çıkanları daha net  görmüş olabileceğini. onunla görüşülmesinin uygun

olacağını söylediğini, soruşturma aşamasında ki beyanlarının yanlış anlaşıldığını ifade itmiş, her

iki tanığın  bu konuda ki çelişkileri giderilememiş ve bu nedenle tanıklığın işaret ettiği vakılar

sanık aleyhine değerlendirmeyle  hükme esas alınmamıştır.

 Tanık Levent KALKAN ayrıca mahkememiz huzurunda alınan ifadelerinin bir kısmında

Diriliş Kilisesi kilise mensubu olan AGİT KOD (Siraç AKAY) adlı şahsın bomba eğitimi

almış  bir  kişi  olduğunu  ve  bunu  da  yine  kiliseden  tanıdığı  Volkan  SÜRER  adlı  şahıstan

duyduğunu ifade etmişti. 

12/10/2018 tarihli  oturumda  tanık olarak hazır  edilip dinlenen  Volkan SÜRER’in bu

konudaki bilgisi sorulmuş, tanık  Volkan SÜRER  AGİT   KOD  (Siraç AKAY) adlı şahısla ilgili

bu  sözleri  kendisinin  söylemediğini,  tam  aksine  tanık  Levent  KALKAN’ın  bunu  kendisine

söylediğini,   AGİT ile  ilgili  olarak arkadaşlar arasında bu adam bombacı  şeklinde şaka yollu

konuşmalar geçtiğini bütün bilgisini bundan ibaret olduğunu, AGİT  kod (Siraç AKAY) bomba

eğitimi aldığına dair bir bilgisinin bulunmadığını ifade etmiştir. Tanık Levent KALKAN ise bunu

tanık    tanık   Volkan  SÜRER’den  duyduğunu  tekrar  etmiş.  Bu  konuda  çelişkileri

giderilememiştir.

Neticeten  kamu oyuna yansıtılan biçimi ile beyanlarından dönen gizli ya da açık tanık

ifadeleri  söz konusu değildir,  yalnızca  açık kimliği  ile dinlenen bazı tanık beyanları  arasında
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oluşan kısmi  bir  mübayenet  vardır  ve bu mübayenet    Tanık  Levent  KALKAN'ın ifadesinin

yalnızca bir kısmı  ile ilgilidir.  Adı geçen tanık  gerek İzmir İl  Emniyet Müdürlüğü TEM Şubede

verdiği  ifadesinde  gerekse  mahkememiz  huzurunda  verdiği  ifadesinde  Sanık   Andrew Craig

BRUNSON  ve  Diriliş  Kilisesi  ile  ilgili  daha  başka  konuları  da  anlatmış  olup  söz  konusu

ifadelerinde geçen diğer  konulara temas eden tanıklığı bakidir ve  geçerlidir.

İDDİA MAKAMI MÜTALAASI       :

Sanığın   Evangelist  kilise  pastörü  maskesi  altında,   PKK ve FETÖ/PDY silahlı  terör

örgütleri  ile  koordineli  bir  şekilde  ve  bu  örgütlerin  amaçları  doğrultusunda  insani  yardım,

eğitim,seminer  ve  kurs  gibi  legal  görüntü  altında   etnik  köken,  dini  inanış  ve  mezhep

farklılıklarını  suistimal  ederek yukarıda   anlatımı yapılan örgütlere  nihai amaçlarını bilerek,

nihai amaçlarına hizmet eder nitelikte yardım ettiği, 

 FETÖ/PDY  ve  PKK  silahlı  terör  örgütleri  ile  aynı  eksende,  nihai  amacı  ülkeyi

karıştırmak,  kaosa  götürmek  ve  bölmek  olan  ayrıştırma  planı  üzerinde  çalışarak  bu  amacı

gerçekleştirecek bilgileri toplamaya, özellikle belli bir etnik kökene sahip vatandaşları bu amaç

doğrultusunda yönlendirmeye ve bu tür eylemleri  organize etmeye yönelik örgütler tarafından

yürütülen faaliyetlere  yardım ettiği 

Dosya içerisinde bulunan sanık beyanı,  Gizli tanıklar Dua, Serhat, Göktaşı ve Ateş ile

tanıklar Ali DALOĞLU, Büşra Fatma ÜN, Eyüp ÇAKIR, Güven DİLŞEN, Güngör ŞENTÜRK,

Levent KALKAN, Murat CANDANBAĞLAN, Emrah ŞAHİN, Tarık ÜÇÜNCÜ, Steven Ronald

GLİCK ve Yılmaz  DEMİRCAN'ın  soruşturma ve  yargılama  aşamasında  verdikleri  beyanları,

Dua kod adlı  gizli  tanığın  teslim ettiği  ve  tercümesi  yapılan  belgeler,  HTS Analiz  raporları,

Dijital Materyal inceleme raporları ve tüm dosya kapsamından anlaşılmış olduğundan bahisle

Her  ne  kadar  sanık  hakkında  iddianamede  belirtilen  sevk  maddeleri  uyarınca

cezalandırılmasına yönelik olarak kamu davası açılmış ise de; sanığın eyleminin bir bütün halinde

TCK 314/2,220/7 maddesi kapsamında kaldığı ve atılı suçu işlediği  nedenle

   Sanığın eylemine uyan:

 -TCK 314/3  ve  220/7  maddeleri  delaleti  ile  TCK 314/2,TCK  220/7,3713   S.Y.  nın

5/1,TCK 58/9, 53,63 maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA,

 -İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetinde  kayıtlı dijital materyallerin imajlarının

dosyada delil olarak saklanmasına
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 -Sanık  hakkındaki  Adli  Kontrol  Kararlarının  kaldırılmasına  karar  verilmesi  talep  ve

mütalaa olunmuştur

KABUL ve GEREKÇE            :

Sanık   Andrew  Craig  BRUNSON'un  Amerika  birleşik  Devletleri  vatandaşı  olduğu.

Kendisi gibi ABD vatandaşı olan  Norine Lyn BRUNSON ile evli bulunan sanığın 1993 yılında

Türkiye’ye yerleşikleri ve  eşi ile birlikte 2000 yılından beridir İzmir’de ikamet ettikleri, 1995

doğumlu Jordan Dorsett, 1998 doğumlu Jacqueline Jale, 2001 doğumlu Blaise  St John adlı üç

çocuklarının bulunduğu, sanığın gözaltına alındığı tarihte İzmir İli Alsancak semtinde bulunan

Diriliş  Kilisesi  Pastörü  olarak  görev  yapmakta  olduğu,  Evanjelik  Presbiteryen  Kilisesi

(Evangelical Presbyterian Church) mezhebine bağlı olan sanığın  kendi beyanına göre Türkiye’ye

taşındıktan  sonraki  ilk  3  yıl  İstanbul'da  oturdukları,  kendisinin  Kadıköy’de  bulunan

Enternasyonal Kilisesinde önderlik takımına katıldığı,  eşiyle birlikte  Türkçelerini geliştirmek

için Marmara Üniversitesinde ders aldıkları, 1996 yılında Kuşadası'na taşındıkları ve Selçuk'ta bir

İncil  okulunda ders verdikleri,  Kuşadası’nda oturdukları  4 yıllık  süre zarfında  aynı  zamanda

doktora yapmakta olan sanığın 1 yıl İskoçya'da , 8 ay da Amerika'da bulunduğu, 2000 yılında

İzmir  iline  taşındıktan  sonra  2001  yılında  kurularak  hizmetine  başlayan  ve  2008  yılında

dernekleşerek   faaliyetine   devam  eden  Yeni  Doğuş  Kilisesi’ne  katıldığı,  2010  yılında  bu

kiliseden ayrılarak  Alsancak semtinde  bulunan bugünkü Diriliş  Kilisesini  kurduğu,   sanık ve

eşinin    Türkiye'de  yenilenen  geçici  ikamet  izni  ile  uzun  yıllar  ikamet  ettikleri,  son  olarak

28/04/2011 yılında yenilenen 5 yıllık geçici ikamet izin sürelerinin dolması sebebiyle 12/04/2016

tarihinde  İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat ederek bu kez uzun dönem ikamet izin

talebinde  bulundukları,   İzmir  İl  Göç İdaresi  tarafından  İçişleri  Bakanlığı  Göç İdaresi  Genel

Müdürlüğü Yabancılar Daire Başkanlığı’na yazı yazılarak adı geçenlere uzun dönem ikamet izni

verilmesinin uygun olup olmadığının sorulduğu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

bünyesinde bulunan Yabancılar Daire Başkanlığı ve İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Daire

Başkanlığı ile yapılan bir dizi yazışma  ve   ika edilen tahkikat sırasında sanık ve eşinin  İzmir İli

Alsancak semtinde bulunan Diriliş Kilisesinde ders ve vaazlar verdiklerinin, geçimlerini Orta-

Atlantik Papaz Yönetimi Evi’nin her ay düzenli olarak gönderdiği maaş, konut ve yol yardımı

aracılığıyla  sağladıklarının,  sanık  Rahip  Andrew  Craig  BRUNSON'un  özellikle  2010-2013

tarihleri itibariyle Kürt kökenli vatandaşlara yönelik ayinler düzenlediğinin, İzmir’deki Protestan

Kilisesi  önderlerinin  katılımıyla  09.10.2013  tarihinde  gerçekleştirilen  Önderler  Toplantısında

FETÖ/PDY  ile  diyalog  kurulmasının  faydalı  olacağı  yolunda  açıklamalarda  bulunan  sanığın

Suriye’ den ülkemize gelen sığınmacılara insani yardım sağlama görüntüsü altında misyonerlik

faaliyeti  yürüttüğünün  tespit  olunduğu,  özellikle   15  Temmuz  2016  tarihinde  yaşanan  darbe

kalkışmasından hemen sonra ki  süreçte yabancıların Türkiye’de ki  ikamet izinleri ile ilgili daha
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hassas olunduğu bir dönemde  tespit edilen bu hususlar gerekçe gösterilerek  İzmir İl Göç İdaresi

Müdürlüğünce, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma  Kanunun “Uzun Dönem İkamet

İzninin  Şartları”na  ilişkin  43  üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının  (d)  bendinde  düzenlenen;

“Kamu  düzeni  veya  kamu güvenliği  açısından  tehdit  oluşturmamak” hükmüne  tevfikan

sanık  ve  eşinin  uzun  dönem  ikamet  izin  talepleri  uygun  görülmeyerek  başvurularının

reddedildiği, söz konu ret kararı  sanık ve eşine bildirilerek  her ikisinin de 07/10/2016 tarihinde

İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı  Geri Gönderme Merkezine yerleştirildikleri,  sanık ve

eşinin  ikamet  izni  başvurusu  ile  ilgili  yürütülen  tahkikatta  elde  edilen  istihbari  bilgilerin

soruşturma makamlarına  bildirildiği,  sanık ve  eşinin  Geri  Gönderme Merkezinde  tutuldukları

sırada ortaya çıkan bir gizli tanığın sanığın pastörü olduğu kilisenin de içinde bulunduğu İzmir’de

kurulu bazı kiliselerde ülke güvenliği aleyhine faaliyette bulunularak FETÖ/PDY Silahlı Terör

Örgütü ile iltisaklı çalışmalar yapıldığına ilişkin beyanlarda bulunduğu,  gizli tanığın bu beyanları

sonrası  İzmir  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  soruşturmaya  devam olunarak sanık Andrew Craig

BRUNSON’un 09/12/2016 tarihinde gözaltına alındığı ve aynı gün çıkarıldığı İzmir 5. Sulh Ceza

Hakimliğinin 2016/609 sorgu sayılı kararı ile tutuklandığı anlaşılmıştır.

Soruşturma sırasında ilk kez 09/12/2016 tarihinde  ifade veren DUA KOD adlı gizli tanık

bu tarihten sonra 4 kez daha ifade vermiştir.  Aynı soruşturma kapsamında GÖKTAŞI KOD adlı

gizli  tanık,  SERHAT  KOD  adlı  gizli  tanık,  ATEŞ  KOD  adlı  gizli  tanık,  Murat

CANDANBAĞLAN,  Güven  DİLŞEN,  Emrah  ŞAHİN,  Tarık  ÜÇÜNCÜ,  Levent  KALKAN,

Yılmaz DEMİRCAN, Eyüp ÇAKIR, ALİ DALOĞLU, Umut DOĞAN ve Güngör ŞENTÜRK

adlı açık tanıklar  dinlenmişlerdir.

Sanık Andrew Craig BRUNSON ile irtibatlı olduğu veya birlikte hareket ettiği belirtilen

başta eşi Norine Lyn BRUNSON olmak üzere Kenneth ABNEY vd bazı şahıslar da soruşturmaya

dahil olunmuş ancak daha sonra bu şahıslar hakkında soruşturma tefrik olunarak  sanık hakkında

05/03/2018 tarihinde mahkememize kamu davası açılmıştır.

Soruşturma ve kovuşturma kapsamında dinlenen ve yukarıda ifadelerine yer verilen tüm

tanık beyanları, soruşturma aşamasında sanığın yedinde iken el konulan mobil telefon cihazı ve

flash bellek  ile DUA KOD adlı gizli tanık tarafından teslim edilen CD  üzerinde İzmir İl Emniyet

Müdürlüğü TEM Şube tarafından yerine getirilen dijital analiz neticesinde düzenlenmiş Export

İnceleme Raporları, sanık ve irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere ait mobil telefon hatları ile ilgili

sinyal  baz  bilgilerini  içeren  HTS  Analiz  Raporlarının  birlikte  tetkiki   ve  değerlendirilmesi

neticesinde

Sanık  Andrew  Craig  BRUNSON’un  Türkiye’de  bulunduğu  1993  yılından  beridir

mensubu bulunduğu Evanjelik Presbiteryen Kilisesi mezhebine bağlı olarak yürüttüğü rahiplik

görevinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının güvence altına almış olduğu din ve inanç
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hürriyetinin sağladığı özgürlük ortamından ve yürürlükte bulunan Türk Ceza Mevzuatında  “bir

dini öğretiye davet ve belli bir inanca bağlanmaya  ikna” eylemlerinin suç olarak düzenlenmemiş

olmasından faydalanarak yürüttüğü misyonerlik faaliyetleri sırasında PKK/YPG ve FETÖ/PDY

Silahlı Terör Örgütü ile  zaman içinde iletişime ve etkileşime geçtiği,  adı geçen örgütler ile  ortak

menfaatleri bileşkesinde yardımlaşma ve dayanışma sergilediği  kanaatine varılmıştır.

Söz konusu terör örgütleri  ile girdiği  bu iletişim ve etkileşimin sonucu   FETÖ/PDY

Silahlı Terör Örgütü ile ilgili olarak;

Sanığın   daha sonra pastörlüğünü yürüteceği  Diriliş  Kilisesi'nin   kuruluşu aşamasında

karşılaşılabilecek  problemleri  aşabilmenin  yolu  olarak   bir  dönem dini  bir  cemaat  kisvesine

bürünmüş bulunan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünü işaret ederek   çevresine  “bizim işimizi

ancak  bunlar  çözer” dediği,  Türkiye  de  kilise  açılması  yasak  olmamakla  beraber  İmar

mevzuatında  yer  alan  bir  takım  hükümlerden  kaynaklanan  yerel  yönetim  ve  mülki  idare

amirliklerinin  uygulamaya  yönelik  tasarrufları  nedeniyle  bazı  bürokratik  zorlukların

yaşanabildiği, ancak 23/11/2014 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5253 sayılı

Dernekler  Kanunu ile   2908 sayılı   eski Dernekler  Kanunun  “Kurulması  Yasak Dernekler”

Başlıklı 5. maddesinin 5. bendindeki    “Bölge, ırk, sosyal sınıf, din ve mezhep  esasına veya

adına  dayanarak  faaliyette  bulunmak  yasaktır  “  hükmünün  kaldırılmış  olması  sebebiyle

dernekleşmeye giderek  yeni kiliselerin ve temsilciliklerin kurulmasının önünün açıldığı,   sanığın

bu  süreçte  FETÖ/PDY  Silahlı  Terör  Örgütünün  sıkça  vurgu  yaptığı  dinler  arası  diyalog

retoriğinin getirdiği toplumsal hoşgörü altında,  karşılaştıkları  her türlü problemi  FETÖ/PDY

Silahlı Terör Örgütü vasıtasıyla çözme eğiliminde olduğu  ve  FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü

Ege Bölge imamı  firari şüphelisi  Bekir BAZ adlı avukattan bu konuda görüş ve destek aldığı

DUA KOD adlı gizli tanığın ifadeleri ile anlaşılmıştır.

Sanık  her  ne  kadar  savunmasında  Dernekler  Kanununda  2004 yılında  gerçekleştirilen

değişiklikten sonra birçok kilisenin dernekleşmeye gittiğini ve  artık bilinen bir prosedür olması

hasebiyle  bu  konuda  kimsenin  yardım  ve  görüşüne  ihtiyaç  duymayacağını  beyan  ederek

hakkındaki  bu  iddiayı  yalanlamış  ise  de,   yürürlükteki  mevzuatta   engelleyici  bir  hüküm

bulunmasa da  dernek ya da kilise kurmanın bürokratik zorluklarının bulunabileceği, 15 Temmuz

2016  tarihinde  gerçekleştirdikleri    darbe  kalkışması  ile   Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasasının

öngördüğü düzeni ortadan kaldırmak yolundaki  nihai ereğini ortaya koymuş bulunan ve tüm yurt

çapında  başlatılan  soruşturmalarda  ve  tamamlanan  kovuşturmalarda  devletin  tüm kadrolarına

sızdığı tespit olunan  FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bürokraside ki mensupları aracılığıyla

toplumun tüm katmanlarında muhtaçlık ve minnet yaratmak suretiyle  etki alanını genişletmek

amacında  olduğu  ve  karşılıklı  menfaat  dengelerini  gözeterek  nüfuzunu  kullandığı  gerçeği

karşısında  sanığın  olası  engellere  ön  almak  için  örgüt  içindeki  kendi  bağlantılarını  devreye
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koymuş olması mahkememizce olası yüzlerce motivasyon sebeplerinden sadece biri olarak kabul

edilmiştir. Öte yandan sanık FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü firari şüphelisi  Bekir BAZ adlı

şahıs ile tanışmadığını ve görüşmediğini  savunmuş olmasına karşın DUA KOD adlı gizli tanığın

ifadesi bunun aksini ortaya koyması açısından da kıymetlidir, üstelik sanığın bu kişi ile irtibatını

ifade eden tek tanık DUA KOD adlı gizli tanık değildir. Tanık Ali DALOĞLU ve Tanık Güven

DİLŞEN de  mezkur  biçimdeki  ifadelerinde  sanığın  Bekir  BAZ adlı  şahıs  ile  tanışıklıklarını

ortaya koyan beyanlarda bulunmuşlardır. Bu itibarla sanığın inkara yönelik savunmasına itibar

olunmamıştır.

Sanık savunmasının tamamında  FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ve bu örgüt  mensupları

ile irtibatını reddetmiştir. Sanık yalnızca  FETÖ ile  değil başka herhangi bir  İslami  hareketle  iş

birliği  yapmasının söz konusu olmayacağını,  mezhebinin  de bunu kabul etmeyeceğini,  dinler

arası diyalog toplantılarına hiç gitmediğini savunmuştur.   Sanığın FETÖ/PDY Silahlı Terör

Örgütü Ege Bölge imamı  firari şüphelisi   Bekir BAZ adlı  avukat ile irtibatını  ortaya  koyan

mezkur tanık ifadeleri sanığın inkara yönelik savunmasını çürütmekle birlikte  sanığın katılımının

dini inancına aykırı olacağını savunduğu dinler arası diyalog çalışmalarının Katolik Kilisesi gibi

Protestan Kilisesinin de üye olduğu Dünya Kiliseler Birliği tarafından  desteklendiği ve esasen bu

yolla  Hristiyanlığın  diğer  din  mensuplarına  anlatılmasını  ve  öğretilmesini  sağlayacak  iklimin

yakalanmasını  hedefleyen  bir  zemin  olarak  görüldüğü  ve  bu  hedefe  bağlı  çokça  uluslararası

konferans  düzenlendiği  gibi  ikili-çoklu  görüşmeler  gerçekleştirildiği  yakın  tarihin  dünya

kamuoyunca bilinen gerçeklerinden biridir.  Tanık Güven DİLŞEN sanığın FETÖ/PDY Silahlı

Terör Örgütü mensubu olduğu anlaşılan şahıslar ile gezdiği veya oturduğu, çevresine bu kişileri

Hristiyanlığı merak eden arkadaşlar olarak tanıttığına dair tanıklıkta bulunmuştur. Tanık Güven

DİLŞEN   mahkememiz  huzurundaki  ifadelerinde  sanığın  birlikte  oturup  kalktığı  bu  kişileri

kriminolojik  dış  görünümleri  ile  betimlemekle  beraber  sanığın  yanında  gördüğü  kişilerden

ikisinin  FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü firari şüphelileri Murat SAFA ve Bekir BAZ olduğunu

dile  getirmiş  ve  de  Murat  SAFA’yı  İzmir  İl  Emniyet  Müdürlüğü  Terörle  Mücadele  Şube

Müdürlüğünde kendisine gösterilen  fotoğraftan ayrıca teşhis etmiştir.106

  Ege Bölgesi Sorumlusu olan Bekir BAZ’ın yardımcısı konumunda olduğu ileri sürülen

ve  hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının  2016/29862 ve 2015/59366 sayılı  soruşturma

dosyaları  bulunan firari şüpheli Murat SAFA ile sanığın irtibatlı olduğuna dair bir diğer önemli

ifade Tanık Ali DALOĞLU’ya aittir. Tanık Ali DALOĞLU ifadesinde sanığın Murat SAFA ile

olan ilişkisine  dair çok önemli bir ayrıntıya yer vermiştir. Tanık FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü

elebaşısı Fetullah GÜLEN ile doğrudan temas kurabilen sayılı kişilerden biri olduğunu ve  Ege

Bölge Sorumlusu Bekir BAZ’ın da üstünde bir konumunu bulunduğunu dile getirdiği KAGİAD

106   Bkz. Tanık Güven DİLŞEN tarafından yapılan teşhise  ilişkin olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tutulan 23/11/2017 tarihli Fotoğraf Teşhis Tutanağı
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Genel Sekreteri Oğuzhan TÜRKAN  ile  Murat SAFA’nın  Suruç’ta ki mülteci kampından özel

olarak seçilerek İzmir’e gönderilip bir kısmı sanığın pastörü olduğu kiliseye gönderilen  Kürt

kökenli  ezidi  gençlerin   masraflarını  karşılamak  üzere  sanığa  yüklü  miktarda  para  yardımı

yaptıklarını ifade etmiştir.  Tanık  Ali  DALOĞLU bu para alış  verişinin birine bizzat tanıklık

ettiğini de aktarmıştır. Tanığın ifadelerinde isimleri geçen  KAGİAD Genel Sekreteri Oğuzhan

TÜRKAN  ile  Murat SAFA’nın etkin konumlarına ilişkin anlatımları   bu kişilerin  FETÖ/PDY

Silahlı  Terör Örgütü içindeki  yerlerinin ve onlarla  bu düzeyde irtibat  kurabilen sanığın da bu

örgüt için ehemmiyetini ortaya koymaktadır. Burada dikkat çekici bir diğer nokta ise  FETÖ/PDY

Silahlı  Terör  Örgütünün  Suriye’den  göç  eden  ve  çeşitli  kamplara  yerleştirilen  Kürt  kökenli

gençlerin içinde eğitime uygun görülenlerinin özel olarak seçilerek İzmir’e gönderilmeleri sonrası

bunların  bir  kısmının  kendi  eğitimlerine  alınmaları  ve  diğerlerinin  Diriliş  Kilisesine

gönderilmeleridir.   İslam inancını  temel  aldığı  ve  sözde  dini   bir  cemaat  olduğu  iddiasında

bulunan  FETÖ  ile  Hristiyanlık  inancını yaymak ve  İsa-Mesih’e öğrenci yetiştirmek  yolunda

misyonerlik  faaliyetini  yürütmekte  olduğunu beyan  eden sanık  Andrew Craig  BRUNSON’un

hangi ortak temelde birleştikleri  ve nasıl bir etkileşim içinde oldukları sorusunun cevabı sanığın

suçunun sübutu yönünden varılan  önemli bir  yargıyı oluşturmuştur. Sanık savunmasında yine

külliyen  bir  inkarda bulunmuş  ne adı geçen  Oğuzhan TÜRKAN’ı ne de    Murat SAFA’yı

tanıdığını kabul etmiştir.  

Tanık Ali DALOĞLU ifadesinde  sanık Andrew Craig BRUNSON’u  Suruç’ta bulunan

mülteci  kampına  FETÖ/PDY Silahlı  Terör  Örgütü  firari  şüphelisi  KAGİAD Genel  Sekreteri

Oğuzhan TÜRKAN ile gelirken gördüğünü beyan etmiştir. Tanığın beyanına göre sanık mülteci

kampı çalışmaları sırasında orada bulunduğu süre içerisinde  FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü

firari şüphelisi Halil BAYSAL ile Şanlıurfa ilinde  ve yine hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör

Örgütüne üye olmak suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/17600 sayılı  soruşturma

dosyası  bulunan firari şüpheli Ömer KARAGÖZ adlı kişi ile Gaziantep ilinde  bir araya gelerek

görüşmeler yapmıştır.   Tanık Ali DALOĞLU sanığın ayrıca bölgede Suriye’nin Ayn El Arap

kentinde  Kobani  adı   ile  anılan  yerde  ilan  edilen  sözde  Kürt  özerk yönetiminin  lideri  Enver

MÜSLİM ile de buluşup görüştüklerini ifade etmiştir.  Tanığın beyanına göre Enver MÜSLİM

FETÖ/PDY  Silahlı  Terör  Örgütü  firari  şüphelisi  Oğuzhan  TÜRKAN  ile  de  ileri  derecede

samimidir. 

Sanık mülteci kamplarında insani yardım amaçlı bulunduklarını, aynı zamanda Hristiyan

dünyasının daha önce kendilerine erişme imkanı bulamadığı Suriye’li göçmen halka İsa-Mesih’i

anlatmak imkanı bulduğundan burada misyonerlik faaliyeti yürüttüğünü ve aralıklarla toplam 56

gün   Suruç bölgesinde bulunduğunu kabul etmekle beraber daha önceki bağlantılar gibi yine adı

geçen bölgesel aktörleri ve  FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü firari şüphelileri Halil BAYSAL ve
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Ömer KARAGÖZ’ü tanımadığını, onlarla görüşmediklerini savunmuştur. Sanığın bölgeden çok

uzakta İzmir İlinde faaliyet gösteren küçük bir kilisenin pastörü olarak yoğun terör saldırılarının

gerçekleştiği bir zamanda, arttırılan güvenlik önlemlerine ve denetime  rağmen yerli halkın dahi

tutunmakta zorluk çektiği bölgede resmi bir sıfatı taşımaksızın bulunması ve yerel yöneticilerle

temas kurması ancak bir takım nüfuzlu bağlantıların desteği ile mümkün görülmektedir. Tanığın

ifadesinde  geçen  FETÖ/PDY Silahlı  Terör  Örgütü  firari  şüphelilerinin  konjonktür  olarak  bu

nüfuzu temin edecek kilit kişiler  olduğu yadsınmaz bir gerçektir. Sanık bölgede ev tutacak kadar

yoğun  alaka  göstermiş  ve  mesai  harcamıştır,  birlikte  hareket  ettiği  aktörlerin  devlet  içindeki

kadroları  eliyle  ve  sivil  mensupları  ile  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasasının  öngördüğü düzeni

ortadan  kaldırmaya  teşebbüse  varan  cüretleri  böylesi  bir  kargaşa  ortamında  bölgede

bulunmalarının  hümanist  bir  inisiyatif  almaktan  öte  amaçlar  taşıdığı  1  Ocak 2014’ de Hatay

İlinde ve 19 Ocak 2014’de Adana’da yaşanan Suriye’ye  insani yardım götüren MİT tırlarının

durdurulması  olayında  ortaya  çıkmış  bir  başka  gerçektir.  Bölgede bulunan bütün FETÖ/PDY

Silahlı  Terör  Örgütü  hücrelerinin  buna  benzer  gayeyi  güttüklerinden  ve  bu  yolda  faaliyet

gösterdiklerinden şüphe yoktur ve bu durum yukarıda da izah edildiği biçimde 15 Temmuz 2016

tarihinden  sonra  adli  ve  idari  makamlarca  başlatılan  soruşturmalar  sonucu  ortaya  konulmuş

gerçeklerdir.  Sanığın  pozitif  hukukumuz açısından  masum görülebilecek misyonerlik  faaliyeti

altında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü unsurları ile  işbirliği yaptığına yönelik inkarı mezkur

tanık ifadeleri karşısında kabul edilebilir bulunmamıştır. 

Sanık tüm safahatta dinlenen tanıkların bazısı için kendileri ile iyi geçinemedikleri veya

bir  dönem katıldıkları  kilise  ile  sorunlu olarak yollarını  ayırdıkları  bu nedenle yanlı  beyanda

bulundukları  savunmasını  getirmiştir.   Sanığın  bu  şekildeki  tezi  dinlenen  bir  kısım  tanık

tarafından ve  bazı vakıalara hasren  kabul edilmiş ise de tanıklar sanık ve pastörü olduğu Diriliş

Kilisesi ile yollarını ayırmış olmalarının temel gerekçesinin sanığın kilise içinde Türk Devletinin

aleyhine  olabilecek  konuşmalara  ve  faaliyetlere  izin  vermiş  olması  ve  Kürt  kökenli  kişilere

tanınan ayrıcalık olduğu antitezini ileri sürmüşlerdir. Bu durumda sanığın tanıklar ile husumetli

olduğu nedenle tanık beyanlarının yanlı olduğunun kabul edilmesi yolundaki savunması haklı bir

zemine oturmadığından mahkememizce de kabul görmemiştir. Kaldı ki sanık hakkında mezkur

ifadeleri ileri süren tanıkların çoğunluğu Hristiyanlığı seçmiş ve sanığın kilisesine katılarak ders

almış, kimisi rahiplik sıfatını kazanmış kimselerdir.  Bu değerlendirmenin burada yapılmasının

asıl nedeni sanık ve müdafii tarafından sanık hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü unsurları

ile  işbirliği yaptığına yönelik çarpıcı beyanlarda bulunan tanık Ali DALOĞLU ile ilgili olarak

diğer  tanıklara  yöneltilen  ithamların  getirilememiş  olmasıdır.  Zira  tanık  Ali  DALOĞLU  ile

sanığın ve pastörü olduğu Diriliş Kilisesi’nin doğrudan bir münasebetleri olmadığı gibi tanığın bu

kabil bir isnatta bulunmasını gerektirir ne bir husumet iddiası ne de aklen varit bir başka neden

ileri sürülmemiştir. Sanık müdafiinin tanığın sabıkalı bir kişi olması nedeniyle beyanlarına itibar
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edilmemesi  yolundaki  itirazı  ise  Türk  hukuk  sisteminin  ölçülerinde  ve  mahkememizin  tanık

beyanlarını doğruluğunu tartan dialektiğinde dikkate değer görülmemiştir. Yine sanık müdafiinin

tanık  Ali  DALOĞLU’nun  tanıklığına  ilişkin  olayların  geçtiği  dönemde  tanığın  uzun  süreli

mahkumiyeti  nedeniyle  cezaevinde  olduğu  ve  anlattığı  olaylara  bu  nedenle  tanıklığının

olamayacağı savı da doğrulanmamıştır.107

Sanığın  FETÖ/PDY Silahlı  Terör  Örgütü ile  iletişim ve etkileşimine  dair  soruşturma

makamları   tarafından  mahkememize  sunulmuş  bir  diğer  önemli  delil  bizzat  sanığın  kendi

yazdıklarıdır.   Sanık 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe kalkışmasının hemen ardından

21.07.2016  saat 12:38’de  Dan SLADE adlı  açık kimliği ve görevi soruşturmada henüz tespit

edilememiş bulunan ve bir mesajında General Dan diye hitap ettiği arkadaşına mesaj göndererek

darbe kalkışması ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulunmuştur. Söz konusu mesajın iddianamede

yer alan tercüme metnine ve dosya kapsamında bulunan orijinal metni ile sanığın bu konudaki

savunmalarına yukarıda  ilgili kısımda yer verilmişti.  

 Söz konusu mesaj içeriğinde yer alan bazı hususların sanığın 15 Temmuz darbe teşebbüsü

ile  ilgili  düşüncelerini  ve bu bakış açısının  FETÖ/PDY Silahlı  Terör Örgütü ile  paralelliğini

ortaya koyması bakımından altının çizilmesinde mahkememizce fayda mülahaza edilmiştir. 

Sanık  mesajda  “BİR  SÜREDEN  BERİDİR  TÜRKLERİ  SARSACAK  BAZI

OLAYLARI BEKLİYORDUK” ifadesini kullanmıştır.

Mahkememiz huzurundaki savunmasında sanık mesajda yer alan  “beklenti” ifadesi ile

ilgili olarak  “bununla darbeyi kastetmediğini,  Rusya ile  yaşanan sorun, ekonominin zor

duruma düşmesi, enflasyon gibi aslında kendisine göre darbe öncesi  birkaç sarsılmanın da

yaşanmış olduğunu, kastının da bu türden sarsılmalar olduğunu” ileri sürmüştür.

Darbe kalkışması sonrasında başlatılan bir çok soruşturma ve kovuşturmada  FETÖ/PDY

Silahlı  Terör Örgütü mensuplarının 17-25 Aralık olarak adlandırılan süreç sonrasında devletin

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kumpaslarını bertaraf edecek tedbirleri alarak,  denetim ve

takibi  sıkılaştırarak  özellikle   kamu  kesiminde  tespit  edilen  örgüt  odaklarının  tasfiyesine  hız

vermesi sonrasında bu yapı mensuplarının son çare olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış

bulunan asker kadrolarının hareket geçeceği beklentisine girmiş oldukları, örgüt liderinin de bir

çok konuşmasında bu yolda açık veya subliminal mesajlar verdiği anlaşılmıştır. Mahkememizce

dinlenen ATEŞ KOD adlı gizli tanık örgüt içinde buna yönelik beklentiyi  mezkur anlatımı ile

ortaya koymuştur.  Tanık mahkememiz huzurundaki beyanlarında tıpkı BYLOCK adlı kriptolu

mesaj uygulaması benzer biçimde yine  FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensupları tarafından

kullanılan EAGLE adlı mesaj uygulaması ile  İzmir'in bir ilçesine bağlı öğretmenler mütevelli

grubunda yer alan  örgüt mensuplarının   "2016 yılı Temmuz ayında İstanbul'da bir deprem

107  Bkz. Ulusal Yargı Ağı Projesi  UYAP sisteminden alınan tanığın ceza infaz bilgilerini içeren bilgi  kaydı
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olacak,  herkes  kılık  kıyafetine  dikkat  ederek  yatsın"  şeklinde  mesaj  paylaştıklarını  ifade

etmiştir.  Buna  benzer  birçok  yazışma  yapıldığı  soruşturmalar  sonucu  ortaya  konulmuş  bir

gerçektir. Sanığın özellikle darbe ile ilgili gönderdiği bir mesajda  ifade ettiği “bir süreden beridir

Türkleri  sarsacak bazı  olaylara  dair  beklentisinin”   başka türlü  anlaşılması  güçtür  ve  sanığın

açıklamaları tatmin edici bulunmamıştır. 

Sanık   yukarıda  bahsedilen  cümlede  yer  alan  ve  İngilizce  orijinal  metinde  “shake”

“shaking”  şeklinde  geçen,  Türkçe’ye    “sarsmak-sallamak”  ya  da  “sarsıntı-sallama”  şeklinde

tercüme edilebilecek olan  ifadeyi aynı mesaj içinde bir başka cümlede daha kullanmıştır. Sanık

darbe sonrası alınan tedbirlere ilişkin olarak;

“ VE DARBE SONRASI TASFİYE, TEK ADAM YÖNETİMİNE DOĞRU İVME,

BU DA BİR BAŞKA SARSINTI” değerlendirmesinde bulunmuştur.

Sanığın darbe sonrası devletin bütün siyasi organları,   kendi içindeki terör  hücrelerine

karşı gelen Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Kuvvetleri, Yargı Organları ve diğer kamu kurum ve

kuruluşları  ile  top yekun ortaya  koymuş  olduğu tedbirleri  tasfiye  olarak nitelemesi   bir  yana

demokratik bir sistemde halkın büyük çoğunluğunun oylarıyla seçilmiş bir hükumete ve dahası

tüm siyasi aktörleri içerisinde bulunduran ve bütün Türk Milletini temsil eden Türkiye Büyük

Millet Meclisi’ne (TBBM) karşı gerçekleştirilmiş bir darbe girişiminin başarısızlığından ortaya

çıkan sonucu tek adam yönetimine doğru bir hız kazanma olarak değerlendirdiği başka her türlü

izahtan yoksundur. 

Sanık savunmasında mesajı yazdığı günlerde darbeyi kimin gerçekleştirdiğini bilmediğini

ifade  etmiş  olsa  da  kalkışmanın  daha  ilk  saatlerinden  itibaren  Türkiye  Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Ordu Komutanları tarafından kalkışmanın ordu içinde yapılanmış

bir grup  FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından gerçekleştirildiğinin ilan

edilmiş olması gerçeği bir tarafa, sanığın savunmasında dile getirdiği biçimde ister  Türklere özgü

kendi  demokrasi versiyonlarını getirmeye çalışan askerler tarafından yapılsın isterse  bir başka

illegal yapı tarafından gerçekleştirilmiş olsun böylesi bir girişimin başarısız olmasından ancak ve

ancak  memnuniyet  duymak  ve  demokrasiyi  savunmak   ona   inanan  ve  Türkiye  karşıtlığı

bulunmayan her kesime ait  bir  inanç ve sevinç sebebi olmak gerekirken sanığın bu şekildeki

değerlendirmesi  savunmasında  ki  Türkiye  sevgisi  vurgusu  ile  uyumlu  olmamış  ve  sanığın

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün başarısız olmasından kaynaklanan üzüntüsünü göstermiştir 

Sanık  aynı  mesajda  “İŞLERİN  DAHA  KARANLIĞA  GİRECEĞİNİ

DÜŞÜNÜYORUM VE AYNI ZAMANDA YÜCELİK VE MUCİZELERİN BELİRDİĞİNİ

DE GÖRECEĞİZ, SONUNDA BİZ KAZANACAĞIZ”  demiştir
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Sanık savunmasında  “sonuçta kazanan bizleriz”  dediği halde iddianamede bu ifadenin

“biz  kazanacağız”,  şeklinde  tercüme  edildiğini,  anlatmak  istediğinin  yücelik  ve  mucizeler

olduğunu, insanlar zorlandığında, zor şartlarda, onların güvendikleri şey sarsıldığında, o zaman

Tanrı’nın mucizeler yapabileceğini ve  birçok kişinin onu aramaya başlayacağını, kendisinin de

mesajda böyle bir  ruhsal bir beklentiden bahsettiğini, o yüzden de mesajında “şimdi şeyler daha

da  zor  olabilir” dediğini  ve  “ama en  sonunda  Tanrı  mucizeler  yapacak  Türkiye'de  ve

görkemini gösterecek” dediğini ancak iddianamede yazdığı gibi  “biz kazanacağız” diye bir şey

demediğini, böyle bir aktarımdan kendisi sanki  “FETÖ ile birlikte bir şey kazanacağım” şeklinde

bir sonuç çıkarıldığını kendisinin kesinlikle öyle bir şeyden bahsetmediğini.   “sonuçta kazanan

bizleriz” dediğini,  kutsal kitaplarında  “Tanrı'nın  kötü durumlarda bile onları kendi amaçlarını

yerine  getirmek  için  iyiye  dönüştürdüğünün”  yazdığını,   bununla   Tanrı   bu  şeyleri  iyiye

dönüştürdüğü  zaman biz inananların da kazanmış olacağını  anlatmak istediğini savunmuştur.

Ancak sanığın yukarıda izah etmeye çalıştığı anlamın mesajın içeriğinden yoruma dayalı

olarak çıkarılabilecek en uzak ve hatta en zor tefsir olduğu ortadadır. Bununla birlikte  mesajda

geçen  “biz  kazanacağız”  ifadesi  ile  ilgili  olarak  iddianamede  sanığın  savunmasında  belirttiği

şekilde  “FETÖ ile birlikte bir şey kazanacağım” şeklinde bir yorumun  yapılmadığı da ortadadır.

Zira iddianamede böyle bir yoruma yer verilmiş olması  sanığın aynı zamanda darbe kalkışması

içerisinde  yer  aldığı  savının  da   ileri  sürülmüş  olmasını  ve  de  sanık  hakkında  ayrıca  darbe

kalkışmasına  iştirak  ettiği  suçlamasıyla  Türk  Ceza  Kanunun  309.  maddesi  uyarınca

cezalandırılmasının  istenmiş  olmasını  da  gerekli  kılacaktır.  Nitekim  böyle  bir  sav  ileri

sürülmemiştir.  Aslında  iddianamenin  ileri  sürdüğü  sav  ve  yapılan  yargılama  neticesinde

mahkememizce de kabul gören yorum sanığın yukarıdan beridir izah edilen  iletişim ve etkileşim

içinde  FETÖ/PDY  Silahlı  Terör  Örgütünden  yardım  aldığı  ve  işbirliği  yaptığıdır.  Terör

örgütlerinin  yapılanması  içerisinde  kimi  zaman  iki  taraflı  yardımlaşmanın  her  birinin  nihai

hedefine ulaşmasında  akılcı bir yol olarak görülebildiği ve  karşılıksız inayetlerden ziyade kazan

kazan  prensibine  bağlı  olarak  çıkar  dengelerinin  gözetildiği  gerçeğinden  bakıldığında  sanığın

FETÖ/PDY  Silahlı  Terör  Örgütünden  yardım  aldığı  gibi  bu  örgütün  hiyerarşisi  içerisinde

bulunmamakla birlikte örgüte yardım ettiğini kabul  etmek gerekmiştir. 

Sanık ve müdafii iddia edilen suçlamalar gerçek olsa idi sanığın ve eşinin 15 Temmuz

darbe kalkışması sonrası gitmiş oldukları Amerika’dan dönmeyeceklerini ileri süren bir savunma

argümanı geliştirmişlerdir. Ne var ki bu kabulün aksini tersten sorulacak birkaç soruya verilecek

cevaplarla ortaya koymanın da mümkün olduğu gözden kaçırılmıştır. Darbe kalkışmasının hemen

sonrasında Amerika’ya neden gidilmiştir? Böylesi önemli bir tarihe denk gelen önceden yapılmış

rezervasyon bir  tesadüf  müdür? Önceden bilinen bir  darbe girişimi sonrası  darbenin başarısız

olması  durumunda  yaşanabilecek  olumsuz  durumlardan  uzak  kalmak  için  orada  bulunmak
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istenmemiş olması mümkün müdür? Kaldı ki İzmir’de yaşanan darbe kalkışması eylemleri  ile

ilgili açılan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/203 esas sayılı dosyası üzerinden görülen

kamu davasında ifade veren itirafçı Tuğgeneral sanık Halil İBrahim YILDIZ ve Kurmay Albay

sanık  Hakan BIYIK Ankara’da darbe  planlarının  yapıldığı  toplantılarda    FETÖ/PDY Silahlı

Terör  Örgütü  firari  şüphelisi  Adil  ÖKSÜZ’ün  de  bulunduğunu,  yapılan  planları  ABD’ye

götürerek  Fetullah  GÜLEN’nin  bilgisine  ve  onayına  sunacağını,  buna  göre  darbenin  ya  15

Temmuz 2016 tarihinde ya da bir hafta sonra 22 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirileceğini

anlatmıştır. Bu ifadeler göz önüne alındığında 20 Temmuz 2016 tarihinde ki bir uçuş da izaha

muhtaç  kalmayacak  mıdır?  Ayrıca  sanığın  yurt  dışında  iken  Türkiye’de  ki  köklü  demokrasi

inancının  ve birlik  ve beraberliği  bırakmayan millet  şuurunun darbe sonrası  inşa ettiği  güven

ortamına  inanarak  ve  kendisinin  olağan  bir  şüpheli  olmadığını  görmüş  olmanın  rahatlığı  ile

hareket  ederek  her  hangi  bir  suçlamayla  karşılaşmayacağı  inancıyla  dönmüş  olması  mümkün

değil midir? Elbette bütün bunlar olasılığı belirten birer varsayımdır ve mahkememiz hükmüne

temel oluşturmaktan ziyade sanığın suçlu olsa idi neden Türkiye’ye dönecek olduğu tezinin bir

anti tezini oluşturmak ve bu kabil bir savunmanın beyhudeliğini ortaya koymak için bir örnek

olarak değerlendirmemize alınmıştır.

İddianame  de  sanığa  yöneltilen  suçlamalar  ve  tanık  beyanlarında  geçen  terör  örgütü

irtibatına  ilişkin  iddialar   yalnızca   FETÖ/PDY  Silahlı  Terör  Örgütüne  hasredilmemiş  olup

yapılan yargılama neticesinde 

Sanığın  söz  konusu  terör  örgütleri  ile  girdiği  bu  iletişim  ve  etkileşimin  sonucu

PKK/YPG Silahlı Terör Örgütü ile ilgili olarak;

DUA  KOD  adlı  gizli  beyanında  geçtiği  üzere  Sanık   Andrew  Craig  BRUNSON'un

pastörlüğünü yaptığı  Diriliş Kilisesi’nde   ve evlerde yapılan  toplantılarda Kürtlere yönelik özel

ayinler düzenlediği,   Diriliş Kilisesinin  Kürt kökenli  Suriyeli veya Türk vatandaşı kişilerden

oluşan ayrı  bir  cemaatinin bulunduğu ve  Mesihin Kürdi   veya  Kürt  Kilisesi  olarak anıldığı,

sanığın bu kiliseyi de kendisinin kontrol ettiği,  bir kısım Hristiyan inancında 13. kabile olarak

adlandırılan  kayıp  bir  kabilenin  varlığından  bahsedildiği,  sanığın  pastörü  olduğu  Diriliş

kilisesinin  bu   kayıp   13.  kabilenin  Kürtler  olduğu  inancını  taşıdıkları,  Diriliş  Kilisesinin

Kürtler’in, Tanrı tarafından özel seçilerek kutsanmış bir kabile olduğuna inandığı, Sanık  Andrew

Craig  BRUNSON'un  da  dahil  olduğu  başka  kilise  temsilcileriyle   oluşturulan   bir  komite

tarafından ZİYAJİN adlı Kürtçe İncil bastırıldığı  anlaşılmıştır.

Sanık savunmasında  Kürt  kökenli  vatandaşların  kendi  kilisesinde ekseriyete  olduğunu,

kilisede görev alanların çoğunluğunun Türk kökenli Türkiye  vatandaşı olduğunu, 2014’den sonra

bir  dönem  salı  ve  Cumartesi  günlerinde  Suriyeli  mültecilere  özel  ayinler  düzenlediğini,
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mültecilerin  Türkçe  bilmemeleri  nedeniyle  ayinlerin Kürtçe ve Arapça olarak yapıldığını,  bu

nedenle de dışarıdan kimselerin kabul edilmediğini  ancak Kürtçe İncil bastırmadığını, Ziyajin

denilen  Kürtçe İncil’i görmediğini savunmuştur. 

Tanıklar Eyüp ÇAKIR, Güven DİLŞEN ve Levent KALKAN’ın  da ifadelerinde  Diriliş

Kilisesi içinde  Kürt Kilisesi kurulduğunu, Kürt Kökenli vatandaşlara belirli günlerde özel ayinler

düzenlediğini  ve hatta Tanıklar Eyüp ÇAKIR ve Levent KALKAN’ın ifadelerinde ayrıca  Kürt

Kilisesi  adına  kartvizit  ve  broşür  hazırlandığını,  Kürtçe  İncil  bastırılarak  dağıtıldığını   dile

getirmiş  olmaları  karşısında  Diriliş  Kilisesi  içerisinde  bir   Kürt  Kilisesi’nin  varlığı  kesinlik

kazanan  bir  vakıa  haline  gelmiştir.  Söz  konusu  ayinlerin  2014  yılından  itibaren  Suriyeli

mültecilere yönelik olarak başladığını dile getiren sanığın bu yollu savunması vakıanın tevil yollu

ikrarından öteye bir değer taşımamaktadır. Zira kilise içinde özel olarak  düzenlenen bir  ayine

katılanların  uyruklukları  sorgulama  konusu  değildir.  Esasen  adına  Kürt  Kilisesi  veya  ne  ad

verilirse verilsin ya da belli bir zümreye ne amaç ile özel ibadet düzenlenirse düzenlensin bunun

tek  başına  etnisiteye  dayalı  bir  ayrımcılığı   desteklemek  anlamına  gelmeyeceği  herkes  gibi

mahkememizce de  yadsınamaz bir gerçek  olarak kabul edilmekle beraber  tanıkların  başkaca

anlatımlarında  geçen  diğer  husular  da  eklendiğinde  Kürt  Kilisesinin  varlığının  ifade  ettikleri

anlam kazanmış ve sanığın bu etnisiteye dayalı ayrımcılığı besleyerek PKK/YPG gibi örgütlere

yardım sayılabilecek faaliyet içerisinde bulunduğunu kabul etmek gerekmiştir. Mahkememizi bu

kabule götüren diğer tanık anlatımları şunlardır;

Tanık   Güven  DİLŞEN   ifadesinde  Diriliş  Kilisesindeki  bir  sohbet  esnasında  sanık

Andrew Craig BRUNSON’un  Diyarbakır’dan “Kürdistan” diye söz ettiğini,   kendisinin oranın

Türkiye  Cumhuriyeti  toprağı  olduğunu  hatırlatılması  üzerine  de  sanığın  Türklerin  burada

asimilasyon yaptığını bu nedenle   bugünkü durumun böyle olduğunu söylediğini aktarmıştır, 

Tanık Murat  CANDANBAĞLAN ifadesinde sanık Andrew Craig BRUNSON’un Kürt

Erich olarak tanınan Erich WIEGER ile birlikte  Türkiye’de bulunan Kürtlere her zaman destek

olduklarını ve  Güney Kürdistan’ın kurulacağını söylediklerine tanıklık ettiğini dile getirmiştir,

Diriliş Kilisesinde ki ayinlere PKK Terör örgütünün sembolü olan sözde bayrakları ve

flamalarını  giyen,  bu  sözde  bayraklarının  ve  renklerinin  bulunduğu  tişörtlerle   gelen  birçok

cemaat üyesinin katıldığı, PKK  Terör örgütü lehine konuşmalar yapıldığı ve sloganlar atıldığı

hususları da yine Tanık Güven DİLŞEN’in aktardığı konulardır.

 Tanık Eyüp ÇAKIR da ifadesinde sanığın Diriliş Kilisesinde Kürt kökenli cemaatin lideri

konumuna  getirdiği  Suriyeli  Mehmet  lakaplı  Mohammad  AHMAD  adlı  kişinin  ayinlerde
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Türkiye’yi  katil  devlet  olarak  tanımladığını,  PKK’nın  YPG’nin  terör  örgütü  olmadıklarını

desteklenmeleri  gerektiğini  ifade  ettiğini,  sanığın  bundan  haberdar  olduğunu,  kendisinin  bu

durumu defalarca sanık ile konuştuğunu, sanığın bunları ifade özgürlüğü olarak değerlendirdiğini

ayrıca bütün milletlerin kurulma özgürlüğü bulunduğunu söylediğini belirtmiştir

Tanık  Levent  KALKAN  ise  ifadesinde  Diriliş  Kilisesi  üst  katında  bulunan  herkesin

giremeyeceği bir odada Türkiye haritalarının ve PKK’ ya ait yasa dışı broşürlerin bulunduğunu,

bu haritaların bazılarının üzerilerinde elle çizim ve işaretlemelerin yapılmış olduğunu ve sınırların

değiştirilmiş  olduğunu,   Kiliseye  bağlı  Dua Evi’nde  düzenlenen  seminere  konuşmacı  olarak

katılan Andrew Craig BRUNSON’un  Kürt halkının Türkiye’de ezilen halk olduğunu, Kürt

halkından  ziyade  PKK  nın  özgürlük  mücadelesi  verdiğini  ve  buna  destek  verilmesi

gerektiğine dair konuşmalar yaptığını,  sanığın bölücü görüşe sahip kişilerin kilisedeki ibadetler

esnasında  kürsüye  çıkıp  örgüt  propagandası  yapmalarına  göz  yumduğunu,  sanık   ve  eşinin

Kobane ve Suruç gibi yerlere birlikte  gidip geldikleri Suriyeli Mehmet (Mohammad AHMAD)

ve  AGİT  (Siraç AKAY) adlı PKK’lı  kişiler ile sözde Kürt bayrakları altında çekilmiş zafer

işaretleri yapan fotoğraflarını paylaştıklarını belirtmiştir.

DUA  KOD  adlı  gizli  tanık  ifadelerinde  2003-2004  yıllarında  PKK'lıların  ve  ayrımcı

Kürtlerin kiliseler vasıtasıyla kendilerini akladıklarını, özellikle cezaevinden çıkan PKK'lıların,

takipten kurtulmak amacıyla kiliselere başvurup “biz Hristiyan olduk” diyerek kilisenin sağladığı

örtüyle yurt dışına iltica ettiklerini.  sanık Andrew Craig BRUNSON da bu faaliyetlerin içinde

olduğunu dile getirmiştir

 GÖKTAŞI KOD adlı gizli tanık da ifadesinde Andrew Craig BRUNSON  ve eşi Norin

BRUNSON’un   kiliseye  gelen  ve  PKK’lı  olduklarını  her  ortamda  söyleyen  şahısları  Türk

vatandaşı   ya  da   diğer  ülke  vatandaşı  cemaat  üyeleri  ile  evlendirerek  şahısların  ülkemizde

kalmalarını sağladıklarını, Dağdan indiğini, PKK’lı olduğunu söyleyen bir takım kişilerin kiliseye

sürekli olarak gelip gittiklerini, yatacak yerleri olmayanların kilisede ya da dua evi olarak bilinen

Konak semtinde diş hastanesi yakınında bulunan evde barındırıldıklarını,  Sanık Andrew Craig

BRUNSON’un evinde zaman zaman Liderler Toplantılarının yapıldığını, bu toplantılara yalnızca

Beşir YILMAZ,  Suriyeli Mehmet (Mohammad AHMAD) ve  AGİT  (Siraç AKAY)   ve diğer

bazı Kürt liderler ile kilisenin yaşlılar heyetinin katıldığını  belirtmiştir.

Tanık ALİ DALOĞLU daha önce de değinilen  ifadelerinde  sanığın Suruç’ta bulunduğu

süreç içinde FETÖ/PDY  Silahlı Terör Örgütü mensupları ile birlikte Suriye’nin Ayn El Arap
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kentinde Kobani adı  ile  anılan yerde ilan edilen sözde Kürt özerk yönetiminin lideri   Enver

MÜSLİM adlı kişi ile görüştüğünü  aktarmıştır.

Tüm bu anlatılanlar  ile  birlikte  değerlendirildiğinde sanığın öncülüğünde kurulan Kürt

Kilisesinin  Suriyeli  mültecilerin  dil  bilmezlik  sorununu aşmak için oluşturulmuş  bir  pratikten

daha fazla anlam taşıdığı,  PKK/YPG terör örgütlerinin özgürlük savaşçıları olarak tanıtıldığı,

Türkiye’nin  milli  misak  ile  belirlenen  sınırları  içerisinde  kalan  topraklarının  en  azından  bir

kısmını Kürdistan olarak kabul eden bir anlayışın kilise katılanlarına empoze edildiği, halkların

kendi  kaderlerini  tayin  etme  haklarını  bulunduğu  şeklindeki  evrensel  söylemlerin  popülist

çekiciliğini kullanarak açık açık bu örgütlerin desteklenmesi gerektiğinin dillendirildiği,  sanığın

bunu düşünce açıklamasından öteye taşıyarak  dile getirdiği bu düşüncesini hayata geçirmek için

terör  sorunun yoğunlaştığı  bir  bölgede adeta   siyasi  bir   aktör  gibi  Kürt  yöneticilerle  temas

kurduğu, bölgeden kilisesine  sevk edilen bir etnik kitleyi misyonerlik adı altında eğitime aldığı,

sözde bu misyoner grubu gibi kiliseye bağlı eğitim merkezinde ders verilen ve barındırılan sözde

İsa-Mesih’in  öğrencilerinin  nereye  gittiklerinin  ve  ne  amaçla  görev  aldıklarının  bilinmediği,

geldikleri yerde bu örgütün zulmüne uğramış  bazı Suriyeli  mültecilerin dahi kilisede PKK terör

örgütüne verilen destekten rahatsızlık  duyarak kilisedeki  toplantılara  katılmaktan vazgeçtikleri

anlaşılmıştır.  Böyle bir  siyasi  mülahazanın egemen olduğu kilisede sanığın ve destek verdiği

kişilerin  din  öğreticiliğini  aşan  gayelerinin  olduğu,  tıpkı  yukarıda  FETÖ/PDY  Silahlı  Terör

Örgütü ile olduğu gibi sanığın kazan kazan prensibi ile PKK terör örgütü ve uzantıları ile  girdiği

iletişim ve etkileşim içinde bu örgütlere yardım ettiği  kabul edilmiştir.

  Sanık Andrew Craig BRUNSON hakkında düzenlenen iddianamede sanığa yöneltilen bir

diğer suçlama ise Türkiye’de görev yapan  Later Days Saint (LDS) / İsa Mesihin Son Zamanları

Kilisesi üyeleri ile iş birliği içerisinde bulunduğu, Mormon olan bu kilise üyelerinin Türkiye’de

görev  yaptıkları  süre  içerisinde  Türkiye  Devleti  aleyhine  faaliyet  yürüttükleri,  sanığında  bu

faaliyetlerin icrasına iştirak ederek siyasal veya askeri casusluk suçunu işlediğidir.  DUA KOD

adlı gizli tanığın anlatımlarına bağlı olarak bu suç yönünden genişletilen soruşturma kapsamında

sanığın  Kenneth  C.  ABNEY  adlı  LDS  Kilisesi  mensubu  ile  irtibatı  suçlamaların  odağını

oluşturmuştur.  Yukarıda  iddia  kısmında  bu  suçlamaya  temel  alınan  vakıalar  aktarılmıştır,

bunlardan en dikkat çekici olanlar  DUA KOD adlı gizli tanığın Kenneth C. ABNEY adlı şahsın

bilgisayarında  bulunduğuna  tanıklık  ettiği  Türkiye  Cumhuriyeti  Devlet  Demir  Yollarında

(TCDD) çalışan 700-800 görevlinin kimlik bilgileri ve  nerede görev yaptıkları ilişkin liste ve

yine sanığın irtibatlı  olduğu  Aysel BARIŞCAN ALLDREDDE  adlı   ABD vatandaşı  kadının

Akdeniz  Bölgesi’ndeki  tüm  akaryakıt  istasyonlarının  yerlerini  ve  bu  benzin  istasyonlarında
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çalışan  insanların  etnik kökenini,  geceleyin  bu istasyonlarda  kaç kişinin görevli  kaldığını,  bu

istasyonların en yakın köye yakınlıkları gibi bilgileri derlemek üzere yürüttüğü çalışmadır, 

İddianamede söz konusu bu bilgilerin olası bir savaş, işgal veya bir kaos ortamında işgal

veya  düşman  kuvveti  tarafından  lojistik  merkezler  olarak  kullanılabilecek,  yakıt  desteği

sağlayabilecek,  yakıt  deposu  olarak  kullanılabilecek,  stratejik  önem arz  eden  bilgiler  olduğu

değerlendirmesine yer verilmiştir.

         İddianamede  Later Days Saint (LDS) / İsa Mesihin Son Zamanları Kilisesi mensubu birçok

kişinin  ismi  geçmektedir,  daha  önce  değinildiği  üzere  bu kişilerle  ilgili  soruşturma hakkında

tefrik kararı verilerek  ayrı bir soruşturma konusu yapılmıştır. 

  Sanık Andrew Craig BRUNSON savunmasında siyasal veya askeri casusluk suçlamasını

reddettiği gibi adı geçen  Later Days Saint (LDS) / İsa Mesihin Son Zamanları Kilisesi mensubu

kişilerle irtibatını bulunmadığını ileri sürmüştür. Sanık Mormonluğun ayrı bir din olduğunu, ayrı

bir  kutsal  kitaplarının  ve  ayrı  bir  kiliselerinin  olduğunu,  kendi  mensubu  olduğu   Evanjelik

Kiliselerin   Mormonları  kendi  inancına  kazanmak  istediğini,  aynı  şeyi   Mormonların  da

Hristiyanlar için düşündüğünü ve bunun için misyoner  gönderdiklerini,  bu yüzden kendisinin ve

mezhebi  olan Evanjelik  Presbiteryen  Kilisesi’nin  Mormonlar  ile  birlikte  çalışmalarının  ve iş

birliği yapmalarının mümkün olmadığını ifade ederek suçlamayı reddetmiştir.

 Buna karşın soruşturma aşamasında sanık Andrew Craig BRUNSON’a ait 0532 292 01

56 numaralı  mobil  telefon hattı  ile ilgili  yapılan sinyal  baz bilgilerini  içeren HTS kayıtlarının

analizinden  sanığın  Later  Days  Saint  (LDS)  /  İsa  Mesihin  Son  Zamanları  Kilisesi  mensubu

Kenneth Charsles ABNEY   ve    Mormonların İstanbul Şube Başkanı Murat ÇAKIR adlı şahısla

irtibatlı  olduğu tespit  edilmiştir.  Söz  konusu sinyal  baz  bilgileri  ile  ilgili  çalışma  neticesinde

sanığın  Kenneth Charsles ABNEY ve Murat ÇAKIR adlı  şahıslarla yıl aşırı periyodik biçimde

29/08/2010 (Pazar) günü, 28/08/2011 (Pazar) günü ve 02/09/2012 (Pazar) günü İzmir ili Alsancak

semtinde bir arada bulundukları tespit edilmiştir. 

 Sanık  ve  müdafii  her  ne  kadar  sanığın  evinin  ve  pastörü  olduğu  Diriliş  Kilisesi’nin

Alsancak  semtinde  bulunduğunu,  sanığın  il  dışında  değil  ise  her  pazar  ayin  için  kilisesinde

bulunduğunu,  Murat  ÇAKIR’ın  ise   her  sene  Ağustos  ayındaki  bayram  tatiline  denk  gelen

günlerde  babasının  yazlığına  Didim'e  gittiklerini  ve  Didim'e  geldiği  zaman  da  kiliseden

kopmamak  adına  o  zaman  LDS  Derneğinin  İzmir'deki  evine  gidip  orada  ibadet  ettiklerini,

Kenneth  C.  ABNEY’in  de  2009-2012  yılları  arasında  İzmir'de   faaliyet  yürüten  bir  insan

olduğunu,  bu  nedenle  Alsancak  semtinde   ortak  baz  sinyallerini  tespit  edilmiş  olmasının  bu

irtibatı göstermeyeceğini savunmuş iseler de ortak baz sinyallerinin bir tam yıl periyodik aralıklı
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gerçekleşmiş olması, aynı şehirlerde ve aynı semtte  bulunan kişilerin tam birer yıl aralıklı değil

gelişi güzel başka tarihlerde de ortak baz sinyallerinin bulunmasının gerekeceği, sanık müdafiinin

de  belirttiği  üzere   Kenneth  C.  ABNEY’in  de  2009-2012  yılları  arasında  İzmir'de   faaliyet

yürüten  bir  şahıs  olduğu dikkate  alındığında  iddianamenin  ileri  sürdüğü irtibatında  bu yıllara

şamil olduğu, tüm bu hususlardan maada   DUA KOD adlı gizli tanığın  sanık ve  Kenneth C.

ABNEY’in bazen fuar alanında da spor yapmak için orada bulundukları  görüntüsü ile gizlice

görüştükleri  ve  fakat  telefon  tedbiri  uyguladıklarına  dair  görgüye  dayalı   anlatımları  ve yine

sanığın  Kenneth C. ABNEY ve Murat ÇAKIR  adlı şahıs ile Hilton Otelinde buluştuklarına dair

görgüye dayalı  anlatımları birlikte değerlendirildiğinde savunmanın redettiği bu irtibatın varlığı

kabul edilmiştir.

Sanığın yalnızca suçlamayı değil delilleri ile ortaya konulan bir irtibatı inkarı hakkındaki

kuvvetli  suç şüphesini desteklemiş  olmakla birlikte  adı geçen kişilerin ellerinde bulunan bilgi

belgelerin  niteliği  ve  bunların  sanık  tarafından  illegal   yollarla   temini  veya  aktarımına  dair

delilleri elde etmek  mümkün olmadan söz konusu kişilerle  bu irtibatı  sanığa yöneltilen siyasal

ve  askeri  casusluk  suçlarının  yukarıda  etraflıca  değinilen  tipikliğindeki  unsurların

gerçekleştiğinin  kabulüne  yeterli  saymak  mümkün  görülmemiştir.  Bir  din  görevlisi  ve

misyonerlik  havarisi  birinin  görevli  olduğu  kilisede  katılanlara  ibadet  yaptırmak  ayin

düzenleyerek  mensup  olduğu  dinin  öğretisini  anlatmak  ve  kimi  zaman  dinsel  törenler

düzenlemekten  başka  askeri  veya  siyasi  kimlikleri  bulunan,  çeşitli  misyon  görevleri  yerine

getiren,  nüfuzlu   kişilerle  gizli  ve  yoğun  temas  içerisinde  bulunması,  faaliyetlerini  yalnızca

bulunduğu  şehirde  ve  hatta  ülkede  değil  uluslararası  alanda  yürütmeye  çalışarak  bunun  için

birçok platformu kullanıyor  olması  bu kişinin faaliyetlerinin  esas görevini  aşan bir  misyonun

parçası  olduğuna  dair  ortaya  konulan  şüpheyi  kuvvetlendirmektedir.  Mahkememizce  sanığın

içerisinde bulunduğu bu gizemli  ilişkiler sarmalı sanığın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü   PKK

Silahlı Terör Örgütü  ve uzantıları ile  girdiği iletişim ve etkileşimin içinde onun bu örgütlere

yardım  faaliyetlerini  destekleyecek  kapılar  olarak  kabul  edilerek  bu  eylem  içinde

değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak  sanık hakkında  “Örgüte Üye Olmamakla  Birlikte  Örgüt Adına Suç

İşlemek” eylemi nedeniyle Türk Ceza Kanunun 220/6 maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunun

314/2.  maddesi  uyarınca  ve  “Siyasal veya Askeri  Casusluk”   eylemi  nedeniyle  Türk Ceza

Kanunun 328/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de yukarıda

ayrıntıları  ve  delilleri  ile  birlikte  tartışılan  eylemleri  bütünün   TCK’nun  220/7  maddesinde

düzenlenmiş bulunan  " Örgüt İçindeki Hiyerarşik Yapıya Dahil Olmamakla Birlikte  Terör

Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek"  suçunu oluşturacağı kanaatine varılmış olup

sanığın yukarıda izah ve aşağıda yazılı olduğu biçimde tecziyesine kara vermek gerekmiştir.
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Gerekçesi Yukarıda açıklandığı  üzere;

A

1-  Sanık   ANDREW CRAIG BRUNSON'un   TCK'nun  220/7  ve  328/1.  Maddeleri

uyarınca  tecziyesi  istemi  ile  kamu  davaları  açılmış  ise  de  sanığın  sübut  bulan  kül  halindeki

eylemlerinin   TCK’nun 220/7 maddesinde düzenlenmiş  bulunan  " Örgüt İçindeki  Hiyerarşik

Yapıya Dahil Olmamakla   Birlikte  Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek"  suçunu

oluşturacağı  kanaatine varıldığından sanğın  eylemine uyan TCK'nun 314/2 maddesi  ve TCK

220/7.maddesi delaletiyle TCK'nun 314/2 maddesi, uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği

yer  ve  zaman  göz  önüne  alınarak  takdiren  5  YIL  HAPİS  CEZASI  İLE

CEZALANDIRILMASINA, 

2- TCK 220/7.maddesinin son cümlesi uyarınca sanık hakkında tayin olunan cezanın 1/2

oranında indirilerek 2 YIL 6 AY   HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3- Sanığın eyleminin  3713 Sayılı  Yasanın 3.  maddesi  kapsamında yer  alan terör  suçu

kapsamında kaldığı anlaşılmakla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5/1 maddesi uyarınca

sanık hakkında tayin olunan cezanın 1/2 oranında artırılarak 3 YIL 9 AY   HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA

4- Sanığın yargılama sırasında gözlenen olumlu tutum ve davranışları sanık lehine takdiri

indirim nedeni kabul edilerek sanık hakkında tayin olunan cezanın TCK 62..maddesi uyarınca 1/6

oranında indirilerek 3 YIL 1 AY 15 GÜN  HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

-Oluşa  ve  takdire  binaen  sanık  hakkında  tayin  olunan  cezadan  başkaca  artırım  ve

eksiltmeye yer olmadığına,

4-Sanık kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezası almış bulunduğundan  verilen

hapis cezasının sonucu olarak  Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih, 2014/140 Esas 2015/85

Karar  sayılı  kısmi  iptal  kararındaki  hususlar  gözetilmek  suretiyle   TCK’nun  53/1-c  bendi

uyarınca kendi alt  soyu üzerindeki  velayet, vesayet ve kayyımlık  yetkileri yönünden  koşullu

salıverilmesi tarihine kadar diğer  kişilere karşı bu hakları  ve  TCK.nun 53/1 maddesinin  a,d,e

bentlerinde  sayılı  hakları  mahkum  olduğu  hapis  cezasının  infazı  tamamlanıncaya  kadar

kullanmaktan yoksun kılınmasına,
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5- Sanığın tutuklulukta ve gözaltında geçirdiği sürelerin  TCK.nun  63. Maddesi uyarınca

sanık hakkında tayin olunan cezadan MAHSUBUNA

6-  Sanığın TCK’nun 58/9.  Maddesi uyarınca   MÜKKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ

REJİMİNE TABİ KILINMASINA ve de  sanık  hakkında tayin  olunan cezanın infazından

sonra DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ALTINDA TUTULMASINA

B

1-Sanık  ANDREW CRAIG BRUNSON hakkında CMK'nun 109/3-j maddesi uyarınca

"Konutunu Terk Etmekten Yasaklanması" ve CMK'nun 109/3-a maddesi "Yurt Dışına Çıkmaktan

Yasaklanması" yolunda  25/07/2018 tarihinde  verilen  ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNİN

hükmün tefhimi ile birlikte AYRI AYRI KALDIRILMASINA

 

-  Sanık  hakkındaki   adli  kontrol  kararlarının  kaldırıldığı  yolunda  İzmir  Denetimli

Serbestlik  Şube  Müdürlüğüne   müzekkere  yazılarak  karar  gereğince  işlem  yapılmasının

istenmesine

C

 1-a)Sanıktan  ele  geçirilen  dijital  materyallerin  incelemesi  neticesinde  oluşturulan  ve

oluşturulacak  adli  kopyalar  ile  adli  emanette  bulunan  sanığa  ait  asıllar  haricinde  sair  dijital

materyallerin DOSYASINDA DELİL OLARAK SAKLANMASINA, 

  

     b)İncelenen materyal asıllarının sanığa İADESİNE,

             

     c)5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki

Kanunun  16/1  maddesi  gereğince;  kesinleşecek  kararın  soruşturmada  görev  alan  kolluk

birimlerine gönderilmesine,

2- Yargılama gideri olan;  davetiye gideri 56 ,00 TL,  posta ücreti 59 ,90 TL soruşturma

ve kovuşturma safhasında yapılan Tercüman Bilirkişi ücreti 44.025,00 TL, ile bu celse hizmet

sunan   Tercüman Bilirkişi  ücreti  500,00 TL soruşturma aşamasında  sarf  edilen  HDD bedeli

328,58  olmak üzere toplam 44,525, 00 TL'nin  sanıktan tahsili ile  Hazine'ye irat kaydına, 
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Dair,  sanık  ve sanık müdafiinin  yüzüne karşı,  iddia  makamının huzurunda mütalaaya

uygun olarak, tefhim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya

tutanağa geçirilmek üzere mahkeme katibine beyanda bulunmak sureti ile İzmir Bölge Adliye

Mahkemesine  İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere oy birliği  ile alenen verilen karar açıkça

okunup usulen anlatıldı.12/10/2018

Başkan 39777                     Üye 39955                        Üye 42037                  Katip 137594

  e-imza                              e-imza                             e-imza                      e-imza
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