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(20.12.2010 saat 13.30’da Savcılığa verilmiştir) 

            17/12/2010 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde siyasi alana ve 
topluma yönelik olarak Genelkurmay Başkanı’nın bilgisi dahilinde olduğu anlaşılan bir bildiri 
yayımlanmıştır.  

Söz konusu bildiride tartışılması ve çözümü tamamen siyasetin görev alanına giren 
resmî dil ve dilin toplumsal kullanımı konularında tehdit edici  bir üslupla siyasi beyan ve 
değerlendirmelerde bulunulmuştur. Elinde silah bulunduran bir kurumun amiri, siyaseti 
çözüm yeri olmaktan çıkaracak  ve ayrıca toplumun ve bireylerin ifade özgürlüğünü yok 
edecek sonuçlara yol açabilecek bu beyanlarıyla kendisine kanunla verilmiş olan görev ve 
yetkilerin dışına çıkmıştır. 

Askerî şahısların siyasi amaçla nutuk söylemeleri, demeç vermeleri, yazı yazmaları 
ve telkinde bulunmaları, siyasi beyanname hazırlamaları, bunları yayın organlarına 
ulaştırmaları Askerî Ceza Kanunu'nun 148. maddesinin C ve E bentlerinde suç olarak 
düzenlenmiştir. 

           Yukarıda belirtilen nedenlerle Genelkurmay Başkanı Orgeneral  Işık Koşaner 
hakkında suç duyurusunda bulunur, söz konusu görevli hakkında bildirideki  beyanlarına 
 ilişkin olarak Anayasanın 148. maddesinin 7. ve 8. fıkralarındaki yetkilendirme gereği 
 soruşturma açılmasını arz ve talep ederiz. 
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KAMUOYUNA: 

BİZ DE GENELKURMAY’I UYARIYORUZ  (www.genelkurmayasucduyurusu.org sitesine girerek 
imzalanmaktadır) 

Ülkemizde askerî darbe ve muhtıra için 27 Mayıs’tan beri tercih edilen Cuma günü (17 
Aralık 2010), Genelkurmay internet sitesinde “basın açıklaması” adı altında yine emredici 
görüşlere rastlanmıştır.  



 Yerel yönetimlerin Kürtçeyi resmî dilin yanı sıra ikinci bir dil olarak kullanma 
tartışmaları siyaset düzleminde sürmektedir.  Bu tarihini şaşırmış (anakronik) askerî 
müdahale, TBMM’nin yetkilerini gasp için talihsiz bir çaba, umutsuz bir meydan okuma 
girişiminden ibarettir.  Türkiye 28 Şubat ve 27 Nisan gibi askerî disiplinsizlikleri ve suçları 
çoktan tarihe gömmüştür. 

 Dahası, demirbaşında silah bulunan kimi devlet memurları tarafından tehdit edici bir 
üslupla yayınlanan ve son paragrafında böyle yapmaya devam da edeceğini bildiren bu 
müdahale, Askerî Ceza Kanunu Md. 148/C ve E’ye göre “1 aydan 5 yıla kadar hapis” 
gerektiren bir suçtur. Bu suçun duyurusu Cumhuriyet Savcılığı’na yapılmış bulunmaktadır.  

 Siyaset, dil veya edebiyatla uğraşmak Genelkurmay’ın üzerine vazife değildir. Bu 
devlet kurumunun tek vazifesi, Hükümet ve TBMM’nin talimatları doğrultusunda ülkemizi yurt 
dışına karşı savunmaktan ibarettir.     

 

Ahmet İnsel 

Ali Bayramoğlu 

Aydın Engin 

Baskın Oran 

Cengiz Aktar 

Cengiz Alğan 

Gencay Gürsoy  

Ümit Kardaş  

 


