
EMEKLİ GENERALLER, GAZETELERE “SAYIN BAŞKAN SAVAŞA HAYIR DE” 

YAZAN BİR İLAN VERDİ! 

 

Türkiye Başbakanı’nın, Amerikan Başkanı Obama ile baş başa görüşeceği gün, 

emekli generallerin gazetelere aşağıdaki gibi bir ilan verdiklerini ve bu ilanın 

üzerine de, Başbakan ile Obama’nın baş başa çekilmiş bir resmini koyduklarını 

düşünün:  

 

“Sayın Başbakan, 

Türk Ordusu dünyadaki en heybetli askeri güçtür. Fakat her meydan 

okumanın askeri bir çözümü yoktur.  

Bize saldırı olmadıkça, savaş son seçenek olmalıdır. Cesur askerlerimiz, sizden 

onları zorluklarla dolu yola göndermeden önce tüm diplomatik ve barışçıl 

seçenekleri tüketmenizi bekliyor. 

Kimyasal silahlı zalim bir Suriye yönetimini devirmek, sizin önceliğiniz ve 

kırmızıçizginiz olabilir. Neyse ki, diplomasi henüz tükenmedi ve barışçıl çözüm 

hala mümkün. 

Şu anda askeri bir harekât sadece gereksiz değil aynı zamanda hem Türkiye ve 

hem de Suriyeli Müslümanlar için tehlikeli. Sizi Suriye ile savaş baskısına 

direnmeniz için uyarıyoruz.” 

Acaba, böyle bir gazete ilanına; Siyasal iktidarın, Cemaatin kalemşorlarının, 

numaracı cumhuriyetçilerin, din tüccarlarının ve yandaşların tepkisi nasıl 

olurdu?  

Örneğin: Başbakan Erdoğan, daha önce söylediği gibi; “Bazı emekli generaller 

geldikleri ocağa ihanet ediyorlar. Bu ahlaki ve vicdani değildir. Sizin göreviniz 

bu mu ya? Bu milletin gelecek ideallerine ket vurmaktır. Kimsiniz siz, gramınız 

ne, çapınız ne? General olmuşlar. General olsanız ne yazar” der miydi? 



Örneğin: Bülent Arınç, daha önce söylediği gibi; “ Şeyini, şey ettiğim şeyi! 

Allahtan bunların zamanında harbe girmemişiz. Oturun oturduğunuz yerde. 

Bizim ne yapacağımıza karışamazsınız. O kadar. Bizim öğrendiğimiz siyaset bu. 

Hiç kimse kimsenin yetkisine ve hakkına karışmayacak ” der miydi? 

Örneğin: Fetullah Gülen, daha önce söylediği gibi; “Bu işte bir gatagulli var”  

der miydi?  

Örneğin: Malum Cemaatin kalemşoru Müntazer Türköne, daha önce söylediği 

gibi; “Bu kurumsal yapı ya son vermemiz ve yeni bir ordu kurmamız lâzım… 

Bizim bir Nizam-ı Cedit ordusuna ihtiyacımız var… Ben intikam istiyorum. Hem 

de en şiddetlisini, demekte haksız mıymışım” der miydi? 

Örneğin: Fetullah Gülen Cemaatinin sözcüsü olarak bilinen Hüseyin Gülerce, 

daha önce söylediği gibi; “ Askeri vesayet bütün adamlarıyla direniyor… 

Cuntacıların psikolojik harp taktikleri devam ediyor. Psikolojik harbin bu 

dönemde en büyük hedefi, devam eden davaları itibarsızlaştırmak, 

sulandırmak, bulandırmak ve özünden saptırmaktır. Sivil vesayet geliyor, 

Orduda komutan kalmadı, gaziler bile tutuklanıyor ve tutuklu milletvekilleri 

bir demokrasi ayıbıdır gibi lafların hepsine psikolojik harp uygulamaları 

açısından bakmak lazım… Siyasetin ve toplumun dikkatini, başka yerlere 

çekmeye çalışıyorlar. Suni gündemler, kafa karıştıran hayal mahsulü tehdit ve 

tehlikeler gündeme getiriyorlar. Meydanlara yeni fitne kazanları kuruyorlar… 

Vesayet sıkıştıkça PKK terörü ona hayat öpücüğü veriyor, PKK sıkıştıkça 

cuntacılar onun imdadına yetişiyor” der miydi? 

Örneğin: Cemaati diğer bir kalemşoru olan Mehmet Kamış, daha önce 

söylediği gibi ; “Bunların, son süreçte Şia-Nusayri eksenine girip ülkeyi 

terörize etmesi hiç şaşırtıcı değil. Çünkü o eksenin Türkiye'deki diğer 

müttefikleri kamuoyunda Kemalist, ulusalcı bilinen isimler. PKK ile çok 

önceden beri, el altından iş tutan çevreler yani” der miydi? 

Örneğin: Mehmet Ali Birand, son günlerde yazdığı gibi; “Eğer TSK eğitim 

sistemini ve söylemini değiştirmez, kafalara farklı bilgi ve yaklaşım zerk 

edemezsek, darbe düşüncesi tümüyle yok olmaz… Darbe fikrinin subayların 

kafasından tümüyle silinmesidir ki, bu da halen uygulanan eğitimin 

değişmesiyle gerçekleşebilir… Bu vatanın temelini Atatürk attı ve size emanet 

etti. Atatürk ilkelerini ilelebet sürdürmeli, bu ilkeleri bozmaya kalkanlara karşı 



çıkmalısınız. Siz birer Şövalye ruhlu, vatanını her şeyden üstün sayan birer 

kahramansınız. Atatürk ülkeyi kurtardı ve yeni bir yön verdi. Şimdi geri kalan 

bu toprakları korumak, bağımsızlığını kollamak sizin görevinizdir...  Şeklinde, 

gencecik beyinlere bu mesajlar veriliyor… Sağlıklı ve darbesiz bir Demokrasiye 

kavuşmayı düşlüyorsak, TSK’nin kitaplarını, söylemini yani eğitimini temelden 

değiştirmemiz gerekiyor” der miydi?  

Örneğin: Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, daha önce söylediği 

gibi; “ Gördünüz mü? Daha tutuklanması için sırasını bekleyen yüzlerce değil, 

binlerce isim var. İnce ve uzun bir yoldayız. Sabır, kararlılık ve cesaret gerek. 

Gelinen noktaya bir gün mutlaka gelinecekti ve gelindi. Benden söylemesi. 

Bundan sonrası için herkesin daha dikkatli olması gerek… Bunların medya 

içinde de çok sağlam temas noktaları var. Aynı şekilde Ordu, MİT, emniyet 

içinde de sağlam bağlantı noktaları mevcut” der miydi? 

Örneğin: Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, birkaç gün “ Akçakale’ye 

düşen Balyoz mermisi” konulu yazısında iddia ettiği gibi; “Darbecilerde işi şan-

sa bırakma diye bir şey yok! Her şey en ince ayrıntısına kadar planlanmış, he-

saplanmış… O bomba mermisi, Suriye'den mi atılmıştır? Yoksa derindekiler 

mi, müsait bir yerden fırlatmışlardır? Balyoz Planı’ndaki gibi halkı galeyana 

getirecek bir olayın yaşanması… Ve arkasından, kışkırtmalarla, halkın yürüyü-

şe geçmesi... Ve Balyoz’un dışarıdaki uzantıları aracılığıyla, dün hayata geçiril-

mek istendi…” işte bu ilanı verenler de o darbecilerin uzantısıdır der miydi? 

Örneğin: Balyoz, Ergenekon ve Oda TV gibi davaların özel yetkili savcıları; “Bu 

ilanı veren emekli generaller, Türk Ceza Kanunu’nun 312nci maddesine göre, 

Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan 

kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye 

teşebbüs ediyorlar” diyerek, müebbet hapis istemiyle dava açarlar mıydı? 

Netice olarak, bugüne kadar yapılanlara ve yazılanlara bakarak buna siz karar 

verin. Yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. 

Amerika ve Avrupa gibi ileri Batı demokrasilerinde, asla böyle bir şey olmaz 

mı diyorsunuz? 

Yukarıdaki ilanın aynısını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Amerika’ya 

gelerek, Başkan Obama’ya İran’a saldırılması için baskı yapacağı gün, emekli 



Amerikalı generaller tarafından tam sayfa Washington Post Gazetesine 

verildi. Ayrıca, söz konusu ilanın başına Netanyahu ile Obama’nın baş başa 

çekilmiş resmini koydular. 

Ben sadece; yukarıda okuduğunuz ilanı kopya çektim ve Sayın Başkan 

kelimelerini Sayın Başbakan olarak, İran kelimesini Suriye olarak, Amerika 

kelimesini Türkiye olarak ve Amerikan Ordusu sözcüğünü Türk Ordusu olarak 

değiştirdim. Amerikalı generallerin verdiği ilanın Türkçesi aynen şöyle: 

 

"Sayın Başkan, 

ABD ordusu dünyadaki en heybetli askerî güçtür. Fakat her meydan okumanın 

askerî bir çözümü yoktur. 

Biz ya da müttefiklerimize saldırı olmadıkça, savaş son seçenek olmalıdır. 
Cesur askerlerimiz sizden onları zorlukla dolu yola göndermeden önce tüm 
diplomatik ve barışçıl seçenekleri tüketmenizi bekliyor. 

Nükleer silahlı bir İran'ı önlemek haklı olarak sizin önceliğiniz ve kırmızı 
çizginiz. Neyse ki, diplomasi henüz tükenmedi ve barışçıl çözüm hâlâ 
mümkün. 

Şu anda askerî bir harekât sadece gereksiz değil aynı zamanda hem ABD hem 
de İsrail için tehlikeli. Sizi İran'la savaş seçeneği baskısına direnmeniz için 
uyarıyoruz." 

Amerika’da bu ilan yayınlandığı zaman, kamuoyundan büyük alkış aldı. 
İsterseniz, internete girip yapılan yorumlara bakın. 

Hiç kimse; “Bazı emekli generaller geldikleri ocağa ihanet ediyorlar. Kimsiniz 
siz, gramınız ne, çapınız ne? General olmuşlar. General olsanız ne yazar” 
demedi. 

Hiç kimse; “Şeyini, şey ettiğim şeyi! Allahtan bunların zamanında harbe 
girmemişiz. Oturun oturduğunuz yerde. Bizim ne yapacağımıza 
karışamazsınız” demedi. 

Hiç kimse; “Bu işte bir pentagon pulli var” demedi. 

Hiç kimse; “Bu kurumsal yapı ya son vermemiz ve yeni bir ordu kurmamız 
lâzım… Ben intikam istiyorum. Hem de en şiddetlisini” demedi. 



Hiç kimse; “Siyasetin ve toplumun dikkatini, başka yerlere çekmeye 
çalışıyorlar. Suni gündemler, kafa karıştıran hayal mahsulü tehdit ve tehlikeler 
gündeme getiriyorlar. Meydanlara yeni fitne kazanları kuruyorlar” demedi. 

Hiç kimse; “Bunlar ulusalcı bilinen isimler. İran ile çok önceden beri, el 
altından iş tutan çevreler yani” demedi. 

Hiç kimse; “Eğer Amerikan Silahlı Kuvvetleri’nin eğitim sistemini ve söylemini 
değiştirmez, kafalara farklı bilgi ve yaklaşım zerk edemezsek, askeri vesayet 
düşüncesi tümüyle yok olmaz” demedi. 

Hiç kimse; “Gördünüz mü? Daha tutuklanması için sırasını bekleyen yüzlerce 
değil, binlerce isim var” demedi. 

Hiçbir savcı; “Bu ilanı veren emekli generaller, Cebir ve şiddet kullanarak 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini 
yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ediyorlar” diye dava 
açmaya kalkmadı. 

Gördünüz mü? Obama taraftarları bile Başkan ne yaparsa doğru yapar diye 
tapınmıyor. Bizim Dışişleri Bakanımız stratejik derinlik üstadı diyerek ara gazı 
vermiyor. Hiç kimse savaş çığırtkanlığı yapmıyor.  

Müjdeler olsun Türkiye ileri demokrasiye geçiyor! 

Sırası gelmişken, Amerikalı emekli generallerin, gazeteye verdikleri tam sayfa 
ilanın aslını merak edenler için, söz konusu ilanın aslını aşağıda sunuyorum. 

Selam ve saygılarımla. 

Hikmet YAVAŞ (İZMİR) 

Hikmetyavas@gmail.com 

Not:  Ülkemizin sorunlarıyla ilgili bilgi, belge, yorum ve analizlere ulaşmak için 

http://hikmetyavas.wordpress.com/  adresini tıklamaları önerilir. 
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