
1 
 

İNTİHAR OLAYLARI VE ŞEHİTLER ÜZERİNDEN TÜRK ORDUSUNA YAPILAN 

VİCDANSIZ SALDIRILAR 

AKP Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan 

Sefer Üstün, televizyon ve gazetelere: 

"Son 10 yılda intihar olayları şehit sayısını geçmiş durumda. Bu rakamlar 

kabul edilemez. Bunun üzerine hep birlikte gitmemiz lazım… Çok katı bir 

disiplin var. Anayasa'da askerlik hem hak hem görev olarak düzenlenmiş. 

Görev denince 'İlla ki bunu yapacaksın, ne olursan ol yapacaksın' mantığı 

doğru değil. Kışlada göreve başlayan genç teğmenler, üsteğmenler de 'Ben 

yapıyorum, sen de yapacaksın' yaklaşımıyla hareket ediyor. Psikolojisi bozulsa 

dahi dayatmalarla insanların intihar süreçleri yavaş yavaş kolaylaştırılıyor" 

şeklinde bir açıklama yaptı. 

AKP Ordu Milletvekili İhsan Şener de:  

"Üstler dingin, akıllı, herhangi bir sorunu olmayan mükemmel yaratıklar, ama 

erler psikolojileri bozuk, sıkıntılı adamlar gibi görülüyor. Üstlerin psikolojisi 

bozulmaz mı? " diyerek, bu iddiayı destekledi. 

Bu açıklamalardan sonra; Anadan doğma asker düşmanı olan bölücüler, 2nci 

Cumhuriyetçiler ve din tüccarı yandaş kalemler, Türk Ordusuna verip 

veriştirerek, içlerindeki kin ve nefreti kusmaya başladılar. 

Böylece; evlatlarını vatan hizmeti için askere gönderen anne ve babaların 

duygularını sömürerek, yüreklerini kaldırdılar. Zaten, amaçları; Türk Halkını, 

kendi Ordusuna karşı kışkırtmak ve askerlikten soğutmaktı. Bu fırsatı da; söz 

konusu milletvekilleri, altın tabak içinde sundular. 

Acaba, Türk Silahlı Kuvvetlerine yöneltilen bu itham, iddia ve eleştiriler doğru 

mu? 

Aşağıdaki tablo, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan rakamlar 

aynen alınarak oluşturulmuştur.  

Bu tablo; Türkiye’de 10 yıllık intihar miktarlarını ve yaşlara göre dağılımlarını 

göstermektedir. 
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2011 2.677 103 354 266 280 276 202 231 202 190 153 93 74 78 157 18 

2010 2.933 107 381 311 331 288 251 227 214 203 151 119 89 69 163 29 

2009 2.898 95 331 272 326 263 251 229 256 219 190 113 99 81 159 14 

2008 2.816 76 375 346 296 248 226 218 192 162 119 100 91 87 147 133 

2007 2.793 92 358 332 367 237 208 205 191 156 113 86 79 60 129 180 

2006 2.829 77 394 384 329 247 201 214 174 169 128 86 74 54 119 179 

2005 2.703 74 358 401 324 246 178 180 194 142 110 90 81 57 109 159 

2004 2.707 78 425 425 301 247 212 179 139 153 99 82 51 75 98 143 

2003 2.705 80 460 462 333 241 215 167 184 117 107 84 76 77 102 0 

2002 2.301 73 354 392 313 216 196 183 153 122 68 70 55 46 60 0 

TOPL 27362 
 

855 3790 3591 3200 2509 2140 2033 1899 1633 1238 923 769 684 1243 855 

Sarı sütun; Türkiye’de yıllara göre, toplam intihar sayısını göstermektedir. 

Açık mavi sütün ise; Türkiye’de, askerlik çağına gelmiş gençlerin toplam 

intihar sayısını göstermektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese dayalı nüfus sistemine 
göre, 2011 Yılında, askerlik çağına gelmiş 20-24 yaş arasındaki 
genç nüfus sayısı: 

6.224.591 kişi 

 

Çeşitli kaynaklardan derlenen bilgilere göre, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin personel sayısı: 

720 bin 648 kişi 

 

Son 10 yılda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde intihar eden er ve 
erbaş sayısı: 

934 kişi 

 

Yukarıda sunulan tablolardaki rakamlara dayanarak, Türk Silahlı 

Kuvvetlerindeki gerçek durumu ortaya çıkarmadan önce, şu hususları önemle 

hatırlayalım ve aklımızda tutalım: 
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Ay’dan gelmedi. Bu Ordunun personeli, Türk Halkının 

içinden geldi. Bu nedenle; Toplumumuzdaki iyi ve kötü alışkanlıklar, suç 

eğilimleri ve intihara yatkınlıklar, belirli oranda Türk Ordusuna da yansır. 

Örneğin; Sivil hayatta intihara meyilli bir genç, asker ocağına geldiğinde de bu 

eğilimi taşır. 

Bu durum; Büyük Millet Meclisi’nde, resmi devlet kurumlarında, özel 

sektörde ve toplumun tüm kesimlerinde de farklı değildir. Resmi veya özel, 

her kurum ve kuruluş, içinden çıktığı toplumun, güçlü ve zayıf taraflarını 

bünyesinde taşır. 

Şimdi; yukarıdaki tablolarda sunulan rakamlara dayanarak, Türk 

toplumundaki intihar oranları ile Türk Ordusu’ndaki intihar oranlarını, 

mukayeseli olarak karşılaştıralım: 

Karmaşık istatistik hesaplarını bir kenara bırakıp, herkesin anlayabileceği 

basit bir orantı hesabıyla devam edersek, ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır: 

Tablodaki; KITMIZI satırlar Türkiye genelindeki durumu, MAVİ satırlar ise Türk 

Silahlı Kuvvetleriyle ilgili durumu göstermektedir. 

SON 10 YILDA (2001- 2012 YILLARI ARASINDA) İNTİHAR EDENLER  YÜZ 
BİNDE 

YÜZDE 

Türkiye genelinde askerlik çağına gelmiş 20-24 yaşındaki 
gençlerin nüfusu 6.224.591 kişi olup, son 10 yıl içinde 3.591 
genç intihar etmiştir. Oran: 

58  

Türkiye’de askerlik çağına gelmiş 20-24 yaşındaki gençlerin 
nüfusu 6.224.591 kişi olup, son 10 yılda bunların içinden 
silâhaltına alınmış olan 934 genç intihar etmiştir. Oran: 

15  

Türkiye genelinde 10 yılda intihar eden 27.362 kişinin 
3.591’i, askerlik çağına gelmiş 20-24 yaşındaki 
gençlerimizdir. Oran: 

 13 

Türkiye genelinde 10 yılda toplam 27.362 kişi intihar 
etmiştir. Türk Ordusunda, 10 yılda intihar eden (askerlik 
çağındaki) er ve erbaş sayısı; 934’tür. Oran: 

 3.41 

Türk Ordusu’nun personel mevcudu 720 bin 648 kişi olup, 
son 10 yıl içinde 934 gencimiz intihar etmiştir. 

129 0.12 
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2000-2012 YILLARI ARASINDA İNTİHAR EDEN POLİSLER  YÜZ 
BİNDE 

YÜZDE 

Türkiye genelinde 255 bin polis görev yapmaktadır. 600 
polisimiz intihar etmiştir. Oran: 

235 0.23 

 

Allah aşkına, yukarıda sunulan tabloya bir defa daha bakın. AKP Milletvekili 

ve Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün’de ve 

arkadaşlarında; insan haklarına ve Türk Ordusuna biraz saygı ve vicdan olsa, 

Öncelikle: 

1. Kendi Başbakanına, hükümetine ve siyasi partisine dönüp; “Biz 10 yıldır 

iktidardayız. Bu 10 yıl içinde, Türkiye İstatistik kurumunun yaptığı nüfus 

sayımına göre, 20-24 yaş grubuna giren gençlerin, yüz binde 58’i intihar 

etmiş. Bu oran, Dünya devletleri arasında en yüksek oranlardan 

birisidir.  Gençlerin nüfusuna göre bu oran, Türk Ordusu’nda, yüz binde 

15’e düşüyor. Yani, Türkiye geneline göre, 4 kat daha az. Demek ki, asıl 

sorumluluk bizim iktidarımızın ve hükümetimizin” demesi gerekmez 

mi? Ama bunları söylemek işine gelmez. 

 

2. Kendi Başbakanına, hükümetine ve siyasi partisine dönüp; “Türkiye 

genelinde 10 yılda intihar eden 27.362 kişinin 3.591’i, askerlik çağına 

gelmiş 20-24 yaşındaki gençlerimizdir. Bu oran %13’dür. Türkiye 

genelinde intihar etmiş olanların sadece yüzde 3’ü ise, askerdeyken 

intihar etmiştir. Yani Türkiye geneline göre 4 kattan daha azdır. 

Öyleyse, asıl sorumluluk bizimdir” demesi gerekmez mi? Ama bunları 

söylemek de işine gelmez. 

 

3. Kendi Başbakanına, hükümetine ve siyasi partisine dönüp; Türk 

Ordusu’nun personel mevcudu 720 bin 648 kişi olup, son 10 yıl içinde 

934 gencimiz intihar etmiştir. Bu oran, yüz binde 129’dur. Yani, yüzde 

0.12’dir. Diğer bir deyimle, yüzde 1’den daha azdır. Bu rakamı, Türkiye 

genelindeki gençlik intiharlarını gösteren rakamlarla mukayese 

ettiğimizde, siyasal iktidarımız ve hükümetimiz için utanç verici bir 

tablo ortaya çıkmaktadır” demesi gerekmez mi? Ama bunları söylemek 

de işine gelmez. 
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4. Kendi Başbakanına, hükümetine ve siyasi partisine dönüp; “Türkiye 

İstatistik Kurumu’nun belirttiği 15 adet yaş grubu içindeki en yüksek 

intiharlar 15-24 yaş grubu içinde oluyor. İntihar edenlerin yüzde 27’si 

15-24 yaşları arasındadır. Demek ki, biz bu gençlerin geleceğini, 

umudunu ve yaşama sevincini tüketmişiz. Bu çocukların psikolojilerini 

bozup, askere biz gönderiyoruz. Aklımızı başımıza toplayıp, derhal 

gençlik için plan ve projeler üretmeliyiz” demesi gerekmez mi? Ama 

bunları söylemek de işine gelmez. 

 

5. Kendi Başbakanına, hükümetine ve siyasi partisine dönüp; “Biz, her ilde 

bir üniversite kuruyoruz sloganıyla, altyapısı hazırlanmamış, yeterli 

profesörü, doçenti, yardımcı doçenti, öğretim ve araştırma görevlisi 

olmayan, verdiği diplomanın bilimsel açıdan Dünyada geçerliliği 

bulunmayan ve mezun olduktan sonra iş bulamayan diplomalı işsizler 

yaratıyoruz. Böylece, gençlerimizi dipsiz kuyulara itiyoruz” demesi 

gerekmez mi? Ama bunları söylemek de işine gelmez. 

 

6. Kendi Milli Eğitim Bakanına dönüp; “Ey Milli Eğitim Bakanı, Atatürk’ü 

ders kitaplarından silmeyi, milli bayramlarımızın kutlanmasını 

engellemeyi ve çocukların kılık kıyafetiyle uğraşmayı bırak. Biraz da 

öğretmeni olmadığı için dersleri boş geçen öğrencilerin ve ataması 

yapılmadığı için intihar eden genç öğretmenlerin sorunlarıyla ve 

öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgilen” demesi gerekmez mi? Ama 

bunları söylemek de işine gelmez. 

 

7. İçişleri Bakanına dönüp; “Ey İçişleri Bakanı, Türkiye genelinde 255 bin 

polis görev yapmaktadır. 2000-2012 yılları arasında 600 polisimiz intihar 

etmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde binde 129 olan intihar oranı, 

polisimizde binde 235 olup, neredeyse Türk Ordusu’nun 2 katına 

yaklaşmaktadır. Seni gördüğü için sevindiğini söyleyen vatandaşa, 

madem öyle sevinçten takla at da göreyim diyeceğine, Türk polisinin 

çalışma şartlarını ve özlük haklarını düzeltmeye, tayin ve terfilerde 

adaleti sağlamaya çalışsan daha iyi edersin” demesi gerekmez mi? Ama 

bunları söylemek de işine gelmez. 
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Pekiyi ama Amerikan Ordusunda durum nedir? Amerika Birleşik Devletleri 

Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan resmi rakamları gösteren tablo, 

aşağıda sunulmuştur: 

 

 

Mavi çerçeve içindeki tablo;  Amerikan Savunma Bakanlığı’nın resmi 

rakamları olup, 2001-2008 yılları arasındaki 8 yıllık dönemi kapsamaktadır. Bu 

dönemde 1609 kişi intihar etmiştir. 

Yeşil çerçeve içinde ise; 2009 ve 2010 yıllarındaki intiharlar gösterilmektedir. 

Ama ayrıntılar verilmemiştir. Bu dönemde toplam 321 kişi intihar etmiştir. 
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Siyah çerçeve içindeki rakam 2001- 2010 yılları arasındaki 10 yılda, intihar 

eden toplam personel sayısını göstermektedir.  Görüldüğü gibi, toplam 1930 

kişi intihar etmiştir. 

ABD silahlı Kuvvetlerinin toplam personel mevcudu, bazı kaynaklara göre 
1.380.491 kişi, bazı kaynaklara göre ise 1.477.896 kişi olarak belirtilmektedir. 

Bu duruma göre, ABD Silahlı Kuvvetlerinde toplam intihar oranı:  

a. Eğer, personel mevcudunu 1.380.491 kişi kabul edersek; toplam intihar 
oranı, yüz binde 139,80 kişi, yani yuvarlak hesapla yüz binde140 kişi 
olduğu ortaya çıkmaktadır. 
 

b. Eğer, personel mevcudunu 1.477.896 kişi kabul edersek; toplam intihar 
oranı, yüz binde130,59 kişi, yani yaklaşık olarak yüz binde 131kişi 
olduğu hesaplanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Silahlı 
Kuvvetlerindeki bu intihar oranı, Afganistan ve Irak savaşlarında verdiği 
asker kaybından daha fazladır.  
 

c. Lütfen hatırlayın, Türk Silahlı Kuvvetlerinde toplam intihar oranı; Yüz 
binde 129 idi. Görüldüğü gibi Türk Ordusundaki bu intihar oranı, 
Amerikan Ordusu gibi, her türlü imkân ve kolaylığa sahip bir Ordudan 
daha azdır. 

AKP Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan 
Sefer Üstün; bunu da bilir. Ama işine gelmediği için söylemez. Çünkü amacı, 
üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir. Türk halkını kendi Ordusuna karşı 
kışkırtmak, milleti askerlikten soğutmak ve canlarını ortaya koyarak terörle 
mücadele eden Türk Ordusunu itibarsızlaştırmaktır.  

Bu arada; "Üstler dingin, akıllı, herhangi bir sorunu olmayan mükemmel 
YARATIKLAR, ama erler psikolojileri bozuk, sıkıntılı adamlar gibi görülüyor. 
Üstlerin psikolojisi bozulmaz mı? " diyen, AKP Ordu Milletvekili İhsan 
Şener’in, Türk Ordusunun çeşitli birimlerinde üst durumunda olan subay ve 
astsubaylara yönelttiği YARATIKLAR sözünü, bu Ordudan emekli olmuş bir 
subay olarak, aynen kendisine iade ediyorum. Acaba; Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin Başkomutanı durumunda olan Cumhurbaşkanını ve 
Genelkurmay Başkanını da aynı kategoriye sokuyor mu? 

Hiç şüpheniz olmasın ki, Türk Silahlı Kuvvetleri; Kendilerine emanet edilen 

vatan evlatlarının intihar etmelerini önlemek için, her türlü gayreti 

göstermektedir. Bu gayretlerine de devam etmelidir. 
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Bu konuda, anne ve babalar da birlik komutanlarına yardımcı olmalıdır. 

Örneğin; askere gönderdikleri evlatlarının ailevi problemleri, uyuşturucu ve 

alkoliklik gibi alışkanlıkları, cinsel ve psikolojik sorunları ve geçmişte intihar 

teşebbüsleri varsa, gizli tutulmak kaydıyla, birlik komutanlarına mektupla 

bildirmelidir. Böylece, birlik komutanları; özel bir dikkat ve itina gösterme 

imkânına kavuşur ve uzman kurumların psikolojik desteğini sağlayabilir. 

Diğer taraftan; AKP Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu 
Başkanı Ayhan Sefer Üstün ve yandaş medya; şehit sayısıyla intihar sayısını 
mukayese ederek; “Bu rakamlar kabul edilemez. Bunun üzerine hep birlikte 
gitmemiz lazım…” demektedir. Ama şöyle bir mukayese yapmak aklına veya 
işine gelmemektedir. Lütfen, aşağıdaki tabloya dikkatle bakın: 

 

Aşağıdaki tablo ise, Milliyet gazetesinin elinde bulunan 2009 yılı Mart ayına 
kadar olan istatistikleri göstermektedir. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011 2012 

29 20 7 31 75 105 111 146 171 62*    

Yukarıdaki tabloları incelerken, şu hususları göz önünde tutmak 

gerekmektedir: 

1. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı internet sitelerine 

girdiğinizde; “Şehitlerimiz”  sekmesini görürsünüz. Bu sekmeyi 

tıkladığınız zaman, karşınıza bomboş bir sayfa çıkmaktadır. Şehitlerimiz 

ve yıllara dağılımı konusunda açık ve net bir bilgi yoktur. 

2. Eğer, İnternette saatlerce araştırma yaparsanız, karşınıza birbirinden 

çok farklı olmayan rakamlar çıkmaktadır. Kurumsallaşmış ve kaynağına 

163 
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güvenilir siteler, genellikle yukarıdaki resimli tabloda belirtilen 

rakamları vermektedir. Nitekim Milliyet Gazetesi tarafından 

yayımlanan tablodaki istatistikler de, yukarıdaki rakamları 

doğrulamaktadır. 

 

3. 2012 Yılında verdiğimiz 117 şehit, bu yılın ilk 6 ayını kapsamaktadır. 9 

Aralık 2012 tarihli “Yeniçağ Gazetesi” ; 4 Mayıs- 2 Ağustos 2012 

tarihleri arasındaki 90 günde verdiciğimiz şehitlerimizin, tarih ve yer 

belirterek dökümünü yapmış olup bunların toplamı 60 şehittir. Haziran 

ve Temmuz aylarında verdiğimiz şehit miktarı ise 46’dır. Bu 46 

rakamını, ilk 6 ayda verdiğimiz 117 şehit sayısına eklersek, 2012 yılının 

ilk 8 ayında 163 şehit verdiğimiz ortaya çıkmaktadır. Son 4 ayda 

verdiğimiz şehit miktarı ise bilinmemektedir. 

Bu açıklamalardan sonra, şimdi şu tabloya tekrar bakalım: 

 

 

 

 

 

 

 

163 

AK PARTİNİN İKTİDARA GELDİĞİ 

TARİH 

AK PARTİNİN KÜRT AÇILIMINI 

BAŞLATTIĞI TARİH 

ERGENEKON VE BALYOZ DAVALARI 

NEDENİYLE, DALGALAR HALİNDE;  TÜRK 

ORDUSUNDAKİ GENERAL, SUBAY VE 

ASTSUBAYLARIN TUTUKLANMALARI 

YANDAŞ VE CEMAAT MEDYALARININ, TÜRK ORDUSUNU KARALAMA KAMPANYALARINI 

YOĞUN BİR ŞEKİLDE ARTTIRMASI VE TSK’NIN ALEYHİNE KANUN DEĞİŞİKLERİNİN YAPILMASI 

 

MESİ. 
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Arz edilen tablodan da açıkça anlaşıldığı gibi: 

1. Ak parti 2002 yılında iktidara geldi. Bu dönemde; Türk Ordusu 

tarafından terörün beli kırılmış, eylem yapamaz hale getirilmiş ve şehit 

sayısı son derece azaltılmıştı. Eğer, tablodaki mavi oku takip edersek, 

Ak Partinin iktidara gelmesiyle birlikte, şehit sayısının süratle arttığını 

görürüz. 

 

2. Bilindiği gibi, 2009 yılında, AKP tarafından “Kürt Açılımı” başlatıldı. 

Eğer, tablodaki yeşil oku takip edersek, bu açılımın başlamasıyla birlikte 

terörün azdığını ve şehit sayısının dramatik bir şekilde arttığını görürüz.  

 

Acaba, Ak Partinin 10 yıllık siyasal iktidarı döneminde, şehit sayısı birden bire 

neden arttı? Çünkü: 

 

1. Ak parti iktidara gelir gelmez, yandaş medya ve cemaat medyası 

tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine yoğun bir şekilde karalama 

ve itibarsızlaştırma kampanyası başlatıldı. Eğer, söz konusu medyanın 

arşivlerine girerseniz, bıkmadan ve usanmadan Türk Ordusu aleyhine 

yaptıkları karalamaları, aşağılamaları ve itibarsızlaştırmaları 

görürsünüz. Bunların arasında; 

 

a. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milleti ile bölünmez 

bütünlüğüne karşı, bugüne kadar ortaya çıkartılmış en ciddi tehdidin 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinden geldiğini gösteriyor… Bu 

"kurumsal yapı"ya son vermemiz ve yeni bir ordu kurmamız lâzım… 

Bizim bir Nizam-ı Cedit ordusuna ihtiyacımız var…” diyenleri, 

 

b. “ Bu Orduyu 3’e bölüp; bir kısmını Ermenilere, bir kısmını 

Yunanlılara, bir kısmını Yahudilere verelim. Biz de kurtulalım… Bizim 

askerimiz dimimize karşı, geleneklerimize karşı, Osmanlıya karşı, 

tarihimize karşı, milletimize karşı, ne diye besliyoruz bunları” 

diyebilecek kadar hayâsızlaşanları görürsünüz. 
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c. Eğer, bölücü ve PKK yandaşı siteleri takip ederseniz; teröristlerin 

bile, Türk askerine bu kadar hakaret etmediğini görürsünüz. 

 

2. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin elini ve kolunu bağlayacak şekilde bir 

dizi kanun değişikliği yapıldı. Örneğin: 

 

a. 26 Eylül 2004 tarihinde, 5237 Sayılı yeni “Türk Ceza Kanunu” kabul 

edildi ve bu kanunun 312nci maddesine; 

 

“Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan 

kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen 

engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis 

cezası verilir” hükmü kondu. 

 

Böyle her yöne çekilebilecek bir madde sayesinde, istenirse 

“hükümete muhalefet eden herkese bir kulp takarak, müebbet 

hapisle yargılama imkânı yaratıldı.” 

b. 29 Haziran 2006 tarihinde, Terörle Mücadele Kanunu’nun 10ncu 
maddesi (d) fıkrasında;  

“Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, 
soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet 
savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir” 
şeklinde değişiklik yapıldı. 

Bu değişiklik sayesinde, özel yetkili mahkemelerin hâkim ve 

savcılarına;  

“Hey sanık, biz seni tutukladık ama senin suçunu ve suçlu olduğunu 

gösteren delilleri sana ve avukatına göstermeyiz, dosyandaki bilgi ve 

belgeleri de inceletmeyiz” deme imkân ve yetkisi verildi.  

Böylece, Türk hukuk sistemine “GİZLİ DELİL” kavramı sokuldu ve 

sanığa   “suçu ve neyle suçlandığı” söylenmeyerek savunma hakkının 

kısıtlanması sağlandı. 
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Bu arada; “Terörle Mücadele Kanunu'nda Anayasal düzenin 

değiştirilmesi için örgütün silahlı örgüt olması şartı getirildi.” 

Böylece: 

 

1) Tarikat ve cemaatlerin; Cumhuriyet Anayasasının öngördüğü 

anayasal düzene karşı yürüttükleri eylemler, suç kapsamı dışına 

çıkarıldı. 

 

2) İktidarda olmanın verdiği gücü kullanarak; Silah kullanmaya 

gerek kalmadan, ülkenin anayasal düzenini “Sivil darbe yoluyla 

Ilımlı İslam Cumhuriyeti’ne ve tek adam diktasına dönüştürmek” 

müebbetlik anayasal suç olmaktan kurtarıldı. 

 

3) Buna karşılık; Anayasal görevi ve doğası gereği, silahla donatılmış 

olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, istendiği zaman bir kulp 

takılarak, kolayca “ Anayasal düzeni değiştirmek için silahlı örgüt 

kurdular” ithamlarıyla yargılamanın yolu açıldı. 

c. 5 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5726 sayılı Tanık Koruma 
Kanunuyla, hukuk sistemimize “GİZLİ TANIK”  müessesesi sokuldu. 
Buna göre; aleyhinize şahitlik yapan kişi veya kişilerin; 

“Yüzleri saklanıp, sesleri değiştirilip ve kimlikleri gizlenerek duruşma 
sırasında veya duruşma salonu dışında ses ve görüntü akarımı 
yoluyla şahitlik yapmalarına” imkânı sağlandı. 

d. TBMM’de kabul edilen yasa gereği, terör ve çete suçları ile 10 yıl ve 
üzerinde hapis cezasını gerektiren suçlarda gizli tanık 
kullanılabilmenin önü açıldı. 

 Böylece; “Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak veya sanıklardan 
intikam almak isteyen terörist eskileri ile pek çok cinayetin faili 
olduğu belirlenen kişilerin bile, Tanık Koruma Kanunundan 
yararlanarak temize çıkmak için yalancı şahitlik yapmalarının” yolu 
açıldı.  

e. 27 Haziran 2009 Gece yarısında çıkarılan bir yasayla:  
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“Anayasal düzene karşı suçlar” ile “terör” ve “çete” suçları doğrudan 
özel yetkili sivil savcılıklar tarafından soruşturulacak hükmü getirildi. 

Bu değişiklik, askeri bölgede bile işlenmiş olsa (disiplin suçları hariç) 
muvazzaf subayların sivil yargı tarafından yargılanmalarının yolunu 
açtı. 

f. Ayrıca, Askeri Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu'nun 3ncü maddesine 
şu fıkra eklendi: 

“Barış zamanında, asker olmayan kişilerin Askeri Ceza Kanunu'nda 
veya diğer kanunlarda yer alan bir suçu tek başına veya asker 
kişilerle iştirak halinde işlemesi durumunda asker olmayan kişilerin 
soruşturmaları Cumhuriyet savcıları, kovuşturmaları adli yargı 
mahkemeleri tarafından yapılır” dendi. 

Buna göre işlenen suç ne olursa olsun, sivil kişilerin artık askeri 
mahkemelerde yargılanmaları son buldu. 

Ayrıca, üst düzey rütbeli personelin, emekli olmadan önce işledikleri 
iddia edilen suçları nedeniyle, askeri mahkemede yargılanma 
isteklerinin de önü kesilmiş oldu. 

Böylece; bir taraftan askerlere sivil yargı yolunu açarken, diğer 
taraftan askeri ceza kanunu kapsamına giren suçları işleyen sivillerin 
askeri mahkemelerde yargılanmasının yolu kapatıldı. 

Bu düzenlemenin sonucu olarak; kendileri cemaat veya tarikat 
mensubu olan bazı askerlerin, sivil tarikat müritleriyle işbirliği içinde 
işledikleri askeri suçlar nedeniyle, askeri savcılar tarafından açılan 
soruşturmaların ve davaların tarikat ve cemaatlere ulaşmasının önü 
kesildi.   

g. Son olarak, Hâkimler ve Savcılar Kanununa 93 üncü maddeden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki 93/A maddesi eklendi: 

 

“Hâkim ve savcıların bir soruşturma, kovuşturma veya davayla ilgili 
olarak yaptıkları işlem, yürüttükleri faaliyet veya verdikleri her türlü 
kararlar nedeniyle; Kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk 
sebeplerine dayanılarak da olsa hâkim veya savcı aleyhine tazminat 
davası açılamaz.” 
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Böylece; Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin hâkim ve savcıları, 
sizi haksız yere bilerek ve isteyerek 10 yıl tutuklu olarak içeride 
yatırsa ve sonunda beraat etseniz bile, o hâkim ve savcı aleyhine 
dava açamayacaksınız ve yaptıkları yanlarına kâr kalacak. Devlet 
aleyhine açacağınız davalarda ise; ödenecek tazminatlar, o hâkim ve 
savcının cebinden değil halkın ödediği vergilerden karşılanacak. 

  
h. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kolunu ve kanadını kırmak için gerekli 

hukuki altyapı işte böyle hazırlandı. 

Aşağıdaki tablodan da hatırlayacağınız gibi, artık sıra “Kürt Açılımına” ve 
canlarını ortaya koyarak terörle mücadele etmiş olan Türk Ordusu 
mensuplarının tutuklanmalarına gelmişti: 

 

Şimdi, lütfen aşağıdaki resimlere dikkatle bakın: 
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Bu resimler; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‘ün, 9 Mayıs 2009 tarihinde “Kürt 

sorununda iyi şeyler olacak” demesinin ardından, Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın “Kürt açılımını” başlatmasını göstermektedir. 

Şimdi, şu resimlere de iyi bakın: 

 

Bu resimler; Kürt açılımı başlar başlamaz, Habur sınır kapısından Türkiye’ye 

giren teröristleri göstermektedir; 

a. Bu teröristlerin ayağına, Türk hukukunda olmayan seyyar mahkeme 
gönderildi. 
 

b. Seyyar mahkemenin hâkim ve savcıları; Terör yapmaktan ve Türk 
Ordusuna silah çekmekten pişman olmadıklarını belirten teröristleri, 
etkin pişmanlık yasasından yararlandırılarak serbest bıraktı. 
 

c. Serbest kalan teröristler, zafer kazanmış kahramanlar gibi törenlerle 
karşılandı. 

Şimdi de aşağıdaki resimlere iyi bakın: 
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Bu resimler, teröristler serbest bırakılırken, terörist diye damgalanarak 
tutuklanan Türk Ordusu’nun subay ve generallerini göstermektedir. 

Artık sıra; düzmece senaryolar, isimsiz ve imzasız ihbar mektupları ile PKK 

eskisi gizli tanıkların iftiralarına dayanarak operasyonların başlatılmasına 

gelmişti. Örneğin: 

1. Öncelikle bir senaryo yazarı gerekliydi. Tuncay Güney isimli birisini 

buldular. 1990'lı yıllarda çeşitli gazete ve televizyonlarda çalışan 

Tuncay Güney, 2001'de otomobil dolandırırcılığı iddiasıyla gözaltına 

alındı. Gözaltındayken, polisin yönlendirmesiyle verdiği ifadeye,  

evinde bulunan belgelere ve savcılara verdiği bilgilerle dayanarak, özel 

yetkili savcılar tarafından, kamuoyunda “Ergenekon Terör Örgütü” 

olarak bilinen bir torba iddianame yazıldı. 

 

2. Şimdi, söz konusu Tuncay Güney’i biraz daha tanıyalım: 

 

 
 

a. Bu şahıs, 2001 yılında gözaltına alındıktan 4 ay sonra “oto kaçakçılığı 

ve resmi evrakta sahtecilik” suçlarından İstanbul 1. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde yargılandığı sırada, 10 yıllık oturma vizesi alarak, 

Amerika’ya kaçtı.  
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b. Daha sonra Kanada’ya geçti ve bir havrada Musevi din adamı olarak 

görev yapmaya başladı. 

 

c. Mehmet Ali Birand’ın yaptığı 32nci gün isimli televizyon programına 

telefonla katılarak “Polise verdiği ifadelerin, işkence yapılarak 

alındığını” söyledi. 

 

d. Ergenekon sanıklarından bazıları; Tuncay Güney’in MİT ajanı 

olduğunu iddia ettiler. Bunun üzerine, mahkeme heyeti (16ncı 

duruşmada) durumun Milli İstihbarat Teşkilatına sorulmasına karar 

verdi. MİT'in 26 Kasım 2008 tarihli basın açıklamasını, aynen 

şöyleydi: 

"Kod adı İpek olan Tuncay Güney'in elemanımız olduğunu belirten 

belge teşkilatımıza aittir. Tuncay Güney o dönem itibarıyla şüpheli 

faaliyetlerinden dolayı dikkatimizi çeken ve üzerinde çalışma yapılan 

bir şahıstır. 

Kuruluş ve işleyişi tartışmalı olan Kontrterör Merkezi, sorumluları ile 

birlikte 1997 yılında kuruluş şemasından çıkarılmıştır." 

Allah aşkına görüyor musunuz, duyuyor musunuz, anlıyor musunuz? 

Neymiş: 

1) Tuncay Güney, faaliyetleri itibariyle şüpheli bir şahısmış. 

 

2) Birileri MİT içinde, kuruluş ve işleyişi tartışmalı olan bir merkez 

oluşturmuş. 

 

3) 1997 yılında bu merkez, kuruluş şemasından çıkarılmış. Yani 

kovulmuş. 

 

Gördünüz mü? Devletimizin güvenliğini korumak için uçan 

kuştan haberi olması gereken Mit’in içinde, faaliyetleri 

itibariyle şüpheli bazı kişiler bir merkez oluşturuyor, çeşitli 

senaryolar yazıp dolaplar çeviriyor ve Mit’in yıllar sonra haberi 

oluyor. Günaydın. 
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Pekiyi, bu Mit’ten kovulanlar soluğu nerede alıyor? İnternette 

kısa bir araştırma yaparsanız, çoğunun Amerika’ya gittiğini ve 

oturma izni vermek için kılı kırk yaran Amerika’nın bunlara 

derhal izin verdiğini görürsünüz. 

 

e. Son olarak Tuncay Güney, Vatan Gazetesi yazarı Mustafa Mutlu'ya 

bir mektup göndererek, Ergenekon hakkında aynen şunları yazdı: 

“Ergenekon mu? Bu bir oyun ve oyunda herkes üstüne düşeni yapar. 
Kemalizm iflas etmiştir. Ekonomi ve siyasi hayatımızı yönlendiren 
global patronlar ‘başkanlık sistemi’ istiyor. Rejim değişiyor. Kürtler 
haklarını alacak 

Özal’a Amerika, “Türkiye’yi ya büyüt ya küçültelim” dedi. Türkiye 
büyüyemedi, küçülecek. 

Özal’a, “Büyük Ortadoğu Devleti olun” demişlerdi; olmadı. BOP 
dayandı kapımıza...” 

f. Şimdi gördünüz mü “Ergenekon” senaryosu senaristinin özelliklerini: 

1) Oto kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik sanığıdır. 

2) Polise yalan ifade veriyor. 

3) MİT içinde kuruluş ve işleyişi tartışmalı olan bir birimde görev 

yaparken, sorumlularıyla birlikte kovuluyor. 

4) Ergenekon’un bir oyun olduğunu, bu oyunda üzerine düşen 

görevi yaptığını, Ergenekon’un amacının: 

a) Kemalist Türkiye Cumhuriyetini tasfiye etmek 
olduğunu, 

b) Parlamenter yönetim şeklinin kaldırılarak “Başkanlık 
sistemine” geçileceğini, 

c) Kürtlerin haklarını alacağını, Böylece Türkiye’nin 
küçüleceğini, 

http://www.milliyet.com.tr/index/iflas/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Ortadoğu/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/BOP/default.htm
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d) Bütün bunların Büyük Ortadoğu (BOP) Projesiyle 
sağlanacağını, çünkü büyük patronların böyle istediğini 
resmen ve alenen itiraf ediyor. 

g. Şimdi, ayan beyan ortaya çıkan bu delilleri bir araya getirip, olaya bir 

bütün olarak bakarsak: 

1) MİT içinde, evraklarda sahtecilik yapmakta uzmanlaşmış ve 

Amerika’yla irtibatlı bir cuntanın; Ergenekon denilen bir 

senaryo yazdığını, 

2) Emniyet İstihbarat birimlerine sızmış bazı polislerin 

yönlendirmeleri ve alınan düzmece ifadelere dayanarak, sahte 

deliller üretildiğini, 

3) Hukuki altyapısı hazırlanarak, müthiş bir yetkiyle donatılıp 

koruma zırhına alınmış Özel yetkili hâkim ve savcıların da, 

muhaliflerin ipini çektiğini, 

4) Böylece, Tuncay Güney’in açıkça itiraf ettiği gibi: 

a) Ergenekon denilen oyunun oynanmaya başladığını, 

b) Bu oyunda, bazılarının üzerine düşen rolleri oynadığını, 

c) Amaçlarının, Kemalist Türkiye Cumhuriyeti’ni tasfiye 

etmek olduğunu, 

d) Büyük patronların; Türkiye’nin küçülmesini ve 

parlamenter sistemin kaldırılarak başkanlık sistemine 

geçilmesini istediklerini,  

e) Bu maksatla, Büyük Ortadoğu Projesinin dayatıldığını 

anlarız. 

3. Senaryo hazırdır. Artık sıra operasyonların yapılmasına gelmiştir: 

a. Söz konusu senaryoya dayanan oyunun ilk perdesi, sahte elektronik 

postalarla başladı. Örneğin: 
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Merzifon’dan Ankara Emniyetine sahte bir e-posta gönderildi. Bu 

mektupta; Özel Kuvvetlerde görevli bazı subayların, Başbakan 

Erdoğan’a ve danışmanı Zapsu’ya suikast yapacakları ihbar edildi. 

Derhal operasyon başlatıldı ve aralarında 2 yüzbaşı, 2 astsubay ve 

emekli bir binbaşının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Bunlara 

“Atabeyler çetesi” ismi takıldı. 

Bu arada, polis olduğu tahmin edilen bir kişi, Genelkurmay 

Başkanlığı nizamiyesi önüne bazı gazetecileri çağırarak, sarı zarf 

içinde, operasyonla ilgili gizli bilgileri dağıttı. 

İstanbul Emniyet eski Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer, verdiği bir 

demeçte; “Atabeyler operasyonu var ya, o olay Başbakan’a yönelik 

dört dörtlük bir suikast girişimi. Öyle ordudan dışarıya silah çıkarma, 

bunları gizleme, saklama işi falan değil. Ele geçirdiğimiz mühimmat 

ve planlar, Başbakan’a nerede nasıl saldırılacağını gösteriyordu. Çok 

netti. Bu dört dörtlük bir suikast girişimidir” dedi. 

 Yandaş medya, konunun üzerine derhal atladı ve Türk Silahlı 

kuvvetleri aleyhine bıkmadan usanmadan yıllarca yayın yaptı. 

Aradan 6 yıl geçti. Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi; Başbakan 

Tayyip Erdoğan’a suikast düzenleyeceği ileri sürülen ‘Atabeyler 

Çetesi’ davasında 9 sanığın beraatına karar verdi. Birkaç kişiye ise; 

izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve nakletmekten ceza verildi ve 

bu cezalar ertelendi. 

Şimdi ne oldu;  Milletin aklına “Askerler, Başbakanı öldürerek darbe 

yapacaklardı” imajı oya gibi işlendi. Söz konusu askerler telafisi 

mümkün olmayacak şekilde mağdur oldu. Beraat ettiklerinden 

toplumun çoğunun haberi bile olmadı. Zaten amaçları “ Askeri 

itibarsızlaştırmaktı” ve amaçlarına ulaştılar. 

b. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne başka bir sahte ihbar daha geldi. 

Buna göre; Genelkurmay’da çalışan biri binbaşı biri yarbay iki 
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subayın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın oturduğu Ankara’nın 

Çukur ambar semtinde dolaştığı ve suikast yapacakları ihbar edildi. 

İddiaya göre subayların birinde Arınç’ın adresini gösteren bir kroki 

vardı ve bu kişi kâğıdı yutmaya çalıştı. Özel Yetkili Ankara 

Cumhuriyet Başsavcı vekilliği olayla ilgili bir soruşturma başlattı. 

Ertesi gün 8 subay gözaltına alındı. Ancak bu subaylar sorgularının 

ardından mahkemece serbest bırakıldı. 

Soruşturma kapsamında dönemin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi 

Hâkimi tarafından Özel Harekât Komutanlığı içindeki Seferberlik 

Tetkik Kurulu’nda arama başlatıldı.  

Yandaş medya, bu olayın da üzerine atladı ve Türk Ordusuna, akla 

hayale gelmeyecek karalamaları yaptı. 

Arama 26 gün sürdü ve söz konusu hâkim, aramalar kapsamında 

aldığı notları raporlaştırarak, savcıya teslim etti. Bu aşamadan sonra, 

soruşturmadan ses çıkmadı. 

Ama bekledikleri amaca ulaştılar ve Türk Silahlı Kuvvetlerini 

itibarsızlaştırmak ve yıpratmak için bir adım daha ileriye gittiler. 

Ayrıca, biz istersek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çok gizli harekât 

planlarının bulunduğu “kozmik odayı” bile hallaç pamuğu gibi atarız 

mesajını verdiler. 

c. Bu arada, sahte bir ihbar daha geldi. İhbara göre; plakası verilen bir 

askeri araç içindekilerin, kozmik büroda arama yapan hâkime suikast 

yapacağı bildirildi. 

 

Polis tarafından, askeri aracın önü kesildi ve gösterişli bir şekilde 

arama yapıldı. Neticede, arabanın erzak aracı olduğu ve içinde bir er 

ile bir aşçının bulunduğu ortaya çıktı.  

 

Böylece askeri şahıs ve araçların sokakta dolaşmalarının bile, adeta 

polisin iznine tabi olduğu algısı yaratıldı. 
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d. Sahte ihbarların ardı arkası kesilmiyordu. Bu sefer 155 Polis İmdat 

telefonuna yapılan bir ihbar üzerine Terörle Mücadele Şubesi 

ekipleri, 06 BJ 9915 plakalı beyaz, üzeri mavi brandayla kaplı bir 

kamyonu Gölbaşı yakınlarında durdurdu. 

 

Söz konusu kamyon, birlikler arasında mühimmat dengelemesi 

yapmak amacıyla; Muğla’daki askeri birliklerden Ankara’daki askeri 

depoya yapılan rutin bir mühimmat sevkiyatıydı. Kamyonda, 

muhafız olarak görevlendirilmiş bir astsubay ve şoför vardı. Yasal 

olarak bulunması gereken tüm evrakları tamamdı. Ayrıca, Muğla 

Jandarma Alay Komutanı, bunların doğru olduğunu teyit ediyordu. 

Muğla İl Jandarma Komutanı’nın yaptığı açıklamaya ve kamyonda 

görevli astsubaya ve gösterdiği evraka rağmen, Mühimmatı taşıyan 

kamyon emniyete çekildi. Savcılık olaya el koydu ve yapılan 

incelemede her şeyin yasalara uygun olduğu anlaşıldı ve kamyon 7 

saat sonra serbest bırakıldı. 

Ama bu 7 saat içinde henüz savcı ve emniyet yetkilileri, kamyonun 

brandasını açıp içinde ne olduğunu görmeden, yandaş medya ve TRT 

dâhil Türk Silahlı Kuvvetlerini karalamaya başladılar. El bombalarının 

seri numaralarının silindiğinden, Nevruz vesilesiyle Güneydoğu’da 

kullanılacağından ve çıkacak kargaşanın “darbe yapmak için” 

kullanılacağından bahsetmeye başladılar.  

Türk Silahlı kuvvetlerine ve mensuplarına yapılan zulme, dozu ve şiddeti 

arttırılarak devam edildi. Örneğin: 

1. İsimsiz ve imzasız sahte ihbarlara dayanarak; arkası arkasına 

Ergenekon, Balyoz, Casusluk ve Fuhuş adı altında operasyonlar 

başlatıldı. 

2. Gece sabaha karşı yapılan bu operasyonlar esnasında; pek çok emekli 

ve muvazzaf general, subay ve astsubayın evlerinde arama yapıldı ve 

onurlarını kıracak tutum ve davranışlarla hoyratça gözaltına alındılar. 
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3.  

4. Balyoz davasında delil olarak gösterilen CD’lerin sahte olduğu, yurtiçi 

ve yurtdışındaki bilim kuruluşlarının raporlarıyla kanıtlandı. Sözde 

darbe planında yazılı olan kurum, kuruluş, şirket ve sokak isimlerinin, 

darbe planının hazırlandığı tarihte mevcut olmadığı ispatlandı. 

5. Siyasal iktidarın, terfi etmesini istemediği general ve subaylar 

hakkında, Yüksek Askeri Şura toplantısından önce yakalama kararları 

çıkartıldı. Şura bittikten sonra, bu kararlar kaldırıldı. Böylece; Özel 

yetkili savcı ve yargıçların, Yüksek Askeri Şuranın yerine geçmesi 

alışkanlık haline getirildi. 

6. Aşağıda resimlerini gördüğünüz gibi; Yıllarca terörle mücadele etmiş ve 

madalyalar kazanmış 40 general ve amiral sudan bahanelerle 

tutuklanıp emekli edildi. 

 

7.  

Ergenekon operasyonları kapsamında gözaltına alınan 

Teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin telefonuna, Hizbut 

Tahrir örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına 

alınan bir zanlının telefon rehberi yüklendi. Bu, sahte 

suç delilin polis tarafından yüklendiği ispatlandı. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Genelkurmay 

Başkanlığını yapmış olan Emekli Orgeneral 

Sayın İlker Başbuğ; Terör örgütü yöneticisi 

olarak damgalanıp hapse tıkıldı. Böylece, Türk 

Ordusu, terör örgütü durumuna sokuldu. 
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8.   

Türk hukukuna ve evrensek hukuk kurallarına göre, sanıkla husumeti 

(düşmanlığı) olanlar, sanık aleyhine tanık olarak kabul edilmezler. Buna 

rağmen, terörle savaşan madalyalı kahramanların karşısına, Türk 

Ordusuyla savaşmış ve 33 erimizi şehit etmiş PKK’lı katili, gizli tanık 

olarak çıkardılar. Böylece; Türk Ordusu komutanlarını, PKK’lı terörist 

katile yargılattılar. Adeta, terörle mücadeleyi suç haline getirdiler. 

9.  

10.  Güneydoğu’da çatışmaya giren askerlerin başı mutlaka derde giriyor. 

Haklarında davalar açılıyor. İsimsiz ve imzasız düzmece ihbarlar, sahte 

deliller ve gizli sanıkların attıkları yalan ve iftiralarla içeri alınıyorlar. 

Güneydoğu’da binlerce asker kendisini yargı önünde buluyor. 

11.  Güvenlik güçlerinin yol kontrolleri yapabilmesi ve araçlarda arama 

yapabilmesi için, mahkeme kararı alması gerekiyor 

12.  PKK’lılar ise; istedikleri yer ve zamanda araç kontrolleri yapıyor ve bu 

kontrollerde asker, polis veya kamu görevlisi olanları rehin alıp 

kaçırıyorlar. 

13.  Askeri kurtarmak isteyen güvenlik güçlerinin yola çıkacağını bildikleri 

için mayın döşüyorlar ve pusu kuruyorlar. 

14.  PKK, operasyona çıkan askeri birliklerin durumu ve hareketleri 

hakkında; bazı koruculardan, bölgedeki bazı köylülerden ve satın 

Sahte ihbarlara dayanarak; er ve 

erbaşların gözlerinin içine bakarak, 

askeri birliklerde, greyderlerle savcı 

nezaretinde terörist kemikleri 

aradılar. 
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aldıkları ileri teknolojiye sahip dinleme cihazlarından yoğun istihbarat 

elde ediyorlar. 

15.  Buna karşılık, bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının elinde 

dinleme imkânı yok. Üstüne üstlük, Polise ve Milli İstihbarat 

Teşkilatı’na sınırsız dinleme yetkisi verilirken, Adalet Bakanı tarafından 

Yargıtay’a müracaat edilerek, sadece Jandarmanın dinleme imkânları 

kısıtlandı. Böylece, bölgedeki askeri birliklerin kendi istihbaratını 

oluşturmasının önüne set çekildi ve baskına uğrama ihtimalleri ise 

arttırıldı. 

16.  Bununla da yetinilmedi; Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) 

Komutanlığı, tüm dinleme cihazlarıyla birlikte MİT'e devredildi. 

Bilindiği gibi; GES Komutanlığı arazide teröristle sıcak çatışmaya giren, 

arama-tarama yapan askerimizin gözü kulağıydı. Nitekim CHP 

Milletvekili Umut Oran’ın sorusu üzerine, Milli Savunma Bakanı İsmet 

Yılmaz’ın verdiği rakamlar, Genelkurmay Elektronik Sistemler 

Komutanlığı’nın MİT’e bağlanmasından sonra terörle mücadele 

kapsamında verilen şehit sayısının yüzde 50 arttığını ortaya çıkardı. 

17.  

Şimdi de aşağıdaki resimlere iyi bakın, 

 

Terörle mücadele eden 

askerlerin elleri ve kolları, işte 

böyle bağlandı. 

Terörle mücadele işte böyle 

suç haline getirildi. 
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Bu resimler, 14 Temmuz 2011’de;  Evlatlarımızın, torunlarımızın ve hepimizin, 

can ve mal güvenliğini sağlamak için, canlarını ortaya koyup, terörle mücadele 

ederken şehit düşen 13 Mehmetçiğin, musalla taşlarına uzanmış naaşlarını 

göstermektedir. 

Bu resimler, 14 Temmuz 2011’de; Camilerde verilen salâların, resimdeki 13 

kahramanın adına yankılandığını simgelemektedir. 

Şimdi de aşağıdaki resimlere de iyi bakın: 

   

Bu resimler ise, 14 Temmuz 2011’de; 13 vatan evladının şehit düştüğü gün, 

bölücüler tarafından ÖZERK KÜRDİSTAN’IN İLAN EDİLİŞİNİ göstermektedir. 

Bölücülerin ilan ettiği Özerk Kürdistan için; “Özgür Bireyler Topluluğu-

Nasname” isimli Kürt Sitesinde şunlar yazıyor: 

“Özerk Kürdistan, tartışma gerektirmeyecek kadar açık bir tanımdır. Bu tanım, 

bütün Kuzey Kürdistan’ı kapsayan, kendi parlamentosu, kendi bütçesi, 

merkezi hükümetten bağımsız bazı ekonomik, siyasal ilişkileri, kendi ordusu 

olan ve sınırları da belli olan özgün bir yönetim biçimidir. Bunun en somut 

örneği ise Güney Kürdistan’dır. Yani özerk Kürdistan, Kürtlerin kendi 

kaderlerini tayin etme hakkını kullandığı, koşullar gereği şimdilik ilan 

edemediği bağımsız devletin ön hazırlığıdır bir anlamda. Bu nedenle, BDP’nin 

“özerk Kürdistan” söylemine karşı duracak bir yurtsever düşünülemez.” 

Gördünüz mü? Neymiş? 

 



27 
 

 

“Özerk Kürdistan, Kürtlerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını kullandığı, 

koşullar gereği şimdilik ilan edemediği yukarıdaki haritada gösterilen bağımsız 

Özgür Kürdistan Devletinin ön hazırlığı” imiş. 

Aşağıdaki resimlere iyi bakın: 

 

Bu adam, resimdeki gibi birçok bebeğin ve binlerce şehidimizin katili PKK 

terör örgütünün kurucusudur. İmralı’da, sözde hapishanede krallar gibi 

ağırlanıyor. 

Türk Devleti’nin sağladığı can güvenliği içinde, kurduğu terör örgütünü yattığı 

yerden gayet güzel yönetiyor ve eylem talimatları veriyor. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre; “Devlet, bu caniyle 

görüşüp pazarlık yapıyor.” Bakın bu konuda Abdullah Öcalan şunları söylüyor: 
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“Biz heyetle görüşmelere başlarken 'ölümler, tutuklanmalar olmayacak' diye 

anlaşmıştık. Ölüm de olmayacaktı, operasyonlar, tutuklanmalar da 

olmayacaktı, taş da atılmayacaktı. Ancak bunlara uyulmadı. Hükümet bu 

kadar gözaltı, operasyonlar yapıyor. Hükümet bunun açıklamasını yapmak 

zorundadır” diyor. 

Görüyor musunuz, duyuyor musunuz, anlıyor musunuz? 

Hükümet, Terörist Başıyla; asker operasyon yapmayacak ve tutuklamalar 

olmayacak diye anlaşma yapmış. 

Bunu ben uydurmuyorum. Bu ülkenin Başbakanı, Terörist Başıyla 

görüştüklerini kabul ediyor. Abdullah Öcalan; operasyonlar ve tutuklamalar 

olmayacak, bu konuda anlaştık diyor. Hükümetten, herhangi bir yalanlama 

gelmiyor. 

Öcalan bununla da yetinmiyor, hapiste muzaffer bir general gibi konuşuyor. 

Örneğin, son demecinde barıştan dem vururken şu tehdidi de ihmal etmiyor: 

“Gerilla yirmi dört saat öz savunmasını yapacaktır. Kendisine yapılan 

saldırılara da misliyle karşılık verecektir...” diyor. 

Bu cani “Demokratik özerklik” adı altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne 

ültimatom da veriyor ve şunları istiyor: 

a. Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde, özerk bir Kürt yönetiminin 
oluşturulmasını, 

 

b. Kendi parlamentolarını seçmelerini, 
 

c. Kendi Silahlı güçlerini kurmalarını, 
 

d. Kendi bölgelerinde vergi toplamalarını ve kendi bütçelerini 
oluşturmalarını, 

 

e. Bölgedeki yer altı kaynaklarına sahip çıkmalarını, 
 



29 
 

f. Kendi bayraklarını kullanmalarını, 
 

g. Türkçe yanında Kürtçenin de resmi dil olarak kabul edilmesini, 
 

h.  İlköğretim ve ortaöğretim okulları ile üniversitelerde Kürtçe 
eğitim yapılmasını, 

 

i. Kendisi başta olmak üzere tüm teröristlere genel af çıkarılmasını, 
 

j. Kısacası federasyon adı altında Türkiye’nin bölünerek, BOP 
haritasında gösterilen “Özgür Kürdistan’ın kurulmasına” kapı 
açılmasını talep ediyor. 

Söz konusu terörist başı, bunlarla yetinmiyor. Sanki zafer kazanmış ve Türk 

Milletine diz çöktürmüş gibi, gözdağı vermeyi ve tehdit etmeyi de sürdürüyor. 

Örneğin:  

“15 Haziran son tarihtir. 15 Haziran'dan sonra ya anlamlı bir müzakere 

dönemi başlar ya da büyük bir savaş başlar, kıyamet kopar. Her ikisi de çok 

büyük olur. Müzakere olursa büyük ve anlamlı bir müzakere olur, savaş olursa 

da büyük bir savaş olur” diyor. 

Ayrıca: 

“AKP’nin tavrına göre en fazla hazirana kadar beklenebilir. Eğer sorun 

çözülmezse dağda bir günde yüzlerce gerilla ve askerin öleceği çatışmalar 

yaşanabilir… Çözüm gelişmezse her türlü savaş gelişir, büyük savaş yaşanır. 

Öncekilere benzemez. Barış ve çözüm gelişmezse çok büyük bir savaş, geçmişi 

geride bırakacak bir savaş bizi bekliyor. Bunları yol haritamda da belirttim” 

diyor. 

Ve devam ediyor: 

“Benim dışımda kimse silahları bıraktıramaz. Yarın bunun on katı gelişebilir. 
Eskisi gibi sadece kırsalda da olmayabilir, şehirlerde de olabilir. … Sorun 
sürüncemede bırakılırsa bu çatışmalar devam eder. … İşte görülüyor 
Silvan’daki olaylar. Yarın bunun on katı gelişebilir. Bir günde çok fazla kayıplar 
da yaşanabilir. Eskisi gibi sadece kırsalda da olmayabilir, şehirlerde de olabilir. 
Her an büyük patlamalara yol açabilir. Bunu söyleyen de ben değilim. PKK 
söylüyor; devrimci halk savaşını geliştirme güçlerinin, hazırlıklarının olduğunu 
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söylüyor. Onun için parlamento gerekirse olağanüstü toplanmalı diyorum” 
şeklinde coştukça coşuyor. 

Bütün bunlar yalan mı? 

Dininize, imanınıza, Allah’ınıza, Kitabınıza, vicdanınıza, aklınıza ve mantığınıza 

tekrar sesleniyor ve soruyorum, Dünyada terörle savaşan: 

a. Hangi ülke; Terör örgütü liderine, bulunduğu hapishaneden örgütünü 
yönetmesine izin veriyor? 
 

b. Hangi ülke; Terör örgütü can almaya devam ederken, teröristlerle 
müzakereye oturuyor? 
 

c. Hangi ülke; Terörle savaşırken kendi ordusunu hapse atarak, silahlı 
kuvvetlerinin gücünü ve moralini erozyona uğratıyor? 
 

d. Hangi ülke; Terör örgütünün yuvalandığı inleri bilmesine rağmen, sınır 
ötesi operasyon yaparak teröristi ininde vurmuyor? 
 

e. Hangi ülke; Teröristin ayağına seyyar mahkeme gönderiyor ve 
pişmanlık belirtmeyen teröristi, etkin pişmanlık yasasından 
yararlandırıp serbest bırakıyor?  
   

f. Hangi ülke; teröristi serbest bırakırken, canını ortaya koyup terörle 
mücadele eden kendi askerine terörist damgası vurarak tutukluyor? 
 

"Son 10 yılda intihar olayları şehit sayısını geçmiş durumda. Bu rakamlar 

kabul edilemez. Bunun üzerine hep birlikte gitmemiz lazım… “ diyen Meclis 

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı’na ve Türk Ordusu komutanlarına 

“YARATIK” diyen milletvekili ile yandaş medyaya soruyorum: 

 

1. Terörle mücadele eden Türk askerinin hakları, insan hakları kapsamında 

değil mi? 

 

2. Şehitlerimizin hakları, insan hakları kapsamında değil mi? 
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3. Şehit analarının, eşlerinin ve çocuklarının hakları, insan hakları 

kapsamında değil mi? 

 

4.  

Acaba, kuzuların sessizliği içinde, siyasal iktidarın her yaptığını alkışlayan 

benim aziz milletim, demokratik tepkisini ne zaman gösterecek? 

Eğer; bunları görmez, duymaz ve anlamazsak, asıl kıyamet Türkiye’de 

kopacak. 

Selam ve saygılarımla… 

Hikmet YAVAŞ (İZMİR) 

hikmetyavas@gmail.com 

NOT: Ülkemizi ilgilendiren çeşitli konulardaki yazı ve görüşleri okuyup, 

yorumlarıyla katkıda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki bağlantıyı tıklamaları 

önerilir;  

http://hikmetyavas.wordpress.com/ 

 

Yoksa sizde; Partinizin Genel Başkan 

yardımcısı Hüseyin Çelik’in; “Üç beş 

Mehmet şehit oldu diye Meclis 

toplanmaz” dediği gibi, bu konu Meclis 

İnsan Hakları Komisyonunu 

ilgilendirmez mi diyorsunuz? 
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