
3 TANIK / BİLİRKİŞİ  
Uzman mütalaası ve konu ile ilgili bilgi sahibi olması sıfatı ile tanıklık yapabilecek kişi olarak 3 ayrı 
kişiden 3 mütalaa takdim ediyoruz. 
Bunlar, 
1-Dr.Yalçın Koçak. Sn. Koçak, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın en yardımcısı ve yakınındaki kişidir. 
Kendileri “Papatyalar” konusunu ve ANAP’ın dağılma sürecini en iyi ve en yakından bilen bir kişidir. 
Sn. Koçak Dilipak’ı da çok uzun zamandan beri tanıyan kişidir. Dilipak o zamanda hem ANAP’ı, hem 
de “Papatyalar”ı “Lale devri çocukları”nı, “Has Bahçe”de yapılan  “Garden Party”lerini eleştiren bir 
kişidir. Bu anlamda Dilipak’ın sözkonusu yazısının nasıl anlaşılması gerektiği, yapılan “gönderme”nin 
ironik açıdan ve imajinasyon olarak ne anlama geldiğini en iyi değerlendirecek kişilerden biri olarak 
tanıklığı önemlidir. Sn. Koçak’ın tanıklığı ile ilgili belge EK’tedir. 
Koçak AK Partiyi ve kurucularını da çok yakından tanıyan bir siyasteçi olmasının yanında 
akademisyen, bazı üniversitelerde mütevelli heyet üyesi olan, ASAM’ın yönetim kurulu üyesi olan 
saygın bir kişidir. Yalçın Koçak’ın tarihçe-i hayatı, Dilipak’ın yazılı ifadesinin ekleri arasında 
mevcuttur. 
  
2-Hüdayi VakfI. Bu vakıf, Türkiye’nin bir çok yerinde ve yurt dışında insani yardım 
hizmetleri yapan, Milli ve Manevi değerlere sahip, hayır ve hasenat işleri ile uğraşan bir vakıftır. 
Bünyesinde bir çok saygın ilim adamı, siyasetçi, bürokrat bulunmaktadır ve bir çok değerli insanın 
yetişmesinde yardımları olmuştur. Hüdayi Vakfı merkezinde gerçekleşen, Dilipak’ın da katıldığı “Aile 
ve gençliğin korunması, uyuşturucu ve Fuhşiyat’tan kurtulması için neler yapılmalıdır ve İstanbul 
Sözleşmesi” konulu istişare toplantısına davet eden kişidir..  Dilipak’ın “bu fahişeler ve türevleri” 
tanımlamasının neden ve nasıl gündem olduğuna ilişkin tanıklıkları önemli olduğu için EK’li belgeyi 
sunuyoruz.  Hüdai Vakfındaki istişare toplantısı, Dilipak’ın sözkonusu yazısının yayınlanmasından iki 
gün öncesi yapılmıştır. Sözkonusu tanımın hangi endişelerle o şekilde ifade edildiğinin anlaşılması, 
matufiyeti açısından önemlidir. 
  
3-Sırrı Çağlar. 67 yaşında, Akademisyen bir gazetecidir. İletişim Fakültesinde Gazetecilik okuduktan 
sonra  Aynı üniversitede Yüksek Lisans yapmıştır. İktisat Fakültesinde Doktorasını yaptıktan sonra, 
sırası ile 
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DİL ve  MESLEKİ EĞİTİM alanında ayrıca eğitim almıştır. Bu anlamda yurt içinde ve dışında kariyer 
yapan nadir gazetecilerden biridir. Halen emeklidir. Kamu ve özel sektörde 1976’dan 2007’ye kadar, 
sırası ile Vatan gazetesi, BYEGM, Milliyet, Hürriyet, Star Tv HBB Tv (Ankara temsilcisi), Kanal 6, 
Haberturk Tv ve gazetesi (Kurucu), Star Tv ve gazetesi, Businnes Chanel’de, muhabirlikten genel 
yayın yönetmeliğine, yönetim kurulu üyeliğine kadar her seviyede görev yapan, yurt içi ve 
dışı deneyimlere sahip, sol gelenekten gelen, Alevi kökenli, 12 Mart sonrası bütün iktidarlar 
döneminde gazetecilik yapmış. Özal dönemini, ANAP’ın Papatyalarını da bilen, 13 yıl öncesine kadar 
aktif gazeteciliğe devam etmiş, emekli bir serbest gazetecidir. Dilipak’ı da uzun yıllardan beri 
tanımaktadır. Dilipak’ın gazeteci olarak özelliklerini, dilini, ideolojisini, siyasetle olan ilişkisini, 
uslubunu çok iyi bilen biridir. Dolayısı ile Dilipak’ın yazısını en iyi şekilde ve doğru bir biçimde 
anlayacak, değerlendirecek uzman, meslekte tecrübe akademik kariyer sahibi bir kişidir. Bu 
anlamda onun, gazetecilik dili konusundaki özel kariyeri itibarı ile de bir gazeteci olarak 
değerlendirilmesi, yazının doğru anlaşılması açısından önemlidir. Kendilerinin bu yöndeki 
değerlendirmelerini EK’de takdim ediyoruz. 
  
Gerekirse, bu kişilerin sözlü tanıklığı da mümkündür. 
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Sayın Abdurrahman Dilipak, 

 

Son yıllarda toplum hayatımızın temeli olan aile yapısını bozmaya yönelik faaliyetlerin 

artması, gençlerimiz evlilikten uzak durmaya başlaması ve boşanmaların hız kazanması 

nedeniyle; ailenin ve gençliğin zamanın fitnelerinden korunması adına Vakıf merkezimizde 

tertip etmiş olduğumuz istişari toplantıya katılım ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. 

Toplantıya katılanlar tarafından çok kıymetli fikirler dile getirilmiş, hususen gayrimeşru 

ilişkileri meşrulaştırma ve meşhurlaştırma gayretlerinin tehlikeli bir boyuta ulaştığına dikkat 

çekilmiştir.  

Sizin gazetenizdeki köşenizde bu minval üzere, dini ve ahlaki olarak günah sayılan, her 

türlü çirkin, aşağılık ve helal olmayan erkek erkeğe, kadın kadına vb. fahiş ilişkileri, fuhşiyatı 

malum LGBT ifadesinin dışında kullanmanız ile birtakım yanlış anlaşılmaların olduğunu ve 

aleyhinizde davaların açılmasına varan tepkiler verildiğini üzülerek takip ediyoruz. 

Toplumda yaygınlaşmaya başlayan söz konusu ifsat hareketlerinin tamamına karşı 

olduğumuzu bir kez daha ifade ederek, size karşı tavır koyanların da aklıselim ile tekrar 

düşündüklerinde kastınızı doğru şekilde anlayacaklarını ümit ediyoruz. 

Bu çerçevede hakkınızda yürütülmekte olan yargı süreçlerinin adil bir şekilde lehinize 

sonuçlanacağına inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletirken Cenabı Haktan sizlere hayırlı 

hizmet ömürleri vermesini niyaz ediyoruz. 
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Sayın Abdurrahman Dilipak 
                                                                                                                    29.Eylül 2020 
                                                                                                                    İstanbul  

  

Sizin hem AK Partinin tazminat davasına ilişkin suçlamalara verdiğiniz cevabı ve hem de Halkın 

Kurtuluş Partisinin suç duyurusuna verdiğiniz cevabı okudum. 

Biliyorsunuz ben 30 yıllık gazetecilik geçmişi olan, Alevi  ve sol kökenli, akademik kariyeri olan, 

Doktorasını yapmış bir gazeteciyim. Sağ, sol ve merkez media’da, Gazete, dergi ve 

Televizyonlarda muhabirlik, yazarlık, genel yayın yönetmenliğigörevlerinde bulundum. Artık 

emekliyim. Sizi yakından tanıyorum. Sözkonusu yazınızda ifade ettiğiniz “Papatyaları”, 

“Hasbahçenin gülleri”ni, “Lale devri çocukları”nı iyi bilirim. Ecevit, Erbakan, Demirel, Türkeş, 

Erim, Evren, Özal, 12 Eylül, Soğuk savaş dönemini, “FETÖ’nün zihniyet ikizi” olmak ne 

demek, 28 Şubat, ve AK Parti dönemini, özellikle Özal sonrası Yıldırım Akbulut, Mesut 

Yılmaz dönemlerini iyi bilirim. 

Beni, emekli bir gazeteci olarak ister “Bilirkişi”, ister “Tanık” olarak dinletebilirsiniz. 

Sizi çok uzun zamandan beri tanırım. Takip ederim, dil ve üslubunuzu da bilirim. Din, ahlak, 

namus, iffet konusundaki hassasiyetlerinizi de bilirim. 
Kendi yakın çevremden bildiğim bir konu da da, Cumhurbaşkanı Erdoğanın, 

tıpkı ANAP döneminde olduğu gibi, yakın çevresi tarafından nasıl kuşatma altına alınarak, erişilmez 

hale getirildiğidir. Geçen gün AK Parti’ninin propagandisti gibi çalışan 

bir YouTuber olan Abdurrahman Uzun’un, İnternet haberde bir video röportajını izledim. 40. Kat 

metaforu ile Erdoğan’ın nasıl halktan uzaklaştırıldığını anlatıyordu. Artık bu gerçeği onun 

yakınındaki insanlar da görüyorlar. 
Dilipakın da yazılarında kullandığı meteformalar ve imajinasyonlar da dikkat çekicidir. Kimseyi 

kırmadan hepbir uyarıda bulunmaya çalıştı. Ama, birileri bunu engellemeye çalıştı ve sonunda yaşanan 

durum ortaya çıktı. 
Emekli, yurtsever bir gazeteci / yazar olarak, bu süreçte yaşananları kendi penceremden nasıl 

gördüğümü sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu mahkemeye sunabilirsiniz. Her zaman sözlü ve yazılı, 

sorulara cevap niteliğinde cevap vermeye hazırım. 

CMK’da “Uzman görüşü” diye bir usul var.  Siz daha iyi bilirsiniz ama, Savcılık makamının gerek 

duyarsa “ilgim ve bilgim” sebebi ile, bilirkişi ve/veya tanık sıfatı ile ifademe ihtiyaç duyulacak olursa 

ifadenize ek olarak bu mektubumu ilgili makama sunabilirsiniz. Erişim adreslerim aşağıdadır. 
Yazınızdaki ifadelerden AK Parti ve KADEM’in nasıl öyle bir iddiada bulunduklarını anlamış 

değilim. İfadeleriniz çok açık ve net. Burada “AK Parti” değil, “AK Parti içinde FETÖ’nün zihniyet 

ikizleri”nden ve bu grubdan yola çıkarak “AKP’nin Papatyaları”ndan söz edilmektedir. İşin hukuki 

boyutu ayrı ancak sözün kastı ve anlamı çok açık. Burada “kinaye” yolu 

ile “AKP’NİN Papatyaları”dan söz edilmesi, ANAP’ın dağılma süreci ile ilgili tarihi bir tecrübenin 

hatırlatılması ile ilgili bir uyarıdır.  
Bunda anlaşılmayacak bir durum yok. 

Gördüğüm kadarı ile “Bu fahişe ve türevleri” ifadesi, yazarın daha sonra yaptığı açıklamalarda da 

belirtildiği gibi, Fuhşiyata destek veren çevrelere yönelik farklı bir tanımlamadır. Zaten bu ifade 2. 

Cümlede geçmektedir ve o cümlede de “Fahişe ve türevleri”nden söz edilirken, bazı holdinglerin 

sponsor oldukları bir olaydan söz edilmektedir. Yazının bütününe bakıldığında ise, bu 



çevreler İstanbul sözleşmesi kapsamında pozitif ayrımcılığa tabi tutulan Kaos GL, LGBT+’ın 

birlikte düzenledikleri Onur Yürüyüşünde kendilerini tanımlamak için kullandıkları pankartlara 

yapılan bir gönderme sözkonusudur. 
Daha yazının ilk girişindeki ifadeler şöyle: (“ANAP’ı o “Papatyalar”, o “Lale Devri çocukları” 

bitirdi. AK Partiyi de, bu Erguvani AKP’nin “Papatyaları”(!?) bitirecek bu gidişle.) 

Yazıda ayrıca “Erguvani AKP’nin Papatyaları”ndan söz ediliyor. Ve onlar “Lale devri çocukları” 

olarak tanımlanıyor. Bu “Erguvani Papatyalar”, yani “AK Parti içinde gizlenmiş, Masonik bir 

yapının zenginlik ve gösteriş meraklısı mensupları”na karşı bir söylem var ve AK Parti’nin bu 

çevrelere karşı dikkatli olması aksi halde sonlarının ANAP’ın sonuna benzeyeceği uyarısı var. 

Burada AK Partinin korunması, bu yanlışa düşülmemesi uyarısı yapılmaya çalışıldığı anlaşılıyor. 

Rahmetli Özal döneminde, Siyasi kesim (Semra hanım dahil olmak üzere) ile bağlantılı 4 iş 

adamının eşleri 5 PAPATYAgörevini üstlenmişti ve de Medya kesimin de 5 Papatyası (1'i rahmetli 

oldu) vardı ve o dönemde sadece yazılı basın olduğu için de bu papatyalar da ne yazık ki tanıdık-Bildik 

isimlerdi ve adeta BESLENİYOR, kalemlerini de ona göre oynatıyorlardı. Uluslararası basın 

literatüründe bunlara “embedded” yani “eklemlenmiş / gömülü / gizlenmiş gazeteciler” deniyor! 
Bu AK Partinin geleceği için tehlikeli olan çevrelerin ve İstanbul sözleşmesi kapsamında 

desteklenen kimi grubların sponsoru olan Holdinglerin, pozitif ayırımcılığa tabi bu çevrelere desteğine 

karşı “Yeşil Sermaye” olarak tanımlanan kesimin ne gibi çalışmalar yaptığı ironik bir dille 

sorgulanıyor. 
Sorgulanan bir diğer konu ise KADEM’in ve Fatma Şahin’in İstanbul sözleşmesi karşısındaki 

tavır ve tutumları olarak görülüyor. Aynı zamanda bu konuda açıklama yapmaya davet ediliyor. 
Ben ANAP döneminde Özal’ı yakından takip eden isimlerden biriydim. O zaman da 

siz, ANAP içinde Hasan Celal Güzele yakın ve ANAP’ı o günlerde bu günkü gibi eleştiren bir 

isimdiniz. Bildiğim kadarı ile Özal ya da ANAP size böyle bir dava açmadı. Halbu ki, siz o zaman 

çok satan kitaplardan olan, o dönemi eleştiren “Türkiye Nereye Gidiyor”, “Yağmalanan Ülke 

Türkiye” isimli kitaplar da yazmıştınız. 

AK Partililer isterlerse, onlarla da görüşmeye hazırım. 
O zaman bir çok gazeteci gibi sizde “Has Bahçe” ve “Papatyaları” eleştiriyordunuz. Derler ya “dost 

bazan acı söyler”. Bu doktorun hastasını iyileştirmek için acı ilaçlar vermesi gibi anlaşılmalıdır. AK 

parti içindeki AKP’lileri, Papatyalarla ilişkilendirmeniz aslında, ANAP’ın akıbetinden AK 

Parti’nin ders çıkartması uyarısı çok önemli bir uyarıydı.  Tarihten ders alınmazsa tekerrür eder.. 

Geriye dönüp bakınca, bu süreçte haklı olarak, birilerinin ayaklarına bastınız, “nereden, başınıza kimi 

musallat edecekler” diye bekliyordum. Tepki hiç beklemediğim yerden geldi. Ama, bu gazetecilerin 

kaderidir. Sonunda yanlış hesab bir yerden döner. Siz bu süreçte, siyaset, Media ve Yargının turnosol 

kağıdı oldunuz. Kim kimdir gördünüz. Gördük! 

Sizi tanıyan, farklı ideolojik, politik tercihleri olan arkadaşlarım da var, onlarla da konuşuyoruz. Bir 

kısım gazetecilerin ve siyasilerin bu konuda size yapılanları anlamakta zorluk çektiğimizi söylemek 

isterim. Bu günler de geçer. Size sağlıklı, güzel günler diliyorum. 
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K İ Ş İ S E L  B İ L G İ L E R: 
Adı-Soyadı..........: Sırrı ÇAĞLAR T.C. No: 0000000 

Doğum Tarihi......: 18.01.1953 
Doğum Yeri.........: Tercan-ERZİNCAN 
Yabancı Dil...........: İngilizce 
İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Adres...................: Cumhuriyet Mah. Şalcıkır Cad. 
                                   No: 146/3  Tarabyaüstü-SARIYER/İSTANBUL 
GSM.....................: 053 
Tel. Ev...................: 021 
E-Posta.................: ……@....... 
EĞİTİM BİLGİLERİ: 
1969 - 1972...........: Erzurum Lisesi 
1973 - 1977...........: Marmara Ün. İletişim Fak.  
1978 - 1980...........: İstanbul Ün. İletişim Fak. ( Y. lisans ) 
1980 - 1982...........: İstanbul Ün. İktisat Fak. Siyaset Bilimi ( Y. Lisans ) 
1982 - 1985...........: İstanbul Ün. İktisat Fak. Siyaset Bilimi ( Doktora ) 
1987 - 1989...........: ABD- New York Long Island University (Dil ve Mesleki Eğitim ) 
                                    Washington D.C. The George Wahington University ( Mesleki Eğitim ) 
MESLEKİ BİLGİLER: 
1976......................: Vatan Gazetesi (Düzeltmen - Muhabir) 
1979 - 1982...........; Basın Yayın ve Enformasyon Gen. Md.'lüğü ( Basın Görevlisi ) 
1983 - 1987...........: Milliyet Gazetesi (Ekonomi Muhabiri - Ekonomi Md. ) 
1990......................: Hürriyet - Sabah Gazeteleri ( Araştırmacı ) 
1992......................: Star TV ( Ekonomi Md. ) 
1992 - 1998...........: HBB TV ( Ekonomi Md. - Haber Md. -  Ankara Tem. ) 
2000......................: Kanal 6 ( Haber Md. ) 
2000 - 2003...........: Haberturk TV  ve Gazetesi ( Kuruculardan - Yayın ve Program Yöneticisi ) 
2003 - 2004...........: Star TV  ve Star Gazetesi ( Haber Md. ve Yazar ) 
2007......................: Businnes Chanell  (Yayın Yöneticisi ) 
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