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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Antalya Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne yapılan ihbar sonrasında Gölbaşı'nda ikamet eden
geçmiş yıllarda subay olarak görev ifa eden şu anda gazetecilik mesleğini icra eden şüpheli hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma neticesinde; şüphelinin olay günü
http://rahmiyildirim.blogspot.com/2017/02/genelkurmay-başkani-için -çok-uzuluyorum.html
sayfasında :

"GENELKURMAY BAŞKANI İÇİN ÇOK ÜZÜLÜYORUM!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar için nasıl üzülüyorum nasıl üzülüyorum, bilemezsiniz!
Son birkaç yılda neler gelmedi başına neler. Öyle ıstırap verici hadiseler yaşadı ki, başkası olsa
üzüntüden kahrolur, inme inerdi vallahi!, Mesela Genelkurmay İkinci Başkanı iken çoğu general
yüzlerce silah arkadaşı, AKP/Cemaat kumpasına kurban gitti. Eminim ki Hulusi Bey'in yüreği ezilmiştir
hapse atılan silah arkadaşları için Lakin ezik yüreğini kimseye açamadı, kahrını üzüntüsünü hep içine
attı!, AKP/Cemaat ortak kumpasına kurban giden askerlerden Amiral Cem Aziz Çakmak, kanserden
vefat etti. O tarihte Hulusi Paşa kuvvet komutanıydı. Lakin işlerin yoğunluğundan olsa gerek Amiral
Cem'in cenazesine katılamadı, üzüntüsünden bir kez daha kahroldu!
SİLAH ARKADAŞLARINA KALLEŞLİK İDDİASI
Üstüne üstlük bir de silah arkadaşlarını hapse attıran bilirkişi raporunu karargahındaki icra subayı
binbaşıya hazırlattığı iddiası ortaya atıldı. Evet evet! Yavuz Selim Demirağ'ın İmamların Öcü adılı
kitabıyla Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel'in Ağacın Kurdu adlı kitabında böyle iddia ediliyor.
Şahsen inanmıyorum bu iddiaya. Ordunun koskoca paşası silah arkadaşlarını nahak yere hapse
attıracak bir raporu imza atar mı hiç? Hulusi Paşa nasıl da üzülmüştür! Kim olsa üzülür böyle bir
kalleşlik iddiasına değil mi? Şahsen ben böyle bir iddiaya maruz kalsam, insan içine çıkamam. Hulusi
Paşa da mutlaka üzülmüştür. Mutlaka üzülmüştür de, gerek bu iddiaya gerekse Fettulahçı olduğu
imasına niye sessiz kaldı anlayamadım. Herhalde işlerinin yoğunluğundan cevap ermeye vakit
bulamadı ya da tenezzül etmedi! Öyle ya, önce lafa bakılır laf mı diye, sonra söyleyene bakılır adam
mı diye. Hulusi Paşa da öyle yapmıştır herhalde!....
MÜPTEZEL YAZARA TAZİYE MESAJI
Hulisi Akar Paşa'nın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi vallahi. Genelkurmay
Başkanlığında ilk senesiydi. Türk medyasının müptezellikte rakipsiz yazarı Hasan Karakaya geberdi...,
Gel zaman git zaman Hasan Karakaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikram ettiği umre sırasında geberdi.
Aşırı dozda viagra kullanımından kalp krizi geçirip geberdiği rivayet edildi. Derken, Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın sözcüsü aracılığıyla Hasan Karakaya için taziye mesajı gönderdiği,
mesajında "Türk gazeteciliğinde yeri doldurulmayacak bir boşluk oluştuğu"nu belirterek, "Dik
duruşundan asla taviz vermemiştir" diye iltifat ettiği haberleri çıktı. Şahsen Hulusi Paşa'nın içinden
gelerek böyle bir mesaj gönderdiğine inanmıyorum. Olsa olsa karargahındaki kurmay heyetinin
komplosuna maruz kalmıştır ki, 15 Temmuz gecesi maruz kaldığı muamelenin komplonun yanında lafı
bile olmaz!
15 TEMMUZ GECESİNDE İKİLİ Mİ OYNADI?
...Meş'um 15 Temmuz akşamı da Hulusi Paşa'nın başında olduğu ordunun generallerinin yarısı
darbeye girişiyor. Hulusi Paşa'nın karargahının neredeyse tamamı darbeci. Yaveri ve özel kalem
müdürü subaylar bile darbecilerin safında. Öyle ki bir ara Hulusi Paşa'nın boğazını kemerle sıkmışlar,
sonra paketleyip götürmüşler. Aynı saatlerde kuvvet komutanları da paketlenmiş...
KAFAMA SIKSAM DAHA İYİ
...Kendimi Hulusi Bey'in yerine koyuyorum da söyleyecek söz bulamıyorum. Genelkurmay Başkanıyım.
Bir subaya emir veriyorum; o subay " emredersin" demek yerine gidip bir çavuşun onayını alıyor.

Üzüntümü Başbakan ile paylaşıyorum, o da cümle aleme ilan ediyor. Böyle aciz zavallı duruma
düşürülmekten nasıl utanıyorum nasıl yüzüm kızarıyor anlatamam. Kafama sıkayım daha iyi... Kafama
sıkmasam bile "Al atını da tımarını da bana müsaade" der, basarım istifayı...
ŞERİATÇI YAZARA ZİYARET EZİYETİ
Bunca üzüntü angarya yetmezmiş gibi bir de Nuri Pakdil'in hanesini ziyaret eziyeti.
Nuri Pakdil kim?, Siyasal İslam'ın etkili kalemlerinden biri Konuşmalarını "Yaşasın şeriat" diye
bitiriyor..., İyi hoş da Hulusi Paşa o ziyaret fotoğrafında niye mesut mutlu görünmüyor? Sanki derdest
edildiği 15 Temmuz akşamındaki gibi üzgün keyifsiz. "Atatürkçü" ordunun Genelkurmay Başkanı
olarak, Atatürk'ten nefret eden bir şeriatçıyı ziyaret etmek zorunda kalmanın üzüntüsü müdür
acaba?, Sanıyorum öyledir. Bu kritik dönemeçte orduyu başsız bırakmamak uğruna bu fedakarlık da
az şey değildir kanaatimce!...,Tam yazıyı noktalarken aklıma geldi. Türk ordusunun Orgenerali Hulusi
Akar Irak'ta Türk askerini çuvala sokan Amerikalı generalden liyakat madalyası alırken verdiği
fotoğrafta da pek mesut mutlu görünmüyordu. Türkiye /ABD ilişkilerinde sıkıntı yaratmamak için
katlandığı bir fedakarlık mıydı yoksa? Ne diyeyim? Ah Hulusi Paşa ah! Bu vatan uğruna kim neler
yapmıyor nelere katlanmıyor ki? Kimi şehit oluyor. Kimi nutuk atıyor. Kimi de sencileyin böyle
eziyetlere katlanıyor işte!!! Velhasıl-ı kelam, Çok selam paşam!" şeklinde paylaşımda bulunduğu,
Savunmasında yazının Genelkurmay Başkanının görev ve makamı dolayısıyla yaşadığı sıkıntılara dikkat
çekme ve bu sıkıntılardan dolayı kendisinin Hulusi Paşa'nın meslektaşı olarak duyduğu üzüntüyü dile
getirme gayesiyle kaleme alındığını, hakaret ve aşağılama kastının bulunmadığını beyan ettiği,
Kendisi de eski bir asker olması nedeniyle askeri disiplini gayet iyi bildiği değerlendirilen şüphelinin
gazeteci sıfatıyla olay günü http://rahmiyildirim.blogspot.com/2017/02/genelkurmay-başkani-için çok-uzuluyorum.html sayfasında dönemin Genelkurmay Başkanı sayın Hulusi AKAR'a yönelttiği
isnatların basının haber verme ve eleştiri sınırlarını aşarak TCK'nın 125. maddesi kapsamında onur,
şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut fiil ve olgular içerdiği, bu suretle şüphelinin
eyleminin Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Kamu Görevlisine görevinden dolayı Alenen Hakaret
suçunu oluşturduğu yönünde hakkında kamu davası açmaya yeterli düzeyde delil bulunduğu
anlaşılmakla,
İddianamenin kabulü ile şüphelinin yargılamasının mahkemenizde yapılarak, eylemine uyan ve
yukarıda belirtilen sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, hapis ile mahkumiyeti halinde 5237
sayılı TCK'nın 53'üncü madddesi gereğince belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, CMK'nın
325/1 maddesi uyarınca tüm yargılama giderlerinin şüpheliden tahsiline karar verilmesi kamu adına
iddia ve talep olunur.11/04/2019

SERKAN KÖSE 125227
Cumhuriyet Savcısı

