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Gazetemiz ücretsizdir

Ey, bu topraklar için 
Topra�a dü�mü� asker!

Gökten ecdad inerek öpse 
O pak aln� de�er.

Ne büyüksün ki
Kan�n kurtar�yor tevhidi...

Bedr’in Arslanlar� ancak, 
Bu kadar �anl� idi.

Mehmet Akif ERSOY
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Çanakkale�Sava�lar�,�Birinci�Dünya�Sava���içinde,�tarihin
en�kanl��muharebelerinin�cereyan�etti�i�bölümü�olarak�bilinir.
Bu�sava�lar�Türk’ün�say�s�z�zafer,��an�ve��erefle�dolu�tarihi-
nin�en�parlak�sayfas�d�r.�I.Dünya�Sava��’ndan�k�sa�bir�süre�ön-
ce,�1911-1912�y�llar�nda�Osmanl��Devleti�son�Afrika�toprak-
lar��olan�Trablusgarp�ve�Bingazi’yi��talya’ya�kapt�rm��,�1912-
1913�Balkan�hezimeti�ise,�500�y�ld�r�Türk�olan�Rumeli’deki
son�Türk�hâkimiyetini�silip�süpürmü�tür.�Bulgar�ordular�n�n
�stanbul�kap�lar�n��zorlamas�,��stanbul�ve�bo�azlar�n�güvenli-
�inin�tehlikeye�girmesi,�o�zaman�n�devlet�adamlar�nca�siyasi
yaln�zl���m�z�n�tabii�bir�sonucu�olarak�de�erlendirilmi�tir.�Do-
lay�s�yla� I.� Dünya� Sava��’na� rastlayan� günlerde� Osmanl�
Devleti�yaln�zl�ktan�ve�emniyetsizlikten�kurtulmak�maksad�yla
bloklardan�biri�ile�anla�mak�istemi�tir.�Fakat�Balkan�Sava��’n�n
kötü�hat�ralar�n�n�tesiri�alt�nda�kalan�her�iki�blokta�Türk��tti-
fakk�n��küçümsemi�ler�ve�bu�ittifakk�n�kendileri�için�bir�yük
olmas�ndan�endi�e�etmi�lerdir.�Ancak,�Alman��mparatoru�her
iki�blok�aras�ndaki�sava�ta,�Osmanl��Devleti’nin�hiç�de�ilse�bir
k�s�m�dü�man�kuvvetini�me�gul�edebilece�i�gerekçesi�ile�it-
tifaka�dâhil�etmi�tir.

Bu�suretle�Osmanl��Devleti,�kaderini�alelacele�2�A�ustos
1924’de�“üçlü�ittifak”�a�ba�lam��t�r.���te�Çanakkale�Zaferi’ni
yaratan�kuvvet�1914�yaz�nda�küçümsenen,�de�eri�hakk�nda�yan-
l���te�his�konan�bu�TÜRK�ORDUSU’�dur.�Avrupa’da�sava�
bütün��iddetiyle�sürerken,�hareket�harbinin�yerini�siper�harbi
alm��t�r.�Bu�cephede�yarma�yapmak�ve�kesin�sonuç�almak�son
derece�zorla�m��t�r.�Hâlbuki�“Üçlü��tilaf”��n�askeri�gücü�gün-
den�güne�artmaktad�r.�Bu�güç,�hareket�sava��na�müsait�ba�ka
sava��alanlar��da�kullan�lmaktad�r.��ngiltere�Ba�kan��Lloyd�Ge-
orge�ve�Bahriye�Naz�r��Churchill,�bu�görü�ü�benimsemi�ler-
dir.

Çanakkale�Sava�lar�,�i�te�bu�görü�ü�benimseyenlerin�ese-
ridir.�Hareket�sahas��olarak�Gelibolu�Yar�madas�’n�n�seçilmesi
bu�bölgenin�jeopolitik�bak�mdan�çok�büyük�öneme�sahip�ol-
mas�ndad�r.�Bo�azlar,�Güney�Rusya�ve�bütün�Karadeniz�k�-
y�lar�n�n�aç�k�denizlere�olan�tek�ç�k���noktas�d�r.�Harp�halin-
de�bu�geçitin�kapanmas�,�Rusya�için�hayati�önem�ta��makta-
d�r.�Zira;�Rusya’n�n�insan�ve�hammadde�kaynaklar��zengin,�fa-
kat�sanayi�ve�mali�imkanlar��s�n�rl�d�r.�Bunun�için�uzun�ve�sü-
rekli�bir�sava��n�gerektirdi�i�silah,�cephane�ve�malzeme�ikmalini

temin�edemeyecek�durumdad�r.�Bu�durumda�bo�azlar�do�u�cep-
hesinin�en�müsait�ve�hayati�menzil�hatt�n��hafifletecek,�dola-
y�s�yla�sava���k�saltacakt�r.�Osmanl��Devletinin�sava��d����edil-
mesiyle� muhtemelen� Balkan� Devletleri� ve� �talya� “�tilaf”
Devletleri�yan�nda�sava�a�kat�lacaklard�r.�O�zaman��ngiliz�Bah-
riye�Naz�r��olan�Churchill’in��srarla�üzerinde�durdu�u�bu�fi-
kirler�önceleri�pek�itibar�görmemi�tir.

Ancak�1914�Aral�k�ay�nda�ba�layan�Türk�Sar�kam���Harekat�
üzerine�tela�lanan,�çok�zor�durumda�kalan�ve�hiç�de�ilse�bir
k�s�m�Türk�Kuvvetlerinin�ba�ka�cephelere�çekilmesini�isteyen
Rusya’n�n�yükünü�azaltmak�için�Çanakkale�Seferine�karar�ve-
rilmi�,�fakat�kesin�neticesi�bat��cephesinde�arayanlar��dar�lt-
mamak�amac�yla�önce�sadece�donanma�ile�zorla�Çanakkale�Bo-
�az��geçilmeye�çal���lm��t�r.�18�Mart�1915’de�yakla��k�bir�ay-
d�r�sürekli�olarak�bombalad����bo�az�n�her�iki�taraf�ndaki�Türk
tabyalar�n�n�art�k�sustu�unu�varsayan�12�z�rhl�,�18�muhrip,�7
may�n�tarama�gemisi,�çe�itli�t�p�nakliye�destek�gemisi�ve�uçak
gemilerinden�meydana�gelen�I�Dünya�Sava��’n�n�en�büyük�ve
en�modern�donanmas�,�bo�az��geçme�giri�iminde�bulunmu�-
tur.�Ancak�ehliyetli�ellerde�sevk�ve�idare�edilen�kahraman�Türk
Askerinin�hayat�n��hiçe�sayarak�kan�n��fedakârca�ak�tmas��sa-
yesinde�dünyan�n�en�modern�silah�ve�teçhizat�ile�donat�lm��
dü�man�donanmas�,�7�modern�sava��gemisini�ve�binlerce�as-
kerini�kaybederek�geri�çekilmek�zorunda�kalm��t�r.�Zira:�Meh-
metçik,�dü�man��denizden�bir�ad�m�bile�geçirtmemeye�yemin
etmi�tir.�Anadolu�bozk�r�n�n�o�güne�kadar�deniz�görmemi��ço-
cuklar�,�sanki�k�rk�y�ld�r�denizlerde�sava��p�ta�pi�mi��ki�ilere
özgün�becerileri�ile�z�rhl��dü�man�gemilerine�geçi��hakk��ta-
n�mam��t�r.�Deniz�yoluyla�bo�az��fethedemeyece�ini�anlayan
ittifak�devletleri�25�Nisan�ve�6�A�ustos�1915�tarihleri�aras�n-
da�Gelibolu�Yar�madas�’�na�ç�kartma�yapm���olup,�ç�karma��öy-
le�özetlenebilir:�As�l�Kuvvetler�Gelibolu�Yar�madas�’n�n�gü-
ney�ucuna�iki�ayr��noktadan�ç�kacak�ve�bo�azlar��kontrol�eden
tepeleri�alacak,�bunu�ba�armak�için,�iki�tümenden�olu�an�bir
Anzak�(Avustralya�ve�Yeni�Zellanda)�Kolordusu�Kabatepe�böl-
gesine�ç�kacak,�iki��ngiliz�ve�Bir�Frans�z�tümeni�ile�bir�Hint
tugay�ndan�olu�an�kuvvet,�Seddülbahir�bölgesini�ele�geçire-
cektir.�Ayn��anda�bir�aldatmaca�olarak,�bo�az�n�güneyinde�Kum-
kale�bölgesinde�ikinci�bir�ç�karma�yap�lacak�ve�baz��donan-
ma�birlikleri�orada�da�ç�karma�izlenimi�vermek�üzere�Saroz
Körfezi’ne�do�ru�seyredecektir.�Fakat�kahraman�Türk�aske-
rinin�hayat�n��hiçe�sayarak�kahramanca�dövü�mesi�Türk�ko-
mutanlar�n�n�üstün�sevk�ve�idareleri�sonucunda�dü�man�ba-
�ar�s�zl��a�u�rayarak�sava�,�siper�sava���halini�alm��t�r.�Geli-
bolu� Yar�madas�’na� ç�karma� yapan� dü�man� kuvvetlerini
meydana�getiren�askerlerin�milliyetleri�son�derece�enteresan-

d�r.��ngiliz�ve�Frans�zlar’��n�yan��s�ra,�bizimle�hiç�ilgisi�olma-
yan�Cezayir�Berberileri’ni�Senagal�Zencilerini,�Avustralyal�,
Kanadal�,�Yeni�Zellandal��ve�Hintliler’i�üzerimize�salm��lar-
d�r.

Tarihimizin�belki�de�dünya�tarihinin�en�hüzünlü�zaferidir
Çanakkale.�Yokluklar�içindeki�bir�milletin�ça��n�en�güçlü�dev-
let�ve�silahlar�na�topyekün�direni�inin�gerçek�bir�destan�d�r.�Bu
destan�n�her�sat�r�nda�insanl�k�onuru�vard�r.�Bu�onur,�dü�ma-
na�sadece�silahl��mücadelede�de�il,�verdi�i�insanl�k�dersi�ör-
nekleriyle�de�ba��e�diren�aziz�Mehmetçiklerimize�aittir.

Girdi�i�çat��mada�yaralad����dü�man�askerini�can�n��tehli-
keye�atarak,�s�rt�na�al�p�dü�man�siperlerine�kadar�götürme�ce-
saretini�gösteren�Mehmetçik,�dü�man�n�her�bir�rütbesindeki�as-
kerini�kendisine�hayran�b�rakacak�kadar�asil�bir�davran���ser-
gileyerek,�sava��n�yaln�zca�öldürmekten�ibaret�olmad���n��tüm
dünyaya�bir�kez�daha�hat�rlatm��t�r.�Ne�u�runa,�kim�için�sa-
va�t���n��bilmeyen�yedi�düvel�askerlerine�yüre�iyle,�gönlüy-
le,�edebiyle,�ahlak�yla�ders�veren�Türk�askerinin�yazd����des-
tand�r�Çanakkale.

Zor�durumda�kalm���dü�man�na�bile�insan�muamelesi�ya-
pan,�onun�da�bir�can�ta��d����bilinciyle�merhamet�gösteren,�ölü-
mü�kendisine�hayran�b�rakan,�ölümü�korkutan�ecdad�m�z�n�dün-
yaya�hayk�r���d�r�Çanakkale.

250�bin�insan�m�z�n��ehadet�mertebesine�ula�t����Çanak-
kale’de�her�ya�tan�insan�m�z�gönüllü�olarak�sava�m��,�kad�n-
lar�cephedekiler�için�çorap�örmü�,�mermi�imalat�nda�bile�ça-
l��m��lard�r.�K�saca�vatan�n�her�bir�ferdi�kendisine�yönelen�bu
vah�i�ak�na�elbirli�iyle�dur�demesini�bilmi�tir.

Bu�cephenin�isimsiz�kahramanlar�,�vatan�n�her�bir�kö�esinden
Çanakkale’ye�ko�arken,�asla�geri�dönmeyi�dü�ünmemi�ler,
Türklük�onur�ve�haysiyetini�en�güzel��ekilde�korumakla�üzer-
lerine�dü�en�görevi�lay�k�yla�yerine�getirmi�lerdir.�Onlar,�Ça-
nakkale�Zaferi’ni�elde�etmekle,�sadece�bir�zafer�de�il,�Türk�mil-
letinin�Anadolu’daki�varl���n�n�devam�n��da�sa�lam��lard�r.

Bu�zafer�tüm�dünyaya�ve�tüm�tarihlere�hitap�ederek�örnek
olmu�tur.�Türk�insan��kad�n�,�erke�i,�ya�l�s�,�genciyle�el�ele�ve-
rerek�gönül�birli�i�içinde,�ilahi�yard�m��da�arkas�na�alarak�onur-
lu�gururlu�bir�duru��göstermi�tir.

Ünlü� �airimiz� Mehmet� Akif’in� Çanakkale� �ehitlerine
isimli��iirinde;

“Ey,�bu�topraklar�için�topra�a�dü�mü��asker!�
Gökten�ecdâd�inerek�öpse�o�pâk�aln��de�er.
Ne�büyüksün�ki�kan�n�kurtar�yor�Tevhîd'i...
Bedr'in�arslanlar��ancak,�bu�kadar��anl��idi.
Sana�dar�gelmeyecek�makberi�kimler�kazs�n?
"Gömelim�gel�seni�târîhe"�desem,�s��mazs�n.”�

diyerek�tasvir�etti�i,�Bedir�Sava��’n�n�askerleriyle�k�yasla-
d���,�ay�y�ld�zl��al�bayra��m�za�rengini�veren�o�asil�kan��ta��-
yan,�Çanakkale�Bo�az�’n�n�manevi�bekçilerinin�ebedi�istira-
hatgah�d�r�Çanakkale.�Övgülerin�en�güzeline�lay�k�olan�Ça-
nakkale��ehitleri�asla�unutulmayacak,�Türk�milletinin�kalbinde
ebedi�ya�ayacak,�nesilden�nesile�aktar�larak�k�yamete�kadar�sev-
gileri�gönlümüzden�hiç�silinmeyecektir.�Ruhlar���ad�mekân-
lar��cennet�olsun!

Osman Şahin
GÜVEN

Polis Gazetesi Yönetim Kurul Bşk.

Kore�Sava��,�çetin�geçen�3�y�ll�k�çat��malar�n�ar-
d�ndan�27�Temmuz�1953’te�sona�erdi.�Türk�aske-
rinin�bu�sava�ta�gösterdi�i�cesaret�ve�ba�ar�ysa�hiç-
bir�zaman�unutulmad�.
Türk�askeri�ülkesinden�binlerce�kilometre�uzak-

ta,�Kore’de�sava�a�gitmek�için��skenderun’dan�yo-
la�ç�kt���nda�takvimler�17�Eylül�1950’yi�gösteri-
yordu.�Tu�general�Tahsin�YAZICI�komutas�nda-
ki�5083�ki�ilik�Türk�Tugay��sevgi�gösterileri�ara-
s�nda�u�urland�.�Türk�Tugay�,�uzun�yolculu�un�ar-
d�ndan�17�Ekim’de�Pusan�Liman�’na�ula�t�.�Ar-
d�ndan�120�kilometre�uzakl�ktaki�Taegu�kentine�ha-
reket�etti.
Koreliler,�sava�a�kat�lan�her�birli�e�bir�isim�ve-

riyordu.�Türk�Tugay�’na�da�“Kutup�Y�ld�z�”�ad�-
n��takt�lar.�Kutup�Y�ld�z�,�18�Kas�m’da�cepheye�ha-
reket�etti.�Türk�askerinin�sava��boyu�gösterdi�i�kah-
ramanl�k�ve�fedakârl�k�“Kutup�Y�ld�z�”n��Kore�hal-
k�n�n�gözünde�büyük�bir�minnet�sembolü�haline�ge-
tirdi.
Türk�askerinin�Kore�maceras�,�ülkenin�kuzey�ve

güney�olarak�ikiye�ayr�lmas�yla�ba�lad�.��ki�taraf
aras�ndaki�sorunlar,�25�Haziran�1950’de�Kuzey�Ko-

re�ordusunun�s�n�r�olarak�belirlenen�38’inci�para-
leli�geçmesiyle�ayyuka�ç�kt�.�
Bunun� üzerine� Birle�mi�� Milletler� Güvenlik

Konseyi�(BMGK)�devreye�girdi,�Kuzey�Kore’yi�sal-
d�r�lar��durdurmas��için�uyard�.�Ancak�sonuç�al�n-
mad�.
Sava��art�k�kaç�n�lmazd�.�Birle�mi��Milletler�27

Haziran’da�üye�ülkeleri�Güney�Kore’ye�askeri�yar-
d�mda�bulunmaya�davet�etti.�O�günlerde�Türkiye
II.�Dünya�Sava���sonras�nda�kurulan�NATO’ya�gir-
mek�istiyordu.�Güney�Kore’ye�asker�gönderilme-
si�ayn��zamanda�bu�sürece�katk��sa�layacakt�.�Böy-
lece�25�Temmuz�1950’de�Kore’ye�asker�gönder-
me�karar��al�nd�.
Türk�Tugay�,�Kuzey�Kore’yi�destekleyen�Çin’in

ba�latt����büyük�sald�r��arifesinde�bölgeye�gitti.�Sal-
d�r��kar��s�nda�Çin�s�n�r�na�yakla��k�100�kilomet-
re�uzakl�ktayken�Birle�mi��Milletler�askerleri�ge-
ri�çekilme�karar��ald�.�
Türk�Tugay�,�en�çetin�muharebesini�i�te�bu�çe-

kilme�s�ras�nda�ya�ad�.�26-29�Kas�m�tarihleri�ara-
s�nda�Kunuri’de�ya�anan�çat��mada�Türk�Tugay�
en�a��r�kayb�n��verdi:�218��ehit,�455�yaral��ve�94
kay�p...�Birle�mi��Milletler�güçleri,�Türklerin�di-
reni�iyle�zaman�kazand��ve�Çinli�askerler�taraf�n-
dan�ku�at�lmadan�geri�çekilmeyi�ba�ard�.
Üç�y�l�süren�sava��boyunca�Türkiye�üç�kez�tu-

gay�gücünde�de�i�tirme�birli�i�gönderdi�Kore’ye.
Böylece�toplamda�23�bine�yak�n�Türk�askeri�Ko-

re’de�görev�yapm���oldu.�
Sava�� bittikten� sonra� asker� say�s�� kademeli

olarak�azalt�ld�.�1960’da�askeri�birlik,�200�ki�ilik
bir�bölük�gücüne�dü�ürüldü.�1965’te�sembolik�ola-
rak�manga�düzeyine�indirildi.�1971’de�ise�Türk�as-
keri�tamamen�geri�çekildi.�Kutup�Y�ld�z�,�Kore�Sa-
va��’nda�toplam�721��ehit�verdi.�Yaral��asker�sa-
y�s��2147’ydi.�175�askerden�ise�bir�daha�haber�al�-
namad�.�Üç�y�l�süren�sava��sonunda�BM�güçleri�55
bin�asker�kaybetti.�En�büyük�can�kayb�n��36�bin�516
askerle�ABD�ya�ad�.�Türkiye;�ABD�ve��ngiltere’nin
ard�ndan�en�fazla�kay�p�veren�üçüncü�ülke�oldu.�
Milletine�bayra��na�ba�l��her�bir�ferdiyle�tam�bir

devlet�terbiyesi�alm���insan�m�z�ald����emirle,�ge-
ride�b�rakt�klar�n��hiç�dü�ünmeden�memleketinden
binlerce�km�uzaktaki�bir�ülkeye�yard�ma�gitmesi�e�i-
ne�az�rastlan�r�bir�fedakârl�kt�r.�
�ehit�olanlar�n�yan�s�ra�kaybolan�ve�bir�daha�ha-

ber�al�namayan�askerlerimiz�ve�ailelerinin�ak�be-
tini�dü�ündü�ümüzde�yap�lan�fedakârl���n�boyut-
lar�� az�da�olsa�anla��labilecektir.�Bu�harbe�kat�-
lanlardan�pek�az��günümüzde�ya�amaya�devam�et-
mektedir.�
Harp�esnas�nda��ehit�olan,�gazi�olarak�vefat�eden

ve�kaybolarak��ehadet��erbetini�içen�tüm�askerle-
rimize�ALLAH’tan�rahmet�diler�geride�kalanlar�-
na�da�sa�l�kl��huzurlu�uzun�ömürler�niyaz�ederiz.
ALLAH�hepinizden�raz��olsun.�Ruhlar�n�z��ad�me-
kân�n�z�cennet�olsun.

Osman Şahin
GÜVEN
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E�REF B�TL�S
Ankara'da�1993�y�l�nda�Diyarbak�r'a�gitmek�üzere�hare-

ket�eden�uça��n�Yenimahalle'deki�PTT���leme�Merkezinin
bahçesine�dü�mesi�sonucu�Jandarma�Genel�Komutan��Or-
general�E�ref�B�TL�S,�üç�subay,�bir�astsubay�ve�bir�PTT�gö-
revlisinin��ehit�oldu�u�olay�n�üzerinden�28�y�l�geçti.�Ma-
latya'da�1933'te�dünyaya�gelen�E�ref�B�TL�S,�1952'de�Ka-
ra�Harp�Okulundan�te�men�rütbesiyle�mezun�oldu.�1966'da
Kara�Harp�Akademisini�tamamlad�ktan�sonra�Almanya'ya
dil�e�itimine�giden�Bitlis,�1969'da�Silahl��Kuvvetler�Aka-
demisini�bitirdi.�Kara�Harp�Akademisinde�ba�ö�retmen�ola-
rak�da�görev�yapan�B�TL�S,�1978'de�tu�general�oldu�ve�Bo-
lu�Komando�Tugay�Komutanl���na�getirildi,�1982'de�de�tüm-
general�ve�K�br�s�28.�Tümen�Komutan��oldu.�1986'da�kor-
general�rütbesi�alan�B�TL�S,�1988'de�K�br�s�Türk�Bar���Kuv-
vetleri�Komutanl���na�getirildi.
B�TL�S,�1990'da�orgeneral�rütbesi�ald��ve�Jandarma�Ge-

nel�Komutanl���na�atand�.�Çekiç�Güç�Kuvvetlerinin�Tür-
kiye'den�ayr�lmas��gerekti�ini,�ABD'nin�Irak'�n�kuzeyinde
olu�turmaya�çal��t����Kürt�devletinin�Türkiye'nin�zarar�na
oldu�unu�söyleyen�Bitlis'in�uça��,�17��ubat�1993'te�Anka-
ra�Güvercinlik'teki�askeri�üsten�Diyarbak�r'a�gitmek�üzere
havaland�ktan�k�sa�bir�süre�sonra�Yenimahalle�Posta���let-
me�Merkezi�bahçesine�dü�tü.�Kazada�Bitlis�ile�birlikte�Bin-
ba���Ya�ar�ER�AN,�Yüzba���Tu�rul�SEZG�NLER,�askeri�per-
sonel�Fahir�I�IK,�Emin�ÖMER,�Posta���letme�Merkezi�gü-
venlik�görevlisi�Ruhi�SALAY��ehit�oldu.�
Kazadan�17�y�l�sonra,�"Ergenekon"�davas�nda�yarg�lanan

emekli�Albay�Arif�DO�AN'a�ait�oldu�u�belirtilen�bir�ses�kay-
d�nda�Bitlis'in�J�TEM�taraf�ndan�düzenlenen�suikast�sonu-
cu�öldürüldü�ünü�söyledi�ine�dair�çe�itli�iddialar�bas�nda
yer�ald�.�Bunun�üzerine�Ankara�Cumhuriyet�Ba�savc�l���
2010'da�Bitlis'in�ölümüne�ili�kin�soru�turma�ba�latt�.�
Soru�turma�kapsam�nda�sonradan�vefat�eden�emekli�Al-

bay�Arif�DO�AN'�n�da�aras�nda�bulundu�u�baz��ki�ilerin
''�üpheli''�s�fat�yla�ifadesini�alan�savc�l�k,�28��ubat�soru�-
turmas�nda�tutuklanan�dönemin�Genelkurmay�2.�Ba�kan��Or-
general�Çevik�B�R,�eski�M�T�Kontrterör�Dairesi�Ba�kan�

Mehmet�EYMÜR,�dönemin�Susurluk�Ara�t�rma�Komisyonu
Ba�kan��Mehmet�ELKATMI�,�eski��çi�leri�Bakan���smet
SEZG�N'in�de�bulundu�u�çok�say�da�ki�iyi�''tan�k''�olarak
dinledi.�
Savc�l�k,�Orgeneral�E�ref�B�TL�S�'in�1993'teki�ölümü-

ne�ili�kin�soru�turmada,�zaman�a��m��süresi�doldu�u�ge-
rekçesiyle�2016'da�"kovu�turmaya�yer�olmad���na"�karar�ver-
di.�Birbirinden�de�erli�asker�ve�polislerimizin��ehit�edildi-
�i�tarihlere�dikkat�edecek�olursan�z�hepsi�fetö’nün�aktif�ola-
rak�ihanet�çark�n��çal��t�rd�klar��süreçler�oldu�unu�görürsünüz.
Ayr�ca�olaylar�n�ayd�nlat�lmas��için�yap�lan�ara�t�rma�so-
ru�turma�ve�kovu�turmalar�n�kapat�lmas��da�hep�onlar�n�fa-
al�olarak�görevde�bulunduklar��zamanlara�denk�geliyor.��Dev-
letimizin�hükümetimizin�tüm�gücüyle�fetönün�üzerine�gi-
diyor�olu�uyla,�zaman�içinde�kapat�lan�tüm�bu�dosyalar�n
yeniden�aç�l�p�hakkaniyetle�gere�inin�yap�laca��ndan�hiç��üp-
hemiz�yoktur.�Hiçbir��eyin�gizli�kalmayaca��na�ve�adale-
tin�mutlak�surette�birgün�tecelli�edece�ine�olan�inanc�m�z
tamd�r.��ehadet�gibi�makamlar�n�en�yücelerinden�birine�nasp
olmu��bu�devlet�büyüklerimizi�sayg��ve�hürmetle�yâd�edi-
yor,�kendilerine�Allah(cc)’tan�rahmet�geride�kalanlar�na�da
sa�l�kl��huzurlu�uzun�ömürler�diliyoruz.�Tüm�milletimizin
ba���sa�olsun.

Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k�
Osman��ahin�GÜVEN

GAFFAR OKKAN
Ali�Gaffar�Okkan,�Sakarya�ili’nin�Hendek�ilçesinde�1952�y�l�nda�do�du.

30�Eylül�1970�tarihinde�Polis�Koleji'nden,�29�Eylül�1973�tarihinde�Polis�Aka-
demisi'nden�mezun�olarak��zmir��l�Emniyet�Müdürlü�ü'ne�Komiser�Yard�mc�s�
olarak�atand�.�Ayn��zamanda��stanbul�Üniversitesi�Siyasal�Bilgiler�Fakülte-
si�Kamu�Yönetimi�Bölümü�mezunudur.�Çe�itli�kademelerde�görev�ald�ktan
sonra,�1993'te�1.�s�n�f�emniyet�müdürlü�üne�terfi�ederek�Kars��l�Emniyet�Mü-
dürü�oldu.�1997'de�ise�Diyarbak�r��l�Emniyet�Müdürü�oldu.��24�Ocak�2001
günü�saat�17.40�sular�nda�Valilik�binas�na�do�ru�seyir�halindeyken��ehitlik
semti�Sezai�Karakoç�Bulvar�'nda�kurulan�pusuda��ehit�olan�Okkan,�evli�ve�2
çocuk�babas�yd�.�Okkan�ile�polisler�Mehmet�Kamal�,�Sabri�Kün,�Mehmet�Se-
petçi,�Atilla�Durmu��ve�Selahattin�Baysoy�da�hain�sald�r�da��ehit�dü�tü.Em-
niyet�Müdürü�Ali�Gaffar�Okkan,�yapt����çal��malarla�Diyarbak�rl�lar�n�sev-
gi�ve�sayg�s�n��kazand�.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEĞİNİ ESİRGEMEDİ
Görev�yapt����süre�boyunca�birlik�ve�beraberli�i�peki�tiren,�kentteki�hu-

zuru�en�üst�seviyeye�ç�karan�Okkan,�meslekta�lar��ve�hay�rseverlerden�top-
lad����yard�mlarla�ihtiyaç�sahibi�ailelerin�ve�ö�rencilerin�yüzünü�güldürdü.�Ok-
kan,�yediden�yetmi�e�her�ya�tan�ki�iyle�kurdu�u�iyi�ili�kilerle�Diyarbak�rl�-
lar�n�gönlünde�taht�kurdu.
Geceleri�tebdili�k�yafetle�s�k�s�k�esnaf��ziyaret�eden,�sokakta�kar��la�t���

vatanda�lara�cep�telefonu�numaras�n��veren��ehit�Okkan,�zaman�zaman�ma-
kam�arac�yla�yolda�gördü�ü�ya�l�lar��da�evlerine�b�rakt�.�Bu�sayede�talep�ve
s�k�nt�lar�n��iletme�f�rsat��bulan�Diyarbak�rl�lar,�s�k�s�k�emniyet�müdürünü�ma-
kam�nda�ziyaret�etti.
Geceleri�tebdili�k�yafetle�s�k�s�k�esnaf��ziyaret�eden,�sokakta�kar��la�t���

vatanda�lara�cep�telefonu�numaras�n��veren��ehit�Okkan,�zaman�zaman�ma-
kam�arac�yla�yolda�gördü�ü�ya�l�lar��da�evlerine�b�rakt�.�Bu�sayede�talep�ve
s�k�nt�lar�n��iletme�f�rsat��bulan�Diyarbak�rl�lar,�s�k�s�k�emniyet�müdürünü�ma-
kam�nda�ziyaret�etti.

KADIN POLİSLER İLK KEZ ONUN EMRİYLE TRAFİĞİ YÖNETTİ
Kad�n�polisler,�Diyarbak�r'da�ilk�kez�onun�emriyle�trafi�i�yönetti.��ki�kü-

çük�otomobil�alan�Ali�Gaffar�Okkan,�mavi�beyaz�renklere�boyatt����otomo-

billerde�2'�er�kad�n�polis�görevlendirdi.�Bir�otomobil�kay�p�çocuklar��topla-
y�p�ailelerine�teslim�etti,�di�eri�ise�yürümekte�zorlanan�ya�l�lar��gidecekleri
yerlere�ula�t�rd�.

ÇOCUKLARI EĞİTİME KAZANDIRDI
Sokakta�çal��t�r�lan�çocuklar�n�sorunlar�yla�da�yak�ndan�ilgilenen�Okkan,

ailelerine�destek�vererek�onlar�n�e�itimlerini�sürdürmesini�sa�lad�.�Yazd�k-
lar�m�z�n�yan�nda�daha�birçok�yazamad���m�z�örnek�hal�ve�hareket�sahibi�mü-
dürümüzün��ehadeti�tüm�milletimizi�derinden�yaralam��t�r.�Özellikle�Diyar-
bak�r�halk��say�n�müdürümüzün�sevgisini�her�daim�yüreklerinde�taze�tut-
maktad�r.���ehadetinden�sonra�yüzlerce�çocu�a�Ali�Gaffar�ismi�verildi.�Ali
Gaffar�ismi�Türkiye'nin�çe�itli�yerlerindeki�Polis�Meslek�Yüksekokulu,�so-
kak,�cadde�ve�salonlarda�ya�at�l�yor.�
Diyarbak�rl�lar�da�gönüllerinde�iz�b�rakan,�sevgiyle�yâd�ettikleri��ehidi-

ne�duydu�u�sevgi�ile�çocuklar�na�onun�ismi�verdi.�Kentte�"Ali�Gaffar"�ismi-
ni�ta��yan�142�çocuktan�baz�s�,�Okkan'��her�y�l�ölüm�y�l�dönümünde�Sakar-
ya'daki�mezar��ba��nda�yâd�ediyor.�Güneydo�u�illerimizde�devletimizle�hal-
k�n�aras�n��açmaya�çal��an�vatan�hainlerinin�korkulu�rüyas��haline�gelen�ve
planlar�n��alt�üst�eden�Gaffar�müdürümüz�maalesef�terör�bile�diyemeyece�i-
miz�kadar�a��r�bir�hadiseyle��ehit�edildi.�Allah(cc)��ehadetini�kabul�eylesin.
Merhametiyle�muamele�etsin.�Milletimizin�özellikle�Sakarya�ve�Diyarbak�r’n�n
ba���sa�olsun.

Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k.�Osman��ahin�GÜVEN

MUHS�N YAZICIO�LU
Muhsin�Yaz�c�o�lu�31�Aral�k�1954�tarihinde�Sivas'�n��ar-

k��la�ilçesine�ba�l��Elmal��köyünde�do�du.�Vefat��ise�25�Mart
2009,�tarihinde�Kahramanmara�'�n�Göksun�ilçesinde��ehit
oldu.��
Eski�Ülkü�Ocaklar��Genel�Ba�kan�,�19.,�20.,�ve�23.�dö-

nem�TBMM�Sivas�milletvekili�ve�Büyük�Birlik�Partisi'nin
kurucusu�ve�ilk�genel�ba�kan�d�r.��31�Aral�k�1954�günü�Ha-
lit�ve�Fidan�Yaz�c�o�lu�çiftinin�son�çocu�u�olarak�Sivas'�n
�ark��la�ilçesinin�Elmal��köyünde�do�du.�
�lk�ve�orta�ö�renimini��ark��la'da�yapt�ktan�sonra�Ankara

Üniversitesi�Veterinerlik�Fakültesi'ni�bitirdi.�E�i�Gülefer�Ya-
z�c�o�lu�ile�de�burada�tan���p�evlenen�Muhsin�Yaz�c�o�lu
iki�çocuk�babas��idi.
1968�y�l�nda��ark��la'da�Genç�Ülkücüler�Hareketi'ne�ka-

t�ld�.�Üniversite�e�itimi�için�1972'de�Ankara'ya�geldikten�son-
ra�da�Ülkü�Ocaklar��Genel�Merkezi'nde�görev�yapmaya�ba�-
lad�.�S�ras�yla�Ülkü�Ocaklar��Genel�Ba�kan�Yard�mc�l����ve
Ülkü�Ocaklar��Genel�Ba�kanl����yapt�.�1978�y�l�nda�faali-
yete�geçen�Ülkücü�Gençlik�Derne�i'nin�de�kurucu�genel�ba�-
kan��oldu.�Bu�dönemde�ya�anan�Bahçelievler�ve�Kahra-
manmara��katliamlar�yla�suçland�.�
Fakat�yarg��taraf�ndan�suçsuz�bulundu�ve�serbest�b�rak�ld�.

1980�sonras��yap�lan�yarg�lamalarda�da�be��y�l��hücrede�ol-
mak�üzere�yedi�buçuk�y�l�hapishanede�yatt�.�Daha�sonra�suç-
suz�bulundu�ve�beraat�etti.�
1978�y�l�nda�Abdullah�Çatl��ve�Mustafa�Pehlivano�lu�ya-

kalan�nca�Ankara'ya�geldiklerinden�bir�saat�kadar�sonra��u-
beye�telefon�açarak�"Bu�size�son�ihtar�m.�Abdullah�Çatl�'y�
b�rakmazsan�z�Ankara'n�n�150�yerinde�bomba�patlataca��z"
diyerek�emniyeti�tehdit�etti�i�rivayet�edilir.�Bir�iddiadan�iba-
ret�olan�bu�bilginin�bir�kesinli�i�yoktur.�
1978�y�l�nda�Alevî�vatanda�lara�kar���düzenlenen�kat-

liam�n�ÜGD�ba�kan��olarak�tertipçisi�olmakla�suçlanm��,�da-
ha�sonra�suçsuzlu�una�kanaat�getirilerek�beraat�etmi�tir.�1980
y�l�na�kadar�Milliyetçi�Hareket�Partisi'nde�Genel�Ba�kan�Mü-
�avirli�i�görevinde�bulundu.�
12�Eylül�1980'den�sonra�MHP�ve�Ülkücü�Kurulu�lar�Da-

vas�'nda�yarg�land�.�5.5�y�l��hücrede�olmak�üzere�7.5�y�l�Ma-
mak�Cezaevi'nde�kald�.�Burada�“Ü�üyorum”�adl��bir��iir�yaz-
d�.�Cezaevinden�ç�kt�ktan�sonra�cezaevindeki�ülkücüler�ve
onlar�n�ailelerine�yard�m�amac�yla�kurulan�Sosyal�Güven-
lik� ve� E�itim� Vakf�'n�n� ba�kanl���n�� yapt�.� Yaz�c�o�lu,
1987'de�Milliyetçi�Çal��ma�Partisi'ne�girdi�ve�genel�sekre-
ter�yard�mc�l����görevinde�bulundu.�
20�Ekim�1991�Milletvekili�Genel�Seçimlerinde,�Refah�Par-

tisi,�Milliyetçi�Çal��ma�Partisi�ve�Islahatç��Demokrasi�Par-
tisi'nin�olu�turdu�u�ittifak�bünyesinde�milletvekili�aday��olan
Muhsin�Yaz�c�o�lu,�Sivas'tan�milletvekili�seçildi.�
Yaz�c�o�lu,�7�Temmuz�1992'de�"içinde�bulundu�u�par-

tinin�siyasî�anlay���yla�uyu�amad���"�gerekçesiyle�be��mil-
letvekili�arkada���ile�beraber�MÇP'den�ayr�ld�.�
29�Ocak�1993'te,�MÇP'den�ayr�lan�bir�grup�arkada���ile

beraber�Büyük�Birlik�Partisi'ni�(BBP)�kurdu�ve�partinin�ge-
nel�ba�kan��oldu.�24�Aral�k�1995�tarihinde�yap�lan�erken�ge-
nel�seçimlerde�ANAP-BBP�ittifak�ndan�20.�dönem�Sivas�mil-
letvekili�olarak�yeniden�TBMM'ye�girdi.�28��ubat�1996�y�-
l�nda�ANAP'tan�istifa�ederek,�BBP'ye�döndü.�
8�Ekim�2000�tarihindeki�4.,�20�Temmuz�2003�tarihli�5.

ve�30�Nisan�2006�tarihli�6.�Ola�an�ve�15�Nisan�2007�tarihli
2.�Ola�anüstü�Büyük�Kurultaylarda�yeniden�genel�ba�kan
seçildi.�22�Temmuz�2007�seçimlerinde�Sivas'tan�ba��ms�z
milletvekili�olarak�TBMM'ye�girdi�ve�seçimlerden�önce�b�-
rakt����BBP�genel�ba�kanl���na�tekrar�seçildi.�
2009'da�yerel�seçimler�için�ilk�kez�helikopter�kiralaya-

rak�mitinge�kat�lan�Muhsin�Yaz�c�o�lu,�tüm�imkâns�zl�klara
ra�men�seçimler�için�iddial�yd�.�
Yaz�c�o�lu'nun�da�içinde�bulundu�u�helikopter,�25�Mart

2009�tarihinde�Ça�layancerit�mitinginin�ard�ndan�Yozgat'ta
yapaca���mitinge�giderken�Ke��Da��'na�dü�tü.�Bölgede�ya-
p�lan�arama�çal��malar��sonras�nda�Muhsin�Yaz�c�o�lu�ve
beraberindeki�5�ki�inin�cans�z�bedeni,�Ke��Da���Kurudere
Kanl�çukur� mevkisinde� bulundu.� Yaz�c�o�lu,� 31� Mart
2009'da�Ankara'da�son�yolculu�una�u�urland�.�Yaz�c�o�-
lu'nun�naa��,�vasiyeti�üzerine�Taceddin�Dergâh�’na�defne-
dildi.�
Vefat�n�n�ard�ndan�Muhsin�Yaz�c�o�lu'nun�ismi,�Sivas

ve�Anadolu'nun�birçok��ehri�ile�Pakistan�gibi�dost�ve�kar-
de��ülkelerde�cadde,�park�ve�okullara�verildi.�Vatan��mil-
leti�için�cansiperane�bir��ekilde�çal��an�mücahit�bir�insan-
d�.�Vefat��birçok�soru�i�aretini�içerisinde�bar�nd�r�yor.�Fe-
töcülerin�büyük�organize�hareketi�sonucunda��ehit�edildi
Muhsin�Ba�kan.�Kimsenin��üphesi�olmas�n�ki�bu�micahit�ba�-
kan�n�ölümü�en�ince�ayr�nt�s�na�kadar�ortaya�ç�kar�lacak.
Kimsenin�yapt����yan�na�kar�kalmayacak.��
Say�n�Cumhurba�kan�m�z�Recep�Tayyip�ERDO�AN�Bey

ve��çi�leri�Bakan�m�z�Say�n�Süleyman�SOYLU�Bey’in�des-
tekleri�ve�gayreti�sayesinde�tüm�faili�meçhuller,�tüm�suikastler
çözülecek.�Vatana�millete�ihanet�eden�tüm�hainlerin�yapt�klar�
yanlar�na�kar�kalmayacak.�
Mutlak�surette�herkes�etti�inin�kar��l���n��bulacak.�Bu�ve-

sile� ile�Muhterem�Muhsin�YAZICIO�LU�Ba�kana�AL-
LAH’tan�rahmet�dilerken�geride�kalanlar�na�sab�r,�sa�l�k�ve
huzurlar�temenni�ediyorum.�Vatan�sa�olsun..
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TURGUT ÖZAL
Sekizinci�Cumhurba�kan��Turgut�Özal,�13�Ekim�1927�ta-

rihinde�Malatya'da�dünyaya�geldi.�Özal,�"Büyük�Türkiye"
hayali�pe�inde�66�y�ll�k�ömrünü,�Türkiye'de�özgür�ve�sivil
bir�de�i�im�için�att����ad�mlarla�geçirdi.�
"Büyük�Türkiye"�hayali�pe�inde�66�y�ll�k�ömrünü,�Tür-

kiye'de�özgür�ve�sivil�bir�de�i�im�için�harcayan�Türkiye�Cum-
huriyeti'nin�8'nci�Cumhurba�kan��merhum�Turgut�Özal,�"Bi-
reyin�devlet�için�var�oldu�u"�anlay����yerine,�"devletin�bi-
rey�için�var�oldu�u"�anlay���n��Türkiye�kamuoyunun�gün-
demine�ta��yan�lider�oldu.�Turgut�Özal'�n�siyasi�hayat��1977
genel�seçimlerinde�Milli�Selamet�Partisi'nden��zmir�Mil-
letvekili�aday��olmas�yla�ba�lam���ancak�milletvekili�seçi-
lememi�ti.�1979�sonlar�na�do�ru�Ba�bakanl�k�Müste�ar��ola-
rak�atanan�Özal,�ayn��dönemde�Devlet�Planlama�Te�kilat�
Müste�arl����görevini�de�vekaleten�yürütmü�tü.�
Bu�özelli�i�nedeniyle�Özal,�hem�DPT�Müste�arl����hem

de�Ba�bakanl�k�Müste�arl����yapm���Türkiye'nin�tek�ba�-
bakan��ve�Cumhurba�kan�yd�.�Türkiye�ekonomisini� libe-
ralle�tirmeyi�hedefleyen�ve�"24�Ocak�Kararlar�"�olarak�bi-
linen�geni��çapl��program�n�haz�rlanmas�nda�önemli�rol�oy-
nayan�Özal,�o�dönemde�gösterdi�i�etkinlik�nedeniyle�"san-
dalyesiz�bakan"�s�fat�n��alm��t�.�
12�Eylül�1980�darbesi�sonras�nda�Bülend�Ulusu�Ba�ba-

kanl���nda�kurulan�44.�Hükümet'te�Devlet�Bakan��ve�Ba�-
bakan�Yard�mc�l����görevine�getirilen�Özal,�14�Temmuz
1982'de�bu�görevinden�istifa�etti.��stifas�n�n�ard�ndan�20�Ma-
y�s�1983'te�Anavatan�Partisi'ni�kuran�Özal,�ayn��y�l�yap�lan
genel�seçimlerde�partisinin�birinci�gelmesi�üzerine�45.�Hü-
kümeti�kurmakla�görevlendirildi.
1983'ten�1991'e�kadar�aral�ks�z�olarak�tek�ba��na�iktidarda

kalmay��ba�aran�Anavatan�Partisi,�1996�ile�2002�y�llar��ara-
s�nda�da�çe�itli�koalisyon�hükümetlerinin�içinde�yer�ald�.�Ana-
vatan� Partisi,� 1987'de� gerçekle�en� genel� seçimlerinden
tekrar�birinci�parti�olarak�ç�kt��ve�Özal,�Ba�bakanl�k�kol-
tu�unu�korudu.

SUİKASTE UĞRADI
Özal,�18�Haziran�1988'de�Ankara�Atatürk�Spor�Salonu'nda

düzenlenen�Anavatan�Partisi'nin�2.�Ola�an�Kongresi'nde�yap-
t����konu�ma�s�ras�nda�u�rad����silahl��sald�r��sonucu�sa��elin-
den�yaraland�.�Yaral��halde�kürsüye�yeniden�ç�kan�Turgut
Özal,�"Bilhassa�belirtmek�istiyorum,�Allah'�n�verdi�i�öm-
rü,�O'nun�iste�inden�ba�ka�alacak�yoktur,�biz�de�O'na�tes-
lim�olmu�uzdur."
ifadelerini�kullanm��t�.�Suikast��gerçekle�tiren�Kartal�De-

mira��isimli��ah�s,�sald�r��sonras�nda�yakaland��ve�yarg�la-
ma�sonucunda�idama�mahkum�edildi.�Ancak�daha�sonra�ce-
zas��20�y�l�hapis�cezas�na�çevrilen�Demira�,�4�y�l�hapis�yat-
t�ktan�sonra�Turgut�Özal�taraf�ndan�1992�y�l�nda�affedildi.
31�Ekim�1989’da�Türkiye�Büyük�Millet�Meclisi�taraf�ndan
Türkiye�Cumhuriyeti'nin�sekizinci�Cumhurba�kan��olarak
seçilen�Özal,�9�Kas�m�1989�günü�görevine�ba�lad�.�
Turgut�Özal,�ekonomik�alanda�att����önemli�ad�mlar�n�ya-

n��s�ra,�dönemin�büyük�sorunlar��aras�nda�yer�alan�terörle
mücadele�konusunda�da�farkl��bir�strateji�izledi.�Terörle�mü-
cadele�konusunda�ilk�kez�sivil�inisiyatifi�devreye�sokan�Özal,
sorunun�çözümü�için�pek�çok�görü�me�gerçekle�tirdi�ve�ra-
porlar�haz�rlatt�.�
Cumhurba�kan��Özal'�n�askeri�güç�kullan�m��d���ndaki

önerilerini�belirtmesinden�sonra�bölgede�patlak�veren�olay-
lara�kar��,�bu�konuda�geri�ad�m�atmayaca��n�n�sinyalini�"Kürt
meselesini�mutlaka�çözece�im.�Bu�benim�milletime�yapa-
ca��m�son�hizmetim�olacakt�r."�
sözleriyle�verdi.�Bu�kapsamda,�Cumhurba�kan��Özal'�n

Celal�Talabani�ile�12�Mart�1991'de�Çankaya�Kö�kü'nde�yap-
t����görü�me�"Devletin�PKK�ile�dolayl��yoldan�ilk�temas�"
olarak�yorumland�.�Görü�meden�k�sa�süre�sonra�26�Mart
1991'de�Der�Spiegel�dergisine�bir�aç�klama�yapan�Talaba-
ni,�Özal’�n�"Kürtlere�özerklik�verece�ini"�söyledi�ini�iddia
etmi�ti.�Turgut�Özal,�1992'nin�Mart�ay�nda�DEP�milletve-
killeri�Ahmet�Türk,�S�rr��Sak�k�ve�Orhan�Do�an'��Kö�k'te
kabul�ederek,�onlarla�da�bir�görü�me�gerçekle�tirdi.�S�rr��Sa-
k�k,�görü�menin�ard�ndan�Özal'�n�kendilerine�"Genel�af�ç�-
kar�p,� sorunu�kökünden�çözece�ini"�belirtti�ini� aç�klad�.

VEFATI NEDENİYLE ÇABALARI SONUCA ULAŞAMADI
Ancak�Turgut�Özal'�n,�sorunun�çözümüne�ili�kin�çaba-

lar�,�17�Nisan�1993'te�vefat�etmesi�nedeniyle,�sonuca�ula-
�amad�.�Ölümünden�19�y�l�sonra�2012'de�"cinayet�sonucu
öldü�ü"�yönündeki�iddialar�nedeniyle�otopsi�yap�lmas��için
Özal'�n�mezar��aç�ld�.�
Ankara�Cumhuriyet�Ba�savc�l���,�otopsi�raporuna�göre,

mevcut�bilgi�ve�bulgularla�Özal'�n�kesin�ölüm�sebebinin�tes-
pit�edilemedi�ini�bildirdi.��
Milletine�bayra��na�a�k�derecesinde�ba�l�,�samimi�dini

ya�ant�s��ile�örnek�gösterilebilecek�bir�insan�olarak�Say�n
ÖZAL�e�ine�az�rastlan�labilecek�bir��ahsiyettir.�
Devlet�görevine�ba�lad����ilk�günden�itibaren�bedeli�ne

olursa�olsun�do�ru�olan��yapmay��kendine��iar�edinmi��olan
Say�n�ÖZAL�bu�anlamda�tüm�devlet�adamlar�m�za�örnek�ol-
mal�d�r.�Cennet�mekân�Abdülhamit�Han�gibi�cesur�ve�mü�-
fik�suikastçisini�affedebilecek�kadar�da�merhametli�ve�âli-
cenap�bir�insand�r.�
Kay�tlarda�ölüm�sebebinin�tespit�edilememi��olmas��ya-

z�yor�olsa�da�Say�n�Cumhurba�kan�m�z�Turgut�ÖZAL�bi-
ze�göre��ehittir.�
Ölümünden� 20� y�l� sonra� aç�lan� mezar�ndan� vücudu

büsbütün�ve�çürümemi��halde�ç�km���olmas��da�bu�AL-
LAH(cc)�makam�n��ali�eylesin.�Kendisine�merhametiyle�mua-
mele�eylesin.�Devletimiz�ve�milletimizin�ba���sa�olsun.
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Hayat�n�ve�ölümün�yarat�c�s��Allah’t�r.�Ruhun�bedene�üf-
lenmesi�ya�am�,�bedenden�ayr�lmas��ölümü�ifade�eder.�Al-
lah�insan��çamurdan�ve�sudan�yarat�p�sonra�da�ona�ruhun-
dan�üflemi�tir.��ehitlik�mertebesi�ise�en�kutsi�mertebeler-
dendir.
�nsan�n�gayb��bilme�konusundaki�çaresizli�i,�ölece�i�za-

man��bilemeyi�i,��ahirette�durumunun�ne�olaca���hakk�ndaki
endi�eleri�ömür�boyu�pe�ini�b�rakmaz.�Allah�dilemedikçe
hayat�da�ölüm�de�olmaz.�Hiç�kimse�nerede�ve�nas�l�ölece-
�ini�bilemez.
Allah’�n�verdi�i�can��Allah’tan�ba�kas��alamaz.�Bir�in-

san�n�Allah’�n�verdi�i�can��kasti�olarak�almas��çok�büyük
bir�günaht�r.�Bu�Allah’a��irk�ko�makt�r;�ancak�Allah�yolunda
Allah’�n�r�zas�n��almak�için�sava�an,�vatan��ve�inançlar��u�-
runa�kendini�müdafaa�eden,�bu�u�urda�can�n��kaybeden�ki-
�i��ehit�olur.��ehit�olarak�ölen�mümin,�Allah�kat�nda��ehitlik
mertebesiyle�mükâfatland�r�l�r.�Bu�bir�Müslüman’�n�ula-

�abilece�i�en�ulvi�makamd�r.
Müslümanl�k�bar���dinidir.�Sava�may��zorunlu�olmad�kça

tasvip�etmeyen��slam�dini�insana�sava�may�;�ancak�hak-
s�zl�klar�kar��s�nda�sald�r�ya�u�rad�klar�,�vatan�n�,�milleti-
ni,��rz�n�,�namusunu,�mal�n�,�mülkünü,�inançlar�n��korumak
zorunda�kald�klar��zaman�emreder�ve�bu�u�urda�ölen�ki�i-
leri��ehit�olarak�kabul�eder.
Kur’an-��Kerim’de�yer�alan��u�ayet��ehitlik�mertebesi-

ni�aç�klar:
“Allah,�müminlerden�mallar�n��ve�canlar�n�,�onlara�(ve-

rilecek)�cennet�kar��l���nda�sat�n�alm��t�r.�Onlar,�Allah�yo-
lunda�sava��rlar,�öldürürler�ve�öldürülürler.�(Bu),�Allah�üze-
rine�hak�bir�vaattir…”�(Tevbe�Suesi,�111.�Ayet)
Dini�anlamda��ehit;�Allah’�n�r�zas�n��kazanmak�için�Al-

lah�yolunda�sava��rken�öldürülen�Müslüman�demektir.�Müs-
lümanlar�için�de�en�ilahi�amaç,�Allah�kelimesinin�yüceltil-
mesidir.��nsan�bu�u�urda�en�k�ymetli��eyi�olan�can�n��feda
eder.
Vatan�u�runa,�din�u�runa�ölmeyi�göze�alan�Müslüman,

bu�makam�n�yüceli�ini�bilir.��ehit�olarak�ölmek,�bir�Müs-
lüman’�n�en�çok�arzu�etti�i��eydir.�Çünkü��ehit�olarak�öl-
mek�isteyen�ki�i,�o�mertebeye�yükselmenin�kar��nda�alaca��
mükâfat�n,�ödülün�fark�ndad�r.
�ehit�olan�Müslüman�cennete�gider.�Cennet�sonsuz�bir

mutluluk�yeridir.��yi�bir�Müslüman’�n�dünya�hayat�ndaki�bü-
tün�ameli,�Allah’�n�ona�vaat�etti�i�cennete�girme�ve�cema-
lini�görme�çabas�d�r.�Bütün�hayat��boyunca�bu�u�urda�iba-
det�ederken�Allah�yolunda�ölen�Müslüman�buna�o�anda�na-

il�olmu�tur.�Bu�her�Müslüman’a�nasip�olmayan�çok�yüce
bir�and�r.�Allah�yolunda��ehit�olana�cennet�hediye�edilmi�tir.�
Peygamber�Efendimiz;��ehitlik�mertebesinin�güzelli�i-

ni�ve�kazand�rd����ayr�cal����anlatmak�için�“Nefsim�kudret
elinde�olan�Allah’a�yemin�ederim�ki,�Allah�yolunda�sava-
��p�öldürülmeyi,�sonra�diriltilip�yine�öldürülmeyi,�sonra�di-
riltilip�yine�öldürülmeyi�ne�kadar�çok�isterdim.”�diyerek�an-
latmaya�çal��m��t�r:
“Allah�yolunda�öldürülenlere�gelince,�Allah�onlar�n�yap-

t�klar�n��bo�a�ç�karmaz.”�(Muhammed,�4)
Allah�yolunda�ölen�insan�normal��ekilde�vefat�eden�in-

sanlardan�derece�olarak�üstündür.�Allah’a�inanan�Allah�yo-
lunda�sava�an�kul��ehit�olursa�Allah�onu�cennetiyle�mükâ-
fatland�r�r.�Vatan�u�runa�din�u�runa�can�n��feda�eden�Müs-
lüman,�Allah�kat�nda�peygamberlik�mertebesinden�sonra�en
büyük�mertebeye�ula��r.�
Allah�yolunda�ölmek�s�radan�bir�i��de�ildir.�Onun�için

�ehitleri�ölü�saymak�do�ru�de�ildir.�Ölmek�ruhun�beden-
den�ayr�lmas�d�r.�Burada�ölen�ruh�de�il�bedendir.�Fakat�öl-
dükten�sonra�bedenden�ayr�lan�iyilerin�ruhu,�ahiretteki�en
güzel�makamda�yerini�al�r.�Burada�bahsedilen�“�ehitler�öl-
mez”�ifadesi�de��ehidin�Allah�yolunda�can�n��feda�etti�i�için
ona�öteki�âlemdeki�en�güzel�yere�lay�k�görülmesi,�ruhunun
r�z�kland�r�lmas�d�r.
“Allah�yolunda�öldürülenlere�‘ölüler’�demeyiniz.�Bila-

kis�onlar�diridirler,�lakin�siz�anlayamazs�n�z.”(Bakara�Su-
resi,�154.�Ayet)
Âlemlerin�yarat�c�s��olan�Allah�yolunda��ehit�olmak�bir

Müslüman’�n�arzu�etti�i�ölüm��eklidir.�Allah’�n�iyi�kulla-
r�na�nasip�etti�i�bu�yüce�mertebeye�ula�anlar��dünya�âleminde
anarken�üzerimizdeki�haklar�n��ödemek�için�dua�etmek�de
bizim�vazifemizdir.��ehit�olan�insanlar�n�kul�hakk��d���n-
daki�bütün�günahlar��affedilir.�
�ehit�olmak,�herkese�nasip�olmayan�büyük�bir��ereftir�ve

müminler�için�mükemmel�bir�nimettir.�Güzel�bir��ekilde�ya-
�amak,�ondan�sonra�Allah�yolunda�O'nun�r�zas��için��ehit
olmak,�her�müminin�hayal�etti�i�bir�mutluluktur.��man�sa-
hibi�olan�insan�n�böyle�bir��uur�ve�dü�ünce�ile�ya�amas�,�Pey-
gamberimiz�Hz.�Muhammed�(asm)�taraf�ndan�ne�kadar�gü-
zel�bir��ekilde�övülmü�tür!
Bu�say�m�zda�gönlümüz�isterdi�ki�tüm��ehitlerimizi�ta-

n�tal�m,�kendilerinden�bahsedelim.�Takdir�edersiniz�ki�bu-
na�vaktimiz�ve�imkân�m�z�yetmez.�Elimizden�geldi�i�ölçüde
canlar�n��vatanlar��u�runa�feda�ederek�bu�önemli�makama
eri�en�devlet�görevlilerimizi,�büyüklerimizi�payla�maya�ça-
l��t�k.�
Herbirinin�gönlümüzdeki�yeri�birbirinden�özel�ve�de-

�erlidir.�Onlar�vatan��milleti�bayra���için�en�de�erli�var-
l�klar�ndan�canlar�ndan�geçtiler.�Bu�fedakârl�klar�na�kar��-
l�k�Allah�(cc)�lütfu�ile�onlar��ahiret�yurdunda�sonsuz�mut-
lulu�a�eri�tirdi.�
Rabbim�bizlere�de�Allah�yolunda,�vatan,�millet,�din,�mu-

kaddesat�u�runa�can�vermeyi�nasip�eylesin.�Tüm��ehitleri-
mize�Cenab-��Allah’tan�rahmet�diliyor,�geride�kalanlar�na
da�sa�l�kl��huzurlu�uzun�ömürler�niyaz�ediyoruz.�Ruhlar�-
n�z��ad,�makamlar�n�z�a’li�olsun.

ŞEHADET

Osman Şahin
GÜVEN
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Tüm�Türkiye’yi�derin�bir�üzüntü�ve�kedere�bo-
�an�elim�kaza.�Devletin�ve�milletin�evlatlar�n-
dan�10�yi�it�ebedi�istirahatgahlar�na��ehadet�mer-
tebesi�alarak�yürüdüler.
Bingöl’den�havalanan,�içinde�8.�kolordu�Ko-

mutan�m�z�Osman�Erba�’�n�da�bulundu�u�heli-
kopter�hava�muhalefeti�ve�teknik�bir�ar�za�do-
lay�s�yla�dü�tü.��lk�belirlemelere�göre�9��ehit�4
yaral�m�z�n�oldu�u�haberleri�gelirken�sonras�n-
da��ehit�say�m�z�n�10�a�yükseldi�ini�üzülerek�ö�-
rendik.
Kaza�mahalli�ve�yetkili�makamlardan�al�nan

bilgilere�göre��ehit�olan�askerlerin�ve�kimlik�bil-
gileri�belli�oldu.�
�ehit�olanlar�n�isim�listesi��öyle;
Korgeneral�Osman�Erba�,�
Albay��entürk�Ayd�nyer,�
Yüzba���Salih�Sar�o�lu,�
Yüzba���Tayfun�Kure��
Yüzba���Gökhan�Uysal
Astsubay�Nazmi�Y�lmaz�
Astsubay�Mehmet�Demir
Astsubay�Ömer�Ululu�
Astsubay��ükrü�Karadirek
Uzman�Çavu��Tolga�Demirci�
Uzman�Çavu��Hakan�Gül�
Osman�Pa�am�Türk�Silahl��Kuvvetleri’nin�ye-

ti�tirdi�i�çok�de�erli�komutanlar�ndand�.�Ken-
disiyle� uzun� y�llar� çal��ma� �erefine� eri�tim.
Devletine�milletine�çok�ba�l�,�bayra��n��a�k�de-

recesinde�seven,�emrindeki�personeline�kar���son
derece�mü�fik�ve�merhametli�bir�ki�iydi.�Yoz-
gat�Yerköy’lü�olan�merhum�Erba��bundan�7�ay
önce�de�annesini�ahirete�yolcu�etti.�Annesinden
7� ay� sonra� da� kendisi� �ehitlik� mertebesiyle
Rahmet-i�Rahman’a�kavu�tu.�5�y�ld�r�8.�Kolor-
du�Komutanl����görevini�yürütmekte�olan�ER-
BA�,�ömrü�vefa�etseydi�bu�seneki�YA�� top-
lant�s�nda�Orgeneral�olmay��bekliyordu.�
15�Temmuz�darbe�giri�imi�s�ras�nda��ehit�olan

polis�Aytekin�Kuru�ve�Sevda�Güngör�ile�Piya-
de�Uzman�Çavu��Halit�Ya�ar�Mine�için�Adana'da
Sabanc��Merkez�Camii'ndeki�cenaze�törenine�ka-
t�lan�Osman�Erba�,�"Türk�askeri�katil�olamaz.
Katil�Türk�askeri�de�ildir.�
Onlar�Türk�askeri�de�il�katiller"�diyerek�ba-

��rm��t�.��ehit�ailelerine�sar�l�p�"A�lamay�n"�di-
yerek�teselli�eden�ERBA��"Türk�askeri�vatan-
da��n��öldürmez�vatanda��na�kur�un�s�kmaz"�de-
mi�ti.�Erba�'�n,�3��ehidin�ailesine�sar�l�p�teselli
etmesi�s�ras�nda�duygulu�anlar�ya�anm��t�.Dün-
ya�hayat��böyledir�i�te.�
K�sa�bir�zaman�önce�bir�arada�bulundu�umuz

birlikte� foto�raf�çektirdi�imiz�sayg�de�er�ko-
mutan�m�n��imdi��ahadet�haberini�yazmaya�ça-
l���yorum.��nan�l�r�gibi�de�il.�
Ölüm�her�canl�n�n�ba��na�gelecek�olan�kaç�-

n�lmaz�sondur.�Ölümünün�ne��ekilde�olaca��n�
belirleyebilmek�ise�ki�inin�kendisinin�elindedir.
Peygamber�Efendimiz�“Nas�l�ya�arsan�z�öyle

ölürsünüz.�Nas�l�ölürseniz�mah�er�günü�öyle�di-
rilirsiniz”�buyurmu�tur.�Hayattayken�bayra���için
ya�ayanlar�n�üzerine�öldüklerinde�u�runa��ehit
olduklar�� bayrak� örtülüyor.� Bayra��na� ihanet
edenler�de�ya�hapisahanelerde�çürüyor�ya�da�bi-
rer�le��parças��olarak�topra��n�alt�n��boyluyor.�
15�Temmuz�hain�darbe�te�ebbüsü�esnas�nda

devletinin�yan�nda�durarak�hainlere�asla�prim�ver-
meyen� ERBA�,� FETÖ'cü� Tugay� Komutan�
Tu�general�Murat�Soysal�için�vur�emri�ç�kar-
m��t�.�Korgeneral�ERBA�,�15�Temmuz'da�FE-
TÖ'cülerin�darbe�giri�imi�s�ras�nda�darbecilere
kar���gelerek�Adana'da��ncirlik�Üssü'nün�darbeye
dâhil�edilmemesinde�önemli�bir�rol�oynam��t�.�
Darbe� giri�imi� nedeniyle� tutuklanan� FE-

TÖ'cü�üs�komutan��Bekir�Ercan�Van'�n�sözleri
de� bunun� adeta� bunun� bir� deliliydi.� Darbeci
Van'�n,�Korgeneral�Erba�'a,�"Biz�sizi�gözalt�na

almaya�geliyorduk,�siz�bizi�ald�n�z"�demi�ti.�Mil-
li�Savunma�Sanayii�Teknolojilerimize�olan�des-
te�i�de�göz�doldurur�nitelikteydi.�Silahl�/Silah-
s�z��nsans�z�Hava�Araçlar�m�z�n�tekâmülü�nok-
tas�ndaki�rolü�de�takdire��ayand�.�Ne�demi��ata-
lar�m�z�at�ölür�meydan�kal�r�yi�it�ölür��an�kal�r.
Osman�Pa�am�n�ard�ndan�söylenen�sözler�hep
kahramanl���,�millili�i,�merhameti,�cesareti�fe-
raseti�ile�ilgili.�Osman�Pa�am�n�ismi�her�söy-
lendi�inde,�her�akla�geldi�inde��an��da�berabe-
rinde�zikredilecek.
Elbette�bu�hadise�akla�muhtelif�soru�i�aret-

lerini�getirmektedir.�Bu�bir�terör�hadisesi�midir
yoksa�fetö�kal�nt�lar�n�n�yapt�klar��bir�sabotaj�ih-
timali�var�m�d�r�ilerleyen�zamanlarda�beraber-
ce�görece�iz.�Bundan�2�ay�önce�baz��hain�fetö-
cü�twitter�hesaplar�ndan�Say�n�Cumhurba�ka-
n�m�z,�Say�n�Milli�Savunma�Bakan�’m�z,�Say�n

M�T�Ba�kan�m�z�ve�Say�n��ehit�Korgeneral�Os-
man�ERBA��Bey’in�hedef�gösterildi�i�twitler
at�ld���� kula��m�za� gelen� bilgiler� aras�ndad�r.
E�er�varsa�faillerin�bulunaca���hususunda�hal-
k�m�z�müsterih�olsun.�
Böyle�bir�durum�yok�idi�ise�de�devletimizin

her�türlü�ihtimali�göz�önünde�bulundurarak�ge-
rekli�tahkikatlar��yapaca��ndan�kimsenin��üphesi
olmas�n.Bu�vesile�ile�can�evimizde�kapanma-
yacak�yaralar�açan�bu�elim�hadisede��ehit�olan
kahramanlar�m�za�Cenab-��Allah’tan�rahmet,�ya-
ralananlara�da�acil��ifalar�diliyorum.�
Tüm�milletimize,�Türk�Silahl��Kuvvetlerimize,

Emniyet�Te�kilat�m�za,�Milli��stihbarat�Te�ki-
lat�m�za,�Jandarma�Genel�Komutanl���m�za�ba�
sa�l���� diliyorum.� Hepimizin� ba��� sa�olsun.
Vatanlar��u�runa�canlar�n��feda�eden�bu�kahra-
manlar�m�z��asla�unutmayaca��z.�
Allah�hepinizden�raz��olsun.�Allah�hepinize

merhametiyle�muamele�etsin.�Bizleri�cennette�ka-
vu�tursun�in�Allah.

Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k.�
Osman��ahin�GÜVEN

OSMAN ERBA� VE EK�B�

Teröre,�kelime�anlam��olarak�bakt���m�zda�herhangi�bir
sebebe�matuf�olmak�üzre�insanlar�aras�nda�korku�ve�panik
yaratmak,�belli�bir�amaç�u�runa�huzur�kaç�rmak,�infial�uyan-
d�rmak�diyebiliriz.�Bu�sayd���m�z�maksatlarla�bire�bir�i�-
lenen�bir�suçtan�tutun,�ulusal�ve/veya�uluslar�aras��boyut-
ta�gerçekle�tirilen�her�türlü�eyleme�kadar�çe�itli�kademeleri
mevcuttur.�
Asl�nda�terör�eylemi,�bu�fiili�gerçekle�tiren�ki�i�ya�da�ki-

�ilerin�niyetiyle�do�ru�orant�l�d�r.�Örne�in;�bir�yerde�bir�te-
rör�örgütü�ad�na�bir�bomba�patlat�ld���nda�bu�terör�eylemidir.
Fakat�ayn���iddette�bir�tüp�patlad���nda�ya�da�herhangi�bir
i��kazas��dolay�s�yla�patlama�oldu�unda�buna�terör�eylemi
demeyiz.�Elde�edilmeye�çal���lan�maksat�bu�hususta�belir-
leyici�unsurdur.
Teröristlerce�giri�ilen�bir�bombal��eylem�terör�faaliyeti

iken,�güvenlik�birimlerimizin�ülkemizi�savunmaya�yönelik
benzer�ya�da�daha�büyük��iddetli�savunma�hamleleri�me�-
ru�müdafaad�r.Devlet,�ilk�ça�lardan�beri�insanlarca�hep�kut-
sal�bir�güç�say�lm��,�insanlar�bu�gücü�elde�etmek�için�ge-
rek�legal�gerek�illegal�faaliyetler�içerisinde�olmu�lard�r.�Me�-
ru�yollardan�devleti�yönetmek�istemeye�yönelik�çal��malar
kanuni�bir�hak�iken�gayrime�ru�tüm�niyet�ve�eylemler�suç
say�lm��,�basitinden�büyü�e�do�ru�hareketler�ise�devletin
bütünlü�üne�yönelik�i�lenen�suçlar�kapsam�na�al�nm��t�r.
Yukar�da�bahsetti�imiz�bilgiler������nda�devam�edecek

olursak,�Türkiye�15�Temmuz�2016�da�tarihinin�en�büyük�te-
rör�eylemini�ya�ad�.�Bu�olaya�kadar�gerçekle�en�terör�ey-
lemlerinde�belki�say�ca�bu�olaydakinden�çok�daha�fazla��e-
hitler�verdik.�Fakat�bu�hadise,�y�llar�boyu�süren�sistemli�ve
gizli�çal��malar�neticesinde,�devlet�imkanlar�yla�devletin�bö-
lünmez�bütünlü�üne�yap�lm���en�büyük�sald�r��niteli�indeydi.
1960�y�l�nda��zmir’de�ortaya�ç�kan�bu�virüs,�70�lerde�ken-

dini�Allah�r�zas��için�birbiriyle�yard�mla�an�bir�topluluk,�80
lerde�devletine�sad�k�bir�hizmetkar,�90�larda�elinde�devle-
tin�k�smen�de�olsa�bir�k�s�m�gücünü�tutan�ve�kendini�hal-
ka�kar���bu�vasf��ile�cazip�k�lan�dünyaya�yay�lm���bir�ha-
reket,�nihayetinde�de�nerdeyse�devletin�tüm�kademelerin-
de�kritik�noktalar��elinde�tutmaya�muktedir�olmu��bir�güç
olarak�kar��m�za�ç�kt�.
10�y�lda�bir�yap�lan�tüm�darbelere�insan�m�z�al��k�n�ol-

makla�birlikte,�Türkiye�böylesini�ilk�defa�görmü�tü.�Ön-
cekilerde�sadece�yönetimi�ele�almak�için,�sadece� �hükü-
metlere�kar���yap�lan�darbeler,�bu�defa�halk�n�imkanlar�y-
la�al�nm���olan�tüfe�iyle,�tank�yla,�uça��yla�nerdeyse�top-
yekün�halka�kar���yap�lm���kanl��bir�terör�eylemi�haline�gel-
di.�Bu�olu�umu�y�llard�r�birileri�asl�nda�farketmi�ti.�Ama
maalesef�bu�ki�iler�nedense�hep�susturuldu.
Cumhuriyet�tarihimizin�en�kara�günü�vasf�n��ta��yan�bu

tarih�sonras�nda�devletimizin�ba�latt����ar�nma�çal��mala-
r�yla�birlikte��tahminlerin�çok�üzerinde�bir�yap�lanma�ile�kar-
���kar��ya�oldu�umuz�görüldü.�Samimi�bir�niyetle�yola�ç�k-
t���na�inan�lan�küçük�bir�olu�um,�içinde�gizledi�i�art�niyetle
birlikte�devasa�bir�canavara�döndü�ü�esnada�niyetini�orta-

ya�koyarak,�asl�nda�bir�terör�örgütü�oldu�unu�tüm�dünya-
ya�hayk�rd�.�Yap�lan�inceleme�ve�ara�t�rmalar�sonucunda
devlet�ar�ivlerimizde�suç�kayd��bulunan�terör�örgütlerinin
neredeyse�tam�n�n�fetö�ismini�verdi�imiz�bu�örgütün�ye-
ti�tirdi�i,� eylemlerini� muhtelif� kurumlarda� bulunan� ele-
manlar�ndan�ald����destekler�vas�tas�yla�devam�ettirebildi-
�i�anla��ld�.
Kendini�kürt�halk�n�n�temsilcisi�olarak�isimlendiren�ve

30�y�l��a�k�n�süredir�eylemlerine�bir�türlü�son�darbeyi�vu-
ramad���m�z�pkk�terör�örgütünün�neden�bitirilemedi�i�so-
rular��da�bu�vesileyle�cevap�bulmu��oldu.�Y�llar�y�l�,�kol-
luk�kuvvetlerimiz�içerisinde�yuvalanan�hainlerin�deste�iy-
le�üzerlerine�gidilemedi�i,�eylemleri�hakk�nda�do�ru�neti-
celere�ula�abilecek�ara�t�rmalar�yap�lamad����için�devam�ede-
bildi�i�büyük�bir�üzüntü�ile�ö�renildi.�Senelerdir�polis,�as-
ker,�ö�retmen,�doktor,�korucu�gibi�görevlerde�bulunan�yüz-
lerce�iyi�yeti�mi��insan�m�z�n�kanlar�na�girdikleri�anla��l-
d�.�
��in�üzücü�taraflar�ndan�bir�tanesi�de�kullan�lmaya�en�mü-

sait�de�erlerin�ba��nda�gelen�dini�duygular�n�kullan�larak
bu�sistemin�hayatiyetini�sürdürüp�geli�ti�iydi.�Halk�m�z�n
neredeyse�tamam�na�yak�n�n�n�bir��ekilde�bir�yerlerde�mut-
laka�temas�etti�i�de�bir�gerçekti.�Türk�halk�n�n�d��ar�dan�ke-
sinlikle�y�k�lamayaca��n��anlayan�dü�man�üst�ak�llar�öyle
bir�sistem�kurmu�lard��ki�bu�sistemin�d���nda�kalmak�ner-
deyse�imkans�z�hale�gelmi�ti.�
1980�sonras��tam�bir�istihbarat�örgütü�gibi�çal��an�örgüt,

öyle�bir�sistemli�çal��m���ki�en�mahrem�ki�ileri�inceledi�i-
nizde�bile�en�fazla�birkaç�kademe�geriye�gidilebilmektedir.
Zaten�hain�giri�im�sonras��Türkiye’den�kaçan�hainleri�ka-
bul�eden�ülkelere�bakt���m�zda�bu�olu�umun�uluslar�aras�
anlamda�bir�üst�ak�lla�hareket�etti�i�anla��lmaktad�r.�Öyle
ki��anl��ordumuzda�general�seviyesine�ula�m���ki�iler,�y�l-
lard�r�mücadele�etti�ini�zannetti�imiz�pkk�ya�s���n�p�yer�bul-
mu�lard�r.��nan�l�r�gibi�de�il.�Nas�l�bir�ahlak�nas�l�bir�vic-
dana�sahipler�insan�inanam�yor.�Ak�l�alm�yor.
Ülkenin�tamam�n��etkisi�alt�na�almas��hedeflenen�bu�ör-

gütü�3�ana�ba�l�kta�inceleyebiliyoruz.�
1.�Sivil�Birim
2.�E�itim�Birimi
3.�Ünite�Birimi
S�V�L�YAPI�:�Tepede�malum��ah�s�bulunuyor.�Sonra-

s�nda�ise�ülke�yöneticileri.�Onlar�ülke�imam��diye�tabir�edi-
yorlar�fakat�imaml�k�bu�hain�olu�umla�ayn��amaca�hizmet
edemeyecek�kadar�kutsal�bir�meslek�oldu�u�için�biz�yöne-
tici�demeyi�uygun�gördük.�Sivil�yap��mahallelere�hatta�ev-
lere�kadar�uzan�yor.�Birbirini�tan�yan�ki�ilerden�olu�uyor.
Siyasetçilerle�de�kontakta�olan�bu�ekip,�örgüte�maddi�man-
evi�destek�sa�l�yor..
E��T�M�YAPISI:�Tam�bir�gizlilik�içerisinde�hareket�eden

bu�yap��uzun�y�llard�r�devlet�bask�s��ve�operasyonuna��ma-
ruz�kald�klar��için�mahrem�yap�lanma�hususunda�oldukça
tecrübelidirler.�Sessiz�ve�derinden�yürüme�kabiliyetleri�ol-
dukça��geli�mi�tir.�Örgüte�eleman�yeti�tirmek�bu�birimin�i�i-
dir.
ÜN�TE�YAPISI:�Harp�okulu�ve�Polis�akademisi�bitip�rüt-

beli�personel�olduktan�sonra�ki�i,�örgütte�ünite�yap�lanma-
s�na�geçiyor.�Gizlili�e�son�derece�riayet�eden�birimde�gö-
rü�meler�birebir�yap�l�yor.
Gelir�seviyesi�dü�ük�ihtiyaç�sahibi�aileler�içerisinden,�ço-

cuklar��zeki�olanlar�seçilip,�bir�nevi�eleman�dev�iriliyor.�Ço-
cuk�al�nd�ktan,�meslek�hayat�na�at�lana�kadar�geçen�süre-
deki�masraflar���örgüt�taraf�ndan�kar��lan�yor.�Bir�taraftan
da�dini�motiflere�dikkat�eden�ahlakl��insan�yeti�tiriliyor�al-

g�s��da�veriliyor.�Orduda�bu�gibi�insanlara�ihtiyaç�oldu�u
empoze�ediliyor.�Bir�taraftan�ailenin�güven�içerisinde�ev-
latlar�n��teslim�edebilece�i�bir�olu�um�olduklar��intiba�n�
uyand�r�rlarken,�di�er�taraftan�da�örgüte�kar���minnet�duy-
gular��içerisinde�kalmalar�n��sa�layacak�endi�e�ve�korku-
lar��ufak�çapl��olarak�verilmeye�ba�lan�yor.�Çocu�u�böylesi
sa�lam�bilinen�bir�olu�um�içerisinde�olan�aile�zaten�çocu-
�unu�oradan�koparmak�istemeyece�i�gibi,�di�er�taraftan�her-
hangibir�aksilik�ç�kma�duruma�kar��n�da�gerek�tazminat�ge-
rek�farkl��cezalarla�aba�alt�ndan�sopa�gösterilerek��korku-
tuluyor.Tam�bir�devlet�kültürü�ve�terbiyesi�ile�eleman�ye-
ti�tiren�örgütün�y�llar�içerisinde�yapt�klar�na�bakacak�olur-
sak,�ba�taki�malum��ahs�n�sadece�bir�sembol�oldu�unu,�ör-
gütün�farkl��bir�üst�ak�l�taraf�ndan�yönetildi�ini�her�seviyedeki
ak�l�sahiplerine�göstermeye�kafi�gelecek�kadar�a�ikar.
��in�tuhaf�taraflar�ndan�biri�de,�gerek�TSK�da�general�se-

viyesine�kadar�yükselebilmi��personellerin,�gerek�mülkiyede
ve�kolluk�kuvvetlerinde�en�üst�mertebelere�kadar�eri�mi���a-
h�slar�n�böyle�bir�adam�n�pe�inden,�niyeti�alenen�ortada�ol-
du�u�halde�nas�l�gidebildikleridir.�Çocuk�ya�larda�veya�ha-
di�diyelim�harbiye�dönemlerinde�bir��genç�iken�bunu�far-
kedememi��olabilirler.�Ya��ve�rütbeler�ilerleyip,�hayati�tec-
rübeleri�her�tür�insan��analiz�edebilecek�seviyeye�geldi�i�hal-
de�nas�l�farkedemediler�ya�da�farkettikleri�halde�bile�bile�na-
s�l�alet�oldular�ak�l�al�r��ey�de�il.�Fakat�maalesef�dini�duy-
gular�ve�ahiret�hayat��ile�ilgili�olarak�kontrol�alt�na�al�nan
bir�insan�tüm�iradesini�kar��ya�teslim�edebiliyor.�Asl�nda�Yü-
ce�Kitab�m�z�Kur’an��Kerim’de�ALLAH�cc�müteaddid�de-
fa�“akl�n�z��kullanmayacak�m�s�n�z?”�diye�uyar�larda�bu-
lunuyor.�ALLAH�(cc)�nsana�irade�vermi��ve�yarat�lan�en
yüce�insan�Peygamber�Efendimiz’e�bile�belli�bir�seviyede
ba�lan�lmas�n��sal�k�veriyor.�Hal�böyle�iken,�Peygamberi-
mizin�hayat�ve�ahlak�na�kesinlikle�uymayan�bir�insan��na-
s�l�neredeyse�o�makama�uygun�bir�hal�içerisinde�görebil-
diler�ak�llar�alm�yor.Dinimizin�ve�Peygamber�Efendimizin
gerçek�manada�insanlara�ö�retilememesinin�olu�turdu�u�bo�-
luktan�içeri�girebilen�birileri,�insanlar��al�p�tam�bir�suç�ma-
kinas�na�çevirebiliyor.��nsan�ayn��bedende�hem�Adem’i�ta-
��r�hem��eytan�.�Gerçek�manada�rahmani�de�erleri�bilme-
yen�bir�insan,�birilerinin�ö�retilerini�rahmani�de�er�zanne-
derek�k�y�dan�karay��bir�daha�göremeyecek�kadar�uzakla-
�abiliyor.�Devletimizin�terörizmle�mücadelede�teröristin�bi-
tirilmesi�yönünde�al�nan�polisiye�tedbirleri�yan�nda�dini�e�i-
tim�hususunda�da�faaliyetleri�olmal�d�r.�Bu�batakl�k�kuru-
tulmad����müddetçe�yeni�sivrisinekler�ve�türevleri�ortaya�ç�-
kacakt�r.�Devletimiz�halkla�her�hususta,�özellikle�dini�hu-
suslarda�bütünle�ip,�araya�hiçbir�suistimalcinin�giremeye-
ce�i�kadar�iç�içe�olmal�d�r.�Aksi�takdirde�ya�ananlar�orta-
da.�Allah�r�zas��için�Peygamber�Efendimizin�hayat�n��örnek
alarak�faaliyet�gösteren�olu�umlar�d���ndaki�tüm�topluluk-
lar�n�insan�m�z�n�üzerindeki�kirli�ellerinin�çekilmesi�sa�-
lanmal�d�r.�Faaliyetlerine�son�verilmelidir.�Paravan��irket
haline�bürünmü��cemaatler�detayl�ca�incelenmeli�kontrol�al-
t�na�al�nmal��ve/veya�kapat�lmal�d�r.�Osmanl��döneminde-
ki�tasavvuf�kap�lar�na�bakt���m�zda,�devletle�ilgili�olarak�tek
faaliyetleri,sadece�herhangi�bir�sava��oldu�unda�cepheye�gö-
nüllü�olarak�en�önde�ko�malar�d�r.��ahadet��erbetine�talip
olmalar�d�r.�Do�ru�olan�da�budur.�Ama�günümüzdeki�der-
gahlara�bak�ld���nda�tamam�na�yak�n�,�oy�potansiyellerini
kullanarak�rant�elde�etme�pe�ine�dü�mü�lerdir.�Bu�çok�yan-
l��t�r.�Gerçek�anlamda�bir�imtihana�tabi�tutulsalar,�herhan-
de�Hac��Bayram-��Veli�hz.�nin�1.5�müridinin�kalmas��gibi
çok�az�say�da�dergah�ve�müntesibi�kalmas��ola�and�r.
Bu� güzel� örneklerden� sonra� � tüm� terör� örgütleri� ele-

manlar�na,�özellikle�de�fetöye�mensup,�hiç�oynanmayacak
de�erler�olan�dini�de�erleri�gerek�sömürerek�gerek�gerçekten
öyle�inand����için�bu�örgütün�içine�girmi��ve/veya�kendini
bir��ekilde�örgütün�içinde�bulmu��ki�ilere�sesleniyorum.�Han-
gi�seviyede�ceza�alm���olursan�z�olun.��ster�müebbet�ister
belli�say�da�y�l�hapis�cezas��alm���olun.�Ya�da�en�önemlisi
henüz�devlet�taraf�ndan�fark�edilmemi��olup�herhangi�bir
�eye�bula�mam��,�ne�yapaca��n��bilmeyen,�özellikle�de�bu
örgütün�dini�duygular�n��istismar�edip,��ahiret�korkusuyla
etki�alt�na�ald����ve�hala�da�bir��ekilde�manipüle�etmeye�ça-
l��t����ki�ilere�önemli�bir�tavsiyede�bulunuyorum.��Henüz
can�bedendeyken�girdi�iniz�bu�yolun�yanl���oldu�unun�far-
k�na�var�n.�Hiçbir��ey�gizli�kalmaz.�Devletimize�yard�mc�
olun.�Bildiklerinizi�anlat�n.�Ba��m�za�ne�geliyorsa,�dinimizi
Peygamber�Efendimizden�de�il�de�kendini�onun�yerine�ko-
yup,�onun�varisi�olma�hadsizli�i�ile�insanlar��etkileyen�in-
sanlardan�ö�renmekten�geliyor.�E�er�biz�gerçekten�Pey-
gamberimizi�tan�m���olsak,�bu�adamlar�n�foyas�n��çok�k�-
sa�sürede�ortaya�ç�kar�r,�bu�hazin�durumlara�da�dü�mezdik.
Ama�maalesef�olan�oldu.�Yapt�klar�n�z�n�bedelini�bu�dün-
yada�elbette�çekeceksiniz.�Unutmay�n�ki�bu�dünyada�da�çe-
kilecek�olan�her�türlü�bela�eza�ve�ceza�ALLAH�(cc)�tara-
f�ndan�takdir�edilerek�kullar�n�ba��na�gelmektedir.�Gerçekten
do�ru�yolda�olsayd�n�z�bu�durumlarla�kar��la�maz,�samimi
niyetinizin�kar��l���n��hay�rl��bir�akibetle�nasip�ederdi�size
ALLAH�(cc).��Son�nefesinizi�vermeden�önce�kesinlikle�töv-
be�edin.�Bu�topraklar�n�insan�n��birbirine�dü�man�edip�k�r-
d�ran,�hain�emelli�insanlar�n�yapmak�istediklerine,�yard�m
ve�yatakl�k�etti�iniz�için�tövbe�edin.�Bu�hain�cemiyete�ilk
girdi�iniz�günden�bu�yana�ya�ad���n�z�yanl��lar��tek�tek�dü-
�ünüp�yüzle�ip�ALLAH’a�tövbe�edin.�Bu�dünyan�n�cezas�
mahduttur.�Fakat�ahiretin�cezas�n�n�nas�l�ve�zaman�olarak
hangi�yo�unlu�a�tekabül�edebilece�ini�kimse�bilmiyor.�Son-
suza�de�in�yanmak�var.�ALLAH�affedicidir.�Hiç�de�ilse�ahi-
retinizi�kurtar�p�müslüman�olarak�vefat�edin.��unu�asla�kim-
se�unutmamal�d�r.�Dinimiz�asla�ve�kat’a�hiç�kimsenin�te-
kelinde�de�ildir.�ALLAH�(cc),��yüce�kitab�m�z��gönderdi-
�i�Peygamber�Efendimize�dahi�birçok�yetkiyi�vermemi�tir.
Ayetlerde�bu�çok�aç�k�ortadad�r.�ALLAH�(cc)Efendimize
birçok�ayette�sadece�uyar�c��ve�tebli��edicilik�vazifesi�ver-
mi�tir.�Hidayet�sadece�ALLAH’�n�(cc)�elindedir.�Diledi�i
kimseyi�eri�tirir.�Hal�böyle�iken�birilerinin�ç�k�p�kendini�her-
�eyin,�herkesin�üzerinde�görerek,�payidar�oldu�unu�zan-
netmesi,�insanlara�dünyevi�ve�uhrevi�olmak�kayd�yla�man-
evi�makam�ve�mevkiler�verdi�ini�söylemesi,�cennete�ce-
henneme�dahil�etti�ini�söylemesi�en�basit�tabirle��irktir�ve
o�ki�inin�dinimizi�Peygamberimizi�ve�ALLAH’�(cc)�hiç�an-
layamad����tan�yamad����anlam�na�gelir.�Trajikomiktir.�Bu
insanlara�aldanarak�pe�lerinden�gitmek,�söylediklerini�ahi-
retinden�olma�korkusuyla�yerine�getirmek�de�bu�ba�lamda
daha�büyük�bir�günaht�r.�ALLAH(cc)�varken�insandan�me-
det�veya�paye�beklemek�insan��cehennemin�ortas�na�götü-
rür.�15�Temmuz�öncesi�ve�sonras�nda�bu�kisveyle�ortaya�ç�-
kanlar��ve�onlara�uyanlar��hayret�ve�ibretle�izliyoruz.��na-
n�lacak�bir�tek�ALLAH�(cc),�O’nun�Peygamberi�Hz�Mu-
hammed�ve�yüce�kitab�m�z�Kuran’��Kerim’dir.�Bu�sayd�k-
lar�m�zdan�ba�kalar�na�uyanlar�n�hali�ortadad�r.
Bu�vesile�ile�yaz�ma�son�verirken�gerek�bu�hain�terör�ör-

gütü�mensuplar�n�n�ve�gerekse�hiçbir�örgüte,�samimi�olmayan
hiçbir�cemaate�ba�lanmam���kimselerin,�tüm�insan�m�z�n,
ya�ad���m�z�bu�elim�hadiseden�ders�al�p�bundan�sonraki�ha-
yat�n��ona�göre�dizayn�edip,�ak�llar�n��kimseye�kiraya�ver-
meden,�dinimizin�ve�güzel�ahlak�n�uygun�gördü�ü��ekilde
ya�amas�n��yüce�ALLAH(cc)’tan�niyaz�ediyorum.
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SONGÜL YAKUT
Songül�Yakut,�1976'da�Malatya'da�dünyaya�geldi.�E�i-

tim�hayat�n��Malatya'da�tamamlad�ktan�sonra�Kara�Harp
Okulu'nun�jandarma�s�n�f�ndan�1997�y�l�nda�te�men�rüt-
besiyle�mezun�oldu.�

2005-2007�y�llar��aras�nda�Beypazar�'nda�görev�yapt��ve
görev�yapt����bölgelerde�aile�içi��iddete�kar���verdi�i�mü-
cadele�ile�tan�nan�bir�isimdi.�Görev�yapt����bölgede�s�k�s�k
köy�gezilerine�ç�karak�köylü�kad�nlar�n�sorunlar�n��dinli-
yordu.�

Türkiye'nin�ilk�kad�n�ilçe�jandarma�komutan��olarak�bi-
linen�Songül�Yakut,�yüksek�lisans�e�itimi�ve�ba�ar�l��ça-
l��malar��nedeniyle�1�y�l�erken�terfi�ederek�yüzba���rütbe-
sine�ula�m��t�.�

Fetullahç��Terör�Örgütü�(FETÖ)�kumpas�yla�görevinden
uzakla�t�r�lan�Songül�Yakut,�verdi�i�zorlu�hukuk�mücade-
lesiyle�üniformas�na�geri�dönmü�tü.�

31�May�s�2017�tarihinde���rnak'�n�Uludere�ilçesine�ba�-
l���enoba'da�meydana�gelen�helikopter�kazas�nda,�Jandar-
ma'n�n�ilk�kad�n�komutan��Songül�Yakut�da��ehit�oldu.�Tüm-
general�Aydo�an�Ayd�n,�Albay�O�uzhan�Küçükdemir,�Al-
bay�Gökhan�Peker,�Yarbay�Songül�Yakut,�Binba���Koray

Onay,�Yüzba����lker�Acar,��Yüzba���Nuri��ener,�Ba�çavu�
Mehmet�Erdo�an,�Uzman�Çavu��Zeki�Koç�Pilot�Yüzba��
Serhat�S���nak,�Pilot�Üstte�men�Abdülmüttalip�Kesikba�
Ba�çavu��Fevzi�K�ral,�Uzman�Çavu��Hakan��ncekal�Al-
lah’tan��ehitlerimize�rahmet�geride�kalanlar�na�da�sa�l�kl�
huzurlu�uzun�ömürler�diliyoruz.�Milletimizin�ba���sa�olsun.�
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ÖMER HAL�SDEM�R
1974�y�l�nda�Ni�de’nin�Bor�ilçesine�ba�l��Çukurkuyu�bel-

desinde�yedi�çocuklu�bir�aileden�gelen�Ömer�Halisdemir,�ço-
cuklu�unu�Ni�de'nin�Çukurkuyu�beldesinde�geçirmi�tir.�Okul
sonralar�nda�Çukurkuyu'da�çobanl�k�yapan�Kahraman��e-
hit�Ömer�Halisdemir’in�Hatice�Halisdemir�ile�olan�evlili-
�inden�Elifnur�ve�Do�an�Ertu�rul�adlar�nda�iki�çocu�u�var-
d�r.� 15� Temmuz� darbe� kalk��mas�n�n� önlenmesindeki
önemli�isimlerden�biri�olan�Kahraman��ehit�Ömer�Halis-
demir,�1999�y�l�nda�piyade�astsubay�olarak�Türk�Silah��Kuv-
vetlerine�kat�lm���ve�Türk�Silahl��Kuvvetleri�bünyesinde�yurt
içinde�ve�yurt�d���nda�görev�yapm��t�r.�15�Temmuz�2016�ta-
rihinde�Türkiye�Cumhuriyeti�Devleti’nin�ve�Türk�Milleti-
nin�bekas�na�yönelik�yap�lan�hain�kalk��may��önlemek�için
can�n��çekinmeden�feda�eden��ehit�Astsubay�K�demli�Ba�-
çavu��Ömer�Halisdemir,�Özel�Kuvvetler�Komutanl���'na�gir-
meye�çal��an�darbeci�General�Semih�Terzi'yi,�Genelkurmay
Özel�Kuvvetler�Komutan��Korgeneral�Zekai�Aksakall�'dan
ald����"Vur"�emri�üzerine�aln�ndan�vurarak�öldürmü�tür.�Tu�-
general�Semih�Terzi’nin�yan�nda�bulunan�cuntac��askerler
taraf�ndan��ehit�edilen�Ömer�Halisdemir,�büyük�bir�kahra-
manl�k�örne�i�göstererek�15�Temmuz�darbe�kalk��mas�n�n

seyrini�de�i�tirmi��ve�demokrasinin�temsili�haline�gelmi�-
tir.� 15� Temmuz'da� gerçekle�en� darbe� kalk��mas�na� ilk
kur�unu�s�karak�can��pahas�na�kahramanca�bir�duru��ser-
gileyen�ve�çok�kritik�bir�noktada�çok�kritik�bir�müdahale-
ye�imza�atm��t�r.�Ba�ta�kendisi�olmak�üzere�15�Temmuz’da
�ehit�olan�tüm�vatanda�lar�m�za�Allah’tan�rahmet�diler�ge-
ride�kalanlar�na�sa�l�kl��huzurlu�uzun�ömürler�temenni�ede-
riz.�Vatan�sa�olsun.
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3.�S�n�f�Emniyet�Müdürü�Vefa�Karakurdu�–�Zonguldak
Emniyet�Amiri�Kadir�Y�ld�r�m�–Kayseri��-��Polis�memuru�Bora�Çelik–�Ni�de
Polis�memuru�Hüseyin�Akyüz–�Bursa��-��Polis�memuru�Mehmet�At�c�-�Adana
Polis�memuru�Nazif�Emre�Horoz-�Konya��-��Polis�memuru�Yasin��ke�–�Kayseri
Polis�memuru�Adem�Serin�–�Gaziantep��-��Polis�memuru�Adem�O�uz�–�Adana
Polis�memuru��lker�Uyla�–�Hatay��-��Polis�memuru�Hasan�Bilgin�-Zonguldak
Polis�memuru�Okan�Do�an�–�Malatya��-��Polis�memuru�Ali�Aksoy�–�Manisa
Polis�memuru�Mehmet�Zengin�–�Çorum��-��Polis�memuru�Soner��dil�–�Yozgat
Polis�memuru�Mustafa�Öztürk�–�Samsun��-��Polis�memuru�Süleyman�Sorkut�–��anl�urfa
Polis�memuru�Durmu��Öcal�–�Isparta��-��Polis�memuru�Hüseyin�Dalg�l�ç�–��zmir
Polis�memuru�Metin�Düzgün�–�Konya��-��Polis�memuru�Hamdi�Dikmen�–�Malatya
Polis�memuru�O�uzhan�Duyar�–�Konya��-��Polis�memuru�Çetin�Sar�kaya�–�Ankara
Polis�memuru�Mustafa�Kemal�Devrilmez�–�Yozgat��-��Polis�memuru�Murat�Y�lmaz�–�Mu�
Polis�memuru�U�ur�Ürker�–�Eski�ehir��-��Polis�memuru�Hamit��ahin�–�Bayburt
Polis�memuru�Yakup�Çapat�–�Ankara��-��Polis�memuru�–�Enes�Çiçek��anl�urfa
Polis�memuru�–�Mehmet�Ta���anl�urfa��-��Polis�memuru�–�Halil�Usta��anl�urfa
Sivil�–�Ahmet�Dokuyucu�(�ETT�çal��an�)��-��Sivil�–�Tunç�Uncu�(Be�ikta��kulüp�çal��an�)
Sivil�–�Berkay�Akba��(TIP�fakültesi�ö�r.)��-��Sivil�–�Velat�Demiro�lu�(Minibüs��oförü)
Sivil�–�Görkem�Yaz�c��(��letme�Bölümü�ö�rencisi)��-��Sivil�–�Selin�Çelik�(Bankac�)

10�Aral�k�2016�tarihinde�gerçekle�en�Be�ikta�'taki�bombal��ha-
in�sald�r��5’inci�y�l�n��doldurdu.�Vodafone�Arena�Stad��yak�nlar�n-
da�düzenlenen�iki�ayr��bombal��sald�r�da,�büyük�bir�k�sm��emniyet
mensubu�olmak�üzere,�pek�çok�vatanda��m�z�yaralanm���ve�haya-
t�n��kaybedenler�olmu�tu.

Be�ikta��ile�Bursaspor�aras�nda�yap�lan�lig�maç�n�n�ard�ndan,�kar-
��la�man�n�oynand����Vodafone�Arena�Stad��yak�nlar�nda�45�sani-
ye� arayla� iki� patlama� meydana� geldi.� Patlamalardan� ilki� TS�
22.29'da�ya�and��ve�stad�n�güney�taraf�ndaki�ana�cadde�üzerinde�bom-
ba�yüklü�bir�araçla�gerçekle�tirildi.

�kincisi�ise�Maçka�Park�'nda�toplanan�maçta�görevli�çevik�kuv-
vet�polislerinin�aras�na�girmeye�çal��an�bir�intihar�bombac�s�n�n�üze-
rindeki�patlay�c��düzene�i�patlatmas�yla�ya�and�.

�stanbul�Dolmabahçe'de�bulunan�Vodafone�Arena�Stad��yak�n-
lar�nda�düzenlenen�iki�ayr��bombal��sald�r�da,�36's��emniyet�mensu-
bu,�sekizi�sivil�en�az�44�ki�i�hayat�n��kaybetti.

Kendini�milletimizin�huzuru�ve�refah��için�feda�etmi��olan��ehit
polis�karde�lerimize�ve�vefat�eden�sivil�halk�m�za�ALLAH(cc)’tan
rahmet,�geride�kalanlar�na�da�sab�rlar�diliyorum.�Yapabildi�imiz��ey
sadece�bu.�Elimizden�gelen�sab�r,�selamet�dilemek�ve�arkalar�ndan
fatihalar�göndermek.�Fakat�bunu�bile��ehitlerimize�çok�görenler�var.
Elindeki�imkân��polisimizden�yana�kullanmayanlar,�polisten�taraf�ol-
mayanlar,�kalemlerini�yeterince�hareket�ettirmeyenler,�POL�S�keli-
mesini�sadece�etiketlerinde�kullanmak�i��yapmak�için�kurulan�der-
nekler�fakat�i��polisi�savunmaya�geldi�inde�kaçacak�delik�arayan-
lar�var.�Üzerinde�polis�kelimesi�geçen�kimlikler�ta��mak,�kimlikler

da��tmak,�menfaat�temin�etmek�için�kurulan�polis�dernekleri�var.�
Polisi�sevmek,�onu�temsil�etmeye�çal��mak,�a�k�i�idir.�Sevda�i�i-

dir.�Vatan,�millet,�devlet�a�k��ta��yanlar�n,�hiçbir�beklenti�olmaks�-
z�n�bir�nebze�de�olsa�polisinin�yan�nda�olabilmek�için�kollad����f�r-
sat�,�hizmete�dönü�türme�i�idir.�Haliyle�de�her�babayi�idin�harc��da
de�ildir.�O�yüzdendir�herhangi�bir�terör�eylemi�gerçekle�ti�inde,�bir
�ehit�verdi�imizde,�geçmi�te�ya�anan�hadiselerin�tel’in�edilmesi�ge-
rekti�inde�etraf�m�zda�kimseleri�bulamay���m�z.�Tek�ses�olabilecek
�ekilde�ilave�bir�ses�daha�yan�m�zda�duyamay���m�z.�PKK’y��la-
netleyen,�haddini�bildirmeye�yetecek�cümleler�kurmay��beceren,�ce-
saret�eden�hiçbir�derne�i�göremeyi�imiz.�

Bugünlerde�polisimizin,�askerimizin,�devletimizin�yan�nda�ol-
mayacaksan�z�ne�zaman�olacaks�n�z?�Polisin,�askerin,�güvenlik�kuv-
vetlerimizin�bize�ihtiyac��oldu�undan�de�il,�ama�bizim�bu�i�i,�durumdan
vazife�ç�kararak�yapmam�z�gerekmez�mi?�Biz�ne�için�var�z?�Bu�kar-
de�lerimizin�dile�getiremedikleri�hususlarda�onlar�n�sesi�olmaya,�ula-
�amad�klar��yerlerde�elleri�olmaya,�duymalar��gereken�hususlarda�on-
lar�n�kula���olmaya�memur�de�il�miyiz?�Bize�sorarsan�z�elbette�ki
öyleyiz.�Ama�benzer�faaliyetler�içinde�oldu�umuzu�sand���m�z�hiç-
bir�dernek�ortaya�ç�k�p,�ta��n�alt�na�girmiyor.�Tamam,�ta��n�alt�na�gir-
me�de�elini�uzat�bari.�O�da�yok.�O�zaman�ne�diye�içinde�POL�S�ke-
limesi�geçen�dernek�kurdunuz?�Gidip�göçmen�ku�lar��ya�atma�der-
ne�i�kursayd�n�z?�Ya�da�nesli�tükenmekte�olan�bal�klar��muhafaza
derne�i�falan?�Ayr�ca�sadece�polis�derneklerinin�görevi�midir�poli-
sin�askerin�devletin�yan�nda�olmak?�Kanarya�sevenler�Derne�i�de
polisin�yan�nda�olmal�,�askerini�savunmal�,�devletine�gönül�verme-
li.�Biz�polis�derneklerimizden�bile�görmedi�imiz�bu�savunma�refleksini
di�er�derneklerden�nas�l�bekliyoruz�ki?�Bizimki�de�safdillik�i�te.

Kimseden�hiçbir�dernekten�bir�beklentimiz�yok.�Kimseye�ihti-
yac�m�z�da�yok.�Biz�tek�ba��m�za�da�olsak�gerekti�inde�her�türlü,�ka-
n�m�z�n�son�damlas�na�kadar�devletimizin,�polisimizin,�askerimizin
yan�nda�olmaya�and�içmi��gönüllülerden�olu�an�görev�insanlar�y�z.
Bize�nerede�ihtiyaç�varsa�oraya�ça��r�lmadan�gideriz.�Eksik�gördü-
�ümüz�bir�yer�bizimle�tamamlanacaksa�biz�oraday�z.�Polisimizin�ses-
sizli�inin�sesi,�kimsesiz�kald�klar�nda�onlar�n�kimsesi�olmaya�devam
edece�iz.Bu�sorun�sadece�derneklerimizin�sorunu�de�il.�Kademe�ka-
deme�her�kurumun�özellikle�de�siyasi�olu�umlar�n�kronikle�mi��so-
runudur.�Samimi�olarak�neredeyse�hiçbir�partinin�pkk�ve�benzer�te-
rör�örgütlerini�tel’in�etti�ini�duyan�n�z�var�m�?�B�rak�n�lanetlemeyi,
onlar�n�siyasi�uzant�lar��olan�partiye�yalakal�k�yapmak�için�birbirle-
riyle�yar���halindeler.�Polis��ehit�olur,�cenazesinde�bulunmazlar�ama
teröristler�le��olduklar�nda�taziyelerinde�boy�gösterirler.�Sizinle�be-
raberiz�derler.�Sizin�yan�n�zday�z�diye�gözya���dökerler.�Terör�par-
tisinin�ba��ndaki�ki�inin�neden�içeride�oldu�unu�anlayamad�klar�n�
ifade�etmeye�utanmazlar.�ALLAH’tan�korkmuyorsunuz�da�kuldan
utan�n�bari.�

Bu�insanlar�n��u�hallerine�göre�bir�de�erlendirme�yapacak�olur-
sak,�demek�ki�terör�partisini�ve�örgütünü�destekleyen,�yan�nda�bu-
lunan�bu�muhalefet�partileri�ALLAH�korusun�bir��ekilde�iktidar�olur-
larsa�vay�bizim�halimize.�Bu�devletin�bu�halk�n�durumunu�bir�hayal
edin.�O�zaman�herhalde�ç�karacaklar��kanunlarla�teröristleri�polis�ya-
par�asker�yapar�bunlar.�Tabi�biz�onlar�n�kar��s�na�geçip�yapt�klar��te-
rör�seviciliklerini�yüzlerine�vurdu�umuzda�bizden�fazla�devletçi�ke-
silip�yüzsüzce�bizi�suçlu�ç�kar�rlar.�Asla�kabul�etmezler�bu�halleri-

ni.�Hiçkimse�unutmas�n�ki�bu�necip�millete�ihanet�edenler,�kuyusu-
nu�kazanlar,�ekme�ini�yiyip�s�rt�ndan�hançerleyenler�asla�iflah�ol-
mam��lard�r.�Ba��nda�Cumhurba�kan�� Say�n�Recep�Tayyip�ER-
DO�AN�beyefendinin�bulundu�u�bu�devlet,�Türk-�slam�dünyas�-
n�n�amiral�gemisidir.�Ve�bu�gemi�bugüne�kadar�hiç�olmad����kadar
sa�lamla�m��t�r.�Bugüne�kadar�defalarca�geminin�içindekiler�tara-
f�ndan�dibi�delinmeye�çal���lm��sa�da�bat�rmaya�kimseler�muvaffak
olamam��t�r.�Olamayacaklard�r�da.�

Biz�derneklerimizin�sivil�toplum�kurulu�lar�m�z�n�duyars�zl���ndan
bahsediyoruz�ama�onlara�s�re�gelene�kadar�dü�ünecek�olursak�dev-
letimiz�çok�hain�gördü.�Kendilerine�kucak�aç�p�en�üst�mertebeye�ge-
tiren�bu�devlet,�adam�olamayan�makam�sahiplerinden�çok�darbeler
yedi.�Defalarca�hançerlendi.�Ac��hat�ralarla�dolu�günler,�aylar,�y�l-
lar�geçirdi.�Özellikle�Say�n�Cumhurba�kan�m�z�n�gerek�iyi�niyetini
suistimal�ederek,�gerek�y�llar�y�l��kendini�saklayarak�belli�bir�mer-
tebeye�geldikten�sonra�ortaya�saç�lan�çok�art�niyetler�hainlikler�gör-
dü.�Onun�yan�nda�görevdeyken�el�pençe�divan�duranlar,�gemiden�in-
dirildikten�sonra�pençelerini�ç�kar�p�zarar�vermeye�kalkt�lar.�Kimi-
leri�her�türlü�iftiray��pervas�zca�atarken,�kimileri�de�terör�avukatl���na
soyundu.�Halka�kahpe�terörist�Selahattin�Demirta�’�n�kitaplar�n��tav-
siye�etti.�Bile�bile�yapt�lar�bunu.�Darbecileri�teröristleri�lanetleme-
diler.�Hadi�lanetlemediniz�bari�methetmeyin.�Örnek�göstermeyin.�Reh-
ber�edinmeyin.Her�biri�aktif�vazifede�oldu�u�zamanlarda�resmen�bi-
rer�kurt�görünümündelerdi.�Sonradan�farkettik�ki�o�kurt�postunun�al-
t�nda�bir�çakal�varm��.�O�zamanlar�anlayamad�k�tabi.�Tarihimizin�çöp-
lü�ü�bu�tarz�adamlarla�doludur.�Her�biri�devletin�kendini�adam�ye-
rine�koyup�makam�vermesinden�sonra,�yerlerini�yad�rgayarak�ait�ol-
duklar��yere�do�ru�h�zl�ca�hamle�yapt�lar.�Hepiniz�görüyorsunuz�ki
bu�devlet�siz�hainler�görev�ba��ndayken�de�diz�çökmedi.�Sizden�son-
ra�da�dengesi�bozulmad�.�Y�llard�r�kanserli�hücreler�gibi�devleti�sar-
m���olan�fetö�denen�hain�örgüt�bile�bu�devleti�yolundan�edemedi.�Bin-
lerce�hain�görevden�al�nd�.�Al�nmaya�da�devam�ediyor.�Devlet�zor
duruma�dü�ecek�dendi.�Aksine�onlar�gittikten�sonra�devlet�daha�ra-
hat�hareket�etmeye�ba�lad�.�Askerimiz,�polisimiz�daha�tesirli�ope-
rasyonlar�yapmaya�ba�lad�lar.�Önceleri�yap�lacak�olan�operasyon-
lar�bu�hainler�eliyle�akamete�u�rat�l�yordu.�Bir��ekilde�de�ifre�edi-
len�bilgiler�yüzünden�istenen�sonuçlara�ula��lam�yordu.�Fakat�bu�pa-
razitler�devletin�ba��rsaklar�ndan�at�ld�ktan�sonra�kan�tazelendi.�H�z-
l��yükseli�ler�ya�anmaya�ba�lad�.�

Kritik�görevler�icra�eden�mühendislerimiz��ehit�ediliyordu.�Si-
lahlar�m�z�n�projeleri�sat�lmaya�yelteniliyordu.�Ba�ar�l��görevler�ic-
ra�eden�askerlerimiz,�polislerimiz,�pilotlar�m�z�türlü�hile�ve�desise-
lerle�görevlerinden�uzakla�t�r�l�yordu.�Bu�zulüm�ve�ihanetleri�gün�gel-
di�bir�yerde�son�buldu.����tersine�döndü�ve�if�a�ettiler�kendilerini.�AL-
LAH�f�rsatlar�n��kesti.�Ne�türlü�vah�i�hainler�olduklar��meydana�ç�k-
t�.�Eminiz�ki�daha�ortaya�ç�kmam���çok�daha�vahim�mevzular��da�var-
d�r�s�rada�bekleyen.�Ama�hiç�önemli�de�il.�Allame-i�cihan�olsalar�sök-
mez.

Kanunlar�m�z�üzülerek�söylüyorum�ki�yeterli�cayd�r�c�l����ta��m�yor.
Elim�hadiselere�kar��m��,�tüyler�ürpertici�suçlar�i�lemi��ki�iler�bir�ba-
k�yorsunuz�ya�tutuksuz�yarg�lanmak�üzere�sal�verilmi��oldu�unu�gö-
rüyoruz.�Ya�da�ma�durlar�n�yüre�ini�rahatlatacak�bir�ceza�verilme-
mi�,�verilememi�.�Medyaya�bak�yoruz�hiçkimseden�ses�yok.�Daha
geçen�aylarda�narkotik�polisimiz�Erkan�GÖKTEKE�karde�imizin�ka-

tili�olan�hain,�tutuksuz�yarg�lanmak�üzere�sal�verildi.�Çok�yeni�ya-
�ad�k�bu�hadiseyi.�Gözlerimize�inanamad�k�lakin�devlet�büyükleri-
mizin�bir�bildi�i�vard�r�elbet�diye�kendimizi�teskin�etmeye�çal��t�k.
Medya�üzerine�dü�en�görevi�yapmazsa,�sivil�toplum�kurulu�u�olan
dernekler�konulardan�çekinip�susarsa,�toplum�olarak�nas�l�mücade-
le�edece�iz�terörle�veya�daha�farkl��suçlarla?�Bizler�her�daim�aske-
rimizin�polisimizin�devletimizin�sesi�olup�destek�vermeliyiz.�Do�-
rular��desteklemeli�yanl��lar��da�düzeltmeleri�için�görevimizi�yap-
mal�y�z.�Biz�eminiz�ki�hâkimlik�ve�savc�l�k�görevini�icra�eden�dev-
let�adamlar�m�z�da�suçlulara�en�a��r�cezalar��vermek�isterler.�Fakat
uygulanmakta�olan�ceza�kanunlar�na�ve�olaylar�n�ayr�nt�lar�n��dik-
kate�alarak�ceza�vermek�durumunda�kal�yorlar.�Topyekün�bir�yasa
çal��mas��yap�larak�kanunlar�m�z�yenilenmeli�ve�cezalar�cayd�r�c��ni-
telikte�olmal�d�r.�Bu�sa�lan�rsa�suç�oranlar��haliyle�dü�ecektir.��nsanlar
kendileri�adalet�tesis�etmeye�çal��mayacaklar�içleri�rahat�olacakt�r.
Adalet�mülkün�temelidir.�Adaletin�tesis�edildi�i�yerde�huzur�olur.�Be-
reket�olur.��lahi�rahmet�tecelli�eder.�Hedefledi�imiz�nokta�tam�ada-
let�olmal�d�r.�

�nsan�her�daim�do�ruyu�söylemekten�çekinmemelidir.�Durulmas�
gereken�yer�her�zaman�do�runun�yan��olmal�d�r.�Peygamber�Efen-
dimizin�buyurdu�u�üzere�“Haks�zl�k�kar��s�nda�susan�dilsiz��eytan-
d�r.”�ALLAH�insan�n�içine,�bizim�vicdan�dedi�imiz�kendi�nurundan
bir�nüve�koymu�tur.�En�küçük�bir�yanl��a�dü�tü�ümüzde,�yapt���-
m�z�n�yanl���oldu�unu�kalbimize�f�s�ldayan�bu�nur,�en�zalim�en�gad-
dar�insanda�bile�mevcuttur.�Yapmad�klar�m�zdan�sorumluyuz,�ya-
pamad�klar�m�zdan�de�il.�Yapabilece�imiz�i�ler�de�bellidir�yapa-
mayacaklar�m�z�da.�Her�ki�inin�görevi�kanunlarla�s�n�rlar��çizili�hal-
dedir.��mkân�m�z�olsa�elimize�silah�al�p�askerimizin�polisimizin�ya-
n�nda,�kan�m�z�n�son�damlas�na�kadar�sava��r�z.�Lakin�bu�imkân�-
m�z�yok.�Elimizde�kalem�var.�O�zaman�kalemimizi�gerekti�inde�hiç
çekinmeden�kullanmay��bilmeliyiz.�Korku�ALLAH�korkusudur.�AL-
LAH’tan�korkmayan�her�eyden�korkar.�Teröristten�korkar,�itten�kor-
kar,�ottan�korkar,�ölümden�korkar.�

Ölüm�ded�imiz��ey�bir�ba�ka�âleme�do�makt�r.�Hakt�r.�Hepimizin
ba��na�gelecektir.�Önemli�olan�nas�l�ve�ne�u�runa�öldü�ümüzdür.�AL-
LAH�r�zas��için,�ila’y��kelimetullah�u�runa�ölmek,�vatan�için�ölmek
�ehit�olmak�demektir.�

Bakara�suresinin�154.�ayeti�“ALLAH�yolunda�ölenleri�ölüler�san-
may�n.�Onlar�diridir�fakat�siz�bilmezsiniz”�demektedir.�Yukar�daki
liste�ilk�bak��ta�can�m�z��yakmaktad�r.�Bir�daha�göremeyecek��ekilde
bu�güzel�insanlardan�ayr�lmak,�gerçekten�çok�üzücü�bir�durumdur.
Fakat�ALLAH(cc)�ve�ahiret�inanc�m�z�göz�önünde�bulunduruldu-
�unda,�nas�lsa�birgün�ba��m�za�gelecek�olan�ölümün,�ALLAH�yo-
lunda,�vatan�için�gerçekle�mesi�ve��ehitlik�mertebesine�ula��lmas��as-
l�na�bakarsan�z�çok�sevindirici�bir�durumdur.�ALLAH(cc)�bu��ehit
karde�lerimizin��efaatine�bizleri�nail�eylesin.�Mah�er�günü�tüm��e-
hitlerimizle�birlikte�olmay��bizlere�nasip�eylesin.

Yaz�ma�son�verirken�5�y�l�önce�10�Aral�k’ta�aram�zdan�ayr�lan
�ehit� karde�lerimiz� ba�ta� olmak� üzere� tüm� �ehitlerimize� AL-
LAH(cc)’tan�rahmet,�yak�nlar�na�ve�tüm�milletimize�ba��sa�l����di-
lerken,�Cumhurba�kan�m�z�Say�n�Recep�Tayyip�ERDO�AN�bey-
efendi�ba�ta�olmak�üzere�tüm�devlet�görevlilerimize�sa�l�kl�,�huzurlu
uzun�ömürler�nasip�etmesini,�devletimizin�k�yamete�kadar�payidar
olmas�n��Yüce�ALLAH’tan�niyaz�ediyorum.�

10 ARALIK 2016
ŞEHİTLERİ

Osman Şahin
GÜVEN
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ARSLAN KULAKSIZ
Mu�’un�Malazgirt��lçesi’nde,�27�Temmuz�2015�tarihin-

de��lçe�Jandarma�Komutan��olan�Binba���Arslan�Kulaks�z,
e�i� Sibel� Funda�Kulaks�z� ile� otomobiline� bindi�i� s�rada
PKK’l��teröristlerin�sald�r�s�na�u�rad�.�Sald�r�da�kalbine�isa-
bet�eden�kur�unla�Binba���Kulaks�z��ehit�olurken,�e�i�ko-
lundan�giren�ve�gö�süne�saplanan�kur�unla�yaraland�.
Hain�sald�r��sonras��iki�çocu�uyla��zmir’de�hayat�n��sür-

düren��ehit�Binba��’n�n�e�i�Sibel�Funda�Kulaks�z�olay�gü-
nünü�anlatt�.�Özel�otomobilleriyle�bir�köylünün�evine�yap-
t�klar��ziyaretten�dönerken�pusuya�dü�ürüldüklerini�anlatan
Kulaks�z,�“Bir�anda�silah�sesleri�duyduk.��lk�kur�un�e�ime
gelmi�.
�kinci�kur�un�bana�geldi,�kolumu�s�y�rd��geçti�sand�m.

E�im�e�ildi�ve�vücudunu�bana�siper�etti.�Bana�siper�oldu-
�u�an�ikinci�kur�unu�kalbine�alm��.�Kendini�siper�etmese�o
kur�un�ba��ma�gelecekti.�Yaral��olmas�na�ra�men�silah�y-
la�ate��etti.��kimiz�de�kap�y��aç�p�kendimizi�a�a���att�k.�Kur-
�unlar�ya�arken�o�teröristleri�gördüm.�Silahlar��tutukluk�yap-
t����için�sald�r�y��yar�da�b�rak�p�kaçm��lar.�E�imin�yan�na�git-
ti�imde�ya��yordu.�Müdahalelere�ra�men,�çocukluk�a�k�na
can�n��siper�eden�e�imi�kurtaramad�k”�dedi.
Vatan�n��can�ndan�çok�seven�bir�Arslan’�m�z�daha��ehit

dü�tü.�Vatan-i�asl-i’sine�irtihal�etti.�Bir�ölür�bin�diriliriz.�Bu
memleketin�arslanlar��bitmez.�Arslan�analar�arslanlar�do-
�urmaya�devam�ederler.�Bize��ehit�derler�size�le�,�bize�ars-
lan�derler�size�kalle�.
Elbet�bu�terör�belas��da�bitecek.�Hiçbir�zaman�zulüm�pa-

yidar� olmam��t�r.� Bu� topraklar� as�rlar� öncesinden� Pey-
gamberimiz�taraf�ndan�i�aret�edilmi��topraklard�r.��çinde-

ki�arslanlar�da�ne�güzel�komutan,�ne�güzel�asker�diye�met-
hedilmi�tir.�Dünya�hayat��gelip�geçicidir.�Ölüm�hepimizin
ba��na�elbet�birgün�gelecektir.�Önemli�olan�ne�u�runa�öl-
dü�ümüzdür.�
Allah�bizleri�haktan,�adaletten�ayr�lmayan,�merhamet�fe-

raset� sahibi,� sorumluluklar�n�n� bilincinde� olan� samimi
müslümanlardan�eylesin.�
Arslan��ehidimize�Allah’tan�rahmet�geride�kalanlar�na�da

sa�l�kl��huzurlu�uzun�ömürler�diliyoruz.�Devletimiz�var�ol-
sun.�Vatan�sa�olsun.

Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k.�
Osman��ahin�GÜVEN

Albay Kaz�m Çillio�lu
Albay�Kaz�m�Çillio�lu'nun�ölümüyle�ilgili�soru�turma�önemli

bir�a�amaya�geldi.�Bilirki�i�heyeti,�elde�edilen�deliller�ve�Çillio�-
lu'nun�mezar�ndan�ç�kar�lan�kemikler�üzerinde�yapt����inceleme-
yi�tamamlad�.�Savc�l��a�sunulan�62�sayfal�k�raporda�çarp�c��tespitler
var:�"Olay�intihar�de�il,�cinayet.�Albay,�öldürülmeden�önce�darp
edildi."�Tunceli�Jandarma�Alay�Komutanl����yaparken,�1994'te�loj-
man�nda�ölü�bulunan�Kaz�m�Çillio�lu�ile�ilgili�soru�turmada�çok
önemli�bilgiler�gündeme�geliyor.�Zaman'�n�haberine�göre,�17�y�l�son-
ra�mezar��aç�larak�otopsi�yap�lan�Çillio�lu'yla�ilgili�bulgular,�cinayet
iddialar�n�n�hakl�l���n��ortaya�koydu.�Malatya�Özel�Yetkili�Cum-
huriyet�Ba�savc��Vekili�Özden�Do�an'�n�yürüttü�ü�soru�turma�kap-
sam�nda�olu�turulan�bilirki�i�heyeti�de�raporunu�bu�yönde�verdi.�El-
de�edilen�deliller,�olay�yerinde�çekilen�foto�raflar�ve�Kaz�m�Çilli-
o�lu'nun�mezar�ndan�ç�kar�lan�kemikler�üzerinde�yapt�klar��ince-
lemeyi�tamamlayan�heyet,�Çillio�lu'nun�ölümü�için�"intihar�de�il,
cinayet"�tespitinde�bulundu.�Savc�l��a�sunulan�62�sayfal�k�rapor-
da,�albay�n�önce�dövüldü�ü�ard�ndan�öldürüldü�ü�vurguland�.�Olay
yeri�foto�raflar�nda�aç�kça�görülen�merhum�albay�n�dudaklar�ndaki
kan�izlerini�dikkate�alan�bilirki�i�heyeti,�albay�n�ölmeden�önce�darp
edildi�i�kanaatine�var�ld���n��rapora�ekledi.�Albay�n�o�lu�Gökhan
Çillio�lu,�"Ba�tan�beri�söylediklerimizi�do�rular�nitelikte�bir�rapor"
de�erlendirmesinde�bulundu.�Kaz�m�Çillio�lu�ile�ilgili�soru�turma,
o�lunun�müracaat��üzerine�ba�lam��t�.�Savc�,�Düzce'deki�mezar�n
aç�lmas�na�karar�verirken,�Adli�T�p�incelemesinde�albay�n�saç�n-
da�arsenik,�kürek�kemi�inde�kur�un�deli�i,�kaburgalar�nda�k�r�k�tes-
pit�edilmi�ti.���ntihar�notu�oldu�u�ileri�sürülen�kâ��ttaki�imzan�n�da
sahte� oldu�u� belirlenmi�ti.� Soru�turma� sürecinde,� Malatya� 3.
A��r�Ceza�Mahkemesi,�'Ye�il'�kod�adl��Mahmut�Y�ld�r�m�ile�'Bo-
zo'�kod�adl��Yusuf�Geyik�hakk�nda�tutuklama�karar��ç�karm��t�.��ki
isim�halen�k�rm�z��bültenle�aran�yor.�Bilirki�inin�62�sayfal�k�rapor
haz�rlad���n��belirten�merhum�Albay'�n�o�lu�Gökhan�Çillio�lu,�olay
yeri�foto�raflar��ile�9�Haziran�2011'de�mezar�n�yeniden�aç�lmas��ile
ç�kart�lan�Çillio�lu'nun�kemikleri�üzerinde�yap�lan�analiz�sonuçlar�na
göre�haz�rlanan�raporda�babas�n�n�ölümünün�intihar�de�il,�cinayet
oldu�u��eklinde�tespitler�yap�ld���n��ifade�etti.�Olay�yeri�foto�raf-
lar�nda,�hal��üzerinde�kan�izleri�gözlenmi�,�Çillio�lu'nun�öldürül-
dükten�sonra�sürüklendi�i�iddia�edilmi�ti.�Bilirki�i�heyeti,�olay�ye-
ri�foto�raflar�nda�da�aç�kça�görülen,�merhum�albay�n�dudaklar�n-
da�kan�izlerini�dikkate�alarak�Çillio�lu'nun�ölmeden�önce�darp�edil-
di�i�kanaatine�var�ld���n��da�rapora�ekledi.�Heyet�taraf�ndan�haz�rlanan
raporun�Malatya�Cumhuriyet�Ba�savc�l���'na�ula�t�r�ld���n��belir-
ten�Çillio�lu,�"Ba�tan�beri�söylediklerimizi�do�rular�nitelikte�bir�ra-
por"�dedi.�Albay�Kaz�m�Çillio�lu'nun�otopsi�raporunun�incelenmesi
üzerine�kesin�ölüm�sebebinin�belirlenebilmesi�için�Düzce'de�bulunan
mezar�n�n� aç�lmas�na� karar� verilmi�ti.� Geçti�imiz� y�l� haziran
ay�nda�aç�lan�mezardan�al�nan�örnekleri�inceleyen�Adli�T�p�Kurumu,

haz�rlad����raporu�geçti�imiz�günlerde�soru�turman�n�yürütüldü-
�ü�Malatya�Özel�Yetkili�Savc�l���'na�göndermi��ve�raporda�Albay
Kaz�m�Çillio�lu'nun�saç�köklerinde�arsenik,�kürek�kemi�inde�kur-
�un�ve�kaburgas�nda�k�r�k�oldu�u�tespitinde�bulunmu�tu.�Savc�l�-
��n�talebi�üzerine�Malatya�3.�A��r�Ceza�Mahkemesi�'Ye�il'�kod�ad-
l��Mahmut�Y�ld�r�m�ile�'Bozo'�kod�adl��Yusuf�Geyik�hakk�nda�tu-
tuklama,�k�rm�z��bültenle�arama�karar��ç�kart�ld�.�Olay�n�ard�ndan
haz�rlanan�olay�yeri�tespit�tutana���ile�d���otopsi�raporlar�nda�da�bir-
çok�çeli�ki�ortaya�ç�km��t�.��lk�olarak�Çillio�lu'nun�intihar�etti�i�si-
lah�n�seri�numaras�n�n�(di�er�tüm�ayr�nt�lar�incelikle�yaz�lmas�na
ra�men)�tutanakta�yer�almad����gün�yüzüne�ç�kt�.

İntihar notu da sahte çıkmıştı
Hâkimler�ve�Savc�lar�Yüksek�Kurulu�(HSYK),�Çillio�lu'nun

o�lu�Gökhan�Çillio�lu'nun,�Savc��Mehmet�Ta�tan'�n�'tutana-
�a�i�lem�saatini�yazmad���,�parmak�izi�ve�doku�örnekleri�gi-
bi�delilleri�toplamad���,�ölü�muayene�ve�otopsi�i�lemi�s�ras�nda
kur�un�giri��ve�ç�k���yerlerini�tam�olarak�tarif�etmedi�i�ve�olay-
dan�bir�gün�sonra�görevsizlik�karar��vererek�dosyay��8.�Kol-
ordu�Komutanl����Askerî�Savc�l���'na�gönderdi�i'�yönündeki
iddialar��üzerine�halen�Ankara�cumhuriyet�savc�s��olarak�gö-
rev�yapan�Ta�tan�hakk�nda�inceleme�ba�latt�.�Kaz�m�Çillio�-
lu�ile�birlikte�Çillio�lu'nun�intihar�notu�oldu�u�iddia�edilen�kâ-
��ttaki�imzan�n�da�yap�lan�kriminal�inceleme�sonunda�sahte
oldu�u�belirlendi.�1991-1994�aras�,�Jandarma�Genel�Komu-
tanl����aç�s�ndan�karanl�k�y�llar�olarak�tarihe�geçti.�Dönemin
Jandarma�Genel�Komutan��E�ref�Bitlis�ve�ekibinden�birçok�isim
�üpheli��ekilde�öldü�ya�da�öldürüldü.�Ankara'da�17�Ocak�1993'te
uça��n�n�dü�mesi�sonucu�hayat�n��kaybeden�Orgeneral�E�ref
Bitlis'in�ard�ndan,�Bahtiyar�Ayd�n�ve�R�dvan�Özden�suikasta
kurban�giderken�Kaz�m�Çillio�lu�3��ubat�1994'te�evinde�ölü
bulunmu�tu.
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AYDO�AN AYDIN (Tümgeneral)
Aydo�an�Ayd�n,�5.6.1966'da�Ba�çiftlik'te

(Tokat)�dünyaya�geldi.�1977'de��eker��lkoku-
lundan�mezun�oldu.�Daha�sonra�alt��y�l�boyunca
ö�retmen�okulunda�yat�l��okudu.�1983'te�gir-
di�i�Kara�Harp�Okulundan�1987'de�te�men�rüt-
besiyle�mezun�oldu.
1988'de�Topçu�ve�Füze�Okulundan�mezun

oldu.�1988-1992�y�llar��aras�nda��stanbul�6.�Pi-
yade�Tugay�Komutanl���nda�tak�m�komutan-
l����yapt�.�1992-1998�y�llar��aras�nda�Özel�Kuv-
vetler�Komutanl���nda�alt��y�l�boyunca�tim�ko-
mutan��olarak�çe�itli�operasyonlarda�görev�al-
d�.� 1998'de� kazand����Kara�Harp�Akademi-
sinden�2000'de�mezun�oldu.�2000-2002�y�lla-
r�� aras�nda� Hakkâri� Da�� Komando� Tugay
Komutanl���nda�Lojistik��ube�Müdürlü�ü�ve
Harekât��ube�Müdürlü�ü�görevlerinde�bulundu.�
2002'de�Özel�Kuvvetler�Tugay�Komutanl���na�Harekât

�ube�Müdürü�olarak�atand�.�2003-2005�y�llar��aras�nda�ta-
bur�komutanl���,�2005-2006�y�llar��aras�nda�lojistik��ube�mü-
dürlü�ü,�2006-2008�y�llar��aras�nda�yine�Özel�Kuvvetler�1.
Tugay�Kurmay�Ba�kanl����görevlerinde�bulundu.��2008'de
alt��ay�süreyle��talya�NATO�Savunma�Kolejinde�ö�renim
gördü.�2008-2010�y�llar��aras�nda�Heidelberg'de�(Alman-
ya)�bulunan�NATO�Karargâh�nda�Tatbikat�Daire�Ba�kan-
l����yapt�.�2010-2012�y�llar��aras�nda�Gökçeada�5.�Komando

Alay�Komutan�,�2012-2016�y�llar��aras�nda�Kayseri�1.�Ko-
mando�Tugay�Komutan��olarak�görev�yapt�.�
Tugay� komutanl���� yapt���� dönemde� Güneydo�u'da

birçok�operasyona�kat�ld�.�2016'daki�Yüksek�Askerî��ura
Kararlar��ile�tümgeneralli�e�terfi�ettirilerek���rnak�23.�Jan-
darma�S�n�r�Tümen�Komutanl���na�atand�.��Bu�görev�s�-
ras�nda,�31.05.2017'de�yan�ndaki�on�iki�askerî�personelle
birlikte�elim�bir�kaza�sonucu��ehit�olmu�tur.
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FETH� SEK�N
Fethi�SEK�N,�1973'te�Elaz��'�n�Baskil�ilçesine�ba�l��Do-

�anc�k�köyünde�do�du.�Lise�e�itimi�sonras��girdi�i�Samsun
19�May�s�Polis�Meslek�Yüksekokulundan�1995�y�l�nda�me-
zun�olan�SEK�N'in�ilk�görev�yeri�Kilis�oldu.
Daha�sonra�Bingöl'e�atanan�SEK�N,�1999-2002�y�llar�nda

bu�kentte�görev�yapt�.�Bingöl'den�sonra��zmir'e�tayin�olan
SEK�N,�yakla��k�9�y�l�adliye�önünde�görev�ald�.
�zmir�Emniyet�Müdürlü�ü�Trafik�Denetleme��ubesi'nde

motosikletli��ahinler�Timi'nde�görevli�Fethi�SEK�N,�2017
y�l�nda��zmir�Adalet�Saray�'na�yönelik�düzenlenen�terör�sal-
d�r�s��sonucu��ehit�dü�tü.�Sayg��ve�sevgiyle�an�lan�polis�Fet-
hi�SEK�N'in�naa���ise�Elaz��'a�ba�l��Do�anc�k�köyüne�def-
nedildi.
�zmir�Adalet�Saray�n�n�C�Blok�giri�inde�PKK'l�� terö-

ristlerce�5�Ocak�2017'de�bomba�yüklü�araç�ve�uzun�nam-
lulu�silahlarla�gerçekle�tirilen�sald�r�da��ehit�dü�en�polis�me-
muru�Fethi�SEK�N�ve�adliye�çal��an��Musa�CAN,�haf�za-
larda�yer�ald�.
Hain�sald�r�dan�sonra��zmirliler,�adliyeye�gelerek�Türk

bayraklar�yla�teröre�kar���birlik�mesaj��verdi.�Sald�r��ve�ça-
t��man�n�ya�and�����slam�Kerimov�Caddesi'nin�ismi��ehit
Polis�Fethi�SEK�N�olarak�de�i�tirildi.
�ehit�polisin�ad�n��ya�atmak�için�yurt�genelinde�birçok

yere�Fethi�SEK�N�ismi�verildi.�Memleketi�Elaz��’daki��e-
hir�hastanesine,��zmir’deki�bir�okula�ad��verilen�SEK�N'in
ismi�sokaklardan�parklara,�okullardan�kütüphanelere�kadar
birçok�yerde�ölümsüzle�tirildi.
Allah’tan�bu�can�karde�imize�rahmet�ve�merhamet�di-

lerken�geride�kalanlar�na�sa�l�kl��huzurlu�uzun�ömürler�di-
liyoruz.�Vatan�sa�olsun.
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Geçti�imiz�günlerde�hepimizin�bildi�i�üzere�HDP�Esen-
yurt��lçe�Ba�kanl���’na�operasyon�yap�ld�.�Esenyurt�Bele-
diyesi�temizlik�i�çilerinin,�ilçe�ba�kanl����binas�nda�temizlik
faaliyetleri�esnas�nda�gördü�ü�Öcalan�posterleri�ve�terör�ör-
gütü�pankartlar�n�n�resmini�çekip�sosyal�medyada�yay�n-
lamas��üzerine�ba�lat�lan�operasyon�6�saat�kadar�sürdü.�
Elbette�hiçbirimiz�bu�i�e��a��rmad�k.�HDP�demek�hain

terör�örgütü�pkk’n�n�devletimize�gücü�yetmedi�i�için,�yap-
mak�istediklerini�siyaset�ad��alt�nda�TBMM’ye�girerek�yap-
mas��demektir.�Bugün�bunu�dünyada�kime�sorsan�z�ayn��ce-
vab��al�rs�n�z.�
Türkiye�Cumhuriyeti�Devleti’nin�kanunlar�ndan�istifa-

deyle,�devletin�imkânlar�n��kullanarak,�devletin�maa��n��ala-
rak,�lojman�nda�oturarak,�korumas�ndan�istifade�ederek,�do-
kunulmazl���ndan�yararlanarak�devletin�askerine,�polisine,
savc�s�na,�hâkimine�ö�retmenine�kur�un�s�kmak,�s�rt�ndan
hançerlemektir.���in�tam�olarak�tan�m��budur.�
Siyasete�girmeleriyle�de�daha�rahat�hareket�kabiliyeti�ka-

zanm��lard�r.�TBMM’ne�vekil�sokarak,�yerel�yönetimler-
de�belediye�ba�kanlar��seçtirerek�her�türlü�imkânlar�m�z-
dan�sonuna�kadar�yararlanabilmektedirler.�Kim�sorarsa�biz
de�terörle�mücadele�ediyoruz�i�te.�
Da�da�askerimiz�polisimiz�güvenlik�köy�korucumuz�te-

röristi�koval�yor.�Terörist�güvenlik�güçlerimizi��ehit�ettikten
sonra��ehire�inip�k�l�k�de�i�tirip�meclise�girip�milletveki-
li�olup�bir�de�üstüne�dokunulmazl�k�kazan�yor.�Belediye�Ba�-
kan��olup�özel�imkânlara�kavu�uyor.�Devletin�her�türlü�im-
kânlar�n��teröristlerin�ya�am�ko�ullar�n��iyile�tirmek�için�kul-
lanmaya�ba�l�yor.
��te�bu�devlet�yakla��k�50�y�ld�r�böylesi�bir�k�s�r�döngünün

içinde�kim�sorarsa�terörle�mücadele�ediyor.�Bu�nas�l�bir�mü-

cadeledir?�Bu�i�in�sonu�nereye�varacak?�Son�terörist�ne�za-
man�temizlenecek?�
Bu�mücadele��ekliyle�bu�sorular�n�cevaplar�n��hiç�kim-

se�veremez.�Çünkü�bu�sistemle�terörist�bitmez.�Teröristle
de�il�terörizmle�sava�mal�y�z.�Aksi�takdirde�olan�halk�m�za
olmaya�devam�edecek.�Beri�tarafta�analar�çocuk�yeti�tirip
askere�gönderecek.�Askerimiz��ehit�olacak.�Di�er�tarafta
da�yine�kand�r�lm���olan�vatanda��m�z�n�çocu�u�bir��ekil-
de�da�a�ç�karak�güvenlik�güçlerimizce�öldürülecek.�Yani
milletimize�devletimize�kurulmu��olan�bu�oyun�sayesinde
bu�topraklarda�ya�ayan�insanlar�ölmeye�öldürmeye�devam
edecek.�Devletini�milletini�korumak�niyetiyle�asker,�polis
olan�vatanda�lar�m�z��ehit�olacak.�Da�a�teröristlik�yapmaya
gidenlerin�sonu�da�herkesçe�malum.�Cehennem�odunu�ol-
maya�devam�edecek.�Soruyorum�size�kazanan�kim?�
Ayn��annenin�iki�evlad��var.�Biri�asker�di�eri�teröristtir.

Da�da�biri�di�erini�öldürecek.�Asker�ölürse��ehit�terörist
ölürse�cehennem�kütü�üdür.�Burada�anne�olarak�konum-
land�rd���m�z�ki�i�devlettir.�Her�iki�insan�da�ayn��devletin
vatanda��d�r.�Senelerdir�evlatlar�n��kaybeden�devlet�art�k
buna�bir�çare�bulmak�zorundad�r.
Terörle�mücadele�ederken,�teröristi�daha�da�büyütüp�bes-

leyip�güçlendirip�kendi�kar��m�za�ç�kar�yoruz.�Onlara�y�-
��nlarca�para�ödüyoruz.�Seçimlerde�seçim�yard�m��ad��al-
t�nda�milyonlarca�lira�para�yard�m��yap�yoruz.�Milletvekili
seçilenlere�22.200�TL�maa��veriyoruz.�Her�bir�vekile�3�er
tane�dan��man�alma�hakk��tan�y�p�her�bir�dan��mana�me-
zuniyet�durumu�ve�kariyerine�göre�6.500�–�15.160�TL�ma-
a��ödüyoruz.�
Bugün�bir��l�Emniyet�Müdürünün�maa��n��lütfen�inter-

netten�ara�t�r�n.�Ortalama�10.000�TL�maa��al�yorlar.�Bir��lin
Emniyet�Müdürü�bu�paray��m��hak�ediyor�sizce?�Teröris-
te�bile�vekil�oldu�diye�dan��man�na�15.000�TL’nin�üzerinde
maa��verirken�koskoca�bir�ilin�asayi�inden�sorumlu,�gecesini
gündüzüne�katarak�can�feda��ekilde�hizmet�eden�bir�Em-
niyet�Müdürünün�ald����paraya�bak�n.�
Ha�keza��l�Jandarma�Komutan��da�ayn���ekilde.�K�de-

mine�göre�8.000�ile�16.000TL�aras��maa��al�yorlar.�Polis
ve�asker�aras��e�itsizli�in�anlams�zl����bir�yana�teröristle-
re�verilen�paran�n�çok�alt�nda�olan�maa�lar��gerçekten�tra-
ji-komik�bir�vak�ad�r.�En�k�sa�sürede�devletimiz�bu�i�e�bir
çözüm�bulmal�d�r.�

Terörist� vekillerin� konusuna� devam� edecek� olursak
araçlar�na�dokunulmazl�k�tan�y�p�rahatça�nakliye�hizmet-
leri�vermelerini�sa�l�yoruz.�Yanlar�na�polis�koruma�verip
teröristi�polise�korutuyoruz.�O�terörist�vekil�polise�ne�göz-
le�bak�yor�sizce?�Ya�polisimiz�orada�hangi�psikoloji�ile�gö-
rev�yap�yor?�Nas�l�çeli�kilere�dü�üyor?�Terörist�oldu�un-
da�da�da�kar��mda�olan�ki�i��u�anda�vekil�oldu�u�için�onu
korumak�zorunda.�Herhangi�bir�çat��ma�oldu�unda�polisimiz
orada�ölebilir�de.�
Medyada�görüyoruz�yollarda�herhangi�bir�uygulamaya

denk�geldiklerinde�ya�da�gösteri�yapacaklar��zaman�emni-
yet�müdürlerimizi,�komutanlar�m�z��f�rçal�yorlar.�A�za�al�n-
mayacak�hakaretler�ediyorlar.�Emniyet�Müdürümüzü�to-
katlayanlar�bile�oldu.�Dü�ünebiliyor�musunuz�benim�Em-
niyet�Müdürüm�teröristlikten�gelme�bir�vekilden�tokat�ye-
di.�Akl�m�alm�yor.�Bu�nas�l�olabilir?�
Terörist�ba���Öcalan�tutukland��ve�kendisine�bir�ada�tah-

sis�edildi.�Orada�bak�l�yor.�Onbinlerce�ki�inin�katline�fer-
man�veren�bu�adama�verilen�cezaya�bak�n.�Bir�de�Öcalan
ile�ilgili�çok�farkl��konu�malar�i�itiyoruz.�Üniversite�y�l-
lar�nda�bir�tak�m�kurumlara�hizmet�etti�ine�dair,�baz��dev-
let�görevlileriyle�beraber�bir�tak�m�çal��malar�yapt���na�da-
ir�söylentiler�de�var.�Devletimiz�bu�cerahat�dolu�yaraya�da
kesinlikle�ne�ter�vurmak�zorundad�r.�Sonucu�ne�olursa�ol-
sun�bu�i��yap�lmal�d�r.�
Kürt�sorunu�diye�ortaya�ç�kar�lan�bu�oyun,�kimler�tara-

f�ndan�ne��ekilde�ortaya�ç�kar�lm��t�r.�Bu�husus�en�yal�n�ha-
liyle�halk�m�z�n�gözleri�önüne�serilmelidir.�T�pk��bir�göm-
le�in�ilk�dü�mesinin�yanl���iliklendikten�sonra�di�er�dü�-
melerin�yanl���iliklere�ili�tirilmesi�gibi�en�ba��ndan�yap�-
lan�bu�yanl���n�üzerine�gidilip�bu�konu�art�k�gündemimiz-
den�bir�daha�girmemek�üzere�dü�ürülmelidir.
Say�n�Cumhurba�kan�m�z�Recep�Tayyip�ERDO�AN�bey

devletimizi�yönetmeye�ba�lad����18�y�ll�k�süre�zarf��içeri-
sinde�bu�konunun�üzerine�çok�cesurca�gitmi��ve�sayesin-
de�epey�yol�kat�edilmi�tir.�Fakat�henüz�istedi�imiz�seviyeye
gelinememi�tir.�Bu�seviyeye�gelinebilmesi�için�de�Say�n
Cumhurba�kan�m�z�n�t�pk��kendisi�gibi�cesur�yüreklerce�des-
teklenmesi��artt�r.�
Say�n��çi�leri�Bakan�m�z�Süleyman�SOYLU�beyefendinin

de�terörle�mücadeledeki�duyarl�l����takdire��ayand�r.�Ge-
cesini�gündüzüne�katarak�neredeyse�hiçbir�siyasinin�bü-

rokrat�n�gitmeye�cesaret�edemedi�i�yerlere�gidip�askerimize
polisimize�deste�ini�sürdürmektedir.
Milli��stihbarat�Ba�kanl���m�z�n�da�çal��malar��fevka-

ladenin�de�fevkinde�bir��ekilde�seyrine�devam�etmektedir.
Sayg�de�er�Hakan�F�DAN�beyefendi�te�kilat��dünyay��tit-
retecek� seviyeye� getirmi�tir.� Fakat� as�l� mesele� terörle
mücadele�kanunlar�d�r.�Teröristi�de�il�terörizmi�bitirmeye
yönelik�kanunlar�üretilmelidir.�Suçlar�n�çok�cayd�r�c��ce-
zalar��olmal�d�r.�Say�n�Cumhurba�kan�m�z�n�eli�kanunlar-
la�güçlendirilmelidir.�Kolluk�Kuvvetlerimiz�ve��stihbarat
Te�kilat�m�z�n�manevi�kuvveti�kanunlarla�peki�tirilmelidir.
Bu�yap�lmad����sürece�da�dan�kovalanan�terörist��ehre

iner�vekil�olarak�kar��m�za�ç�kar.�Belediye�Ba�kan��olur�da-
ha�fazlas�n��yapar.�Biz�de�vekilin�vekilli�ini�dü�ürür�bele-
diyelere�kayyum�atar�z�bu�k�s�r�döngü�devam�eder�gider.�
Do�udaki�halk�m�z�hükümetimiz�sayesinde�art�k�daha

cesur��ekilde�hareket�etmeye�ba�lad�.�Diyarbak�r�anneleri
bunun�en�bariz�örne�idir.�Devletimizin�halka�güven�ve��ef-
kat,�teröriste�de�olanca�cayd�r�c��yüzü�görünmeye�devam
ederse�terör�örgütü�iyice�kö�eye�s�k��acakt�r.�Terörle�Mü-
cadeleyi�kanunlarla�da�dbahsetti�imiz��ekilde�destekledi-
�imizde�bu�konu�ALLAH’�n�izniyle�çok�k�sa�sürede�bitip
gidecektir.
Türkiye’nin�gücünden�korkan,�kendine�gelmesini�en-

gellemeye�çal��an,�enerjsini�içe�harcay�p�dünyaya�aç�lma-
s�na�engel�olunmak�için�kurdurulmu��bu�terör�örgütü�ve�bun-
lar�gibi�di�er�terör�irgitlerinin�art�k�sonu�gelmelidir.�Ak�l
yoluyla�ülkeyi�ç�kmazlardan�ç�kmazlara�sokan�bu�sistemin
kökü�kaz�nmal�d�r.�Bunun�için�bizler�halk�n�her�bir�ferdi�ola-
rak�devletimizin�her�türlü�yan�nday�z.�Ne�gerekiyorsa�va-
r�z.�Gerekli�bedelleri�ödemeye�raz�y�z.�Yeter�ki�devletimiz
bu�sorunun�üzerine�cesaret�ve�ak�lla�gitmeye�devam�etsin.
Bu�vesile�ile�yaz�ma�son�verirken�ba�ta�Cumhurba�ka-

n�m�z�Say�n�Recep�Tayyip�ERDO�AN�beyefendi�olmak
üzre,� �çi�leri� Bakan�m�z� Say�n� Süleyman� SOYLU� bey-
efendiye,��stihbarat�Ba�kan�m�z�Hakan�F�DAN�beyefendiye,
Emniyet�Genel�Müdürümüz�Say�n�Mehmet�AKTA��bey-
efendiye,�tüm�emniyet�te�kilat��ve�silahl��kuvvetler�men-
suplar�m�za�ALLAH’tan�sa�l�kl��huzurlu�uzun�ömürler�di-
ler,�devletimizin�k�yamete�kadar�payidar�olmas�n��niyaz�ede-
riz.
K�z�l�Elmaya�kadar�durmak�yok�yola�devam.
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ADNAN KAHVEC�
Adnan�Kahveci,�1949�y�l�nda�Trabzon'un�Köp-

rüba���ilçesi�Be�köy�beldesi�Y�lmazlar�köyünde�do�-
du.��lk�ve�ortaokulu�e�itimini�köyünde�okudu.�TÜ-
B�TAK�bursuyla�Liseye��stanbul�Kabata��Lisesin-
de�devam�etti�ve�1966�y�l�nda�dönem�birincisi�ola-
rak�mezun�oldu.�Üniversite�s�nav�n��da�180�sorunun
tamam�na�do�ru�cevap�vererek�birincilikle�kazand�
ve��stanbul�Fen�Fakültesinde�ba�layan�Üniversite�ha-
yat�,�Milli�E�itim�Bakanl����bursuyla�ABD'de�In-
diana'daki�Purdue�Üniversitesinde�devam�etti.�Bu-
radan�4�y�ll�k�okulu�2,5�y�lda�bitirerek�elektrik�mü-
hendisi�olarak�mezun�oldu.�ABD'de�ö�rencilik�y�l-
lar�nda,�okul�yemekhanesinde�çal��t�,�bula��kç�l�k�hat-
ta� ö�renci� yurdunda� a�ç�l�k� yapt�.�Missouri�Üni-
versitesi'nde
doktora� yapt�.
1975� y�l�nda
Missouri� Üni-
versitesi'nde�bir
süre� asistan
profesör�olarak
çal��malar�na
devam�etti.
1976'da� as-

kerlik� için� ve
geçici� olarak
Türkiye'ye�dö-
nen� Adnan
KAHVEC � ,
Türkiye'de�kal-
maya�karar�ve-
rince��stanbul'a,
Kartal'a�yerle�-
ti.�Ve�Bo�aziçi
Üniversitesi'nde�ö�retim�üyesi�olarak�çal��maya�ba�-
lad�.
Daha�önce�Amerika'da�bir�gezide� tan��t����dö-

nemin�TPAO�Genel�Müdürü�Korkut�Özal,�1977�y�-
l�nda��kinci�MC�Hükümetinde��çi�leri�Bakan��olun-
ca,�KAHVEC�’yi,��çi�leri�Bakanl����Teknik�Dan��-
manl���’nda�görevlendirdi.�Bakanl���n�ve�Emniyet
Genel�Müdürlü�ü'nün�bilgisayara�geçi��çal��mala-
r�n�� ba�latan� Kahveci'nin� hayat� yolu� bu� �ekilde
Özal'larla�birle�ti.�Dan��manl�k�göreviyle�beraber�si-
yasi�hayata�da�ad�m�atm���oldu.�Ve�12�Eylül’den�son-
ra�Turgut�Özal'a�Ba�bakan�dan��man��olarak�atan-
d�.� 1983� y�l�nda�Anavatan� Partisi'nin� 37� kurucu-
sundan�birisi�ve�ilk�Genel�Ba�kan�Yard�mc�s��oldu.
1987�y�l�nda��stanbul'dan�milletvekili�seçildi.�18.�ve
19.�Dönem� �stanbul�Milletvekilli�i� yapt�.� Adnan
KAHVEC�,�genç�ya�ta�yapt����siyasi�çal��malar,�dü-
rüst�ki�ili�i�ve�idealleri�ile�k�sa�zamanda�ad�ndan�söz
ettirdi.�1987�y�l�nda�DPT�(�Devlet�Planlama�Te�ki-
lat�)�ve�Hazineden�sorumlu�Devlet�Bakan��oldu.�Dö-
nemin�ba�bakan��Turgut�Özal�taraf�ndan�1988�y�l�nda

Maliye�Bakanl����görevine�getirildi.�Daha�sonra�yi-
ne�dönemin�ba�bakan��Y�ld�r�m�Akbulut�taraf�ndan
1990'da�Maliye�Bakanl����görevine�getirildi.
Ülkemizde��u�ana�kadar�haz�rlanan�ve�devletin�ka-

sas�nda�bulunan�3�Kürt�Sorunu�Raporundan�birisi�de
Adnan�KAHVEC�’ye�aittir.�1992�May�s’�nda�Ha-
z�rlad����Kürt�Sorunu�Raporu�Cumhurba�kan��Tur-
gut�Özal’a�verildi.�KAHVEC�,�KDV'yi�hesaplayan
ak�ll��mini�yazar�kasa�geli�tirmi��ve�bunun�patenti-
ni�de�alm��t�.
Adnan�KAHVEC�'nin�yeni�yap�lan�otoban�yol-

da�ters�yola�girerek�kaza�yapmas�,�çe�itli��üphele-
rin�ortaya�at�lmas�na�sebep�oldu.�Kazaya�otoyolda
gerekli�i�aretlemeyi�yapmayarak�neden�oldugu�ge-

rekçesiyle�yar-
g�lanan�ve�ku-
surlu� bulunan
muteahhit,� da-
ha�sonra�ç�kan
aftan� yararla-
narak�kurtuldu.
5� �ubat

1993� y�l�nda
e�i� ve� iki� ço-
cu�u�ile�birlik-
te� Bolu-Gere-
de� yak�nlar�n-
da�trafik�kazas�
geçiren�Adnan
KAHVEC�� ve
e�i� Fusün
K A H V E C �
olay�an�nda�ha-
yatlar�n�� kay-

bederken,�17�ya��ndaki�çocuklar��Asl�han�KAHVEC�
10�gün�sonra�vefat�etti.�Kazadan�yaral��kurtulan�sa-
dece�10�ya��ndaki�o�lu�Cihan�KAHVEC��idi.�Ad-
nan�KAHVEC��ailesinden�geriye�Mehmet�KAH-
VEC��ve�karde�i�Cihan�KAHVEC��kald�.
Devletimizin�hakiki�evlatlar�ndan�biri�daha�s�r-

t�ndan�hançerlendi.�Kay�tlara�bir�evlat�ac�s��daha�geç-
ti.�Böyle�insanlar�zor�gelir.�Lakin�ak�llardan�kolay
silinmezler.�Gün�gelir�arkalar�ndan�haklar�n��arayacak
birilerini�mutlaka�ç�kart�r�ALLAH(cc).�O�günleri�sa-
b�rs�zl�kla�bekliyoruz.�Devletimiz�böylesi�fedakâr,
vefakâr,�cefakâr�insanlar�n�omuzlar�nda�yükselen�bin-
lerce�y�ll�k�gelenekleri�olan�bir�devlettir.�Devletimiz
her�daim�18�ya��ndad�r.�Emin�olun�ki�evlatlar�n�n�he-
sab�n��sormaya�birgün�karar�verip�harekete�geçe-
cektir.�Say�n�KAHVEC��ve�O’nun��ahs�nda�tüm��e-
hitlerimize�ALLAH’tan�rahmet�geride�kalanlar�na
da�sa�l�kl��huzurlu�uzun�ömürler�diliyoruz.�Vatan�sa-
�olsun.

Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k.�Osman
�ahin�GÜVEN

MUSTAFA H�RAM ABAS

ASALA �EH�TLER�M�Z

Türkiye’nin�James�Bond’u�olarak�tan�nan�Hiram�ABAS,�6�Eylül�1990
günü�Kad�köy�Çiftehavuzlar’daki�evinden�saat�10.15�s�ralar�nda�ç�karken
az�sonra�ba��na�geleceklerden�habersizdi.�Özel�bir�denizcilik��irketindeki
i�ine�gitmek�üzere�34�HEZ�59�plakal���ahin�marka�otomobiline�binen
emekli�M�T�Müste�ar�Yard�mc�s��ABAS,�evinin�bulundu�u�Cemil�To-
puzlu�Caddesinden�Ba�dat�Caddesine�ç�karken,�Mahur�Sokak’a�gir-
di.�Güne�li�bir�sonbahar�sabah�yd�,�ama�ABAS’�n�gözlerine�siyah�göz-
lükleri�takmas��sadece�güne�����nlar�ndan�korunmak�için�de�ildi.
Bir�ara�yan�ndan�hiç�ay�rmad����16’l�k�Star�marka�tabancas�n��yok-

lad��ve�düzeltti.�Ba�dat�Caddesine�yakla�t����s�rada�yoldaki�kasis�ne-
deniyle�yava�lad�.�Çevresindeki�belediye�i�çisi�gibi�giyinmi��iki�ki�i-
nin�o�an�kendisini�izledi�inin�fark�nda�de�ildi.�ABAS,�frene�bas�p�ya-
va�larken�otomobilinin�önüne�silahl��bir�ki�i�ç�kt�.�Ayn��anda�otomo-
bilin�arkas�nda�da�ba�ka�bir�ki�i�belirdi.�Birinin�ba���aç�k,�di�eri�ise�k�-
v�rc�k�saçl�yd�.�Önce�otomobilin�arka�kap�s�n�n�bulundu�u�cama�yak-
la�an�sald�rganlardan�biri,�elindeki�susturucu�tak�lm���7.65�çap�ndaki
tabancayla�ate��ederek�Hiram�ABAS’��tam�ensesinden�vurdu.�Ayn��an-
da�otomobilin�sa��kap�s�na�yakla�an�di�er�sald�rgan�n�silah�n��ate�le-
mesiyle�çapraz�ate��aras�nda�kalan�ABAS,�biraz�önce�yoklad����ta-
bancas�na�uzanmaya�f�rsat�bile�bulamam��t�.�Y�llard�r,�dünyaca�ünlü
gizli�servislerde�e�itim�gören�ve�157�operasyon�yöneten�milli�istihbarat�n
kurdu�Hiram�ABAS,�çenesinden�ve�ensesinden�ald����4�mermi�ile,�kan-
lar�içinde�kald�.��ki�sald�rgan�Hiram�Abas’�n�öldü�ünü�kanaat�getirince
ters�istikametteki�Cami�ve�18�Mart�sokaklar�na�girerek�sahil�yoluna�do�-
ru�kaçm��lard�.Cinayetin�i�lenmesinin�ard�ndan�polis�ekipleri�olay�ye-
rine�geliyor,�ancak�öldürülenin�kimli�ini�15�dakika�sonra�tespit�ede-
biliyorlard�.Hiram�Abas’�n�Milli��stihbarat�Te�kilat��ile�ilk�tan���kl���
1957’de�Ankara�Siyasal�Bilgiler�Fakültesi’nden�mezun�oldu�u�y�lla-
ra�rastl�yordu.�1967’e�de�in��stanbul’da�çal��an�Abas,�mesai�arkada�-
lar��aras�nda�sivrilerek�ABD’ye�gidiyor�ve�CIA’de�4�y�l�e�itim�görü-
yordu.�Burada�sorgulama�ve�istihbarat�edinme�konular�nda�k�sacas��kontr-
gerilla�konusunda�uzmanla�an�Abas,�Batum’da�konsolos�olarak�görev
yapm��t�.�Dünyan�n�ünlü�casuslar�n�n�cirit�att����Beyrut’ta�M�T’e�ça-
l��m��t�.�ABAS�kendini�as�l�12�Mart�askeri�muht�ras�ndan�sonra�gös-
teriyordu.��stanbul’daki�operasyon�ve�istihbarat�birimlerini�yönlendi-
ren�Abas,�sol�örgütlere�kar���mücadeleye�giri�iyordu.�Ancak�ad�n��ün-
lü�Ziverbey�Kö�kü’ndeki� i�kence� iddialar�yla�duyurmaya�ba�layan
ABAS,�ilk�kez�THKP-C�(Türkiye�Halk�Kurtulu��Partisi�Cephesi)�da-
vas�nda�san�klar�taraf�ndan�te�his�ediliyordu.�O�zamana�kadar�ABAS’�n
ad��biliniyordu,�ancak�yüzünü�herkesten�saklamay��ba�arabilmi�ti.
1972�y�l�nda�THKP-C�örgütü�liderlerinden�Ziya�Y�lmaz’�n�F�n-

d�kzade’deki�evinde�silahl��çat��mayla�yakalanmas��s�ras�nda�boynundan
yaralanan�Hiram�ABAS,�özel�bir�hastanede�“Albay”�olarak�tan�t�l�p�te-
davi�ediliyordu.�Casusluk�konular�nda�o�denli�uzmanla�m��t��ki,�An-
kara’da�M�T’in�kontrespiyonaj�(kar���casusluk)�biriminde�ba�ö�reti-
ci�olarak�görev�alm��t�.�ABAS,�k�sa�süre�sonra�bölümün�daire�ba�-
kanl���na�getirilmi�ti.�Sorgulama,�kar��-casusluk�uzmanl�klar�yla�ye-
tinmemi�,�özellikle�Ortado�u’daki�örgütler�ve�PKK�konular�nda�da�bir
hayli�söz�sahibi�olmu�tu.1978’de�M�T’e�ba�l��MAH�(Milli�Asayi��Hiz-
metleri)�biriminin�ba��ndayken�M�T�Daire�Ba�kan��Albay�Sabahattin
Sava�man’�n�CIA�ve��ngiliz�Gizli�Servisine�ajanl�k�yapt����gerekçe-
siyle� tutuklanmas�nda� ön� plana� ç�km��t�.� Böylece�ABAS,� 2� Ekim
1980’de�emekli�olmadan�önce�M�T’te�de�ne�denli�kula���delik�oldu-
�unu�kan�tl�yordu.�Ancak�emeklili�e�al��amam��t�.�Turgut�ÖZAL’�n
ba�bakanl����döneminde�dan��manlar�ndan�eski�M�T�görevlisi�Bülent

ÖZTÜRKMEN’in�önerisi�üzerine�13�Ocak�1986’da�yeniden�M�T’e
Müste�ar�Yard�mc�s��olarak�dönüyordu.�Asl�nda�bu�ad�m,�askeri�bir�dar-
beyi�önceden�haber�alamamaya�kar���tedbir�alan�ÖZAL’�n�M�T’i�si-
ville�tirme�ad�m�n�n�bir�parças�yd�.�M�T�Müste�arlar��çok�uzun�y�llard�r
Korgeneral�rütbesindeki�askerlerden�olu�uyordu.�Zaten�Mit�Müste�ar�’n�n
devlet�kadrosundaki�kar��l����korgeneraldi.�Bir�Korgeneralin�kendisi-
nin�rütbece�üstü�olan�bir�kuvvet�komutan��hakk�nda�hükümete�rapor
sunmas��dü�ünülemezdi.�Nitekim�Do�u�Perinçek,�Mehmet�Ali�Birand,
�lhami�Soysal�gibi�baz��gazetecilerin�tüm�kar���ç�k��lar�na�kar��n�34�ay-
d�r�bo��duran�Müste�ar�Yard�mc�l����makam�na�Hiram�ABAS’�n�ge-
tirilmesi�M�T’in�siville�tirilmesinin�ilk�ad�m�yd�.Hiram’�n�bas�n�önü-
ne�ç�kmas��Özal’�n�PKK�örgütünün�s�zmalar��ve�baz��kanunlar�n�ele
al�nmas��amac�yla�Suriye’ye�yapt����geziye�ABAS’��da�dâhil�etmesiyle
oldu.�Ne�de�olsa�yan�nda�bir�PKK�ve�Ortado�u�örgütü�uzman��olma-
s��gerekliydi.�Üstelik�ABAS’�n�kürt�sorunu�kar��s�ndaki�tavr�,�Özal’�n
dü�ünceleri�ile�birebir�uyu�uyordu.�Özal�gibi�Abas�da�yaln�zca�aske-
ri�yöntemlerle�bir�sonuca�ula��lamayaca��n��dü�ünüyor,�sivil�ve�siya-
si�yöntemlerin�devreye�al�nmas�n��istiyordu.�Abas�gezi�boyunca�hep
geri�planda�kalmak�isterken,�gazetecilerin�“kim�bu�adam?”�sorular�y-
la�dikkati�çekti�ve�foto�raflar��ilk�kez�bas�nda�yer�ald�.�Hiram�ABAS
halk�aras�nda�pek�tan�nm�yordu�ama�istihbarat�dünyas�nda�ve�yasad�-
���örgütler�aras�nda�dikkat�çeken�isimlerden�biriydi.�Ermeni�terör�ör-
gütü�ASALA’ya�kar���yürütülen�operasyonlar�n�planlanmas�n��yapm��,
birçok�“mafya�babas�”�ve�kaçakç�s�n�n�gözalt�na�al�nd����“Babalar�Ope-
rasyonu”nu�bizzat�yönetmi�ti.�S�rad���,�korkusu�olmayan�bir�istihba-
ratç�yd�.�Öyle�ki,�1968’de�M�T�Müste�ar��kendisini�ça��r�p,�“Paris�ve
Beyrut�olmak�üzere�iki�d���görev�var,�hangisini�seçeceksin”�diye�so-
runca,�hareketsiz�ve�sakin�Paris�yerine�“silahlar�n�patlad���,�casusla-
r�n�çarp��t���”�Beyrut’u�tercih�etmi�ti.Emekli�olduktan�sonra�Halit�Na-
rin’in�yan�nda�ve�Fevzi�Gandur�Müessesesi�adl��bir�denizcilik��irke-
tinde�dan��man�olarak�çal��an�ABAS,�ba�ta�Dev-Sol�olmak�üzere�çe-
�itli�örgütler�taraf�ndan�sürekli�tehdit�ediliyordu.�Buna�kar��l�k��srar-
la�koruma�istemedi�ini�belirtiyordu.Suikast,�birçok�cevaplanmam���so-
ruyu�da�beraberinde�getiriyordu.�Devletimiz�elbette�sorular��bizden�da-
ha�iyi�bilmektedir.�Cevaplar��bulma�hususunda�da�bir�o�kadar�güç�ve
imkân�sahibidir.�Temennimiz�odur�ki�devlet�olarak�öncelikli�sorunla-
r�m�z�n�hemen�akabinde�kay�tlarm�zda�resmen��ehit�olan�ve�faili�meç-
hul�olarak�geçen��ehitlerimizin�bu�mertebelere�eri�melerine�sebep(!)
olan�kirli�eller�ortaya�ç�ks�n.�Gerçeklerin�er�ya�da�geç�ortaya�ç�kmak
gibi�bir�huyu�vard�r.�Bu�vesile�ile�devletimize�zeval�gelmemesi�için�ha-
yatlar�n��feda�eden�tüm��ehitlerimize�rahmet�geride�kalanlara�da�sa�-
l�kl��huzurlu�uzun�ömürler�diliyoruz.

Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k.�
Osman��ahin�GÜVEN

Yap�lan� ara�t�rmalara� göre� büyük� ço�unlu�u
ASALA�ve�JCAG�gibi�Ermeni�terör�örgütlerinin�sal-
d�r�lar�nda,�bugüne�kadar�58'i�Türk�vatanda���olmak
üzere�(31'i�diplomat�ve�aile�mensubu)�77�ki�i�haya-
t�n��kaybetti,�çok�say�da�ki�i�yaraland�.�Türkiye'ye�kar-
���terör�yoluyla�sava�ma�amac�n��ta��yan�ilk�Ermeni
terör� örgütü� ASALA,� 1975'te� kuruldu.� Örgütün,
a��r��sol�e�ilimli�yap�s��itibar�yla�geleneksel�Ermeni
partilerinden�Sosyal�Demokrat�H�nçak�Partisine�da-
ha�yak�n�oldu�u�biliniyor.�Türkiye'nin�yan��s�ra�di�er
baz��ülkelerin�ç�karlar�n��da�hedef�alan�ASALA,�ilk
kez�20�Ocak�1975'te�Dünya�Kiliseler�Konseyinin�Bey-
rut�bürosuna�yapt����bombal��sald�r�yla�ad�n��duyur-
du.�Di�er�bir�Ermeni�terör�örgütü�JCAG�ise�1975'te
Beyrut'ta�Ta�naklar�taraf�ndan�kuruldu.�Örgütün�ku-
rulu�u,�Ta�naklar�n�1972'de�20.�kongresinde�karar-
la�t�r�ld�.�Ancak�JCAG'�n,�ASALA�gibi�Marksist-Le-
ninist�de�il,�milliyetçi�çizgiye�sahip�oldu�u�biliniyor.
Yabanc��ortaklar�yerine�sadece�Ermeni�diaspora-

s�ndan�destek�ald���n��iddia�eden�JCAG,�sadece�Tür-
kiye�ve�Türklerin�ç�karlar�n��hedef�al�rken,�di�er�ül-
kelerin�ç�karlar�na�yap�lacak�sald�r�lar�n�sözde�"Er-
meni�davas�"na�zarar�verece�i�görü�ünü�savundu.�Tür-
kiye'nin�Viyana�Büyükelçisi�Dani��Tunal�gil'in�22
Ekim�1975’te��ehit�edildi�i�sald�r�y��ASALA�ile�üst-
lenen�JCAG,�ad�n��ilk�kez�bu�vesileyle�dünyaya�du-
yurdu.
�ki�örgüt�aras�ndaki�ülkü�fark�,�ASALA'n�n�geç-

mi�te�Ermenilerin�ço�unlukta�oldu�u�iddia�edilen�Tür-
kiye'nin� do�u� bölgelerini� Sovyet� Ermenistan�'na
ba�lama�amac��ta��m���olmas�,�JCAG'�n�ise�bu�top-
raklarda�ba��ms�z�bir�Ermenistan�kurulmas�n��he-
deflemesinden�kaynaklan�yor.�Ermeni�terör�örgütle-
rinin�sald�r�lar�nda�77�ki�i�hayat�n��kaybettiErmeni�te-
rör�örgütlerinin�eylemleri�neticesinde�1970'ler�ve�son-
ras�nda�58'i�Türk�vatanda���olmak�üzere�77�ki�i�ha-
yat�n��kaybetti,�çok�say�da�ki�i�yaraland�.�Öte�yandan,
Ermeni�teröristlerin�suikastlar�na�ilave�olarak,�1991
ve�1994'te�Türkiye'nin�Atina�Büyükelçili�i�Bas�n�Ata-
�e�Yard�mc�s��Çetin�Görgü�ve�Büyükelçilik�Müste-
�ar��Ömer�Haluk�Sipahio�lu,�1993'te�Türkiye'nin�Ba�-
dat�Büyükelçili�i��dari�Ata�esi�Ça�lar�Yücel,�2004'te
Musul'da�Güvenlik�Ata�eleri�Nihat�Akba�,�Bilal�Ur-
gen,�Adem�Çiçek,�Bülent�K�ran�al�ve�Süleyman�Ka-
rahasano�lu,�2013'te�Türkiye'nin�Mogadi�u�Büyük-
elçili�inde�görevli�polis�memuru�Sinan�Y�lmaz�ve�bu
y�l�ise�Türkiye'nin�Erbil�Ba�konsoloslu�u�mensubu
Osman�Köse��ehit�edildi.�ABD'nin�Santa�Barbara�ken-
tinde� 27� Ocak� 1973'te� Türkiye'nin� Los� Angeles
Ba�konsolosu�Mehmet�Baydar�ile�Konsolos�Bahad�r
Demir'in�Ermeni�as�ll��Amerikal��Gurgen�M�g�rdiç�Ya-
n�kyan�taraf�ndan��ehit�edilmeleri,�Türk�diplomatla-
ra�yönelik�yap�lan�ilk�sald�r��oldu.�Osmanl���mpara-
torlu�u'nun�son�döneminde�Do�u�Anadolu'da�faali-
yet�gösteren�Ermeni�komitac�lar�ndan�Yan�kyan'�n�bi-
reysel�terörizm�olarak�nitelendirilebilecek�söz�konusu
sald�r�s�,�Türk�diplomatlar�na�kar���suikastlar�zinci-
rini�ba�latt��ve�örgütlü�Ermeni�terörizmini�tetikledi.
Türkiye'nin�Paris�Büyükelçisi��smail�Erez�1975'te,�Va-
tikan�Büyükelçisi�Taha�Car�m�1977'de,�Sydney�Ba�-
konsolosu��ar�k�Aynak�1980'de,�Los�Angeles�Ba�-
konsolosu�Kemal�Ar�kan�ve�Boston�Fahri�Ba�kon-
solosu�Orhan�Gündüz�1982'de�ve�Belgrad�Büyükel-

çisi�Galip�Balkar�1983'te�bu�örgütlerin�eylemlerinde
�ehit�oldu.�Türk�diplomatlara�yönelik�eylemlerde�1985
sonras��azalma�gözlense�de�sald�r�lar�sürdü.�Atina�Ba-
s�n�Mü�avir�Yard�mc�s��Çetin�Görgü�1991'de�ve�Bü-
yükelçilik�Müste�ar��Ömer�Haluk�Sipahio�lu�1994'te-
ki�terör�eylemlerinde��ehit�edildi.�Terör�örgütlerinin
sald�r�lar�nda�diplomatlar�n�yan��s�ra�aileleri�ve��oförleri
de�hedef�al�nd�.�Türkiye'nin�Madrid�Büyükelçisi�Ze-
ki�Kuneralp'�n�e�i�Necla�Kuneralp�ve�emekli�Büyükelçi

Be�ir� Balc�o�lu� 1978'de� büyükelçilik� arac�na� dü-
zenlenen�silahl��sald�r�da�hayat�n��kaybetti.�Lizbon��da-
ri�Ata�esi�Erkut�Akbay'�n�e�i�Nadide�Akbay�da�araç-
ta�u�rad����silahl��sald�r�da�öldü.�Türkiye'nin�Lizbon
Büyükelçili�inde�görevli�Müste�ar��Yurtsev�M�hç�-
o�lu�ve�e�i�Cahide�M�hç�o�lu�da�büyükelçili�e�dü-
zenlenen�sald�r�da�ya�am�n��yitirdi.Devletimizi�tem-
silen�gittikleri�ülkelerde�haince�sald�r�larla��ehit�edi-
len�bu�insanlar�m�z�n�bizim�üzerimizde�haklar��var.

Onlar�devletimizin�yurtd���ndaki�vitriniydiler.�Bizleri
temsil�etmek�için,�o�ülkedeki�vatanda�lar�m�za�hiz-
met�etmek�için�oradayd�lar.�Mukadderat�son�nefes-
lerini�oralarda�ve�o��ekilde�vermeleri�yönünde�ger-
çekle�ti.�Yerlerini�yurtlar�n��b�rakt�lar�dilini�sonradan
ö�rendikleri,�belki�de�kültürüne�hiç�al��amad�klar��o
ülkelerde�hayatlar�n��idame�ettirmeye�çal��t�lar.�Sr�f
devletimiz�daim�olsun�diye.�Ülkemizin�milletimizin
ba���dik�dursun�diye.�Allah(cc)�hepsinden�raz��olsun.

Bizlere�haklar�n��helal�etsinler�in�allah.�Bizlerin�de�on-
lara�kar���vazifeleri�var�elbette.�Onlar��hiç�unutmamak,
dualar�m�za�onlar��da�katmak�e�er�varsa�geride�b�-
rakt�klar�na�sahip�ç�kmak�el�üstünde�tutmak�vefal��ol-
makt�r.�Rabbim��ehadetlerini�kabul�eylesin.�Geride
kalanlar�na�sa�l�kl��huzurlu�uzun�ömürler�ihsan�ey-
lesin.�Vatan�sa�olsun.
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34 CENGÂVER �EH�T OLDU

Diyarbak�r'dan� havalanan� ‘Bordo� bereli-
ler’in�CASA�CN235�tipi�askeri�nakliye�uça��,
kalk��tan�25�dakika�sonra�kumanda�ar�zas��so-
nucu�Malatya'da�dü�tü.�1�binba��,�3�yüzba��,�3
üste�men,�16�astsubay,�1�uzman�çavu�,�10�er��e-
hit�oldu.�Genelkurmay�Özel�Kuvvetler�Komu-
tanl����Hava�Grubu'na�ait�çift�motorlu�CASA
CN235�tipi�hafif�nakliye�uça���içindeki�34�as-
kerle�Malatya�yak�nlar�nda�dü�tü.�
Uça��n� kumanda� ar�zas�� sonucu� dü�tü�ü

tahmin�ediliyor.Uçaktaki�1�binba��,�3�yüzba��,
3�üste�men,�16�astsubay,�1�uzman�çavu�,�10�er
�ehit�oldu.�Uçakta�Özel�Kuvvetler�Komutanl�-
��'na�ba�l��‘Bordo�bereliler’,�Do�al�Afetler�Kur-
tarma�(Askeri�AKUT)�ekibi�askerler�bulunu-
yordu.

KUMANDA ARIZASI
Diyarbak�r'daki�2'nci�Hava�Taktik�Kuvvet

Komutanl���'ndan�dün�12.50'de�havalanan,�Ka-
ra�Pilot�Yüzba���Y�lmaz�Tekgül�ve�Kara�Pilot
Üste�men�Mahir�Turan'�n�yönetimindeki�aske-
ri�uçak,�saat�13.15�s�ralar�nda�5�bin�600�metre-
de�ve�saatte�444�kilometre�h�zla�uçarken�ku-
manda�ar�zas��meydana�geldi.

BİRKAÇ SANİYE DAYANAMADI
Pilot�Tekgül,�Erhaç�Hava�Üssü�ile�irtibat�ku-

rarak�zorunlu�ini��izni�istedi.�Hava�Üssü'nde�he-
men�haz�rl�k�ba�lat�ld�.�
Piste� ini�� için� birkaç� saniye� daha� dayana-

mayan�uçak,�Erhaç'a�3�kilometre�kala�havac�-
l�kta�tono�ad��verilen�hareketle�sol�kanad�n�n�üze-
rinde�dönmeye�ba�lad�.
Ya�mur�ve�dolunun�ya�d����bölgede�h�zla�ir-

tifa�kaybeden�uçak,�virile�(döne�döne�dü�mek)
girdi.�Tamamen�kontrol�d����kalan�CN235�tipi
uçak,�Malatya�Akçada���lçesi'ne�ba�l��Gülyur-

du�ve�Ya�murlu�Köyü�aras�nda,�Muhittin�Er-
han'a�ait�kay�s��bahçesiyle�yak�ndaki�pancar�tar-
las�na�çak�ld�.�Uzun�uçu��yapaca���için�yak�t�de-
polar��tam�dolu�olan�uçak�yere�çarpmayla�bir-
likte�büyük�gürültüyle�infilak�etti�ve�alev�alev
yanmaya�ba�lad�.

MÜHİMMAT DA PATLADI
Uçaktaki�askerlerin�mühimmatlar�n�n�da�in-

filak�etmesiyle�ortal�k�cehenneme�dönerken,�me-
tal�ve�ceset�parçalar��geni��bir�alana�yay�ld�.�Böl-
geye�ula�an�ekipler,�kurtulan�olmad���n��görünce,
geni��bir�alana�da��lan�ceset�parçalar��ve�enka-
z��toplad�.��ehitlerimizin�isimleri��öyle;
•��Hv.�Binba���Lütfü�Ceylan,
•��Kara�Pilot�Yzb.�Murat�Erdeveci,
•��Kara�Pilot�Yzb.�Y�lmaz�Tekgül,
•��Piy.�Yzb.�Hakan�Bizrelli,
•��Kara�Pilot�Üt�m.�Mahir�Turan,

•��Piy.�Üt�m.�Y�lmaz�Gülhan,
•��Kara�Pilot�Üt�m.�Levent��ahin,
•��Piy.�B�çv�.�Halil�Helvac�o�lu,
•���sthk.�K�d.�B�çv�.�Ümit�Ba�aran,
•���stihkâm�B�çv�.�Nadir�Türkmen,
•��Mu.�B�çv�.�Mikail�Alt�nta�,
•��Sa�l�k�B�çv�.�Hasan�Ersoy,
•��Piy.�K�d.�Üçv�.�Turan�Kal�n,
•��Mu.�K�d.�Üçv�.�Zeki�Ç�nar,
•��Personel�K�d.�Üçv�.�Sudi�Doruk,
•��Hv.�K�d.�Üçv�.�Mehmet�Özden,
•��Hv.�K�d.�Üçv�.�Ebubekir�Çak�c�,
•��Piyade�Üstçavu��Y�lmaz�Ayd�n,
•��Piyade�Üstçavu��Mahmut�Öner,
•��Uçak�Bak.�Üçv�.�Zahit�Çelik,
•��Uçak�Bak.�Üçv�.�Saadetin�Boy,
•��Jan.�Hv.�K�d.�Çv�.�Tuncay�Urhan,
•��Jan.�Hv.�Çv��Ferhat�Öztürk,

•��Piyade�Uzm�Çv�.�Ersin�Bartan,
•��Piy.�Çv�.�Bülent�Haluk�Demir,
•��Muhabere�Çv�.��sa�Türkmen,
•��Piyade�Er�Halit�Güney,
•��Piyade�Er�Erdal��im�ek,
•��piyade�Er�Ayd�n�Uçar,
•��Ula�t�rma�Er�Mutlu�Kaymakç�,
•��Hv.�Er�Mehmet�Ali�Karabudak,
•��Hava�Er�Nedim�Akyol,
•��Hava�Er��efik�Ayayd�n,
•��Hava�Er�Atakan�Caran.
Uça��n�dü�ü�ü�ile�ilgili�soru�i�aretleri�hala�ta-

zele�ini�ve�gizemini�korumaya�devam�ediyor.
ALLAH�(cc)�yi�itlerimize�merhametiyle�mua-
mele�eylesin.�Geride�kalanlar�na�sa�l�kl��huzurlu
uzun�ömürler�diliyoruz.�Vatan�sa�olsun.
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23�May�s�1991,�Adana
Tu�general�Temel�Cingöz,�Yeni�Baraj�Sem-

tindeki�Jandarma�Lojman�’ndan�ç�kt�.��apka-
s�n��özenle�takt�.�Saatine�bakt�;�07,�30’u�gös-
teriyordu.�‘Tam�vaktinde’�dedi�kendi�kendine,
evinden�her�zamanki�gibi�tam�vaktinde�ç�km��t�.
Kendisini�bekleyen�makam�arac�na�do�ru�yü-
rüdü.
Adana�Jandarma�Bölge�Komutan�’n�n�ç�k-

t���n��gören�Emir�Astsubay��ile��oför�ve�Koruma
Görevlisi�esas�duru�a�geçtiler.�Emir�Astsuba-
y��Ya�ar�I��k�otomobilin�arka�kap�s�n��açarken,
hem��oförlük�ve�hem�de�koruma�görevi�yapan
�ahin�Ulusoy�ise�çevreyi�kolaçan�ediyordu.�Teh-
likeli�bir�durum�söz�konusu�de�ildi.�Her��ey�nor-
mal�görünüyordu.
“Günayd�n,� çocuklar!”� dedi,� babacan� bir

edayla�Komutan.
�ki�görevli�ayn��anda,�tek�bir�ses�olarak�“Sa�

ol!”�diye�cevap�verdiler.
Temel�C�NGÖZ�arabaya�bindi.�Emir�Ast-

subay��kap�y��dikkatle�kapatt�.�Süratle�ön�kap�y�
aç�p,��oför�mahallindeki�koltu�a�yerle�ti.��o-
före�“Sür”�dedi�ve�dönüp�Komutana�sordu;�“Ne-
reye�gidiyoruz,�Komutan�m?”
“Bölge�Komutanl���na.”
Emir�Astsubay�,��oföre�Komutan�n�emrini

tekrarlad�;�“Bölge�Komutanl���na�çek.”
“Ba�üstüne,�Komutan�m!”
Tu�general�Temel�C�NGÖZ,�1941�y�l�nda

Seferihisar'da�do�du.�Kara�Harp�Okulu'ndan
1960'ta,�Piyade�Okulu'ndan�1961'de,�Jandarma
Subay�Okulu'ndan�1964'te�mezun�olmu�tu.
Batman,�Mardin,�Hakkâri,�Elaz���ve�Bitlis'te

uzun�y�llar�görev�yapm��.�1988-1990�y�llar��ara-
s�nda�Albay�olarak�Siirt'te�Jandarma�Alay�Ko-
mutanl����görevini�üstlenmi�ti.�Bir�y�l�önce�de
��rnak’ta�Tugay�Komutanl���’nda�bulunmu�tu.
Bu�vazifeleri�s�ras�nda,�bölgede�birçok�katliam
ve�eyleme�giri�en�PKK’ya�a��r�darbeler�indi-
rilmesinde�önemli�rol�oynam��.�Daha�önce�de
Eruh,�Pervari�ve��irvan’da�örgüte�kar���etkin�gö-
revlerde� bulunmu�tu.�Ancak�PKK�Sorununa
yakla��m��sert�olarak�bilinen�Temel�Cingöz'ün
Köy�Koruculu�unun�yayg�nla�mas�� için�kul-
land����yöntemler�belirli�çevreler�taraf�ndan�çok
ele�tirilmi�ti.
Elli�metre�ötede�soka��n�caddeye�ba�land�-

���kö�ede�park�etmi��olan�01�T�2543�plâkal�
Taksi’de�üç�ki�i�oturmu�,�sessizce�bekliyorlard�.
Taksi�her�an�harekete�geçmeye�haz�rd�;�çal���r
vaziyetteydi.�Ancak�ekibin�ba���olan�Adnan�Te-
miz,�arkada�lar�na�belli�etmese�de�çok�tedirgindi.
Bu,�sadece�eylemin�stresinden�de�kaynaklan-
m�yordu.�Bunu,�net�ve�aç�k�olarak�biliyordu.
Çünkü�bu,�ilk�eylemi�de�ildi.�O�tecrübeli�bir
ekip�ba���ve�tetikçiydi.�Zihninde,�cevab�n��bir
türlü�bulamad����bir�sürü�soru�i�areti�dola��yor.
Bu�da�kendisini�tedirgin�ediyordu.Hedefin�is-
tihbarat�bilgileri;�kalm���oldu�u�lojmanlar�n�gi-

ri��ç�k���yollar��krokisi�ile�her�gün�sabah�evden
ve�ak�am�i�ten�ç�k���n�n�saat�saat,�gün�gün�be-
lirtildi�i�zaman�çizelgesi,�Merkez�Komite�Üye-
si�ve�Askerî�Komite�Sorumlusu�Haluk�kod�Ni-
yazi�Ayd�n�taraf�ndan�kendisine�kapal��zarf�için-
de�haz�r�olarak�gönderilmi�ti.�
Üstelik�bu,�ilk�kez�de�olmuyordu;�ayn���ey

7� �ubat� 1991� günü� gerçekle�tirdi�i� ABD’li
Gümrükçü�Bobie�Eugene�Mozelle�eyleminde
de� olmu�tu.� Bu,� nas�l� mümkün� olabilirdi?
Kendisinin�sorumlulu�unu�yapt����ekip�Ada-
na’da�bulunan�tek�ekipti!�Adana’da�ba�ka�hiç-

bir�ekip�bulunmad���na�göre�bu�istihbarat�ça-
l��mas�n��kim�yapm��t�?��stihbarat�çal��mas�n�
ba�ka�bir�ekip�yapmam��sa�Haluk�kod�Niyazi
Ayd�n�bu�bilgileri�nereden�ve�nas�l�temin�et-
mi�ti?
Adnan�Temiz�mensubu�oldu�u�örgütü�iyi�ta-

n�yor,�çal��ma�metodunu�da�biliyordu.�Örgüt-
te�eylem�için�yap�lan�istihbarat�çal��malar��ya
bizzat�silâhl��faaliyeti�yürüten�ekipler�marife-
tiyle�gerçekle�tirilir�ya�da�ili�ki�halinde�bulu-
nulan�ki�ilerden�dolayl��veya�dolays�z�gelen�bil-
gi�ve�duyumlar�n,�örgütün�taban�ndan�gelen�ra-
porlarla�sentezlenmesiyle�istihbarata�dönü�tü-
rülerek�sa�lan�rd�.�Ancak�bu�istihbaratlar�bu�yol-
lar�n�hiç�biri�kullan�lmak�suretiyle�elde�edil-
memi�ti.
Öyle�ise�bu�istihbaratlar�nereden�ve�nas�l�te-

min�edilmi�ti?�Bu�nokta�istihbaratlar�Haluk�kod
Niyazi�Ayd�n’a�kim�ya�da�kimler�taraf�ndan�ve-
rilmi�ti?�Niçin�verilmi�ti?�Verenlerin�amac��ney-
di?�Örgüt,�yoksa�ta�eronluk�mu�yap�yordu?�Ya-
p�yorsa�kime?�Niçin?�Ve�neye�kar��l�k?
�ahin� Ulusoy’un� kulland���,� Adana� Jan-

darma�Bölge�Komutan�’n�n�makam�arac��Jan-
darma�Lojmanlar�’ndan�elli�metre�kadar�uzak-
la�t�,�yolun�kenar�nda�bekleyen�Taksi’ye�yak-
la�t�;��oför,�tali�yoldan�anayola�ç�kmak�için�sin-
yal�verdi�ve�yava�lad�.�Adnan�Temiz�“�imdi!”
dedi,�üç�ki�i�hemen�maske�olarak�kulland�kla-
r��kar�ba�l�klar�n��indirdi�ve�ellerinde�önceden
kurulmu�� silâhlar�� oldu�u� halde� Taksi’den
h�zla�indiler.�Ve�biri�Kala�nikof�di�er�ikisi�ise
tabanca,�üç�silâh�ayn��anda;�Tu�general�Temel
Cingöz’ün�bulundu�u�araca�kur�un�kusmaya

ba�lad�.
Her��ey�bir�anda�olmu�,�Adana�Jandarma

Bölge�Komutan�’n�n�makam�otomobili�çapraz
ate��alt�nda�kalm��t�.�
Tu�general�Temel�C�NGÖZ’e�sekiz�kur�un

isabet�etti;�sa��gö�süne�iki,�sa��koltuk�alt�na�iki,
sol�koltuk�alt�na�bir,�sol�kalças�na�bir�ve�kar�n
bo�lu�una�iki.��nce�ba��rsa���parçaland�.�Ko-
mutan�çok,�çok,�çok�a��r�yaralanm��t�.�Emir�Ast-
subay��Ya�ar�I��k�karn�ndan�tek�kur�un�ald�.�Si-
vil�k�yafetli��oför�ve�Koruma�Görevlisi��ahin
Ulusoy�ise�tek�mermi�ile�elinden�hafifçe�yara-
land�.
Yukar�daki�hikâyeyi�sadece�birkaç�düzelt-

meden�sonra�bilgilerinize�sunduk.�Devletimi-
zin�en�önemli�kadrolar�ndan�birine�nasp�olmu�
bir�ki�inin�ba��na�gelenlerin� içinde�bulundu-
�umuz�durumu�en�net�haliyle�yans�tmas�n��is-
tedik.�
Tu�general� C�NGÖZ� a��r� yaraland���� bu

elim�hadiseden�k�sa�bir�süre�sonra��ehit�oldu.
Bu�suikast�n�yap�ld����gün�Ankara’da�emekli
Korgeneral�Hulusi�SAYIN�da�bir�suikaste�u�-
rayarak��ehit�olmu�tur.��Emekli�olduktan�son-
ra�öldürülmesi� �ehit�olmas�na�mani�de�ildir.
Çünkü�bu�tarz�insanlar�görevde�bulunduklar��sü-
re�içerisindeki�faaliyetleri�yüzünden�bu�hadiseler
ba�lar�na�gelmektedir.�Allah�(cc)�tüm��ehitle-
rimize�rahmet�eylesin.�Geride�kalanlar�na�sa�-
l�kl��huzurlu�uzun�ömürler�nasip�etsin.�Faille-
rin�en�k�sa�sürede�bulunup�adalete�teslim�edil-
mesi�dileklerimizle…�
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VURAL BERKAY
TSK'n�n,�KKTC'de�gerçekle�tirdi�i�tatbikat�n�son�gü-

nünde�ya�anan�ac��olay�Türkiye�ve�K�br�s'��yasa�bo�du.
KKTC'li�yetkililer�ve�Türk�komutanlarla�birlikte�protokol
çad�r�nda�tatbikat��izleyen�Albay�Vural�Berkay,�gö�süne
saplanan�bir�kur�unla�yaraland�.�Hastaneye�kald�r�lan�Al-
bay�kurtar�lamad�.
Türk�Silahl��Kuvvetleri'nin�K�br�s'ta�gerçekle�tirdi�i�To-

ros�97�tatbikat�n�n�son�gününde�ya�anan�inan�lmaz�bir�olay
Türkiye�ve�Kuzey�K�br�s'��yasa�bo�du.�Rumlar'�n�Rusya'dan
sat�n�ald����S-300�füzelerinin�imha�provas��s�ras�nda�seken
bir�kur�un,�tatbikat��izleyen�Kara�Kuvvetleri�Komutan��Or-
general�Hüseyin�K�vr�ko�lu�ve�üst�düzey�yetkililerin�bu-
lundu�u�çad�ra�isabet�ederek�Albay�Vural�Berkay'���ehit
etti.
�nan�lmaz�olay,�S-300�imha�operasyonun�gerçekle�ti-

rildi�i�Güzelyurt�Mevleki�köyündeki�tatbikat�alan�nda�ya-
�and�.�Tatbikat�senaryolar��uyar�nca�Özel�Kuvvetler�ad��ve-
rilen�bir�tim,�temsili�S-300�üssüne�s�zma�harekât��gerçek-
le�tirdi.�Harekât�n�gece�yap�ld����farz�edilerek�üzerine�ge-
ce�görü��teçhizat��monte�edilmi��silahlar�yla�üsse�s�zan�tim-
ler,�üssü�koruyan�temsili�Rum�askerleriyle�çat��maya�gir-
di.�Füzelerin�bulundu�u�bölgeye�tahrip�kal�plar��yerle�-
tirmeyi�ba�aran�keskin�ni�anc��Türk�askerleriyle�Rum�as-
kerleri�aras�ndaki�ate��teatisi�dakikalarca�sürdü.�Bu�s�ra-
da�seken�bir�kur�un�temsili�üssün�yakla��k�bin�500�metre
kar��s�nda�ve�15�derece�do�usunda�bulunan�protokol�ça-
d�r�nda�faciaya�neden�oldu.�Bir�M-16�silahtan�ç�kt����tes-
pit�edilen�5.56�milimetre�çap�ndaki�kur�un,�Albay�Vural
Berkay'�n�gö�üs�kafesine�sapland�.�KKTC�Bayrak�Radyo
Televizyonu�ise�kayaya�çarparak�seken�kur�unun�Berkay'�n
gö�süne�saplanmadan�önce�KKTC��çi�leri�Bakan���lkay�Ka-
mil'in�yüzünü�yalad���n��bildirdi.

Olay�protokol�çad�r�nda�pani�e�yol�açarken,�yaral��al-
bay�tatbikata�kat�lan�bir�Skorsky�helikopteriyle�derhal�Gir-
ne�Askeri�Hastanesi'ne�kald�r�ld�.�Ameliyata�al�nan�Albay
Berkay�tüm�çabalara�ra�men�kurtar�lamayarak��ehit�oldu.
Kaza�kur�unu,�özel�birlikler�taraf�ndan�kullan�lan�M-16

marka�silahtan�ç�kt�.�Albay�n�ölümüne�yol�açan�mermi�5.56
çap�nda.�Ac��kazaya�yol�açan�M-16�silahlar�n�n�etkili�me-
safesi�350-400�metre.�Ancak�silah�n�1500�metrede�de�öl-
dürücü�olabildi�i�belirtiliyor.�Tatbikatta�imha�edilen�tem-
sili�S-300�füzeleriyle,�komutanlar�n�olay��izledikleri�yer�ara-
s�nda�1.5�kilometre�mesafe�var.�Bu�durumda,�‘‘menzili�550
metre�olan�bir�silahtan�ç�kan�kur�un�1.5�kilometre�mesa-
fedeki�çad�ra�ula�abilir�mi?‘‘�sorusu�akla�geliyor.�
Bu�ve�benzeri�tüm�sorular��meçhulde�kalan�olaydan�ge-

riye�bir��ehit�ve�ac�l��bir�aile�b�rakt�.
Allah’tan��ehidimize�rahmet�temenni�ediyor,�geride�ka-

lanlar�na�ba��sa�l����diliyoruz.�Vatan�sa�olsun.
Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k.�
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HULUS� SAYIN
1945�y�l�nda�Maltepe�Askeri�Lisesinden,�1948�y�l�nda

Kara�Harp�Okulundan,�1964�y�l�nda�Harp�Akademisinden
mezun�oldu.�1974�y�l�nda�Tu�general,�1978�y�l�nda�Tüm-
general�ve�1983�y�l�nda�Korgeneral�rütbesine�terfi�etti.�Ola-
�anüstü�Hal�Bölgesinde�olu�turulan�Asayi��Birlikleri�Kol-
ordusu�Komutanl���ndan�1�Eylül�1989�tarihinde�emekli�ol-
du.�Jandarma�Korgeneral�Hulusi�Say�n,�devletin�Kürt�po-
litikas�n��sert�bir��ekilde�ele�tiren�komutanlar�n�ba��nda�ge-
liyordu.��Ba�bakanl�k�ba�mü�avirli�i�görevini�yürütürken
30�Ocak�1991�y�l�nda�Ankarada�evinin�önünde�u�rad����si-
lahl��sald�r��sonucu�kur�un�ya�muruna�tutularak�öldürül-
dü.�Suikast��Dev-Sol�üstlendi.�Ancak,�sald�r�n�n�devlet�için-
deki�derin�yap�lar�n�gerçekle�tirdi�i�hep�dile�getirildi.

Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k.
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BEHÇET OKTAY
1975�y�l�nda�Polis�Koleji’nden,�1978�y�l�nda�da�Polis

Akademisi'nden�mezun�oldu.�Erzincan,�Kars,��stanbul,�Af-
yonkarahisar,�Bingöl,�Diyarbak�r�ve�Ankara�illerinde�gö-
rev�yapm��t�r.�
23.Dönem�Özel�Harekât�Kursunu�tamamlad�ktan�son-

ra,�1994-1997�y�llar��aras�nda�Diyarbak�r'da�görev�yapm��t�r.
1997�y�l�nda�Emniyet�Genel�Müdürlü�ü�Özel�Harekât�Dai-
re�Ba�kanl����görevine�atanm��t�r.�Polis�Özel�Harekât��ku-
ran�üç�ba�kandan�biridir.�
Evli�ve�üç�çocuk�babas�d�r.�Türk�Silahl��Kuvvetleri�Al-

t�n�Üstün�Cesaret�ve�Feragat�Madalyas��sahibidir.�Türki-
ye�Cumhuriyeti�tarihinde�TSK�personeli�olmay�p�bu�ma-
dalyay��alan�tek�ki�idir.
25��ubat�2009'da�arabas�n�n�yan�nda�ölü�bulunmu�tur.

Ölümü�hakk�nda�henüz�tam�karara�var�lmam���olsa�da�in-
tihar�söylentileri�yay�lm��t�r.�
Bulundu�u�s�rada�-iman�tahtas��ve�kaburgalar�nda�9�adet

k�r�k�saptanm��t�r.�Silah�nda�parmak�izi�bulunamam���ve
silah��iki�el�ate�lenmi�tir.�Ölümünden�önce�Hizbullah�mi-
litan��"Abdurrahim�Do�ru"�ad�yla�usulsüz�dinlendi�i�or-
taya�ç�km��t�r.�
Do�um�günü�17�Temmuz�olmas�na�kar��n�nüfus�kâ��-

d�nda�yazan�25��ubat�günü�ölmesi,�do�um�gününde�inti-
har�etti�diye�bas�na�lanse�edilmi�tir.�Ailesi�cinayet�iddia-
s��ile�dava�açm��t�r�ve�dava�halen�devam�etmektedir.
Behçet�Müdür�gibi�ölümle�karde��olan�cengâverler�ko-

lay�kolay�tuza�a�dü�mez.�
E�er� dü�tüyse� mutlaka� güvendi�i� birine� aldanarak

dü�mü�tür.�Solak�oldu�u�halde�sa��eliyle�ba��n�n�yan�ta-
raf�na�ate��etmek�suretiyle�öldü�ünün�söylenmesi�de�bu�id-
diay��do�rular�niteliktedir.
Olay�an�nda�yan�nda�bulunan�ki�iye�elinde�at���art�kla-

r�na�dair�svap�incelemesi�yap�lmam��t�r.�Adli�t�p�kurumunun
düzenlemi��oldu�u�raporda�gö�üs�kafesinde�10’dan�fazla
k�r�k�oldu�u�yaz�yor�oldu�u�halde�bu�konuda�bir�incele-

me�yap�lmam��t�r.�
Olay�yerindekiki�inin�parmak�izi�dahi�al�n�p�incelen-

memi�tir.�Özel�e�yalar�n�n�da�kimler�taraf�ndan�al�nd����ha-
la�gizlili�ini�korumaktad�r.�Konu�ile�ilgili�çok�daha�derin
soru�i�aretleri�oldu�u�a�ikârd�r.�
Bütün�gizli�i�ler�hiç�umulmad�k�anda�ortaya�ç�kmas�y-

la�me�hurdur.�
Böylesi�önemli�görev�yapan�bir�müdürümüzün�ölümü-

nün�gerekli�alakay��görmemi��olmas��yüre�imizi�derinden
yaralayan�bir�husustur.�Her�ne�kadar�kay�tlara�intihar�va-
kas��olarak�geçse�de�Behçet�OKTAY�bize�göre��ehittir.�Al-
lah(cc)��ehadetini�kabul�eylesin.�
Mekân��cennet�olsun.�Geride�kalanlara�da�sa�l�kl��ha-

y�rl��uzun�ömürler�nasip�etsin.
Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k.�
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BAHT�YAR AYDIN
Tu�general�Bahtiyar�AYDIN,�1946�y�l�nda�Giresun�ili

Piraziz��lçesi�Nefs-i�Piraziz�Köyü`nde�do�du.��lkokul�e�i-
timini�ayn��köyde�tamamlayan�AYDIN�ortaokul�ve�liseyi
Bulancak��lçesi'nde�bitirerek�1963�y�l�nda�girdi�i�Kara�Harp
Okulu'ndan�30�A�ustos�1965�tarihinde�TSK’ya�nasp�oldu.
Jandarma�Aste�men�olarak�Türk�Silahl��Kuvvetleri’ne�ka-
t�lan�AYDIN�1966�y�l�nda�Piyade�Subay�Temel�Kursu'nu,
1967�y�l�nda�Jandarma�Subay�Temel�Kursu`nu�ba�ar�yla
tamamlad�.
1967-1976�y�llar��aras�nda�s�ras��ile�Van,�Bitlis,�Yalo-

va,��stanbul�ve�Samanda�'da�çe�itli�birliklerde�Bölük�Ko-
mutanl����görevinde�bulundu.
1976�-�1978�y�llar��aras�nda�Kara�Harp�Akademisi'nde

ö�renimini�tamamlayarak�kurmay�oldu.�Kurmay�Subay�ola-
rak�Çanakkale�ve�Mardin'de�Kurmay�Ba�kanl���,�Jandar-
ma�Genel�Komutanl����Plan�ve�Harekât��ube�Müdürlü�ü
ile���rnak'ta�119.�Jandarma�S�n�r�Alay�Komutanl����gör-
evinde�bulundu.�Ard�ndan�Jandarma�Genel�Komutanl���
Plan�ve�Prensipler�Ba�kanl����ve�Jandarma�Okullar�Ko-
mutanl����Ö�renci�ve�Kurslar�Alay�Komutanl����görevle-
rinde�bulundu.
30�A�ustos�1992'de�Tu�general'li�e�yükselerek�Jandarma

Okullar�Komutanl����görevine�atand�.
1993�y�l�nda�Diyarbak�r�Jandarma�Bölge�Komutanl���'na

atand�.
Diyarbak�r� Jandarma� Bölge� Komutan�� Tu�general

Bahtiyar�Ayd�n�Diyarbak�r�Lice�Asayi��Bölük�Komutan-
l����binas��önünde�hain�bir�terörist�kur�ununun�gözüne�isa-
bet�etmesiyle��ehit�oldu.�Süikast�tüfe�i�kanas’la�vurulan
de�eli�komutan�m�z�ebedi�ordu�saflar�na��ehadet�merte-
besiyle�kat�ld�.
22�Ekim�1993'te�görevi�ba��nda��ehit�edilen�Tu�gene-

ral�Bahtiyar�Ayd�n�Pa�a'm�z�evli�ve�2�çocuk�babas�yd�.
S.�D.�isimli�terör�örgütü�itirafç�s�n�n�ya�ad�klar�n��yaz-

d����kitab�nda�Tu�general�Bahtiyar�Ayd�n'�n��ehit�dü�mesi
olay�na�da�özetle��öyle�de�iniyor:�"PKK,�22�Ekim�1993'te
Diyarbak�r'�n�Lice�ilçesini�bast�.�Emniyet�Müdürlü�ü,�Jan-
darma�Komando�Komutanl���,�Kaymakaml�k�ve�di�er�ka-
mu�binalar��ate�e�tutuldu.�Sald�r��üzerine�Diyarbak�r�Jan-
darma�Bölge�Komutan��Tu�general�Bahtiyar�Ayd�n�heli-

kopterle�Lice'ye�geldi�ve�Jandarma�Bölük�Komutanl���`n�n
bahçesine�indi.�Tu�general�Ayd�n,�komutanl�k�binas�na�iler-
lerken�beraberindekilere�yayl�m�ate�i�aç�ld�.�Kendisi�dür-
bünlü�suikast�tüfe�i�ile��ehit�edildi..."
�ehit�Tu�general�AYDIN,��ehit�General�B�TL�S’in�eki-

bindendi�ve�kendisine�çok�yak�nd�.�Devletimizin�sürekli�diz
üstünde�kalmas�n��isteyen�iç�ve�d���hainler�taraf�ndan�dev-
letin�öz�evlatlar��birbiri�ard�nca��ehit�edildiler.�Geride�ye-
ti�tirdikleri�yüzlerce�evlatlar��komutanlar�n�n�ard�ndan�sa-
dece�gözya���döküp�ve�dua�etmekle�kald�lar.�Y�llard�r�te-
ti�i�çeken�el�ve/veya�eller�bulunamad�.�Hain�örgüt�fetönün
aktif�oldu�u�y�llarda�i�lenen�bir�cinayet�oldu�una�olan�inan-
c�m�z�geçerlili�ini�korumaktad�r.�Hiçbir��eyin�gizli�kal-
mayaca��na�olan�inanc�m�z�da�tamd�r.�
Bu�millete�bu�devlete�ihanet�eden,�evlatlar�n��s�rt�ndan

hançerleyen�hiçkimsenin�yüzü�gülmemi�tir.�Gülmeyecektir.
Tüm�hainler�kendilerini�en�güçlü�zannettikleri�s�ralarda�per-
çemlerinden�hor�ve�hakir�olarak�yakalan�p�lay�klar�n��bul-
mu�lard�r.��nan�yoruz�ki�muhterem�komutan�m�z�n�da�ka-
tilleri�bulunarak�hak�ettikleri�cezay��alacaklard�r.
�ehit�Tu�general�Bahtiyar�Ayd�n'��rahmetle�yâd�ediyoruz.

Ruhu��ad�mekân��cennet�olsun.
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KÂ��F KOZ�NO�LU
Kâ�if�Kozino�lu,�1955�y�l�nda�Trabzon‘da�do�mu�tur.

Annesi�Belgin�Kozino�lu’dur.�Figen�B�çakç��adl��bir�k�z�kar-
de�i�vard�r.�1976�y�l�nda�Kara�Harp�Okulu‘ndan�te�men�ola-
rak�mezun�oldu.�Mezun�olur�olmaz�Isparta,�E�irdir�Da��Ko-
mando�Okulu’nda�komando�kursu�gördükten�sonra�1980�y�-
l�na�kadar�burada�görev�yapt�.
1980�y�l�nda�Özel�Harp�Dairesi‘nde�göreve�ba�lad�.�1992

y�l�nda�Özel�Harp�Dairesi,�Özel�Kuvvetler�Komutanl����ad�-
n��ald�.�1995�y�l�na�kadar�Özel�Kuvvetler�Komutanl���’n�n
istihbarat�ve�e�itim�ile�ilgili�bölümlerinde�görev�yapt�.�Özel
Kuvvetlerin�bir�kolu�olan�k�sa�ad��MAK�olan�Muharebe�Ara-
ma�Kurtarma�Birli�i’nin�kurucular��aras�nda�yer�ald�.
1995�y�l�nda�emekli�olup�M�T‘e�girdi.�Suriye,�Bosna-

Hersek�ve�Afganistan�bölgesinde�görev�yapt�.�Asya�bölge-
sinin�tamam��sorumluluk�alan�nda�oldu�u�için�Orta�Asya’dan
Çin‘e�kadar�gidip�geldi.�2010�y�l�n�n�Eylül�ay�nda�M�T�müs-
te�ar��Hakan�Fidan‘�n�talimat�yla�Ba�mü�avir�olarak�Asya
bölgesine�atand�.�Eylül�ay�ndan�itibaren�de�5�defa�yurt�d�-
���görevine�gönderildi.�Kâ�if�Kozino�lu,�11�Ocak�2011�ta-
rihinde�yine�görevli�olarak�yurt�d���na�gönderildi�ve�9�Mart
2011�tarihinde�görevden�döndü.�10�Mart�2011�günü�Erge-
nekon�Savc�s��Zekeriya�Öz‘e�ifade�verdikten�sonra�Ergenekon
davas��kapsam�nda�gizli� devlet�belgelerini� s�zd�rd����ge-
rekçesiyle�mahkeme�taraf�ndan�tutuklanarak�Silivri‘deki�ce-
zaevine�konuldu.13�Kas�m�2011�tarihinde�Silivri�Cezaevi’nde
kald����odada�fenala�t�.�Yap�lan�tüm�müdahalelere�ra�men
Kâ�if�Kozino�lu,�13�Kas�m�2011�tarihinde�56�ya��nda�iken
�stanbul,�Silivri�Cezaevi’nde�kalp�krizinden�vefat�etti.�Kâ-
�if�Kozino�lu,�ölmeseydi�22�Kas�m�2011�tarihinde�ilk�du-
ru�mas�na�ç�kacakt�.Elinde�fetö’ye�dair�çok�önemli�bilgiler
bulunan�Kozino�lu�sa�lam�bir�bünyeye�sahip�sporcu�bir�geç-

mi�ten�gelen�sa�l�k�problemleri�olmayan�bir�insand�.�Böy-
le�bir�insan�nas�l�olur�da�aniden�üstelik�kalp�krizinden�öle-
bilir?�H�rs�z�içeriden�olunca�kap��kilit�tutmaz�der�atalar�m�z.
Türkiye�Cumhuriyeti�Devleti’nin�h�rs�z��da�maalesef�fetö�ör-
gütüdür.�Devletin�içindeydi�ve�maalesef�hem�kendi�h�rs�z-
l�k�yapt��hem�de�kap�y��d���dü�manlar�m�za�açarak�cürüm-
lerini�peki�tirdi.�sim�itibariyle�faili�meçhul�diye�kay�tlara�al�-
nan�bu�cinayetlerin�maktülleri�de�bize�göre��ehittir.�Gö-
revdeyken�el�süremedikleri�bu�cengâverleri�bir��ekilde�gö-
revden�el�çektirmek�ya�da�savunmas�z�duruma�dü�ürmek�su-
retiyle�canlar�ndan�ettiler.
Günün�birinde�hiç�umulmayan�zamanlarda�elbette�bu�giz-

li�ve�kirli�ellerin�kimlere�ait�oldu�u�meydana�ç�kacakt�r.�Al-
lah��ehitlerimize�rahmeti�ve�merhametiyle�muamele�eyle-
sin.�Geride�kalanlar�na�sab�rlar�nasip�etsin.�Vatan�sa�olsun.
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Recep�YAZICIO�LU,� 2�Haziran� 1948'de
Trabzon'un�Köprüba���ilçesinde�dünyaya�geldi.
Lise�e�itiminin�ard�ndan�Ankara�Üniversitesi
Hukuk�Fakültesini�tamamlayan�YAZICIO�LU
'nun�ilk�görev�yeri,�1968�y�l�nda�Ayd�n�oldu.�Bu-
rada�bir�dönem�kaymakam�vekilli�i�yapan�YA-
ZICIO�LU,�daha�sonra�ülkenin�farkl��ilçelerinde
kaymakam�olarak�görev�yapt�.
Kaymakaml�k�görevinin�ard�ndan�YAZICI-

O�LU,�1984�y�l�nda�Tokat'a�vali�atand�.�O�dö-
nemde�Türkiye'nin�en�genç�valisi�olan�YAZI-
CIO�LU,�yakla��k�5�y�l�burada�görev�yapt�.�E�i-
tim�ve�sa�l�kta�yapt����önemli�i�lerle�"Y�l�n�bü-
rokrat�"� seçilen� YAZICIO�LU,� kaymakam
vekili�olarak�görev�ald����Ayd�n'a�bu�kez�1989
y�l�nda�vali�atand�.
�ehrin�tar�m��ve�ekonomisi�üzerinde�yo�un

çaba�harcayan�YAZICIO�LU,�özellikle�kent�için
önemli�bir�de�er�olan�jeotermalin�en�iyi��ekil-
de�kullan�lmas�n��arzu�etti.
YAZICIO�LU,�jeotermalle�ilgili�projesini�ha-

yata�geçiremeden�1991�y�l�nda�Erzincan'a�atan-
d�.�Erzincan'da�da�ad�ndan�söz�ettiren�YAZI-
CIO�LU,�1992�depreminde�vatanda��n�yara-
lar�n��sarmas�nda�büyük�emek�harcad�.�Vali�YA-
ZICIO�LU,�30�y�ld�r�yap�lamayan�köprünün�ya-
p�lmas�na�ön�ayak�olmas�yla�bölge�halk�n�n�bü-
yük�sevgisini�kazand�.
Vali�YAZICIO�LU,�9�y�l�görev�yapt����Er-

zincan'�n�ard�ndan�1999�y�l�nda�merkez�valili-

�ine,�2003�y�l�nda�ise�Denizli�Valili�ine�getirildi.
YAZICIO�LU,�Ankara'da�geçirdi�i�trafik�ka-

zas��sonucu�8�Eylül�2003'te�hayat�n��kaybetti.�Va-
li�YAZICIO�LU�'nun�cenazesi,�Ayd�n'�n�Söke
ilçesinde�topra�a�verildi.�Görev�yapt����illerde
"Süper�Vali"�ve�"Efsane�Vali"�olarak�hat�rlanan
YAZICIO�LU� 'nun� cenazesine� on� binlerce
ki�i�kat�ld�.
Ayd�n�Valisi�Hüseyin�AKSOY,�AA�muha-

birine�yapt����aç�klamada,�hem�ehrisi�de�olan�Re-
cep�YAZICIO�LU�'nun�s�ra�d����söylemleri�ve
hizmetleriyle�Türk�toplumunun�gönlüne�taht�kur-
du�unu�ifade�etti.�Vali�AKSOY,�"Görev�yapt�-
���her�ilde��ehrin�kalk�nmas��için�önemli�projeleri
ortaya�koyan�de�erli�bir�büyü�ümüzdü.�Ayd�n’da
özellikle� jeotermalin� ekonomiye� kazand�r�l-
mas�,�tar�m�ve�turizm�ile�kentin��s�t�lmas�nda�kul-
lan�lmas��gibi�önemli�projeleri�mevcuttu.�
Bu�projelerin�hayata�geçirilmesi�noktas�nda

ba�latm���oldu�u�çal��malar��bizler�de�sürdüre-
ce�iz."�dedi.
YAZICIO�LU� döneminde� Ayd�n� Valili-

�inde�Bas�n�ve�Halkla��li�kiler�Biriminde�çal�-
�an��ükrü�SÖYLEVC��de�merhum�vali�için��un-
lar��söyledi:
"Halka�yak�n�olan,�bitmeyen,� tükenmeyen

enerjisiyle�sevilen�bir�devlet�adam�yd�.�Sabah-
lar��mesaiye�gelmeden�önce�spor�yapard�.�Al�-
��lm��� kal�plar�n� d���nda,� risk� yüklenebilen,
vizyonlu�ve�ileri�görü�lü�bir�devlet�adam�yd�.�Her

�eyi�devletten�beklemezdi.�Ayd�n’da�fahi��üc-
retlerle�hasta�muayenesi�yap�l�yordu.�Bu�konu-
da�doktorlara�göz�açt�rmazd�.�Tebdili�k�yafetle
halk�aras�na�girer�gezer,�vatanda�lar�n�dert�ve�is-
teklerini�dinlerdi.�Kap�s��herkese�aç�kt�,��effaf-
t�.�Vatanda��devlet�i��birli�i�sayesinde�kentte�gü-
zel�yat�r�mlar��oldu."

"Onun mücadelesi unutulmuyor"
YAZICIO�LU�'nun�karde�i�Prof.�Dr.�Mus-

tafa�Sait�YAZICIO�LU�ise�a�abeyinin�haf�za-
lardaki�yerini�korumas�n�n�kendileri�için�gurur
verici�oldu�unu�dile�getirdi.
A�abeyinin,�dü�üncelerini�her�zaman�cesur-

ca�dile�getirdi�ini�aktaran�YAZICIO�LU,�"Ço-

�u�zaman�siyasetçiler�taraf�ndan�ho��kar��lan-
mad�.�O,�her�zaman,�milletin�hukukunu�devle-
te�kar���koruyan�bir�pozisyon�üstlendi.�Ülke�me-
seleleriyle�ilgili�görü�lerini�her�yerde�net�olarak
dile� getirdi.�O� yüzden� toplum� taraf�ndan� be-
nimsendi�ve�sevildi.�Büyük�bir�iz�b�rakt�.�Türk
yönetim�sistemine�önemli�bir�bak���aç�s�,�vizyon
kazand�rd�.�Onun�mücadelesi�unutulmuyor."�di-
ye�konu�tu.

"Onun peşinden giden birçok vali yetişti"
YAZICIO�LU�'nun�k�z�karde�i�emekli�Dok-

tor�Selma�ÖZCAN’da��u�de�erlendirmeyi�yap-
t�:
"P�r�l�p�r�l,�hareketli,�bazen�de�bir�çocuk�gi-

bi�bazen�de�vurdulu�k�rd�l�…�Mesle�i�için�her
�eyi�yapan,�vatanda�lara�her�türlü�haklar��tan�-
yan,�her�seviyede�insanla�ileti�imi�olan�biriydi.
Gitti�i�her�yerde�bir��eyler�yapmak�için�u�ra�an,
ele�tirilerini�esirgemeyen,�çal��kan�bir�insand�.
Da��bay�r�gezmeyi�çok�severdi.�Hala�onu�anar
ve�arar�z.�Yeni�nesle�iz�b�rakt�.�Onun�pe�inden
giden�birçok�vali�yeti�ti."

"Kaza sonucu öldüğüne inanmıyorum"
A�abeyinin�geçirdi�i�kazan�n��üpheli�oldu-

�una�inand���n��belirten�ÖZCAN,�"Ben�onun
normal� öldü�üne� inanm�yorum� çünkü� kaza
dümdüz�bir�yolda�oluyor.�Kaza�yerine�gittik.
Dümdüz�yol,�3-4��eritli�ve�geni�.�Orada�kaza�ola-
cak,�araba�ters�dönecek�mümkün�de�il."�ifade-
lerini�kulland�.
Sevgili�ablam�z�n�dedii�gibi�kaza�de�il�kader.

Kadere�iman�hususunda�da�derin�bir�inanca�sa-
hip�olan�Say�n�YAZICIO�LU’nun�neden�öldü�ü
belli�de�kim�taraf�ndan�öldürüldü�ü�belli�de�il.
�nan�yoruz�ki�bu�elim�suçu�i�leyenlerin�kaderinde
de�bir�gün�gelip�if�a�olmak�ve�ceza�almak�ger-
çekle�ecektir.�Devlet�imhal�eder�fakat�ihmal�et-
mez.�Herieyin�bir�vakti�vard�r.�Kaza�sonucu�dün-
yas�n��de�i�tiren�valimiz�bizim�nezdimizde��e-
hittir.�Umuyor�ve�diliyoruz�ki�ölüm�sebebi�ke-
sinle�ti�inde�devlet�kay�tlar�ndaki�ünvan��da�de-
�i�ip��ehitler�aras�na�kaydedilecektir.�
Allah’tan�say�n�valimize�rahmet�dilerken�ge-

ride�kalanlar�na�sab�r�ve�selamet�devletimizin�de
k�yamete�kadar�payidar�olmas�n��temenni�edi-
yoruz.�Vatan�sa�olsun.

Polis�Gazetesi�Yönetim�Kurulu�B�k.�
Osman��ahin�GÜVEN

RECEP YAZICIO�LU
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GARA �EH�TLER�M�ZHIYANET VE 
DALALET PARTİSİ

Osman Şahin
GÜVEN

Polis Gazetesi Yönetim Kurul Bşk.

10��ubat�saat�02.55'te�hain�örgüt�pkk�unsurlar�n-
dan�gelebilecek�sald�r�lar�n�önünü�kesmek�maksad�yla
kahraman�mehmetçiklerimiz�taraf�ndan�Pençe�Kar-
tal-2�Harekât��ba�lat�ld�.75�kilometre�geni�li�inde,�25
kilometre�derinli�indeki�bir�alanda�icra�edilen�hare-
kât�2000�km2�lik�alan�içerisinde�bölücü�hainlerin�ba-
r�nabilecekleri�tüm�ma�ara�ve�yerle�im�birimlerini�he-
defledi.
Bu�büyük�bölgede�kahramanlar�m�zdan�pe�pe�e

darbeler�alan�hain�bölücüler,�Haftanin'e,�Hakurk�ve
di�er�bölgelerden�kaçan�teröristler�Gara'ya�do�ru�ha-
reket�etti.�Buralarda�kendilerini�güvende�zanneden�te-
röristler�hiç�beklemedikleri�bir�yönden�askerimizi�kar-
��s�nda�bulup�hepsi�imha�edildi.�Al�nan�istihbaratlar
hain�örgütün�2015�y�l�ndan�bu�yana�kaç�rd����bir�ta-
k�m�devlet�görevlilerimizi�ve�sivil�vatanda�lar��Ga-
ra’daki�bir�ma�arada�tuttuklar�n��bildiriyordu.�41�uçak
Gara'ya�do�ru�havaland�.

Uzun�bir�haz�rl�k�ve�planlama�sürecinin�ard�ndan
model�araziler�ve�tesisler�yap�larak�Türk�Silahl��Kuv-
vetleri�yo�un�bir�çal��ma�sürecine�girdi.
10��ubat�02.55'te�41�uçak�Irak'�n�kuzeyi�Gara'ya

havaland�.��hbar�kontrol�uça��,�tanker�uça���ve�S�-
HA'lar�da�operasyona�destek�verdiler.�Ayn��zaman-
da�karadan�da�Mehmetçik�bölgeye�do�ru�yola�ç�kt�.
Operasyon,�vatanda�lar�m�z�n�tutuldu�u�ö�renilen

ma�araya�do�ru�yönlendirildi.�Özel�kuvvetler�ope-
rasyon�öncesinde�uzun�teorik�çal��malar�yapt����ha-
rekâtta�jet�uçaklar�m�z�terör�hedeflerini�nokta�at���yla
vurdu.�Operasyonda�hain�terör�örgütüne�a��r�zayiat
verildi.�13�vatanda��m�z�da�kahpe�PKK'n�n�hain�sal-
d�r�s�yla��ehit�edildi.�
Çok�say�da�teröristin�yok�edildi�i�operasyon�yü-

reklerimize�su�serperken��ehit�olan�vatanda�lar�m�-
z�n� ac�s�n�� yüreklerimizin� derinliklerinde� hisset-
mekteyiz.�2015�y�l�ndan�beri�hainlerin�elinde�bulu-
nan�karde�lerimiz�6�y�ld�r�gün�yüzü�görmediler.�Ai-
lelerinden�haber�alamad�lar.�Aileler�de�peri�an�va-
ziyette�bu�güne�kadar�sab�rla�bekledi.�
Hemen�her�yaz�m�zda�bu�hain�örgütle�mücadele�ko-

nusunda�tecrübemiz�kadar�yla�bilgiler�payla��yoruz.
Elbette�ki�devletimiz�her�yönden�oldu�u�gibi�terör�ko-
nusunda�da�köklü�bir�tecrübeye�sahiptir.�Y�llard�r�çok
say�da�evlad�n��bu�u�urda��ehit�vermi�tir.�Da�daki
bedbaht�terörist,�terörizm�sarmal�n�n�son�unsurudur.
Da�a�gönderdikleri�teröristler�hayatta�kalabilsinler�te-
röristlik�yapabilsinler�diye�muhtelif�mevkiilerdeki�kra-
vatl��teröristlerin�faaliyetleridir�as�l�dikkate�al�nma-
s��gereken.�Bu�operasyon�bittikten�sonra�kimin�han-
gi�tarafta�oldu�unu�iyice�anlayabilmek�için�yap�lan
aç�klamalar��iyi�takip�edelim.�
Hain�örgüt�HDPKK’n�n�aç�klamalar�n��okuyan�ve

izleyenler�de�onlar��birer�bar���mele�i�zanneder.�Cum-
huriyet�gazetesi’ndeki�izahatlar�na�bir�bakal�m.�
“HDP�olarak,�bu�s�n�r�ötesi�operasyon�sonucunda,

uzun�süredir�PKK’nin�elinde�tutulan�ve�kendilerini
silahl��bir�sald�r�dan�koruma�imkân�ndan�mahrum�olan
13�ki�i�ve�hayat�n��kaybeden�herkes�için�derin�üzün-
tülerimizi,�kay�plar�n�ailelerine�ve�sevenlerine�ba�-
sa�l����dileklerimizi�iletiyoruz.”�
Da�da�polisimizden,�askerimizden�kö�e�bucak�ka-

ç�p�k�l�k�k�yafet�de�i�tirip�vekil�olarak�meclise�girenler
sizler�de�il�misiniz?�Selahattin�Demirta��daha�önce
nerdeydi?�Da�da.�Karde�i��u�an�nerede?�Karay�lan’�n
yan�nda�da�da.�Kaç�taneniz�terör�suçu�dolay�s�yla�ce-
zaevinde�yatarken,�seçildi�i�için�d��ar��ç�k�p�mecli-
se�girdi.�Kaç�n�z�n�birinci�derece�yak�n��da�dad�r?�E�i
da�da�olanlar,�ye�eni,�karde�i,�kay�nbiraderi�da�da
olanlarla�dolu�vekil�listeniz.�
Bir�de�ç�km����ehitlerimiz�için�timsah�gözya�lar�

dökerek�üzüntülerinizi�dile�getiriyorsunuz.�Onlar�n
art�k�kimsenin�üzülmesine�ihtiyaçlar��kalmad�.�On-
lar�art�k��ehitler.�Siz�kendinize,�kendi�le�lerinize�üzü-
lün.� Siz� e�er� bu� sözlerinizde� samimi� iseniz� ç�k�p
pkk’y��terör�örgütü�ilan�edip�devletimizin�yan�nda�saf
tutun.�Bildiklerinizi�payla��n.�Yak�nlar�n�z��adalete
teslim�olmaya�davet�edin.�O�zaman�inanal�m�sizin�bu
sözlerinize.
Siz�asl�nda�mertçe�hangi�safta�oldu�unuzu�söylü-

yorsunuz.�Aç�kça�apo�hainine�say�n�kelimesi�kulla-
narak�hitap�ediyorsunuz.�Da�daki�teröristlerinize�sa-
hip�ç�k�yorsunuz.�
Biz�pirincin�içindeki�beyaz�ta�lardan�muzdaribiz

asl�nda.�Pkk’y��terör�örgütü�olarak�tarif�edemeyen-
ler,�Demirta�’�n�neden�hapiste�oldu�unu�hala�anla-
yamad���n��utanmadan�beyan�edenler,�terörist�tazi-
yelerine�gidip�biz�sizin�yan�n�zday�z�diyenler�bizim
as�l�dü�man�m�z.�Devletin�köküne�dinamit�koyma-
y��hedefleyenlerin�ba��nda�bu�münaf�klar�gelmekte-
dir.�Muhalefet�partisi�olmay��bu�ki�iler�herhalde�yan-
l���anlad�lar.�Mecvut�hükümetin�yönetimdeki�usül�ha-
talar�na�muhalefet�etmeleri�gerekirken,�resmen�dev-
letin�kar��s�nda�bulunup,�devletin�evlatlar�n���ehit�eden,
devleti�s�rt�ndan�hançerleyenlerin�yan�nda�saf�tuta-
rak�devlete�muhalefet�etmekteler.

Kesinlikle�unutulmas�n�ki�devlet�her�daim�18�ya-
��ndad�r.�Bugün�içinde�bulundu�umuz�kritik�süreç-
lerdeki�denge�gözetimlerinden�f�rsat�bilerek�a�z�n�zdan
ç�kan��kula��n�z�duymayacak��ekilde�konu�uyorsu-
nuz.�Ama�birgün�mutlaka�bu�yapt�klar�n�z�n�hesab�-
n��kanun�önünde�vereceksiniz.�Bu�millete�devlete�ha-
inlik�edenin�iflah�oldu�unu�tarih�kaydetmemi�tir.�Ta-
rihin�hainler�sayfas�na�isminiz�silinmeyecek��ekilde
yaz�lacak.�Torunlar�n�z�çocuklar�n�z�sizlerden�uta-
nacak.�Belki�de�sizin�nesliniz�olduklar��için�insan�içi-
ne�ç�kamayacaklar.
Tekrar�tekrar�söylüyorum�ki�Hdp�bir�parti�de�il-

dir.�Terör�örgütüdür.�Parti;�devletine�ba�l�,�vatan�n�,
milletini,�bayra��n�,�insanlar�n��seven�ve�ba�l��oldu-
�u�devleti�yönetmek,�hükümet�olmak�üzere�birara-
ya�gelen�insanlar�n�olu�turdu�u�toplulu�a�denir.�Bu
tan�ma�göre�hdp�kesinlikle�bir�parti�olamaz.�Bu�kah-
peler�vatan�n��milletini�bayra��n��insanlar�n��sevmi-
yorlar.�Kürt�sorunu�diyerek�ç�kt�klar��bu�yolda�kürt-
lere�en�büyük�ihaneti�eden�yine�kendileridir.�O�in-
sanlar��kullanarak,�evlatlar�n��da�a�göndererek,�kor-
kutmak�suretiyle�oylar�n��alarak�meclise�girenlerden
bu�millete�vekil�olmaz.�
Kendi�çocuklar��yurtd���nda�en�iyi�imkânlarla�en

güzel�okullarda�okur.�Havuz�ba�lar�nda�keyf�ederken
resimler�payla��rlar.�Benim�gariban�halk�m�n�evlat-
lar��da�da�da�peri�an�olur�ve�hazin�bir��ekilde�haya-
ta�veda�eder.
Hdp’nin� derdi� siyaset� yapmak� falan� de�ildir.

Devletin�kendilerine�verdi�i�dokunulmazl�k�imkân-
lar�ndan� faydalanmak� suretiyle� pkk’y�� kuvvetlen-
dirmektir.�Kimi�zaman�adam�toplamak,�kimi�zaman
eylemlerine�destek�olmak,�kimi�zaman�da�darda�ka-
lan�teröristin�cep�telefonu�çakt�rmadan�ald���n��zan-
nederek�komik�durumlara�dü�mektir.
Terör�y�lan�n�n�ba���TBMM’de�kuyru�u�ise�kan-

dildedir.�Takdir�edersiniz�ki�y�lan�n�kuyru�unu�da�kes-
seniz�hatta�y�lan��ortadan�ikiye�bölseniz�y�lan�yine�ya-
�am�na�devam�eder.�Eksi�ini�tamamlar�hayat�na�de-

vam�eder.�Yap�lmas��gereken�odur�ki�y�lan�n�ba���ke-
silip�ezilmelidir.�Terör�örgütü�veya�örgütlerine�hiz-
met�etti�i�aç�kça�görülen�partilerin�faaliyetleri�son-
land�r�lmal�d�r.�Hizmet�etmeyip�sempati�duyan�ve�yap-
t�klar�n��benimseyenleri�de�ayn��son�bulmal�d�r.
Utanmadan�meclis�kürsüsünde�ucuz�kahramanl�k

yaparak� Say�n� Cumhurba�kan�m�za� istifa� ça�r�s�
yap�yorlar.�Madem�o�kadar�yürekliyseniz�kendiniz�o
makamlardan�istifa�edin.�Cumhurba�kan�m�za�istifa
teklif�etmeyi�yüreklilik�göstergesi�sayan�ki�i�o�yü-
reklili�i� vekillikten� istifa� ederek� göstersin.� Ama
onlar�istifa�etmez�ancak�vekillikten�istifade�ederler.
Bu�13��ehit�karde�imiz�bana�fetönün�bir�ihaneti-

ni� hat�rlatt�.� Fetö,� Paralel�Devlet�Yap�lanmas�� so-
ru�turmalar��sürecinde�istihbarat�birimlerimizin�329
eleman�n�n�isimlerini�de�ifre�ederek��ehit�olmalar�-
na�sebep�olmu�tu.�Personelin�gerçek�isimleri,�soyadlar�
ve�kulland�klar��kod�adlar��ile�faaliyet�yürüttükleri�böl-
geleri�kapsayan�bilgileri�içeren�listeleri�hiç�dü�ün-
meden�hain�örgüte�teslim�ettiler.�
Can�n��ba��n��koltuk�alt�na�alarak�görev�yapan�bu

13�karde�imiz�derecelerin�en�büyü�üyle��ereflendi-
ler.�Onlara�ihanet�eden�bu�kans�z�hainleri�bekleyen
hazin�sonu�çok�merak�ediyorum.�Cehennemin�en��id-
detli�yerinde�sonsuza�kadar�yanmalar�n��yüce�AL-
LAH’tan�diliyorum.
Bu�operasyonun�ele�tirilecek�k�s�mlar��da�var�el-

bette.�Ecdad�m�z�Fatih�Sultan�Mehmet�Han�bir�sava�
öncesinde�gidilecek�güzergâh�ve�ülke�ile�ilgili�bilgi
isteyen�vezirine�“S�rr�m��benden�ba�ka�sakal�m�n�bir
teli�bilse�sakal�m��kökten�keserim”�sözünü�söylemi�tir.
Tüm�insanlara,�özellikle�de�devlet�yöneticilerimize
büyük�ibret�vesikas��olmas��gereken�bu�söz,��her�alan-
da�bizlere����k�tutacak�mahiyettedir.�
Ç�k�lacak�operasyonlarla�ilgili�günler�öncesinden

her�platformda�yay�nlar�yap�l�rsa�terörist�unsurlar�n
tedbir�almas��elbette�ki�kaç�n�lmazd�r.�Özellikle�bu
operasyonda�Gara’ya�operasyon�yap�laca��n�n�du-
yurulmu��olmas��oradaki�esir�vatanda�lar�m�z�n�ha-

yatlar��aç�s�ndan�büyük�bir�tehlike�arz�etmi�tir.�Hâl-
buki�bu�operasyon�sessiz�sedas�z�ve�aniden�yap�lsayd�
kimbilir�belki�de�vatanda�lar�m�z��kurtarma�f�rsat��ya-
kalayabilecektik.�Lakin�her�zaman�son�sözü�kader�söy-
lüyor.�Onlar��ahadet�mertebesine�lay�k�görüldüler.
Rabbim�bizleri�de��ehitlerimizin��efaatlerine�nail�ey-
lesin�in�Allah.�
Özellikle�hain�darbe�te�ebbüsü�sonras��Emniyet

Te�kilat�m�z�ve�Ordumuzdan�ay�klanan� fetö�men-
suplar��vesilesiyle�terörle�mücadelede�büyük�ba�ar�lar
elde�edilmeye�ba�land�.�Kadrolar�m�z��bu�hainlerle
doluyken�yap�lan�bütün�operasyonlar�akamete�u�-
ruyordu.�Art�k�askerimiz�ve�polisimiz�çok�h�zl��ve�et-
kili�manevra�kabiliyetine�kavu�tu.�
Devletimiz�Say�n�Cumhurba�kan�m�z�Recep�Tay-

yip�ERDO�AN�Bey�döneminde�her�konuda�oldu�u
üzere�terörle�mücadele�konusunda�da�çok�yol�kat�et-
ti.�Eski�hükümetler�döneminde�savunma�sanayiinde
çok�kötü�durumdayd�k.�Operasyon�ypacak�uçaklar�-
m�za� tedarikçi� devletler� mühimmat� vermezlerse
uçurup�operasyon�yapam�yorduk.�Gerçi�o�dönemlerde
de�meclis�içindeki�hain�güruh�hava�harekât��haber-
lerini�an�nda�kandile�bildirip�tedbir�al�nmas�n��sa�-
l�yordu�ya�neyse.��u�gün�tüm�silah�ve�mühimmatla-
r�m�z�yerli�ve�milli�imkânlar�dâhilinde�tedarik�edil-
mektedir.�Bu�da�d��a�ba��ml�l���m�z��ortadan�kald�rd���
gibi�terörle�mücadelemizi�son�derece�ba�ar�l��bir��ek-
le�dönü�türmü�tür.
Yaz�ma�bu�vesile�ile�son�verirken��ehitlerimize�Ce-

nab-��ALLAH’tan�rahmet,�geride�kalanlar�na�sabr-�
cemil� dilerken,� Say�n� Cumhurba�kan�m�z� Recep
Tayyip�ERDO�AN�Bey’e,�Milli�Savunma�Bakan�-
m�z�Say�n�Hulusi�AKAR�Bey’e,��çi�leri�Bakan�m�z
Say�n�Süleyman�SOYLU�Bey’e,�Genelkurmay�Ba�-
kan�m�z�Ya�ar�GÜLER�Bey’e,�Emniyet�Genel�Mü-
dürümüz�Mehmet�AKTA��Bey’e�te�ekkürlerimizi�bir
borç�bilir,�devletimizin�k�yamete�kadar�payidar�ol-
mas�n��Yüce�ALLAH’tan�niyaz�ederim.
K�z�l�Elma’ya�kadar�durmak�yok�yola�devam.



11HABER 2021

Türk�Polis�Te�kilat��modern�anlamda�10�Ni-
san� 1845� tarihinde� �stanbul'da� kurulmu�tur.
Halen�1937�tarihli�ve�3201�say�l��Emniyet�Te�-
kilat�Kanunu'na�dayanarak�örgütlenmi��ve�1934
tarihli�2559�say�l��Polis�Vazife�ve�Sâlahiyet�Ka-
nunu�ile�yetkilendirilmi��bir�te�kilatt�r.��çi�leri
Bakanl���'na�ba�l��bir�genel�müdürlüktür.�Mer-
kezde�Daire�ba�kanl�klar�,�ta�rada��l�ve��lçe�Em-
niyet�Müdürlükleri�olarak�örgütlenmi�tir.
Kuruldu�u�10�Nisan�1845�tarihinden�bugüne

kadar�ülkemizde�huzur�ve�düzenin�bozulmamas�
ve�bizlerin�güvenli�bir��ekilde�ya�am�n��sürdü-
rebilmesi�için�gece�gündüz�fedakârca�görev�ya-
pan,� Türk� Polis� Te�kilat�� mensuplar�,� Polis
Te�kilat��10�Nisan’da�kuruldu�u�için�10�Nisan'�
her�y�l�Polis�Günü�olarak�kutlar.
Polis,� latin� kökenli� bir� kelimedir.� Kelime

manas��itibariyle�Polis,�“�ehir”�demektir.�Zaman
içerisinde�polis,��ehrin�güvenli�inden�sorumlu,
insanlar�n�can�ve�mal�hususunda,�kötülüklerden
emin�olmas�n��sa�layan,��güvenilir�olan,�güven
duyulan,�eman�istenen,�eman�veren,�emanet�edi-
lebilecek,�emin�ki�i�anlamlar�na�tekabül�eder�ha-
le�gelmi�tir.�
Polis,�güven�demektir.�Güvenilendir.�Herhangi

bir�durum�kar��s�nda,�insanlar�n�ku�ku�ve�tereddüt
duymadan,� inand���,� s���nd���� ki�idir.� Polis,
devlet�demektir.�Kalabal�k�bir�toplulukta�anket
yap�lsa�ve�devlet�deyince�akl�n�za�ne�geliyor�den-
se�büyük�ço�unlu�unun�mutlaka�“polis”�ceva-
b��verece�i�görülecektir.
Polis� halkt�r.� Halktand�r.� Halk�m�z,� polisi

kendinden�görür.�Bugün�kap�m�z�herhangi�bir�ki-
�i�taraf�ndan�çal�n�p�bir�yard�m�istense,�bu�du-
rum�tereddütle�kar��lan�r�ve�büyük�ihtimalle�de
ki�i�geri�çevirilir.�Fakat�kap�m�zdaki�ki�i�bir�po-
lis�olursa,�seve�seve�evimize�misafir�eder�eli-
mizden�gelen�ne�varsa�yapar�z.�Çünkü�polis,�biz-
den�biridir.�Polis,�kar��l���,�ald����maa��olan�bir
i�i�yapmamaktad�r.�Yapt����i�in�maddi�olarak�bir
kar��l����yoktur�desek�yeridir.
Herhangi�bir�s�k�nt�yla�kar��la�an�insanlar�n,

akl�na�ilk�gelen�numara,�155’tir.�Can�ve�mal�gü-
venli�inin�yegâne�adresidir�155.�Kimi�zaman�ha-
yatt�r.�Hayatta�kalabilmenin�k�sa�yoludur.�Can�
yanan�n�müracaat�edece�i,�kurtulu��kap�s�d�r.�Ge-
ce�gezen,�devriye�ekip�araçlar�n�n�tepe�lamba-
s�ndaki�k�rm�z��mavi����klar,�korkular��gideren
ayd�nl�klard�r.

Özel�Harekât�Polisi;�kad�n�er-
kek�tüm�halk�m�z�n�hayranl�kla
izledi�i,�onlar�n�yerinde�olmak�is-
tedi�i,� üniformalar�� göz� al�c�,
onlar�varsa�tüm�çat��malar�n�hat-
ta�sava�lar�n�bile�kazan�laca��n�n
dü�ünüldü�ü,�teröristlerin�kaça-

cak�delik�arad���,�hain�örgüt�pkk�yöneticileri�ta-
raf�ndan�“özel�harekâtla�kesinlikle�çat��maya�gir-
meyin� h�zla� ora-
dan� kaç�n”� diye
tembihte� bulunu-
lan,�att���n��vuran,
isimsiz�kahraman-
lard�r.
Terörle� Müca-

dele� Polisi;� Terö-
rist� deyince� akla
gelen� türlü� kahpe
ve� hainlerin� kor-
kulu� rüyas�� olup,
gizemli� halleriyle
halk�m�z�n�gö�sü-
nü�kabartan,�dosta
güven� dü�mana
korku�veren�gözü
kara� cengâverler-
dir.
Kaçakç�l�k� ve

Organize�Suçlarla
Mücadele� Polisi;
halk�n,� gerek� tel-
evizyonda,� gerek
medyada�gördü�ü,
haval�� mafya� ba-
balar�n��dize�geti-
ren,� onlara� ad�m
att�rmayan,� onlar�
adam�eden,�kendi-
lerine� “baba”di-
yenlere,� gerçek
“baba”’n�n� devlet
oldu�unu�ö�reten,
havada,� karada
kimsenin�kendile-
rinden�kaçamaya-
ca��,�bir�eyler�kaç�ramayaca���gönül�fedaileri-
dir.
Çevik�Kuvvet�Polisleri;�Boy,�pos�ve�k�yafet-

leriyle�her�daim�gö�sümüzü�kabartan,�kalabal�k
olmalar�na� güvenerek,� toplumda� infial� uyan-
d�rmaya�çal��an�düzensizleri,�düzene�sokan�is-
tikamet�veren,�sava�ç�lard�r.
Sivil�Polisler;�ise�en�gizemli�birimlerdendir.

Her�an�heryerde�olabilen,�nereden,�kim�olarak
kar��m�za�ç�kaca���belli�olmayan,�“yerin�kula-

���vard�r”�darb-��meselini�söyleten�cefakârlard�r.
Olay�Yeri��nceleme�Polisi;�Herhangi�bir�ha-

dise�vuku�buldu�unda,�olay�mahallini�çevirip,�gi-
rilemeyece�i�söylenen�yerlere�girip�ç�kabilen,�s�-
n�r�çizen,�yelekleriyle�me�hur�canlard�r.
�stihbarat�Polisi;�ise�kimse�taraf�ndan�bilin-

meyen,�görülmeyen�ama�herkesi�görüp�bilen�ta-
n�yan,�duyan�teknolojik�kulaklard�r.
Gerek�büro�içinde�gerek�d��ar�da,�gerek�yurt-

d���nda� bulunan
tüm� polisimiz
dosttur,�karde�tir,
cand�r.
Birçok� insan

polise� hayranl�k
duyup� ve� yerle-
rinde�olmak�istese
de,� polisin� mes-
lek�hayat�nda�ya-
�ad���� s�k�nt�lar�
tam�olarak�bilme-
leri� durumunda,
bu� i�i� yapmaya
cesaret�dahi�ede-
meyeceklerdir.�
Birçok�yönüyle

bak�ld���nda� da
polislik� büyük
risktir.� O� �erefli
üniforma� üzerle-
rindeyken,�her�da-
im�tehtid�alt�nda-
d�rlar.�Suç�ve�suç-
luyla� mücadele
eden� polis,� üze-
rinde� üniformas�
varken� tüm� suç-
lular� taraf�ndan
rahatça�görülebil-
mektedir.� Yani
aç�kças��bu�i��her
babayi�idin�harc�
de�ildir.
Polis,�bir�taraf-

tan�da�adaleti�tem-
sil� eder.�Adaletli

davranmayanlar�n,�suç�i�leyenlerin�de�korkulu
rüyas�d�r� ayn�� zamanda.� Adalet,� adl;� AL-
LAH(cc)’�n�s�fatlar�ndand�r.�Güven�ve�adaleti
temsil�eden�polis,�bu�yönüyle�ALLAH’�n�bu�s�-
fat�n��da�k�smen�üzerinde�ta��r.�O�yüzdendir�ki,
bir�vatanda�,�emniyet�taraf�ndan�telefonla�aran-
sa,�ya�da�bir��ekilde�davet�edilse,�herhangi�bir�su-
çu�olsun�veya�olmas�n�korkar�çekinir.��nsana�bu
gibi�korku�ve�endi�eyi�ya�atan�sebep,� i�te�bu
“Adl”�s�fat�n�n�verdi�i�a��rl�kt�r.�Evet,�polis�AL-

LAH’�n�(cc)�ordular�ndand�r.
Her�meslekte�oldu�u�gibi,�Emniyet�Te�kila-

t�’m�zda�da,�meslek�ahlak�na�uygun�davranma-
yan� ki�iler� olabilir.� �nsand�r� sonuçta.� Hem
Âdem’i,�hem�iblisi�içinde�ta��maktad�r�insan.�Her
insan�n�nefs�mücadelesi�dedi�imiz�bu�sava��,�öm-
rünün�sonuna�kadar�devam�edecektir.�
Polis�karde�lerimiz�de�bu�mücadelenin�en�a��r-

lar�ndan�birini�yapmaktad�r.�Üzerlerinde,�ken-
dini�di�er�insanlardan,�baz��konularda�üstün�ve
farkl��bir�kisve�bar�nd�rmaktad�rlar.�Bu�üstünlük
ve�farkl�l�k,�nefsle�mücadele�noktas�nda�deza-
vantaja�dönü�ebilir.�Kimi�karde�lerimiz�de�bu�sa-
va���kaybedebilir.�Bu�ola�and�r.�Bu�kaybedi��ha-
linin�gerektirdi�i�ölçüde,�en�basitinden�en�a��-
r�na�kadar�muhtelif�cezalarla�kar��la�abilirler.�Bu
vesile�ile�yanl���bir�i��yapm���veya�yapmakta�olan
bir� polis� karde�imizin� suçunu,� tüm� te�kilat�
ba�layacak��ekilde�tarif�etmek�son�derece�yan-
l��t�r.�Unutmayal�m�ki�onlar�bizim�karde�lerimiz,
abilerimiz,�ablalar�m�zd�r.�Onlar�ölürse��ehit,�ka-
l�rsa�gazi�denecek� �ekilde�bir�meslek� icra� et-
mektedirler.�Ameller�niyetlere�göredir.�Bir�po-
lis,�niyeti�her�daim�ALLAH�r�zas��için,�vatana
millete�hizmet�düsturuyla�hareket�ederken,�att���
her�ad�m�na�sevap�kazan�r.�Nöbetinde�sevap�var-
d�r.�Nöbet�tutarken�bak���ndan�sevap�kazan�r.�Bu
yönüyle�de�bizim�asla�elde�edemeyece�imiz�ma-
kamlar,�bu� insanlara�ALLAH�taraf�ndan�bah-
�edilir.�
Evet�de�erli�karde�lerim;�sonunda�böyle�bir

makam�olan�bir�meslek�icra�ediyorsunuz.��ehit
olmazsan�z�da�ya�ant�n�za�göre�gazisiniz.�Pey-
gamber�Efendimiz�bir�hadis-i��erifinde�“Gazi-
nin�geçmi��ve�gelecek�tüm�günahlar��affolmu�-
tur”�buyurmaktad�r.�Bu�da�az�bir��ey�de�ildir.
Eceli�geldi�inde�bir�insan�n�affedilmi��olarak�ve-
fat�etmesi,�hepimizin�hasretle�bekledi�i�bir��ey-
dir.�Rabbim�bu�zorlu�yolunuzda,�arzu�edilen�en
hay�rl��hedefe,�ba�ar�dan�ba�ar�ya�ko�arak�eri�-
tirsin.�Her�daim�helal�lokma�yiyerek,�nefse�ga-
lip�gelerek,�en�az�kendiniz�kadar�ba�ar�l�,�kabi-
liyetli,�güvenilir�polisler�ve�evlatlar�yeti�tirme-
nizi�nasip�etsin.
Sayg�de�er�Polis�karde�lerimiz;�sizler�sadece

bir�haftay��de�il�tüm�haftalar�n�size�özel�hafta�ola-
rak� kutlanmas�n�� hak� ediyorsunuz.� Emniyet
Genel� Müdürümüz� Say�n� Mehmet� AKTA�
ba�ta�olmak�üzere,�tüm�ba�müdür,�müdür,�amir
ve�memurlar�olarak�sizleri�ba�r�m�za�bas�yoruz.
Ömrünüzü�halk�n�refah��huzuru�için�feda�etmek
anlam�na�gelen�bir�meslek�icra�eden�sizler�he-
piniz�bizler�için,�halk�için�son�derece�önemli�ve
de�erlisiniz.
ALLAH’tan�hepinize�sa�l�k,�afiyet�içerisinde

ailelerinizle�ve�sevdiklerinizle�birlikte�geçire-
ce�iniz�uzun�ömürler�diliyoruz.
Bu�vesile�ile�içinde�bulundu�umuz�hafta�olan

“Polis�Haftas�”�kutlu�olsun.�����
ALLAH�sizleri�ba��m�zdan�eksik�etmesin.��yi

ki�vars�n�z.�Sizleri�çok�seviyoruz.�

Osman Şahin
GÜVEN
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Polis�demokratik�düzenin
kararl›�koruyucusudur.

Toplum�güvenli�inin
en�temel�ö�esi�polistir.

Polis�asker�kadar�disiplinli,
hukukçu�kadar�hukuk�adam›
bir�anne�kadar��evkatli
olmal›d›r. M.Kemal�ATATÜRK

�EH�TLER ÖLMEZ 
VATAN BÖLÜNMEZ

NE MUTLU TÜRKÜM D�YENE...
Vatan Hainlerini K�n�yor ve Lanetliyoruz...

PKK’n�n�Türkçe’deki�kar��l����Kür-
distan���çi�Partisi’dir.�Kürtçe’deki�oku-
nu�u�da�Partiya�Karkerên�Kurdistan’d�r.
Bu�ismin�ba��harflerini�kendine�sembol
edinmi��hain�kahpe�bir�örgüttür�PKK.
Osmanl�’dan�sonra�her�daim�önü�kesil-
mek�için,�önüne�türlü�tuzaklar�kurulan
Türkiye’nin�u�ra�mas��için�yeni�bir�be-
la�olarak�tasarland��ve�i�leme�kondu.�Ku-
rulu�una�alt�yap��çal��malar��1961�ana-
yasas��sonras��ba�lad�.�Devletimiz�içe-
risine�yerle�mi��hainlerin�olu�turdu�u
müsait�ortam�sonras��k��k�rt�lan,�kand�-
r�lan�vatanda�lar�m�z�isyana�te�vik�edil-
di.�Gelinen�nokta� itibariyle�27�Kas�m
1978�y�l�nda�hain�Abdullah�ÖCALAN
ve�arkada�lar��taraf�ndan�örgütün�ismi
PKK�olarak�belirlendi.
PKK,� ilk�kuruldu�u�y�llarda�Türki-

ye’nin�do�u�ve�güneydo�u�bölgelerin-
de�ya�ayan�vatanda�lar�n,�Türk��rk�ndan
ayr��bir��rk�oldu�unu,�devlet�taraf�ndan
2.�s�n�f�vatanda�lar�olarak�de�erlendi-
rildi�ini,�Türk�devleti�taraf�ndan�sömü-
rüldü�ünü,� dil� ve� kültürünün� asimile
edildi�ini�savunarak,�Türkiye’nin�do�u
ve�güneydo�u�Anadolu�bölgelerini�içi-
ne�alacak��ekilde�Suriye-�ran�ve�Irak�top-
raklar��üzerinde�ba��ms�z�birle�ik�de-
mokratik�kürdistan�devleti�kurmay��he-
deflemekteydi.� Asl�nda� devletimizin
kürt�kökenli�vatanda�lar�m�zla�hiçbir�so-
runu�olmamas�na�ra�men,�do�u�ve�gü-
neydo�u�Anadolu� bölgemizde� bir� ta-
raftan�halka�muhtelif�askeri�bask�lar�uy-
gulan�rken,�di�er�taraftan�da�Öcalan�gi-
bi�hainlerin�orada�terör�ortam�na�zemin
olu�turabilmesi�için�çal��malar�yapt�lar.
Herkes�taraf�ndan�bilinmektedir�ki,�her
kurumumuzda� senelerce� ABD� ad�na
çal��an�hainler�her�daim�vard�.�Baz��ku-
rumlar�m�z�n�maa�lar��bile�bir�döneme
kadar�ABD�taraf�ndan�ödenmekteydi.
Her�darbe�döneminden�sonra,�hain�ör-

güte�uygun�zemin�haz�rlama�çal��mala-
r�na�h�z�kazand�r�larak�devam�edildi.�12
Eylül�1980�darbesi,�Türkiye’nin�uzun�sü-
re�üzerinden�atamayaca���s�k�nt�lar��be-
raberinde�getirdi.�Darbe�sonras��birçok
vatanda��m�z,�yurt�d���na�kaçt�.�Kimileri
de�özel�olarak�ç�kar�l�p,�suni�kürt�soru-
nuna�zemin�olu�turmas��için�çal��malar

yapmalar��sa�land�.�Suriye’ye
gidenler�Filistin�e�itim�kamp-
lar�na�kat�ld�.�Avrupa’ya�ilti-
ca�edenlerse,�üniversiteler�ve
sivil�toplum�örgütleri�arac�l�-
��yla� gerçekte� varolmayan
Kürt� Sorunu'nu� Bat�’ya� an-
latmaya� ba�lad�lar.� Geride
kalanlar�n�pek�ço�u�ise,�dö-
nemin� simgesi� haline� gelen

Diyarbak�r� Askeri� Cezaevi’ne� girdi.
Böyle�bir�dönemde�kahpe�örgüt�PKK�da,
ço�u�yasad����örgüt�gibi�Türkiye�d���na
kaçt�.�12�Eylül’den�k�sa�bir�süre�önce
�am’a�yerle�en�hain�Öcalan,�kahpe�ör-
gütünü�buradan�yönetmeye�ba�lad�.�
Bu�süreçten,�yakalanana�kadar�geçen

süre�zarf��içerisinde�hain�örgüt�seneler-
ce�asker,�polis,�güvenlik�köy�korucusu,
ö�retmen,�doktor,�savc�,�hakim�demeden,
hain� eylemlerine� devam� etti.� Dünya
üzerinde�hiçbir�terör�örgütü�yoktur�ki,
faaliyetlerini�yürüttü�ü�devlet�içerisin-
den�destek�almadan�varl���n��sürdüre-
bilsin.�Bunun�örneklerini�kimi�zaman
aç�klama�yapan�emekli�bir�bürokrat�va-
s�tas�yla,�kimi�zaman�bölge�halk�n�n�yap-
t����izahatlarla,�kimi�zaman�da�ya�anan
hadiselerin� alenili�iyle� halk�m�z� her
daim�gördü.�Belli�bir�süre�örgütü�bu�min-
val�üzere�yöneten�gizli�ve�kirli�eller,�ne
yaparlarsa� yaps�nlar,� devlet� içindeki
kahramanlar�m�z�sayesinde,�istedikleri
neticeleri�alamayacaklar�n��anlad�ktan
sonra,�ihanetlerini�siyasi�ortamlara�ta��ma
karar��ald�lar.�Da�da�devletimiz�kar��-
s�nda�kesinlikle�tutunamayaca��n��an-
layan�hainler,�parti�kurarak�meclise�gir-
diler.� Senelerce� evlatlar�n�� �ehit� ettir-
dikleri�devlete�olan�ihanetlerini,�devle-
tin�imkanlar�n��kullanarak,�devletin�do-
kunulmazl���ndan�istifade�ederek,�dev-
letin�maa��n��alarak,�daha�rahat�bir��e-
kilde�devam�ettirme�imkan�na�kavu�tu-
ruldular.�TBMM’ye�girmelerinden�son-
ra�yerel�yönetimlerde�de�i��ba��na�gele-
rek,�devletimizin�imkanlar�n��daha�ko-
lay�ve�daha� fazla�bir� �ekilde�hain�ör-
gütlerine�aktarmaya�ba�lad�lar.�Her�ne
kadar�kahpe�örgüt�pkk�ile�irtibatlar�n��zo-
raki�de�olsa�inkar�etmeye�çal��m���olsalar
da,�hiçbir�zaman�“pkk�bir�terör�örgütü-
dür”�aç�klamas�n��da�yapmad�lar.�
Bu�hadiseler�ço�u�zaman,�kendileri-

ni�gerek�laikli�in�teminat��olarak�gös-
teren,�gerek�devletin�bölünmez�bütün-
lü�üne�son�derece�ba�l��oldu�unu�iddia
eden�di�er� partiler� taraf�ndan�da�des-
teklendi.�Kimi�zaman,�bu�hain�vekille-
rin�dokunulmazl�klar�n�n�kald�r�lmas�-
na�kar���ç�k�ld�.�Kimi�zaman�kendileri-
ne�öldürülüp�le��olan�teröristler�için�ta-

ziyelerde�bulunuldu.
Devletimiz,�kanunen�gerekli�gördü�ü

belediyelere�kayyum�atam��t�r.�Teröre,
terör�örgütüne�aleni�destek�veren,�terö-
rü�me�ru�görmenin�de�ötesinde,�polisi-
mizi,�askerimizi,�korucular�m�z�,�dok-
torumuzu,� ö�retmenimizi� �ehit� eden
teröristlerin�cenazelerine�kat�larak�sahip
ç�kan�sözde�belediye�ba�kanlar�n�n�gö-
revlerinden� uzakla�t�r�larak� yerlerine
kayyum�atanmas��kadar�do�al�bir��ey
yoktur.� Siyasi� bölücülerin� partisine
mensup�belediyelerde�hem�teröristlerin
istihdam�edildi�i�hem�de�teröre�her�tür-
lü�maddi�ve�lojistik�deste�in�de�verildi-
�i�herkesçe�malum�oldu�u�gibi�devlet-
çe�de�tespit�edilmi�tir.�Gereken�de�ya-
p�lm��t�r.� Fakat� bak�yorsunuz� ki� bu
hamleye� ilk� tepki� HDP’den� gelmesi
gerekirken,�bayra��ndaki�oklarda,�dev-
letçilik,�milliyetçilik,�halkç�l�k�olan�par-
ti�olan�CHP’den�geliyor.�Do�u�Akde-
niz’deki�hareketlili�i�kast�ederek�“neden
orada�yokuz”�diyen�bu�partinin�ba�ka-
n�,�devletimizin�gerçek�sorunlar�yla�ne
kadar�alakas�z�bir�ki�ilik�oldu�unu�or-
taya�koyarken,�kayyum�atanan�beledi-
yelere�ko�a�ko�a�gidip�veya�birilerini
gönderip�destek�mesajlar��vermekten�çe-
kinmiyor.�Partisinin��stanbul��l�Ba�ka-
n��ise�“kayyum�darbedir”�diyerek,�terö-
re�ve�teröriste�olan�deste�ini�me�ru�bir
zeminde�yap�lan�do�ru�bir�ifade��ekli-
ne�sokmaya�çal���yor.
Her�zaman,�bu�kahpe�örgütün�ard�n-

daki�gücün�tam�olarak�kimler�oldukla-
r��ve�içimizdeki�uzant�lar��halk�m�z�ta-
raf�ndan�merak�edilegelmi�tir.�Arkala-
r�nda� birilerinin� var� oldu�unu� bilen
halk�m�z,� ihanetin� en� büyü�ünü� 15
Temmuz� darbesiyle� birlikte� tüm� ç�p-
lakl���yla�gördü.�Hain�darbe�te�ebbüsü
gecesinde�Türkiye’ye�s�zma�giri�imin-
de�olduklar��belirlenen,�binlerce�kahpe
pkk’l��terörist�s�n�rlar�m�zda�haber�bek-
ledikleri�ö�renildi.�Yakalanan�terörist-
lerin� ifadelerinde,�15�Temmuz�gecesi
darbe� olaca��n�n� kendilerine,� alçak,
kahpe,�Murat�Karay�lan�taraf�ndan�ile-
tildi�ini�ve�“bu�gece�kesinlikle�askere
sald�r��yapmayacaks�n�z.�Sald�r�lar�sa-
dece�polise�ve�özellikle�polis�özel�ha-
rekata�olacak”�dendi�ini,�darbe�ba�ar�-
s�zl�kla�sonuçlan�nca�da�“tekrar�eski�ha-
le�dönü��yap�ls�n”�emri�verildi�ini�söy-
lediler.�
Y�llar�y�l��emperyalist�güçlerin,�yö-

netmek� istedikleri� ülkeleri� tez-antitez
mant���yla,�önce�dü�man�olu�turup�son-
ra�devletin�o�dü�manla�mücadele�etme-
sini�sa�lad�klar��bilinmektedir.�Bu�se-
bepledir�ki�senelerce�ülkemiz�bu�hain-

lerin�sahte�ma�duriyetler�sergilemeleri
sonucu,�ortaya�ç�kard�klar��hainlikleriyle
mücadele� etmek� zorunda� kald�.� Nice
canlar�m�z�topra�a�dü�tü.�Kand�r�lm��
onca�zavall��insan�can�ndan�oldu.�Aile-
ler�içinden�ç�k�lmaz�karanl�klarda�kay-
boldular.� Devletimiz,� terörle� gerçek
manadaki�mücadelesine,�15�Temmuz�ha-
in�darbe�giri�imi�sonras�nda�kurumlar�-
m�z�içerisindeki�fetöcüler�ay�klanmaya
ba�lad�ktan�sonra�ba�layabildi.�Yap�la-
cak�olan�operasyonlar�,�içimizdeki�ha-
inler�vas�tas�yla�haber�alan�teröristler,�bu
sayede� gerekli� tedbirleri� al�yorlard�.
Do�al�olarak�kesin�neticeye�ula�mak�her
geçen�gün�zorla��yordu.�Bu�hainler�öy-
lesine�iç�içe�hareket�etmekte�idiler�ki,
darbe� sonras�� �anl�� ordumuzda� görev
alan�birçok,�o��erefli�üniformaya�lay�k
olmay�p,�hasbel�kader�giymi��olan�ha-
in� sözde� subay� ve� general� kaçarak
pkk’ya� s���nd�.� Kendine� yer� buldu.
Adaletin� temsilcisi� olan� savc�� ve� ha-
kimlik�makamlar�na�hasbel�kader�gelmi�
olan�asl�nda�kesinlikle�lay�k�olmayan�Ze-
keriya�Öz�gibi�hainler,�y�llarca�ekme�ini
yedi�i�bu�devleti�s�rt�ndan�hançerlediler.
Darbeyle�netice�alamayacaklar�n��anla-
yan�bu�hainler�sürüsü,�kendilerini�des-
tekleyen�alçak�devletlere�iltica�ederek,
onlara�devletimiz,�ordumuz�hakk�nda�bil-
giler� verdiler.� �eref,� namus,� haysiyet
yoksunu� bu� kahpeler,� vatan� haini� ol-
duklar�n��ispat�etmi��oldular.�Devletimiz
darbe�sonras�ndaki�haftada,�s�n�r�d����ope-
rasyonlara�ba�lay�p,�yedi�düvelin�bir�ola-
rak�kar��m�za�ç�kt����hain�dea�’��bitme
noktas�na� getirdi.� S�n�r�m�zda� kurul-
mak�istenen�paravan�terör�devletçikle-
rine� f�rsat� vermedi.� Gelinen� ba�ar�l�
noktalarda� dü�manlar�m�z� birer� birer
kendilerini�belli�etmeye�ba�lad�lar.�Or-
dumuz� ba�ar�l�� neticeler� ald�kça,� içi-
mizdeki�baz��siyasi�partiler,�bize�düpe-
düz�dü�manl�k�için�kurulmu��HDP’ye
alenen�destek�vermeye�ba�lad�lar.�Se-
çimlerde�onlarla� ittifak�yap�p,�devlete
resmen�meydan�okudular.�Kimileri�i�i
daha�da�ileri�götürüp�Ahmet�Türk’le�sa-
r�l�p� kucakla��p� birlik� beraberlik�me-
sajlar�� verdi.� Terörist� Selahattin� De-
mirta�’a�destek�mesajlar��verdiler.�“pkk
terör�örgütüdür”�sözünü,�sözüm�ona�bi-
zim�siyasetçiler�bile�hiçbir�zaman�söy-
leyemedi.�Devletinin�yan�nda�durup,�ha-
in�teröre�ve�teröristlere�lanet�okumas��ge-
rekirken,�teröre�yanda�l�k�eden�ki�iler,
yar�n� birgün� hükümete� gelip� devleti
yönetmeye�kalkarlarsa�sonumuz�ne�olur
dü�ünebiliyor� musunuz?� Hiç� dü�ün-
meye�gerek�yok.�Devleti�ilk�f�rsatta�dost-
lar�n�n�hain�emellerine�alet�ederek�sa-

tarlar.� En� gizli� bilgilerimizi� bile� dü�-
manlar�m�za�verip�bizi�yok�etmeye�ça-
l���rlar.�Yapabilecekleri�hainlikleri�dü-
�ününce� bile� insan�n� tüyleri� ürperi-
yor.Bir� insan�n�kanunen�suçlu� say�la-
bilmesi�için,�bir�suçu�i�lemesi�ve�yar-
g�land�ktan�sonra�suçlu�oldu�unun�an-
la��lmas�yla,�o�ki�inin�suçlu�s�fat�n��ta-
��mas��gerekmektedir.�Fakat�vatan�ha-
inli�i�bu�kapsama�girmez.�Bir�insan�n�va-
tan�haini�oldu�u,�bu�suçu�i�lemesine�ge-
rek�kalmadan�da�anla��labilir.�Vatan�ha-
inli�i,� fiili� olarak� hayata� geçirilmesi
çok�zor�bir�suçtur.�Öyle�insanlar�vard�r
ki,�vatan�haini�olarak�öldükten�çok�za-
man�sonra�vatan�haini�olmad�klar��an-
la��lm���ve�iade-i�itibar�yap�lm��t�r.�Fa-
kat�günümüzde�pkk�ve�partisine�yan-
da�l�k�eden�bu�hainler�kesin�ve�net�ola-
rak�vatan�hainidirler.�Pkk�denen�kahpe
örgüt,�alenen�devletimizin�dü�man��ol-
du�unu�belli�ediyor.�
Yani�aç�k�bir�dü�mand�r.�Ya�onlara�ve

partisine�yanda�l�k�eden�bu�hain�siya-
setçilere�ne�demeli?�Onlar�bu�dü�man-
lardan�daha�hain�de�iller�mi?�Devletin
yan�nda� görünüp,� devleti� yönetmeye
talip�olurken,�bir�taraftan�da�dü�manla-
r�n�kuca��na�oturmak,�onlarla�kol�kola
olmak,�yanlar�nda�olup�destek�aç�kla-
malar��yapmak�neyle�izah�edilir?��zah
edilemez.�Bu�i�in�izah��yoktur.�Bu�ki�i-
ler�dinen�de�münaf�k�tahifesindendirler.
Münaf�klar�kafirlerden�bile��iddetlidir-
ler.�Cehennemde�en�alt� tabaka�müna-
f�klara�aittir.�Kafir�zaten�kendini�belli�edi-
yor.�Fakat�münaf�k�davul�kimin�elin-
deyse�ona� tokmak�olur.�Paray��veren,
menfaatini�temin�eden�kim�olursa�olsun,
münaf����diledi�i�gibi�kullanabilir.�Bu
hainler�böyleler�i�te.�ALLAH(cc)�mil-
letimizi�ve�devletimizi�bu�hainlerden,
münaf�klardan�tez�zamanda�kurtars�n,�te-
mizlesin.�Hain,�ihanet�eden�ki�iye�denir.
�hanetin�cezas��da�her�platformda�belli-
dir.�Hayvanlar�bile�kendilerine� ihanet
eden� hemcinslerini� gerekti�i� �ekilde
cezaland�r�rlar.�Devletimiz�her�evlad�n�
iyi�tan�d����gibi�hainleri�de�çok�iyi�bil-
mektedir.�Yüce�Kitab�m�z�Kur’an��Ke-
rim’de�ihanetle�hainlikle�ilgili�birçok�ayet
bulunmaktad�r.�Hz.�Ali�Efendimiz�de
“Kendinize�ihanet�edeni�affedebilirsiniz,
fakat�vatana�ihanet�edeni�asla�affetme-
yin”�diyerek�vatan�hainli�i�konusunda-
ki�bak���aç�s�n��ortaya�koymu�tur.�Di-
yece�imiz�odur�ki;�ey�hainler,�elbette�ce-
zan�z�vakti�geldi�inde�kesilecektir.�Bu
cezalar�kesildi�inde,�yapt���n�z�ihanet-
ler� bir� bir� gözünüzün� önünden� geçe-
cektir.�S�ra�hepinize�gelecek.�Her�gün�bi-
riniz,�birgün�hepiniz…
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