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ÖNSÖZ

MİT’te “Atilla”, Örgüt İçinde “Amca”, Suç Örgütü Lideri,

Şimdi de Politik Figür

Türkiye’de yeraltı dünyasının en bilinen ismini kime sorsanız ilk sıraya Alaat-
tin Çakıcı’yı koyar. Kan ve şiddet dolu bir mazidir onu bu kadar ünlü yapan.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın bir terör örgütüne yönelik yarım kalan bir operas-
yonu sırasında “Atilla” kod adını kullanan, lideri olduğu örgüt içinde ise “Amca” 
diye anılan Alaattin Çakıcı, bugün Türkiye genelinde faaliyet gösteren 32 organize 
suç örgütü arasında eleman sayısı en kalabalık gruba hükmeder halde.

Son olarak “mafya” tartışmasında adı gündeme bir geldi çıkmak bilmiyor.
Eskiden bir telefonla ya da gönderdiği adamının karşısındakinin ayağına sıktı-

ğı mermi ile imzasını atar, kendisinden söz ettirirdi.
1990’lı yıllarda sahip olduğu bankaları soyan işadamlarına, devletten ihale 

alan müteahhitlere dadandı. Kamuoyunda bilinen isimleriyle Ülkücülük’ten, Ül-
kücü Mafya’ya, oradan da Organize Suç Örgütü Liderliği’ne evrildi.

Bağlantılı olduğu gazetecileri iyi kullanıyordu; onlar aracılığı ile medyada sesi 
duyulur oldu. Canlı yayınlara bağlanıp hedefindeki kişileri tehdit ediyordu.

Yurtdışında firariydi ama ulaşamadığı siyasetçi, bürokrat işadamı yok gibiy-
di. Kiminden haracını alıyor kimini bilgi kaynağı olarak kullanıyordu. İstihbarat 
dünyasının tartışmalı isimleri ile ilişkisi vardı, hatta onların sayesinde sahte yeşil 
pasaport bile kullanıyordu.

Onun sesini telefonda duyanlardan işadamı Korkmaz Yiğit, duygularını şöyle 
anlatmıştı: “Aradığı zaman, hakaret ettiği zaman, insanın kimyası bozuluyordu. 
Tükürük bezlerim kururdu. Siz ona hayır diyemiyorsunuz. O size her şeyi söylü-
yor, ama siz karşısında kendinizi bir et yığını gibi görüyorsunuz.”

Ünlü kabadayı Dündar Kılıç’ın kızı olan eski eşini Uludağ’da öldürtmesi hâlâ 
belli bir kuşağın hafızalarındadır. Türkiye’de ilk kez bir başbakanın Yüce Divan’da 
yargılanmasına yol açan Türkbank skandalının tam ortasındaydı.
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2004 yılında Avusturya’da yakalanıp Türkiye’ye getirildiğinde tüm bunların 
geçmişte kaldığı düşünülüyordu.

Elinizdeki Kod Adı Atilla kitabı ilk kez yayımlandığı 2004 sonrasında Alaattin 
Çakıcı’nın, ömrünün kalan kısmını hapiste geçireceği düşünülüyordu.

Sadece aldığı cezalar değil hapishanede adının karıştığı ya da dışarıdaki adam-
larına işlettiği suçlarının cezasını çekmeye ömrü yetmez zannediliyordu.

Ama öyle olmadı, bir zamanlar “ülkücü mafya” ifadesini insanların akıllarına, 
gazete manşetlerine çakan Alaattin Çakıcı, kısa süre önce hapishaneden çıktı ve 
bugün neredeyse “politik figür” haline getirildi.

Ama bu kez gündeme gelme yöntemi farklı...
Artık, günümüzün modası sosyal medyayı kullanıyor.
Adına açılmış ve adamları tarafından yönetilen Twitter hesabı üzerinden, yine 

tehdit mektupları yayılıyor.
Hapisteyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçe-

li’ye hakaret yağdırmıştı.
Hapisten çıktıktan sonra en son kendisine “mafya” diyen CHP Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etti.
Öyle anlaşılıyor ki Alaattin Çakıcı, ileriki günlerde de gündeme gelecek.
Ne mizacı ne de fırtınalı hayat tarzı ve geçmişi bunun tersine izin verir.
Dolayısıyla 16 yıl sonra Kod Adı Atilla kitabını yeniden yayımlamak zorunlu-

luk oldu.
Türkiye’nin geçmişinde kaldığı düşünülen bir organize suç örgütü liderinin 

yaşadıkları yeni kuşakların hayatını da etkileyecek gibi görünüyor.
Alaattin Çakıcı’nın gündeme gelmesiyle çok sayıda okur benden Kod Adı Atilla 

kitabından istedi. Çünkü, baskısı kalmadığı için kitapçılarda satışı yapılmıyordu.
“Bir daha basmaya gerek yok, sahaflardaki ya da kütüphanedekiler ise araş-

tırma merakı olanlar için yeter” diye düşünürken, son gelişmeleri de ekleyerek 
yeniden bu kitabı basmak gerekli oldu.

Kitap, yazım aşamasında yazara, basıldıktan sonra ise okura emanettir.
Buyurun, Kod Adı Atilla artık sizin, iyi okumalar...

Nedim Şener
Şubat 2021
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GİRİŞ

Atilla’yı Yakaladılar

Tarih 17 Ağustos 1998... Saat 21.47 kimliği belirlenemeyen bir erkek, Cenk 
Çoktosun adlı bir kişiyle telefonda heyecanlı bir şekilde konuşuyor:

Cenk: Efendim?

Erkek: Cenk.

Cenk: He ağabey.

Erkek: Ne oldu?

Cenk: Bu Atilla’yı almışlar... Fransa’da, yanında Murat Ağabey de...

Erkek: Kimi almışlar, bir Atilla Ağabey’i bir de Murat’ı mı?

Cenk: Atilla’yı bir de kızı, silah var demiş televizyon... Bekir beni arasın, 
üstüne para alsın, o a...na koyduğum avukatı da alsın buraya gelsin.

Erkek: Zaten yarın Erol filan da geliyor, uçağıyla geliyorlar.

Cenk: Tabii ya, biz şimdi, adam geliyor silah getirtiyorum ya, olmazsa a...
na koyacağız, karakolu basacağız çıkaracağız onu oradan ya.

Erkek: İyi sen o zaman Hakan’ı ara, söyle bakayım.

Cenk: Tamam ben arayacağım, sen Bekir’i ara, hemen beni ararsın, 
hemen ilk uçağa binsin oradan yanlarına bol miktarda parayla, 
avukata da haber versinler.

Telefonda “Atilla” diye bahsedilen kişi, 17 Ağustos 1998 günü Fransa’nın Nice 
kentinde yakalanan, Türkiye’nin son 10 yılında gündeme damgasını vuran ve hü-
kümet düşüren adam olarak da tanınan Alaattin Çakıcı idi. Cenk Çoktosun da, 
ona sahte pasaport taşıyan kuryesi.

Çok az kişi Çakıcı’yı “Atilla” olarak tanıyordu. 1980 öncesinde başlayan ve 
sonrasında devam eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile olan ilişkisi boyun-
ca kullandığı Atilla Çelik kod adı, kendi ismi “Alaattin Çakıcı’nın baş harfleriyle 
uyumluydu. Zaten kod adları da seçilirken buna dikkat edilirdi. Ancak bugüne 
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kadar dünyanın birçok ülkesinde onlarca sahte kimlik, kredi kartı ve pasaport ile 
dolaşan Çakıcı bu belgelerin üzerinde hiçbir zaman Atilla Çelik adını kullanmadı.

Interpol’ün A-788/5-2004 numaralı Kırmızı Bülten’inde de Alaattin Çakıcı’nın; 
Alaettin Çakıcı, Alaaddin Çakıcı, Nuri Ayyıldız, Atilla Yılmazer, Atilla Vural, Alaet-
tin Albayrak ve İbrahim Arı adlarına düzenlenmiş belgeleri kullandığı belirtiliyordu.

Bazıları da onu, “Palandöken” diye tanıyordu. Hangi ismi kullanırsa kullan-
sın, Alaattin Çakıcı adının karıştığı olaylar incelendiğinde, son yılların en önemli 
“korku markası” olduğu görülüyordu.

İşte, “şaka yollu” verdiği bir talimatın, bir insanın kulağının kesilmesine nasıl 
varabildiğinin bir örneği:

Tarih 5 Şubat 1998
Alaattin Çakıcı-Cenk Çoktosun (kuryesi) telefonda görüşüyor:
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Cenk: Efendim?

Çakıcı: Yarın bir tane çok keskin makas al.

Cenk: Efendim abi?

Çakıcı: Makas al, makas, çok keskin her tarafı...

Cenk: Sesin gelmiyor abi...

Çakıcı: Bir tane ustura eski şekil, kulağını kes Amerika’ya git.

Cenk: Anladım abi.

Çakıcı: Bana biliyorsun yapabilirsen evet diyeceksin, yapamazsan yok abi 
diyeceksin bana...

Cenk: Neyi abi?

Çakıcı: Bu kulağını kesmeyi...

Cenk: Kesicez, ne yapayım yani, işte görüyorsun pezevenge otuz defa 
söyledim.

Çakıcı: Senin, bak, canını alırım. Yapabilir misin yapamaz mısın?

Cenk: Yapıcaz abi artık, ne yapalım. Ondan sonra Amerika’ya gideceğiz.

Çakıcı: Aradın mı tekrar Coşkun’u?...

Cenk: Biraz evvel aradım, babama demiş, beni bekliyormuş.

Çakıcı: Benle konuştuktan sonra mı?

Cenk: Senle konuştuktan sonra aramadım.

Çakıcı: Ara de ki, yarın bu parayı getirsin de, bir de atölyesine çağır bunu, 
atölyesinde kes kulağını.

Cenk: Tamam abi.

Çakıcı: Anladın mı dediğimi?

Cenk: Tamam.

Çakıcı: Benim de, anamı avradımı hiçbir şeyimi bırakmadı de, tamam mı?

Cenk: Tamam abi.

Çakıcı: Böyle söyle, beni öldürtecek de.

Cenk: O zaman bu bileti iptal ediyorum.

Çakıcı: Kesmesem kulağını beni öldürtecek de.
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Aynı gün:

Çakıcı: Bak oğlum, şimdi dört dörtlük yaptırmadan gelme, şimdi tamam mı?

Cenk: Yapıyor ağabey, yapıyorlar işte, daha yeni bir resim yapıyorlar.

Çakıcı: Resmi kontrol et, her tarafını sağını solunu, içini, sağını solunu işte.

Cenk: Anladım.

Çakıcı: Ondan sonra buhar içinde olmayacak çizgi, düğüm gelecek.

Cenk: Tamam ağabey.

Çakıcı: Dört tarafını üçer dörder santim temiz olacak.

Cenk: Temiz ağabey, etrafları temiz.

Çakıcı: Şeyi iyi yapışacak anlıyor musun, tamam mı? Yani buhar izi olma-
yacak resmin üzerinde.

Cenk: (Yanında pasaport yapan kişilere) Bi daha kes ağabicim, çok sert 
de vurma zımbayı, çok sert vuruyorsun, ya resmin kenarını kaldı-
rıyor, yavaş vuracaksın, yumuşak tamam...

6 Şubat 1998, Çakıcı’nın kimliği belirlenemeyen bir erkekle görüşmesi:

Cenk: Hep böyle yapıyor bu... 100.000 bin dolara yakın para verdim. Bir 
senede hiçbir defteri (pasaportu) yapamadı bozdu, ben de defteri 
kestim.

Erkek: Allah Allah aksilik oldu diyorsun, değil mi abi ya!

Cenk: Saim ile şey Eymür’ün adamıydı biliyor musun?

Erkek: Keşke o zaman başka bir tarafa gönderseydin be ağabey ya!

Cenk: Defteri kes dedim kesti, ondan sonra da herifin kulak... Çünkü bu 
onuncu defter, böyle parçaladık. Tam on ikinci defter. Her defter-
de 7000-8000 bin lira veriyorum. Hakan’ın babasının da kulağını 
kesiyordu da dokundurtmadım.

Erkek: Anladım.

Cenk: İki üç sefer resmi çıkardı, yapıştırdı, resmi çıkardı, yapıştırdı, za-
ten kullanılmazdı, yarıya kadar indirdi kulağı.
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6. Şubat 1998 Çakıcı-Evcil görüşmesi:

Erol: Merhaba.

Çakıcı: Ufaklık (Cenk Çoktosun) Almanya’ya geçmiş.

Evcil: Öyle mi?

Çakıcı: Haydi hayırlısı, geçmiş, İstanbul Havayolları’ndan...

Evcil: Hayırlısı olsun, geçmiş olsun.

Çakıcı: Şaka ile karışık herifin kulağını götürdü!

Evcil: Demek adama kulak dikmiş ha!

Çakıcı: Ya piç şaka ile karışık kesti ya. Korkudan yaptı ama, ha Erol...

Evcil: Eee, sen adamı öyle bir şartlamışsın ki...

Çakıcı: Evet.

Erol: Çok ...dan bir arkadaş gibiydi diyor, canavar çıktı diyor.

Çakıcı: İyi Coşkun’un ödü patlamış ya (gülüyor)...

Erol: Coşkun’un elleri kesilmiş, ya bak alo?...

Yukarıdaki diyaloglar bir korku filminden parça ya da şaka değil. 90’lı yılla-
rın ikinci yarısından sonra Türkiye gündemini önemli ölçüde belirleyen Alaattin 
Çakıcı’nın insanlar üzerindeki etkisini anlatması bakımından çarpıcı bir örnek. 
Kendisi için sahte pasaport hazırlayan kişinin, fotoğrafı düzenlerken yanlışlık-
la kulağını kesmesinin cezasını da usturayla “kulak kesilmesi” olarak verebilen 
Çakıcı, Türkbank İhalesi’ni alması için desteklediği Korkmaz Yiğit’in deyimiyle 
telefonda tehdit ettiği kişilerin “vücut kimyasını bozuyor”, onları “bir et yığını” 
haline getiriyordu.

Ama asıl önemlisi, aynı psikolojiyi toplum üzerinde de yaratabilmesiydi...

1980’li ve 90’lı Yıllar

1980’li yıllar askeri darbe sonrası tek parti yönetimi altında ihracata dayalı bir 
büyüme stratejisinin yaşandığı dönemdi.

1990’lı yıllar ise, iç tüketimin ağırlık kazandığı, 1991 seçimlerinden sonra ise 
koalisyon hükümetlerine dayalı siyasi istikrarsızlığın yaşandığı bir dönem oldu.
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Türkiye, siyasi rekabetin en yakıcısını da bu dönemde yaşadı. 1980’li yıllar-
dan 90’lara miras kalan en olumsuz gelişme ise, bölücü terör örgütü PKK soru-
nuydu. Yeni kuşak siyasetçiler, bir yandan ekonomik mucize vaatleri verirken 
diğer yandan Türkiye’nin kanayan yarası teröre karşı da illegal oluşumlardan 
yarar umuyordu.

1991 yılında siyasi mahkûmları da kapsayan af ile dışarı çıkan ülkücüler, bir 
yandan yıllarca hizmet (!) ettiklerini düşündükleri devletin kendilerini hapiste 
tutmasına öfkeleniyorlar diğer yandan da yeni ekonomik koşulların kendilerine 
sunduğu imkânları değerlendirme peşinde koşuyorlardı.

Büyüyen ekonomi elden ele dolaşan çek ve senetlerin de hızla artmasına neden 
olmuş, ağır işleyen adalet mekanizması “ülkücü” kelimesinin yanına “mafya” ke-
limesinin de yerleşmesine yol açmıştı. Asıl işlevleri ise, yüzde 70-80’lerde gezinen 
yıllık enflasyon oranı karşısında alacağını yargı yoluyla tahsil edemeyen işadam-
larının sorunlarına çare bulmaktı.

Alacağı olan kişi, çek-senet mafyası aracılığıyla yüzde 30-50 arasında komis-
yon karşılığı tahsilatını yaptırırken mahkeme yoluyla ancak, bir veya iki yıl sonra 
eline geçecek parasına hemen kavuşuyordu.

Bu durum ülkücülüğü, yalnız politik bir duruş olarak benimseyenler tarafın-
dan da eleştiriliyordu. Yıllarca mafyayı takip etmiş bir güvenlik personelinin de-
diği gibi; “ülkücü olan”, “ülkücü geçinen” ve “ülkücülükten geçinenler” diye bir 
ayrım doğmuştu.

Zaten mafya da son iki gruptan çıkıyordu.
Alaattin Çakıcı ise, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra İstanbul’daki Milliyetçi 

Hareket Partisi (MHP) ve ülkücü kuruluşlar davasından yargılandı. Çakıcı’nın bu 
konuda oynadığı rol; polis kayıtlarında, “İki yıl hapis yatıp çıktıktan sonra önce 
kumar borcu tahsilatı, ardından 1984 yılından sonra başladığı çek-senet tahsila-
tında ülkücülüğünü öne çıkardığı için, ‘Ülkücü Mafya’ kavramının yerleşmesinde 
öncü oldu” şeklinde yer alıyordu.

Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 1987 yılından itibaren kendisini kul-
lanmasıyla Çakıcı, kendisi için kullanılan mafya tanımının da üzerine çıkıyor, 
mafyanın modern versiyonlarından biri haline geliyordu. Çünkü günümüzde 
mafya, klasik dönemdeki gibi devlete karşı yerel güçlerin oluşturduğu bir or-
ganizasyon olmaktan çıkıp içinde bizzat bankacı, işadamı, polis, istihbarat ele-
manı, yargı mensubu, siyasetçi ve hatta gazeteci gibi kişilerin de yer aldığı suç 
şebekesi halini aldı.

Bu kitapta, tüm bu insanların Çakıcı ekseninde nasıl bir araya geldiğini gö-
receksiniz.




