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GENELKURMAY; TERÖRLE PAZARLIK SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK, HÜKÜMET 

DİREKTİFİ İSTEMELİDİR. 

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih 

Altaylı ile yaptığı söyleşide: 

“Terör örgütünün Türkiye topraklarını 

terk ederken bir operasyona maruz 

kalmamasının garantisi hükümet 

tarafından verildi… Geri çekilme 

sırasında infaza izin vermeyiz’’ 

“Eyleme karışmamış olanlar için 

yurtdışında da içeride de olsalar, 

sadece dağa çıkmış olmaları suç teşkil 

etmiyor. Herhangi bir kapıdan 

girebilirler… Habur’da bu tür şeyin 

önü açıldı zaten. Yani suça karışmamış 

olan ailesine kavuşsun” dedi. 

Sınır dışına çekilme sırasında herhangi 

bir ülkeye, örneğin Irak veya Suriye’ye 

bir yönlendirmeniz olacak mı 

sorusunu ise:  

“Bu onların karar vereceği bir şey. 

Nereye isterlerse giderler...” diyerek 

cevapladı. 

 

Neymiş; Hükümet olarak, teröristler giderken Türk Ordusu’nun operasyon 

yapmayacağı garantisini vermişler. 

Neymiş; Türk Ordusu’nun terörle mücadele kapsamında yaptığı operasyonlar 

infazmış. Buna izin vermezlermiş. 

Neymiş; Eyleme karışmamış olanların, eline silah alıp dağa çıkması suç 

değilmiş. 

http://www.haberinbizden.com/haberleri/Ter%C3%B6r
http://www.haberturk.com/etiket/suriye
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Neymiş; Habur sınır kapısından zafer kazanmış kahramanlar gibi girip “Türk 

askerine silah çekip şehit etmekten pişman değilim” diyen teröristleri, etkin 

pişmanlık yasasından yararlandırıp serbest bırakmak suretiyle, zaten kapıları 

açmışlar. 

Neymiş; Suç işlemiş teröristler, sınır dışına çıkıp isterlerse Kuzey Irak veya 

Suriye’ye gidebilirlermiş. Yani Suriye’ye gidin ve orada ikinci bir Kürt devleti 

kurabilirsiniz mesajını veriyorlar. 

Anayasamıza ve kanunlarımıza göre, bunların hepsi suçtur ve hukuka karşı 

meydan okumaktır. Nitekim Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih 

Kanadoğlu, Erdoğan’ın bu sözleriyle suç işlediğini söylüyor ve: 

“Herhangi bir suç işlemiş bir kişinin belirli bir pazarlık sonucu soruşturma 
görmeyeceğine ilişkin güvencenin hukukta yeri yoktur.  
 
Elbette ki herhangi bir soruşturmadan kurtulmak isteyen kişi ya yargılanır 
temize çıkar, ya da o soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlanır. 
 
 Bunların dışında suç işleyen bir kişinin (ben silahlarımı bıraktım gidiyorum) 
diyerek çıkmasının bir anlamı yok, yasal da değil. Ya hukuki soruşturmanın 
sonucunda karara bağlanır, ya da bir af çıkar. 
 
Tek başına da bu yetmez. Suç işlemiş bir kişiyi arayacaksınız, siz bunu 
yapmaya mecbursunuz. Bunu yapmazsanız bu görevi ihmal olur. İstenildiği 
gibi hareket etme söz konusu olamaz, zaten hukuk devletinde böyle bir şey 
olmaz” diyor. 
 
Genelkurmay Başkanlığının ve Jandarma Genel Komutanlığının; Sayın Sabih 
Kanadoğlu’nun, altı çizilerek vurgulanmış sözlerini dikkatle düşünmesi ve 
siyasal iktidarın suçlarına ortak olmaması gerekmektedir.  
 
Türk Silahlı Kuvvetleri, bu iktidar döneminde askerlerin başına örülen 
çorapları unutmamalıdır. Örneğin: 

Habur sınır kapısından zafer kazanmış 
kahramanlar gibi giren teröristler, pişman 
olmadıklarını beyan etmelerine rağmen 
serbest bırakılırken, terörle mücadele eden 
madalyalı kahramanların terörist damgası 
vurularak tutuklandıkları unutulmamalıdır. 
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33 erimizi şehit eden PKK teröristi katil 
Şemdin Sakık’ın gizli tanık yapılarak, terörle 
mücadele eden komutanların adeta 
teröriste yargılatılması unutulmamalıdır. 
 

Türk Ordusu aleyhine ifade veren 

teröristler, muteber tanık olarak kabul 

edilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 

Genelkurmay Başkanlığını ve Kuvvet 

Komutanlıklarını yapmış kişiler, 

mahkemede hazır bulunmalarına rağmen, 

tanıklıklarının kabul edilmediği 

unutulmamalıdır.  

Terörle kahramanca mücadele eden 

Teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin telefonuna 

polis tarafından terör örgütünün telefon 

numaraları eklenmek suretiyle, terörist 

damgası vurulup tutuklanması ve 32 ay 

hapiste tutulması unutulmamalıdır. 

Balyoz gibi davalarda, CD’lere kaydedilmiş 

sahte suç delillerine dayanarak, terörle 

mücadele etmiş madalyalı kahramanların 

Silivri zindanlarına atıldığı ve bu CD’lerin 

yurtiçi ve yurtdışı bilim kuruluşları 

tarafından sahte oldukları kanıtlanmalarına 

rağmen, dikkate alınmayıp müebbet hapis 

cezalarına çarptırıldıkları unutulmamalıdır. 

Teröristlerin iftiralarına dayanarak, bu 

ülkenin askeri kışlalarında, savcılar 

nezaretinde ve terörle mücadele eden 

askerlerin gözlerinin içine bakarak, 

greyderlerle kazılar yapıldığı ve toplu 

terörist mezarları arandığı ve hiçbir şey 

bulunamadığı unutulmamalıdır.  
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Bu siyasal iktidar döneminde, terörle 

mücadele eden askerlerin, mutlaka 

başlarının belaya girdiği, isimsiz ve imzasız 

mektuplara dayanarak suçlanıp, 

kendilerini savcı ve yargıçların karşısında 

buldukları, madalyalı kahramanların 

zindanlara tıkıldıkları unutulmamalıdır. 

Bu ülkenin Genelkurmay Başkanının bile, 

hiçbir somut delile dayanmadan, terör 

örgütü yöneticisi ve adeta Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nin de terör örgütü durumuna 

sokularak yargılandığı unutulmamalıdır. 

Ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın; 

Birkaç gün önce; “Terör örgütüyle 

görüşen şerefsiz ve namussuzdur” derken, 

Birkaç gün sonra; “Biz değil devlet 

görüştü” dediğini, 

Daha sonra; “İmralı’yla görüşüyoruz” 

diyerek, durum ve şartlara göre tam 

tersini söyleyebildiği unutulmamalıdır. 

İşte bu nedenlerden dolayı, Genelkurmay Başkanlığı; İmralı süreci denilen 

terör örgütüyle pazarlık sürecine ilişkin olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine 

verilecek görevler hakkında yazılı hükümet direktifi talep etmelidir. Çünkü: 

Türk Ceza Kanununun: 

4ncü maddesine göre; Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. 

 

24ncü maddesine göre; Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine 
getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur. 

 

279ncu maddesine göre; 
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(1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun 
işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara 
bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren 
kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

 
(2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, 

yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.  

 

283ncü maddesine göre; 

 

(1) Suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün 
infazından kurtulması için imkân sağlayan kimse, altı aydan beş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  
 

(2)  Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak 
işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.  

 

284ncü maddesine göre; 

 

(1) Hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin 
bulunduğu yeri bildiği hâlde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, bir 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
 

(2) İşlenmiş olan bir suça ilişkin delil ve eserlerin başkaları tarafından 
saklandığı yeri bildiği hâlde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, 
yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 
 

(3) Bu suçların kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak 
işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
 

319ncü maddesine göre; 

 

(1) Askerleri veya askerî idareye bağlı olarak görev yapan diğer kişileri 
kanunlara karşı itaatsizliğe veya yeminlerini bozmaya veya askerî 
disiplini veya askerlik hizmetine ilişkin görevlerini ihlâle yönelten ve 
tahrik edenler ile kanunlara, yeminlere veya disiplin veya diğer 
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görevlere aykırı hareketleri askerler önünde öven veya iyi gördüğünü 
söyleyen kimselere, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 
 

(2) Fiil, alenî olarak işlenmişse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 
 

Terörle Mücadele Kanununun; 

 

2nci maddesine göre; Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına 
suç işleyenler de terör suçlusu sayılır. 

 

 8/A maddesine göre; Bu Kanun kapsamına giren suçların kamu görevinin 

sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek 

ceza yarı oranında artırılır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi; Terörle mücadele etmektir. Yukarıdaki 

kanun maddelerine göre görevi ihmal etmek suç kapsamına girmektedir. 

Başbakanın sözlü emirlerine uyarak, 

teröristlere “Ben bakmıyorum, 

görmüyorum ve duymuyorum, hadi 

geçin” demek, başına bunca çorap 

örülmüş Türk Silahlı Kuvvetlerine ve 

terörle mücadele ederken terörist 

damgası vurularak zindanlara tıkılmış 

madalyalı kahramanlarına vefasızlıktır. 

Gazetelere yansıyan haberler ve 

fotoğraflarda gösterildiği gibi “ Bazı 

sınır karakollarındaki nöbet 

kulübelerinin boşaltılmasının makul 

nedenleri” kamuoyuna açıklanarak 

vicdanlar tatmin edilmeli ve çeşitli 

spekülasyonlar önlenmelidir. 

 

Başbakan Erdoğan, Kırgızistan’da gazetecilerle yaptığı söyleşide, teröristlerin 

çekilmesi konusunda; "Silahlı Kuvvetler bizden aldığı yetkiyi, verdiğimiz yetki 



7 
 

çerçevesinde kullanır ama şimdi yeni süreçte herhangi bir yetki gerektiği anda 

bizden yetkiyi alacaktır. Benden Başbakan olarak, illerde valilerden vali 

olarak, yetkiyi alıp atması gereken adımları buna göre atacaktır” dedi. 

 

Konu, Silahlı Kuvvetlerin yetkisi meselesi değildir, görev ve sorumluluk 

meselesidir. Yasalarımıza göre Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele 

etmekle görevli ve sorumludur. Türk Ordusu bu yetkiyi Anayasadan ve 

kanunlardan almaktadır. Başbakanın bu yetkiyi geri aldım terörle mücadele 

etmeyeceksiniz ve onları görmeyeceksiniz demeye hakkı ve yetkisi yoktur. 

 

Unutulmasın ki, hiçbir siyasal iktidar sonsuza kadar sürmemiştir. Bugünkü 

hükümet iktidardan düştüğü zaman, Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında çeşitli 

suçlamalar başlayınca, sözlü emirleri verenler sütten çıkmış ak kaşık gibi bir 

kenara çekilebilir ve bugün olduğu gibi pek çok askerin haksız yere canı 

yanabilir.  

 

İşte bu nedenle Genelkurmay Başkanlığı “Hükümet Direktifi” talep etmeli ve 

bu direktifin Anayasamıza ve kanunlarımıza uygunluğunu kontrol etmelidir. 

 

Hiç şüphesiz ki Türk Silahlı Kuvvetleri siyasal iktidara bağlıdır ve yasalar 

çerçevesinde verilen her türlü emri yerine getirmekle yükümlüdür. Bunun aksi 

zaten düşünülemez.  

 

Terörün bitmesi ve akan kanın durması hepimizin arzusudur. Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nin bu sürece yasalar çerçevesinde katkıda bulunması tabii ki 

gerekli ve zorunludur. Ancak, askere verilecek her görev, atacağı her adım 

yasalara uygun olmalıdır. 

 

Anayasaya ve yasalara uygun bir hükümet direktifi, hem hükümeti ve hem de 

Türk Silahlı Kuvvetlerini rahatlatır.  

 

Selam ve saygılarımla 

 

Hikmet YAVAŞ (İZMİR) 

hikmetyavas@gmail.com 

mailto:hikmetyavas@gmail.com
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NOT: Ülkemizi ilgilendiren çeşitli konulardaki yazı ve görüşleri okuyup, 

yorumlarıyla katkıda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki bağlantıyı tıklamaları 

önerilir;  

http://hikmetyavas.wordpress.com/ 

 

http://hikmetyavas.wordpress.com/

