
 

 

20 Temmuz 2016 
OHAL Rejiminde 
Vatandaşa ve Soy Bağlılarına 

Hüseyin Demirtaş 

▪ Kaç kurban? 
▪ Kaç yöntem? 
▪ Kaç araç? 
▪ Nasıl uygulandılar? 
▪ Hangi Soykırım türleri uygulandı? 
▪ Hangi NAZİ uygulamalarından alındılar? 
▪ Bir Soykırım Suç Aleti olarak 

FETÖMETRE! 
 



20 Temmuz 2016 Rejiminin 
SOYKIRIM UYGULAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI 

1/141 Versiyon: 25 Mayıs 2020 

  

  



20 Temmuz 2016 Rejiminin 
SOYKIRIM UYGULAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI 

2/141 Versiyon: 25 Mayıs 2020 

İçindekiler 

DÜNYA LİTERATÜRÜNDE SOYKIRIM ............................................................................................................ 7 

Soykırım suçları kendine hastır (sui generis) ..................................................................................... 7 

Soykırım suçunda araçlar farklı olsa da sonuç ortaktır ...................................................................... 7 

Soykırım suçunun işlenmesini teşvik ve ortaklık da soykırım suçudur ............................................... 8 

Soykırım suçunun tasnifi .................................................................................................................... 8 

OHAL REJİMİNE MÜNHASIR NEO MODERN SOYKIRIM ..............................................................................10 

20 Temmuz 2016 OHAL rejiminin doğuşu ........................................................................................10 

Rejimde soykırım kurban sayısı ........................................................................................................10 

Rejimde IŞİD sapıklığının izleri .........................................................................................................10 

OHAL Rejimi yöntemlerinin soykırım literatüründeki karşılıkları ........................................................11 

Teröristlik Dayatma ...........................................................................................................................11 

Soykırım İnfaz Listeleri .....................................................................................................................12 

Türk ve dünya kamuoyunu aldatma ve inkar ....................................................................................14 

OHAL rejimine has Nesilden Nesile soykırım ...................................................................................15 

OHAL rejimine has OHAL yasalarını bile tanımama .........................................................................15 

Katliam yerine sosyal ölüleştirme (Socialcide) ..................................................................................16 

OHAL REJİMİNİN SOYKIRIM SAFHALARI -özet- ..........................................................................................17 

Soykırımın 10 Safhası ...................................................................................................................................17 

1. Hazırlık: Soykırım İnfaz Listeleri ........................................................................................................17 

2. Sınıflandırma: İmtiyazlı Zümre ve onların karşısında hainler kitlesi üretme .......................................18 

3. Kutuplaştırma: Vatandaşları Kamplaştırma ........................................................................................18 

4. İnsandan Aşağı Gösterme: “Hain, Terörist, Leş” Dayatma ................................................................18 

5. İmha/İnfaz: Sosyal Ölüleştirme (Socialcide) .......................................................................................18 

6. Zulüm (Persecution) ..........................................................................................................................19 

Soykırım infazlarında kullanılan toplumsal tedhiş ve homojenizasyon araçlarına örnekler ...........................21 

I SOYKIRIMDA (SOCIALCIDE/GENOCIDE) ÖLÜLEŞTİRME YÖNTEMLERİ .................................................23 

1. Soykırım İnfaz Listeleri ......................................................................................................................23 

Recep Tayyip Erdoğan’ın Soykırım İnfaz Listeleri Hazırlatılmasındaki Rolü .....................................25 

Doğu Perinçek’in Soykırım İnfaz Listeleri Hazırlatılmasındaki Rolü ..................................................25 

Fişlemelerin Soykırım İnfaz Listelerine Dönüşümü ...........................................................................26 

2. İmtiyazlı Zümre Oluşturma .................................................................................................................27 

3. Ölüm Koridoru (Death row, couloir de la mort) Tasarlama .................................................................28 

4. Dayatma ............................................................................................................................................30 

20 Temmuz 2016 Soykırım Rejiminde Teröristlik Dayatmanın Tarihsel Gayri Meşruluğuna Örnekler
 ..........................................................................................................................................................31 

5. Vatandaşı ve soy bağlılarını medeni anlamda öldürme (Civilly dead, civil death, mors civilis, civiliter 
mortuus) ...........................................................................................................................................32 

6. Bürokrasinin iktidarsızlaştırılması, soykırımda devlet gözetimi ve devlet terörü .................................33 



20 Temmuz 2016 Rejiminin 
SOYKIRIM UYGULAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI 

3/141 Versiyon: 25 Mayıs 2020 

7. Ebedilik ..............................................................................................................................................35 

8. Hukuksuzluk ve ilkesizlik döngüsü .....................................................................................................37 

9. Kitlesellik ............................................................................................................................................41 

10. Sistematik Engelleme ........................................................................................................................41 

11. Kasıtlı, Tedrici ve Sistematik ..............................................................................................................42 

12. Nesilden nesilelik ...............................................................................................................................43 

13. Keyfilik ve seçmecilik .........................................................................................................................45 

14. Nefret lisanı........................................................................................................................................45 

15. Mekandan bağımsızlık .......................................................................................................................48 

16. Ayrımcılık ve İzolasyon ......................................................................................................................48 

17. Hunharlık ve Tedhiş ...........................................................................................................................49 

18. İşkence ..............................................................................................................................................49 

19. Sinsilik ve sistematik aldatma ............................................................................................................51 

20. Aleyhte linç örgütleme (ülke, kurum, medya, sapık troller) .................................................................51 

21. Aleyhte linç örgütleme (uluslararası) ..................................................................................................52 

22. Aleyhte linç örgütleme (hürriyeti tahdit) ..............................................................................................52 

23. Sosyal Güvenlik'ten mahrumiyet ........................................................................................................53 

24. Hürriyetleri keyfi tahdit .......................................................................................................................53 

25. Toplumsal izolasyonla yaşayan ölüye dönüştürme ............................................................................55 

26. Geçmişte yoklaştırma ........................................................................................................................56 

27. Aleyhte sahtekarlık ............................................................................................................................56 

28. Evden kovma .....................................................................................................................................57 

29. Yer vermeme .....................................................................................................................................57 

30. Araç kiralatmama ...............................................................................................................................58 

31. Kan bağışını engelleme .....................................................................................................................58 

II SOYKIRIMDA FİİLÎ ÖLDÜRME ARAÇLARI .................................................................................................59 

32. Örgütlü ve örtbaslı cinayetler (Extrajudicial killing, Targeted killing, assassination) ...................59 

33. Doğumları engelleme .........................................................................................................................60 

34. İntihara zorlama .................................................................................................................................61 

35. Kiralık katillerle cinayet ......................................................................................................................65 

36. Tedavileri Engelleyerek Öldürme (Vatandaşı Koronaya Teslim) ........................................................65 

Soykırım rejiminde hayatını kaybeden kadınlar ................................................................................66 

Soykırım rejiminde hayatını kaybeden çocuklar ................................................................................67 

III SOYKIRIMDA EKONOMİK ÖLÜLEŞTİRME ARAÇLARI.............................................................................69 

37. Kamuda çalıştırmama (şahsı) ............................................................................................................69 

38. Kamuda çalıştırmama (soyunu) .........................................................................................................69 

39. Özel sektörde çalıştırmama (şahsı) ...................................................................................................70 

40. Özel sektörde çalıştırmama (soyunu) ................................................................................................70 

41. İşverenleri vergi müfettişleri vb yöntemlerle korkutarak işe aldırmama ..............................................71 



20 Temmuz 2016 Rejiminin 
SOYKIRIM UYGULAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI 

4/141 Versiyon: 25 Mayıs 2020 

42. İşverenleri vergi müfettişleri vb yöntemlerle korkutarak işten kovdurma ............................................72 

43. İşten çıkarma yasağından mahrum bırakma ......................................................................................72 

44. Lisansları gasp ...................................................................................................................................73 

45. Staj hakkını gasp ...............................................................................................................................73 

46. Devam eden bursu gasp ....................................................................................................................73 

47. Yeni burs almayı engelleme ...............................................................................................................74 

48. Emeklilik hakkını gasp .......................................................................................................................74 

49. Ticari belgeler, uzmanlık belgeleri gibi belgeleri engelleme ...............................................................74 

50. Dükkan ruhsatı verdirmeme ...............................................................................................................75 

51. Doğan mali hakları gasp ....................................................................................................................76 

52. Bireysel fonları gasp ..........................................................................................................................76 

53. Gayri menkulünü sattırmama .............................................................................................................77 

54. Menkulünü sattırmama ......................................................................................................................77 

55. Gayri menkul edindirmeme ................................................................................................................78 

56. Mülkiyeti cebren gasp ........................................................................................................................78 

57. Mirası gasp ........................................................................................................................................79 

58. Maddi yardımı gasp ...........................................................................................................................79 

59. Doğal afet yardımını gasp ..................................................................................................................80 

60. Engelli aylığını gasp ...........................................................................................................................80 

61. Refakatçi aylığını gasp ......................................................................................................................81 

62. Doğum yardımını gasp ......................................................................................................................81 

63. Analık hakkını gasp ...........................................................................................................................81 

64. Kısa Çalışma Ödeneği hakkını gasp ..................................................................................................81 

65. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hakkını gasp ve Aç Bırakma (Holodomor) .................................82 

66. Banka hesabı açtırmama ...................................................................................................................83 

67. Kredi kullandırtmama .........................................................................................................................84 

68. Borçlarını ödetmeme .........................................................................................................................84 

69. POS cihazı verdirtmeme ....................................................................................................................84 

70. Vergi indirimini engelleme ..................................................................................................................85 

71. Sigorta hizmetini engelleme ...............................................................................................................85 

IV SOYKIRIMDA MEDENİ ÖLÜLEŞTİRME ARAÇLARI ..................................................................................87 

72. Tecavüzünün Haracını Kesmek .........................................................................................................88 

73. Bireyi yoklaştırma ..............................................................................................................................88 

74. Bireyin geleceğini yoklaştırma ...........................................................................................................89 

75. Yargıda yoklaştırma (Savunma yapamaz, hak arayamaz, başvuru yapamaz) ..................................90 

76. İdarede yoklaştırma ...........................................................................................................................91 

77. Bireyi kamuda yoklaştırma .................................................................................................................92 

78. Tanıklıkta yoklaştırma ........................................................................................................................92 

79. Vatandaşlıkta yoklaştırma (seçme hakkını, seçilme hakkını gasp) ....................................................93 

80. Aleyhine örgütlü suçlar ......................................................................................................................94 



20 Temmuz 2016 Rejiminin 
SOYKIRIM UYGULAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI 

5/141 Versiyon: 25 Mayıs 2020 

81. Bilgi almayı engelleme (basını ve kamu teşkilatını baskılama) ..........................................................94 

Basını baskılama ..............................................................................................................................94 

Kamuda bilgi alma hakkını gasp .......................................................................................................95 

82. Toplumda yoklaştırma (ses kesme) ...................................................................................................96 

83. İstismar etme (genel) .........................................................................................................................96 

84. İstismar etme (Kamudan atıp sonra TSK’da çatışmaya sokma vb.)...................................................98 

85. Rehin tutma .......................................................................................................................................99 

86. Hiyerarşik İtibarsızlaştırma ...............................................................................................................100 

87. Vatandaşlıkta yoklaştırma (mekan tanımadan) ................................................................................100 

88. Vatandaşlıkta yoklaştırma (uluslararası) ..........................................................................................101 

89. Vatandaşı Zorla Kaybetme (Adam Kaçırma) ...................................................................................102 

Zorla kaybedilen vatandaşlar ..........................................................................................................104 

V SOYKIRIMDA MANEVİ ÖLÜLEŞTİRME ARAÇLARI .................................................................................106 

90. Dinde yoklaştırma (“cenazeleri leş, eşleri helal, malları ganimet” vb söylemler ve rutin ibadetlerin 
engellenmesi) ..................................................................................................................................106 

91. Dinde yoklaştırma (hac) ...................................................................................................................108 

92. Dinde yoklaştırma (oruç) ..................................................................................................................108 

93. Dinde yoklaştırma (camide) .............................................................................................................108 

94. Dinde yoklaştırma (sadaka, fitre, zekat) ...........................................................................................108 

95. Aile huzurunda tecavüz ...................................................................................................................108 

96. Dinde yoklaştırma (cenaze) .............................................................................................................109 

97. Psikolojik öldürme ............................................................................................................................109 

VI SOYKIRIMDA NESLİ ÖLDÜRME ARAÇLARI ...........................................................................................111 

98. Nesli ebedi kodlama ........................................................................................................................111 

99. Ölüleri infaz ......................................................................................................................................111 

100. Aile kurmayı engelleme....................................................................................................................111 

101. Aileyi yıkma (boşanmaya zorlama) ..................................................................................................112 

102. Aileyi yıkma (üst soy bağını redde zorlama) ....................................................................................113 

103. Aileyi yıkma (alt soy bağını redde zorlama) .....................................................................................113 

104. Soy bağına mobbing (idarede, toplumda) ........................................................................................113 

105. Soy bağına mobbing (yargıda) .........................................................................................................114 

106. Çocukları koparma ...........................................................................................................................114 

107. Evlatlıkları koparma .........................................................................................................................114 

108. Evlat edinmeyi engelleme ................................................................................................................114 

109. Aileyi yıkma (sosyal) ........................................................................................................................115 

110. Aileyi yıkma (eğitim) .........................................................................................................................115 

111. Aileyi yıkma (şantaj) .........................................................................................................................115 

112. Aileyi yıkma (sağlık) .........................................................................................................................115 

113. Çocukları hücreye atma ...................................................................................................................115 



20 Temmuz 2016 Rejiminin 
SOYKIRIM UYGULAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI 

6/141 Versiyon: 25 Mayıs 2020 

114. Bebekleri ana sütünden mahrum bırakma .......................................................................................116 

EK-1 ALPER ESER SOYKIRIM İNFAZ LİSTESİ............................................................................................117 

EK-2 BİR SOYKIRIM SUÇ ALETİ: FETÖMETRE ..........................................................................................123 

EK-3 SOYKIRIM REJİMİNDE HAYATINI KAYBEDENLER ...........................................................................137 

 

 



20 Temmuz 2016 Rejiminin 
SOYKIRIM UYGULAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI 

7/141 Versiyon: 25 Mayıs 2020 

DÜNYA LİTERATÜRÜNDE SOYKIRIM 

Soykırım suçu insanlığa karşı işlenen bir suçtur ve dünya tarihinin en büyük suçudur. 

Soykırım suçu için önce bir insan kitlesi hedef alınır. Hedef alınan insan kitlesi; kısmen veya tamamen yok 
edilmeye çalışılır.1 

Soykırım suçları kendine hastır (sui generis) 

Bütün soykırımlar, birbirlerine benzer ortak özellikler taşımaları yanında, içerisinden çıktıkları toplumlar, içinde 
bulunulan zaman dilimi, teknolojik imkanlar, toplumsal değerler vb birçok unsur itibarıyla birbirinden farklı, 
kendilerine has (sui generis) özellikler barındırırlar. Örneğin; Nazi Almanya'sındaki, Sovyet Rusya'daki, Pol Pot 
Kamboçya'sındaki, Hutu Ruanda'sındaki soykırımlar, sebep-sonuç, kullanılan yöntemler ve gelişimleri itibarıyla 
birbirlerinin karbon kopyaları değildir. Dolayısıyla soykırım suçunun standart bir türü yoktur. 

Bu gerçeği görenler de buna binaen soykırım suçunun tanımında “gaz odalarında yakmak” gibi bir standart 
yöntemi ve kurban sayısını belirtmemiş, onun yerine öldürmek, ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar 
vermek, yaşam şartlarını kasten değiştirmek, doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak, çocukları zorla 
bir başka gruba nakletmek gibi fiilin sonuçlarını zikretmişlerdir. 

Soykırım suçunda araçlar farklı olsa da sonuç ortaktır 

Soykırım suçu, sayılan sonuçları elde etmek üzere çeşitli yöntem ve araçların soykırım için hedef seçilen kitleye 
sokulan kişilere karşı kullanılmasıyla işlenir. 

Soykırım suçu işlenirken tarih boyunca farklı farklı yöntemler ve araçlar kullanılmıştır. 

 Hedef seçilen kitleye sokulan kişilere karşı fiilen toplu katliam uygulama (kılıçtan geçirme, kurşuna dizme, 
infaz etme, gaz odasında yakma, toplu mezarlara gömüp ölmelerini sağlama vb), 

 Hedef seçilen kitleye sokulan kişilere bedensel/zihinsel/ruhsal zarar verme, 
 Hedef seçilen kitleye sokulan kişilerin yaşam şartlarını zorlaştırıp hayatı onlara yaşanılmaz hale getirme, 
 Hedef seçilen kitleye sokulan kişilerin çocuklarını asimile etme, zorla alma, zorla başka yerlere nakletme, 
 Hedef seçilen kitleye sokulan kişilerin ailelerini parçalama, 

Hedef seçilen kitleye sokulan kişilere karşı yukarıdaki eylemlerde kamu bürokrasisi mutlak bir oy birliği, hedef 
birliği, irade birliği, amaç birliği, söylem birliği içindedir. Kamu bürokrasisi soykırım suçunu toplumun ve kamu 
teşkilatının tüm kurumlarını ve nüfuzlu kişileri iş birliği içinde kullanır. 

Bütün soykırımlarda soykırım suçlularının kamuoyuna dayattıkları mutlaka bir “ideolojisi” vardır. Soykırım 
suçluları önce bir imtiyazlı zümre oluşturur ve o imtiyazlı zümre ürettiği bu ideolojileri doğrultusunda bazı yöntem 
ve araçları kullanarak hedefledikleri soykırım suçlarını gerçekleştirirler. Örneğin, Naziler, “ari ırk/üstün ırk” 
ideolojisini, Sovyetler birliği “Proletarya diktatörlüğü” ideolojisini, Kamboçya’daki Pol Pot, Kızıl Khmerler rejimi 
Maoist “otarşi”  ideolojisini kullanarak soykırım suçlarını işlemişlerdir. 

Bugün OHAL rejiminde ise Erdoğan ve mültesikleri kamuoyunda çoğunlukla “Siyasal İslam” diye isimlendirilen, 
gerçek İslam’a uzaktan yakından ilgisi olmayan, “IŞİD sapkınlığı” formunda bir “Panislamizm/Hilafet” ideolojisini 
dayatarak, kendi vatandaşlarına karşı soykırım suçu işlemektedirler.  

Bu IŞİD sapkınlığında; kurbanların malları, eşleri ve çocukları, OHAL rejiminin ürettiği imtiyazlı zümrenin 
mültesiklerince “ganimet” olarak görülür, gösterilir. Miting meydanlarında bu sapık ideolojinin temsilcileri 
“ganimettir ganimet, tepe tepe kullanın”2 diyerek, ilaveten “cenazeleri leştir, Müslüman mezarlığına koymayın”3 
diyerek ideolojik soykırımların aynı zamanda bir “sosyal soykırım” ve onunla bütünleşik bir “ekonomik soykırım” 
ile birlikte kullanılarak hedef seçilen bireylerin soy bağlılarıyla, tedrici ve sistematik bir hunharlıklar öldürülmesi 
anlamına gelir. 

Sapık IŞİD zihniyetindeki bu türden algılar, OHAL rejiminin uyguladığı sosyal, ekonomik, siyasal soykırımların 
toplumda meşru sanılmasını sağladı. 

                                                      
1 https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/32702-Soykirim-Sucunun-Onlenmesine-Ve-Cezalandirilmasina-Dair-Sozlesme.pdf 

2 https://www.yeniakit.com.tr/video/balkanlioglu-hoca-fetonun-ganimetlerini-tepe-tepe-kullanin-11786.html 
“Ganimettir ganimet! Tepe tepe kullanın!” 

3 https://twitter.com/offkardesoff/status/1256908482428784640?s=20 
Ömer Döngeloğlu: "Diyanet İşleri Başkanı bunların ölülerini Müslüman mezarlığına koymayın, dedi." 

https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/32702-Soykirim-Sucunun-Onlenmesine-Ve-Cezalandirilmasina-Dair-Sozlesme.pdf
https://www.yeniakit.com.tr/video/balkanlioglu-hoca-fetonun-ganimetlerini-tepe-tepe-kullanin-11786.html
https://twitter.com/offkardesoff/status/1256908482428784640?s=20
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Bu sapık algının Türk toplumunda maalesef yaşam alanı bulabildiğinin ilk işareti, 15 Temmuz 2016 gecesi, bazı 
illerde, bir kısım güruhların askeri lojmanlar önünde toplanarak, “Asker karıları ve kızları ganimetimizdir” diyerek 
slogan atmaları ve lojmanları basmaya kalkışmaları, general Zekai Aksakallı’nın askerlere “karılarınızı birileri 
…cak”4 demesi, birçok işkence esnasında Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kolluk personelinin aynı sapık 
söylemleri kullanması olmuştur. Haddizatında söylemsel sapıklık 16 Temmuz 2016 sabahı köprüde kafa kesme, 
çocuk boğazlama, nezarethanelerde ve cezaevlerinde iffetli kadınlara, erkeklere tecavüzlerle de kendini 
göstermiştir. 

Bu IŞİD sapıklığı formundaki hunharlık o güne ve şahıslara değil tüm OHAL rejimine ve vatandaşların eş ve 
çocuklarına da yansıtılmıştır. Örneğin Korona pandemisi döneminde bile bir yerde çalışanlara 1000₺ Sosyal ve 
Ekonomik Destek (SED) ödeneği yatırılırken, 2 kızının rızkını temin için bir pastanede çalışan bir kadına sadece 
eşi bu imtiyazlı zümrenin dayatmasıyla hürriyeti 
tahdit edildi bahanesiyle aynı ödenek yatırılmaz. 
Kendisine SED kapsamında para verilenlerden bir 
kısmı: "biz AKP’ye oy verdik karşılığını aldık, vatan 
hainlerine yatmıyor" diye de bir yandan aileye 
psikolojik baskı yaparken diğer yandan soykırım 
bürokrasisinden aldıkları rüşvet karşılığında 
soykırım suçuna ortak olmuşlardır.  

Böyle bir hunharlığın İslam’da yeri olmadığı 
muhakkaktır. Dolayısıyla bu sapık ideolojinin de 
İslam’da yeri yoktur. Ama İslam dinini istismar 
eden, kamuoyunda “Siyasal İslam” denilen ama 
IŞİD sapıklığından başka bir şey olmayan bu 
zihniyet, 21. yüzyılda bile, toplu katliamları, 
tecavüzleri, yağmalamaları, bir suç olarak değil, 
kendilerine Erdoğan’ın lütfettiği "tabii bir hak" 
sanmaktadır. Oysa ki bunlar, günümüzde, insanlığa 
karşı işlenen suçlardır ve bu kapsamda 
yargılanmayı gerektirirler. 

Soykırım suçunun işlenmesini teşvik ve ortaklık da soykırım suçudur 

Soykırım suçunun tanımında soykırımda başarılı olma şartı bulunmamaktadır. Soykırım suçunun işlenmesini 
teşvik için tahrik etmek, suça teşvik etmek, nefret söylemleriyle toplumu soykırım suçuna itiraz etmeyecek hatta 
suça iştirak edece hale getirmek, soykırım suçunu işlemeye teşebbüs etmek ya da suça iştirak etmek suretiyle 
de işlenir. 

Soykırım suçunun tasnifi 

Bir vatandaş kitlesine kamu teşkilatı tarafından yaşatılan ve toplumun da büyük bir kesimince desteklenen 
hukuksuz uygulamalar; sosyal bilimler, siyasal bilimler ve binlerce yılda oturan hukuk doktrini temel ilkeleri 
çerçevesinde; 

• bireyler açısından değerlendirildiklerinde “soykırımın aşamalarından” ve/veya “soykırımın alt-
kategorilerinden” 

 medeni/sivil ölüm, (Civilly dead, civil death, mors civilis, civiliter mortuus), 
 sosyal ölüm, (social death), 
 toplum dışına itme, izolasyon, dışlama, kovma, uzaklaştırma, aforoz etme (ostracism); 

• maruz kalanların kitleselliği ve infaz yöntemleri açısından değerlendirildiklerindeyse “soykırımın 
türlerinden” 

 sosyal-soykırım (Socialcide), 

                                                      
4 https://odatv4.com/ajandasina-mado-yazinca...-15081845.html 

Zekai Aksakallı: “karınızı birileri şaapacak” 

https://odatv4.com/ajandasina-mado-yazinca...-15081845.html
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 siyasi-soykırım (Policide, Politicide), 
 ideolojik-soykırım (Ideological genocide), 
 ekonomik-soykırım (Economicide), 

 Konvansiyonel soykırım (Genocide); 

• alt suçlar bazında değerlendirildiğinde de 

 nefret söylemi (hate speech), 

 nefret ve ayırımcılık suçları (hate crime), 
 insanlığa karşı işlenen suçlar, 
 ağır insan hakları ihlalleri, 
 ağır işkence sayılabilecek çok kötü muameleler, 
 ağır hak ihlalleri 

niteliğindedir. 

Bütün soykırımlar birden çok sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik ve ideolojik soykırım ögelerini içerisinde 
barındırdıklarından dolayı soykırımların birbirinden farklı tüm ögeleri, aynı anda vardır ve çoğu zaman iç içe de 
geçmişlerdir. Bu sebeple, bir soykırımdaki bir ögenin varlığı, çoğu zaman diğer ögenin varlığını ortadan 
kaldırmadığı gibi, bir diğerlerinin varlığını destekler ve kümülatif olarak güçlendirici yönde de işlev görür. 
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OHAL REJİMİNE MÜNHASIR NEO MODERN SOYKIRIM 

20 Temmuz 2016 OHAL rejiminin doğuşu 

Türkiye’de 20 Temmuz 2016’da Bakanlar Kurulu yani yürütme 2016/9064 sayılı kararıyla ülke genelinde 
olağanüstü hal ilan etti. Bakanlar Kurulu 16 Temmuz 2016’da değil, aradan 4 gün geçtikten sonra 20 Temmuz 
2016’da toplandı ve ilk KHK da 22 Temmuz 2016’da imzalanıp 23 Temmuz 2016’da yayınlandı. 

Sonrasında tatbik edilen adli ve idari işlemlerde; altında taahhüt imzaları bulunan uluslararası sözleşmeler, Türk 
milletinin kabul ettiği anayasa, milletin iradesinin tecelli yeri olan TBMM’nin koyduğu yasalar ve hatta OHAL 
dönemi KHK’ları bile tanınmadığı görüldü. 

Dolayısıyla 20 Temmuz 2016’da Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıyla Türkiye’de 29 Ekim 1923’te “fazilet 
rejimi” olarak kurulan Cumhuriyet rejimi yıkılıp yerine bir anayasasızlık hali ve kalıcılaşmış OHAL/KHK rejimi 
getirildi.5 

4 yıl sonra ortaya çıkan durumda OHAL rejimi bir mutlak soykırım rejimidir. Rejimde 1,5 milyondan fazla Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşına karşı haydut devlet yöntemleri hunharca kullanılmıştır. 

Rejimde soykırım kurban sayısı 

Bu konuda net bir sayı telaffuz etmek mümkün değildir. Zira 20 Temmuz 2016 rejiminde, kamuoyunda “KHK’lılar” 
olarak adlandırılan ancak sadece KHK’larla değil Bakan Kararlarıyla da ihraç edilen, “adli ve veya idari 
soruşturma” kisvesi altında soykırım kurbanı yapılan ve doğrudan en az 1,5 milyon6 civarında olduğu 
değerlendirilen bir vatandaş kitlesi mevcuttur. 

Bu 1,5 milyon vatandaş kitlesine onlarla evlilik, alt ve üst soy bağı ve akrabalık bağı ilişkisi bulunduğu için 
soykırıma kurban edilen vatandaş sayısını eklediğimizde rakam 5 milyon civarına ulaşmaktadır. 

Rejimde IŞİD sapıklığının izleri 

20 Temmuz 2016 rejiminde uygulanan soykırımda, IŞİD tarzı 
soykırımda sapık bir zihniyet göze çarpmaktadır. 

Bu sapık zihniyette, soykırım liderliği, toplumu ayrıştırır, 
kendi imtiyazlı zümresi dışındakileri “kafir, münafık, dinsiz” 
biçiminde damgalar, hatta daha ileri giderek eşleri ve 
çocukları “helal”, malları “ganimet”, cenazeleri “leş” olarak 
gösterirler.  

20 Temmuz 2016 rejiminde bunlara “vatan haini, terörist” 
müfteri dayatması ilave edilmiştir. 

Doğmamış bebekleri öldürmek, soykırım kurbanlarının eşlerine tecavüz etmek, aileleri birbirine düşman edip 
parçalamak, “cenazeleri leş” nefret ve ayrımcılık söylemleriyle toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edip “bunların 
ölülerini Müslüman mezarlığına koymayın” emri vererek sadece bu dünyayı değil öldükten sonraki hayatı dahi 
soykırım infazlarının içine sokma şeklindeki vahşilik ve sapıklıklar vardır.7 Bu kanunsuz, dinde yeri olmayan 
soykırım emri de tüm Türkiye sathında uygulanmış, ayrım yapılmaksızın her türlü fraksiyondan8 ama soykırım 

                                                      
5 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160721-4.pdf 

Ülke genelinde olağanüstü hal yürürlüktedir!.. 

6 https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/02/13/yeneroglundan-silahli-teror-orgutu-uyeligi-raporu/ 
Raporda 2016-2018 yılları arasında 1.056.000 kişiye soruşturma açıldığı ifade edilmektedir. 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin vaka 
sayısı henüz bilinmemektedir. 

7 https://twitter.com/offkardesoff/status/1256908482428784640?s=20 
Ömer Döngeloğlu: "Diyanet İşleri Başkanı bunların ölülerini Müslüman mezarlığına koymayın, dedi." 

8 https://gazetekarinca.com/2017/03/kemal-kurkut-defnedildi-cenaze-araci-engellendi-mezar-yeri-verilmedi/  
“Cenaze aracı engellendi, mezar yeri verilmedi” 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160721-4.pdf
https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/02/13/yeneroglundan-silahli-teror-orgutu-uyeligi-raporu/
https://twitter.com/offkardesoff/status/1256908482428784640?s=20
https://gazetekarinca.com/2017/03/kemal-kurkut-defnedildi-cenaze-araci-engellendi-mezar-yeri-verilmedi/
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iradesince hedef gösterilen vatandaşlara defin yeri ve cenaze hizmetleri verilmemiş9, hatta “gömseler bile çıkarır 
yakarız”10 denilmiştir. 

OHAL Rejimi yöntemlerinin soykırım literatüründeki karşılıkları 

Tarih boyunca işlenen soykırım suçlarının karakteristiklerine bakıldığında baskın türü ne olursa olsun tüm 
soykırımların aynı zamanda diğer soykırım türlerini de içerdiği görülmektedir. Örneğin bir ideolojik soykırımın bir 
“sosyal soykırım” olması yanında “ekonomik soykırım” da olduğu açıktır. Türkiye’de KHK ve Bakan Kararları ile 
gerçekleştirilen ihraç işlemleri Türk ve dünya kamuoyuna sadece “işten atma” gibi gösterilirken pratik sonuçları 
sosyal (Socialcide), siyasi (Policide, Politicide), ideolojik (Ideological genocide), ekonomik soykırımı (Economicide) hep 
birlikte içermekte ve kümülatif etkileriyle de konvansiyonel soykırımı (Genocide) oluşturmaktadır. 

Bu toplu damgalama sonucunda 1,5 milyon civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 5 milyon civarında soy 
bağlısı aşağıdaki genel ve sistematik alt soykırım suçlarına da maruz bırakılmıştır. 

 Hukuksuzluğu rejim haline getirip etkin ve bağımsız yargı yollarını yok etme (Legicide) 

 Norm haline getirilen yargısız infazlarla ve rutinleşen işkencelerle öldürtme (Extrajudicial killing, Targeted 
killing, assassination) 

 Tüm dünyayı içine alacak biçim ve yaygınlıkta “haydut devlet” (Rouge State) yöntemleri kullanma 

 Çeşitli yollarla (yaşlı, bakıma muhtaçların tedavilerini engelleyerek, cezaevinde bıçaklatarak, şişleterek vb) 
fiilen öldürtme (Democide, populicide, Senicide) 

 Toplumda itibarsızlaştırarak (defame) ölüleştirme 

 Hürriyeti gasp (Liberticide) 

 Soykırım kurbanlarını, oluşturduğu atmosferle, ekonomik ve sosyal yaşam kanallarını yok ederek, işkence 
seansları uygulayarak intihara zorlamak (Suicide, Parasuicide) 

 Kafir, münafık, dinsiz damgalamasıyla, sosyal linç enstrümanlarını kullanarak ölüleştirme (Hereticide) 

 Ailesini ölüleştirme (Familicide) 

 Gerçekleri yok etme, aldatmalarla kurbanlar aleyhine toplumu örgütleme (Facticide) 

 Katliam (Korona döneminde cezaevlerinde teşebbüs aşamasında kalmıştır) (Massacre or mass murder) 

 Kültürel anlamda öldürme (Ethnocide, Tomecide) 

 Beyin yıkamayla toplumdaki medeni değerleri yok edip birtakım araçlar kullanarak hedef seçtiği kitleyi 
psikolojik ve moral açıdan ölüleştirme (Menticide) 

 Toplumsal güveni, inancı öldürme (Fideicide) 

 Şartları yöneterek doğmamış bebekleri, yeni doğan bebekleri, çocukları öldürme (Feticide, Infanticide, 
Neonaticide) 

Türkiye’de 20 Temmuz 2016 rejiminde tatbik edilen adli ve idari faaliyetlerin yukarıda listelenen tüm soykırım 
yöntemlerini ve türlerini içerdiği açıkça ortadadır. 

Teröristlik Dayatma 

20 Temmuz 2016’da resmen uygulamaya sokulan soykırım rejiminde gerçekleştirilen ve 1.000.000 civarında 
olduğu belirtilen soykırım uygulamalarının tamamında teröristlik dayatma vardır. Vatandaşa teröristlik 
dayatılırken de vatandaşın kendisine hiçbir şey sorulmadı. Vatandaş sorduğunda ise pratik sonucu “seni terörist 
kabul ettim, senin soru sorma hakkın, hakkını arama hakkın yok” şeklinde ortaya çıkan tepkiler verildi. 

                                                      
9 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/04/04/helin-bolekin-cenazesine-mudahale-cok-sayida-gozalti-var/  

“Cenazesinin yıkanmasına izin verilmedi!” 

10 http://yeniyasamgazetesi1.com/mhpli-vekil-gomseler-bile-yakariz-diyen-gruba-selam-getirdi/  
MHP’li vekil ‘Gömseler bile yakarız’ diyen gruba selam getirdi! 

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/04/04/helin-bolekin-cenazesine-mudahale-cok-sayida-gozalti-var/
http://yeniyasamgazetesi1.com/mhpli-vekil-gomseler-bile-yakariz-diyen-gruba-selam-getirdi/
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OHAL’in toplumsal maliyetleri raporuna bakıldığında soykırıma tabi tutulan vatandaşların nerdeyse tamamının 
(%94,2), 20 Temmuz 2016 rejiminden önceki dönemde hiçbir adli/cezai soruşturma geçirmedikleri 
görülmektedir. 

20 Temmuz 2016 rejiminde ise soykırım kurbanı yapılanların sadece yarısı (%55,1) hakkında adli soruşturma 
yapılmıştır. Diğer yarısıysa sadece ihraç edilmekle kalınmış, yargının soykırım bürokrasisinin mutlak 
güdümünde olduğu bir dönemde bile ihraç edilenlerin yarısı hakkında en ufak bir suç fiili gösterilememiş, 
soruşturma başlatılamamıştır. 

Zaten bu durum Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından da “her atılan suçlu değil, idari kararla ihraç edildiler”11 
denilerek ihraç işlemlerinin hukuki bir sürecin değil idarenin vatandaşa keyfi biçimde “teröristlik, vatan hainliği” 
dayatmasının bir ürünü olduğu itiraf edilmiştir. 

Son 3 yılın yargılama verilerine bakıldığında görülen; 

 Hayatında adli/idari soruşturma geçirmemiş, ceza almamış, hep takdir edilmiş yüz binlerce Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı, salt önceden hazırlatılmış Soykırım İnfaz Listeleri ile birkaç dakika ve birkaç imzayla 
“terörist, vatan haini” dayatmasına maruz bırakılmış, 

 Tüm dünyaya bu damgayla teşhir edilerek insanlık düşmanı gösterilmiş, 
 1 yıl geçtikten sonra bu yüz binlerce vatandaşın sadece 3’te birine, 
 2 yıl geçtikten sonra bu yüz binlerce vatandaşın sadece %40'ına, 
 3 yıl geçtikten sonra bu yüz binlerce vatandaşın sadece % 50’sine 

dava açılabilmiştir. 

Toplamda asgari 1,5 milyon civarında vatandaşa imtiyazlı zümre oluşturtup, soykırım infaz listesi hazırlatıp, bu 
listelerle birkaç dakikada hastaya, engelliye, yaşlıya, çiftçiye, memura, iş insanına, gazeteciye, avukata, ev 
hanımına teröristlik dayatmasında bulunan soykırım bürokrasisi, "sanığın idamına, delillerin sonra 
uydurulmasına karar verildi” (shoot first, think later) denilen koşullarda bile aradan 3 yıl geçtikten sonra soy 
bağlılarıyla birlikte soykırıma uğrattığı vatandaşın masumiyetini itiraf etmektedir. 

Ancak bu dayatma davalar böyle yöntemlerle zamana yayılarak, tüm Türkiye’de, toplumun tüm kesimleri 
üzerinde çok şiddetli bir baskı kurulmuştur. Kimse konuşamaz, sorgulayamaz ve düşünemez hale getirilmiştir. 
Vatandaş ne zaman ve nerede serseri bir itirafçı kisveli bir şahsın veya ankesörlü telefon gibi uydurma bir delilin 
üretileceğini bilemediğinden sus pus edilmiştir. Sadece imtiyazlı zümre ve onun mültesiklerine konuşma imtiyazı 
tanınmıştır... 

Bakan seviyesindeki “fiil yok, bizim canımız öyle istedi” şeklindeki itiraf, kamuoyunda yapılan onca tezvirata 
rağmen yargılamalardaki beraatler, ihraçların ardından geçen 3-4 yılda soykırım kurbanları aleyhine bir idari ya 
da adli soruşturma başlatmaya değebilecek kadar bile fiil üretememe, soykırım infazlarının tamamının suç 
fiillerine değil önceden hazırlanmış ve her gün bir suç örgütünce güncellenen Soykırım İnfaz Listelerine göre 
yapıldığını da kanıtlamaktadır. Zira ortada suç fiili yoksa olmayan suç fiilinin faili de olamazdı. Bu durumda 
çaresiz kalan soykırım bürokrasisi, soykırım infazlarını ancak ve ancak örgütlü biçimde hazırladığı keyfi listeler 
üzerinden gerçekleştirebilirdi. Nitekim de öyle oldu. 

Soykırım İnfaz Listeleri 

Soykırım rejiminin tüm infazlarını, kimin ne yaptığı veya ne suç işlediği üzerinden değil de önceden ve tüm 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını içine alan "siyasi fişlemeler" (kara listeler) üzerinden yaptığı zaman içerisinde 
ortaya çıktı. Bu listeler, 20 Temmuz 2016’dan itibaren Cumhuriyet yerine getirilen yeni rejim için yol temizliği 
mahiyetindeydi. 

Bu soykırım infazlarının sağladığı homojenizasyonla, soykırım bürokrasisi; 

 kendisine mutlak sadık, mutlak biat etmiş kadrolara yol açma, 
 kamu teşkilatını iktidarsızlaştırma, 
 muhalefeti ve muhalefet yapabilecek potansiyeli olanları korkutma, sindirme, 
 toplumu ayrıştırma, 
 kendi menfaatleri için gerekli gördüğü anlarda fişlediklerini manipüle ve istismar etme 

                                                      
11 https://www.ogretmenlersitesi.com/bozdag-her-atilan-suclu-degil-idari-kararla-ihrac-edildiler/37398/  

Bozdağ: Her atılan suçlu değil, idari kararla ihraç edildiler 

https://www.ogretmenlersitesi.com/bozdag-her-atilan-suclu-degil-idari-kararla-ihrac-edildiler/37398/
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gibi sonuçlar elde etmiştir. 

Bunu kanıtlayacak şekilde; 

 15 Temmuz Olayında Afganistan'da görevde olan Astsubay Esat Kalkan şehit olduktan 3 ay sonra ihraç 
edilmiş,12 

 İhraç listelerine eski rütbeler ve eski görev yerleri hatalarla birlikte aynen yazılmış,13 
 15 Temmuz Olayında hastanede yatanlar yazılmış,14 
 15-16 Temmuz 2016 gecesi, 01.00’da ve askerlerden önce 3-4 saatte 2745 hâkim listeler üzerinden açığa 

alınmış,15 tır.16 
 Aynı 01.00’da aynı hız ve biçimde, 15 Temmuz 2016 akşamı daha 21.30 sıralarında bir yerde toplanmış 

bulunan Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip İşçimen’in17 emrindeki savcı olan Serdar Coşkun 
tarafından “ilk soruşturmalara dayanak teşkil etmesi” amacıyla hazırlanıp ilgili yerlere gönderilen bir 
tutanağın 01.00’da yani olayların fiilen başlamasından sadece 3 saat sonrasında ve henüz gerçekleşmemiş 
olaylar da sanki gerçekleşmiş gibi gösterildiği ortaya çıkmıştır. 

Özellikle 20 Temmuz 2016, OHAL rejiminin ilk günlerindeki ihraçlarda görüldüğü üzere soykırım uygulama ve 
ihraç listelerinin çok önceden hazırlandığı geçen 4 yıllık süreçte medyada yapılan itiraflarla, devam eden 
duruşmalarda ortaya çıkan belgelerle kanıtlanmıştır. 

20 Temmuz 2016 rejiminde gerçekleştirilen soykırım uygulamalarının temelinde çok uzun bir süre öncesinden 
itibaren özel oluşturulmuş örgütlü bir yapının neredeyse tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik 
hazırladığı fişleme listelerinin yer aldığı görülmektedir. 

Fişleme ve fişlemelerin Soykırım İnfaz Listelerine dönüştürülmesi konusu hem soykırım suçu için örgütlenme ve 
hazırlık safhalarının konusudur hem de bir soykırım uygulama yöntemidir. 

20 Temmuz 2016 rejiminde Soykırım İnfaz Listeleri olarak kullanılan fişlemelerin önceki yıllarda nasıl 
oluşturulduğuna ilişkin açık kaynaklarda yer alan bazı örnekler aşağıda sunulmuştur. 

 Balyoz davasının tutuklu sanığı emekli Albay Hakan Büyük, Milli Güvenlik derslerine girdiği okullarda fişleme 
yaptığını itiraf etti.18 

 Balyozcular 4x4'leri de fişlemiş!19 
 Balyoz sanığı Tümgeneral Halil Helvacıoğlu'nun yaptığı dönemde İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı 

tarafından hazırlanarak Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderilen fişleme raporu, 28 Şubat sürecini 
aratmayan ifadelerle dolu.20 

 Balyozcular 832 kişiyi fişlemiş.21 

                                                      
12 https://twitter.com/hh8170/status/1045058104411467776 

Şehit olduktan 3 ay sonra ihraç! 

13 https://www.tr724.com/siki-yonetim-direktifindeki-hata-darbecileri-desifre-etti/  

14 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/helikopter-kazasinda-yaralanan-komutan-fetoden-tutuklandi-40259076 
Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya: GATA’da tedavisi süren Tuğgeneral Mustafa Doğru hakkında gözaltı kararı var. 

15 https://www.memurlar.net/haber/739824/hsk-baskanvekili-aciga-cikanlari-ihrac-ettik-simdi-ince-temizlikte.html 
HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz: “15 Temmuz'u 16'sına bağlayan gece saat 01.00'de 2 bin 740 yargı mensubunun görevine 
son verdik.” 

16 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hsykda-yeni-doneme-feto-listesi-birakilmadi/816291 
Mehmet Yılmaz: "Bu, listeler halinde yapılan son ihraç. Liste üzerindeki çalışmalar sona erdi. Üzerinde çalıştığımız bir liste 
kalmadı." 

17 https://youtu.be/tb_2yTZ1F84 
Cihat Yaycı: Saat:21:30 ile 22:00 sıralarında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda Emniyet Müdürü Koray 
ÖNER telefon ile arayarak Ankara’dan aradığını yanında Ankara Başsavcısı ve Başsavcı vekili Necip Cem İŞÇİMEN bulunduğunu 
söyledi. 

18 https://www.internethaber.com/balyozcu-albaydan-fisleme-itirafi-386804h.htm 

19 https://www.dunyabulteni.net/guncel/balyozcular-4x4leri-de-fislemis-h122403.html 

20 http://www.ufkumuzhaber.com/balyozcu-general-boyle-fislemis-8053h.htm 

21 http://www.dengegazetesi.com.tr/balyozcular-832-kisiyi-fislemis-38473h.htm 

https://twitter.com/hh8170/status/1045058104411467776
https://www.tr724.com/siki-yonetim-direktifindeki-hata-darbecileri-desifre-etti/
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/helikopter-kazasinda-yaralanan-komutan-fetoden-tutuklandi-40259076
https://www.memurlar.net/haber/739824/hsk-baskanvekili-aciga-cikanlari-ihrac-ettik-simdi-ince-temizlikte.html
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hsykda-yeni-doneme-feto-listesi-birakilmadi/816291
https://youtu.be/tb_2yTZ1F84
https://www.internethaber.com/balyozcu-albaydan-fisleme-itirafi-386804h.htm
https://www.dunyabulteni.net/guncel/balyozcular-4x4leri-de-fislemis-h122403.html
http://www.ufkumuzhaber.com/balyozcu-general-boyle-fislemis-8053h.htm
http://www.dengegazetesi.com.tr/balyozcular-832-kisiyi-fislemis-38473h.htm
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 Balyozcuların fişlediği komutan HAS Parti'de.22 
 Balyoz sanığı Tümgeneral Helvacıoğlu, subay evlerini ziyaret ederek bizzat rapor tutmuş. YAŞ kararıyla 

atılan Binbaşı Şahin, "Benim evime hasta çocuğumu ziyaret etme bahanesiyle geldi ancak eşimi fişlemiş" 
dedi.23 

 Dursun Çiçek: İçerde boş mu durduk sanıyorsunuz, çalıştık, HERKES LİSTE HAZIRLIYOR.24 

 HSYK Genel Kurulunda listeler halinde gelen isimler üzerinde çalışıldı.25 
 HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz: "Bu, listeler halinde yapılan son ihraç. Üzerinde çalıştığımız bir liste 

kalmadı."26 

Türk ve dünya kamuoyunu aldatma ve inkar 

Sistematik aldatma hem OHAL rejiminin en temel karakteristiklerinden hem bir soykırım uygulama yöntemi hem 
de dünya soykırım literatüründe “inkar” (Denial) içinde yeri bulunan bir soykırım safhasıdır. 

OHAL rejiminde en temel aldatma soykırım uygulamalarının “devletin idari tasarrufuyla kişiyi işten atma” gibi 
gösterilmesinde ve bu biçimde telaffuz edilmesinde kendini gösterdi. 

Soykırım yokmuş gibi yapılıp; “mağduriyet, tasfiye, zulüm, devletin idari tasarruf hakkı” gibi soykırımı gizleyen 
ifadelerle “işten atma” gibi tek bir idari işleme indirgendi. 

Halbuki işten atmak için şahısların terörist diye kodlanmasına, doğmamış bebeklerinin öldürülmesine, ölmüş 
insanların infazına27, aleyhlerinde linç örgütlenmesine, soy bağlılarının rehin alınmasına, çocuklarının mülakat 
notlarında manipülasyonla ve güvenlik soruşturması kisvesi altında ebediyen bir iş bulmalarının engellenmesine 
ihtiyaç yoktu. 

                                                      
22 http://www.haber7.com/siyaset/haber/652385-balyozcularin-fisledigi-komutan-has-partide 

23 http://www.haber7.com/guncel/haber/657949-binbasi-hasta-ogluma-geldi-esimi-fisledi 

24 https://15temmuzinfo.com/tr/2019/07/23/dursun-cicek-icerde-bos-mu-durduk-saniyorsunuz-calistik-herkes-liste-hazirliyor/ 

25 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hsykda-yeni-doneme-feto-listesi-birakilmadi/816291  

26 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hsykda-yeni-doneme-feto-listesi-birakilmadi/816291  

27 https://twitter.com/hh8170/status/1045058104411467776 
“Şehide soykırım infazı!” 

http://www.haber7.com/siyaset/haber/652385-balyozcularin-fisledigi-komutan-has-partide
http://www.haber7.com/guncel/haber/657949-binbasi-hasta-ogluma-geldi-esimi-fisledi
https://15temmuzinfo.com/tr/2019/07/23/dursun-cicek-icerde-bos-mu-durduk-saniyorsunuz-calistik-herkes-liste-hazirliyor/
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hsykda-yeni-doneme-feto-listesi-birakilmadi/816291
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hsykda-yeni-doneme-feto-listesi-birakilmadi/816291
https://twitter.com/hh8170/status/1045058104411467776
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Tüm süreçte kamuoyu “bir tane dahi mağdur yok, mağdur olduğunu söyleyen teröristtir, vatan hainidir”28 
denilerek hem tedhiş edilip hem de kandırıldı. Kamuoyunun özel ve tüzel kişilikleri, aydınlar, kamu görevlileri 
bunun yalan olduğunu bildikleri halde kahir çoğunluğu sükutla kandırmaya kabul gösterdi. 

4 yıl sonraysa ihraçların bireyi sosyal ölü yapma olduğu, yok denilen sayının da doğrudan 1,5 milyondan fazla 
olduğu ortaya çıktı. 

OHAL rejimine has Nesilden Nesile soykırım 

Ön planda yapılanlar kamuoyuna “işten atma” imiş gibi sunulurken arka planda hiç gerek yokken işkencelere, 
örtbaslara, kayırmalara, bebekleri öldürmelere, tecavüz etmelere, insan boğazlamalara, tedavileri 
engellemelere, soy bağlılarını sosyal ölüleştirmelere, aileleri parçalamalara, şehit ve müteveffalara soykırım 
tatbikine, emekli gazilere soykırım tatbikine, insanların Türkiye’de ya da dünyanın başka bir yerinde onurlu ve 
insanca yaşama haklarını gaspa, cenaze namazlarının kılınmasını engellemeye, camilerden kovmaya, eşleri ve 
çocukları rehin almaya, 2-3’üncü dereceden soy bağlılarının bile güvenlik soruşturması kisvesi altında 
çalışmasını engelleyip sosyal ölü yapmaya devam edildi. 

21 yıl önce emekli olan bir gazi albay, olmadığı halde, altsoyunda (oğlu) ByLock uygulaması varmış gibi 
gösterilerek FETÖMETRE Soykırım Suç Aleti kullanılarak ihraç edildi. 

Hayatta dahi olmayan şehitler terörist dayatmasıyla ihraç edildi. 

Eşler, kardeşler aradaki soy bağı ilişkileri bahane edilerek ihraç edildi. 

Bu ihraçların fiili sonucu bireylerle sınırlı kalmadı, doğmuş veya doğmamış soy bağlıları SGK’da 36 ve 38 
kodlarıyla kodlandı. 

Tüm bu “soy bağı ilişkileri” üzerinden tatbik edilen ihraçlardaki nesilden nesile soykırım kastını kanıtlamaktadır. 
Nesilden nesile soykırım bir yöntem olarak ileride daha detaylı ele alınacaktır. 

OHAL rejimine has OHAL yasalarını bile tanımama 

20 Temmuz 2016’da Cumhuriyet rejimi yerine getirilen OHAL rejiminde hukuk, yasa, ahlak, din, değer, ilke, 
erdem tanımama vardır. Tanımama öyle bir boyuttadır ki soykırım suçluları, soykırım için bahane olarak 
kullandıkları OHAL KHK’larındaki hükümleri bile zaman zaman tanımamaktadırlar. 

Yaptıkları fiiller sadece gerçek hukuka, anayasaya, kanunlara değil aynı zamanda kendi yayınladıkları ve adeta 
birer Soykırım İnfaznamesi olan NAZİ iktidarının Nürnberg Yasalarının (Almanca: Nürnberger Gesetze) neo modern 
versiyonu olan KHK metinlerindeki hukuksuz maddelere bile aykırıdır. Yaşanan örneklerde; yetkisiz kurumların 
başka kurum emrindeki personeli açığa aldığı29, OHAL rejiminde değiştirilmeyerek yürürlükte tutulan yasalara 
bile aykırı olarak hamile ve loğusa30 kadınların tutuklandığı31 ve bu esnada doğmamış bebeklerin ve gebe 
annenin öldürüldüğü vakalar olmuştur. Vatandaşlar, kendi vatandaşını öldürmeye çalışan bir soykırım 
bürokrasisi karşısında el birliği ederek bebekleri yaşatmak için kampanyalar düzenlemek zorunda kalmıştır.32 
Ancak soykırım kastıyla bilenmiş bir bürokrasi karşısında bebekleri yaşatma çabaları sonuçsuz kalmıştır. 

Geçen sürede yaşanan vahşetin içeriğine, soykırım suçlularının kullandıkları söylemlere, gerçekleşen 
uygulamalara münferiden değil tüm büyük resmi görmek üzere bakıldığında da temadi eden soykırımın planlı, 
kasıtlı, sistematik, örgütlü, bilinçli, kitlesel ama hep keyfi (arbitrary), adamına göre ve ısrarlı olduğu da 
görülmektedir. 

                                                      
28 https://www.sabah.com.tr/gundem/2016/10/12/erdogan-kusura-bakmayin-magdur-falan-yok 

Erdoğan: "Mağdur falan yok.” 

29 https://twitter.com/hh8170/status/986273444340920320?s=20 
“Ben Genelkurmay Başkanlığı personeliyken Dz.K.K. lığı hem de görevde bile değilken görevden uzaklaştırdı.” 

30 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-40831729 

31 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1150317054018408448?s=20 
“Hamile anneye timsah bile dokunmak istemiyor.!!” 

32 https://t24.com.tr/haber/hdpli-gergerlioglundan-hamile-ve-yeni-dogum-yapmis-tutukluhukumlu-anneler-ve-bebeklerine-ozgurluk-
kampanyasi,677098 

https://www.sabah.com.tr/gundem/2016/10/12/erdogan-kusura-bakmayin-magdur-falan-yok
https://twitter.com/hh8170/status/986273444340920320?s=20
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-40831729
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1150317054018408448?s=20
https://t24.com.tr/haber/hdpli-gergerlioglundan-hamile-ve-yeni-dogum-yapmis-tutukluhukumlu-anneler-ve-bebeklerine-ozgurluk-kampanyasi,677098
https://t24.com.tr/haber/hdpli-gergerlioglundan-hamile-ve-yeni-dogum-yapmis-tutukluhukumlu-anneler-ve-bebeklerine-ozgurluk-kampanyasi,677098
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Katliam yerine sosyal ölüleştirme (Socialcide) 

OHAL rejiminin önceki soykırım uygulamalarından temel farkı vatandaşların ve soy bağlılarının bedenlerini tek 
defada fiilen yok etmekten ziyade sosyal varlığını; 

 sistematik, 
 topyekûn linç destekli, 
 soy bağlarını kodlayarak ebedi, 
 seçmeci yöntemler uygulayarak keyfi, 
 toplumda saygın değerleri istismar ederek, 
 tüm kamu gücünü iktidarsızlaştırarak örgütlü, 
 ekonomik yaşam kanallarını tıkayıcı yöntemlerle eş zamanlı, 
 vatandaşı ve soy bağlısını adli ve idari hak arama yollarında çıkışsız bir labirentin içine sokarak döngüsel 

öldürme vardır. 

OHAL soykırım sistematiğinde, insanın bedeninden ziyade, onun için en saygın değer olan “insan onuru” hedef 
alınır. Hedef seçilen vatandaşın aleyhinde sürekli, çok sayıda, kitlesel ve döngüsel biçimde adli, idari, sosyal 
yaptırımlar uygulanır. Manen öldürmek, toplum içinde onurlu ve insanca yaşayamaz hale getirmek suretiyle 
sosyal ölüleştirme (Socialcide) gerçekleştirilir. 

Sosyal ölüleştirmeyi mümkün ve kalıcı kılmak için resmi yazışmalarda, mahkeme evrakında, iddianamelerde, 
tutanaklarda, gazete haberlerinde, televizyon tartışmalarında mütemadiyen “hain” sözcüğü kişilerin isimlerinin 
önünde kullanılır. 
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OHAL REJİMİNİN SOYKIRIM SAFHALARI 

-ÖZET- 

Soykırımın 10 Safhası 

Gregory H. Stanton'a göre soykırımın 10 safhası vardır.33 

1. Sınıflandırma (Classification): Halkı gruplara ayırmak (genç-yaşlı, kadın-erkek...) her toplumda görülen bir 
olgudur. Çevremizdekileri bu şekilde düzene oturtup manaya kavuştururuz. Bazen bu sınıflandırma o kadar 
katı şekilde yapılır ki kesin bir ayırıma yol açarak toplulukları "biz" ve "onlar" olarak ikiye böler. 

2. Damgalama (Symbolization): Çevremizdekileri gruplara ayırmakla yetinmeyip isimler de takar ve onları 
simgelerle (kendilerine has işaretler, giyim kuşam vs.) özdeşleştiririz. Bunu başka topluluklara uyguladığımız 
gibi kendi toplumumuza da uygularız. 

3. Ayrımcılık (Discrimination): Sınıflandırma ve simgeler verme, ayrımcılık için temel teşkil etmeye 
başladığında sorun ortaya çıkar. Bu durum, toplumsal sistemin verdiği hak ve imkânlardan bir topluluğun 
sistematik olarak mahrum bırakılması neticesini doğurur. 

4. İnsan Saymama (Dehumanization): Bu evrede insanlar, bir topluluğun mensubu oldukları veya öyle farz 
edildikleri için simgesel olarak insanlıktan çıkmış muamelesi görür. Zararlı hayvan, böcek, haşerat ya da 
hastalık olarak tanımlanır veya resmedilirler. 

5. Örgütlenme (Organization): Soykırım kendiliğinden vuku bulan bir doğa olayı değildir. Aksine, uzun vadeli 
bir plan uyarınca ve çoğu zaman bizzat devlet eliyle gerçekleştirilir. 

6. Kutuplaştırma (Polarization): Örgütlü kampanyalar, propagandalar ve ayrımcı kanunlar vasıtasıyla 
topluluklar birbirine düşman edilir. 

7. Hazırlık (Preparation): "Nihai çözüm" için hazırlık safhasına geçilir. Nefret dolu söylemler etrafı kasıp kavurur. 
İmhayı hayata geçirmeyi mümkün kılacak tedbirler alınır. 

8. Zulüm (Persecution): Mağdur topluluğun mensuplarının peşine düşülür. İşkence, tutuklama, aç bırakma 
şeklinde eziyetler baş gösterebilir. 

9. İmha/İnfaz (Extermination): Topluluklardan biri, başka bir topluluğu bütünüyle ortadan kaldırmaya teşebbüs 
eder. Bunun için (hedef gözeterek) toplu katliama, tecavüze, kısırlaştırmaya, adam kaçırmaya başvurulur. 
Topluluk mensuplarının malı mülkü de olaylardan nasibini alır. 

10. İnkâr (Denial): Son evre budur ve istisnasız her vakada imha evresini takip eder. Failler ceset ve delilleri 
ortadan kaldırır, şahitleri tehdit eder. Suç çoğu zaman mağdur topluluğa yıkılır. 

OHAL rejiminde bu safhaların tamamı eş zamanlı yürürlükte olmakla birlikte aşağıdaki safhalar kendine has 
biçimlerde öne çıkmıştır. 

1. Hazırlık: Soykırım İnfaz Listeleri 

Soykırım için yapılan en büyük hazırlık fişleme adı altında Soykırım İnfaz Listeleri hazırlamak oldu. 

 AYM’nin fişleme listelerine “sosyal çevre bilgisi” kisvesi kazandırıp meşrulaştırması, 
 “eğer buradan çıkarsak aç kalacaklar” gibi itiraflar, 
 “İçerde boş mu durduk sanıyorsunuz, çalıştık, herkes liste hazırlıyor” şeklindeki ikrarlar, 
 FETÖMETRE gibi soykırım suç aletlerinin tasarlanması, 
 Soykırım infazlarını tatbik edecek biçimde kurumlara atamalar yapılması34, 
 “malları ganimet, eşleri helal, cenazeleri leş” gibi sapık söylemler, 
 soykırım uygulama yöntem ve araçları ile istismar edilecek dini/ahlaki/kültürel/sosyal değerlerin belirlenip 

buna göre KHK, iddianame, haber metinleri ve linç/nefret/hedef gösterme söylemlerinin üretilip 
mütemadiyen de güncellenmesi, 

                                                      
33 https://www.genocidewatch.com/ten-stages-of-genocide 

34 https://twitter.com/hh8170/status/1055322810594353152?s=20 

https://www.genocidewatch.com/ten-stages-of-genocide
https://twitter.com/hh8170/status/1055322810594353152?s=20
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 özellikle KHK metinlerinde, vatandaşın hayat kanallarını bir önceki KHK metninden daha fazla tıkayacak 
şekildeki, tedrici şiddet artırımı 

hazırlık safhasının ortaya çıkmış olan kanıtlarıdır. 

2. Sınıflandırma: İmtiyazlı Zümre ve onların karşısında hainler kitlesi üretme 

Yargı, yürütme, özellikle TSK’da kendilerine dokunulamaz, sorgulanamaz kişiler üretildi.35 

Bu kişileri dokunulamaz kılacak hukuksuz ve yasadışı ama yasal görünümlü yargısal, idari ve sosyal kayırma 
araçları üretildi, savcılıkların suç duyurularına işlem yapmaması istendi.36 

3. Kutuplaştırma: Vatandaşları Kamplaştırma 

Soykırım suçunun işlenebilmesi için vatandaşların kamplaştırılması çok önemlidir. 

Hazırlanan ve standart nefret slogan ve söylemleri, üretilen yalan haberler, sosyal medyadaki trol ve tetikçi 
medya unsurları vasıtasıyla seçmece kişileri hedef gösterip aleyhlerinde linç örgütleme, seçmece imtiyazlı kişileri 
kahramanlaştırıp hedef gösterilenleri hainleştirme, linç örgütleme gibi yöntemlerle Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları ve hatta bizzat soykırım kurbanları ayrıştırılır. 

Kamplaştırma konusu nefret ve ayrımcılık başlıkları altında açıklanmıştır. 

4. İnsandan Aşağı Gösterme: “Hain, Terörist, Leş” Dayatma 

Bir yandan; 

 örgütlü, planlı, sistematik ve kasıtlı biçimde “fişleme” kisvesi altında Soykırıma Esas İnfaz Listeleri hazırlayıp, 
 sonra bu listeleri Soykırım İnfaznamelerine (KHK ve Bakan kararları) koyarak vatandaşa “teröristlik” dayatıp, 
 ardından kendi dayattığı “terörist” damgasıyla damgaladığı vatandaşın adını resmi gazetede dünyaya teşhir 

edip, 
 şahsı ve soy bağlılarını Türkiye’de ya da dünyanın başka bir yerinde onurlu ve insanca yaşayamaz hale 

getirirken 

diğer yandansa gerçekleri fark edip de soykırım suçlularının aleyhinde fikir ima/beyan edeni, masumun hakkını 
savunanı “terörist destekçisi” diye damgalayıp onun için de bir soykırım döngüsü işletip onu da infaz etmek 
şeklinde uygulanmıştır. 

5. İmha/İnfaz: Sosyal Ölüleştirme (Socialcide) 

Soykırım kısmen veya tamamen etnik, ulusal, ırksal veya dini bir grup olarak tanımlanan insanları yok etmek 
için gerçekleştirilen kasıtlı bir eylemdir.37 

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne göre soykırımın tanımı bir millet, etnik/dini bir grup veya bir 
ırkı yok etmek amaçlı yapılan davranışları içermektedir.38 

Dikkat edilirse soykırım tanımında toplu katliam koşulu yoktur, dolayısıyla tanımsal olarak soykırım sadece 
bireylerin canına kastetmeyi değil, aynı zamanda fiziksel ölümün ötesinde bireylere ve gruplara “yaşayamaz 
hale getirecek biçimde” zarar vermeyi de kapsamaktadır. 

İşte 20 Temmuz 2016 rejimini NAZİ vb konvansiyonel soykırım uygulamalarından ayırıp kendine has yapan ana 
unsur fiili katliamlar, gaz odaları yerine kitlesel ve nitelikli sosyal ölüleştirme (Socialcide) eylemleridir. Bu eylemler, 
konvansiyonel soykırım safhalarındaki İMHA/İNFAZ safhasının karşılığıdır. 

                                                      
35 https://odatv4.com/nato-skandalinin-gizli-kahramani-kim-2011171200.html 

Cihat Yaycı, birçok Balyoz kumpası mağdurunun da “FETÖ ile mücadelesini” takdir ettiği, yıpranmaması, tartışmaların içine 
çekilmemesi, isminin gündeme gelmemesi için adeta üzerine titrediği bir isim. 

36 http://www.ankara.adalet.gov.tr/sayfalar/duyuru/egitim-sosyal-isler/uygulamadabirlik.pdf 
Dz.K.K.: “Yapılan suç duyuruları üzerinden soruşturma işlemleri işlem makamındaki personelin moral ve motivasyonunu olumsuz 
etkiliyor.” 

37 William Schabas (2000). Genocide in international law: the crimes of crimes. Cambridge University Press. 
p. 25. ISBN 9780521787901. 

38 Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi (1948) 

https://odatv4.com/nato-skandalinin-gizli-kahramani-kim-2011171200.html
http://www.ankara.adalet.gov.tr/sayfalar/duyuru/egitim-sosyal-isler/uygulamadabirlik.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Schabas
https://books.google.com/books?id=pYptuRHDQPgC&pg=PA25&dq=Lemkin%27s+interest+in+the+subject+dates+to+his+days+as+a+student+at+Lvov+University#v=onepage
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9780521787901
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/p_genoci.htm
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Sosyal ölüleştirme (Socialcide), sosyal varlığa (Social Vitality)39 zarar verilmesi veya yok edilmesidir. 

Sosyal varlığa zarar verme, bireyin kimliğini dolayısıyla varlığını kaybetmesidir. Sosyal Ölüm terimi, Zygmunt 
Bauman ve kölelik tarihçileri ve Holokost gibi sosyologlar tarafından bu süreçte hükümet ve sosyal ayrımcılığın 
oynadığı parçayı tanımlamak için kullanılmıştır.40, 41 

Sosyal ölüm Claudia Card’a göre soykırımda daha önemli bir konuma sahiptir. Sosyal ölüm soykırımın 
merkezinde yer alır ve toplu katliam (mass killing)42 ile soykırımı birbirinden ayıran ana unsurdur. Toplu katliamın 
aksine, soykırım sadece bireylerin canına kastetmeyi değil, aynı zamanda fiziksel ölümün ötesinde bireylere ve 
gruplara zarar vermeyi de amaçlamaktadır.43 

Margalit’e göre soykırım insanları sadece katletmez (fiziksel olarak öldürmez), öncelikle özgürlüklerini, hayati 
menfaatlerini yok ederek onları sefilleştirir.44  Fiziksel ölüm öncesindeki faaliyetler insanların sosyal ölüme 
mahkum edilmesidir. Ve bu ölüleştirme sonraki kuşaklara da etki etmekte, yeni doğan bir bebek sosyal ölü (natal 

alienation)45 olarak doğmaktadır.46 

20 Temmuz 2016 OHAL rejimi kapsamda bir Soykırım Suç Aleti olarak kullanılmak üzere Tümamiral Cihat Yaycı 
tarafından üretilen FETÖMETRE de zaten kamuoyuna ‘önce tespit et sonra imha et’ stratejisi üzerine kurulu 
analiz programı47 olarak sunulmuştur. 

Soykırım suç aleti FETÖMETRE’yi sunmak için kurulan cümlelerde “…gelecek yıllarda örgütle iltisaklı nesillerin 
de tekrar48…” ifadesi kullanılarak imhanın sadece bugünle sınırlı olmadığı, doğmamış nesilleri de kapsadığı 
açıklanmıştır. Zaten ekteki FETÖMETRE soykırım suç aleti hesaplama tablosuna bakıldığında kriterlerin büyük 
kısmının soy bağı ilişkilerine seçmeci biçimde teröristlik dayatma (tespit) ve müteakiben de ihraç (imha) etme 
kastıyla üretildiği de tartışmasız biçimde görülmektedir. Nesilleriyle birlikte aç bırakarak imha kastını, 
FETÖMETRE soykırım suç aletini tasarlayan Cihat Yaycı da bizzat astlarına “devlet hala bunları ve çoluk 
çocuğunu besliyor, ihraç edin, aç kalsın" diyerek itiraf etmiştir.49 

SGK kayıtlarında, ölmüş vatandaşların bile ihraç edilmesiyle eş zamanlı ve seçmeci biçimde, soy bağlılarının 
dahi 36, 38 gibi kodlarla daha doğmadan kodlanmış olması imhadaki ebedilik kastının uygulamaya 
konulduğunu ve soykırımın ebedi imha safhasının sadece TSK’yı değil tüm Türk kamu teşkilatını kapsadığını 
da kanıtlamıştır. 

6. Zulüm (Persecution) 

Zulüm OHAL rejiminin her anında en hunharca biçimiyle uygulandı. 

 Filli tecavüz 
 Copla tecavüz 
 İşkence 

                                                      
39 Sosyal hayat (Social vitality) hayata anlam veren kimlikleri oluşturan kuşaklar ve kuşaklar arası ilişkiler ile var olur.  

40 Claudia Card, Genocide and Social Death, Hypatia, Vol. 18, No. 1 (Winter 2003) 

41 BRODBER, ERNA (December 2012). "History and Social Death". Caribbean Quarterly. 58 (4): 111–115. 

42 Bir toplu katliam (mass kiling) , soykırım bilim adamı tanımlanan Ervin Staub tarafından, bir "niyet olmadan bir grubun üyelerini 
öldürme bütün grubun ortadan kaldırmak ya da grup üyeliğinin kesin tanımı olmadan çok sayıda insanı öldürmeye." olarak ifade 
edilmiştir. Staub, Ervin (1989). The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group Violence. Cambridge University Press. 
p. 8. ISBN 978-0-521-42214-7. 

43 Örneğin, Yahudi soykırımı sadece bir toplu katliam değil, Yahudilerin sosyal ölüme mahkum edilmesidir. 

44 Margalit, Avishai. 1996. The decent society, trans. Naomi Goldblum. Cambridge: Harvard University Press 

45 Patterson, Orlando. 1982. Slavery and social death. Cambridge: Harvard University Press 

46 Claudia Card, Genocide and Social Death, Hypatia, Vol. 18, No. 1 (Winter 2003) 

47 https://www.elazigsonhaber.com/gundem/yayci-pasanin-yeni-kitaplari-cikti-h58218.html 
‘Önce Tespit Et Sonra İmha Et’ stratejisi üzerine kurulu FETÖMETRE 

48 https://www.son.tv/fetometre-nedir-kurmay-baskani-cihat-yayci-kimdir/  
“… gelecek yıllarda örgütle iltisaklı nesillerin de …” 

49 https://twitter.com/AtiiSubeTR/status/1262411445087715328 
Dz. Asb. Bçvş. Ersin Demircan: Cihat YAYCI benim de içinde olduğum bir gruba söylemişti, "Devletin verdiği maaş bunlara haram. 
Devlet hala bunları ve çoluk çocuğunu besliyor. Bunları ihraç edin ve aç kalsın bu teröristler" dedi. 

https://tr.qwe.wiki/wiki/Ervin_Staub
https://www.elazigsonhaber.com/gundem/yayci-pasanin-yeni-kitaplari-cikti-h58218.html
https://www.son.tv/fetometre-nedir-kurmay-baskani-cihat-yayci-kimdir/
https://twitter.com/AtiiSubeTR/status/1262411445087715328
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 Eşin çırılçıplak ve gözünün önünde taciz edilmesi 
 Kızının taciz edilmesi50 
 "karınla oruç açarız" diye tehditler51 
 Testisleri ezme, 
 Testislere ağırlık bağlama, 
 Yanan sigarayı yutturup makatından çıkartma, 
 Bağırsağı parçalayıp ameliyatla kısaltma,52 
 Makat araması dayatma,53 
 Ailelerin evlerinden sokağa atılması, 
 Sokakta çocuğunun suratına tükürme,54 
 Çocukların arkadaşlarınca darp edilmesi 
 Kemoterapide hareket kabiliyetinden mahrum bir insanı ayağından kelepçeleme; 
 4 yaşında çocuğu "babamı dövmeyin" diye 

feryat ettirerek babasını döve döve göz 
altına alma,55 

 Başkaları varken genç kızların pedini 
kaldırtıp her yerini göstermesini 
dayatma,56 

 Cenazeye gasil, tedfin, sala hizmetlerini 
vermeme, namaz kıldırmama, defin yeri 
vermeme, 

 Açlığa mahkum etme, tartışmasız en helâl 
rızık olan ana sütünü dahi emmesi 
kısıtlama,57 

 Cezaevinde 13 kadın, 2 çocuğun olduğu 
koğuşa 1 hafta su vermeme, 

 Ana ateşlenince yavrusunu onunla birlikte 
hücreye atma,58 

 Hastaların tedavisini engelleme, 
 Engellilerin ihtiyaçlarını bile bile karşılamama, 
 Kanaması olan gebeyi rahmindeki bebeğiyle ölüme terk etme, 
 Engelli çocukları yıllarca babalarına hasret bırakma,59 

                                                      
50 https://twitter.com/hh8170/status/1096655361715695616?s=20 

Kaç kerede üç? (işkence, tecavüz, linç) 

51 https://odatv4.com/yok-boyle-bir-taniklik-1401181200.html 
“Karınla oruç açarız” 

52 https://twitter.com/hh8170/status/1202868599871946753?s=20 
“Testis ezme” 

53 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1206215125813923840?s=20 
“11 aydır hastaneye götürülmüyoruz, makat araması yaparak onurumuzu ayak altına almak istiyorlar, çift kelepçeyi kabul 
etmeyince hastaneye gidemiyoruz” 

54 https://twitter.com/___adalet__/status/1252293344979492864?s=20 
“8 yaşında olan kızımın yüzüne lojmanın önünde ‘Fethullah’ın p...’ diye tükürüldü.” 

55 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1206573411587244032?s=20 
“4 yaşındaki torunum 1 hafta gaita yapamadı” 

56 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1224977250136752128?s=20 
"Eşim ellerinde diye susuyoruz!.." 

57 https://twitter.com/hh8170/status/1231115900427931648?s=20 

58 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1243200586683686919?s=20 

59 https://twitter.com/hh8170/status/1245130949756686341?s=20 
“Varsa eğer vicdanınıza sesleniyor...” 

https://twitter.com/hh8170/status/1096655361715695616?s=20
https://odatv4.com/yok-boyle-bir-taniklik-1401181200.html
https://twitter.com/hh8170/status/1202868599871946753?s=20
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1206215125813923840?s=20
https://twitter.com/___adalet__/status/1252293344979492864?s=20
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1206573411587244032?s=20
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1224977250136752128?s=20
https://twitter.com/hh8170/status/1231115900427931648?s=20
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1243200586683686919?s=20
https://twitter.com/hh8170/status/1245130949756686341?s=20
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 Parmağını kıpırdatmaya dermanı olmayan hastayı yoğun bakımda bile ellerinden kelepçeli tutma,60 
 Cezaevinde hastayı 3 yıl bağırsakları dışarıda tutma,61 
 Dışkısından çıkardığı protezi yıkayıp tekrar kullanmak zorunda bırakma,62 
 Ameliyat olduğunu ailesinden saklama,63 
 Tüm aileyi tutuklayıp üç ayrı ile dağıtma, mallarını talan etme64 
 Karnında ölen çocuğuna “çöp” deme65 
 İşkenceyle diz bağını koparma, “intihar ettiğini söyleriz” diyerek camdan atmaya teşebbüs, üstüne üstlük 

eşine ve 3 buçuk yaşındaki kızının namusuna tecavüzle tehdit etme,66 
 Ve sadece ciltlerce kitaplarda bile anlatılamayacak kadar daha nice zulüm! (Persecution) 

Soykırım infazlarında kullanılan toplumsal tedhiş ve homojenizasyon araçlarına örnekler 

(Soykırım suçunu teşvik, hedef gösterilen vatandaşlar aleyhine soykırım için linç örgütlemek, Türk toplumunu 
ayrıştırarak parçalamak için sosyal medya vb vasıtalarla kamuoyuna dayatılan nefret söylemleri) 

 Soykırım infazları benim dayatmama göre ve herkese değil sadece hedef gösterdiklerime uygulanacak! 
Aksine düşünür, konuşur, yazar, davranırsan aleyhine linç örgütler, terörist der, linç ederim. 

 Benim yancım olduğum sürece yaşayacak, seninle menfaat birliğim bitinceyse dilersem soy bağlılarınla 
dilemezsem münferiden öleceksin! 

 Benim yaptığımı yapacak, dediğimi diyecek, beni takip edecek, beni beğenecek, beni seveceksin! 
 Benim sevdiğimi sevecek, benim sövdüğüme söveceksin. 
 Benim hedef gösterdiğimi, menfaat birliğimiz olana laf edeni, imada bulunanı, aykırı ses vereni; 

• Hayattan izole edecek, 
• Telefon rehberinden çıkaracak, WhatsApp’ta, Facebook’ta, Twitter’da vb engelleyecek, Tweet’ini 

beğenmeyecek, RT etmeyecek, 
• Sokakta rastlasan evladın, gelinin, kardeşin, akraban dahi olsa halini hatırını bile sormayacaksın! 

 İstihza, yetmezse tahkir o da yetmezse linç edeceksin! 
 Ben birini ÖLDÜRDÜĞÜMDE, birine TECAVÜZ ettiğimde, İŞKENCE yaptığımda “eline sağlık” diyecek, 

benim suçumu övecek, örtbas ve inkâr edecek, suçlarımı açık edeniyse linç edeceksin! 
 Benimle soykırımda ortak hareket eden katilleri, müfterileri, işkencecileri, tecavüzcüleri, adam kaçıranları, 

vatandaşı bölenleri, ayrıştıranları, ahlaksızları, yolsuzları, hırsızları, sahtekarları savunacak; onları 
kayırdığımda sen de kayıracaksın! Suçlularla mücadele edenleriyse benim güdümümde kalarak linç 
edeceksin! 

 Sadece benim güdümümde kalmaz, istediğimi yazıp söylemez ve yapmazsan seni de soy bağlılarını da 
hemen “vatan haini, terörist” ilan eder ve dilediğimce İNFAZ EDERİM! Sizi Türkiye’de ya da dünyanın başka 
bir yerinde YAŞATMAM! 

Dayatılan teröristlikten kurtulabileceği kuruntusu uğruna, itirafçı olunduğu, hedef gösterilenlere sövüldüğü, 
soykırım unsurlarınca örgütlenen linçe ortak olunduğundaysa ne oldu? 

                                                      
60 https://twitter.com/hh8170/status/1245257279240384512?s=20 

“Elleri demirle bağlı!" 

61 https://twitter.com/hh8170/status/1248051305064681475?s=20 
“Kaçınızın izinsiz bacağı kesildi?” 

62 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1248208295174774784?s=20 

63 https://youtu.be/nNAjEbUiN7I 
“Ameliyat olduğunu 3 hafta sonra telefon görüşünde öğrendik.” 

64 https://ahvalnews.com/tr/15-temmuz/hapse-atilip-mallari-talan-edilen-demir-ailesinin-hikayesi 
“Soyunmasını istemişler. Ses geçirmeyen duvarları yumuşatılmış bir oda. Zorla soyuyorlar, ellerini arkadan kelepçelemişler, 
ayaklarını bağlayıp yüz üstü yatırmışlar. Saatler sonra geri gelmişler. Sadece müdüre babasının hastalığını izah etmek istediği için 
bunu yapmışlar.” 

65 https://twitter.com/candundaradasi/status/1139880542353145861?s=20  
“Çöp işte!” 

66 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1261668379498250241 
“benimle ve o zaman 3 buçuk yaşında olan kızımızın namusuyla tehdit etmişler.” 

https://twitter.com/hh8170/status/1245257279240384512?s=20
https://twitter.com/hh8170/status/1248051305064681475?s=20
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1248208295174774784?s=20
https://youtu.be/nNAjEbUiN7I
https://ahvalnews.com/tr/15-temmuz/hapse-atilip-mallari-talan-edilen-demir-ailesinin-hikayesi
https://twitter.com/candundaradasi/status/1139880542353145861?s=20
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1261668379498250241
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• Hiçbir şey düzelmedi. İade de edilmediler. Aksine kendileri için daha kötü oldu ve sayelerinde soykırım 
suçluları daha da azdı! Bu kişiler kendilerini “terörist” dayatmasından kurtaramadıkları gibi üstüne üstlük bir 
de “onursuz bir kullanışlılık” pespayeliğine düştüler. 

• Kendileri soykırım suçlularının sapıklığına, cinayetlerine, işkencelerine, linçlerine ortak oldu, psikolojik 
sorunlar yaşadı, herkesten izole edildiler. 

• Bireylerin başlarına bunlar gelirken asıl vahim sonuç ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 
parçalanmasının sağlanması oldu. Böyle bir parçalama zaten 29 Ekim 1923’te kurulan Cumhuriyet’in 20 
Temmuz 2016’da yıkılmasının kaçınılmaz sonucu ve kanıtı oldu. 
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I 

SOYKIRIMDA (SOCIALCIDE/GENOCIDE) ÖLÜLEŞTİRME 

YÖNTEMLERİ 

Toplumda KHK’lılar olarak adlandırılan ancak sadece KHK’larla değil Bakan Kararlarıyla da ihraç edilen, “adli 
ve veya idari soruşturma” kisvesi altında soykırım kurbanı yapılan ve doğrudan en az 1,5 milyon67 civarında 
olduğu değerlendirilen bir vatandaş kitlesine karşı işlenen suçlar, sadece şahsın kendisiyle sınırlı kalmamış, 
evlilik bağı, alt/üst soy bağı ve akrabalık bağı taşıyan yakınları da ve herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın 
ebedi bir soykırımın içine almıştır. Soykırım kurbanlarının sayısının soy bağlılarıyla birlikte en az 5 milyon 
civarında bir vatandaş kitlesi olduğu değerlendirilmektedir. 

Soykırıma doğrudan kurban yapılanların sayılarının 82 milyonda 1,5 milyon gibi bir sayıda kalmış olması aradan 
geçen 4 yıl boyunca soykırım kurbanlarının en ufak bir hukuk tanımazlık yapmaması, onca örgütlü ve sistematik 
vahşet karşısında en ufak bir taşkınlığa tevessül etmemesi, tüm örgütlü soykırım uygulamaları, işkenceler, 
hukuka tecavüzler karşısında sadece resmi makamlara başvurmak dışında toplumu tahrik edecek hiçbir hareket 
sergilememesidir. Halbuki Anadolu tarihindeki çok çeşitli ayaklanmalar, toplumun mirasında böyle bir 
potansiyelin varlığını kanıtlamaktadır. 

Onların bu medeni ve Yunus’un diliyle “dövene elsiz, sövene dilsiz” formundaki barışçıl duruşları68 sayesinde 
soykırım örgütünün Türkiye’de oluşmasını istediği fiili iç savaş ortamı bir türlü oluşturulamamıştır. Böylece 
soykırımcıların hedefledikleri kitlesel katliamlar için de bahane üretilememiş; vahşet de yaşayanların ve 
yaşatanların bilgisiyle sınırlı kalmış, toplumsal fiili iç savaşın vukuu sağlanamamıştır. 

1. Soykırım İnfaz Listeleri 

20 Temmuz 2016 rejiminde gerçekleştirilen soykırım uygulamalarının temelinde çok uzun bir süre öncesinden 
itibaren özel oluşturulmuş örgütlü bir yapının hazırladığı fişleme listelerinin yer aldığı görülmektedir. 

Özellikle 20 Temmuz 2016, OHAL rejiminin ilk günlerindeki ihraçlarda görüldüğü üzere soykırım uygulama ve 
ihraç listelerinin çok önceden hazırlandığı 15 Temmuz Olayları ile de ilgisinin olmadığı geçen 4 yıllık süreçte 
kanıtlanmıştır. 

ByLock listeleri, ankesör listeleri, GARSON ve ALBATROS listeleri, kurumsal fişlemeler, sosyal çevre fişlemeleri, 
bu fişlemelerin FETÖMETRE Soykırım Suç Aleti gibi soykırım uygulaması kastıyla, soy bağı ilişkilerini kullanarak 
teröristlik dayatmak için hazırlanmış hesap tablolarına dönüştürülmesi modern dönem NAZİ uygulaması olarak 
karşımıza çıkmıştır. 

Bu fişlemeler kullanılarak soykırım uygulamaları yapıldı. soykırım uygulamalarında AKP ilçe teşkilatları, Vatan 
Partisi alt yapısı, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı (ByLock listelerinde özellikle 
merkezi rol aldı) ve kamu teşkilatındaki diğer kurumlar örgüt üyesi gibi çalıştılar. 

Bazı davalarda ortaya çıkan fişleme listelerinde Ahmet Zeki Üçok, Mustafa Önsel gibi isimlerin başat rol oynadığı 
ortaya çıktı. TSK’da Alper Eser imzalı fişleme listeleriyle yurt dışındaki yüzlerce asker ve soy bağlısı soykırım 
uygulamasına uğratıldı. OdaTV’nin kısmen69, Ali Türkşen’in ise tamamını70 yayınladığı sosyal medya fişleme 
listeleri de gündemde yer aldı. 

Anayasa Mahkemesi’nin “sosyal çevre bilgisi” kisvesi kazandırarak suç değilmiş gibi gösterdiği fişleme 
listelerinin üretilmesinde hasetli ve husumetli gruplar tarafından uydurulan yalanlar ve iftiralar da etkili oldu. 
Hukuk tanımayan OHAL rejiminde böyle fırsatçılara gün doğdu. Rejimin peydahladığı yancı fırsatçılar; 
rakiplerinin, çekemediklerinin haklarını, mülklerini, itibarlarını, makamlarını intihal ettiler. 

Sonuçta çeşitli yöntemlerle üretilen fişleme listelerinin pratik sonucuna bakınca ortaya çıkan gerçek şudur: 
Fişleme listeleri; 

                                                      
67 https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/02/13/yeneroglundan-silahli-teror-orgutu-uyeligi-raporu/ 

Raporda 2016-2018 yılları arasında 1.056.000 kişiye soruşturma açıldığı ifade edilmektedir. 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin vaka 
sayısı henüz bilinmemektedir. 

68 https://twitter.com/HasanHerken/status/1204674500266283008?s=20 

69  https://odatv4.com/hesap-hesap-twitterdaki-fethullahci-askerler-02091918.html 

70  https://www.superhaber.tv/ali-turksen-fisleme-listesi-ali-turksen-kimdir-haber-222296 

https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/02/13/yeneroglundan-silahli-teror-orgutu-uyeligi-raporu/
https://twitter.com/HasanHerken/status/1204674500266283008?s=20
https://odatv4.com/hesap-hesap-twitterdaki-fethullahci-askerler-02091918.html
https://www.superhaber.tv/ali-turksen-fisleme-listesi-ali-turksen-kimdir-haber-222296
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 suç işleme kastıyla bir araya gelen kişilerin oluşturduğu gruplaşmalar neticesinde, 
 yasa ve hukuk tanımayarak, 
 17 Şubat 2020 tarihindeki Başbakanlık Genelgesi71 sonrasında, 
 kamu teşkilatına gizlice gönderilen fişleme emirleri72 doğrultusunda hazırlanmış, 
 daha sonra da belli bir komutla Soykırım İnfaz Listeleri olarak kullanılmıştır, 
 toplumun her renk ve fraksiyonunu, yatay ve dikey her katmanını içermektedir,73 
 bugüne kadar soykırım iradesinin hedef seçtiği vatandaşlar için kullanılmıştır, 
 Sevda Noyan74, Fatih Tezcan75 gibi şahısların açık ettiği “listelerimiz var” şeklindeki cinayet tehditleri dikkate 

alındığında da gelecekte bir fırsat doğunca veya bir soykırım iradesi bir vatandaş kitlesini infaz etmek, 
istismar etmek, ayrıştırmak, birbirine karşı kışkırtmak, manipüle etmek istediğinde kullanılacağı açıktır. 

Görgü tanıkları ifadelerinde de soykırım uygulama listeleri hazırlandığını, soykırım uygulama listelerinin fişleme 
listeleri formunda hazırlanmasına OHAL’den 1,5 yıl önce başlandığını, hatta personelin yine personele 
fişletildiğini, 15 Temmuz’dan sonra bu fişleme listelerinin ihraç listesine dönüştürüldüğünü, hatta bir fişleme 
komisyonunun başında bir hadis profesörünün olduğunu belirtmiştir. 

Alenen hukuksuz ve içeriği de suç olan bu Soykırım İnfaz Listeleri’nin kim tarafından, hangi yetkiyle, hangi görev 
tanımıyla, hangi hukuki ve yasal tabana istinaden ve hangi maksatla hazırlandığı ise, devlette hukukun 
üstünlüğünü sağlamaktan sorumlu olan yargı makamlarınca hiç sorgulanmamış, hatta Anayasa Mahkemesi 
tarafından “sosyal çevre bilgisi” kisvesi verilerek meşrulaştırılmış76 ve Soykırım İnfaz Listeleri’ni hazırlayan 
suçlular bürokratik himayeye alınarak, imtiyazlılaştırılarak, yargı muafiyeti tanınarak ısrarla kayırılmıştır. 

Daha da vahimi bu imtiyazlılaştırma kamu teşkilatıyla sınırlı kalmamış, çok yakın zamanda Sevda Noyan77, Fatih 
Tezcan78 gibi şahısların açıklamalarında da fiilen görüldüğü üzere resmi statüsü olmayan sivilleri de “resmi bir 
sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın” diyerek devlet 
himayesi altına alıp kayıracak şekilde genişletilmiştir. 

Ancak Soykırım İnfaz Listeleri’ni hazırlatan 2 elebaşı zaman içinde ortaya çıkmıştır: Recep Tayyip Erdoğan ve 
Doğu Perinçek. Stratejik elebaşılığını onlar yaparken infaz takibini de Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, Nedim 
Şener gibi isimler yapıp Aytunç Erkin gibi yazarlar aracılığıyla da mütemadiyen yayınladılar. Birkaç örnek; 

 

Ahmet Zeki Üçok, 01 Mart 2019 : “TSK içinde hala 30 bin FETÖ'cü var”79 

Ahmet Zeki Üçok, 09 Temmuz 2019 : “FETÖ’yü darbeye katılanlarla sınırlamak doğru değil, TSK içerisinde 
60-70 bin civarında FETÖ ile bağlantılı kişi var”80 

Ahmet Zeki Üçok, 20 Eylül 2019 : “Yargı’da halen 2 bin 221 hakim ve savcı ya FETÖ’cü ya da FETÖ 
destekçisi!..”81 

                                                      
71  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160217-7.pdf 

72  http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gozaltindayiz-358407 

73  https://twitter.com/hh8170/status/984789077806538753?s=20 

74  http://www.cumhuriyet.com.tr/video/ulke-tv-ekraninda-olum-tehditleri-listem-hazir-bizim-aile-50-kisi-goturur-1737766 
Sevda Noyan: “Listem hazır, bizim aile 50 kişiyi götürür” 

75  https://twitter.com/alimahir/status/1259594581701689345 
Fatih Tezcan: “Karınızı çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız, listelerden haberiniz var mı?” 

76 http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/717f7c20-b696-4379-84f6-
dfb568f8844a?excludeGerekce=False&wordsOnly=False, 
Anayasa Mahkemesi’nin 4 Ağustos 2016 tarihli 2016/2 sayılı kararı 

77  http://www.cumhuriyet.com.tr/video/ulke-tv-ekraninda-olum-tehditleri-listem-hazir-bizim-aile-50-kisi-goturur-1737766 
Sevda Noyan: “Listem hazır, bizim aile 50 kişiyi götürür” 

78  https://twitter.com/alimahir/status/1259594581701689345 
Fatih Tezcan: “Karınızı çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız, listelerden haberiniz var mı?” 

79 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201903011037940249-emekli-albay-ucok-tsk-icinde-hala-feto-var/  

80 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/feto-tskde-hala-aktif-1479219  

81 https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/aytunc-erkin/yargida-halen-2-bin-221-hakim-ve-savci-ya-fetocu-ya-da-feto-destekcisi-
5343455/  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160217-7.pdf
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gozaltindayiz-358407
https://twitter.com/hh8170/status/984789077806538753?s=20
http://www.cumhuriyet.com.tr/video/ulke-tv-ekraninda-olum-tehditleri-listem-hazir-bizim-aile-50-kisi-goturur-1737766
https://twitter.com/alimahir/status/1259594581701689345
http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/717f7c20-b696-4379-84f6-dfb568f8844a?excludeGerekce=False&wordsOnly=False
http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/717f7c20-b696-4379-84f6-dfb568f8844a?excludeGerekce=False&wordsOnly=False
http://www.cumhuriyet.com.tr/video/ulke-tv-ekraninda-olum-tehditleri-listem-hazir-bizim-aile-50-kisi-goturur-1737766
https://twitter.com/alimahir/status/1259594581701689345
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201903011037940249-emekli-albay-ucok-tsk-icinde-hala-feto-var/
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/feto-tskde-hala-aktif-1479219
https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/aytunc-erkin/yargida-halen-2-bin-221-hakim-ve-savci-ya-fetocu-ya-da-feto-destekcisi-5343455/
https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/aytunc-erkin/yargida-halen-2-bin-221-hakim-ve-savci-ya-fetocu-ya-da-feto-destekcisi-5343455/
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Nedim Şener, 13 Şubat 2020 : “TSK'da halen 18 bin FETÖ mensubu var”82 

Nedim Şener, 13 Şubat 2020 : “Yargıda 468 FETÖ’cü var”83 

Soykırım İnfaz Listeleri sadece TSK’ya, yargıya münhasır değildi. Toplumun yatay ve dikey her katmanında 
hazırlanıyordu. Ahmet Zeki Üçok Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kamu teşkilatında uygulanması gereken soykırım 
infaz listelerinin kamu personeline oranını yüzde olarak takip ve kontrol ediyor, ona göre değerlendirmelerde 
bulunuyordu.84 Tüm değerlendirmelerde “ihraç” işlemlerinin otomatikman “terörist olmak” sıfatıyla birlikte 
kullanıldığı ayrıca dikkat çekicidir. 

Mehmet Demir, 11 Ağustos 2017 : “Kamuda hala 400 bin civarında FETÖ'cü var.”85 

Ümit Özat, 06 Mayıs 2020 : “Hâlâ FETÖ'cü başkanlar futbolcular var”86 

Büyük resme bakınca; sadece yasadışı bilgi toplamayla sınırlı kalınmayarak sonradan Soykırım İnfaz Listelerine 
dönüştürülen bu fişlemelerin bizzat Recep Tayyip Erdoğan ve Doğu Perinçek elebaşılığında, AKP teşkilatları alt 
yapısı87 ve Vatan Partisi altyapısı kullanılarak yine Erdoğan’ın ve Perinçek’in kendi örgütlerine verdikleri “fişleyin" 
direktifiyle eş güdümlü yapıldığı, Aytunç Erkin, Ahmet Zeki Üçok, Nedim Şener gibi isimlerin kamuoyunu 
yönlendirdiği de bizzat kendilerinin paylaşım ve açıklamalarından anlaşılmaktadır. 

Sonucu soykırım olan bu eylemleri, direktifleri, söylemleri soykırım suçunun işlenmesini mümkün kılmak içindir 
ve BM Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme’ye göre soykırım suçunu 
oluşturan eylemlerde bulunanlar, bunlarla iş birliği yapanlar, doğrudan ve aleni olarak kışkırtanlar, soykırıma 
teşebbüs edenler, soykırıma iştirak edenler cezalandırılır.88 

Recep Tayyip Erdoğan’ın Soykırım İnfaz Listeleri Hazırlatılmasındaki Rolü 

15 Temmuz Olayı’ndan sonra bir iç savaş çıkmasının sağlanamayışının, fiili katliamın gerçekleştirilemeyişinin 
burukluğu örneğin Yazar Sevda Noyan gibi kişilerce “kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık” denilerek 
itiraf edilmiştir.89 

15 Temmuz Olayı’nın üzerinden 4 yıl geçtikten sonra gelen bu itiraflar Türkiye’de de Ruanda'daki HUTU TUTU 
kabileleri soykırımında yapıldığı gibi, halkın katliamlar için birbirine karşı kurgulandığının ve örgütlendiğinin, 
fişleme listelerinin (20 Temmuz 2016 rejiminde Soykırım İnfaz Listeleri’ne dönüştürülmüş ve infazlarda fiilen 
kullanılmıştır) sadece ihraçlar ve sosyal ölüleştirmeler (Socialcide) için değil fiili cinayetler için hazırlanmış 
olduğunun delilidir. 

Doğu Perinçek’in Soykırım İnfaz Listeleri Hazırlatılmasındaki Rolü 

Darbe kalkışmasından 1 ay sonra, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu PERİNÇEK 16 Ağustos 2016 tarihinde bir 
televizyon kanalındaki söyleşisinde bu listeyi kendilerinin hazırlayıp Erdoğan’a verdiklerini açıkça beyan etti.90 

                                                      
82 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002121041391963-nedim-sener-468-fetocu-hakim-ve-savci-halen-gorev-basinda-tskda-18-

bin-feto-mensubu-daha-var-/   

83 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002121041391963-nedim-sener-468-fetocu-hakim-ve-savci-halen-gorev-basinda-tskda-18-
bin-feto-mensubu-daha-var-/   

84 https://odatv4.com/yargida-feto-destekcisi-kac-hakim-ve-savci-var-20091944.html  
Ahmet Zeki Üçok: “FETÖ üyelerinin ihraç oranlarının … Gümrük Bakanlığında % 2,1, Diyanet İşleri Başkanlığı % 1.5, Gıda ve 
Hayvancılık Bakanlığında % 1.8, TRT % 6.6, Dışişleri Bakanlığında % 6.1 gibi olması mümkün değildir.” 

85 http://www.vuslathaber.com/gundem/hala-kamuda-kac-feto-cu-var-h26491.html  

86 https://www.internethaber.com/umit-ozat-hala-fetocu-baskanlar-futbolcular-var-2100459h.htm  

87 https://odatv4.com/akpliler-fetoculeri-nasil-ihbar-etti-06121943.html 

88 https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/32702-Soykirim-Sucunun-Onlenmesine-Ve-Cezalandirilmasina-Dair-Sozlesme.pdf 

89 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yazar-sevda-noyan-oturdugu-sitedeki-komsularini-olumle-tehdit-etti-5803218/ 

90 https://youtu.be/mrGKy88_Wac 
“Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın konukları Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Yusuf Kaplan 
ile 15 Temmuz darbesinin ardında hangi güçlerin olduğu konuşuldu.” 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002121041391963-nedim-sener-468-fetocu-hakim-ve-savci-halen-gorev-basinda-tskda-18-bin-feto-mensubu-daha-var-/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002121041391963-nedim-sener-468-fetocu-hakim-ve-savci-halen-gorev-basinda-tskda-18-bin-feto-mensubu-daha-var-/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002121041391963-nedim-sener-468-fetocu-hakim-ve-savci-halen-gorev-basinda-tskda-18-bin-feto-mensubu-daha-var-/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002121041391963-nedim-sener-468-fetocu-hakim-ve-savci-halen-gorev-basinda-tskda-18-bin-feto-mensubu-daha-var-/
https://odatv4.com/yargida-feto-destekcisi-kac-hakim-ve-savci-var-20091944.html
http://www.vuslathaber.com/gundem/hala-kamuda-kac-feto-cu-var-h26491.html
https://www.internethaber.com/umit-ozat-hala-fetocu-baskanlar-futbolcular-var-2100459h.htm
https://odatv4.com/akpliler-fetoculeri-nasil-ihbar-etti-06121943.html
https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/32702-Soykirim-Sucunun-Onlenmesine-Ve-Cezalandirilmasina-Dair-Sozlesme.pdf
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yazar-sevda-noyan-oturdugu-sitedeki-komsularini-olumle-tehdit-etti-5803218/
https://youtu.be/mrGKy88_Wac
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Fişlemelerin Soykırım İnfaz Listelerine Dönüşümü 

Bu itiraflar doğrultusunda soykırım uygulamalarının önceden planlandığını ve adeta sinsi bir Soykırım Terör 
Örgütü tarafından sistematik biçimde hayata geçirildiği ve tatbik edilen soykırım uygulamaların liderliğinde 
Erdoğan ve Perinçek’in olduğu söylenebilir. 

Fişlemelerin Soykırım İnfaz Listelerine dönüştürülme aşamaları şu şekilde özetlenebilir: 

 Türkiye’deki yaklaşık 2,5 milyon memurun ve onların milyonlara varan 1, 2 ve 3. derece soy bağlılarının 
bilgileri bir örgüt tarafından yasa dışı biçimde soykırım kastıyla taranmıştır.91 

 İnfaz listesini hazırlayanlar Recep Tayyip Erdoğan ve Doğu Perinçek’in yasa dışı direktiflerine istinaden, 
adeta bir Soykırım Terör Örgütüne biat ederek veya iktidarsızlaşarak Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını 
fişlemiştir. 

 Fişlemelerin kendileri ve sonuçları sadece yaşayan vatandaşlarla sınırlı değildir. Fişlemeler ve doğan 
sonuçları; ölüyü ve diriyi, şehidi ve gaziyi, doğmamış bebekleri ve gelecek nesilleri içine alan bir soykırım 
damgalamasıdır. 

 Fişlemelerle; haklarında hiçbir adli ya da idari soruşturma dahi açılmamış, savunmaları alınmamış 
milyonlarca kişiye “terörist” dayatması yapılmıştır. Dolayısıyla şahsın ne olup olmadığının ne yapıp 
yapmadığının, ölüp ölmediğinin, yaşayıp yaşamadığının, özellikle 15 Temmuz Olayı’nda nerede olup 
olmadığının (Türkiye’de veya yurt dışında) soykırım örgütü açısından hiçbir öneminin olmadığı da açıktır. 

 Devlet organları milyonlarca yurttaşın yasa dışı bir örgüt tarafından fişlenmesine karşı tepkisiz kalmış hatta 
o fişlemelere muvafakat göstermiş, milyonlarca kişinin özel bilgilerinin izlenmesine göz yummuş, yurttaşının 
hakkını korumamış, bilakis hukukuna tecavüz etmiştir. 

 Bir sinsi soykırım terör örgütü, milyonlarca kişiye ait özel bilgileri toplamış, analiz etmiş, içlerinden kayırılacak 
olanları ayıklamış ve soykırım uygulama kararlarını vererek infaz ettirmiştir. 

 Kamu teşkilatında vatandaşının hukukunu korumaktan sorumlu üst düzey mahkemeler, Cumhuriyet 
Savcıları, Sulh Ceza Hakimleri, yerel mahkemelerse bu yasa dışı eylemlere muvafakat etmiş, suçu 
karartarak ortak olmuş, suçluları da kayırmıştır. 

 Özellikle AKP Teşkilatlarında ve Deniz Kuvvetleri’nde yapılan fişlemeler; parti alt yapılarının ve devlet 
bürokrasisinin, devlete sadakatsizlik ederek, kendilerine verilen kanunsuz “fişleme yapın ve bana rapor edin” 
emirlerine itaat ettiğini ve devlet dışında gayri resmi paralel bir hiyerarşik bağa bağlı kalındığını ve 
kendilerine dışarıdan verilen yasa dışı emirlerin yerine getirildiğini kanıtlamıştır.  

 Milyonlarca kişi hakkında yapılan yasa dışı fişleme bilgileri üzerine Anayasa Mahkemesi “sosyal çevre bilgisi 
kullanılabilir” demiş, Yargıtay meşrulaştırmış, Kamu Denetçiliği Kurumu muvafakat etmiş, Türkiye İnsan 
Hakları ve Eşitlik Kurumu muvafakat etmiş, TBMM muvafakat etmiş, Cumhuriyet Savcıları ve idaredeki infaz 
timleri milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti yurttaşını “vatan haini, terörist” ilan ederek adli ve idari soruşturmalar 
başlatmış, İçişleri Bakanlığı seyahat hürriyetlerini tahdit etmiş, Sulh Ceza Hakimlikleri arama, yakalama, 
gözaltı, tutuklama, mal ve mülkü müsadere kararlarını vermiş, mahkeme heyetleri tutukluluğa devam 
kararları vermiş, vergi müfettişleri ekonomik yaşam kanallarını tıkamış, SGK bu vatandaşları ebedi soykırım 
için 36 ve 38 kodlarıyla kodlamış, Diyanet İşleri Başkanlığı “cenaze namazı kılınmaz, defin yeri verilmez” 
demiş, toplumda nüfuzlu kişiler “malları ganimet, karıları helaldir, tepe tepe kullanın” diyerek nefret 
söylemleriyle toplumsal yağmaları örgütlemiş, soykırımın sistematik olduğunu kanıtlamış, Emniyet Genel 
Müdürlüğü sistematik işkencelerle toplumu tedhiş etmiş, Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 
yaptığı işkenceleri teşhir ederek toplumsal vahşeti ve yaptığı yalan haberlerle de soykırım için linçi 

                                                      
91 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gozaltindayiz-358407 

‘’81 ilin valisine giden genelgeye göre MİT ve jandarma, dernekler, STK’ler, yerel basın, siteler ve sosyal medya hesaplarına ilişkin 
bilgileri Başbakanlık’a gönderecek.’’ 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gozaltindayiz-358407
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örgütlemiş, Ceza ve Tevkif Evleri’nde hürriyetleri keyfi biçimde tahdit edilen vatandaşlar aç bırakılmış 
(Holodomor), örgütlü işkencelere tabi tutulmuş, tedavileri engellenerek ölmeleri sağlanmıştır. 

Görüldüğü üzere fişleme listeleri sadece kişisel verilerin yasa dışı biçimde elde edilmesi ve depolanmasıyla 
sınırlı kalmamış Soykırım İnfaz Listeleri’ne dönüştürülmüştür. 

Fişlemeler NAZİ iktidarındaki Nürnberg Yasaları benzeri 20 Temmuz 2016 rejimindeki soykırım uygulamalarının 
temelini oluşturmaktadır. 

2. İmtiyazlı Zümre Oluşturma 

OHAL rejimince işlenen soykırımlar başlatılmadan önce, iktidar erk tarafından imtiyazlı bir zümre oluşturulup bu 
zümre kamu teşkilatlarına hâkim kılınmıştır. 

Yasama, yürütme ve yargı bürokrasisinde ve de topyekûn toplumda imtiyazlı kılınan bu zümre aracılığı ile 
üretilen “devlet bürokrasisi” “organize bir terör örgütü” formunda kullanılarak, uluslararası sözleşmeler, anayasa, 
yasa, hukuk, din, ahlak, değer tanımayarak, kamu gücünü vahşice kullanıp, toplumu tedhiş ederek, bunları 
yaparken de “vatanseverlik”, “dindarlık”, “Atatürkçülük” vb. gibi her türlü değeri ilkesizce istismar ederek 82 
milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını kendi dayatmalarına mutlak bir şekilde boyun eğecek homojenlikte bir 
toplum yapısı üretmeye çalışmıştır. Bu örgütlü hareketi mümkün kılan önemli bir unsur kamu teşkilatının 
iktidarsızlaştırılması ve 20 Temmuz 2016 rejiminde üretilen devlet bürokrasinin iktidar erke mutlak biat etmesi 
olmuştur. 

Bu toplumsal tek tipleştirme (homojenizasyon) dayatmasının sonucunda iktidarsızlaşmış, sorgulayamaz, soru 
soramaz, hak arayamaz, mutlak biat eden bir insan tipolojisi üretilmek istendi. Kim kendisine biçilen bu kalıba 
girmek istemezse, bu tablodaki soykırım uygulama yöntemlerinden ve araçlarından en az birine maruz 
bırakılarak, sistematiği önceden hazırlanmış bir plan çerçevesinde, işlerinden, mülklerinden, hürriyetlerinden, 
gelirlerinden, itibarlarından, onurlu ve insanca yaşama haklarından ve veya hayatlarından edilmişlerdir. 

İmtiyazlı zümre oluşturma kamuoyunda FETÖMETRE adıyla bilinen, 20 Temmuz 2016 OHAL rejiminde soykırım 
sistematiğinin en somut kanıtı olan soykırım suç aletinin 59, 60 ve 64’üncü maddelerinde de yer almıştır.92 Bu 
maddelere göre Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk ve Fuhuş davalarında şüpheli olmak imtiyazlı zümrenin 
içerisine girebilme, idari ve yargısal “suçlanamazlık bağışıklığı” kazanma kriteridir. Hatta FETÖMETRE 
Soykırım Suç Aleti’nin en çok kullanıldığı kamu kurumu olan Deniz Kuvvetleri’ndeki bu listeyi geliştirenler; Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına ve onun aracılığıyla tüm savcılık ve mahkemelere gönderdikleri ve içeriği suç teşkil 

                                                      
92 https://www.posta.com.tr/yazarlar/nedim-sener/fetoculerin-fetometre-yalanlari-2049482  

https://www.posta.com.tr/yazarlar/nedim-sener/fetoculerin-fetometre-yalanlari-2049482
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eden bir yazıyla “bize soruşturma açmayın, aleyhimize suç duyurularını karartın, işlem yapmayın” diyerek 
kendilerine ayrımcılık yapılmasını, yargısal imtiyaz tanınmasını da dikte etmişlerdir.93 

FETÖMETRE Soykırım İnfaz Listesi’ne bu kayırma kriterlerini koyanlar, Türkiye’deki hiçbir davanın sanıklarını, 
sosyal medyada kendisi aleyhine paylaşım yapılan hiçbir şahsı veya grubu hatta bu suç aletini bizzat uydurduğu 
yönünde kamuoyu oluşturulan Cihat Yaycı’nın kendisini bile kayrılmaya dahil etmezken sadece Ergenekon, 
Balyoz, Casusluk ve Fuhuş davalarının sanıklarını mutlak kayırılacak imtiyazlı zümre olarak eklemek 
suretiyle bu soykırım suç aletini gerçekte hazırlayanların kendileri olduğunu da açık etmiş oldular. 

Zaten 20 Temmuz 2016 rejiminde imtiyazlı zümre içerisine sokulan şahısların yazdığı tüm dilekçe, mektup, tanık 
ifadesi, köşe yazısı, kitap vb metinlerde ilk paragraf olarak “ben Balyoz, Ergenekon, Casusluk, Fuhuş davasında 
yargılandım” şablonu kullanılmıştır. 

3. Ölüm Koridoru (Death row, couloir de la mort) Tasarlama 

20 Temmuz 2016 rejimi bir anayasasızlık hali ve kalıcılaşmış OHAL rejimidir.94 

Bu rejimde, önceki maddede izah edildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, kurumsal, AKP ve Vatan 
Partisi teşkilatları, kolluk ve MİT istihbaratı fişlemeleri yani yürütme unsurları yoluyla fikirleri, sözleri, yazıları, 
soruları, mesleki başarıları, toplumdaki nüfuzları, ilkeli duruşları, hukuka sahip çıkışları vb nitelikleri açısından 
iktidar erke potansiyel muhalif olabilecekleri değerlendirilip “damgalanarak”, hazırlanan “Soykırım İnfaz 
Listeleri”ne alınanlar, önceden planlama ve hazırlıkları yapılmış bir soykırım projesi doğrultusunda mevcut ve 
gelecek soy bağlılarını da içerisine alacak bir kapsayıcılıkta, bu tabloda belirtilen yöntem ve araçlarla tasarlanmış 
bir ölüm koridoruna atıldı ve 

 devlet gözetiminde 
 kasıtlı ve bilinçli olarak 

                                                      
93 http://www.ankara.adalet.gov.tr/sayfalar/duyuru/egitim-sosyal-isler/uygulamadabirlik.pdf 

Dz.K.K.: “Yapılan suç duyuruları üzerinden soruşturma işlemleri işlem makamındaki personelin moral ve motivasyonunu olumsuz 
etkiliyor.” 

94 https://www.dropbox.com/s/cw6x3xlf5d6avz0/RAPOR_2019_OHALin_Toplumsal_Maliyetleri_2.pdf?dl=0 
‘’OHAL’in ortaya çıkardığı bireysel ve toplumsal mağduriyetler’’ 

http://www.ankara.adalet.gov.tr/sayfalar/duyuru/egitim-sosyal-isler/uygulamadabirlik.pdf
https://www.dropbox.com/s/cw6x3xlf5d6avz0/RAPOR_2019_OHALin_Toplumsal_Maliyetleri_2.pdf?dl=0
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 kamu gücü kullanılarak 
 sosyal hayatın her alanında izolasyonla 
 ekonomik hayatın her alanında gaspla 
 cezaevlerinde, nezarethanelerde tedavilerinin engellenmesiyle95 
 hem de henüz doğmamış nesilleriyle birlikte 
 geçmiş zamanı (ölmüş), şimdiki zamanı (yaşayan) ve geleceği (doğmamış) kapsayan derinlikte 

sosyal, fiili, ekonomik, medeni, manevi ve ebedi bir ölüme zorlandılar.96 

20 Temmuz 2016, kalıcılaşmış OHAL rejiminde tatbik edilen “ölüme zorlama”97, tarihte bilinen ve genelde bir 
ırkla, dinle veya sosyal grupla sınırlı tutulan soykırım pratiklerinden biraz daha farklı olarak, homojen bir etnik, 
ideolojik, dinsel veya mezhepsel herhangi bir gruba münhasır kalmamıştır. 

Ortak özellikleri rejime muhaliflikleri olan her türlü, sosyal, siyasal, dini, mezhebi, kültürel, ekonomik, ideolojik 
grup, aynı soykırıma maruz bırakılmışlardır. 

Bu uygulamalar, modern çağlarda bilinen soykırımlardan alınan derslerle, incelikle hazırlanmış, neo-modern bir 
soykırımdır. Örneğin Nazi dönemi soykırımında görülen, etnik temizlik, toplu sınır dışı etme (deportation), 
toplama kampları, büyük çaplı toplu katliamlar vb. birebir olarak zahiren yoktur. Ancak, fiili soykırımla 
sonuçlanacak hukuksuz yargılamalar ve hapis cezaları görünümündeki ve NAZİ kamplarını çağrıştıran kitlesel 
hürriyet tahditleri98, ülke içinde işsiz, açıkta ve aç bırakarak (Holodomor), çaresiz bırakarak ölüme veya intihara 
zorlama, yurt dışına çıkışı da yasaklayarak Meriç nehrinde veya Ege denizinin sularında boğulmaya 
yönlendirme, bütün bir ülkeyi açık bir hapishaneye çevirerek, soy bağlılarını içine alacak kitlesellikte psikolojik 
bir yıkımla hastalık, ölüm ve intiharları kolaylaştıracak bir “ortam” veya “atmosfer” yaratmak sureti ile aynı “yok 
etme” (annihilation) sonuçları elde edilmeye çalışılmıştır. 

Soykırımım endirekt yollarla99 işlenmesi (indirect genocide) soykırım suçunun delillerinin karartılmasını sağlamak 
içindir. Yöntemdeki endirekt strateji soykırımın önceden tüm riskleri düşünerek hassas bir biçimde planlandığının 
kanıtıdır. 

Zaten siyasi soykırım, sosyal soykırım, ideolojik soykırım, ekonomik soykırım ve soykırımın literatürde olan tüm 
türlerinin incelikle tatbiki, soykırımın başarıya ulaşması istikametinde her bir KHK metnindeki eksiklerin müteakip 
KHK’da giderilip şiddetin artırılması da bir başka kanıttır. 

Medeni öldürme yönteminde kişinin Vatandaşlık Statüsü düşürülerek, bu tabloda yer alan diğer maddelerin de 
kümülatif sonuçlarının hep birlikte ürettiği sonuç seçilen vatandaşın medeni varlığının öldürülmüş olmasıdır. Bu 
tür bir ölüme zorlama100 sadece homojen bir ideolojik gruba, homojen bir dini fraksiyona, belli bir entelektüel 
kitleye, hedef seçilmiş bir mezhebe aidiyeti olan bir gruba münhasır kalmadı. 

OHAL’in Toplumsal Maliyetleri raporlarına bakıldığında soykırım kurbanlarının kendilerini inançsal olarak %84,5 
Sünni kesime karşılık Deist (%4,8), Agnostik (%0,5), Ateist (%2,2) ve Hümanist (%2,7), Zerdüşt (%0,1), etnik 
olarak, %56,7 Türk, %13,4 Kürt ve Zaza, %26,9’u ise kendilerini “Herhangi bir etnik aidiyet hissetmeyen” 
şekillerinde tanımlamaları da bilimsel olarak ortaya çıkmış ve OHAL rejiminin kendi vatandaşına, vatandaşın 
kendisini nasıl hissettiğinden bağımsız bir dayatmayla, siyasi (Policide), etnik ve ideolojik soykırım (Ideological 

Genocide) tatbik ettiğini de kanıtlamıştır. 

                                                      
95 https://www.tr724.com/saglam-girdigi-cezaevinden-olum-doseginde-tahliye-edildi-bugun-vefat-etti/ 

‘’Sağlam girdiği cezaevinden ölüm döşeğinde tahliye edildi, bugün vefat etti.’’ 

96 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-kimi-insanlar%C4%B1n-ya%C5%9Fam%C4%B1-imk%C3%A2ns%C4%B1z-hale-
geldi/a-46605975?maca=tr 
"Türkiye'de kimi insanların yaşamı imkânsız hale geldi" 

97 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/khkli-hastaya-180-gundur-ilaclari-verilmiyor-1385184 
‘’KHK'li kanser hastası Ramazan Çınkır'a 180 gündür ilaçları verilmiyor.’’ 

98 https://twitter.com/hh8170/status/1207730671101317126?s=20 
‘’3 ay cezaevinde doktora gitmek için uğraştı ama götürmediler. Bugün vefat etti’’ 

99 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1144660156954886144?s=20 
‘’Doktor 2 ay yatması, alaturka tuvalet kullanmaması gerekiyor dedi. Savcı infaz erteleme talebini reddetti.’’ 

100 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1084787551876104192?s=20 
‘’Halime Gülsu, ölümünden 8 gün önce BİMER'e şikayet etmiş ama 9 aydır cevap yok..! 

https://www.tr724.com/saglam-girdigi-cezaevinden-olum-doseginde-tahliye-edildi-bugun-vefat-etti/
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-kimi-insanlar%C4%B1n-ya%C5%9Fam%C4%B1-imk%C3%A2ns%C4%B1z-hale-geldi/a-46605975?maca=tr
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-kimi-insanlar%C4%B1n-ya%C5%9Fam%C4%B1-imk%C3%A2ns%C4%B1z-hale-geldi/a-46605975?maca=tr
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/khkli-hastaya-180-gundur-ilaclari-verilmiyor-1385184
https://twitter.com/hh8170/status/1207730671101317126?s=20
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1144660156954886144?s=20
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1084787551876104192?s=20
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İşte fikirleriyle, sözleriyle, yazılarıyla, sorularıyla hak mücadelesi yürüten ama kamu teşkilatına egemen suç 
örgütünün “susturun, konuşturmayın, yaşatmayın” dediği herkesi bir ölüm koridoruna atıp homojenize etme 
sürecinde tarihteki pratikleri genellikle ırkla sınırlı tutulan soykırım türlerinin post-modern bir versiyonu 20 
Temmuz 2016 rejiminde tatbik edildi. 

İşlenen suç soykırım suçu olmasına rağmen soykırım kurbanlarının 4 yıl boyunca en ufak bir hukuk tanımazlık 
yapmaması, sinsi bir Soykırım Terör Örgütünün istediği fiili çatışma ortamının doğmasını engellediğinden ve 
soykırım suçunun gerçek hedefi olan kitlesel katliamsa yapılamadığından fiili ölümler yüzlerle ifade edilebilir 
sayıda kaldı. 

4. Dayatma 

20 Temmuz 2016 rejiminin adli ve idari işlemlerinde en yaygın biçimde duyulan feryat şu oldu: “Savunma hakkı 
tanınmadan ihraç edildim, gözaltına alındım, malım mülküm alındı, tutuklandım, iddianamemde hiçbir somut 
suçlama yok, mahkemede bile ifadem tam olarak alınmadı ama şu kadar ceza aldım. Yani hüküm verilmiş ben 
formalite icabı ifade vermiş oldum.” 

Örneğin bazı kurumlarda mantık şuydu: ‘hepiniz suçlusunuz, bana suçsuz olduğunuzu kanıtlayacaksınız’ 

Zaten soykırım infazı mahiyetindeki ihraçların dayatma sonucu olduğunu bizzat Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar da bir basın toplantısı esnasında itiraf etti. Açıklamasında, NATO Parlamenterler Asamblesi’nin (NATO-
PA) 62. Genel Kurulu sonrasında yapılan basın açıklamasının soru cevap bölümünde verdiği cevapta zımnen; 
ihraç işlemlerinin kanuna bağlı kalma zorunluluğu olduğu dönemlerde yapılamazken OHAL rejiminde soykırım 
bürokrasisinin artık hukukun üstünlüğünün yerine siyasi iradenin dayattığı “şüphe” olgusunu koyduklarını, bunu 
da hakim ve savcıların bilgisi dahilinde yaptıklarını açık etti.101 

Hulusi Akar’ın bu itirafı aslında “terörist, vatan haini” dayatmasıyla yapılan ihraçların hukuksuzluğunu, OHAL 
rejiminde hukuksuz da olsa yasallık kisvesi giydirilerek ihraçların gerçekleştirildiğini, bu hukuksuz ama yasal 
kisveli işlemleri de yargıdaki iş birlikçi hakim ve savcıların bildiğini yani örgütlülüğü kanıtlıyordu. Zaten AYM bile 
başta “OHAL yasalarına ben karışmam” deyip soykırım infazları karşısında iktidarsızlaşarak sükut edip soykırım 
suçunun işlenmesini kolaylaştırırken aradan 4 yıl geçtikten sonra arka arkaya OHAL yasalarını parça parça iptal 
ederek soykırım sürecinin sonlarına gelindiğini, artık soykırıma uğratılacak vatandaş sayısının tatminkar bir 
rakama ulaştığını ve bu yüzden de OHAL yasalarını artık daha fazla yürürlükte tutmaya gerek olmadığını 
belirtmiş oluyordu. 

20 Temmuz 2016 rejiminin özeti mahiyetindeki “suçlusun, suçsuzsan kanıtlayacaksın” dayatması, binlerce 
yıllık "masumiyet karinesinin" bu rejimde yerine "suçluluk karinesi" gibi bir absürtlüğün, hukuk ve yasa 
tanımazlığın getirilmiş olmasıydı. 

                                                      
101 https://youtu.be/1IOWMLSK9dQ  

Hulusi Akar: “kanuna bağlı kalmak ve yasalara göre ilerlemek hassasiyeti nedeniyle” 

https://youtu.be/1IOWMLSK9dQ
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Yıllarca bu yaşananlar sorgulandı: İnsanlar hep neden ihraç edildiklerine, neden gözaltına alındıklarına, neden 
işkence gördüklerine, neden mal-mülklerine el konulduğuna, neden vatan haini, terörist yaftasıyla 
yaftalandıklarına, neden ceza aldıklarına, neden beraat ettiklerinde iade edilmediklerine, neden bir işe girip 
çalışamadıklarına, neden seyahat hürriyetlerinin gasp 
edildiğine, neden açlığa mahkum bırakıldıklarına (Holodomor) 
bir cevap aradı ama bulamadılar. 

Zira şu acı gerçek telaffuz edilemedi: 

Özellikle 20 Temmuz 2016 rejiminin ilk günlerindeki 
ihraçlarda görüldüğü üzere, bu ihraçlar, gözaltılar, 
tutuklamalar vb adli ve idari yaptırımlar çok önceden 
hazırlandığı ortaya çıkan Soykırım İnfaz Listeleri üzerinden 
yapılmıştır. 

Bu ihraç, gözaltı, tutuklamaların, mal ve hürriyetleri gaspların 
15 Temmuz Olayı ile de ilgisinin olmadığı, vatandaşın ne 
yapıp yapmadığının önemsiz olduğu, bedenen nerede olup 
olmadığının (Türkiye’de ya da dünyanın başka bir yerinde) 
önemsiz olduğu, 15 Temmuz Olayı esnasında mevcut siyasi 
iradenin emirlerini bile harfiyen yapmasının hiçbir anlamının 
olmadığı, hayatını tehlikeye atmış olmasının dahi hiçbir 
anlam taşımadığı, ölü, şehit, gazi olmasının dahi hiçbir anlam 
taşımadığını geçen 4 yıllık süreçte kanıtlanmıştır. 

Soykırım infazlarının tamamı, hedef gösterilen vatandaşa 
“teröristlik” dayatmasıyla gerçekleştirilmiştir. 

Önceden hazırlanmış Soykırım İnfaz Listeleri üzerinden başlatılan soykırım uygulamalarına bahane üretebilmek 
için birtakım soruşturmalar açıldı. Bu soruşturmalar kapsamında, yargıya ve idareye bağlı kurumlarda yapılan 
sorgulamalarda vatandaşlara aşağıdaki dayatmalarda bulunuldu: 

 Biz seni terörist olarak kabul ediyoruz, sen bize terörist olmadığını kanıtla, 
 Sosyal çevreni terörist olarak kabul ediyoruz, onlarla iltisakın olmadığını kanıtla, 
 Bizim kendisine imtiyaz tanıdığımız A şahsı senin terörist olduğunu düşündüğünü söyledi, bize onun yalan 

söylediğini kanıtla, 
 Eşinle nasıl tanıştığını kanıtla, 
 Çocuklarının adlarını senin verdiğini kanıtla, 
 Biz filanca kurumu terörist kurum olarak kabul ettik, o kurumda çocuğunun okumadığını kanıtla, 
 Filanca şahsı terörist kabul ettik o şahısla telefon görüşmen olmadığını kanıtla, 
 Filanca amirini terörist kabul ettik, o amirinin sana başarılı sicil notu vermediğini kanıtla, 
 Filanca bankaya para yatırmayı terör eylemi kabul ettik, oraya para yatırmadığını kanıtla, 
 Mesleğinde başarılı olduğunu tespit ettik, başarılı olman seni terörist yapıyor, başarısızlığını kanıtla! 
 İşkence yap, terörist olmadığını kanıtla102 

Bu absürt dayatmaların yüz binlercesi 20 Temmuz 2016 rejiminde ısrarla tekrarlandı. Bu absürt dayatmalar 
aşağıda özetlenen binlerce yıllık hukuk doktrinini, altına imza atılan sözleşmeleri, mevcut siyasi iradenin her 
daim istismar ettiği dini değerleri ters yüz eden bir yöntemdir. Hukuk, anayasa, yasa, din, değer tanımamanın 
bir kanıtıdır. (Legicide) 

20 Temmuz 2016 Soykırım Rejiminde Teröristlik Dayatmanın Tarihsel Gayri Meşruluğuna Örnekler 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1945) Md: 11 

1. Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir yargılama 
sonunda, yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır. 

                                                      
102 https://twitter.com/hh8170/status/1254115803852652545?s=20 

"İşkence yapmazsan seni terörist yaparım!" 

https://twitter.com/hh8170/status/1254115803852652545?s=20
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2. Hiç kimse işlendiği sırada ulusal ya da uluslararası hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem veya 
ihmalden dolayı suçlu sayılamaz. Kimseye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir 
ceza verilemez. 

İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi (1789) Md: 8 

Yasalar sadece kesin ve açık bir şekilde gerekliliği olan cezalar belirlemelidir ve hiç kimse suçun işlenmesinden 
önce ilan edilen ve gereği şekilde uygulanan yasalar dışındaki başka bir yasa nedeniyle cezalandırılamaz. 

İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi (1789) Md: 9 

Her insan suçlu olduğuna karar verilinceye kadar masum sayıldığı için; tutuklanması kaçınılmaz olduğunda, yani 
suçlu olduğu karar verildiğinde göreceği sertlik yasa tarafından ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır. 

BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (1976) Md: 14-2 

Bir suçla itham edilen herkes, yasalara göre suçlu olduğu kesinleşene dek masum kabul edilmek hakkına 
sahiptir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1950) Md: 6-2 

Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) Md: 2 

Türkiye Cumhuriyeti, ... hukuk Devletidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) Md: 15-2 

Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve 
cezalar geçmişe yürütülemez, suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) Md: 38-4 

Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. 

Mecelle (1868-1876) Md: 8 

Beraatı zimmet asıldır. 

Kişinin zimmetinin, başkasının hakkı ile meşgul olmayıp beri olması asıldır. Zira her şahıs, yaratıldığında zimmeti 
beri (temiz) olarak doğmuştur, zimmetinin meşgul olması, daha sonra hasıl olan muamelelerle meydana gelir. 
Bu aslın hilafını iddia eden kişinin, bu davasına dair delilini getirmesi gerekir. Zira delil (şahit), aslın ve zahirin 
hilafını iddia edenden istenir. 

Magna Karta (1215) Md: 39 

Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm 
giymeden tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak, kanun dışı ilan 
edilmeyecek, sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır. 

Kuranı Kerim Yunus, 10/36 

"Onların çoğu sadece zanna uyarlar. Hâlbuki zan asla gerçeğin yerini tutamaz. Allah onların bütün yaptıklarını 
hakkıyla bilir" 

Kuranı Kerim Enam, 6/164; Fatır, 35/18 

"Hiçbir suçlu, başkasının suçunun yükünü yüklenmez" 

Veda Hutbesi (632) 

"Ey İnsanlar! 

Sizi uyarıyorum, herkes yalnızca kendi işlediği suçtan sorumludur. 

Suçlu evlattan dolayı baba sorumlu tutulamaz, suçlu babadan dolayı evlat da sorumlu tutulamaz" (Tirmizi, 
Tefsiru'l-Kur'an,10) 

5. Vatandaşı ve soy bağlılarını medeni anlamda öldürme (Civilly dead, civil death, mors civilis, civiliter 

mortuus) 

Medeni öldürme yönteminde temelde kişinin Vatandaşlık Statüsü düşürülür, toplumda, yargıda, yasamada, 
yürütmede bu vatandaş artık yoklaştırılmıştır. 

Yoklaştırmanın üstüne bir de bu tabloda belirtilen diğer soykırım uygulama yöntem ve araçlarının kişi üzerinde 
oluşan kümülatif etkilerin ürettiği sonuç hedef alınan vatandaşın medeni varlığının öldürülmüş olmasıdır. 
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Vatandaşı ve soy bağlılarını medeni anlamda öldürme süreci de bir damgalamayla başlamıştır. 

Soykırım infazlarıysa, damgalamanın ardından hazırlanan Soykırım İnfaz Listeleri baz alınarak yayınlanan 
Soykırım İnfaznameleriyle (KHK, Bakan Kararı), tenzili rütbe manası taşıyan atamalarla, mütemadi ve bitmek 
bilmeyen soruşturmalarla, soruşturmaları bahane eden görevden uzaklaştırmalarla, açığa almalarla 
gerçekleşmiştir. 

6. Bürokrasinin iktidarsızlaştırılması, soykırımda devlet gözetimi ve devlet terörü 

Modern dünyada, tüm soykırım araçlarının en önemlisi, en “kilit” 
veya en “anahtar” oyuncusu”, “bürokrasi”dir. Bürokrasi, modern 
dünyadaki bütün soykırımların olmazsa olmaz (sine qua non) temel 
ögesidir. Çünkü, soykırım kurbanlarını, iktidar sahiplerine boyun 
eğip, itaat eden, bürokrasi seçer, belirler ve devlet mekanizmalarının 
tüm gücünü, onların üzerine fiili olarak yoğunlaştırarak kurbanların 
yok/infaz edilmelerini sağlar. 

Bürokrasi ayrıca yazılı, görsel ve işitsel medyadaki yalan haberleri 
ve nefret propagandalarını da besler, yönlendirir ve kontrol eder. 

OHAL rejiminde hunharca işlenen nefret ve ayrımcılık suçları 
münferit vakalar olarak da kalmamış, resmi OHAL dönemiyle sınırlı 
olarak da kalmamış, bir soykırım bürokrasisinin hep himayesinde 
kalmıştır. 

Soykırım infazları; 

 önceden hazırlanmış soykırım infaz listeleri esas alınarak, 
 yürütme bacağında, kurumlarda örgütlenmiş soykırım uygulama 

birimlerinin bu listelere resmiyet kazandırmasının ardından, 
 Bakanlıklara ve Bakanlar Kurulu’na gönderilerek, 
 İlk zamanlarda orada Erdoğan başkanlığındaki heyetçe imzalanarak KHK’larla, 
 Yüz binlerce kişinin tüm dünyaya “terörist” dayatmasıyla teşhir edilmesi karşısında dünya kamuoyunun 

tepkisi üzerine Bakan Kararlarıyla, 
 Yargı bacağında, 1 tane savcı ve 1 tane Sulh Ceza Hakimi kullanılarak 

uygulanmıştır. 

Senkronize biçimde; tüm kamu teşkilatı iktidarsızlaştırılarak soykırım suçuna iştirak ettirilmiş, medya da soykırım 
suçunu yaygınlaştırmada, soykırım suçunu teşvikte ve toplumu tedhişte aktif olarak kullanılmıştır. 

Aleyhlerinde adli soruşturma başlatılan, idari soruşturma başlatılan, KHK veya Bakan Kararı ile ihraç edilen her 
bir vatandaş ve soy bağlıları eş zamanlı olarak “vatan haini, terörist, kafir, münafık, dinsiz” toplu damgalamasına 
maruz bırakılmış ve bu damgalama üzerine tatbik edilen hukuk tanımazlık ve yasa tanımazlık döngüsü işletilmek 
suretiyle soykırım bürokrasisi tarafından bu vatandaşlar ölüleştirilmiştir. 
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Soykırım mekanizmasının üçüncü ögesi olarak da katliamları fiili olarak yapacak infaz heyetlerinin, cinayet 
mangalarının kurulmasını sağlar. 

Ancak soykırım katliamları her zaman kurşunla, bıçakla, baltayla veya zehirli gazla yapılmayabilir. Örneğin, 
Stalin döneminde, Sovyetler Birliğinin, Ukrayna’da yaptığı 7 milyona varan sayıdaki kişinin aç kalmasına sebep 
olarak, onları aç bırakarak, “açlıktan ölümlerine sebep olmak” şeklindeki Holodomor soykırımında olduğu gibi 20 
Temmuz 2016 rejiminin bürokrasisi de; 

 vatandaşları önceden fişleyerek, 
 isimlerini Resmi Gazetede yayınlatarak ömür boyu ve soy bağlılarıyla birlikte ölüleştirilmelerine aracılık 

ederek, 
 sosyal güvenlik kayıtlarına özel kod numaraları ilave edilmesini sağlayarak soykırımı ebedileştirerek, 
 işyeri açmalarını engelleyerek veya mesleki lisanslarını (Öğretmenlik, lisansı, avukat lisansı, özel güvenlik 

lisansı, pilotluk lisansı, gemi adamlığı lisansı vb) iptal ettirerek veya verilmelerini engelleyerek veya vergi 
müfettişlerini mobbing aracı olarak kullanarak, 

 bankaların kredi kartı vermesini, hesap açmasını, POS cihazı vermesini, borçları yapılandırmasını 
engelleyerek, 

 özel fonlardaki ve emekli sandığındaki bireysel birikimlerin vatandaşa verilmesini engelleyerek, 
 sosyal devletin tüm vatandaşlarına sunduğu sosyal yardımları almalarını engelleyerek, 
 yurtdışına çıkışlarını dahi engelletmek suretiyle Türkiye’de veya dünyanın başka bir yerinde onurlu ve 

insanca yaşama hakkını gasp ederek, 
 vatandaşın herhangi bir gelir elde edip maişetlerini temin etmelerine engel olarak, 
 tedavi yollarını tıkayarak, 
 hak arama yollarını tıkayarak, 

her türlü soykırıma aracı olmuşlardır. 

Dolayısıyla bu tablodaki tüm soykırım araç ve yöntemleri; devletin 4 yıl boyunca koruması, gözetimi, bilgisi, 
onayı, teşviki, muvafakati, kayırması, karartması, örtbas etmesi, inkar etmesi suretiyle uygulanmıştır. 103 

Bir vatandaş, kendisi aleyhine gerçekleşen somut ve insanlığa karşı suçlar için bile, hukukunu korumakla 
sorumlu bulunan resmi makamlara başvuru yaptığında, bu makamlar vatandaşın hukukunu korumak yerine 
vatandaş aleyhine işlenmiş bulunan örgütlü suçları onaylamak, inkar etmek ya da örtbas etmek suretiyle ortak 
olmaktadır. 

Hatta birçok durumda başvuruda bulunmak, şahıslara “teröristlik, vatan hainliği” dayatmak için bahane yapılmış, 
hazırlanan iddianamelerde ve OHAL Komisyonu reddiyelerinde bu başvurular bahane olarak gösterilmiştir. 

                                                      
103 http://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/yazgulu-aldogan/onlarin-sucu-yok-ama-cezalari-aclik-1116543 

‘’Onların suçu yok ama cezaları AÇLIK!’’ 

http://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/yazgulu-aldogan/onlarin-sucu-yok-ama-cezalari-aclik-1116543
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OHAL Komisyonları, bireyin Ölüm Koridorundan çıkış Reddiyelerinde "Devlete sadakat" vurgusu yaptı.104 
Devlete sadakat yükümlülüğü kamu görevlisine 
anayasal ilkelere, yasalara uyma zorunluluğu 
demektir. Hakikatte de devlete gerçekte sadakatsizlik 
gösterenler; uluslararası sözleşme, hukuk, anayasa, 
yasa ve dolayısıyla devlet tanımayan bir soykırım 
bürokrasisinin tahakkümüne biat ederek kendi 
vatandaşının hukukuna örgütlü ve sistematik biçimde 
tecavüz eden, Soykırım İnfaz Timleri formunda 
davranan kamu görevlileri olan kendileriydi. 

Bu gerçekler doğrultusunda bu tabloda zikredilen 
maddelerin hiçbiri münferit vaka olarak kabul 
edilemez. Aksine soykırım uygulamalarının 
vatandaşı ve soy bağlılarını (neslini) sosyal, 
ekonomik, medeni, fiili, manevi anlamlarda 
öldürmede, üretecekleri kümülatif etkilerle de bu 
soykırım cinayetlerinde hayat kanallarını tümüyle 
kapatmada birbirlerinin eksik kalan kısımlarını 
tamamlayacak şekilde ve örgütlü, kasıtlı, sistematik, 
istikrarlı biçimde yapıldığını kanıtlamaktadır. 

Bundan dolayı, devletin soykırım suçlularını 
kayırdığı, soykırım suçunu örtbas ettiği hatta suçluları 
görevde tuttuğu, terfi ettirdiği dikkate alınarak 
gerçekleşen her bir vaka türü bu tabloya dahil 
edilmiştir. 

Soykırım infazlarının temelinde fişleme vardı, ancak 
sonuçları dikkate alınınca sadece fişleme demenin 
yetersiz kaldığı, fişleme listelerinin yıllar süren, 
milyonlarca vatandaşı içine alan yasal görünümlü bir 
yasa dışı bilgi toplama faaliyetler zincirinin ürünü olduğu anlaşılmaktadır. Tıpkı NAZİ iktidarının, ileride gasp 
edeceği malların beyanlarını yine kurbanlara yaptırması gibi fişleme faaliyetlerinde de vatandaş kitlesinin safça 
verdiği bilgilerin kullanıldığını söylemek mümkündür. 

Devlet bürokrasisinin soykırım suçunu devletleştirmesinin en büyük 2 kanıtı 667 sayılı KHK’nın 9. maddesi ile 
24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 696 Sayılı KHK'nın 121. maddesidir. 

Bu 2 soykırım kanıtından önce 667 sayılı KHK ile kamu görevlilerine sonra 696 sayılı KHK’daki “Resmi bir sıfat 
taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde 
gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması 
kapsamında hareket eden kişiler için de her türlü fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukları 
ortadan kaldıran" düzenleme ile de sivillere yargı bağışıklığı ve başkalarını öldürme imtiyazı sağlanmış, Anayasa 
Mahkemesi bu KHK maddelerini iptal etmeyerek yürürlüğüne devam ettirmiş, TBMM yasalaştırmış, Eşref Aktaş 
gibi savcılar bu soykırım maddesi doğrultusunda cinayetlere, işkencelere takipsizlik kararı vermişlerdir.105 

Bu 2 KHK maddesi sayesinde Türkiye’de hedef gösterilen vatandaşlara karşı işlenmiş ve işlenecek her türlü 
işkence, cinayet, tecavüz suçları gibi insanlığa karşı suçlar korunur olmuştur. 

7. Ebedilik 

Bağımsız Yargının somut suç fiiline istinaden ve Türk milleti adına verdiği tarafsız ve adil bir yargılama 
neticesinde hukukun üstünlüğünü gözeten bir mahkemenin cezai hükmü, hükümlünün ölümüyle sonlandırılır. 

                                                      
104 https://www.haksozhaber.net/idare-mahkemesi-ohal-komisyonunun-3-iadenin-reddi-kararini-iptal-etti-111506h.htm 

‘’İdare Mahkemeleri OHAL komisyonu tarafından verilen bazı kararları iptal etti. Kaynak: İdare Mahkemesi OHAL Komisyonu’nun 
3 İadenin Reddi Kararını İptal Etti.’’ 

105 https://www.evrensel.net/haber/304217/savci-iskence-suc-duyurusunu-khkye-dayanarak-reddetti 

https://www.haksozhaber.net/idare-mahkemesi-ohal-komisyonunun-3-iadenin-reddi-kararini-iptal-etti-111506h.htm
https://www.evrensel.net/haber/304217/savci-iskence-suc-duyurusunu-khkye-dayanarak-reddetti
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20 Temmuz 2016 rejimindeyse; 

 üretilen bir imtiyazlı zümrenin keyfi idari tasarrufuyla, 
 beraat ettiren bir mahkeme kararı dahi umursanmaksızın, 
 mutlak bir keyfilikle,106 
 önceden hazırlanmış soykırım uygulama listelerine ve soykırım uygulama kriterlerine dayanarak 

dayattığı “vatan haini, terörist” damgası ölmekle de temizlenmez. 36, 38 gibi SGK kodlarıyla, bugün daha ana 
rahminde olan doğmamış çocukları da “terörist” damgasıyla damgalayarak ebediyen devam eder. 

Bilindiği üzere vatandaşlar aleyhlerinde bir suç fiili veya suç fiili kanıtı olmaksızın sadece imtiyazlı zümrelerin 
soykırım uygulama listelerine tanınan ve muteber bulunan “kurum kanaati” kisvesiyle, tazminat ödenmeksizin, 
hürriyetleri tahdit edildiğinde tahkir edici tazminat miktarları takdir ederek107, iade olduğunda dahi tazminat 
talebinde bulunma hakkı engellenerek, iade edildiklerinde yönetici görevlerinde bulunmaları da engellenerek, 
yüzlerine karşı herhangi bir suçlama yöneltilmeden, birden bire, herhangi bir savunma hakkı tanınmaksızın, 
önceden bir ikaz süreci olmaksızın, herhangi bir gece yarısı KHK’sı ya da bakan kararıyla “terörist, vatan haini” 
damgasıyla damgalanıp ihraç edildiler. 

Bu tablodaki tüm soykırım araç ve yöntemlerinin uygulanmasında hiçbir biçimde zaman sınırı konulmamıştır. 
Pratikteki uygulamalarda da “bundan sonra yaşatmayacağız, çocukları bile aç kalacak” yaygın ve ortak soykırım 
söylemleri (literatürde Holodomor türü soykırım) devletin zirvesinden itibaren kullanılmıştır. 

Sonrasında da adli, idari ve sosyal yaptırımlarda bu söylemler bir direktif biçiminde kabul görmüş ve hayata 
geçirilmiştir. 

Bu arada kamu görevlileri iktidarsızlaştırılmış ve işkence başta olmak üzere çok sayıda suç teşkil eden eyleme 
ortak olmuş veya sessiz kalmış, itaat etmiştir. Bu iktidarsızlaşma zaten soykırım suçunun işlenişindeki ve 
teorisinde yer alan örgütlülük unsurunun kanıtıdır. 

Devletin başından gelen “acımayın, yaşatmayın, su bile yok” gibi direktifler doğrultusunda gerçekleştirilen 
soykırım uygulama uygulamalarının tamamı da ebedi niteliklidir. 

                                                      
106 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1134202191080841216?s=20 

“Her şey keyfi!..” 

107 https://www.gercekgundem.com/guncel/93418/feto-davasinda-dusuk-tazminata-sert-tepki-hakim-devletin-kulu-degil 
“153 günlük gözaltı ve tutukluluğa karşılık 4 bin 500 lira manevi tazminat” 

https://twitter.com/gergerliogluof/status/1134202191080841216?s=20
https://www.gercekgundem.com/guncel/93418/feto-davasinda-dusuk-tazminata-sert-tepki-hakim-devletin-kulu-degil
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8. Hukuksuzluk ve ilkesizlik döngüsü 

Soykırım rejiminin uygulanabilmesi için atılması gereken ilk adımın 
ülkede hukukun öldürülmesi olduğu bir hakikattir. Doğu Perinçek’in 
ifadesiyle “hukuk siyasetin köpeği” algısı 20 Temmuz 2016 rejimine 
damgasını vurmuş, hakların kitlesel biçimde gaspı mümkün olmuştur. 

OHAL rejimindeki atmosfer şöyle özetlenebilir: "Hiçbir şey hukuksuz 
değildi. Çünkü, artık hukuk yoktu! Hiçbir şey kanunsuz değildi. Çünkü 
kanun yoktu!" 

Hakimler ve savcılar, vicdanları, meslek onurları, mevzuat ve hukukun 
üstünlüğü çerçevesinde işlerini yaptıkları takdirde kendilerine “teröristlik” 
dayatmasıyla hürriyetlerinden mahrum bırakılma, yalnız şahısları değil 
aileleriyle birlikte soykırım bürokrasisinin ve soykırım tetikçilerinin hedefi 
haline getirilmek, azil/sürgün edilmek, tenzili rütbeye maruz bırakılmak vb. gibi tehlikelere karşı koymak veya 
soykırım rejiminin tüm hukuksuz direktiflerine itirazsız ve koşulsuz itaat etmek çaresizliği ile karşı karşıya 
getirilmişlerdir. 

İlk adım yargının hukuk tanımaz hale getirilmesiyle sağlandı. Yargının hukuk tanımaz hale getirilmesi, HSYK’nın 
(adı HSK olarak değişti) soykırım sürecini yönetebilmesi, soykırım bürokrasisinin soykırım hedeflerine 
ulaşabilmesi için çok önemliydi. Bu maksatla HSYK seçimlerinde, soykırım iradesinin dayattığı HSYK adaylarına 
oy vermeyen herkesin “teröristlik dayatma” listesine alınmış olduğu, yayınlanan ihraç listelerindeki ortak özellik 
olarak ortaya çıktı. 

Soykırım sürecinin tasarım ve icrasında önemli rol oynayan aktörlerden birisi Ahmet Zeki Üçok’tu.108 Ahmet Zeki 
Üçok, Nedim Şener gibi isimler soykırım sürecinde mütemadiyen rakamlarla soykırım infaz oranlarını takip edip 

                                                      
108 https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/sahte-curuk-raporu-davasi-ikinci-kez-karara-baglandi-12886886 

Mahkeme Ahmet Zeki Üçok’un ‘yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama’ suçundan 10’ar ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. 

https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/sahte-curuk-raporu-davasi-ikinci-kez-karara-baglandi-12886886
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, HSK üyeleri, TSK makamları gibi ilgililere de soykırım infazlarına ilişkin talimatlar 
verdiler.109 

 

Yargının hukuk tanımaz hale getirilmesi sayesinde 15 Temmuz Olaylarının daha ne olduğu bile belli olmadan, 
askerlerden bile önce gece 01.00’de110 2745 soykırım uygulamasına uğratılmış, hürriyetleri gasp edilmiş, soy 
bağlılarıyla birlikte “vatan haini, terörist hatta darbeci” dayatmasıyla hürriyetlerinden başka mülkiyet haklarına 
bile el konulmuştur. 

Bu hukuksuzluklar aradan geçen 4 yıl boyunca azalmamış, artmış ve yaygınlaşarak soykırım bürokrasisinde 
daha bir pekiştirilerek oturtulmuştur. Zamanla soykırım bürokrasisi yargı erki üzerinde öyle bir tahakküm 
kurmuştur ki Türk milleti adına karar verme yetkisi olan, bunun için yetiştirilen, anayasadaki en üstün değer olan 
hukuku üstün kılmak üzere yetiştirilen hakimler için yaşamak ve ölmek arasında tercih yapmak gerekmiştir.111 

Hatta idareye bağlı alt kurumlar “aldığınız suç duyurularına işlem yapmayacaksınız”112 biçiminde savcılıklara 
talimat vermeye kadar bu tahakkümü götürmüşlerdir. 

Yargının bu derece tahakküm altına alınması ihtiyacı ancak soykırım gibi tarihin en büyük suçunun işlenmesini 
mümkün kılma maksadıyla doğabilir. Başka hiçbir suçun işlenmesi için bir kitle hukuk insanını, kararlarında, 
ölümle yaşam arasında seçim yapmak zorunda bırakma ihtiyacı doğamaz. 

Sadece tahakkümle kalınmamış, önce KHK ile yargıda 70 puan sınırı kaldırılmış113, soykırım bürokrasisinin yargı 
mekanizmalarında kadrolaşması sağlanmış, aradan geçen 2 yıldan fazla süre (Ocak 2017-Şubat 2019) 
geçtikten sonra da aynı sınır geri getirilmiştir114. Bu süre zarfında yargı mekanizmalarına 10 bin kişi alınmıştır. 
Bu rakam yargı teşkilatının yarısının 20 Temmuz 2016 rejiminde şekillendirildiğini göstermektedir.115 

Hukukun anayasamızda ve tüm devlet biçimlerinde, dinlerde, ideolojilerde, ahlak sistemlerinde “üstün değer” 
iken “köpek” derecesine düşürülmesi böyle bir degredasyona karşı durabilecek hakim ve savcıların yargı 
teşkilatından elimine edilmesiyle mümkün oldu. 

 İlk olarak 15 Temmuz sonrası 16 Temmuz gecesi saat 2 gibi ve askerlerden önce 2745 hukuk insanı 
görevden uzaklaştırıldı. 

 Bu bir soykırım damgalaması idi. 
 Eş zamanlı olarak yakalama ve göz altı kararı da alındı. 
 Bunu doğrudan bir ihraç kararı takip etti. 
 İhraç soykırım uygulaması idi. 

                                                      
109 https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/aytunc-erkin/yargida-halen-2-bin-221-hakim-ve-savci-ya-fetocu-ya-da-feto-destekcisi-

5343455/  
E.Alb. Ahmet Zeki Üçok: Sayın Gül, şimdi size düşen en önemli görev, Adalet Bakanı olarak o günlerin artıkları olan (Kripto 
FETÖ'cüleri) temizleyerek yarım kalan bu işi tamamlamaktır. Diğer yandan yeni adıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na büyük bir 
görev düşmektedir. Türk yargısının içerisindeki (Kripto FETÖ'cüleri) tespit ederek yargı önünde hesap vermelerini sağlamak onların 
boyunlarının borcudur.” 

110 https://www.aksam.com.tr/murat-kelkitlioglu/yazarlar/yargida-ince-temizlik-basladi-c2/haber-723641 
HSK Başkanvekili Yılmaz: “Gece saat 01.00’de 2 bin 740 yargı mensubunun görevine son verdik.” 

111 https://odatv4.com/ayrilmak-care-olsa-bir-gunde-ayriliriz-lakin-ya-itaat-ya-olum-09012036.html 
Görevdeki Hakim: Ayrılmak çare olsa bir günde ayrılırız lakin ya itaat ya ölüm 

112 http://www.ankara.adalet.gov.tr/sayfalar/duyuru/egitim-sosyal-isler/uygulamadabirlik.pdf 
Dz.K.K.: “Yapılan suç duyuruları üzerinden soruşturma işlemleri işlem makamındaki personelin moral ve motivasyonunu olumsuz 
etkiliyor.” 

113 https://t24.com.tr/haber/son-khk-ile-hakim-ve-savci-aliminda-70-puan-baraji-da-kaldirildi,381719 
680 sayılı KHK ile hâkim ve savcı alımında 70 puan barajı da kaldırıldı. 

114 https://www.birgun.net/haber/kadrolastiktan-sonra-baraji-geri-getiriyorlar-238937 
Yarkadaş: “AKP’li avukatlar yazılı sınavı geçebilsinler diye, önce 70 puan sınırını kaldırdılar. Çünkü AKP’li birçok avukat, hakim ya 
da savcı olabilmek için gereken 70 puana ulaşamıyordu. Sınavda 92 alanlar mülakatta elendi. 60-65 alanlar ise 45 saniye süren 
mülakatları kazandı. Referansı AKP olanlar, hakim ve savcı olarak atandı” 

115 https://www.evrensel.net/haber/374122/hakim-ve-savci-sinavinda-70-puan-baraji-yeniden-yasalasti 
“2,5 yılda yapılan alımlarla sayı 10 bin artarak yargının mevcudu 20 bine çıktı.” 

https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/aytunc-erkin/yargida-halen-2-bin-221-hakim-ve-savci-ya-fetocu-ya-da-feto-destekcisi-5343455/
https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/aytunc-erkin/yargida-halen-2-bin-221-hakim-ve-savci-ya-fetocu-ya-da-feto-destekcisi-5343455/
https://www.aksam.com.tr/murat-kelkitlioglu/yazarlar/yargida-ince-temizlik-basladi-c2/haber-723641
https://odatv4.com/ayrilmak-care-olsa-bir-gunde-ayriliriz-lakin-ya-itaat-ya-olum-09012036.html
http://www.ankara.adalet.gov.tr/sayfalar/duyuru/egitim-sosyal-isler/uygulamadabirlik.pdf
https://t24.com.tr/haber/son-khk-ile-hakim-ve-savci-aliminda-70-puan-baraji-da-kaldirildi,381719
https://www.birgun.net/haber/kadrolastiktan-sonra-baraji-geri-getiriyorlar-238937
https://www.evrensel.net/haber/374122/hakim-ve-savci-sinavinda-70-puan-baraji-yeniden-yasalasti
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 Çoğu durumda ihraçlar soy bağı ilişkisine teröristlik dayatmakla gerçekleşti.116 
 Bu karar gecenin bir yarısı alındı. 
 Savunma vs. süreçleri işletilmedi. 
 Ceza soruşturmasının bahanesi açığa alınma ve ihraç sürecinin başlaması idi. 
 Aynı şekilde idari soruşturmaya dayanak da açılan ceza soruşturması idi. 
 İşte bu durum bir hukuksuzluk döngüsü idi. 
 HSK’nın ihraç kararına yapılan itirazlar da yokluğa mahkum edildi. 

2745 hukuk insanının daha ne olduğunu askerler bile anlayamamışken maksimum 3 saat içinde infaz edilmesi 
soykırım uygulamalarının çok önceden yapılmış bir örgütlü çalışmanın ürünü olduğunu da kanıtlamaktadır. 

Görüldüğü üzere bu örgütlü soykırım uygulamaları içinde gasp edilen haklar bu tabloda belirtilen maddelerin 
münferit halleriyle sınırlı değildir, döngüseldir. Her biri bir diğerini tetiklemektedir ve tek başlarına değil kümülatif 
etkileriyle birlikte ele alınmalıdır. 

Örneğin kamuoyuna sanki sadece işten atmaymış gibi gösterilen ama pratik sonucu soykırım uygulaması olan 
bir ihraç eylemi aynı zamanda şahsın adli davalarında, aleyhine gerçekleştirilen idari işlemlerde ve diğer 
soykırım uygulama maddelerinin tatbikinde birer bahane olarak kullanılmıştır. 

Hatta bazı durumlarda ihraca veya başka bir işleme gerek kalmaksızın bir telefonla şahıs aleyhine bir soruşturma 
başlatılmış ve bu soruşturmanın varlığı bile döngüyü tetiklemiş ve ihraç için bahane yapılmıştır. 

Döngüsel mantıksızlıkla teröristlik dayatmanın bir diğer türü de suç uydurmadaki kasıtlı absürtlüklerdir. Örneğin 
yıllar öncesinin meslek içi telefon görüşmelerine “mahiyeti meçhul HTS iltisakı” denilerek teröristlik 
dayatmasında bulunan savcılar bazen de “iletişim aracı kullanmamak” diyerek bu tablodaki soykırım 
uygulamalarına karşı ölmeyip hayata tutunmaya çalışan vatandaşlara terörist iftirası attılar. 

Bu arada ihraç edilmenin pratik sonucu soykırım iken yargı ve idare açısından ne manaya geldiği konusunda da 
bir ilke yoktu. 

Örneğin 23 Şubatta CNNTÜRK canlı yayınında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ihraç edilenlerle ilgili "ihraç 
ettiklerimizi suçlu oldukları için değil idari bir tasarrufla ihraç ettik" diyerek yargılanmanın kendileri için bir anlam 
ifade etmediğini, bir vatandaşın yargılanıp beraat etmesinin bile önemsiz olduğunu itiraf etmişti.117 

Tabi adalet bakanı “suçlu oldukları için değil idari bir tasarrufla ihraç ettik" deyip soykırıma kurban edilen 
vatandaşların “terörist” olmadıklarını itiraf ederken aynı kabinenin Milli Savunma Bakanı ise “16540 teröristi ihraç 
ettik” diyerek Adalet Bakanı’nı yalanlamış oluyordu.118 

Benzer biçimde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da canlı yayında beraat edenler hakkında "her şeye AYM'nin 
gözüyle bakıyor değilim" dedi.119 

Halbuki binlerce yıllık insanlık mirası olan hukuk doktrinine göre ve anayasamıza göre üstün olan daima 
hukuktur. Anayasa Mahkemesinin de idarenin temsilcilerinin de her daim ve mutlak üstünlük tanıması gereken 
değer hukuktur. 

Bu arada Cumhurbaşkanlığı kabinesinde, soykırım uygulamalarının en hunharca tatbik edildiği iki bakanlık 
bulunmaktaydı: Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı. Bu iki bakanlığın önemli ve ortak özelliğiyse bu 
makamları işgal eden Hulusi Akar ve Süleyman Soylu’nun Türk milletinin oylarıyla seçilmemiş olmaları, 
dolayısıyla milletin vekilleri olmayıp Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kasıtla atanmış kişiler olmasıdır. 

Bu kişilerin bakanlıkları süresince yaptıkları uygulamalara, Türkiye sathındaki işkencelere, cinayetlere, adam 
kaçırmalara, kolluğun vatandaşa hunharca şiddet uygulamasına, ihraç işlemlerindeki yoğunluğa bakınca bu 
kastın soykırım kastı olduğu da ortaya çıkmıştır. 

                                                      
116 https://www.avazturk.com/albatros-garson-ve-ankesor-fetonun-devletin-kilcallarina-zehir-enjekte-etme-aparatlar-1592yy.htm 

“Komutanım ‘1. derece yakınından dolayı ihraç edildin, iaden yapılacak bekle’ dediniz, iade edilmedim. Şimdi diyorsunuz ‘ankesörlü 
yapılanmada ismin geçiyor, emniyetten seninle ilgili yazı geldi’. 2. kumpas bu, yeter artık.” 

117 https://youtu.be/VWhpQSxHhrI 
Bekir Bozdağ: İhraç ettiklerimizi suçlu oldukları için değil idari bir tasarrufla ihraç ettik. 

118 https://t24.com.tr/haber/milli-savunma-bakani-akar-16-bin-540-terorist-silahli-kuvvetler-den-ihrac-edildi,819528 
“Millî Savunma Bakanı Akar: 16 bin 540 terörist Silahlı Kuvvetler'den ihraç edildi” 

119 https://www.evrensel.net/haber/392180/soylu-hakkinda-somut-delil-olmasa-da-guvenemem-olaylara-aymnin-gozunden-
bakmiyorum 

https://www.avazturk.com/albatros-garson-ve-ankesor-fetonun-devletin-kilcallarina-zehir-enjekte-etme-aparatlar-1592yy.htm
https://youtu.be/VWhpQSxHhrI
https://t24.com.tr/haber/milli-savunma-bakani-akar-16-bin-540-terorist-silahli-kuvvetler-den-ihrac-edildi,819528
https://www.evrensel.net/haber/392180/soylu-hakkinda-somut-delil-olmasa-da-guvenemem-olaylara-aymnin-gozunden-bakmiyorum
https://www.evrensel.net/haber/392180/soylu-hakkinda-somut-delil-olmasa-da-guvenemem-olaylara-aymnin-gozunden-bakmiyorum
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Dolayısıyla adli, idari, mantıki kısır döngüsü vatandaşların ölüm koridorundan çıkamaması için özellikle ve 
örgütlüce ama hukuksuzca ve ilkesizce kullanıldı. Bakan atamaları soykırım mekanizmasının hunharca 
işletilmesi için yapıldı. Vatandaşlar bu ölüm koridoruna atılıp öldürülmeye çalışılırken kamuoyuna da yapılanlar 
işten atmaymış, arınmaymış, tasfiyeymiş gibi gösterildi. 

Hukuksuzluk yerel ya da uluslararası tüm hukuk mekanizmalarının yok sayılması, yargının yürütme tarafından 
nasıl manipüle edildiğini de çeşitli vakalarda ortaya koydu. Örneğin Selahattin Demirtaş davasında; 

 AİHM ihlal ve tahliye kararı verdi.120 
 Erdoğan "biz hamlemizi yapar, işi bitiririz" dedi.121 
 Hukukun varlığına inanmak isteyen kamuoyu Türkiye, AİHM kararını uygulamazsa Avrupa Konseyi’nden 

çıkartılabilir, diye düşündü.122 
 Ancak Avrupa’da kurumsal bir adım atılmadı. 
 Demirtaş için hemen başka bir dosya oluşturulup mahkumiyet verildi. 
 Böyle bir bürokratik ve yargısal manipülasyonun sonucunda “hükümlü olduğu” bahanesiyle tahliye edilmedi. 
 Benzer manipülasyonlar Osman Kavala davasında, Ahmet Altan davasında, diğer birçok davada yaşandı. 
 Bu olayların ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Selahattin Demirtaş’ın mahkumiyet kararının 

bozulmasını istedi.123 

Aynı gelişmelerin yaşandığı tarihlerde tüm Soykırım rejimi boyunca susan Anayasa Mahkemesi de birdenbire 
ve arka arkaya KHK’ların bazı maddelerini, fişlemelere kazandırılan yasallık kisvesini vb bazı hukuksuzlukları 
“norm denetimi” yapıp iptal ediyor gibi görünen ihlal kararları yayınlamaya başladı. 

Hatta yüz binlerce vatandaşın KHK ve Bakan Kararları kullanılarak, soy bağlılarıyla birlikte, ebediyen kamu 
hizmetinde çalışma hakkı soykırım uygulama listeleriyle gasp edilmişken tek söz etmeyen Anayasa Mahkemesi 
“kamu hizmetine girme hakkına ilişkin olarak KHK ile düzenleme yapılması mümkün değildir” demeye başladı.124 

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın ihlal ve bozma kararları aslında pratikte soykırım kurbanları lehine bir 
gelişme değildi, maksat medeni dünyaya “bakın Türkiye'de yargı işliyor, biraz daha bekleyin” mesajı vermek, 
soykırım iradesi üzerindeki kamuoyu baskısının gazını almaktı. 

Soykırım suçu işte böyle yargının, bürokrasinin, yürütmenin örgütlü işbirliği içinde, hukuksuzluk ve ilkesizlik 
döngüsü ve manipülasyonlarla birlikte Türk ve dünya kamuoyu aldatılarak işlendi ve işlenmeye devam ediyor. 

                                                      
120 https://www.memurlar.net/haber/790374/aihm-selahattin-demirtas-tahliye-edilmeli.html 

AİHM: Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli 

121 https://www.aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/cumhurbaskani-erdogan-aihmin-verdigi-kararlar-bizi-baglamaz/1316443 
Erdoğan: AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz, Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz. 

122 https://tr.euronews.com/2019/09/14/demirtasin-avukatlari-turkiye-aihm-kararini-uygulamazsa-avrupa-konseyi-nden-cikartilabilir 
Demirtaş’ın avukatları: Türkiye, AİHM kararını uygulamazsa Avrupa Konseyi’nden çıkartılabilir 

123 https://www.evrensel.net/haber/404359/yargitay-bassavciligi-selahattin-demirtasin-cezasinin-bozulmasini-istedi 
Yargıtay Başsavcılığı Selahattin Demirtaş'ın cezasının bozulmasını istedi 

124 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/yetki-kanunu-na-dayanmayan-ve-temel-haklar-
konusunda-duzenleme-ongoren-kanun-hukmunde-kararname-kuralinin-iptali/ 
“Anayasa’nın 70. maddesinde güvence altına alınan kamu hizmetine girme hakkına ilişkin olarak KHK ile düzenleme yapılması 
mümkün değildir.” 

https://www.memurlar.net/haber/790374/aihm-selahattin-demirtas-tahliye-edilmeli.html
https://www.aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/cumhurbaskani-erdogan-aihmin-verdigi-kararlar-bizi-baglamaz/1316443
https://tr.euronews.com/2019/09/14/demirtasin-avukatlari-turkiye-aihm-kararini-uygulamazsa-avrupa-konseyi-nden-cikartilabilir
https://www.evrensel.net/haber/404359/yargitay-bassavciligi-selahattin-demirtasin-cezasinin-bozulmasini-istedi
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/yetki-kanunu-na-dayanmayan-ve-temel-haklar-konusunda-duzenleme-ongoren-kanun-hukmunde-kararname-kuralinin-iptali/
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/yetki-kanunu-na-dayanmayan-ve-temel-haklar-konusunda-duzenleme-ongoren-kanun-hukmunde-kararname-kuralinin-iptali/
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9. Kitlesellik 

Bu tablodaki her bir hakkı, hayatı, hürriyeti örgütlü, sistematik biçimde gasp fiilinin birey açısından sonucu seçilen 
bireyi sosyal anlamda öldürmek olarak ortaya çıkmıştır. 

Vatandaşı sosyal ölüleştirme (Socialcide) ise sadece vatandaşın bizzat kendisiyle sınırlı kalmamış, evlilik bağı, 
alt/üst soy bağı ve akrabalık bağı taşıyan üçüncü şahısları125 da ve zaman sınırlaması olmaksızın içine almıştır. 

Bireyi ve soy bağlılarını sosyal ölüleştirme (Socialcide) eylemi birkaç kişiyle de sınırlı kalmamış 2016-2018 
arasında en az 1.056.000 kişi (bu rakam milletvekili Sn. Mustafa Yeneroğlu'nun 12 Şubat 2020'de paylaştığı 
rakamdır126 ve 2019-2020 yıllarına ait rakamlar henüz bilinmemektedir) doğrudan, bu kişilerin soy bağlıları da 
dolaylı olarak bu sosyal ölüleştirmeye  (Socialcide) maruz kalmışlardır. 

Teröristlik dayatması, hainleştirme ve örgütlü, sistematik sosyal ölüleştirmenin  (Socialcide) milyonlarca kere 
tatbikindeki bu kitlesellik bireysel sosyal ölümleri bir soykırım suçuna dönüştürmüştür. 

Çalışmadaki “soykırım” adlandırması izah edilen bu soykırım suçunu tanımlamak için kullanılmaktadır. 

10. Sistematik Engelleme 

Birey, özellikle de vatandaş bir toplumda insan olmasından, vatandaş olmasından kaynaklanan ve doğuştan 
gelen haklarını kullanabildiği, ferdi olduğu toplumla etkileşime girebildiği, kendisini ve düşüncesini ifade 
edebildiği sürece vardır. 

Soykırım infazına karar verilen bir vatandaşın toplumla etkileşime girebilme, kendini ifade edebilme, haksızlığa 
uğradığında hakkını arama hakları gasp edilir ve bu vatandaşlar hatta soy bağlıları da toplumda yoklaştırılırlar. 

TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin bazıları bile, sinsi bir Soykırım Örgütünün teröristlik dayattığı her 
vatandaşı, o terör örgütünün müfteri tecavüzüne ortak olmak suretiyle, peşinen terörist kabul edip “teröristin 
insan hakkı mı olur”127 diyerek milli iradenin tecelligahı olan (tecelli ettiği) meclisi insanlığa karşı suçlara 
bulaştırmıştır. 

Bu yoklaştırmanın ürünü olarak da tüm kamu teşkilatında ve sosyal çevrede vatandaşa karşı örgütlü linçle birlikte 
bir SİSTEMATİK ENGELLEME uygulanarak, dilekçeyle, ihbarla, twitle (sosyal medya kanalıyla), mektupla, 
röportajla, ziyaretle, basın toplantısıyla, oturmakla, yürümekle vb. tüm medeni yollarla vatandaşların haksızlık 
karşısında seslerini ilgili makamlara, kişilere, kamuoyuna duyurma hakları da gasp edilir. 

Vatandaş bu şekilde yoklaştırılırken bu vatandaşların ise aleyhlerinde sınırsız bir linç örgütleme yapılır. 
Haksızlığa maruz kaldığını duyuran kişilere derhal (sorgusuz sualsiz/söz hakkı dahi verilmeksizin) teröristlik 
dayatması yapılır. 

Özellikle Ankara Valiliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının birbiriyle iş birliği 
içinde gerçekleştirdiği, rutinleşen örgütlü uygulamalarında, haksızlığa maruz kaldığını duyurmak isteyen 
vatandaşlara, işkence, darp ve cebir dahil polis zoru kullanılması dışında ısrarla keyfi para cezaları kesildi.128 Bu 
keyfi para cezası uygulaması Anayasa mahkemesinin konuyla ilgili muhtelif zamanlarda verdiği ihlal kararlarına 
rağmen devam etti. 

                                                      
125 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/morbeyini-cokertti-isine-donemedi-40952235 

‘’Morbeyin'i çökertti işine dönemedi’’ 

126 https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/02/13/yeneroglundan-silahli-teror-orgutu-uyeligi-raporu/ 
‘’Yeneroğlu’ndan 'silahlı terör örgütü üyeliği' raporu’’ 

127 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1190291426522882054 
‘’İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’ndaydım birileri muhalif gördüklerini terörist ilan etmiş ve teröristin insan hakları mı olur 
diyor’’ 

128 https://twitter.com/cemalyldrm/status/1174998471591550976?s=20 
“Hak aramanın beş günlük bilançosu: Polis şiddeti, 5 gözaltı, 5× 320 = 1600 TL para cezası, Tutuklanma tehdidi.” 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/morbeyini-cokertti-isine-donemedi-40952235
https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/02/13/yeneroglundan-silahli-teror-orgutu-uyeligi-raporu/
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1190291426522882054
https://twitter.com/cemalyldrm/status/1174998471591550976?s=20
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Bu tabloda yer alan ekonomik öldürme yöntemi dışında bir de haksızlığa karşı sesini duyurma çabalarını 
engelleme kasıtlı bu para cezaları ve tutuklanma tehditleri, soykırım bürokrasisinin vatandaşı mütemadi ve 
mükerrer öldürme yöntemleri olarak kullanıldı. 

Ayrıca soykırım uygulamalarının ürettiği tedhiş atmosferinden faydalanılarak toplumun diğer kesimlerinin de hak 
araması yine imtiyazlı soykırım zümreleri lehine engellenmiştir. Burada grev yasaklamaları ve yine benzer hak 

arama eylemleri baskı ve zorla bu dönem boyunca kullanılarak, soykırım zincirinin bir parçası yaparak ya da 
yapma tehdidi ile bastırılmıştır. Böylece homojenizasyonun "muhalif her sesi susturma" boyutu tatbik edilmiştir. 

11. Kasıtlı, Tedrici ve Sistematik 

Soykırım kastı sabittir. Soykırım adımları kasıtlı, planlı ama tedrici olarak atılmıştır.129 Başlangıçta atılan 
adımlarda soykırım kastı açıkça görülemezken aradan özellikle 4 yıl geçtikten sonra büyük resme bakıldığında 
ve kümülatif etkiler dikkate alındığında soykırım kastı açıkça ortaya çıkmıştır. 

20 Temmuz 2016 rejiminde yapılan ve en az 1.056.000 kişiye (2018 sonu itibarıyla) karşı kamu görevinden ihraç, 
görevden uzaklaştırma, soruşturma başlatma işlemlerinin ve bu tablodaki yöntem ve araçların kişi üzerindeki 
kümülatif etkisinin pratik sonucu sosyal ölüleştirmedir (Socialcide). 

Bu sosyal ölüleştirme  (Socialcide) bireyin kendisiyle sınırlı değildir. Sosyal ölüleştirme  (Socialcide) eylemi; evlilik 
bağı bulunan, alt/üst soy bağı bulunan130, akrabalık bağı bulunan, medeni, sosyal, ekonomik bir bağı bulunan, 
doğmuş ya da doğmamış, ölmüş ya da ölmemiş herkesi kapsayabilmektedir. Bu kapsam tamamen sinsi bir 
Soykırım Terör Örgütünün keyfine bağlıdır. 

                                                      
129 https://twitter.com/hh8170/status/1199207447149367296?s=20 

130  https://www.haksozhaber.net/khk-ve-bylock-magduru-bir-ailenin-bitmeyen-cilesi-111137h.htm 
“Kaç yere yazdım CİMER, BİMER. Allah’ınız kitabınız için okuyun!” 

https://twitter.com/hh8170/status/1199207447149367296?s=20
https://www.haksozhaber.net/khk-ve-bylock-magduru-bir-ailenin-bitmeyen-cilesi-111137h.htm
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Bu sinsi örgütün soykırım kastıyla bu infazları gerçekleştirdiğinin en somut kanıtı131 infazların kamuoyuna “işten 
atma” gibi gösterilmesine rağmen132 gerçekteyse işten atmayla yetinilmediği, örgütlü cinayet, örgütlü işkence133, 
örgütlü tecavüz, boğazlama, örgütlü rehin alma, örgütlü 
örtbas, örgütlü sahtecilik, linç örgütleme, hürriyeti tahdit, 
inkar gibi sistematik eylemlerle ve kitlesel biçimde 
vatandaş ve soy bağlılarının KEYFİ, EBEDÎ, SEÇMECE 
SOSYAL ÖLÜ yapıldığı görülmüştür. 

Eğer soykırım kastı olmasaydı böyle bir vahşi sistematik 
işletilmeyecek, vatandaşlar sosyal ölüler yapılmaksızın 
sadece işten çıkarılabilecek ama yaşamaya devam 
edebilecekti. Onun yerine vatandaş ve doğmuş/doğmamış 
soy bağlıları bir ölüm koridoruna sokulmuştur. 

12. Nesilden nesilelik 

20 Temmuz 2016 rejiminin soykırım yönteminin kendine 
münhasır (sui generis) özelliklerinden birisi soykırımın SGK 
kodlarıyla, resmi olanların dışında başka yerlerde sinsi 
planlar için saklanan listelerle, güvenlik soruşturması 
kisvesi altında134 nesilden nesile135 aktarılmasıdır. 

Bu tablodaki tüm soykırım araç ve yöntemlerinin 
uygulanmasında; soykırım uygulamasına tabi tutulan 
vatandaşların alt/üst soy bağı ilişkisi, evlilik bağı ilişkisi 
veya akrabalık bağı ilişkisi gibi biyolojik ve yasal ilişkiler 
seçmece (adamına göre) biçimde bu vatandaşlara 
teröristlik dayatmak için birer bahane olarak kullanılmıştır. 

                                                      
131 https://twitter.com/hh8170/status/1052487932127272961?s=20 

‘’Engelli babanın engelli yavrusuna tatbik edilen vahşi SOYKIRIM SUÇU'nun 1 tanecik pratik örneğini görün!’’ 

132 https://www.youtube.com/watch?v=VWhpQSxHhrI ‘’Bekir BOZDAĞ: Suçludur diye değil idari tasarrufla ihraç ettik’’ 

133 https://twitter.com/hh8170/status/1199207447149367296?s=20 
‘’Tecavüz çetesi kurup yöneterek vatandaşa vahşice tecavüz eden/ettiren sapık tecavüz çetesi lideri Akif AKTAŞ’ı elbirliği ile 
kayıran Yusuf SEVİMLİ, Metin ASLAN ve iltisaklıları hakkında ihbar ve şikayet.’’ 

134 http://www.diken.com.tr/mulakat-ve-guvenlik-sorusturmasi-ile-yapilan-ayrimcilik/ 
“Ülkeyi bir bütün olarak görmüyorlar. Ülkede yaşayan her bireyi o ülkenin evladı vatandaşı olarak algılayamıyorlar” 

135  https://artigercek.com/haberler/hdp-li-gergerlioglu-khk-lar-nesilden-nesile-devam-edebilir 
'Darbe sonrası iktidar refleks olarak ihraç etti diye düşünmeyin.” 

https://twitter.com/hh8170/status/1052487932127272961?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=VWhpQSxHhrI
https://twitter.com/hh8170/status/1199207447149367296?s=20
http://www.diken.com.tr/mulakat-ve-guvenlik-sorusturmasi-ile-yapilan-ayrimcilik/
https://artigercek.com/haberler/hdp-li-gergerlioglu-khk-lar-nesilden-nesile-devam-edebilir
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Tüm davaların soruşturma dosyalarında, iddianamelerde, süregiden davaların ara kararlarında, yapılan ev 
baskınlarında, medyadaki linç örgütleme haberlerinde, Tuğamiral Cihat Yaycı tarafından icat edilen 
“FETÖMETRE Soykırım Suç Aleti”136 içindeki teröristlik dayatma bahanelerinde, soykırım uygulamalarına 
bahane oluşturan güvenlik soruşturmalarında, OHAL Komisyonu Reddiyelerinde, İdare Mahkemelerinin 
reddiyelerinde137 ve diğer teröristlik dayatma bahanelerinde çoğunlukla bu soy bağı ilişkilerinin kullanılması, 
ölmüş vatandaşların bile ihraç kisvesi altında keyfi ve ilkesizce soykırım uygulamasına138 tabi tutulması, 
böylelikle doğmamış bebeklerin doğdukları andan itibaren kodlanmasının (SGK kayıtlarına düşülen 36-38 
kodları) sağlanması, soykırımda sadece bugünle yetinilmediğini ve soykırımda nesilden nesilelik maksadının 
bulunduğunu göstermektedir. 

                                                      
136 https://twitter.com/AtiiSubeTR/status/1052306723246096386 

‘’Siz ne yaparsanız yapın, Fetömetre'den sıfır puan alsanız bile sizi yine de FETÖ'cü yapar atarız’’ 

137 https://www.memurlar.net/haber/829928/ 
‘’Kardeşine FETÖ davası açılan onbaşının atılmasına mahkemeden onay’’ 

138 https://twitter.com/hh8170/status/1157148133278670850?s=20 
Vefat sonrası, olmayan suç yalan ve soy bağı üzerinden ÖRGÜTLÜ'ce "seni yanlışlıkla öldürmüşüz" dendi.  

https://twitter.com/AtiiSubeTR/status/1052306723246096386
https://www.memurlar.net/haber/829928/
https://twitter.com/hh8170/status/1157148133278670850?s=20
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13. Keyfilik ve seçmecilik 

Bu tablodaki tüm soykırım araç ve yöntemlerinin uygulanmasında tam bir keyfilik ve seçmecilik (adamına görelik) 
hakimdir.139 

Aynı söz, yazı ve/veya fiil karşısında bazı şahıslara dokunulmazken hatta bu şahıslar terfi ve taltif edilir, bakan 
yapılır, büyükelçi yapılır, bilirkişi olarak istihdam edilirken bazı vatandaşlarsa derhal hürriyetlerinden ve bu 
tabloda belirtilen birçok hakkından mahrum bırakılarak bir ölüm koridoruna (sosyal linç, hedef gösterme, gözaltı, 
işkence, tutukluluk, mahkumiyet ve soy bağlılarını taciz vb.) atılırlar. 

Hatta örneğin iddianamesi henüz hazırlanmadığı için Sulh Ceza Hakimlerinin verdikleri “tutukluluğa devam” 
kararları nedeniyle uzayan tutukluluk süreleri, Cihat Yaycı’nın ürettiği Soykırım Suç Aleti olan FETÖMETRE 
Md 58’de “teröristlik” puanı dayatma kriteri olarak kullanılır. 

Bazı soykırım yöntem ve araçlarında, kimi vatandaşların “ben bu problemi yaşamadım” dediği durumlar da söz 
konusu olabilmektedir. Kimi vatandaşların bu tablodaki hak gasplarına muhatap olmasına rağmen kimi 
vatandaşlarınsa böyle sorunlarla karşılaşmaması soykırım uygulamalarında ayrımcılık, keyfilik ve seçmeciliğin 
de bir kanıtıdır.140 

En yaygın keyfilik; “terör örgütüyle iltisaklı” dayatmasıyla damgalanan bir okula teşvik verenlere terfi, öyle bir 
okuldan mezun şahsa bakanlık, Bank Asya Genel Md. yardımcısına SPK başkanlığı, Personel müdürüne, 
Merkez Bankası İK Genel müdürlüğü, ama okul ve banka müşterilerine soykırım uygulamalarında görülmektedir. 

Soykırım rejimindeki bu ayrımcı (Discriminative justice) ve keyfi (arbitrary justice) yargı ve ayrımcı idare, hukuk 
tanımama, anayasa ve yasa tanımama, benzer durumdaki kişilere çifte standart, iadelerde yargının öneminin 
olmadığını kanıtlayan tavassutlar141, kime teröristlik 
dayatılacağına keyfi biçimde ve hukuksuzluktan haz 
alarak142 yasa dışı hazırlanmış infaz listeleri üzerinden karar 
verme ve ona göre soykırım uygulamalarını tatbik etme, 
"siyasi soykırıma (Policide)" ve "ideolojik soykırıma 
(Ideological Genocide)" kanıtlarıdır. 

14. Nefret lisanı 

20 Temmuz 2016 rejiminde; bizzat TBMM tarafından da 
onaylanmış bulunan BM İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesinde yer alan 30 ana başlık ile alt başlıklarında 
belirtilen tüm insan hakları ve daha fazlası ihlal edilmiştir. 

Bu ihlallerin kamuoyunda tepki görmeyip hatta teşvik 
görmesinin en temel sebebi ise tarihteki diğer soykırım 
örnekleriyle de benzer biçimde, kullanılan nefret lisanının 
ürettiği linç atmosferi ve bu atmosferde bir takım çıkar 
gruplarının soykırım rejimine yaranma, böylelikle ilkesiz bir 
menfaat iş birliği yürütme çabalarıdır. 

Bilinçli seçilen ve hedef göstericinin kullandığı nefret 
lisanıyla, soykırım medyasının attığı linç örgütleyen 
manşetleriyle, soykırım tatbiki için toplumun daha fazla 
ayrışması ve tahriki sağlanır. 

                                                      
139 https://odatv4.com/buyukelci-yapilan-saban-dislinin-pasaportuna-da-damga-vurulacak-mi-08091805.html 

‘’Büyükelçi yapılan Şaban Dişli'nin pasaportuna da damga vurulacak mı?’’ 

140 https://www.avazturk.com/sasirtan-ihrac-fetocu-degilsin-dediler-ihrac-ettiler-35017h.htm 

141 https://youtu.be/vfpjBABFvOg 
Mehmet Metiner : Onlarcasının iadesini bizzat ben sağladım’ 

142 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201908311040054721-van-kayyumunun-genel-sekreteri-653-kisiyi-isten-attim-isten-atarken-
buyuk-keyif-aldim/ 
Van kayyumunun Genel Sekreteri: 653 kişiyi işten attım, işten atarken büyük keyif aldım 

https://odatv4.com/buyukelci-yapilan-saban-dislinin-pasaportuna-da-damga-vurulacak-mi-08091805.html
https://www.avazturk.com/sasirtan-ihrac-fetocu-degilsin-dediler-ihrac-ettiler-35017h.htm
https://youtu.be/vfpjBABFvOg
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201908311040054721-van-kayyumunun-genel-sekreteri-653-kisiyi-isten-attim-isten-atarken-buyuk-keyif-aldim/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201908311040054721-van-kayyumunun-genel-sekreteri-653-kisiyi-isten-attim-isten-atarken-buyuk-keyif-aldim/
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Nefret lisanı soykırım suçunun teorisinde ve hayata geçirilmesinde en temel araçtır. Nefret söyleminde 
vatandaşlar insan olarak görülmez (dehumanisation) ve virüslerle, hayvanlara özdeşleştirilir, mukayese edilirler. 
Bu benzetmeyi korona virüsünün yayılması sürecinde fiilen yaşadık. Eski bir Albay Ali Türkşen143, Prof. Ali Gür, 
Gürcistan büyükelçisi Ceren Yazgan, gazeteci Nedim Şener, Sebahattin Önkibar gibi kamuoyunda görünürlüğü 
yüksek olan birçok şahıs milyonlarca vatandaşı virüsten daha tehlikeli varlıklar gibi göstererek, milyonlarca 
vatandaş aleyhine linç örgütleyerek soykırım suçunun yaygınlaşmasına ve devamına ön ayak olmuşlardır. 

Toplumun okuyan kesiminde nefret lisanını kullanıp toplumsal ayrışmayı sağlayarak soykırımı kolaylaştıran 
yukarıdaki yüzlerin dışında en çok kullanılan bir başka grup da dini kimliği olan kişilerdi. 

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Abdulmetin Balkanlıoğlu gibi isimler bu 
grubun en önde gelenleriydi. Bu kişiler özellikle dini 
söylemlerle toplumu sistematik bir biçimde soykırımı 
mümkün kılmak üzere ayrıştırırken ürettikleri nefret 
söylemleriyle de toplumda onarılması yıllar alacak 
yaralara sebep oldular. 

İktidar sahiplerinin "nefret propagandalarının" ve 
"nefret söylemlerinin" sebep olduğu toplumsal etki ve 
ürettiği canavar ruh144 bir hunharlık, vahşet, sapıklık 
ve ahlaksızlık145 doğurdu. Bu söylemlerin ürünü 
olarak toplum o kadar parçalandı ki bir cenazenin 
ardından “gömseler bile çıkarır yakarız” diyecek 
kadar vahşileşti.146 

Daha hiçbir siyasi, ideolojik kimliği olmayan masum 
çocuklar öldüğünde dahi “umurumda değil”147 twitleri 
atacak, toplumun tepkisi karşısındaysa “hümanist 
olmak zorunda mıyız”148 diyerek hunharlıkta ısrar 
edecek kadar nefretle biçimlenmiş bir grup 
peydahlandı. 

Bireyler böyle vahşileşirken soykırım bürokrasisi ise 
bu nefret suçunu işleyerek toplumu ayrıştıran, 
ölüm/infaz listeleri hazırlayan, “karılarınızı nasıl 
koruyacaksınız”149 diyerek tehditler savurarak halkı 
kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ederek insanlığa 
karşı suçlar işleyen, toplumu ayrıştıran bireyler 
aleyhinde kanunların gerektirdiği yaptırımları 
uygulamayarak nefreti kurumsallaştırdı.150 

                                                      
143 https://twitter.com/aliturksen/status/1241988403601776644?s=20 

Ali Türkşen: ‘‘FETÖ’cü doktorlardansa Covid-19’u tercih ederim!’’ 

144 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1259736466726551552?s=20 
“Dibin dibinin bir sınırı varmış diye düşünmüştüm … Yokmuş..!” 

145  https://twitter.com/gergerliogluof/status/1260105336113049601?s=20 
“70 yaşında bir avukat şerefsizce: Eşini çıkarırız istersen!..” 

146 https://www.gercekgundem.com/guncel/180105/ulkuculerden-kan-donduran-tehditler-gomseler-bile-cikarir-yakariz Ülkücülerden 
kan donduran tehditler: “Gömseler bile çıkarır yakarız!” 

147 https://twitter.com/YzbDz/status/1258544576710586368?s=20 
“Umrumda değil…” 

148 https://twitter.com/YzbDz/status/1258782589919416321?s=20 
“Hümanist olmak zorunda mıyız?” 

149 http://www.cumhuriyet.com.tr/video/fatih-tezcandan-yeni-provokasyon-karinizi-cocuklarinizi-nasil-koruyacaksiniz-bizden-1738282 
Fatih Tezcan: "Zulalardan, listelerden, yaşanacaklardan haberiniz var mı? Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?" 

150 https://twitter.com/HuseyinAygun62/status/1260101716525101057?s=20 
"Karılarınızı, kızlarınızı öldüreceğiz" diyen Fatih Tezcan'a soruşturma yok. 

https://twitter.com/aliturksen/status/1241988403601776644?s=20
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1259736466726551552?s=20
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1260105336113049601?s=20
https://www.gercekgundem.com/guncel/180105/ulkuculerden-kan-donduran-tehditler-gomseler-bile-cikarir-yakariz
https://twitter.com/YzbDz/status/1258544576710586368?s=20
https://twitter.com/YzbDz/status/1258782589919416321?s=20
http://www.cumhuriyet.com.tr/video/fatih-tezcandan-yeni-provokasyon-karinizi-cocuklarinizi-nasil-koruyacaksiniz-bizden-1738282
https://twitter.com/HuseyinAygun62/status/1260101716525101057?s=20
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Medya ve kamuoyunun büyük kesimi, Sevda Noyan ve Fatih Tezcan gibi şahısların bahsettikleri infaz listelerini, 
MHP teşkilatının mensuplarının sergiledikleri tahrikleri “provokasyon, skandal” gibi sözcüklerle tanımlasa da 
buradaki daha büyük problem kamu bürokrasisinin bu eylemleri örtbas ederek, suçluları kayırarak suçları 
kurumsallaştırması oldu. 

Namusa, mala, mülke, cana tasalluttaki kurumsallaşma 20 Temmuz 2016 rejiminin temel karakteridir. Özellikle 
asker eşleri bu rejimde hedef gösterilmişlerdir.151 

Daha 15 Temmuz 2016 gecesi askeri lojmanların önünde toplanıp asker eşlerini, kızlarını isteyen sapık 
saldırganlar152 ve aradan 4 yıl geçtikten sonra hala “karılarınızı nasıl koruyacaksınız” diyen Fatih Tezcan gibi 
şahıslar ve mültesik grupları hep bu soykırım bürokrasisinin korumasındadırlar. Bir twit atanı sabaha karşı 
onlarca polisle, eller arkadan kelepçelenerek, çocuklarının ve komşularının gözlerinin önünde darpla, hakaretle 
derdest ettiren soykırım bürokrasisi toplumun namusunu, canını, malını tehdit eden suçluları kayırarak, 
kuruluşunda “fazilet rejimi” olarak kurumuş olan, kültürümüzde “en muteber nesne” olarak bilinen devleti gayri 
meşru bir örgüt haline dönüştürmektedir. 

Topluma nefret ve ayrımcılık pompalayanların yaydığı en yaygın söylemleri, kendilerine teröristlik dayatmasında 
bulundukları vatandaşların “mallarının ganimet, eşlerinin helal, cenazelerinin de leş” olduğu yönündeki 
söylemlerdi. 

Bu sapık söylemleri üreten sapık zihniyetlerini miting meydanlarında cüretkarca açıkladılar ve bunun üzerine 
çok sayıda cenazeye dini hizmetlerin verilmesi engellendi, definler için mezar yeri verilmedi, tutuklanan 
vatandaşların malları komşularınca ya da kamu personelince yağma ve talan edildi. 

Bu kadar hukuksuzluk karşısındaysa soykırım bürokrasisi tek tip bir reaksiyon gösterdi: 667 ve 696 sayılı 
KHK’larla insanlığa karşı suçları, işkenceyi, talanı, cinayetleri, tecavüzleri yasallaştırma, suçlulara yargı 
bağışıklığı imtiyazı getirme. 

                                                      
151 https://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/saygi-ozturk/vatan-haini-3-2663181/ 

Bize ‘’Darbeci Karıları’’ lakabını taktılar… 

152 https://www.hurriyet.com.tr/mhpli-acba-bunlarin-karilari-bize-helaldir-40241523 
'Bunların karıları bize helaldir' 

https://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/saygi-ozturk/vatan-haini-3-2663181/
https://www.hurriyet.com.tr/mhpli-acba-bunlarin-karilari-bize-helaldir-40241523
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“Aldığınız suç duyurularına işlem yapmayın”153 denilerek veya başka yöntemlerle Soykırım bürokrasisinin  
tahakkümü altına sokularak, Perinçek’in ifadesiyle “siyasetin köpeği” şeklinde algılanan hukuk sisteminin 
temsilcisi ve hakların savunulmasını sağlamaktan sorumlu yargı mensupları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 
Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu gibi üst düzey anayasal organlar ile yürütmenin alt organları durumundaki 
valilikler, emniyet teşkilatı, Kamu Denetçiliği Kurumu, TİHEK, ilgili bakanlıklar da vatandaşların şikayet 
dilekçelerini 4 yıl boyunca işleme koymayıp suçluları kayırdı, suçları himaye etti. 

Diğer yandan resmi makamlara ihbarda, suç duyurusunda bulunulduğunda, hukuksuzluklar ve işlenen suçlar 
ihbar edildiğinde gelen cevabi yazılarda da vatandaşın onuruna tecavüz eden nefret lisanı çekinmeden kullanıldı. 
Soykırım için hedef seçilen kişilerin isimlerinin önüne teröristlik dayatmaları yazıldı. Aynı yöntem katmerli 
teşditlerle soykırımın medya unsurlarında kullanıldı.154 

Böylece Cumhuriyet rejimi yerine bir anayasasızlık hali ve kalıcılaşmış OHAL rejimi getirilmiş oldu.155 

15. Mekandan bağımsızlık 

20 Temmuz 2016 rejiminde; kamu teşkilatına bir soykırım iradesi hâkim olmuştu ve kendi vatandaşına devlet 
terörü tatbik eden bu soykırım iradesinin 1,5 milyondan fazla vatandaşa keyfi teröristlik dayatması sonucunda; 
bu vatandaşların ve seçmece soy bağlılarının medeni, onurlu ve insanca yaşama hakları gasp edilmiştir. 

Bu hak ve hürriyet gaspında hedef alınan vatandaşların Türkiye’de veya dünyanın başka bir yerinde bulunuyor 
olması da önemsizdir. Soykırım iradesinin elinin ulaştığı her yerde soykırım uygulama araç ve yöntemlerinden 
mümkün olan tüm maddeler tatbik edilmiştir ve halen edilmektedir. 

16. Ayrımcılık ve İzolasyon 

Birleşmiş Milletler şartında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde, Anayasada, yasalarda, mevzuatta, dini, 
ahlaki, milli ve insani değerlerde yasaklanmış olmasına rağmen; şahıs, şahsın alt/üst soy bağlıları, şahısla evlilik 
bağı olanlar ile akrabalık bağı olanlar, keyfi ve seçmece biçimlerde ve çok çeşitli alanlarda ayrımcılığa, sosyal 
izolasyona maruz bırakılarak kişilikleri çeşitli kategorilerde öldürülür.156 Hastanelerde, kamu kurumlarında, hak 
arama süreçlerinde ve hayatın tüm alanlarında diğer vatandaşlarla birlikte eşit tutulmaları ve kamu hizmeti 
almaları engellenir157, ayrımcılığa tabi tutulurlar. 

                                                      
153 http://www.ankara.adalet.gov.tr/sayfalar/duyuru/egitim-sosyal-isler/uygulamadabirlik.pdf 

Dz.K.K.: “Yapılan suç duyuruları üzerinden soruşturma işlemleri işlem makamındaki personelin moral ve motivasyonunu olumsuz 
etkiliyor.” 

154 https://veryansintv.com/azili-fetocu-msbyi-nasil-trolledi/ 
“…en azılı firari teröristlerinden biri olan…” 

155 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdogan-normal-zamanlarda-yapamayacagimiz-seyleri-yapabilme-gucune-sahip-olduk-
604130 
Erdoğan: Normal zamanlarda yapamayacağımız şeyleri yapabilme gücüne sahip olduk 

156 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1079226582118686720?s=20 
“Hastaneye dahi gidemiyoruz iki çocuğum var, ne yapalım ölelim mi istiyorlar? 

157 http://www.diken.com.tr/uzmanligini-vakifta-yapmak-icin-tusa-giren-hekim-khkli-diye-tercih-yapamadi/ 
TUS’a giren hekime ‘KHK’lı’ diye tercih yaptırılmadı. 

http://www.ankara.adalet.gov.tr/sayfalar/duyuru/egitim-sosyal-isler/uygulamadabirlik.pdf
https://veryansintv.com/azili-fetocu-msbyi-nasil-trolledi/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdogan-normal-zamanlarda-yapamayacagimiz-seyleri-yapabilme-gucune-sahip-olduk-604130
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdogan-normal-zamanlarda-yapamayacagimiz-seyleri-yapabilme-gucune-sahip-olduk-604130
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1079226582118686720?s=20
http://www.diken.com.tr/uzmanligini-vakifta-yapmak-icin-tusa-giren-hekim-khkli-diye-tercih-yapamadi/
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17. Hunharlık ve Tedhiş 

20 Temmuz 2016 rejiminin ilk dakikalarından itibaren gerçekleştirilen keskin nişancı cinayetleri, köprüde 
öğrencileri boğazlama, kitlesel ve örgütlü işkenceler, adam kaçırıp aylarca işkence etmeler158, soykırım 
kurbanlarına karşı sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlardaki saldırılarda hep hunharlık 
bulunmaktadır. 

Soykırımın diğer unsuru olan tedhiş; işkenceyle, adam kaçırmayla, mobbingle, işten atmayla, yalan haberler 
yapıp itibarsızlaştırmayla, medyadaki soykırım tetikçi unsurlarını kullanarak aleyhte linç örgütlemeyle, toplumdan 
izolasyonla, Sulh Ceza Hakimliği gibi bağımlı bir yargı mekanizmasını hürriyetleri ve mülkiyetleri keyfi tahditte 
ve hakları gaspta kullanmakla gerçekleştirilmektedir. 

Tedhiş devletin resmi haber ajansı ve güdümlü medyaya ait televizyonlardan işkence görüntüleriyle başladı ve 
çok çeşitli diğer yöntemlerle devam etti. Bu işkence görüntülerinde maksadın, önceden hazırlanmış soykırım 
uygulama listeleriyle hedef olarak seçilmiş vatandaşları ve onların soy bağlılarını hunharca yok etmek olduğu 
da zamanla ortaya çıktı. 

Dilekçe veren, millet vekiliyle görüşmek isteyen, öğretmenler gününü kutlayan, bir tutuklunun eş ya da 
çocuklarının halini soran, onlara yiyecek ikram eden, avukat bulmaya çalışan, tüm sosyal devlet haklarından 
mahrum bırakılmışken yiyeceğini temin edebilsin, kirasını ödeyebilsin de yaşayabilsin diye maddi yardımda 
bulunan, bir tweet atan, bir röportaja çıkan, “masumum” diyen, masumun masum olduğunu ifade eden herkes 
ya hayatından ya hürriyetinden mahrum bırakıldı. Böyle yöntemlerle toplum tedhiş edildi. 

Kullanılan yöntemler genellikle içinde bulunulan ana tesir etmekteydi, ancak Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı 
bir yöntem bu hunharlığı ve tedhişi gelecek nesillere aktarıyordu: Her 15 Temmuz yıldönümünde okullarda 
öğrencileri zehirleyecek, nefret söylemlerini diri tutacak faaliyetler planlanarak icra edildi. Bu faaliyetlerde 
özellikle soykırım kurbanı askerlerin öğretmen eşleri görevlendirilerek acı çektirildi. 

18. İşkence 

Soykırım suçunun evrensel tanımında yer aldığı biçimiyle “hedef seçilen kitlenin yaşam koşullarını zorlaştırma” 
uygulaması kapsamında 20 Temmuz 2016 rejiminde rutine dönüşen en bariz uygulamalardan birisi sistematik 
işkence oldu. 

 İşkence için özel işkence timleri oluşturuldu. 
 İşkence merkezleri oluşturuldu. 
 İşkenceyi karartıp işkenceciyi kayıran savcılar ve hakimler terfi ve taltif edildi 

                                                      
158 https://www.hrw.org/tr/news/2020/04/29/341404 

“… devlet aktörleri tarafından kaçırıldığını, … gözaltına alınmadan ve tutuklanmadan önce dokuz ay boyunca işkence gördüğünü 
… hapishanede ziyaret edildiğini ve iddialarını geri çekmesi için … tehdit edildiğini iddia ediyor.” 

https://www.hrw.org/tr/news/2020/04/29/341404
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 İşkence yapmayana "İşkence yapmazsan seni terörist yaparım!" denildi.159 
 Örneğin Ali Türkşen isimli şahıs “domuz bağına vurduk, başımızda Tuğamiral Turhan Ecevit vardı” diyerek 

televizyon programında örgütlü işkenceyi itiraf etmesine rağmen, ihbarda, suç duyurusunda şikayette 
bulunduğunuzda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı CİMER aracılığıyla “hayır, işkence yok, ihbar eden şahıs 
bunu kurumu itibarsızlaştırmak için yapıyor, ihbarına itibar edilmez” diyerek itirafı bile kararttı.160 

 Eğer suç duyuruları bir şekilde işleme konulursa bir yandan soykırımın medyadaki tetikçi unsurları sosyal 
linç örgütledi161 diğer yandan da soykırım bürokrasisi devreye girip müdahale ederek işlemlerin geri 
alınmasını sağladı. 

 İşkenceler, soykırım kurbanı olarak hedef gösterilen vatandaşlar topluma “terörist, vatan haini, dinsiz, 
münafık, kafir, köpek, böcek, fare, malları ganimet, eşleri helal” gibi vahşi ve sapık nefret söylemleriyle bütün 
halinde sunulduğu ve soykırım terminolojindeki tanımıyla insan görülmediği (dehumanisation) için eşlere, 
eşlerinin ve çocuklarının huzurunda162 tecavüze varan hunharlıkla yapıldı.163 

“Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme” özellikle kollukta, gözaltında, cezaevi 
hücrelerinde, özel yapılan işkence merkezlerinde bedensel-şiddet, eziyet, kötü muamele, aile fertlerine (eşine164, 
çocuklarına165, annesine) tecavüz ve saldırı ile tehdit166, dayak, aletle can yakma, acıtma, ıstırap verme, havasız 
bırakma/boğma, fiili veya copla tecavüz167,, aç ve susuz bırakma, uyutmama vb. yöntemler soykırım rejiminde 
çok sıklıkla, teşvikle, inkarla, örtbasla, örgütlüce (ve örgütlü olarak) uygulandı. 

İşkence sonuçları devletin resmi haber ajansından yayınlanarak toplumsal tedhiş sağlandı. 

Bir yandan Türk ve dünya kamuoyu “Türkiye’de işkence yoktur”168 denilerek bizzat Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 
tarafından kandırılırken diğer yandan soykırım suçunu devletleştiren 667 ve 696 sayılı KHK’larla katil ve 
işkenceci hem kamu görevlilerine hem de sivil çetelere yargı bağışıklığı getirildi. 

Hatta savcılar bu cinayet ve işkencelere “yok” diyemeyip insanlığa karşı işlenen suçların varlığının delili olarak, 
bu hukuksuz ve aynı zamanda soykırım kanıtı olan KHK’ları bahane göstererek “işkence var ama onu 
meşrulaştıran KHK da var” diyerek örtbas ettiler. Bu döngü, bürokrasinin işkence başta olmak üzere insanlığa 
karşı suçlardaki ve bilhassa soykırım suçundaki örgütlülüğünün kanıtı oldu. 

                                                      
159 https://twitter.com/hh8170/status/1254115803852652545?s=20 

"İşkence yapmazsan seni terörist yaparım!" 

160 https://twitter.com/hh8170/status/1256490448371232768?s=20 
Ali Türkşen "İşkence yaptık, hürriyeti tahdit ettik, domuz bağına vurduk, elebaşımız da Turan Ecevit'ti"; MSB, Genelkurmay 
Başkanlığı, Dz.K.K.lığı, Ankara CBS’lığı, ihbarı alan Sulh Ceza Hakimliği vb "Hayır yapmadın" 

161 https://veryansintv.com/azili-fetocu-msbyi-nasil-trolledi/ 
“Dosyanın Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarına gelmesinin ardından hemen müdahale edildiği ve herhangi bir işlem 
yapılmadığı” 

162 https://odatv4.com/yok-boyle-bir-taniklik-1401181200.html 
Günlerce işkenceden sonra bana, “karınla oruç bozarız” dediler. 

163 https://youtu.be/PH73saNMgpY 
15 Temmuz'da işkence! İşkence altında imzalatılan ifadeler! İnsanları aileleri ile tehdit eden işkenceciler! 

164 https://twitter.com/KeskinEren1/status/1134084555621752832?s=20 
‘’5 Aylık hamile ilken, çırılçıplak soyulup’’ otur- kalk’ işkencesine tabi tutulan bir kadın’’ 

165 https://artigercek.com/haberler/ankara-emniyeti-nden-taciz-aciklamasi-babasi-feto-cu 
Ankara Emniyeti'nden taciz açıklaması: 'Babası FETÖ'cü' 

166 https://www.evrensel.net/haber/399219/ankara-emniyetinde-yine-gozaltina-iskence-iddialari-sikayetler-rapora-yansitilmadi 
“Konuşmazsanız tırnaklarını kerpetenle keseceğiz” 

167 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201905281039184819-ankara-barosu-emniyette-5-kisiye-iskence-yapildi/ 
‘’konuşmazlarsa jopu makatlarına sokulmakla tehdit edildiklerini…’’ 

168 http://www.basin.adalet.gov.tr/Etkinlik/bozdag-cezaevlerinde-iskence-kesinlikle-yoktur Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beyaz TV 
Canlı yayınında Latif Şimşek'in sorularını yanıtladı. “Kim Türkiye’nin cezaevlerinde işkence var diyorsa yalan söylüyordur, iftira 
ediyordur.” 

https://twitter.com/hh8170/status/1254115803852652545?s=20
https://twitter.com/hh8170/status/1256490448371232768?s=20
https://veryansintv.com/azili-fetocu-msbyi-nasil-trolledi/
https://odatv4.com/yok-boyle-bir-taniklik-1401181200.html
https://youtu.be/PH73saNMgpY
https://twitter.com/KeskinEren1/status/1134084555621752832?s=20
https://artigercek.com/haberler/ankara-emniyeti-nden-taciz-aciklamasi-babasi-feto-cu
https://www.evrensel.net/haber/399219/ankara-emniyetinde-yine-gozaltina-iskence-iddialari-sikayetler-rapora-yansitilmadi
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201905281039184819-ankara-barosu-emniyette-5-kisiye-iskence-yapildi/
http://www.basin.adalet.gov.tr/Etkinlik/bozdag-cezaevlerinde-iskence-kesinlikle-yoktur
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Bu iş birliğiyle “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine 
bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı 
niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler için de her türlü fiilleri nedeniyle hukuki, 
idari, mali ve cezai sorumlulukları ortadan kaldıran" bir düzenleme getirilmiştir. 

 

19. Sinsilik ve sistematik aldatma 

Bu soykırım uygulama araç ve yöntemleri sistematik biçimde tatbik edilirken; soykırım suçluları ve sorumluları, 
medyadaki işbirlikçileri, soykırım uygulamalarının menfaat odakları, sanki bunlar hiç yokmuş da KHK’larla, 
soruşturmalarla, fişlemelerle169 (sonuçları itibarıyla soykırım uygulama listeleri mahiyetindedirler), bakan 
kararlarıyla yapılanlar sadece işten atmaymış gibi göstererek Türk ve dünya kamuoyunu mütemadiyen aldatırlar. 

Hatta birçok durumda işkence ile dayatılan birtakım itirafname kisvesiyle basına servis edilen sahte tutanaklar 
yanında bizzat bilirkişi ve tahkikat heyetlerince sahte raporlar düzenlenmiş, kolluk ifadeleri üretilmiş, üretilen 
kolluk ifadeleri ifade sahibine bile gösterilmeden işleme konulup o fabrikasyon ifadelerle170 insanların soykırım 
uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 

Sinsice uygulanan yöntemlerden birisi de para, makam, emekliliğine müsaade edilmesi, hakkındaki birtakım suç 
dosyalarının karartılması vb karşılığında kısaca “rüşvetle müfterilik” yapma şeklinde ortaya çıktı. Bu kişilerin, 
kullanışlı oldukları sürece, uydurdukları her şey “kayıtsız şartsız doğruymuş” ön kabulüyle soykırım 
uygulamalarında kullanıldı. Kullanışlılık miatları dolunca onlar da KHK veya Bakan Kararıyla ihraç edildiler.171 

Yine uluslararası heyetlerin cezaevlerinde yapacağı incelemeler öncesi tüm cezaevlerinde işkence izlerinin yok 
edilmesi emri verilmiş, heyetler ancak bu emirden sonra cezaevlerini ziyaret edebilmiştir. 

20. Aleyhte linç örgütleme (ülke, kurum, medya, sapık troller) 

Soykırım kurbanı bir vatandaşın infaz sürecinde onu itibarsızlaştırmak ve toplumu aleyhinde örgütlemek için 
resmi kurumlardaki kamu görevlileri ve medyadaki soykırım tetikçisi unsurlar ile sapık troller örgütlü hareket 
etmektedirler. 172 

                                                      
169 https://twitter.com/eacarer/status/1144210329540399105?s=20 

‘’Öğretim üyesi olmak isteyenler akrabalarıyla ilgili özel bilgi toplamak ve bunları bildirmek zorunda.’’ 

170 http://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/224091-itirafci-dan-itiraf-ibrahim-gokcek-le-ilgili-soylediklerim-carpitildi 
“İfadenin bitmiş halini gördüğümde her dediğimin savunduğumun çarpıtıldığını gördüm. Hatta demediğim bazı şeyler bile 
eklenmiş…” 

171 https://twitter.com/hh8170/status/1016419001512099846?s=20 
Haşhaşilik üzerine bilgi notu hazırladı, AKP genel merkezinde çalıştı, Binali Yıldırım adına makale yazdı, kullanıldı ve raf ömrü 
dolunca ihraç edildi. 

172 https://twitter.com/hh8170/status/1052487920584728577?s=20 
Soykırım suçunda kayfiliğin kanıtı (ARBITRARY GENOCIDE) 

https://twitter.com/eacarer/status/1144210329540399105?s=20
http://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/224091-itirafci-dan-itiraf-ibrahim-gokcek-le-ilgili-soylediklerim-carpitildi
https://twitter.com/hh8170/status/1016419001512099846?s=20
https://twitter.com/hh8170/status/1052487920584728577?s=20
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Aleyhte linç örgütlemede en çok kullanılan unsurlar medyadaki soykırım tetikçisi unsurlar ile sapık trollerdir. Bu 
unsurlara ara ara yalan haberler yaptırılarak kamuoyunda tedhiş canlandırılır ve seçilen vatandaşlar 
kamuoyunda hedef gösterilir ve aleyhlerine linç örgütlenir. 

Hakkını aramak, hakkını ve kendini savunmak, masumların 
haklarını savunma adına bir küçük katkıda bulunmak için 
örneğin bir tweet atarsa hemen tedhiş atmosferinin ürünü 
olarak o kişi aleyhinde standart küfür, hakaret, iftira, tehdit, 
şantajlarla, “teröristlerin avukatı” sloganlarıyla linç örgütleme 
faaliyeti organize edilir, sosyal linç başlatılır. 

Ancak bu linç sadece medya ile sınırlı değildir. Bu örgütlü linç 
faaliyetlerine savcılıklar, devlet adamları, kurumlar da iştirak 
eder. Bu noktada sosyal medyanın sapık trolleri kullanılarak 
devletle sapık troller birbiriyle iltisaka girer. 

Vatandaşı linç etme kastıyla hareket eden bu örgüt unsurlarının 
hazırladıkları resmi yazıların ve basına servis edilen haberlerin tamamı bir bütün halinde linç örgütleme sürecidir 
ve bu süreç soykırım uygulama mekanizması içinde hem döngüsel hem de en aktif eylemlerin gerçekleştirildiği 
süreçtir. 

Linç örgütleme sürecinin şiddet ve acımasızlığı vatandaşın soykırım karşısında ses çıkarması, hukukun geri 
getirilmesini istemesi, hakkını ararken resmi makamları veya kamuoyunun vicdanını uyarmadaki etkililiği ile 
doğru orantılıdır. 

Eğer bir vatandaşın sesi kamuoyunda duyulmaya, yankı bulmaya, dikkat çekmeye başlıyor ve bu hak arama 
çabaları arka plandaki sinsi bir Soykırım Terör Örgütünün menfaatlerine zarar veriyorsa bu vatandaşın hayatı 
ya da hürriyeti derhal tahdit edilmiştir. Bu tahditlerle eş zamanlı olarak imtiyazlı bir zümreye dönüştürülen kamu 
görevlilerinin örgütlemesiyle soykırım tetikçisi medya unsurlarıyla linç örgütlemek üzere yalan haberler yapılarak, 
sosyal medyada da kayırılan sapık trollerle tehdit ve hakaretler eşliğinde örgütlü linç yürütülür. 

Bu linçler, devletle sapık trolleri iltisaklayan “örgütlü eylemler” olarak soykırım teorisindeki “örgütlülük” unsurunun 
da bir başka kanıtıdır. 

21. Aleyhte linç örgütleme (uluslararası) 

Soykırım tatbiki maksadıyla bir vatandaş aleyhinde yapılan "linç için hedef gösterme" ve "aleyhte linç örgütleme" 
faaliyetleri yurt içiyle sınırlı kalmaz, aynı örgütlü linç uluslararası platformlar manipüle edilerek de yürütülür. 

Devlet imkanları, tetikçi medya unsurları kullanılarak; iftirayla, işkenceyle, türlü hile ve sahtekarlıkla, yalan 
haberlerle, müfteri savcıların hazırladıkları sahte iddianamelerle173, sosyal medya üzerinden sapık sanal 
mahlukatla (trollerle), tetikçi medya unsurlarıyla infaz edilemeyen vatandaş son çare olarak uluslararası aranan 
TERÖRİSTLER listesine174 sokuşturulur ve başına da rüşvet mahiyetinde ödül konulur. 

22. Aleyhte linç örgütleme (hürriyeti tahdit) 

Bir yandan örgütlü sosyal linçle vatandaş itibarsızlaştırılırken; diğer yandan da mümkünse kişinin kendisinin, 
birçok durumdaysa evlilik bağı bahane edilerek eşinin, alt/üst soy bağı bahane edilerek çocuklarının veya ana-
babasının, akrabalık bağı bahane edilerek kardeşlerinin hürriyetleri de onları rehin almak suretiyle fiilen ve 
keyfice tahdit edilir. 

Vatandaşın kendisinin dışındaki üçüncü şahısların duruşma salonlarında, sokakta, alışveriş merkezlerinde, 
evinin kapısının önünde, noterde, okulda ve sair hayatın her alanında linç edilmesi dışında pasaportlarına 
konulan yasa dışı ve keyfi tahditle rehin alınmalarının sonucunda bu vatandaşlar Türkiye dışında bile 
yaşayamayacak, yuva kuramayacak175 hale getirilir. 

                                                      
173 https://twitter.com/hh8170/status/1215890795900866560?s=20 

“YALANI davaya dönüştürdüler. Şimdi ÖRGÜTLÜ SAHTEKARLIĞI kamuoyuna duyurduğum twitlerime engelleme!” 

174 https://twitter.com/hh8170/status/1196784381379121154 
İnfaz edemediğini rüşvetle infaz ettirmek için TERÖRİST listesine sokuşturma. 

175 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1129085711028764672?s=20 
“Nişanlımın bekarlık kâğıdı alması için pasaportum olmalıymış!” 

https://twitter.com/hh8170/status/1215890795900866560?s=20
https://twitter.com/hh8170/status/1196784381379121154
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1129085711028764672?s=20
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Bu uygulamada yegane bahane aradaki evlilik, soy ve akrabalık ilişkisidir176. Bu ilişkiler üzerinden yapılan sosyal 
ölüleştirme  (Socialcide) eylemleri de soykırım suçunun kanıtlarından birisidir. 

23. Sosyal Güvenlik'ten mahrumiyet 

Ekonomik tüm gelir yolları tıkanmak suretiyle ölüm 
koridorunda açlığa mahkûm edilen177  (Holodomor) 
vatandaşın sosyal güvenlikten mahrumiyeti artık yaşama 
kanallarının tamamının kesilmesi demektir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında kodlandıkları, her türlü 
sağlık güvencesi hakları ve maddi manevi güvenceleri keyfi 
ve seçmece biçimde gasp edildiği178 için sosyal devletin 
vatandaşlarına vermek zorunda olduğu hizmetlerden istifade 
etmeleri engellenir, yaşayan ölülere (Living Dead) 
dönüştürülürler. 

Örneğin; vatandaş sosyal güvenlik hakkının gasp 
edilmesinden dolayı bir eczanede ilaç bile yazdıramaz hale 
getirilir. 

24. Hürriyetleri keyfi tahdit 

Kendilerine bir müfteri şahıs beyanıyla, bir Soykırım İnfaz 
Listesi olan fişleme listesiyle, bir imtiyazlı zümre mensubunun 
dayatmasıyla adli soruşturma açılan vatandaşların başına ilk 
gelen şey gözaltına alınma suretiyle hürriyetlerinin keyfi 
tahdit edilmesi oldu. 

Gözaltı, kolluk mülakatları adı altında işkence, sonrasında 
savcılık ve Sulh Ceza Hakimliği kararıyla da keyfi tutuklamalar gerçekleştirildi. Ardından yapılan yargılamalarda 
çoğunlukla tutukluluğa yani hürriyeti keyfi tahdide devam edildi. 

Yargılamalar sonrasında bir kısım sanıklar mahkum oldu. Ancak infazlar uygulanırken adli adımlar ve özellikle 
Yargıtay süreci keyfi biçimde uzun tutuldu. 

Bu keyfi uzatma devam ederken birçok mahkumun; İnfaz Süreleri dolmuş olmasına rağmen sadece Yargıtay 
sürecinin tamamlanmadığı bahanesiyle hukuka ve yasalara aykırı biçimde ve yargı yollarındaki basamaklar 
tüketilmişken bile üretilen çeşitli bahanelerle hürriyetlerinin gaspı sürdürüldü.179 

Tahdit edilen hürriyetler sadece bedeni hürriyetle sınırlı değildi. Fikirler, ağızlar her şeyin hürriyeti tahdit 
ediliyordu. 

                                                      
176 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/morbeyini-cokertti-isine-donemedi-40952235 

“Kardeşinizde ByLock var” denilerek, açığa alındı. Üçüncü kardeşleri de ailesinden iki kişi ihraç edildiği için meslekten çıkarıldı.” 

177 https://www.youtube.com/watch?v=bXGmaxAdjOs 
‘’Bir soykırım gibi insanlar açlığa mahkum edildi’’ 

178 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1079226582118686720?s=20 
‘’hastaneye dahi gidemiyoruz’’ 

179 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1206174209363390464?s=20 
Yaş: 62, hürriyeti tahdit bahanesi Bank Asya'ya 100 TL yatırmak ve 2 kişinin pasta istemesi 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/morbeyini-cokertti-isine-donemedi-40952235
https://www.youtube.com/watch?v=bXGmaxAdjOs
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1079226582118686720?s=20
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1206174209363390464?s=20
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Hatta Cihat Yaycı isimli şahsın uydurduğu FETÖMETRE Soykırım Suç Aletinde, iddianamelerde, soruşturma 
belgelerinde vatandaşların evlilikleri, çocuklarına verdikleri isimler bile180 bir soykırım bahanesi olarak kullanıldı. 

  

                                                      
180 https://twitter.com/AtiiSubeTR/status/1040862325098594306 

FETÖMETRE SOYKIRIM MADDESİ-60 : "Çocuk/Çocuklarının 2 isimli olması" 

https://twitter.com/AtiiSubeTR/status/1040862325098594306
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25. Toplumsal izolasyonla yaşayan ölüye dönüştürme 

Soykırım için hedef gösterilen vatandaş toplumun her katmanında izolasyona181 maruz bırakılır. 

Ekonomik olarak öldürülen vatandaşın toplumdan izole edilmesi kişinin maddi varlığından başka sosyal varlığını 
da öldürme çabasıdır.182 

Bu kapsamda çok basit görülen ama kişinin sosyal varlığı ve aile bütünlüğü açısından önemli sayılabilecek "Okul 
aile birliği toplantısına" girmesi, mahalledeki bir caminin derneğine üye olması bile engellenir. 

                                                      
181 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1079090509774237696?s=20 

‘’ 5 yaşındaki masum çocukla oynamıyorlar, okulda dışlamışlar’’ 

182 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1162261078513836034?s=20 
“Köyümüzde evimizi taşladılar” 

https://twitter.com/gergerliogluof/status/1079090509774237696?s=20
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1162261078513836034?s=20
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26. Geçmişte yoklaştırma 

Kişiyi toplumda izole etme, toplumda yoklaştırma sadece şimdiki zamanla sınırlı değildir. İnfaz edilen masum 
vatandaşların biyografisinden ve kurumsal tarihçelerden, kurum yayınlarından soykırım için seçilen vatandaşın 
varlığını gösteren bilgiler silinir veya karartılır. Eğer bu bilgilerde SOYKIRIM suçlularının aleyhine olanlar varsa 
KARARTMA özellikle yapılır. 

Örneğin Deniz Kuvvetleri Komutanlığının dünya kamuoyuna açık “2015 Strateji Belgesi” kitabını hazırlayan 
çalışma grubunun isim listesi bu yöntemle karartılmıştır. 

Aynı karartma iddianamelerde, tahkikat ve bilirkişi raporlarında, soykırım kurbanlarının lehine delil teşkil eden 
kamera kayıtlarında, tanıkların ifade tutanaklarında da yapılır. 

27. Aleyhte sahtekarlık 

Soykırım için hedef seçilerek kendilerine teröristlik dayatılacak vatandaşların aleyhlerinde delil bulmak savcıların 
sorumluluğundadır. Ancak savcılar ve o vatandaşlara soykırım uygulamasını gerçekleştirmekten sorumlu kamu 
görevlileri böyle bir dayatma için delil bulamadıklarından iddianamelerde, tutanaklarda, tahkikat raporlarında, 
bilirkişi raporlarında, ceride ve jurnallerde, tanık ifadelerinde183 hatta mahkeme dosyalarının üzerine, vatandaşa 
kötü muamele yapılabilsin diye sahte kodlar yazarak örgütlü sahtekarlık yaparlar. 

 

                                                      
183 http://yeniyasamgazetesi.info/iftiraci-imamlar-simdi-pisman/ 

‘’Komisyondaki imamlar, ihraç edilmesi gereken imamlar hakkında yalan ifadeler vererek, ihraç edilmelerini sağladı.’’  

http://yeniyasamgazetesi.info/iftiraci-imamlar-simdi-pisman/
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Bu sahtekarlıkların yapılmasında özellikle “sapık” karakterli kamu görevlilerinden oluşturulan işkence çeteleri de 
özel işkence odalarında gerçekleştirdikleri örgütlü işkence ve tecavüzlerle vatandaşlara sahte mülakat formları 
imzalatırlar. Bu sahte mülakat formları iddianamelere konulurken altlarında o sahte formları hazırlayanların 
adları, sicil numaraları, mülakatın yapıldığı yer, tanık, onaylayan, kaleme alan gibi bilgiler ise olmaz. 

28. Evden kovma 

Kamu görevlileri Soykırım İnfaznameleri olan KHK veya Bakan Kararlarıyla infaz edilir edilmez 15 gün içerisinde 
evlerinden kovuldular. İkaz yoktur, ihbar yoktur, savunma hakkı yoktur. Bir gece yarısı soykırım uygulamasına 
maruz kaldıkları kendilerine tebliğ edilir ve çoluk çocuklarıyla birlikte sokağa atılırlar. 

Diğer yandan toplum; sinsi bir Soykırım Terör Örgütünün ve soykırım iradesinin temsilcisi olan imtiyazlı zümre 
kabul edilen devlet adamlarının direktifleri doğrultusunda tedhiş edilir. 

Bu tedhişin ürünlerinden biri de soykırım için hedef gösterilen vatandaşlarla onların soy bağlılarının (evlilik, alt/üst 
soy bağı, akrabalık bağı) ikamet ettikleri semtte, mahallede, sitede, apartmanda artık tutunamaz hale 
getirilmeleridir. Toplumsal tedhişle vatandaşlar artık o mahallede oturamaz hale getirilir, aleyhlerine örgütlenen 
linç sonucu evleri taşlanır, taşınmaya zorlanır, kirada oturuyorlarsa evlerinden kovulurlar. 

29. Yer vermeme 

Bulundukları yerlerden kovulan vatandaş başka bir yere taşındığında da kimliğini gizlemek zorunda bırakılır. 
Ancak bu durum da onun hayatını idame edecek bir yer bulmasına manidir. Toplumu tedhiş eden soykırım 
iradesinin direktifleri doğrultusunda soykırım için hedef gösterilen, “terörist” dayatmasıyla KHK metinlerinde tüm 
dünyaya afişe edilen vatandaşların ve onların soy bağlılarının ev kiralamaları engellenir184, ev satın almaları 
engellenir. 

                                                      
184 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1141438623105146882?s=20 

‘’KHK’ lı oldugumuzu öğrendiklerinde kiralamaktan vazgeçiyorlar.’’ 

https://twitter.com/gergerliogluof/status/1141438623105146882?s=20
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Hatta yer vermeme öyle vahşice uygulanır ki bu vatandaşlar öldüklerinde cesetlerine dahi kabristanda defin yeri 
verilmesi engellenir. Bundan dolayı kabristanlar dışında evlerinin bahçesine, bir dağın yamacına defnedilen çok 
sayıda vatandaş olmuştur. 

30. Araç kiralatmama 

Vatandaşlar sadece kamu görevlilerinin örgütlü iş birliğiyle ve sadece kamu hizmetleriyle muhatap oldukları 
alanlarda sosyal ölülere dönüştürülmedi; hayatın tüm katmanlarında ölüleştirildi. Bunlardan birisi de ücret 
karşılığı sunulan basit bir araç kiralama hizmetini alma hakkının dahi SEÇMECE biçimde gasp edilmesi oldu. 

31. Kan bağışını engelleme 

Soykırım teorisinde yer alan maddelerden birisi de "dehumanisation" yani insan saymama maddesidir. 

Bu kapsama giren soykırım uygulamalarından birisi de soykırım uygulamasına maruz bırakılan ve kan bağışında 
bulunmak isteyen bir vatandaşın kanının uluslararası bir yardım örgütü niteliği taşıyan Türk Kızılay’ınca 
reddedilmesi oldu. 
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II 

SOYKIRIMDA FİİLÎ ÖLDÜRME ARAÇLARI 

Soykırım; devletin yasama erki, yargı erki, yürütme erki, kolluk gücü, medyası, halk vb tüm katmanları örgütlü 
biçimde kullanılarak işlenen örgütlü ve insanlığa karşı işlendiği kabul edilen bir suçtur. 

20 Temmuz 2016 rejiminde soykırım suçu içinde fiili öldürmeyi, cinayet işlemeyi, öğrencileri boğazlamayı, keskin 
nişancıları kullanarak elleri havadaki vatandaşları kameralar önünde öldürmeyi, işkence ede ede vatandaşları 
öldürmeyi, sivil çeteler eliyle cinayetler işlemeyi meşrulaştıran en önemli soykırım kanıtı 24 Aralık 2017 tarihinde 
Resmi Gazete'de yayınlanan 696 Sayılı KHK'nın 121. maddesidir. 

Bu soykırım kanıtıyla “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip 
getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile 
bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler için de her türlü fiilleri 
nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukları ortadan kaldıran" düzenleme getirmiştir. 

Daha önce 667 sayılı KHK ile kamu görevlilerine yargı bağışıklığı getirmişken 696 sayılı KHK ile de sivillere yargı 
bağışıklığı getirilerek devlet bürokrasisi soykırımın alt suçları olan cinayet, işkence, linç faaliyetlerini 
meşrulaştırmış; insanlığa karşı suçlar bu soykırım yasası sayesinde devlet himayesine alınınca da savcılar 
işkencelere, cinayetlere takipsizlik kararı vermişlerdir. 

OHAL Soykırım uygulamalarının en önemli ürünü fiili ve sosyal ölüm olmuştur. Çok sayıda vatandaş kahrından, 
hastalanarak, intihar ederek, adalet için ölüm orucunu tercih ederek185, karnındaki doğmamış bebeğinin ölmesi 
sonucu zehirlenerek, açlık  (Holodomor)  ve sosyal ölüleştirmenin (Socialcide) doğurduğu maddi ve manevi yükleri 
kaldıramayarak yaşamak yerine ölmek durumunda kalmıştır. 

OHAL’in Toplumsal Maliyetleri raporundaki 

 Stres veya Sıkıntılara Dayanamayan Anne & Babalarının Vefat Etmesi (8.0%), 
 Mağdurlar veya Aile Fertlerinden En Az Birisinin İntihar Girişiminde Bulunması (6.1%), 
 Eşin Hamileliğinde Yaşadığı Stresten Dolayı Çocuk Düşürülmesi & Bebeklerinin Ölümü (4.4%), 
 Mağdurun veya Aile Fertlerinden Birisinin İntihar Ederek Ölümü (1.2%) 

oranlar, soykırım bürokrasisinin hayatı yaşanmaz hale getirerek soykırıma uğrattığı vatandaşlarını ve soy 
bağlılarını fiile ölüme sevk etmesinin sonuçlarıdır. 

32. Örgütlü ve örtbaslı cinayetler (Extrajudicial killing, Targeted killing, assassination) 

Kamu gücü; fiili cinayetler ve işkenceler vasıtasıyla “vatandaş ölsün” diye kullanıldı. 

Soykırım infazlarının bahanesi yapılan 15 Temmuz Olayında Tuğg. Semih Terzi, Harbiyeli öğrenciler, erler vb. 
gibi birçok asker şahıs bu biçimde öldürüldü. 

Sonraki süreçte Gökhan Açıkkollu gibi sivil birçok vatandaş da işkence edile edile öldürüldü.186 

Kamu teşkilatında görevli ve sorumlu mekanizmalar daha sonraki dönemlerde bu cinayetleri örtbas etmek ve 
meşru göstermek suretiyle, kamu gücünün vatandaşları öldürmek üzere kullanıldığına delil teşkil etti. 

Cinayetlerle ilgili olarak bir iç savaş hazırlığı yapıldığını, bunun için ailecek cinayet listeleri hazırladıklarını, 15 
Temmuz 2016 gecesi heveslerinin kursaklarında kaldığını yazar Sevda Noyan bir televizyon programında itiraf 
etti.187 

                                                      
185 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/222501-chd-li-iki-avukat-olum-orucuna-basladi 

“İki avukat ölüm orucuna başladı” 

186 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gozaltinda-iskence-sonucu-olen-gokhan-ogretmen-15-yil-sonra-pardon-denilerek-gorevine-
iade-edildi-935144 

187 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yazar-sevda-noyan-oturdugu-sitedeki-komsularini-olumle-tehdit-etti-5803218/ Ülke TV’de 
programa katılan Sevda Noyan, komşularını tehdit etti. 15 Temmuz’da istediklerini yapamadıklarını belirten Noyan, “Bizim aile 
şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak…” 

https://bianet.org/bianet/insan-haklari/222501-chd-li-iki-avukat-olum-orucuna-basladi
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gozaltinda-iskence-sonucu-olen-gokhan-ogretmen-15-yil-sonra-pardon-denilerek-gorevine-iade-edildi-935144
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gozaltinda-iskence-sonucu-olen-gokhan-ogretmen-15-yil-sonra-pardon-denilerek-gorevine-iade-edildi-935144
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yazar-sevda-noyan-oturdugu-sitedeki-komsularini-olumle-tehdit-etti-5803218/
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Diğer yandan Ankara Emniyeti’nin sivillere zimmetsiz silah dağıtımı yaptığı da daha sonra ortaya çıkmıştı.188 

Arka arkaya çıkan bu itiraflar, 667189 ve 696 sayılı KHK’ların neden çıkarıldığını, önce kamu görevlilerinin cinayet 
ve işkenceleri devlet himayesine alınırken sonrasında sivillerin işlediği cinayet ve işkencelerin de devlet 
himayesine alınışının arkasında kimlerin kayırıldığını ve soykırım kurbanlarının aslında fiilen öldürülmesinin 
planlandığını, bunun için listeler yapıldığını ve silahlar dağıtıldığını da ortaya koymuştur. 

33. Doğumları engelleme 

Hamile vatandaşların, hürriyetlerinin tahditleri yasalarımızda yasaklanmış190 iken, KHK'larla da bu yasak 
kaldırılmamış iken, yasa dışı biçimde, gebe kadınlar nezarethanelerde ve cezaevlerinde tutuldu.191 

Bu gebelerin kanamaları da varken sağlık hizmeti almaları engellendi. Bu engellemeler sonucunda ana 
rahmindeki doğmamış bebekler öldürüldü.192 Hatta bir vakada anne adayının da hastaneye götürülmesi 
geciktirilerek ölmesi sağlandı. 

Bebeklerin yaşam hakkını gasp ederek doğumlarını engellemek, soykırım kastının çok hunhar bir kanıtı oldu. 
Zira reşit bir insana herhangi bir iftira atmak, onun hakkında suç uydurmak, ona zulmetmek için bahane 
uydurmak, ona kin gütmek, ondan intikam almak, ona yaptırım uygulamak gibi eylemler her ne kadar hukuksuz 
da olsa ihtimal dahilinde sayılabilir. Ancak bebekleri, doğmamış bebekleri, bir kimlikleri olmayan bebekleri, bir 
ideolojileri olmayan bebekleri, tartışmasız ve mutlak masum bebekleri öldürmek ancak vahşi bir kastın, insanlığa 
düşmanlığın sonucu olabilir. OHAL rejiminin soykırım bürokrasisi, doğmamış bebekleri öldürerek insanlığa 
düşman olduklarını kanıtladı ve dünya tarihine de “doğmamış bebeklerin bile katilleri” olarak geçmiş oldu. 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül “cezaevlerindeki vatandaşlarımız devlete emanettir” diye kamuoyuna açıklama 
yaparken bu cinayetlerle ilgili suçu olanlar kayırıldı. 

SOYKIRIMDA HAYATI SİSTEMATİK OLARAK YAŞANMAZ HALE GETİRMENİN SONUCU OLARAK 
HENÜZ DOĞMADAN VEYA BİR İSİM BİLE ALAMADAN ÖLEN BEBEKLER 

SN Ad Soyadı Tarihi 

1. İsimsiz Melek (Büşra Atalay'ın Bebeği-1, gözaltında) 27 Eylül 2017 

2. İsimsiz Melek (Büşra Atalay'ın Bebeği-2, yoğun bakımda) 12 Haziran 2018 

3. İsimsiz Melek (Diyarbakır (Anne ismi yok)) 12 Kasım 2018 

4. İsimsiz Melek (E.U.'nun bebeği) 1 Ağustos 2016 

5. İsimsiz Melek (Gülden Aşık'ın Bebeği anne karnında) 31 Mayıs 2019 

6. İsimsiz Melek (Hanife Çiftçi'nin Bebeği anne karnında) 29 Temmuz 2019 

7. İsimsiz Melek (Konya Ereğli Cezaevinde anne karnında) 5 Kasım 2017 

8. İsimsiz Melek (Nurhayat Yıldız'ın Bebeği-1 anne karnında) 6 Ekim 2016 

9. İsimsiz Melek (Nurhayat Yıldız'ın Bebeği-2 anne karnında) 6 Ekim 2016 

10. İsimsiz Melek (Zeynep Binen'in Bebeği) 8 Ekim 2017 

                                                      
188 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201706091028830488-ankara-valiligi-darbe-gecesi-silah-dagitildigini-kabul-etti/ 

“talimat doğrultusunda sadece Ankara Emniyet Müdürlüğü mensuplarına personelin kimliği kontrol edildikten sonra yazılı olarak 
zimmet kaydı tutulmaksızın silah-mühimmat dağıtımı yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğünün deposunda bulunan silahlara ilave olarak 
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kamyon ile gönderilen silah ve mühimmat da aynı yöntemle dağıtılmıştır." 

189 https://www.evrensel.net/haber/304217/savci-iskence-suc-duyurusunu-khkye-dayanarak-reddetti 

190 https://www.youtube.com/watch?v=Tf2mfqfD4ks 
“Hamile anneleri hukuksuzca cezaevinde tutan uygulamalar son günlerde iki canı götürmüştür.” 

191 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1120350652826300418?s=20 
“Hamile tutukluydu, cezaevinde doğum yaptı.” 

192 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1155841512053366788?s=20 “Bir kez daha iktidarın eline bebek kanı bulaştı.!” 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201706091028830488-ankara-valiligi-darbe-gecesi-silah-dagitildigini-kabul-etti/
https://www.evrensel.net/haber/304217/savci-iskence-suc-duyurusunu-khkye-dayanarak-reddetti
https://www.youtube.com/watch?v=Tf2mfqfD4ks
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1120350652826300418?s=20
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1155841512053366788?s=20
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34. İntihara zorlama 

Fiili cinayetlerin dışında çok sayıda vatandaş, devlet yetkililerinin soykırım iradeleri doğrultusunda toplumda 
üretilen sosyal linç atmosferi sayesinde intihara zorlandı ve maalesef 50 civarında (kamuoyuna yansımayan 
daha fazla intihar vakasının olduğu, 100 civarında vatandaşın intihar ettiği de iddia edilmektedir) vatandaş intihar 
etmiştir. 

Devletin temel görevi vatandaşının onurlu ve insanca yaşamasını sağlamak iken vatandaşını fiili yöntemlerle, 
kiralık katillerle, dolaylı cinayetlerle, tedavileri ve doğumları engelleyerek193, bunları da yapamadığında tüm 
yaşam kanallarını tıkayıp bir ölüm koridoru oluşturarak vatandaşını intihara zorlaması194 soykırım kastının bir 
diğer kanıtıdır. 

İntihara varmayan ama kahırdan meydana gelen ölümler de yaşandı. Bunların içinde en dikkat çekici 
olanlarından biri 21 yıllık emekli, Kıbrıs gazisi, Alb. İsmail Gül'dü. Oğlunda olmayan ByLock var gibi gösterildi. 
Deniz Kuvvetleri’nde görevli Cihat Yaycı’nın uydurduğu FETÖMETRE SOYKIRIM suç aletiyle SOSYAL ÖLÜ 
yapıldı ve bu “vatan hainliği, teröristlik” dayatması sonrasında kahrından vefat etti, cenazesine çok az insan 
katıldı. Vefatından aylar sonra da iade edildi.195 

                                                      
193  https://twitter.com/KHKLI_Platformu/status/1207724359130988544?s=20 

“Her gün kan kusuyordu, bugün vefat etti! 

194 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bursa-barosu-baskanindan-khk-paylasimi-o-avukat-bu-yuzden-canina-kiydi-1348093 

195 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/mezarda-iade-i-itibar-40890488 

https://twitter.com/KHKLI_Platformu/status/1207724359130988544?s=20
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bursa-barosu-baskanindan-khk-paylasimi-o-avukat-bu-yuzden-canina-kiydi-1348093
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/mezarda-iade-i-itibar-40890488
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Vefatından sonra iade edilen veya yargılanıp beraat ettiği halde iadesini beklerken vefat eden (Democide) de çok 
vatandaş oldu.196 

İntihar oranlarının istatistiki mukayesesini yapınca; soykırım bürokrasisinin, intiharları, vatandaşları bilfiil kendisi 
öldürmeyip dolaylı yöntemlerle hayatı yaşanmaz hale getirerek neo-modern ve kendine has bir soykırım aracı 
olarak nasıl kullandığını da gözler önüne sermiştir. 

TÜİK verilerine göre Türkiye’deki intihar vakalarının ortalaması yüz binde 4 (%0,004)197 civarında 
seyretmektedir. OHAL rejiminin soykırım kurbanlarının aile bazında yaşanan intihar vakalarının oranı ise %1 
civarındadır. 

Çekirdek aileyi büyüklüğüne göre 4 ila 8 kişi olarak kabul edip oranları mukayese ettiğimizde, soykırım 
bürokrasisisin halkını (Democide), onurlu ve insanca yaşayamaz hale getirme sistematiğinin ürünü olarak intihar 
vakalarının en az 30 kat arttığı görülmektedir. 

Bu çok keskin artış OHAL rejimine mahsus bir yöntem olarak halkını kırma (Democide) türü bir soykırım 
uygulamasıdır. 

 

SOYKIRIMDA HAYATI SİSTEMATİK OLARAK YAŞANMAZ HALE GETİRMENİN SONUCU OLARAK 

İNTİHARA ZORLANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI198 

 

SN Ad Soyadı Tarihi Mesleği Yer 

1. Ferhat Daş 15 Temmuz 2016 Asker Sabiha Gökçen Havaalanı/İstanbul 

2. Baki Pekiyi 18 Temmuz 2016 Polis Kırklareli 

3. Hasan Yücel 20 Temmuz 2016 Asker Genelkurmay Başkanlığı/Ankara 

                                                      
196 https://twitter.com/biten_hayatlar/status/1237078926415060993?s=20 

197 
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=0L8ZZHTL7vGPFDyDxHq2LvW78jDn05sGGfLZDFbc6B2Wt6V7Nz58!20
13896621?id=21516 
 

198 Liste başta https://bitenhayatlar.com/ sitesi olmak üzere açık kaynaklardan derlenmiştir. Gerçek rakamlar çok daha fazladır. 

https://twitter.com/biten_hayatlar/status/1237078926415060993?s=20
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=0L8ZZHTL7vGPFDyDxHq2LvW78jDn05sGGfLZDFbc6B2Wt6V7Nz58!2013896621?id=21516
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=0L8ZZHTL7vGPFDyDxHq2LvW78jDn05sGGfLZDFbc6B2Wt6V7Nz58!2013896621?id=21516
https://bitenhayatlar.com/
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SOYKIRIMDA HAYATI SİSTEMATİK OLARAK YAŞANMAZ HALE GETİRMENİN SONUCU OLARAK 

İNTİHARA ZORLANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI198 

 

SN Ad Soyadı Tarihi Mesleği Yer 

4. Mutlu Çil 20 Temmuz 2016 Emniyet Mensubu Güdül/Ankara 

5. Necmi Akman 20 Temmuz 2016 Kaymakam Ahmetli/Manisa 

6. Halil Gök 21 Temmuz 2016 Emniyet Mensubu Akçakoca/Düzce 

7. Muhammet Mertoğlu 21 Temmuz 2016 Emniyet Mensubu Ulus/Bartın 

8. Ercan Bilici 22 Temmuz 2016 Polis Bingöl 

9. Levent Önder 22 Temmuz 2016 Asker Siirt 

10. İsmail Çakmak 23 Temmuz 2016 Asker Silivri Cezaevi/İstanbul 

11. Aydan Menderes 26 Temmuz 2016 Akademisyen Kocaeli 

12. Emin Kömürcüler 26 Temmuz 2016 Akademisyen Aydın 

13. Kenan Mercan 28 Temmuz 2016 Asker Yakutiye/Erzurum 

14. Hidayet Meral 30 Temmuz 2016 Polis Ulus/Bartın 

15. Murat Şişkin 31 Temmuz 2016 Polis Osmaniye 

16. İzzet Akdağ 04 Ağustos 2016 Polis Mersin 

17. Muhammet Özmen 09 Ağustos 2016 İşçi Ereğli/Zonguldak 

18. Ahmet Beşli 10 Ağustos 2016 Polis Belen/Hatay 

19. Sedat Özbek 13 Ağustos 2016 Asker Kocaeli 

20. Esat Kalkan 16 Ağustos 2016 Asker Afganistan 

21. Ömer Çubuklu 01 Eylül 2016 İnfaz Koruma Memuru 2Nolu F Tipi Cezaevi/İzmir 

22. Mustafa Güneyler 02 Eylül 2016 Öğretmen Osmanlı/Bilecik 

23. Seyfettin Yiğit 16 Eylül 2016 Savcı F Tipi Cezaevi/Bursa 

24. Ali Derebaşı 19 Eylül 2016 Öğretmen Kayseri 

25. Emrah Oğuz 03 Ekim 2016 Polis Bayburt 

26. Adem Tıraş 04 Ekim 2016 Polis Akdeniz/Mersin 

27. Önder Irmak 10 Ekim 2016 Asker İl Emniyet Müdürlüğü/Eskişehir 

28. Hasan Taştan 11 Ekim 2016 Diyanet Görevlisi Toros/Mersin 

29. Enver Şentürk 13 Ekim 2016 İnfaz Koruma Memuru E Tipi Cezaevi/Adıyaman 

30. Hakkı Topal 20 Ekim 2016 Polis Çorum 

31. Cahit Korkmaz 25 Ekim 2016 Polis Çekirge Polis Karakolu/Bursa 

32. İrfan Kızılarslan 05 Kasım 2016 Asker Çamlıbel Cezaevi/Tokat 

33. Burak Açıkalın 08 Kasım 2016 Mühendis F Tipi Cezaevi/Kırıkkale 

34. Mehmet Karadoğan 18 Kasım 2016 Öğretmen Ortanca/Muğla 

35. Behçet Emdi 19 Kasım 2016 Öğretmen T Tipi Cezaevi/Karabük 

36. Hayrullah Tamtürk 21 Kasım 2016 Polis Karasu/Sakarya 

37. Ergülü Yıldız 24 Kasım 2016 Öğretmen Çorum 

38. Hasan Hüseyin Can 01 Aralık 2016 Polis Hatay 

39. Mehmet Oldum 21 Aralık 2016 Polis Osmancık/Çorum 
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SOYKIRIMDA HAYATI SİSTEMATİK OLARAK YAŞANMAZ HALE GETİRMENİN SONUCU OLARAK 

İNTİHARA ZORLANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI198 

 

SN Ad Soyadı Tarihi Mesleği Yer 

40. Sadullah Kara 07 Ocak 2017 Polis Kartal Adliyesi/İstanbul 

41. Zeki Cezayirlioğlu 16 Ocak 2017 Polis Karabük 

42. Fatih Ezber 02 Şubat 2017 Polis Trabzon 

43. Mehmet Öztürk 14 Şubat 2017 Polis Diyarbakır 

44. Hasan Orhan Çetin 19 Şubat 2017 Doktor İzmir 

45. Mehmet Fatih Tıraş 25 Şubat 2017 Akademisyen Adana 

46. Mustafa Sadık Akdağ 27 Şubat 2017 Akademisyen Trabzon 

47. Musa Derinyar 22 Mart 2017 Polis Çanakkale 

48. Kamil İsmail Aydın 25 Mart 2017 Öğrenci İstanbul 

49. Hasan Erkuş 26 Nisan 2017 Polis TBMM/Ankara 

50. Yunus Yastıoğlu 27 Nisan 2017 Polis Osmaniye 

51. Tuğçe Ölçer 10 Haziran 2017 Öğrenci İstanbul 

52. Hatice Gündebahar 12 Haziran 2017 Ev Hanımı Söke/Aydın 

53. Melikşah Kültür 01 Temmuz 2017 Polis Gaziantep 

54. Durmuş Ali Çetin 19 Ağustos 2017 Polis İstanbul 

55. Sevgi Balcı 25 Ağustos 2017 Hemşire Isparta 

56. Hakan Çalışkan 31 Ağustos 2017 Polis Silivri/İstanbul 

57. İbrahim Eski 26 Eylül 2017 Polis Sakarya 

58. İrfan Bayar 27 Ekim 2017 İşçi Kastamonu 

59. Selim Gündoğdu 20 Kasım 2017 Öğretmen Samsun 

60. Ali Furkan Yabaneri 16 Ocak 2018 Öğrenci Kırşehir 

61. Seher Baş 16 Şubat 2018 Ev Hanımı Denizli 

62. Eyüp Öztürk 16 Şubat 2018 Çocuk Denizli 

63. Mehmet Koşar 09 Mart 2018 Öğretmen Fethiye/Muğla 

64. Ahmet Tamur 14 Mart 2018 Asker Polatlı/Ankara 

65. Ahmet İncir 16 Mart 2018 Müzisyen Diyarbakır 

66. Ali Bozdağ 23 Mart 2018 Asker Oniki Şubat/Kahramanmaraş 

67. Adalet Betül Çağdır 27 Mart 2018 Öğretmen Başakşehir/İstanbul 

68. Ünal Çoban 06 Nisan 2018 Polis EGM Otopark/Ankara 

69. Serkan Kılıç 08 Nisan 2018 Asker Siirt 

70. Erdem Gezer 18 Nisan 2018 Polis Bitlis 

71. Fatih Uğur Koştan 18 Nisan 2018 Asker Ödemiş/İzmir 

72. İbrahim Halil Özyavuz 03 Haziran 2018 Doktor Silivri Cezaevi/İstanbul 

73. Fatih Ç. 01 Temmuz 2018 Polis Kahramanmaraş 

74. Dilek Kevci 27 Kasım 2018 Öğrenci Viranşehir/Şanlıurfa 

75. Emir Said İnam 15 Nisan 2019 Avukat Zonguldak 
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SOYKIRIMDA HAYATI SİSTEMATİK OLARAK YAŞANMAZ HALE GETİRMENİN SONUCU OLARAK 

İNTİHARA ZORLANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI198 

 

SN Ad Soyadı Tarihi Mesleği Yer 

76. Canan Deniz 17 Haziran 2019 Öğretmen Denizli 

77. Tayyar Özel 23 Temmuz 2019 Bursiyer ABD 

78. Fatih Karaahmetoğlu 29 Temmuz 2019 Polis Bolu 

79. Adem Gürbüz 24 Ocak 2020 Asker Kocaeli 

80. Yunus A. 29 Nisan 2020 Asker Serdivan/Sakarya 

 

Not: İntihar edenlerin listesi devletin resmi beyanlarına göre oluşturulmuştur. Bazı intiharlar şaibelidir, 
vatandaşların kamu görevlilerince öldürüldüğü iddiaları araştırılmamıştır. 

35. Kiralık katillerle cinayet 

Cezaevlerinde, soykırım iradesi aleyhine birtakım bilgileri açık etmesi muhtemel vatandaşlardan seçilen 
kurbanlar katillere 7 yerinden şişletilerek öldürülmeye çalışıldı.199 

36. Tedavileri Engelleyerek Öldürme (Vatandaşı Koronaya Teslim) 

Cezaevlerinde binlerce bakıma muhtaç hasta tutulurken bunlardan bir kısmı ölümlerine yakın tahliye edildi. 
Alenen cezaevlerinde tedaviler engellenerek vatandaşlar öldürülmüş oldu. 

Korona pandemisi200 yaşanmaya 
başlanınca BM kurumları başta olmak 
üzere çok sayıda uluslararası ve milli 
kurum ve kuruluşlar, cezaevlerindeki 
gayri insani koşulların çok riskli olması 
nedeniyle hükümete cezaevlerini tahliye 
etmesi çağrısında bulundu. 

5-10 kişilik koğuşlarda 40 civarında 
kişinin, hamile kadınların201, yaşlıların, 
engellilerin, tedaviye ve bakıma muhtaç 
binlerce insanın cezaevlerinde tutulması 
onların hayatlarını tehlikeye atmak 
demek olacaktı. 

14 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe sokulan İnfaz Yasasında bu tabloda belirtilen 
Soykırım İnfaz Yöntem ve Araçlarıyla infaz edilmiş olan tüm vatandaşlar tahliyeden mahrum bırakıldı. Hastalara 
test yaptırılmadı. Durumu kötüye giden tutuklular ölmeden bir gün önce tahliye edilip, hapiste değil de dışarıda 
ölmüş gibi gösterilmesi sağlandı. 

Böylece yaşam kanalları tedricen fiili ölüme gidecek şekilde tıkanarak ölüm koridorunda bırakıldılar. 

  

                                                      
199 https://t24.com.tr/haber/bakanlar-hakkinda-bildiklerim-var-demisti-feto-den-tutuklu-is-insani-cezaevinde-sislendi,866407 

"Bakanlar hakkında bildiklerim var, konuşursam yer yerinden oynar" demişti, şişlendi. 

200 https://tr.euronews.com/2020/05/11/cezaevlerinde-covid-19-vakas-art-yor-mu-mahkum-yak-nlar-sosyal-medyada-sesini-
duyurmaya-ca 

201 https://www.youtube.com/watch?v=Tf2mfqfD4ks 
Hamile anneleri hukuksuzca cezaevinde tutan uygulamalar son günlerde iki canı götürmüştür. 

https://t24.com.tr/haber/bakanlar-hakkinda-bildiklerim-var-demisti-feto-den-tutuklu-is-insani-cezaevinde-sislendi,866407
https://tr.euronews.com/2020/05/11/cezaevlerinde-covid-19-vakas-art-yor-mu-mahkum-yak-nlar-sosyal-medyada-sesini-duyurmaya-ca
https://tr.euronews.com/2020/05/11/cezaevlerinde-covid-19-vakas-art-yor-mu-mahkum-yak-nlar-sosyal-medyada-sesini-duyurmaya-ca
https://www.youtube.com/watch?v=Tf2mfqfD4ks
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Soykırım rejiminde hayatını kaybeden kadınlar 

OHAL rejiminde 90’dan fazla kadın hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşların sayısı net olarak 
bilinmiyor. Burada verilen rakamlar sadece sosyal medya ve sivil toplum imkanları ile toplanabilmiş olan 
rakamlardır.202 

SOYKIRIMDA HAYATI SİSTEMATİK OLARAK YAŞANMAZ HALE GETİRMENİN SONUCU OLARAK 
HAYATINI KAYBEDEN KADINLAR 

 

Ad Soyadı Tarihi 

1. Adalet Betül Cağdır 27 Mar 2018 
2. Aslı Doğan 13 Şub 2018 
3. Aslıhan Dayan 16 Ağu 2018 
4. Aydan Menderes 26 Tem 2016 
5. Aysel Özdemir 5 Eyl 2018 
6. Ayşe Abdürrezzak 13 Şub 2018 
7. Ayşe Ateş 28 Haz 2019 
8. Ayşe Aydın 28 Şub 2018 
9. Ayşe Balık 2 Mar 2019 
10. Ayşe Çalışkan 30 Mar 2018 
11. Ayşe Doğan 8 Ağu 2019 
12. Ayşe Şahin 18 Ağu 2018 
13. Ayşegül Akça 4 Oca 2018 
14. Ayşegül Öztürk 8 Eyl 2014 
15. Canan Deniz 17 Haz 2019 
16. Dilek Kevci 27 Kas 2018 
17. Dudu İnce Çelikten 23 Tem 2018 
18. Emine Filiz 29 Ağu 2019 
19. Emine Yürükçü 12 Haz 2019 
20. Esma Uludağ 29 Nis 2019 
21. Esma Özgül 31 Eki 2018 
22. Fadime Güler 7 Ara 2019 
23. Fatime Kasap 4 Oca 2019 
24. Fatma Alpay 6 Eki 2018 
25. Fatma Kalem 12 Şub 2020 
26. Fatma Kaya 13 May 2019 
27. Feride Afşar 8 Eyl 2018 
28. Fikriye Cağlar 5 Ağu 2018 
29. Filiz Düvencioğlu 17 Oca 2018 
30. Firdevs Karabekmez 15 Mar 2018 
31. Firdevs Pekgüzel 6 May 2019 
32. Gülcan Aracı 22 Nis 2017 
33. Güler Demirbağ 14 May 2018 
34. Gülyeter Aydın 28 Şub 2018 
35. Gülhan Köseler 18 Kas 2018 
36. Gülhanım Sessiz 21 Eyl 2018 
37. Habibe Eyüpoğlu 3 Şub 2018 
38. Habibe Sevine Çimen 10 Oca 2019 
39. Hacer Atasever 11 Oca 2019 
40. Halime Gülsu 27 Nis 2018 
41. Hamide Şenyurt 13 Haz 2017 
42. Hatice Akçabay 18 Tem 2018 
43. Hatice Demirci 18 Eki 2018 
44. Hatice Ezgi Orçan 8 May 2018 
45. Hatice Gündebahar 12 Haz 2017 
46. Havva Civelek 7 Ara 2018 

                                                      
202 Liste başta https://bitenhayatlar.com/ sitesi olmak üzere açık kaynaklardan derlenmiştir. Gerçek rakamlar çok daha fazladır. 

Ad Soyadı Tarihi 

47. Hayriye Öztürk 9 May 2019 
48. Hicran Dalga 25 Eyl 2019 
49. Helin Bölek 3 Nisan 2020 
50. Huriye İnce 26 Tem 2019 
51. İlhan Ataman 18 Ara 2018 
52. İlkay Mutlu 30 Ağu 2018 
53. İsimsiz Anne (Konya 

Ereğli Cezaevinde 
bebeği ile) 

5 Kas 2017 

54. Kadriye Irmak 28 Eki 2019 
55. Kevser Sezer 27 Eyl 2019 
56. Lale Yıldız 22 May 2019 
57. Meltem Zenbil 27 Eyl 2019 
58. Meral Barut 3 Ağu 2019 
59. Nazmiye Dabak 3 Eki 2018 
60. Nesrin Gençosman 11 Tem 2018 
61. Nevin Dağ 28 Ağu 2018 
62. Nihan Nur Çetiner 12 Ara 2018 
63. Nilüfer Gül Çiftçi 10 May 2019 
64. Nur Maden 21 Kas 2017 
65. Oksan Ayhan 25 Eki 2018 
66. Özlem Kurt 5 Ara 2017 
67. Özlem Özkan 14 Tem 2018 
68. Pınar Çınar 30 Haz 2017 
69. Rana Öztürk 21 Kas 2017 
70. Rukiye Öztürk 16 Tem 2018 
71. Seher Bas 16 Şub 2018 
72. Sena Aksoy 29 Tem 2018 
73. Serpil Tavşanlı 24 Eki 2019 
74. Sevgi Balcı 25 Ağu 2017 
75. Sibel Taşdemir 7 Ağu 2017 
76. Süeda Çeliktürk 16 Oca 2020 
77. Sümeyye Avcı 29 Tem 2018 
78. Şafak Demir 3 Tem 2018 
79. Şebnem Zehra Sen 9 Eyl 2018 
80. Tuğba Erdoğan 16 Kas 2016 
81. Tuğçe Ölçer 10 Haz 2017 
82. Ülvan Çullukoğlu 27 Ağu 2017 
83. Yadigar Handanoğlu 16 Ağu 2018 
84. Zeliha Sungur 3 May 2018 
85. Zeynep Binen 8 Eki 2017 
86. Zeynep Bozkurt 3 Nis 2019 
87. Ayşe Meles 20 Şub 2020 
88. Halime Çalışkan 4 Nis 2020 
89. Süheyla Tercan 10 Mar 2020 
90. Nursen Kayadibi 30 Mar 2020 

https://bitenhayatlar.com/
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Ad Soyadı Tarihi 

91. Esra Çiğci 18 Kas 2019 

Soykırım rejiminde hayatını kaybeden çocuklar 

OHAL rejiminde 50’den fazla çocuk hayatını kaybetti.203 

Ancak OHAL rejiminde hayatın yaşanılmaz hale getirilmesi, ailelerin parçalanması, ekonomik gelir kaynaklarının 
teker teker kurutulması açlığa mahkum etme (Holodomor), sosyal linç, izolasyon vb birçok yöntemin ürünü olarak, 
daha 10-12 yaşında intihar eden çocuklar oldu. Birçok ölümün kaydı olmadığı için ölümlerdeki vahim rakamlar 
bilinmiyor. Burada verilen rakamları beşle bile çarpmak söz konusu olabilir. 

 

SOYKIRIMDA HAYATI SİSTEMATİK OLARAK YAŞANMAZ HALE GETİRMENİN 
SONUCU OLARAK 

HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLAR 

SN Ad Soyadı Tarihi 

1. İsimsiz Melek (E. U. Bebeği) 1 Ağustos 2016 

2. İsimsiz Melek (Nurhayat Yıldız’ın İkiz Bebeği) 6 Ekim 2016 

3. İsimsiz Melek (Nurhayat Yıldız’ın İkiz Bebeği) 6 Ekim 2016 

4. Büşra Nur Meşeci 25 Ekim 2016 

5. Furkan Dizdar 7 Şubat 2017 

6. Ahmet Cenik 19 Mayıs 2017 

7. Betül Seda Özkan 26 Haziran 2017 

8. İsimsiz Melek (Büşra Atalay Bebeği, Gözaltında) 27 Eylül 2017 

9. İsimsiz Melek (Zeynep Binen Bebeği) 8 Ekim 2017 

10. İsimsiz Melek (Konya Ereğli Cezaevinde Anne Karnında) 5 Kasım 2017 

11. Bahar Maden 21 Kasım 2017 

12. Feridun Maden 21 Kasım 2017 

13. Nadire Maden 21 Kasım 2017 

14. Berk Görmez 4 Ocak 2018 

15. Abdulkadir Enes Abdürrezzak 13 Şubat 2018 

16. Halil Münir Abdürrezzak 13 Şubat 2018 

17. İbrahim Selim Doğan 13 Şubat 2018 

18. Eyüp Öztürk 16 Şubat 2018 

19. Muhammet Aydın 28 Şubat 2018 

20. İrem Sena Şahan 11 Mart 2018 

21. Bilal Burak Bozbey 11 Nisan 2018 

22. İsimsiz Melek (Büşra Atalay’ın İkiz Bebeği, Yoğun Bakımda) 12 Haziran 2018 

23. Ahmet Özkan 14 Temmuz 2018 

24. Bekir Aras Akçabay 18 Temmuz 2018 

25. Mesut Akçabay 18 Temmuz 2018 

                                                      
203 Liste başta https://bitenhayatlar.com/ sitesi olmak üzere açık kaynaklardan derlenmiştir. Gerçek rakamlar çok daha fazladır. 

https://bitenhayatlar.com/
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SOYKIRIMDA HAYATI SİSTEMATİK OLARAK YAŞANMAZ HALE GETİRMENİN 
SONUCU OLARAK 

HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLAR 

SN Ad Soyadı Tarihi 

26. Ahmet Esat Akçabay 18 Temmuz 2018 

27. Yusuf Baha Aksoy 29 Temmuz 2018 

28. Burhan Yeni 29 Temmuz 2018 

29. Nurbanu Yeni 29 Temmuz 2018 

30. İnci Eşlem Dayan 16 Ağustos 2018 

31. Uğurcan Gençtürk 18 Eylül 2018 

32. Umut Sessiz 27 Eylül 2018 

33. İsimsiz Melek (Diyarbakır) 12 Kasım 2018 

34. Naime Civelek 7 Aralık 2018 

35. Betül Civelek 7 Aralık 2018 

36. Hamza Travaç 7 Ocak 2019 

37. İbrahim Kılcan 22 Mayıs 2019 

38. İsimsiz Melek (Gülden Aşık Bebeği) 31 Mayıs 2019 

39. İsimsiz Melek (Hanife Çiftçi Bebeği) 29 Temmuz 2019 

40. Yunus Emre Umuç 23 Eylül 2019 

41. Yavuz Selim Umuç 23 Eylül 2019 

42. Yusuf Kenan Umuç 23 Eylül 2019 

43. Mustafa Said Zenbil 27 Eylül 2019 

44. Mahir Işık 27 Eylül 2019 

45. İbrahim Işık 27 Eylül 2019 

46. Mustafa Kara 27 Eylül 2019 

47. Gülsüm Kara 27 Eylül 2019 

48. Sait Sabri Yanmaz 28 Ekim 2019 

49. İhsan Özcan 12 Nisan 2020 

50. Ahmet Ataç 7 Mayıs 2020 
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III 

SOYKIRIMDA EKONOMİK ÖLÜLEŞTİRME ARAÇLARI 

37. Kamuda çalıştırmama (şahsı) 

20 Temmuz 2016 rejiminin Türk ve dünya kamuoyuna yansıtılan temel soykırım araç ve yöntemi önceden 
hazırlanmış soykırım uygulama listeleriyle hedef seçilen vatandaşın ve soy bağlılarının kamuda çalışma 
hakkının ebediyen gasp edilmesi olmuştur. 204 Daha sonraki süreçte bu durum kamuoyuna hep "işten atma, işe 
iade etme" söylemleri üzerinden sunularak bu tablodaki diğer soykırım araç ve yöntemleri saklanmıştır. 

38. Kamuda çalıştırmama (soyunu) 

Kamuda çalıştırmama kisveli soykırım yaptırımı vatandaşın şahsıyla sınırlı kalmamış, seçmece biçimde evlilik 
bağı olan eşi, alt/üst soy bağlılarını ve akrabalık bağı olan üçüncü şahıslara da keyfi ve ebediyen uygulanmaya 
çalışılmıştır. 

Soykırımdaki en büyük keyfilik bu maddede kendini göstermiştir. Kimi vatandaşların soy bağlıları bu yaptırıma 
maruz bırakılırken kiminin soy bağlıları ise OHAL İnceleme Komisyonu'nda görevlendirilmiş, kimi büyükelçi 
yapılmıştır. 205 

                                                      
204 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/morbeyini-cokertti-isine-donemedi-40952235 

205 https://odatv4.com/buyukelci-yapilan-saban-dislinin-pasaportuna-da-damga-vurulacak-mi-08091805.html 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/morbeyini-cokertti-isine-donemedi-40952235
https://odatv4.com/buyukelci-yapilan-saban-dislinin-pasaportuna-da-damga-vurulacak-mi-08091805.html
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39. Özel sektörde çalıştırmama (şahsı) 

KHK rejiminde soykırım uygulamalarının sadece kamu ile sınırlı kalacağı belirtilirken pratikte vatandaşın 
kamuyla ilişkisi bulunan özel şirketlerde çalışma hakkı da ebediyen gasp edilmiştir. 

20 Temmuz 2016 rejimi süresince; zaman zaman OHAL KHK’ları bile dahil olmak üzere206, yürürlükteki 
Kanunların uygulanmaması, temel hal ve özgürlükler ile biçimleri bakımından kendi devletimizin anayasası ve 
devlet olarak uyacağımızı taahhüt ettiğimiz uluslararası sözleşmeler gibi hem normlar hiyerarşisindeki üstünlük 
hem ahde vefa ilkesi gereği tatbiki gereken hukuki ve yasal düzenlemelere aykırı biçimde ve sonradan da bu 
gayri meşru haliyle yasalaşan düzenlemeleri uygulamadaki yargısal ve idari inat, delile yerine dayatma, gerekçe 
yerine dayatma biçimindeki hareket tarzı sebebiyle milyonlarla ifade edilebilecek sayıda vatandaş maişetini 
teminden mahrum bırakılarak hunharca açlığa mahkum edildi (Holodomor). 

Böyle mesleksiz bırakarak maişetini temin edemez hale getirme kamu görevinden başka özel sektörü de içine 
aldı. 

Hatta yargılanıp beraat etmiş olmak bile serbest meslek olan avukatlık mesleğinini icrasına yetmedi207. 

Bu ve benzeri kararlar yargının bağımlılığının ve idarenin yargı erki üzerindeki keyfi ve mutlak tahakkümünün, 
soykırım bürokrasisinin devletin “Türk milleti adına” karar veren yargı erkini de ele geçirdiğinin kanıtı oldu. 

Zaten 23 Şubatta CNNTÜRK canlı yayınında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ihraç işlemleriyle ilgili olarak "ihraç 
ettiklerimizi suçlu oldukları için değil idari bir tasarrufla ihraç ettik" diyerek yargılamanın kendileri için bir anlam 
ifade etmediğini, bir vatandaşın yargılanıp beraat etmesinin de önemsiz olduğunu itiraf etmişti.208 

40. Özel sektörde çalıştırmama (soyunu) 

Vatandaşın, kamuyla hiçbir ilişkisi bulunmayan özel işletmelerde dahi çalışma hakkı ebediyen gasp edilir. En 
çok rastlanan işten atma veya işe almama bahanesi soy bağlısı hakkında bir ihraç işlemi veya soruşturma 
sonucunda 36, 38 kodlarıyla kodlanmış olmasıdır. 

                                                      
206 https://twitter.com/hh8170/status/1001972644835717121 

“Yasa tanımazlar OHAL dönemi kanun ve KHK'larını bile tanımıyor!” 

207 https://www.indyturk.com/node/57136/haber/avukatlık-ruhsatı-alan-eski-savcıya-adalet-bakanlığı-engeli 
“Kanun Hükmünde Kararname'yle ihraç edilip tutuklanan bir savcı, 'Mor Beyin mağduru' olduğu ortaya çıkınca önce tahliye edildi 
ardından yargılandığı FETÖ davasında beraat etti. Mahkeme, 21 Haziran'da verdiği kararda, avukatlık ruhsatının iptaline karar  
verdi.”  

208 https://youtu.be/VWhpQSxHhrI 
Bekir Bozdağ: İhraç ettiklerimizi suçlu oldukları için değil idari bir tasarrufla ihraç ettik. 

https://twitter.com/hh8170/status/1001972644835717121
https://www.indyturk.com/node/57136/haber/avukatlık-ruhsatı-alan-eski-savcıya-adalet-bakanlığı-engeli
https://youtu.be/VWhpQSxHhrI
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Eşler ve çocuklar çalıştıkları iş yerlerinden eşinin, annesinin, babasının OHAL’den tutuklu olması nedeniyle 
‘fabrika zarar’ görür diye işlerinden atılmış veya işe alınmamıştır. 

Soy bağlısını bahane edip işten atma şeklindeki vatandaşı aç bırakma aracı, FETÖMETRE Soykırım Suç 
Aleti’nin de daha ilk maddesinden itibaren tablonun büyük kısmında bir teröristlik dayatma kriteri olarak yer 
almakta, böylece bu Holodomor tipi soykırım uygulama aracının soy bağı ilişkileri kullanılarak 
sistematikleştirildiğini kanıtlamaktadır. 

41. İşverenleri vergi müfettişleri vb yöntemlerle korkutarak işe aldırmama 

Özel işletme sahipleri, soykırım uygulamasına karar verilmiş bulunan vatandaşları işe alamasınlar diye taciz 
edilir (soykırımda tedhişin bir sonucu). Soykırıma uğratılmasına karar verilen vatandaşlara iş verilmemesi209 için 
vergi müfettişleri görevlendirip işvereni taciz etme, çeşitli cezai yaptırımlar uygulama, iş yerine kayyum vb 
yollarla el koyma veya mühürleme yöntemleri kullanıldı. 

                                                      
209 https://www.evrensel.net/haber/323806/iskur-ihrac-ettigi-istihdam-uzmanina-temizlik-isi-buldu 

“Ekmeğimi taştan çıkarır çalışırım dedim. Ancak inşaatta dahi çalışmana imkan verilmiyor” dedi. 

https://www.evrensel.net/haber/323806/iskur-ihrac-ettigi-istihdam-uzmanina-temizlik-isi-buldu
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42. İşverenleri vergi müfettişleri vb yöntemlerle korkutarak işten kovdurma 

Vatandaşın özel bir işletmede çalıştığı tespit edildiğinde işletme sahibine baskı yapılarak işinden kovulması 
sağlanır (soykırımda tedhişin bir uygulaması). 210 Bu baskılar soykırım bürokrasisinin soykırım kasıtlarının 
kanıtlarıdır. 

43. İşten çıkarma yasağından mahrum bırakma 

İşten Çıkarma Yasağından Yararlandırmama, Korona virüs pandemisi nedeniyle, TBMM 7244 sayılı kanunla ve 
asgari 3 ay süreyle işten çıkarma yasağı getirmişti. Ancak yasa 20 Temmuz 2016 rejiminde çıkarılan diğer birçok 
yasa gibi ayrımcılık içeriyordu ve bu atmosferde 95 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına karşı Ayrımcılık suçu 
işlenerek (TCK 122) Milli Savunma Bakanı kararıyla SOYKIRIM ihracı tatbik edildi. 

Tüm dünyada işten çıkarmaların durdurulduğu böyle bir dönemde gerçekleştirilen SOYKIRIM İHRACI hem 
korona pandemisi devam ederken hem sokağa çıkma yasağı varken hem de yolculuk yasağı varken, iade 
edildiklerinde yönetici görevlerinde bulunmaları da engellenerek uygulandı. 

                                                      
210 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1068458401343115264?s=20 

Resmi bir kurumdan arayıp "o kişiyi isten çıkarmazsanız kurumunuz kapatılır” denmiş, 

https://twitter.com/gergerliogluof/status/1068458401343115264?s=20
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44. Lisansları gasp 

Var olan mesleki lisanslarını (Öğretmenlik, lisansı, avukat lisansı, özel güvenlik lisansı, pilotluk lisansı, gemi 
adamlığı lisansı vb) kullanma, yenileme, uzatma ve yeni mesleki lisans elde etme hakları gasp edilir. 211 Hatta 
lisans belgelerini, mesleki sertifikalarını alamazlar, denklik belgeleri düzenlenemez hale getirilir ve yıllarca icra 
ettikleri mesleklerini Türkiye’de veya dünyanın başka bir yerinde bir daha icra edemez hale getirilerek yaşayan 
birer ölüye (Living Dead) dönüştürülürler. 

45. Staj hakkını gasp 

Sadece kamuda değil özel sektörde bile (örneğin Serbest Muhasebecilik) staj yapma hakkı gasp edilir. 212 

46. Devam eden bursu gasp 

Kazanılmış öğrenci bursunu kullanma hakları gasp edilir. 

Bu konuda en somut vakalardan birisi 24 Mart 2020'de gerçekleşti ve 2 üniversite öğrencisinin Eğitim Kredisinin, 
İçişleri Bakanlığına bağlı bulunan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün direktifiyle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından kesilmesi ve yasal faiziyle birlikte alınacağının bildirilmesi şeklinde 
oldu. 

Böyle bir yöntem sadece soykırım kastıyla öğrencileri okuyamaz hale getirmenin dışında devlet tanımazlıktır. 

                                                      
211 https://www.youtube.com/watch?v=wECW6iLyDvE 

‘’Uzmanlık eğitimi almama izin verilmedi’’ 

212 https://www.birgun.net/haber/khk-ile-ihrac-edilen-akademisyenin-staj-mucadelesi-suruyor-153633 

https://www.youtube.com/watch?v=wECW6iLyDvE
https://www.birgun.net/haber/khk-ile-ihrac-edilen-akademisyenin-staj-mucadelesi-suruyor-153633
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47. Yeni burs almayı engelleme 

Yeni öğrenci bursu alma hakları keyfice gasp edilir. Bu gasplarda en sık kullanılan bahane, UYAP adli sicil kaydı 
dışında başka yerlerde ve ne olduğu meçhul odaklarca hazırlanıp kamudan saklanan ama soykırım 
bürokrasisinde muteber sayılan “ben teröristim” diyen kamuoyuna “itirafçı” diye servis edilen bir menfaat 
grubunun213 dayatmayla, işkenceyle, şantajla verdikleri beyanlar214, sinsi güvenlik soruşturmasıdır.215 

Öğrenciler yurt veya burs müracaatlarında bulunduğunda kendilerinden hiçbir soy bağlısı hakkında soruşturma 
veya ihraç işleminin yapılmadığına dair taahhütname vermeleri istenir. 

48. Emeklilik hakkını gasp 

Emekli olma hakları keyfi ve seçmece biçimde, engelli olmanın bile vicdanları harekete geçirmeyeceği bir 
hunharlıkla gasp edilir216. Emeklilik konusunda vatandaşın soykırım uygulamasını gerçekleştiren kurum kanaati 
esas alınmaktadır. Bu soykırım kısır döngüsünün bir diğer versiyonudur. Vatandaş bir ölüm koridoruna217 
atılırken aynı zamanda bir kısır döngünün de içine atılmaktadır. 

49. Ticari belgeler, uzmanlık belgeleri gibi belgeleri engelleme 

Kamuda ya da özel sektörde çalışması engellenen vatandaş kendi halinde çiftçilik yapmak istediğinde Çiftçilik 
Belgesi alması engellenir. 

Herhangi bir ticari teşebbüste bulunmak istediğinde ilk adım olan "Vergi Borcu Yoktur" belgesinin alması 
engellenir. Ticari birtakım teşebbüslerde bulunması ve bu belgenin gerektiği sonraki işlemleri devam ettirmesi 
engellenir. 

                                                      
213 https://haberiniz.com.tr/gundem/fetoculer-serbest-birakiliyor-iddiasi-mecliste-19032018/ 

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal: “…imajını korumak, kendi bataklığından kurtulmak için, yargıya para teklif edecek 
ve görünürde de itirafçı olacak. Nüfuzunu koruma, imajını koruma, hapse girmeme amacı güden bir iş adamının itiraflarına ne 
kadar güvenilir?” 

214 https://gercekhaberajansi.org/akpnin-itirafcilastirma-politikasi-iskence-santaj-komplo/  
İtirafçılaştırma Politikası: İŞKENCE, ŞANTAJ, KOMPLO 

215 https://www.memurlar.net/haber/609949/guvenlikten-gecemeyenin-burs-ve-kredisi-kesiliyor.html 
Güvenlikten geçemeyenin burs ve kredisi kesiliyor. 

216 https://www.youtube.com/watch?v=2ReCTNTrwgQ&feature=youtu.be 
‘’KHK’lıyım, engelliyim, emekllilik hakkımda verilmedi’’ 

217 https://twitter.com/hh8170/status/1166564451220361217?s=20 
‘’Toplamda 28 yıl hizmet edip hak ettiğim emekliliğimi bana vermeyerek; bizleri maddi ve manevi olarak çok yıprattılar.’’  

https://haberiniz.com.tr/gundem/fetoculer-serbest-birakiliyor-iddiasi-mecliste-19032018/
https://gercekhaberajansi.org/akpnin-itirafcilastirma-politikasi-iskence-santaj-komplo/
https://www.memurlar.net/haber/609949/guvenlikten-gecemeyenin-burs-ve-kredisi-kesiliyor.html
https://www.youtube.com/watch?v=2ReCTNTrwgQ&feature=youtu.be
https://twitter.com/hh8170/status/1166564451220361217?s=20
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Sınava girip geçer puan alarak kazanılan A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi de yine soykırım İnfaznamesi 
olan KHK bahane gösterilerek verilmez.218 Tıpta uzmanlık sınavına sokulur ancak başarılı olmasına uzmanlık 
eğitimi engellenir.219 

Böylece yıllarca vasıflı kişiler olarak özel ya da kamu sektöründe başarılı biçimde çalışabilen vatandaşların 
birdenbire iş arayan vasıfsız kişilere dönüştürülmesi sağlanır. 

Belge, lisans verilmesini engelleme sayılanlarla sınırlı değildir. Avukatlık lisansını engellemek, İş yeri hekimliği 
belgesini engellemek, özel güvenlik belgesi vermemek, öğretmen/eğitimci lisanslarını engellemek gibi sayısız 
örnekler yaşanmıştır. Bunlardan bir kısmı aradan 3-4 yıl geçtikten sonra çözülmüş olmakla birlikte büyük 
miktarda engellemeler devam etmektedir. Sorunun çözüldüğü az sayıda vatandaş ise o dönemde açlığa (bu 
yöntem soykırım türlerinde Holodomor olarak bilinir) mahkum edilmiştir. Bu konuda önemli bir nokta ise açlığa 
mahkum  (Holodomor) etmek üzere vatandaştan esirgenen belgelerin bir kısım kişilere verilmiş olması, 
işlemlerdeki keyfiliği kanıtlamaktadır. Ayrıca bazı engellemelerin sonradan çözülmüş olması, başlangıçta yapılan 
işlemin hukuksuz olduğunun kanıtıdır. Yine sonradan çözülenlerde bu hak gasplarını yapan kamu görevlileri 
cezalandırılmamış, suçlu kamu görevlileri kayırılmıştır. 

Görüldüğü üzere bir soykırım iradesinin imtiyazlı zümrelerinin kendi keyiflerince dilediklerine teröristlik 
dayatmaları sonucunda soykırım uygulamasına uğratılan vatandaşın hayata tutunabilmek, ailesinin ve 
kendisinin maişetini temin edebilmek için zaruri ihtiyacı olan “iş edinme, gelir elde etme” yollarının tamamı örgütlü 
ve sistematik biçimde tıkanarak vatandaş soy bağlılarıyla birlikte fiilen ölüme terk edilir. 

Böyle seri halindeki gasplar ve engellemeler zinciri; vatandaşın sadece kamudan ihracının değil, soy bağlılarıyla 
birlikte ve mümkün olan tüm yöntem ve araçlar kullanılarak, başından itibaren, soykırıma uğratılmasının 
hedeflendiğinin, soykırımda örgütlülüğün, bir soykırım stratejisinin varlığının de kanıtı mahiyetindedir. 

50. Dükkan ruhsatı verdirmeme 

Basit bir WAFFEL dükkânı bile açma hakları gasp edilir. 

Bu örnekte vatandaşın önce dükkân açmasına müsaade edilmiş, vatandaş elindeki her şeyi açmak istediği 
dükkan için harcamış, her türlü masrafını yaptıktan sonra açılış zamanı gelince iptal edilerek tüm birikiminin yok 
olması sağlanmıştır.220 

                                                      
218 https://t24.com.tr/yazarlar/omer-faruk-gergerlioglu/khk-ile-yetki-gaspi-skandali,18956 

219 https://youtu.be/wECW6iLyDvE 
“KHK ile ihraç edilen hekimin uzmanlık eğitimi engelleniyor” 

220 https://www.milligazete.com.tr/haber/3389299/khkli-memura-is-yeri-ruhsati-verilmedi 

https://t24.com.tr/yazarlar/omer-faruk-gergerlioglu/khk-ile-yetki-gaspi-skandali,18956
https://youtu.be/wECW6iLyDvE
https://www.milligazete.com.tr/haber/3389299/khkli-memura-is-yeri-ruhsati-verilmedi
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51. Doğan mali hakları gasp 

Teröristlik dayatma bahanesiyle açtırılan soruşturmalarla eş zamanlı olarak ve kurumdaki soykırım uygulama 
timinin tetiklemesiyle birlikte vatandaşın o ana kadar icra ettiği mesleği dolayısıyla kazanılmış mali hakları 
(tahakkuk etmiş bulunan ek ders ücreti gibi) gasp edilir.221 

Böylece vatandaşın yaşam kanalları teker teker kapatılarak vatandaş ekonomik ölüme, açlığa222 (Holodomor), 
bunların doğuracağı psikolojik çöküşe zorlanır. 

52. Bireysel fonları gasp 

Özel fonlardaki birikimlerini çekip kullanma hakları gasp edilir. 

Tıpkı emeklilik konusunda vatandaşın soykırım uygulamasını gerçekleştiren kurum kanaati esas alındığı gibi 
vatandaşın içine atıldığı ölüm koridorunda hayatını sürdürebilmek için muhtaç olduğu OYAK gibi özel fonlardaki 
birikiminin vatandaşa verilip verilmeyeceği konusunda da yine kurum kanaati esas alınmaktadır223. 

Soykırım infazlarına karar veren imtiyazlı ve gayri meşru KHK’larla yargıdan bağışık hale getirilerek 
muaflaştırılan zümre, keyiflerince, kimin emekli olabileceğine, kimin özel birikimlerine ulaşabileceğine de karar 
verebilecek imtiyazlara kavuşturulmuştur. 

İmtiyazlı zümre oluşturma anayasaya da aykırı olmasına rağmen 20 Temmuz 2016 rejiminin belirgin 
özelliklerindendir. Zaten 20 Temmuz 2016 rejiminin, soykırım suçunu işlemeyi kolaylaştıran en bariz özelliği; 
1923’te kurulan Cumhuriyet rejimini yıkıp onun yerine bir anayasasızlık hali ve kalıcılaşmış KHK rejimi getirmesi 
olmuştur. 

                                                      
221 https://t24.com.tr/haber/khk-liler-icin-emsal-karar-goreve-iade-edilene-maddi-kayiplari-verilecek,858787 

Yerel mahkeme, A.U.’nun yaklaşık 3 yıl yoksun kaldığı maddi haklarının verilmesine karar verdi. 

222 https://youtu.be/2ReCTNTrwgQ 
Ormancı: “Ağaç kökü yiyemezsin. Eğer yemeye kalkarsan sana ceza yazarım!” 

223 https://odatv.com/buyukelci-yapilan-saban-dislinin-pasaportuna-da-damga-vurulacak-mi-08091805.html 
TSK'dan ihraç edilmiş olanların OYAK birikimleri ödenmiyor... 

https://t24.com.tr/haber/khk-liler-icin-emsal-karar-goreve-iade-edilene-maddi-kayiplari-verilecek,858787
https://youtu.be/2ReCTNTrwgQ
https://odatv.com/buyukelci-yapilan-saban-dislinin-pasaportuna-da-damga-vurulacak-mi-08091805.html
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53. Gayri menkulünü sattırmama 

Şahsi menkullerini (evini, arsasını vb.) satıp paraya dönüştürme hakları gasp edilir.224 Böylece iş bulması 
engellenen, sosyal devletin tüm imkanlarından mahrum bırakılan, kendisi iş kurmak istese o da engellenen 
vatandaş elindeki mülkünü satmak istediğinde225 o da engellenir. Bu da vatandaşı ekonomik olarak öldürmenin 
bir yöntemi olarak kullanılmıştır. 

54. Menkulünü sattırmama 

Tıpkı menkullerini satmanın engellenmesinde yapıldığı gibi, vatandaşın şahsına ait menkullerini (arabasını vb.) 
satıp226 paraya dönüştürme hakları gasp227 edilir. 

Bu gasp faaliyetleri soykırım rejiminin yargıdaki infazlarının kurumlardaki soykırım uygulama timleriyle örgütlü 
biçimde gerçekleştirilebilmesi için özellikle üretilen Sulh Ceza hakimlikleri üzerinden yapıldı.228 

Soykırım rejiminin en etkili infaz unsurlarından birisi olan Sulh Ceza Hakimleri kamuoyuna sanki bağımsız bir 
yargı müessesesiymiş, bir mahkemeymiş, kararları da mahkeme kararıymış gibi gösterildi. 

Halbuki bağımsız değil bağımlıdır, 3 hakimin bulunduğu bir heyetten oluşan bir mahkeme değil hakimliktir. Bu 
formuyla sadece yürütmenin soykırım uygulamalarına ilişkin direktiflerini yerine getiren, emirle gözaltı, arama, 
yakalama, el koyma, tutukluluk, twit sildirme, pasaport iptal ettirme, haber engelleme, Wikipedia gibi global bir 
site de dahil hukuksuzca229 site kapatma, açılma başvurusunu reddetme230 vb infazları yapan ve hukuk 
tanımayan birer şahıstan ibarettirler. 

                                                      
224 https://odatv4.com/buyukelci-yapilan-saban-dislinin-pasaportuna-da-damga-vurulacak-mi-08091805.html 

Mülkleri üzerindeki tedbirler devam ediyor... 

225 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1166792679268786178?s=20  
Ev satılmıyor. Öğrendim ki almaya gelenler karı koca ihraç olduğumuzu öğrenince almaktan vazgeçiyormuş başımıza bir şey gelir 
diye. 

226 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/01/22/khkliye-ev-satmak-da-yasak/  
KHK’liye ev satmak da yasak. 

227 https://www.memurlar.net/haber/602357/5-milyon-feto-tapusu-icin-islemler-durduruldu.html  
Vatandaşların mal varlıklarını satabilmesini engellemek için tüm tapu müdürlüklerine gönderilen resmi yazıyla alım-satım işlemleri 
durduruldu. 

228 https://www.haberturk.com/gundem/haber/1509651-darbe-girisimi-sonrasi-alinan-acil-tedbirler  
Taşınmazların veya kara, deniz ya da hava ulaşım araçlarının devir ve temlikini veya bunlarla ilgili hak tesisi ya da tasarruf 
yetkisini kısıtlama imkânı getirilmiştir. Kısıtlama kararı, soruşturma aşamasında sulh ceza hâkimi tarafından verilebilir. 

229 https://www.evrensel.net/haber/393996/aymden-wikipedia-ile-ilgili-hak-ihlali-karari 

230 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/wikipedia-itirazi-reddedildi/811942 Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez, Wikipedia’nın 
kapatılmasına itiraz başvurusunu reddetti. 

https://odatv4.com/buyukelci-yapilan-saban-dislinin-pasaportuna-da-damga-vurulacak-mi-08091805.html
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1166792679268786178?s=20
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/01/22/khkliye-ev-satmak-da-yasak/
https://www.memurlar.net/haber/602357/5-milyon-feto-tapusu-icin-islemler-durduruldu.html
https://www.haberturk.com/gundem/haber/1509651-darbe-girisimi-sonrasi-alinan-acil-tedbirler
https://www.evrensel.net/haber/393996/aymden-wikipedia-ile-ilgili-hak-ihlali-karari
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/wikipedia-itirazi-reddedildi/811942
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Nitekim verdikleri kararlarda da her ne kadar “Türk Milleti Adına” başlığı atsalar da “mahkeme heyetimizce” değil 
“hakimliğimizce karar verilmiştir” demektedirler. “Hakimliğimiz” ibaresinin karşılığı sadece 1 kişidir yani pratikte 
“ben öyle karar verdim” demektedir.231 

Kişi hürriyeti gibi mülkiyeti tahdit işlemleri de daha soruşturma aşamasında TAKYİDAT koydurarak 
yapmaktadırlar. Öyle ki daha mahkeme heyeti herhangi bir duruşma yapmamışken, vatandaş hakkında herhangi 
bir hüküm verilmemişken mülkiyet hakkı üzerinde bu keyfi tahditler şahıslarca konulmuştur.232 

55. Gayri menkul edindirmeme 

Bir gayri menkulü satın alma, mülk edinme hakları gasp edilir.233 

56. Mülkiyeti cebren gasp 

Mülkiyeti, vatandaşın mülkünde tasarruf hakkını gaspın ne kadar yöntemi varsa OHAL rejiminde tatbik edildi. 
Her idari işlemle açığa alıp veya ihraç edip maaşı ve bileşen ek ödenekleri gasptan başlayarak, gözaltı 
formundaki hürriyeti tahdidin otomatik sonucu olarak bilgisayar, telefon, tabletten araç, gayri menkul, fabrika, iş 
yeri, bireysel fonlar, emekillik hakkına kadar değişen bir yelpazede devam eden sistematik gasplar talana ve 
yağmaya varan biçimde uygulandı. 

Hedef gösterilen vatandaşa teröristlik dayatılması sonucunda, vatandaşın malı-mülkü müsadere (kamu gücü 
kullanılarak gasp) edilir, hatta satıldı.234 Bunun için aleyhinde adli/idari bir karar bile beklenmedi, vatandaşın tüm 
malı-mülkü gasp edildi235. 

Bu gasp, vatandaşın hürriyetinden mahrum bırakılmasıyla eş zamanlı biçimde yapıldı. Mülkünün gaspından 
başka, hakkını arayamasın diye yurt dışı çıkış yasağı da kondu. Böylece iradesini soykırım bürokrasine teslim 
ederek iktidarsızlaşıp “bağımsız yargı” yerine bağımlı yargıya dönüşen adli ve idari mahkemelere mahkum 
bırakılan vatandaş tutuklanınca malı/mülkü de mafyalarca talan edildi. Ailesi tehditler, tecrit vb. uygulamalar 
neticesinde iflas aşamasına getirilerek ekonomik ölüm gerçekleştirildi. 

                                                      
231 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/194415-deniz-yucel-neden-serbest-kaldigimi-bilmiyorum 

“"Neden bir yıl önce tutuklandığımı, bir yıl önce rehin alındığımı bilmiyorum ve aynı şekilde neden bugün serbest bırakıldığımı da 
bilmiyorum. İddianameyi hala almış değilim.” 

232 https://odatv4.com/buyukelci-yapilan-saban-dislinin-pasaportuna-da-damga-vurulacak-mi-08091805.html 
ana-babalarından dolayı çocukları damgalamakta bir beis görülmüyor, o halde Lahey Büyükelçisi yapılan Şaban Dişli'nin 
pasaportuna da kardeş kontenjanından aynı damga vurulsun!.. 

233 https://www.evrensel.net/haber/395852/tapuda-ev-satmak-isteyen-kisiye-khk-engeli-esiniz-risk-grubunda 
Risk grubundakiler ve aileleri tapuda işlem yapamaz. 

234 https://t24.com.tr/haber/mal-varligina-el-koyma-nasil-uygulaniyor,355039 
100 bine yakın kişinin mallarına tedbir konuldu. 

235 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1257616064982196229?s=20  
Bankasyada bloke paramı 4 sene sonra alabildim. 

https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/194415-deniz-yucel-neden-serbest-kaldigimi-bilmiyorum
https://odatv4.com/buyukelci-yapilan-saban-dislinin-pasaportuna-da-damga-vurulacak-mi-08091805.html
https://www.evrensel.net/haber/395852/tapuda-ev-satmak-isteyen-kisiye-khk-engeli-esiniz-risk-grubunda
https://t24.com.tr/haber/mal-varligina-el-koyma-nasil-uygulaniyor,355039
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1257616064982196229?s=20
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Kurucu asil ortağı ermeni bir doktor olan bir tüp bebek merkezi bile KHK ile kapatıldı, embriyoları devlet  
hastanesine nakledildi.236 

Tüm bu gaspların ardında da “bunlar müslüman olmadığından malları ganimettir”237 sapıklığı ve motivasyonu 
vardı. 

57. Mirası gasp 

Vatandaşın, kendisine üst veya alt soyundan 
kalan mirası238 kullanma hakkı gasp edilir.239 

Vatandaş aleyhine türlü hile ve iftiralarla 
adli/idarî soruşturma açtırılır, açılan 
soruşturma bahanesiyle o güne dek çalışıp 
edindiği mülkün gasp240 edilmesiyle 
yetinilmez, sonradan miras yoluyla gelecekte 
edineceği mülkü üzerindeki tasarruf hakkı bile 
“riskli kişi” koduyla kodlanıp241 gasp edilir. 

58. Maddi yardımı gasp 

Kardeşinin kardeşe banka aracılığıyla meşru biçimde gönderdiği parayı kullanma hakkı gasp edilir.242 

Hayatını idame edebilsin, geçinebilsin diye kardeşinin kardeşe banka aracılığıyla gönderdiği parayı kullanması 
bile engellenir.243 

Örneğin ihraç edilmiş, beraat etmiş vatandaşlar bile yasaklı vatandaş (enemy of the state) sayılıp, ablasının 
gönderdiği parayı Vakıfbank ödememiş, vatandaş “yasağı kim koymuş” dediğindeyse “devlet“  cevabını almıştır. 
Olay da Ramazan ayı içerisinde gerçekleşmiştir. Bir akrabanın kardeşine harçlık göndermesine izin verip, 
transfer ücretini tahsil edip, iş parayı çekmeye gelince parayı vermemenin maksadı sadece vatandaşın maişetini 
gasp edip onu çoluk çocuğuyla birlikte açlığa uğratmaktır (Holodomor).244 

                                                      
236 https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/kapatilan-tup-bebek-merkezindeki-embriyolar-nakledildi-/620688  

237 https://www.yeniakit.com.tr/video/balkanlioglu-hoca-fetonun-ganimetlerini-tepe-tepe-kullanin-11786.html 
“Ganimettir ganimet! Tepe tepe kullanın!” 

238 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/khk-ile-ihrac-edilen-ogretmen-babasindan-kalan-mirasi-da-alamadi-1703738 
KHK ile ihraç edilen öğretmen babasından kalan mirası da alamadı 

239 https://halktv.com.tr/turkiye/khklilarin-miras-hakki-da-elinden-alindi-410698h 
KHK’lıların miras hakkı da elinden alındı. 

240 https://www.haberturk.com/gundem/haber/1509651-darbe-girisimi-sonrasi-alinan-acil-tedbirler  
Ceza Muhakemesi Kanununda değişiklik yapılarak ağır ceza mahkemelerine soruşturma kapsamında taşınmaz, hak ve alacaklara 
el koymanın yanında kayyım atama yetkisi de tanınmıştır. 

241 https://www.milligazete.com.tr/haber/3385588/khklilarin-miras-hakki-bile-yok  
KHK’lıların miras hakkı bile yok. 

242 https://t24.com.tr/haber/banka-khk-li-ogretmene-yasakli-tc-diyerek-odeme-yapmadi,854257  
 Banka, KHK’lı öğretmene “yasaklı TC” diyerek ödeme yapmadı 

243 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/12/31/khkliye-banka-havalesi-de-yasak/  
KHK’lıya banka havalesi de yasak 

244 https://twitter.com/r_aslan/status/1258379546824507392 
“Ramazan ayı çoluk çocuğun rızkına bari dokunmayın.” 

https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/kapatilan-tup-bebek-merkezindeki-embriyolar-nakledildi-/620688
https://www.yeniakit.com.tr/video/balkanlioglu-hoca-fetonun-ganimetlerini-tepe-tepe-kullanin-11786.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/khk-ile-ihrac-edilen-ogretmen-babasindan-kalan-mirasi-da-alamadi-1703738
https://halktv.com.tr/turkiye/khklilarin-miras-hakki-da-elinden-alindi-410698h
https://www.haberturk.com/gundem/haber/1509651-darbe-girisimi-sonrasi-alinan-acil-tedbirler
https://www.milligazete.com.tr/haber/3385588/khklilarin-miras-hakki-bile-yok
https://t24.com.tr/haber/banka-khk-li-ogretmene-yasakli-tc-diyerek-odeme-yapmadi,854257
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/12/31/khkliye-banka-havalesi-de-yasak/
https://twitter.com/r_aslan/status/1258379546824507392
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Hatta kardeşine, eşine, dostuna, arkadaşına, bir mağdura yaşayabilsin, iaşesine insani bir destek sağlayayım 
diyen bir kardeş aleyhine "teröriste maddi yardım yapmak" gibi müfteri suçlamalar245, bu suçlamalara dayalı 
soruşturmalar246 döngüsü de başlatılabilmektedir. 

59. Doğal afet yardımını gasp 

Vatandaş; sosyal devletin tüm vatandaşlarına bir doğal afette sunduğu sosyal yardımdan seçmeci ve keyfi 
biçimde MAHRUM247 edilir.248 

Bu ayrımcı sosyal yardım gaspı Elazığ depreminden sonra bir vatandaşa karşı uygulanmıştır. Eşinin tutuklu 
olması dolayısıyla (evlilik bağı bahane ediliyor) 249 Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı personeli telefonu 
vatandaşın yüzüne kapatmıştır.250 

60. Engelli aylığını gasp 

Engellilerin engelli aylığı gasp edilir251. Böylece bir engelli vatandaşın soykırım uygulamasına252 karar verilmesi 
durumunda o engelli vatandaşa bakmaya çalışacak olan ailesinin de ekonomik anlamda iflas etmesi sağlanır. 

Böyle ekonomik iflaslar aileler arasındaki bağların koparılmasına da neden olur. 253 

                                                      
245 https://twitter.com/MehmetAlkanTC/status/1258460536620093442?s=08 

“sosyal ölüme terk edilen insanların yardımlaşmasına terör soruşturması”  

246 https://www.haberler.com/manisa-da-feto-ye-10-tutuklama-12263724-haberi/ 
Cezaevindeki örgüt yakınlarına ve hakkında işlem yapılmış örgüt mensuplarına para ve erzak desteği sağladığı için tutuklandı. 

247 https://kronos34.news/tr/khk-ile-ihrac-edilenlerin-ailelerine-bin-liralik-korana-yardimi-da-yasak/  
KHK ile ihraç edilenlerin ailelerine bin liralık korana yardımı da yasak. 

248 https://t24.com.tr/haber/khk-lilara-bin-liralik-sosyal-yardim-da-verilmiyor-iddiasi,874293 
KHK’lılara bin liralık sosyal yardım da verilmiyor. 

249 https://www.tr724.com/khkli-depremzedeye-yardim-yok/  
KHK’lı depremzedeye yardım yok! 

250 https://twitter.com/hh8170/status/1052487926276345856?s=20 
Daha 15 Temmuz öncesinden; yüzlerce askerin binlerce ailesinin HTS, SGK, SSK, okul kaydı, banka hesap hareketleri soybağı 
ilişkisi bahanesiyle bu askerler için SOYKIRIM İNFAZI oldu. 

251 https://www.gazeteyolculuk.net/akrabasinin-khkli-olmasi-gerekce-gosterilen-engellinin-maasi-kesildi  
Akrabasının KHK’lı olması gerekçe gösterilen engellinin maaşı kesildi.  

252 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-khkl%C4%B1lar-bize-vebal%C4%B1-muamelesi-yap%C4%B1yorlar/a-50521070 
Tek isteğim bebeğim için genel sağlık sigortasını yapmalarıydı, yapmadılar. Bebeğim gerekli tedavileri alamadı 2017 Haziran 
ayında vefat etti. 

253 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-khkl%C4%B1lar-bize-vebal%C4%B1-muamelesi-yap%C4%B1yorlar/a-50521070  
Türkiye’de KHK’lılar: Bize vebalı muamelesi yapıyorlar. 

https://twitter.com/MehmetAlkanTC/status/1258460536620093442?s=08
https://www.haberler.com/manisa-da-feto-ye-10-tutuklama-12263724-haberi/
https://kronos34.news/tr/khk-ile-ihrac-edilenlerin-ailelerine-bin-liralik-korana-yardimi-da-yasak/
https://t24.com.tr/haber/khk-lilara-bin-liralik-sosyal-yardim-da-verilmiyor-iddiasi,874293
https://www.tr724.com/khkli-depremzedeye-yardim-yok/
https://twitter.com/hh8170/status/1052487926276345856?s=20
https://www.gazeteyolculuk.net/akrabasinin-khkli-olmasi-gerekce-gosterilen-engellinin-maasi-kesildi
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-khkl%C4%B1lar-bize-vebal%C4%B1-muamelesi-yap%C4%B1yorlar/a-50521070
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-khkl%C4%B1lar-bize-vebal%C4%B1-muamelesi-yap%C4%B1yorlar/a-50521070
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61. Refakatçi aylığını gasp 

Engelli refakatçilerinin evde bakım aylığı gasp edilir. 254 Ailelerinin, engelli çocuklarının sosyal devletin tüm 
vatandaşlara sunduğu sosyal yardımları alma hakları gasp edilir.255 

62. Doğum yardımını gasp 

Çocukları doğduğunda her vatandaşa verilen doğum yardımından istifade hakları gasp edilir.256 

63. Analık hakkını gasp 

Eğer bir vatandaşın kendisi veya eşi KHK, Bakan Kararı, adli soruşturma gibi yöntemlerle damgalanmış ise artık 
o vatandaşın gebe, loğusa olan eşinin analık hakkından istifadesi de engellenir. 

analık hakkından ve hemen önceki maddelerde belirtilen doğum yardımı, engelli aylığı, refakatçi aylığı, doğal 
afet yardımı vb sosyal devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlarına koşulsuz sunması gereken sosyal yardımların 
gasp257 edilmesinin hukuki ya da meşru hiçbir gerekçesi yoktur. 258 

Bu yardımların gaspının pratik sonucu vatandaşların ekonomik açıdan öldürülmesi, aç bırakılması  (Holodomor)  
olmuştur. 

64. Kısa Çalışma Ödeneği hakkını gasp 

Korona virüsü nedeniyle iş yerlerinde üretimini durdurmak zorunda kalan ya da işleri kısa süreyle aksayan iş 
verenlere kısa çalışma ödeneği ayrılmış olmasına rağmen yanında KHK ile soykırım uygulamasına maruz 
bırakılan bir işçiyi çalıştıran işverene “Kısa Çalışma Ödeneği” hakkından yararlanamayacağı belirtildi. 259 

Dolayısıyla 20 Temmuz 2016 rejimi bir soykırım sistematiğinin bu tabloda belirtilmiş bulunan tüm unsurlarını, 15 
Temmuz Olayıyla da ilgisiz ve ilişkisiz bir biçimde, aradan 4 yıl geçtikten bile sonra hala taşımaya ve soykırım 
mekanizmasını işletmeye devam etmiştir. 

                                                      
254 https://www.tr724.com/khkli-kizi-oldugu-icin-yuzde-70-engelli-burcuya-bakim-maasi-verilmedi/  

Yüzde 70 engelli Burcu’ya babası KHK’lı olduğu için bakım maaşı verilmedi. 

255 https://twitter.com/TomrisHan4/status/1168237343368601601?s=20  
3 yıl önce bugün eşim ihraç edildi. Kızımız Down'lu. Ben 2 farklı kanserle mücadele ederken 675 KHK ile ihraç edildim. Eşim 1 yıl 
tutuklu kaldı. Skolyoz ameliyatı olan kızıma yeşil kart ve bakım parası vermediler. Bize sivil ölüm yaşattılar ! 

256 https://twitter.com/hh8170/status/1197939504365154305?s=20  
KHK ile teröristlik dayatılan polis şehit olunca tören düzenlendi. 

257 https://www.tr724.com/isidliye-maas-khkliya-agac-koku/  
IŞİD’liye maaş, KHK’lıya ağaç kökü! 

258 https://boldmedya.com/2020/04/23/khkliya-olum-1000-liralik-korona-yardimi-da-yok/  
KHK’lıya ölüm: 1000 liralık korona yardımı da yok 

259 https://www.omerfarukgergerlioglu.com/basin/basindan/salgin-zamaninda-bile-ayrimcilik-khkli-esnafa-kisa-calisma-odenegi-
verilmedi/15002/  
Salgın zamanında bile ayrımcılık! KHK’lı esnafa kısa çalışma ödeneği verilmedi. 

https://www.tr724.com/khkli-kizi-oldugu-icin-yuzde-70-engelli-burcuya-bakim-maasi-verilmedi/
https://twitter.com/TomrisHan4/status/1168237343368601601?s=20
https://twitter.com/hh8170/status/1197939504365154305?s=20
https://www.tr724.com/isidliye-maas-khkliya-agac-koku/
https://boldmedya.com/2020/04/23/khkliya-olum-1000-liralik-korona-yardimi-da-yok/
https://www.omerfarukgergerlioglu.com/basin/basindan/salgin-zamaninda-bile-ayrimcilik-khkli-esnafa-kisa-calisma-odenegi-verilmedi/15002/
https://www.omerfarukgergerlioglu.com/basin/basindan/salgin-zamaninda-bile-ayrimcilik-khkli-esnafa-kisa-calisma-odenegi-verilmedi/15002/
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65. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hakkını gasp ve Aç Bırakma (Holodomor) 

Bu ve benzeri soykırım yöntemlerinin uygulanacağının ilanını eski Amiral Cem 
Aziz Çakmak yapmıştı: «Buradan çıkarsak eğer çoluk çocuk rövanş 
alacağız! Aç kalacaklar!» 

20 Temmuz 2016 rejiminin ana hedeflerinden birisi, Cem Aziz Çakmak ve 
diğer çok sayıda kişinin itiraf ve ilan ettiği şekilde hedef gösterilen vatandaşları 
eşleriyle, alt soylarıyla, bazı durumlarda üst soy ve birinci, ikinci hatta üçüncü 
derece soy bağlılarıyla birlikte aç bırakmak oldu. Aç bırakma bir soykırım 
uygulama türüydü. Sovyetler Birliği rejimi Ukrayna’da uygulamıştı. 

Aç bırakarak ölüme mahkum etme şeklindeki soykırım “Holodomor” olarak 
adlandırılır. Kurbanların besin kaynaklarını ellerinden alarak, ekonomik 
kaynaklarını yok ederek, sağlıklı besine ulaşım veya beslenme olanaklarını 
yok ederek, onları fiziksel yok oluşa götürecek olan yaşam koşullarına tabi 
tutarak, aç kalmalarına hatta açlıktan ölmelerine  (Holodomor) sebep olmak 
suretiyle yapılan soykırım türüdür. 

NAZİ iktidarında da toplama kamplarında insanlar aç bırakılmış, açlıktan bir deri bir kemik hale gelmişlerdir. 
Müttefik askerleri toplama kamplarına girdiğinde NAZİ askerleri “biz aç bırakmadık, siz tren yollarını imha 
ettiğiniz için lojistiğimiz kesilince yiyecek veremedik” şeklinde bir savunma yoluna gitmişlerdir. Bu savunmalarına 
itibar edilecek olursa, cezaevlerinde aç bırakılan tutuklular, soykırıma uğratılan vatandaşların açık cezaevine 
dönüştürülen Türkiye sathında açlığa mahkum edilen soy bağlılarını hep birlikte düşündüğümüzde NAZİ 
askerlerinden daha vahşi bir soykırım iradesinin kendi vatandaşlarına Holodomor Soykırımı tatbik ettiği 
görülmektedir. 

20 Temmuz 2016 rejimine Holodomor formundaki şeklindeki soykırım söylemleri damga vurdu: 

Eski Amiral Cem Aziz Çakmak : «Eğer biz buradan bir çıkarsak… çoluk çocuk demeden rövanşı 
alacağız… İlk şeyimiz ne biliyor musun? Aç kalacaklar. Öyle 
başlayacak zaten!..» 

Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan : «Onları beslemek bile bana ağır geliyor!» 

AKP Isparta İl Başkanı Osman Zabun : «Ağaç kökü yesinler!..»  

Tümamiral Cihat Yaycı : «Ailelerini bile beslememeli!» 
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Holodomor soykırımı sonucunda Ukrayna’da 7 milyon civarında insanın kurban edildiği bilgileri mevcuttur. 
Türkiye’de Holodomor’un Ukrayna’dakine benzer rakamlara ulaşamamasının arkasındaki en büyük etken 
soykırım kurbanlarının birbirine iaşe yardımında bulunmasıydı. Bunu tespit eden soykırım iradesi bu iaşe yardım 
kanalını da yok etmek için soykırım kurbanlarının ailelerine insani, mali, manevi yardımda bulunmayı teröre 
destek suçu gösterip, kek yapıp satan, el işi yapıp satan, böyle minik çabalarla kazandığı cüzi miktardaki parayla 
asgari insani standartlarda hayata tutunabilsin diye soykırım kurbanlarını ailelerine yardımda bulunanların 
hürriyetlerini tahdit etti. 

Holodomor sadece bireylerin gelir kaynaklarını kesmekle sınırlı kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti anayasasındaki 
Sosyal Devlet niteliği gereği vatandaşlara sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek yolları da kesildi. 

Kamuoyu KHK, Bakan Kararı gibi yasa dışı ve hukuksuz işlemlerle gerçekleştirilen ve pratik sonucu bu tabloda 
görüldüğü üzere bireyin ve soy bağlılarının sosyal ölüleştirilmesi olan ihraç işleminin sadece işten atmadan ve 
kamuda çalıştırılmamadan ibaret olduğu yalanıyla kandırılırken aslında bireyin ve özellikle alt soy bağlılarının 
(çocuklar) kamu hizmetinden istifadesi de engellendi.260 Gıda yardımı ve benzeri birçok yardım hakkı gasp edildi. 

Kamu gücü kullanılarak tüm gelir yolları kesilen vatandaş bu hak gaspları ve kamuya sunulan hizmetten 
mahrumiyetle açıkça devlet eliyle ekonomik yoksulluğa mahkum edildi, çocuklarının iaşesi ve bakımı için dahi 
vatandaşlıktan doğan hakları olan Sosyal ve Ekonomik Destek'ten mahrum bırakıldı. 

Reddiyeler de çok hızlıydı. Örneğin; bir ayrımcılık suçu niteliğindeki “sosyal hakkı gasp” vakası, bir vatandaşın 
müracaatından hemen 1 gün sonra ve Nisan 2020’de yani 20 Temmuz 2016 rejiminden 4 yıl sonra 
gerçekleşmiştir. Bu sürat ve aradan geçen 4 yıl soykırımda kasıtlılığın ve soykırım kastının geçici olmayıp 
kalıcılığın kanıtıdır. 

Yine bir başka vatandaş korona salgını döneminde tutuklu yakınlarına doğan Sosyal ve Ekonomik Destek 
ödeneğiyle ilgili olarak valilik tarafından aranmış, “eşiniz tutuklu imiş, size SED kapsamında maddi yardımda 
bulunacağız” denilmiş, tutuklu eşin teröristlik dayatmasıyla soykırım kurbanı olan bir vatandaş olduğu öğrenilince 
aile bu yardımdan mahrum bırakılmıştır.261 

Dikkat çeken husus, vatandaşın kendisinin değil eş ve çocuklarının sosyal yardım haklarının gasp edilerek soy 
bağlılarının ekonomik ölüme zorlanıyor olmasıdır. 

66. Banka hesabı açtırmama 

Çalıştığı iş yerinin bankayla yaptığı sözleşme uyarınca maaş alacağı bankada maaş hesabı262 açması engellenir. 

                                                      
260 https://www.haber3.com/guncel/khkli-ismin-yesil-karti-da-iptal-edildi-haberi-5330187  

KHK’lı ismin yeşil kartı da iptal edildi. 

261 https://www.omerfarukgergerlioglu.com/basin/basindan/koronavirus-salgini-nedeniyle-daha-da-zor-gunler-geciren-khklilar-sosyal-
ve-ekonomik-destek-hizmeti-icin-basvurduklari-aile-calisma-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-skandal-bir-ret-cevabi-a/15269/  
Koronavirüs salgını nedeniyle daha da zor günler geçiren KHK’lılar, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti için başvurdukları Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından skandal bir ret cevabı alıyor. 

262 https://www.birgun.net/haber/banka-khk-li-oldugu-gerekcesiyle-doktora-hesap-acmadi-282780  
Banka KHK’lı doktora hesap açmadı.  

https://www.haber3.com/guncel/khkli-ismin-yesil-karti-da-iptal-edildi-haberi-5330187
https://www.omerfarukgergerlioglu.com/basin/basindan/koronavirus-salgini-nedeniyle-daha-da-zor-gunler-geciren-khklilar-sosyal-ve-ekonomik-destek-hizmeti-icin-basvurduklari-aile-calisma-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-skandal-bir-ret-cevabi-a/15269/
https://www.omerfarukgergerlioglu.com/basin/basindan/koronavirus-salgini-nedeniyle-daha-da-zor-gunler-geciren-khklilar-sosyal-ve-ekonomik-destek-hizmeti-icin-basvurduklari-aile-calisma-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-skandal-bir-ret-cevabi-a/15269/
https://www.birgun.net/haber/banka-khk-li-oldugu-gerekcesiyle-doktora-hesap-acmadi-282780


20 Temmuz 2016 Rejiminin 
SOYKIRIM UYGULAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI 

84/141 Versiyon: 25 Mayıs 2020 

67. Kredi kullandırtmama 

Kredi kullanma hakları263 gasp edilir.264 

Kredi kullanma hakkının265 gaspı sadece özel bankaların soykırıma ortak olma tercihleriyle sınırlı değildir266. 
Kredi Yurtlar Kurumu gibi kurumlara, il emniyet müdürlüklerinden gelen yasa dışı direktif (hem yasalara aykırı 
hem de sonucu soykırıma katkı sağlıyor) doğrultusunda öğrenim kredisi de engellenmektedir.  267 

68. Borçlarını ödetmeme 

Kredi borçlarını ve kredi kartı borçlarını kapatmaları bile engellenerek ekonomik ölümü268 sağlanır.269 

Kişiyi ekonomik olarak öldürmenin çok çeşitli versiyonları uygulanmıştır. Bir kısmı diğer başlıkların da altında ele 
alınabilecek olan ekonomik ve sosyal öldürme yöntemlerinden bir kısmı şunlardır: 

-Genel sağlık sigortasından yararlandırmama, 

-Gelir tespiti yaptırmama 

-DASK sigortasını yaptırmama 

-Kredi kartından yararlandırmama 

-Eski kredi kartlarındaki alacakları kullandırmama 

-Yüksek lisans ve doktora programlarından yönetim kararıyla çıkarılma. (aynı zamanda eğitim ve sosyal hakları 
gasp)270 

69. POS cihazı verdirtmeme 

Vatandaşla eşi arasındaki evlilik bağı bahane yapılarak eşe dahi ticaretin vaz geçilmezlerinden olan POS 
cihazını edinmesi engellenir271. Bu tarz engellemeler kişileri ekonomik olarak öldürme araçları olmanın yanında 
bir milletin en kutsal yapıtaşı olan ailelerin parçalanmasına da sebep olmuştur. Çok sayıda aile bu tabloda yer 
alan zincirleme, eş zamanlı, örgütlü, sistematik soykırım araç ve yöntemiyle bir ölüm koridoruna atılmanın 
sonucu olarak parçalanmıştır. 

Aileleri parçalama da soykırım suçunun teorisinde olan bir uygulamadır. 

                                                      
263 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1096984158784704512?s=20 

Ziraat bankası kredi kartı borcu için kredi çekmek istediğimizde KHK lı olduğumuz için krediye onay vermedi 

264 https://tr.euronews.com/2020/01/14/video-khk-lilar-turkiye-sakincali-vatandas-is-ve-saglik-hizmeti-yok-bankalar-hesap-acmiyor  
KHK’lılar Türkiye’nin “sakıncalı” vatandaşı mı? İş ve sağlık hizmeti yok, bankalar hesap açmıyor 

265 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1147207142644035584?s=20  
Eşim beraat almış bir KHK’lı polis bugün devlet bankası Vakıfbank’tan kredi başvurusu yaptım eşimden dolayı bana kredi 
vermeyeceklerini söylediler 

266 http://www.sanalbasin.com/mobil/kart-borcu-kampanyasi-vakifbank-khkli-musterisini-geri-cevirdi-29216204  
Kart borcu kampanyası: Vakıfbank KHK’lı müşterisini geri çevirdi. 

267 https://www.hurriyet.com.tr/egitim/kapatilan-universitelerdeki-ogrencilerin-kyk-burslari-kesildi-40183433  
Kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin KYK bursları kesildi. 

268 http://www.diken.com.tr/kart-borcu-kampanyasi-vakifbank-khkli-musterisini-geri-cevirdi/ 
Vakıfbank’ta ayrımcılık: KHK’lıya kredi kartı yapılandırması yok. 

269 https://www.youtube.com/watch?v=UqU6ZUb5n84 
Dilek Dündar’dan Hukuka Çağrı 

270 https://gazetekarinca.com/2017/06/uludag-universitesinden-khk-ile-ihrac-edilenlere-ohal-suresince-yuksek-lisans-engeli/  
Uludağ Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilenlere OHAL süresince yüksek lisans engeli 

271 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1238914949440823296?s=20  
“KHK’lı olduğum için eşime post cihazını uygun görmemiş” 

https://twitter.com/gergerliogluof/status/1096984158784704512?s=20
https://tr.euronews.com/2020/01/14/video-khk-lilar-turkiye-sakincali-vatandas-is-ve-saglik-hizmeti-yok-bankalar-hesap-acmiyor
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1147207142644035584?s=20
http://www.sanalbasin.com/mobil/kart-borcu-kampanyasi-vakifbank-khkli-musterisini-geri-cevirdi-29216204
https://www.hurriyet.com.tr/egitim/kapatilan-universitelerdeki-ogrencilerin-kyk-burslari-kesildi-40183433
http://www.diken.com.tr/kart-borcu-kampanyasi-vakifbank-khkli-musterisini-geri-cevirdi/
https://www.youtube.com/watch?v=UqU6ZUb5n84
https://gazetekarinca.com/2017/06/uludag-universitesinden-khk-ile-ihrac-edilenlere-ohal-suresince-yuksek-lisans-engeli/
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1238914949440823296?s=20
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70. Vergi indirimini engelleme 

Tüm ekonomik yaşam kanalları gasp edilen, ekonomik anlamda öldürülmesi için mümkün olan her şey yapılan 
soykırım kurbanlarının bu arada tüm vatandaşlık yükleri devam ettirilir. Dolayısıyla gelirsiz bırakılmanın dışında 
elinden alınan vatandaşlık hakkının külfetleriyle her geçen gün artan bir ekonomik yük altına sokulur. 

İhraçlar hep “işten atma” sözcüğüne indirgenince ekonomik olarak öldürüp açlığa mahkum ederken (Holodomor), 
vatandaşa “devlete sadakatsiz olduğuna karar verdim, seni terörist kabul ettim, o yüzden vatandaşlık statünü 
düşürdüm” deme manasında, bir soykırım kurbanının emlak vergisi indiriminden yararlanmak için yaptığı 
başvuru, Hazine ve Maliye Bakanlığı başvuruyu reddetti.272 

Reddiyede “vergi indiriminin bir devlet hizmeti olduğu, devlete sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediği için 
ihraç edilen kişinin bu hizmetten yararlanamayacağı” cevabı verildi. 

Böylece KHK veya Bakan kararıyla soykırım infazına maruz bırakılan bir vatandaşın, 20 Temmuz 2016 rejiminin 
ilk günlerinde yapılan aldatmalarda denildiği gibi sadece kamu görevinden çıkarılmadığı, kamu hizmeti almasının 
bile engellendiği bir kere daha kanıtlandı. 

Ayrıca böyle bir hak gaspı herhangi bir yasada da yer almıyordu. Dolayısıyla işlem “kaynağını anayasadan 
almayan hiçbir yetki kullanılamaz, kimseye ayrımcılık uygulanamaz” gibi anayasa ilkelerine de aykırıydı. Yani 
bizzat bakanlık yaptığı engellemede anayasayı tanımadığını da bariz biçimde kanıtlamış, vatandaşı bir kere 
daha ekonomik ölüme zorlamış oldu. 

71. Sigorta hizmetini engelleme 

Her ne kadar Türk ve dünya kamuoyunda, soykırım rejiminin temel uygulamasının sadece işten çıkarma olduğu 
yönünde bir algı üretilmiş de olsa bu tabloda da görüldüğü üzere tatbik edilen eylemler vatandaşı sadece işten 
çıkarmakla sınırlı değildir. Örneğin bazı vatandaşların ücretini peşinen ödediği KASKO sigorta hizmetinden 
istifade hakkının gasp edildiği273 ortaya çıktı.274 

                                                      
272 https://t24.com.tr/haber/hazine-ve-maliye-bakanligi-ndan-khk-liya-vergi-indirimi-yapilamaz-karari-gerekce-devlete-

sadakat,878543 
Hazine ve Maliye Bakanlığı: KHK’lıya “vergi indirimi yapılamaz” 

273 https://onedio.com/haber/bu-kez-de-bir-banka-khk-li-oldugu-gerekcesiyle-doktora-hesap-acmadi-893571  
Bu Kez de Bir Banka, KHK’lı Olduğu Gerekçesiyle Doktora Hesap Açmadı. 

274 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/12/27/khkli-diye-kaskodan-kaza-bedeli-odenmedi/ 
KHKlı diye kaskodan kaza bedeli ödenmedi 

https://t24.com.tr/haber/hazine-ve-maliye-bakanligi-ndan-khk-liya-vergi-indirimi-yapilamaz-karari-gerekce-devlete-sadakat,878543
https://t24.com.tr/haber/hazine-ve-maliye-bakanligi-ndan-khk-liya-vergi-indirimi-yapilamaz-karari-gerekce-devlete-sadakat,878543
https://onedio.com/haber/bu-kez-de-bir-banka-khk-li-oldugu-gerekcesiyle-doktora-hesap-acmadi-893571
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/12/27/khkli-diye-kaskodan-kaza-bedeli-odenmedi/
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Bu maddenin bir özelliği, soykırım uygulama 
yöntem ve araçlarının bazılarının “uyur” nitelikli 
olduğu, bir olay meydana gelmediğinde 
kamuoyunun böyle bir soykırım tatbikinden 
haberdar olamayacağıdır. Pasaport 
tahdidinde, alım-satım işlemlerinde vb. birçok 
faaliyette bu durum söz konusudur. Fiilen bir 
müracaatta bulunmayan, bir hakkını 
kullanmaya teşebbüs etmeyen vatandaşlar, 
kendileri aleyhinde aslında uyuyan bir soykırım 
uygulama yöntem ve aracının yürürlükte 
olduğunun farkına da varamamaktadırlar. 

Bu maddede belirtilen sigorta ödemesi 
konusuyla ilgili somut olayda ilgili KASKO 
şirketi kazadan yaklaşık 1 yıl sonra bu 
soykırım uygulamasından vaz geçmiştir. 
Ancak bu vaz geçiş suçun 1 yıl süreyle 
yürürlükte kaldığı ve işlenmiş olduğu gerçeğini 
değiştirmemektedir. 
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IV 

SOYKIRIMDA MEDENİ ÖLÜLEŞTİRME ARAÇLARI 

  

“Suçsuz yere gözaltı, tutuklanma, 20 ay hapis. Savunma hakkı tanımadan soruşturma 

yapmadan siyasilerce damgalandım. Haksız gözaltı, 600 gün tutukluluk, 33 ay savcı 

karşısına çıkarılmadım. Siyasilerin ve talimatlarının etkisiyle düşmanca tavırlarla yanlı 

şekilde siyasi yargılamalarla tüm hukuk normları çiğnenerek ceza verildi. Açlığa, 

işsizliğe, sivil ölüme terk etme, toplumsal ve siyasi linçe maruz bırakılma... Sanki ülkede 

mahkemeler yokmuş gibi imzalayıp yayınladıkları Kanun Hükmünde Kararnamelerle 

bana siyasiler "sen teröristsin” dedi. Hâkim savcılar 28 aydır “şu suçun var” diyemediler. 

İddianame yazamadılar. Dava açılamadılar. Bir soru sorulmadan, hiç savcı göstermeden, 

savunmam alınmadan!.. 28 aydır gasp edilen haklarımı aramak istiyorum, o yolumu da 

kapatıyorlar. Hukuk yolumu kesip kapattılar, yargı işlemez, yürümüyor. “Pardon sen 

suçsuzmuşsun” diyen kararlarını hayattayken bari verseler, ancak öldükten sonra 

mezarlara gönderecekler... Yargı eliyle yargısız infaz edilip damgalandım. Resmî 

gazetede dünyaya “terör örgütü üyesi” diye ilan edildim. İş bulamamam için her şey 

yapılmış, herkes korkuyor iş vermeye. Açlığa ve sivil ölüme terkedildim... En yakınlarım 

bile merak etmiyor.” 

--- 

“Tecrite maruz kaldık. İnsanlar bize vebalı gibi davrandı. Akrabalar ve toplum 

tarafından terörist olarak yaftalandık. Doğmamış bebekler bile “terörist anne-baba 

çocuğu” olarak yaftalandı. Devlet her türlü vergiyi bizden almasına, hatta bedelli 

askerlik ücretini de almasına rağmen, özel sektörde çalışmamızı engelleyerek bizleri sivil 

ölüme mahkûm etti. Bütün vatandaşlık vazifemizi yapmamıza rağmen devletin 

vatandaşını ölüme mahkûm etmesi çok acı. Ailelerin duyarsızlığı da cabası...” 

--- 

“Tutuklandım, ardından ihraç edildim, benim ve ailemin pasaportlarına el konuldu, iptal 

edildi, çocuğumun engelli maaşı bile kesildi. 16. Ayda iddianamem geldi. 19. Ayda tahliye 

oldum. İstinaf mahkemesi cezamı hukuki bulmadığı için bozdu. Tekrar yargılanıp aynı 

cezayı aldım. Sonrasında evime polis baskını oldu. Ülkeyi terk edecek şekilde evden 

uzaklaştım.” 

--- 

“Zor günler geçiriyorum. Maddi olarak yaşadıklarım beni üzmüyor. Eş dost akrabaların 

tavırlarındaki değişiklik beni mahvediyor. Kimseye güvenemiyorum. Devlet dairesine 

girmeye korkuyorum başıma bir şey geleceğinden endişe ediyorum. Ailemin yardımı ile 

geçiniyorum.” 
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72. Tecavüzünün Haracını Kesmek 

İşkence görenin, malı mülkü275 gasp edilenin, arabasına el konulup kamu parkına çekilmenin, haksızlıklar 
karşısında Anayasa Mahkemesi vb kurumlara baş vurmanın, avukat tutmanın masrafları, görüşe gidiş geliş 
masrafları, cezaevi yemek masrafları vb hep ekonomik ölüme mahkûm edilmiş vatandaşa yıkılırken, hatta 
korona virüs pandemisi varken, işten çıkarma yasağı varken kendilerine keyfice teröristlik dayatılarak SOYKIRIM 
ihracına uğrayanlara bir de bu hukuksuzlukları yapanlar tazminat ödeme külfeti276 yükleyerek onları ve soy 
bağlılarını mutlak bir ekonomik ölüme uğrattılar. 

İnsanları aç kalmaya mahkum eden bunca Holodomor türü soykırım uygulamaları Balyoz tutuklusu Tümamiral 
Cem Aziz Çakmak’ın “biz eğer buradan çıkarsak aç kalacaklar”277 biçimindeki beyanının birebir tatbiki oldu. 

73. Bireyi yoklaştırma 

Vatandaşlık statüsü düşürülen soykırım kurbanlarının hiçbir alanda reyleri alınmadan, gıyaplarında kendileri 
aleyhine karar verilir. Bireylerin iradeleri ellerinden alınır. Kendilerine işkenceyle “sen teröristsin” dayatması 
yapılır. Birey madden, manen, insan olarak artık “yok” sayılır ve yokluğunu kabul etmesi için mütemadiyen linç, 
baskı, işkence, izolasyon, tedhiş uygulanır. Bireyler eşleriyle, çocuklarıyla, namuslarıyla, eşlerinin ve kızlarının 
namuslarıyla tehdit edilerek, aylarca hücrelerde tutarak, loğusa anneleri kocalarına ulaşamadığı rehin alıp, 
bebeğinden ayırıp sütünü sağmak zorunda bırakarak hücrede tutup iradeleri ellerinden alınmaya çalışılır. 

                                                      
275 https://www.memurlar.net/haber/606080/feto-mensuplarinin-mal-varliklari-devlete-gececek.html  

FETÖ mensuplarının mal varlıkları devlete geçecek. 

276 https://boldmedya.com/2020/03/14/hulusi-akarin-imzasiyla-ihrac-edilen-tsk-personelinden-tazminat-istenmeye-baslandi/  
Hulusi Akar’ın imzasıyla ihraç edilen TSK personelinden tazminat istenmeye başlandı 

277 https://www.memurlar.net/haber/606080/feto-mensuplarinin-mal-varliklari-devlete-gececek.html  
FETÖ mensuplarının mal varlıkları devlete geçecek. 

https://www.memurlar.net/haber/606080/feto-mensuplarinin-mal-varliklari-devlete-gececek.html
https://boldmedya.com/2020/03/14/hulusi-akarin-imzasiyla-ihrac-edilen-tsk-personelinden-tazminat-istenmeye-baslandi/
https://www.memurlar.net/haber/606080/feto-mensuplarinin-mal-varliklari-devlete-gececek.html
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Bu uygulamayı bireysel değil kitlesel sebep-sonuç ilişkileri açısından değerlendirdiğimizde ortaya şu 
çıkmaktadır: Uygulama genelde, toplumda itibarı olan, kamu teşkilatında üst düzey rütbe ve makamlarda 
bulunan kişilere yaparak, o kişiler üzerinden diğer alelade vatandalar üzerinde tedhiş atmosferi oluşturma ve 
toplumu daha kolay ayrıştırmak, vatandaşlar arasında parçalanmayı tetiklemek maksadıyla yapılmıştır. 

74. Bireyin geleceğini yoklaştırma 

Vatandaşlık statüsünün düşürülmesi sonucu hedef seçilen vatandaşların “yaşama, maddî ve manevî varlığını 
koruma ve geliştirme” hakkı gasp edilerek medeni varlığı öldürülür. 

Bunun pratik uygulamaları özellikle çocuklar için başta olmak üzere vatandaşların eğitim hakkının engellenmesi, 
öğretim sürecinde mobbing uygulanması278, bir eğitim kurumunda başarılı olmasının engellenmesi, iş sahibi 
olmasının engellenmesi279, toplumda itibarsızlaştırılması, müracaat ettiği her yerde karşısına güvenlik 
soruşturması280 veya soy bağı ilişkilerinin çıkarılarak hayata tutunacak tüm kanalların tıkanması ve bunların 
tamamının bir süreliğine değil ebedi nitelikli olması şeklinde ortaya çıkmıştır. 

Yine bireylerin sosyal çevrelerinden ihracı da onun, soy bağlılarının fiilen ve geleceğini de içine alacak biçimde 
yoklaştırılması sonucunu doğurdu ve hedef gösterilen vatandaşlar komşularının, meslektaşların, ailelerinin vb 
oluşturduğu WhatsApp ve Facebook grupları gibi sosyal ağ gruplarından, haberleşme gruplarından atıldılar. 

Askeri okullar KHK ile kapatıldığında, bir anda öğrenciler kendilerini büyük bir belirsizliğin içerisinde buluverdi. 
Tüm gelecekleri yok edildi. Zira görünürde üniversitelere yerleştirilmiş gibi gösterilse de YÖK, hiç gerek yokken, 
“tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesinde 669 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname Uyarınca öğrencinin yerleştirildiğine dair açıklamanın yazılmasına” şeklinde özel ve ayrımcı bir 
uygulamayla askeri okulların eski öğrencilerinin diplomalarını ebedi bir “KHK’lıdır” damgasıyla damgalattı.281 

Bu damgalama bir ihtiyaç değildi, kamu yararı yoktu. Kasıtlı bir damgalamaydı. Damgalamanın etkisi ebedi bir 
etkiydi zira diploma vatandaşın hayatı boyunca kullandığı bir belgeydi. Damgalı diplomanın ibraz edildiği her 
yerde muhatap kişi/kuruma “bu diploma sahibi damgalıdır” mesajı vermekteydi. Dolayısıyla diplomalara böyle 
bir şerh düşülmesi kasıtlı olarak kararlaştırılmıştır. Buradaki kasıt da diploma sahibini ebedi bir sosyal ölüye 
dönüştürmektir. 

                                                      
278 https://www.usakhabermerkezi.com/egitim-ogretim/git-fetoculugunu-itiraf-et-ver-bir-kac-isim-sonra-gel-seni-okul-muduru-yapalim-

derseniz-bu-sonucu-alirsiniz-h30286.html  
Git FETÖ’cülüğünü itiraf et ver bir kaç isim sonra gel seni okul müdürü yapalım derseniz bu sonucu alırsınız. 

279 http://direnisteyiz27.org/khkli-ogretmen-eylem-yapanlari-anlamazdim-haksizliga-ugradim-simdi-anliyorum/  
 KHK’LI Öğretmen: Eylem yapanları anlamazdım, haksızlığa uğradım, şimdi anlıyorum. 

280 https://www.boldmedya.com/2019/11/04/iskur-khk-ile-cikartilanlara-kurs-vermiyoruz/  
İŞKUR: KHK ile çıkartılanlara kurs vermiyoruz 

281 https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/yok-ten-kapatilan-askeri-yuksekogretim-kurumlariyla-ilgili-aciklama-11547897 

https://www.usakhabermerkezi.com/egitim-ogretim/git-fetoculugunu-itiraf-et-ver-bir-kac-isim-sonra-gel-seni-okul-muduru-yapalim-derseniz-bu-sonucu-alirsiniz-h30286.html
https://www.usakhabermerkezi.com/egitim-ogretim/git-fetoculugunu-itiraf-et-ver-bir-kac-isim-sonra-gel-seni-okul-muduru-yapalim-derseniz-bu-sonucu-alirsiniz-h30286.html
http://direnisteyiz27.org/khkli-ogretmen-eylem-yapanlari-anlamazdim-haksizliga-ugradim-simdi-anliyorum/
https://www.boldmedya.com/2019/11/04/iskur-khk-ile-cikartilanlara-kurs-vermiyoruz/
https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/yok-ten-kapatilan-askeri-yuksekogretim-kurumlariyla-ilgili-aciklama-11547897


20 Temmuz 2016 Rejiminin 
SOYKIRIM UYGULAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI 

90/141 Versiyon: 25 Mayıs 2020 

NAZİ iktidarında soykırım kurbanlarının günlük hayatta göstermekle zorunlu olduğu işaretlere benzer biçimde 
diplomalara hiç gerek yokken vurulması emredilen bu “KHK’lı” damgalarıyla diploma sahibi de tıpkı NAZİ 
soykırım kurbanları gibi ebedi bir soykırım kurbanı olarak işaretlenmiş oldular. 

Bu soykırım damgası sebebiyle, damgalı diploma 
sahiplerini iş bulması imkansız hale getirildi. 
İşverenlerin neredeyse tamamı daha başvuru 
esnasında damgalı diplomayı görür görmez 
başvuruları geri çevirdi. Bir şekilde işe girebilen 
gençler de işverenlere yapılan baskı ile buldukları 
işlerinden çıkartıldılar. 

Geleceği yok edilen bir grup da çocuklar oldu. 

OHAL’in Toplumsal Maliyetleri raporuna yansıyan bir 
beyan, soykırımın bireyle sınırlı kalmayıp nesillerin 
geleceğini yok etme kastının çocuklara nasıl 
yansıdığını da ortaya koyuyor: 

“Mardin de yaşayan ablamlar ihraç edilmeden önce, 
büyük yeğenim okul birincisi iken şu an okulu bırakmak 
istiyor. Nedenini ise o yaştaki çocuk şu şekilde açıklıyor: 
“Nasılsa bana iş vermeyecekler, neden boşuna 
okuyayım ki?..” 

75. Yargıda yoklaştırma (Savunma yapamaz, hak arayamaz, başvuru yapamaz) 

Soykırım İnfaznameleri olan KHK'larla veya bakan kararlarıyla ihraç edilenler, hedef gösterilerek adli 
soruşturmalara maruz kalan vatandaşlar kendilerini savunamazlar. Yargıdaki ve idaredeki hak arama yolları 
çıkışı olmayan birer labirente dönüştürülür. 

Vatandaş ekonomik alanda, sosyal alanda bir ölüm koridoruna atılmayı müteakip gasp ve tecavüz edilen maddi 
ve manevi varlığının bütünleşik hakları için hak arama yollarına başvurduğundaysa başvurularının tamamı “suç 
duyurularına işlem yapmayın”282 denilip yokluğa mahkum edilerek283 ölüm koridoru daha içinden çıkılmaz hale 
getirilir. 

Savunma haklarını bizzat kullanamazlar, bu haklarını avukat aracılığıyla kullanmak istediklerinde bunu 
engellemek için avukatlarının bile tutuklanması sağlanır. Halbuki avukatlar en temel haklardan biri olan savunma 
hakkının bir parçasıdır. Avukatları tutuklamak sadece tutuklanan avukatın hürriyetini gasp değil savunma 
makamının savunma hakkını da ebediyen gasp etmekti. Zira kümülatif etkileri düşününce, etkili savunma yapan 
avukatın keyfi biçimde hürriyetinden mahrum bırakılması doğal olarak diğer avukatları tedhiş ediyordu. 

Soykırım kurbanlarının müdafileriyle özel görüşmeleri bile engellendi. Görüşmeler gardiyanlar gözetiminde 
yapıldı. Görüşmelerin video kayıtları alındı. Aynı yöntem duruşmalara kurumlardan temsilci gönderilmesinde de 
uygulandı. İşkence yapan emniyet görevlileri, sahte raporlar düzenleyen kurumların temsilcileri duruşmalara 
katılarak sanıklar ve mahkeme heyeti üzerinde baskı oluşturdu. Avukatlarla müvekkillerinin görüşmelerinde 
alınan video kayıtları savunma makamına hiç verilmedi. 

Bir vatandaşın birinci derecede yakını o vatandaş hakkında Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapabilme hakkına 
sahip olmasına rağmen, önce belirtilen başvuru harcı ödetilir ardından da başvuru belgesi teslim alınmaz. 

Duruşmalara rüşvetle militan toplanır ve soykırım kurbanı savunma yapacağı zaman bu militanlar salonu 
galeyana getirir. 

                                                      
282 http://www.ankara.adalet.gov.tr/sayfalar/duyuru/egitim-sosyal-isler/uygulamadabirlik.pdf 

Dz.K.K.: “Yapılan suç duyuruları üzerinden soruşturma işlemleri işlem makamındaki personelin moral ve motivasyonunu olumsuz 
etkiliyor.” 

283 https://www.tr724.com/sivil-darbeciler-yasalari-da-aym-kararlarini-da-takmiyor/  
SİVİL DARBECİLER, yasaları da AYM kararlarını da takmıyor 

http://www.ankara.adalet.gov.tr/sayfalar/duyuru/egitim-sosyal-isler/uygulamadabirlik.pdf
https://www.tr724.com/sivil-darbeciler-yasalari-da-aym-kararlarini-da-takmiyor/
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Savunma hakları, yargılama süreçlerinde, adli/idari soruşturma süreçlerinde çeşitli oyalayıcı manipülasyonlarla 
gasp edilir. Bir sanık savunmasında etkili olmaya başlayınca, (örneğin donanma davasında) mahkeme başkanı, 
konuyla hiç ilgisi yokken, “senin eşinin hakkında bir soruşturma var mıydı” diyerek şantaj yapıp savunma 
ahengini bozar. 

Bu arada yürütülen davaların hiçbirinde vatandaşın lehine bir tane bile delilin, bilginin, belgenin iddianamelere 
konulmadığı görülmüştür. 

Yine yargıda yürütülen davalarda, vatandaşın soykırım uygulamasını gerçekleştiren kurumda kanaat belirtme 
imtiyazı tanınmış bir zümre peşinen ve mutlak haklı olarak gösterilmiş, vatandaş da yok sayılmıştır. Öyle ki yasa 
dışı işlemleri gerçekleştiren kurumun gönderdiği eksik, gerçeğe aykırı bilgi, belge, raporların içerikleri hiç 
incelenmeden mutlak ve tartışmasız doğru delillermiş gibi işleme konulmuştur. 

Yargının bu hukuksuz işlemleri süresince vatandaş hep mutlak yok kabul edildi284, savunma hakkı örgütlü 
biçimde gasp edildi, hak aramak için kullanılacak başvuru yolları hep tıkandı.285 

76. İdarede yoklaştırma 

En temel yoklaştırma, vatandaşın varlığı yok sayılarak aleyhinde onu ölüm koridoruna atacak olan tenzili rütbe 
mahiyetinde bir sürgün ataması286, açığa alma287, görevden uzaklaştırma288, ihraç289 gibi işlemlere muhatap 
olmasıdır. 

Kurumlardaki soykırım uygulamalarını gerçekleştiren imtiyazlı zümre keyfince ve vatandaşı yok sayarak “idari 
tasarruf”290 kisvesi291 altında bahse konu işlemleri yürürlükteki KHK'lara bile aykırı olmasına rağmen 
yapmıştır.292 

Ardından vatandaşın ve soy bağlılarının dilekçelerine, başvurularına, resmi ve kanuni taleplerine de yok 
muamelesi yapılır. Yani vatandaştan başka onun soy bağlıları da idare için yoklaştırılmıştır. 

İmtiyazlı soykırım zümresinin yasadışı işlemleri muteber görülüp adli ve idari makamlarca derhal, olağanüstü bir 
çabuklukla yürürlüğe konulurken, sosyal ölü yapılmasına karar verilen vatandaşınsa dilekçelerine, 
başvurularına, resmi ve kanuni taleplerine “teröristin, hainin dilekçesi” yaftası vurulup yok muamelesi yapılarak 
vatandaşın bir yöntemle daha vatandaşlıktan aforoz edildiği kanıtlanır. 

                                                      
284 https://tr.euronews.com/2020/01/29/aym-khk-hakim-icin-hak-ihlali-ve-tazminat-karari-verdi 

AYM, KHK’lı hakim için hak ihlali ve tazminat kararı verdi. 

285 https://www.avazturk.com/sasirtan-ihrac-fetocu-degilsin-dediler-ihrac-ettiler-35017h.htm 
Şaşırtan ihraç! ‘FETÖ’cü değilsin’ dediler, ihraç ettiler. 

286 https://gazetehayir.com/surgun-yerinden-surgun-edildiler/  
Sürgün yerinden sürgün edildiler. 

287 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/mardin-valiligi-hukuk-musaviri-feto-sorusturmasi-nedeniyle-aciga-alindi-/1755052  
Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri, FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alındı. 

288 https://www.a3haber.com/2019/12/27/hsk-18-hakim-ve-savciyi-aciga-aldi/  
HSK, 18 hakim ve savcıyı açığa aldı. 

289 https://www.cnnturk.com/turkiye/hsk-bir-hakim-ile-iki-savciyi-meslekten-ihrac-etti  
HSK, bir hakim ile iki savcıyı meslekten ihraç etti 

290 https://www.youtube.com/watch?v=VWhpQSxHhrI 
Suçludur diye değil idari tasarrufla ihraç ettik 

291 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-37904717 
KHK’larla ihraç edilen memurlar: Mağduruz, bizi soruşturun. 

292 https://twitter.com/tutsakavukatt/status/1159535809026056192?s=20 
Araç sigortası yaptırmak isteyen vatandaşın karşısına çıkan ekranda, vatandaşın "FETÖ" fişlemesi ile riskli müşteri listesine 
eklendiği görülüyor. 

https://tr.euronews.com/2020/01/29/aym-khk-hakim-icin-hak-ihlali-ve-tazminat-karari-verdi
https://www.avazturk.com/sasirtan-ihrac-fetocu-degilsin-dediler-ihrac-ettiler-35017h.htm
https://gazetehayir.com/surgun-yerinden-surgun-edildiler/
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/mardin-valiligi-hukuk-musaviri-feto-sorusturmasi-nedeniyle-aciga-alindi-/1755052
https://www.a3haber.com/2019/12/27/hsk-18-hakim-ve-savciyi-aciga-aldi/
https://www.cnnturk.com/turkiye/hsk-bir-hakim-ile-iki-savciyi-meslekten-ihrac-etti
https://www.youtube.com/watch?v=VWhpQSxHhrI
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-37904717
https://twitter.com/tutsakavukatt/status/1159535809026056192?s=20
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77. Bireyi kamuda yoklaştırma 

Kurumlarda örgütlenmiş, iradesini soykırım iradesine teslim etmiş soykırım uygulama timlerince soykırım 
uygulamasına muhatap bırakılmasına karar verilen bir kişi, artık o andan itibaren anayasada tanımlanmış olan 
“sosyal ve hukuk devleti” açısından yoklaştırılmıştır. 

Bu yoklaştırmanın ürünü olarak kamu hizmetlerinin bazılarını almaları293 bile keyfi biçimde engellenir.294 

78. Tanıklıkta yoklaştırma 

Soykırım infazına karar verilen vatandaşların şahitlik haklarını kullanma hakları bile gasp edilir.295 Herhangi bir 
mülkün satışında dahi tanıklık yapmaları engellenir. 

Bu hakkın gaspı, soykırım kurbanı yapılmasına karar verilen vatandaşın artık “tümüyle yok” sayıldığının kanıtıdır. 

Buradaki soykırım sistematiğinin parçası olan diğer çok önemli detay ise Anayasaya aykırı İmtiyazlı Zümre 
üretilip, ardından bu imtiyazlı zümrenin soykırım suçunu kolaylıkla tatbik edebilmesi için o gayri meşru zümreyi 
iddialarını ispat sorumluluğundan kurtaracak müfteri tanıklar icat edilmesiydi. Vatandaşın tanıklık hakkı gasp 
edilirken “ben teröristim” diye itiraf eden bu müfterilere ise muteber tanık imtiyazı tanındı. 

Bu kapsamda önce tıpkı NAZİ iktidarında olduğu gibi bir imtiyazlı zümre (ari ırk, saf Alman gibi) oluşturuldu. Bu 
yasa dışı ve gayri meşru zümre aleyhine yargıda ve idarede “sorgulanamazlık, yargılanamazlık” biçimlerinde 
bağışıklık üretildi. 

İkinci bir konjonktürel bağışık zümre de «ben teröristim» diyen kullanışlı, kullanıldıktan sonra atılabilen, müfteri, 
kadrolu teröristler oldu. Bu kadrolu teröristler «tanık» kisvesinde kullanıldılar. Bunların iftiralarıyla yüz binlerce 
masum bireyler aleyhinde ve çoğunlukla da bir kısım soy bağlılarıyla birlikte açığa alma, görevden uzaklaştırma, 
idari ve adli soruşturma başlatma, ihraç etme, gözaltı ve tutuklama hatta mahkumiyet kararları verilirken soykırım 
için hedef seçilen vatandaşların tanıklık hakları gasp edildi, hep yalan söyledikleri yönünde peşin kabulle hareket 
edildi, yaptıkları suç duyuruları, başvurular, ihbarlar, şikayetler hep reddedildi, yok sayıldı, işleme konulmadı. 
İşkence, cinayet, tecavüz gibi suçları işleyen ama anayasaya aykırı biçimde tıpkı NAZİ döneminde üretilen 
«imtiyazlı zümre» benzeri üretilen kamu görevlileri (Örnek: Cihat Yaycı) aleyhine yapılan tüm suç duyuruları, 
duruşmalarda dile getirilen talepler reddedildi. 

                                                      
293 https://tr.euronews.com/2020/01/14/video-khk-lilar-turkiye-sakincali-vatandas-is-ve-saglik-hizmeti-yok-bankalar-hesap-acmiyor  

KHK’lılar Türkiye’nin “sakıncalı” vatandaşı mı? İş ve sağlık hizmeti yok, bankalar hesap açmıyor. 

294 https://twitter.com/tgmcelebi/status/1083658731420831745?s=20  
KHK’lıların devlet kurumlarında iş bulması imkansızlaştırılmıştır. 

295 https://www.boldmedya.com/2019/09/19/khklinin-sahitligi-riskli-kisi-listesindesin-denilip-kabul-edilmedi/  
KHK’lının şahitliği “Riskli Kişi Listesi’ndesin” denilip kabul edilmedi. 

https://tr.euronews.com/2020/01/14/video-khk-lilar-turkiye-sakincali-vatandas-is-ve-saglik-hizmeti-yok-bankalar-hesap-acmiyor
https://twitter.com/tgmcelebi/status/1083658731420831745?s=20
https://www.boldmedya.com/2019/09/19/khklinin-sahitligi-riskli-kisi-listesindesin-denilip-kabul-edilmedi/
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79. Vatandaşlıkta yoklaştırma (seçme hakkını, seçilme hakkını gasp) 

Demokrasilerde bir vatandaşın devlet yönetiminde kendini göstereceği yegane yol, vatandaşın seçimlere 
katılarak oy verebilmesidir. 

20 Temmuz 2016 rejimindeyse üretilen toplumsal tedhişle ve özellikle cezaevlerinde kamu gücü de kullanılarak 
vatandaşların ve soy bağlılarının oy kullanma hakları gasp edilir296. Bu durum dünya kamuoyunun da gözleri 
önünde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesinde gerçekleşmiştir.297 

Diğer yandan seçime girme hakkı verip ardından seçilinceyse seçilme hakkını gasp edildi, örneğin Kars’ın Digor 
ilçesinde seçilen vatandaşa mazbatası verilmedi. 

Belediye başkanlığı seçimlerinde seçilme hakkı gasp edilebilirken yönetimde etkisi olmayan milletvekili 
olunmasında bu hak gaspının keyfiliği ortaya çıktı. KHK ile soykırım uygulamasına uğratılmış milletvekilleri 
TBMM’de yer alabildi. 

Burada görülen keyfilik, Hitler’in NAZİ iktidarında “Yahudiler sadece ağır işlerde çalışabilir, müdürler işten 
çıkarılır” biçimindeki soykırım uygulamasından KHK metinlerine aktarılmıştır. KHK/Bakan Kararı ile soykırım 
uygulamasına tabi tutulanların iade edilseler bile yönetici rollerinde görev alamayacakları298 hususunun kasıtla 
yapıldığının ve soykırım stratejisinin bir parçası olduğunun kanıtıdır.299 Bundan dolayı da yargı ve idarede 
atılacak her bir adımda, ortada yasalar varken, kamu teşkilatında iktidarsızlaşmanın bir sonucu olarak üst 
soykırım iradesinden direktif istenmiştir, ki bu soykırımda örgütlülüğün de başka bir kanıtıdır.300 

                                                      
296 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/tutukluya-oy-sinirlamasi-41067592  

Tutukluya oy sınırlaması. 

297 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-48198506  
31 Mart'ta CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal edildi. 

298 https://t24.com.tr/haber/hdp-li-esbaskana-khk-li-oldugu-icin-mazbata-verilmedi,815577 
HDP’li Eşbaşkana KHK’lı olduğu için mazbata verilmedi 

299 https://twitter.com/hh8170/status/1114407254806155264?s=20 
OHAL Komisyonu SOYKIRIM SUÇU'nun tatbikinde infazların KEYFÎ'liğini sağlamak üzere kurulmuş bir örgüt kademesidir. 

300 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akp-bunu-da-gundeme-getirdi-khkliler-secmen-olamaz-1349672   
AKP bunu da gündeme getirdi: KHK'liler seçmen olamaz 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/tutukluya-oy-sinirlamasi-41067592
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-48198506
https://t24.com.tr/haber/hdp-li-esbaskana-khk-li-oldugu-icin-mazbata-verilmedi,815577
https://twitter.com/hh8170/status/1114407254806155264?s=20
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akp-bunu-da-gundeme-getirdi-khkliler-secmen-olamaz-1349672
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İşlenenlerin soykırım olduğunu da okur yazar kitle biliyor ancak telaffuz etmiyordu.301 

 

80. Aleyhine örgütlü suçlar 

Vatandaşın ve soy bağlılarının aleyhlerine suç işleyenler kayırılır, haklarına tecavüz meşrulaştırılır, taciz, 
tecavüz, küfür, hakaret mübahlaştırılır, teşvik edilmiş ve kolaylaştırılmış olur.302 

Suç duyuru ve ihbarlarına “ben o şahsa teröristlik dayattım, teröristlik dayattığım kişinin ihbarına itibar edilmez” 
denilip yok muamelesi yapılır. Böylece aleyhlerine suç işleyenler kayırılmış, her vatandaşın sahip olduğu 
anayasal korumalardan mahrum bırakılınca haklarına tecavüz meşrulaştırılmış, teşvik edilmiş ve kolaylaştırılmış 
olur. 

Kendilerine tecavüzle sınırlı kalmayan sapıklık sonucu soy bağlılarının dahi cinsel tacize ya da tecavüze 
uğraması mubah görülür. 

81. Bilgi almayı engelleme (basını ve kamu teşkilatını baskılama) 

20 Temmuz 2016 Soykırım rejimine tahakküm eden sinsi bir Soykırım Terör Örgütünün en öncelikli üzerinde 
durduğu konulardan birisi Hitler’in NAZİ iktidarında uyguladığı biçimde, kamuoyunun gerçek bilgiyi almasını 
engellemek oldu. 

Basını baskılama 

Bu kapsamda ilk susturulan alanlardan birisi bağımsız medya, yol verilen alanlardan birisi de soykırım iş birlikçisi 
medya ile sapık trollerle dolu sosyal medya oldu. Süreç özellikle bu iki medyadaki sapık troller ve mültesikleri 
bulunan soykırım tetikçisi unsurlarca yürütüldü. 

Basının susturulmasında kullanılan ilk vasıta Sulh Ceza Hakimlikleri oldu. Kendilerine başbakanlıktan, rejim 
değişikliği sonrasında başkanlıktan gelen emirler doğrultusunda gözaltı, arama, yakalama, el koyma, 
tutukluluk303, twit sildirme, pasaport iptal ettirme, haber engelleme, Wikipedia gibi global bir site de dahil 
hukuksuzca304 site kapatma, açılma başvurusunu reddetme305 vb infazları ilk adımda hep bu hukuk tanımayan 
şahıslar gerçekleştirdi. 

Birçok durumda hedef gösterilen gazetecilerin adli ya da idari herhangi bir işlem bile olmaksızın, ne ile 
suçlandıklarını bile bilmeksizin pasaportları, basın kartları, işleri ve hatta emeklilikleri bile ellerinden alındı.306 

                                                      
301 https://twitter.com/hh8170/status/1205221189074989059?s=20 

Levent Gültekin: “Bir soykırım gibi insanlar açlığa mahkum edildi” 

302 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-42471577 
Paramiliter yapılar meşrulaştırılıyor 

303 http://www.internationaljournalists.org/haber/tutuklu-gazeteciler-listesi.html 
15 Mayıs 2020 itibarıyla Türkiye’de tutuklu gazeteci sayısı: en az 189 

304 https://www.evrensel.net/haber/393996/aymden-wikipedia-ile-ilgili-hak-ihlali-karari 

305  https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/wikipedia-itirazi-reddedildi/811942 
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez, Wikipedia’nın kapatılmasına itiraz başvurusunu reddetti. 

306 https://tr.euronews.com/2019/12/11/cpj-dunyada-en-az-250-gazeteci-tutuklu-cin-ve-turkiye-en-buyuk-gazeteci-hapishanesi 
Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ): Dünyada en az 250 gazeteci tutuklu, Çin ve Türkiye en büyük gazeteci hapishanesi. Hükümet 
100'den fazla haber kanalını kapattı, birçok gazeteciyi işten çıkardı. Türkiye'de hapse girmeyen düzinelerce gazeteci ise hala 
yargılanma veya temyiz ile karşı karşıya. Yurt dışında olan birçokları ise gıyaben mahkum edildi ve ülkeye dönmeleri halinde 
tutuklanıyor. 

https://twitter.com/hh8170/status/1205221189074989059?s=20
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-42471577
http://www.internationaljournalists.org/haber/tutuklu-gazeteciler-listesi.html
https://www.evrensel.net/haber/393996/aymden-wikipedia-ile-ilgili-hak-ihlali-karari
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/wikipedia-itirazi-reddedildi/811942
https://tr.euronews.com/2019/12/11/cpj-dunyada-en-az-250-gazeteci-tutuklu-cin-ve-turkiye-en-buyuk-gazeteci-hapishanesi
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Sosyal linç, hedef gösterip darp ettirme307, hedef gösterip gözaltına aldırtma308, basın kartının birdenbire ve 
herhangi bir gerekçe sunulmadan iptali309, seyahat hürriyetini gasp, işten attırma310, üstüne üstlük emeklilik 
hakkının bile gaspı, yayıncılık yapan şirketlere RTÜK’ü kullanarak keyfi ve ayrımcılık suçu mahiyetindeki para 
cezası ve yayın engellemeler gibi yaptırımlar311 karşısında basın mensupları sadece “ölmek veya susmak” 
arasında bir tercih yapmak zorunda bırakıldılar.312 

Basının baskılanması soykırım uygulamalarının kamuoyundan saklanmasını sağladı. 

Soykırım kurbanları maruz kaldıkları vahşeti paylaşabilecekleri yegane yol bireysel sosyal medya hesapları 
kaldı. Onu da sapık trolleri, soykırım tetikçisi medya unsurları ve Sulh Ceza Hakimlikleri vasıtasıyla 
baskıladılar.313 

İşkence, cinayet, adam kaçırma, hürriyeti keyfi tahdit, boğazlama, tecavüz suç duyurularına yıllarca örtbas 
etmekten başka hiçbir işlem yapmayan yargı ve yürütmedeki kamu görevlileri, Sulh Ceza Hakimleri, konu twit 
engellemeye elince dakikalar içinde hem de kullanılmayan pasif yedek hesaplar314 dahil olmak üzere hesaba 
erişim engelleme kararları verdiler. 

Kamuda bilgi alma hakkını gasp 

Basın dışında, vatandaşın bireysel olarak veya avukat aracılığıyla dahi resmi kurumlardan bilgi alması da 
engellendi. Hatta işkence, cinayet, hürriyeti keyfi tahdit gibi vahim suçlar karşısında yapılan suç duyurularına 
sanki onlar bir suç duyurusu değil de birer bilgi edinme talebiymiş gösterilip “bilgi edinme kanunu kapsamına 
girmiyor” gibi aldatma yapılarak verilen cevaplarla bu insanlığa karşı suçlar ve o suçları işleyen suçlar devlet 
himayesine alındı. 

KHK ile veya Bakan Kararı ile ihraç edilip soykırıma uğratılan kişinin kendisinin veya soy bağlısının bilgi edinme 
vb. temel vatandaşlık hakları gasp edildi. Örneğin korona virüs pandemisi döneminde cezaevlerindeki virüs 
enfekte vakaları, yakınlarının ameliyat olduklarına ilişkin bilgiler ailelerden saklandı. Aileler kendileri E-Nabız 
uygulamasına baktıklarında, yakınları haftalık telefon görüşmesine çıkmadığında bir şeyler olduğunu ancak 
anlayabildiler. 

Kamuoyunun gerçekleri öğrenmesini engellemek için sadece arka planda durup sinsi biçimde süreci yöneten bir 
Soykırım Terör Örgütünün istediği gazete haberlerine izin verildi, duruşmalarda haber metinleri buna göre 
hazırlandı, gerçek rakamlar ve vakalar saklandı. 

Gerçek bilginin kamuoyuna ulaşmasını sağlayan kamu görevlileri, gazeteciler, vatandaşlar derhal görevlerinden 
uzaklaştırıldı, aleyhlerinde gerçeğe aykırı basın açıklamaları, yalan haberler yapıldı. 

                                                      
307 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/mhpyi-yorumlayan-gazetecileri-boyle-hedef-gosterdi-196508h.htm 

“MHP'yi yorumlayan gazetecileri böyle hedef gösterdi” 

308 https://www.gazetekritik.com/yasam/yandas-medya-hedef-gosterdigi-gazeteci-ece-ozturk-gozaltina-alindi-h49878.html 
“Yandaş medya hedef gösterdiği gazeteci Ece Öztürk gözaltına alındı” 

309 https://www.dw.com/tr/sar%C4%B1-bas%C4%B1n-kartlar%C4%B1-iptal-gazeteciler-isyanda/a-52137083 
“Gazetecilere iptal gerekçesi hakkında bilgi verilmedi.” 

310 https://www.birgun.net/haber/yandas-hedef-gosterdi-gazeteci-bozkurt-kovuldu-226800 
“Yandaş Sabah, Fox TV tarafından Türkiye’de operasyon yürütüldüğünü iddia etti. Ardından Fox Ankara Temsilcisi Bozkurt'un 
işine son verildi” 

311 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-fox-krt-halk-tv-ve-tele-1-e-para-cezasi-286945 
“RTÜK, haber kanallarına para cezası yağdırdı. FOX, KRT, Halk TV ve Tele 1 de para cezasına çarptırılan kanallar arasında” 

312 https://bianet.org/bianet/medya/193288-520-gazeteciye-237-agirlastirilmis-muebbet-3-672-yil-hapis-tehdidi 
“122 gazeteci hapis. 36 site haber ve yazısına, sekiz karikatüre, altı kitap, üç gazeteye sansür uygulandı. "Hakaret"ten 39 gazeteci 
sanık. Saldırılar artıyor, tehditler yaygınlaşıyor, 46 gazeteci işsiz kaldı.” 

313 https://tr.euronews.com/2020/02/27/youtube-kanal-khk-tv-ye-erisim-engeli-getirildi 
“Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edilenler tarafından kurulan ve özellikle KHK'lı hikayelerine yer veren 
YouTube kanalına erişim Türkiye'de engellendi. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer 
Faruk Gergerlioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda erişim engelinin mahkeme kararı olmadan alındığını duyurdu.” 

314 https://twitter.com/hh8170/status/1205733671795404801?s=20 
“sadece varlığı karşısında onu yok etmek için mahkeme kararı çıkartmışlar.” 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/mhpyi-yorumlayan-gazetecileri-boyle-hedef-gosterdi-196508h.htm
https://www.gazetekritik.com/yasam/yandas-medya-hedef-gosterdigi-gazeteci-ece-ozturk-gozaltina-alindi-h49878.html
https://www.dw.com/tr/sar%C4%B1-bas%C4%B1n-kartlar%C4%B1-iptal-gazeteciler-isyanda/a-52137083
https://www.birgun.net/haber/yandas-hedef-gosterdi-gazeteci-bozkurt-kovuldu-226800
https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-fox-krt-halk-tv-ve-tele-1-e-para-cezasi-286945
https://bianet.org/bianet/medya/193288-520-gazeteciye-237-agirlastirilmis-muebbet-3-672-yil-hapis-tehdidi
https://tr.euronews.com/2020/02/27/youtube-kanal-khk-tv-ye-erisim-engeli-getirildi
https://twitter.com/hh8170/status/1205733671795404801?s=20
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Bağımsız ve sorgulayan gazeteciler, yazarlar, araştırmacılar yanında benzer şekilde sorgulayan avukatların da 
hürriyetleri derhal ve keyfi biçimde tahdit315 edildi. 316 

Bilgi almayı engellemenin bir diğer boyutu özellikle cezaevlerinde kitap kısıtlaması, gazete kısıtlaması biçiminde 
gerçekleşti.317 

82. Toplumda yoklaştırma (ses kesme) 

Soykırımına karar verilen kişinin annesi, yavrusunun masum olduğunu ifade edemez318, bu maksatla TBMM’de 
milletin bir vekiliyle görüşmek isterse engellenir, gözaltına alınır, para cezası kesilir. 

Bu durum başkent Ankara'da yüzlerce defa meydana gelmiştir. 

83. İstismar etme (genel) 

Soykırım rejiminde vatandaş sapık bir zihniyet tarafından istismar edilmesi helal olan bir “mal” gibi görülür. 

Bu sapık zihniyetin sonucu olarak Türkiye genelinde yapılan sınavlara, seçimlere, mesleki bir takım sertifikasyon 
programlarına ücretlerini ödeyerek girmelerine izin verilir ama sınavı, seçimi kazanınca, sertifikasyon vb. 
programları bitirince eğitim hakları gasp edilir, seçildiği bölgede yerlerine kayyum atanır,319 sertifikalarını almaya 
sıra gelince verilmez320. 

                                                      
315 https://twitter.com/usameceran/status/1255478361381572608?s=20  

Bomboş adliyeye hakimler gelmiyor ama o hakimlerin sorumluluğundakş tutuklular virüs kapma tehlikesiyle karşı karşıya. 

316 https://www.ahaber.com.tr/gundem/2018/03/15/darbeci-subaylarin-avukati-kemal-ucar-tutuklandi  
Darbeci subayların avukatı Kemal Uçar tutuklandı 

317 https://twitter.com/hh8170/status/1188039646053318656?s=20 
Soy bağlınızı soykırım kurbanı yaptığımızdan eşi olarak sizin de bilgi edinme hakkınızı gasp ediyoruz. 

318 https://tr.euronews.com/2020/01/23/video-harbiyeli-annesi-melek-cetinkaya-ankara-tem-sorgusu-sonrasi-sartli-tahliye 
“Adalet Yürüyüşü” engellenen Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

319 https://www.dw.com/tr/osman-can-kayyum-atamalar%C4%B1-anayasaya-ayk%C4%B1r%C4%B1/a-51753877  
Kayyum atamaları anayasaya aykırı. 

320 https://ato.org.tr/news/show/376  
Haklarında bir ceza mahkumiyeti olmadığını gösteren adli sicil belgesi alınabilmekte ise de bu belgeyi Genel Müdürlük yeterli 
saymamaktadır. 

https://twitter.com/usameceran/status/1255478361381572608?s=20
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2018/03/15/darbeci-subaylarin-avukati-kemal-ucar-tutuklandi
https://twitter.com/hh8170/status/1188039646053318656?s=20
https://tr.euronews.com/2020/01/23/video-harbiyeli-annesi-melek-cetinkaya-ankara-tem-sorgusu-sonrasi-sartli-tahliye
https://www.dw.com/tr/osman-can-kayyum-atamalar%C4%B1-anayasaya-ayk%C4%B1r%C4%B1/a-51753877
https://ato.org.tr/news/show/376
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İstismar Türkiye sınırları ile sınırlı değildir. Örneğin bir vatandaşın soykırım uygulamasına karar verildiğinde 
onunla evlilik bağı içinde bulunan eşinin pasaportu yenilenmez321, süresi uzatılmaz ve bunun ürünü olarak elçilik 
ve konsolosluklarda (Ör. Mainz/Almanya) vatandaşlık işlemlerini yapması engellenir, vatandaşlık haklarından 
mahrum bırakılır322. Ayrıca yine bunun sonucu olarak soy bağlısının bulunduğu ülkede pasaportsuz kişi 
durumuna düşürülmesi ve dünyanın hiçbir yerine seyahat edemez hale getirilmesi, evlenememesi, yuva 
kuramaması sağlanır.323 

Aynı elçilik/konsolosluk (kamu temsilcisi) bir yandan vatandaşın bu haklarını gasp ederken diğer yandan da 
vatandaş olarak görmediği, işlemlerini yapmadığı insanlardan Erdoğan’ın başlattığı kampanyalara para 
yardımında bulunmasını ister. 

Bu hak gaspları münferit vakalar değildir zira soykırım bürokrasisinin emriyle, keyfice, kanunsuzca, hukuksuzca, 
sistematik biçimde, örgütlüce, ısrarla hem de sadece soy bağı ilişkileri üzerinden324 yapılıp yine aynı soykırım 
bürokrasisince de himaye edildiler. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının haklarına kitlesel tecavüzler karşısında AİHM’ne çok fazla sayıda bireysel 
müracaat yapıldı. Mahkemenin yükü arttı. Dosyalarda kitlesel işkenceler, kitlesel mülkiyet gaspları325, yüz 
binlerce kişiyi sivil ölüleştirme, yüz binlerce kişinin hürriyetlerini keyfi gasp gibi çok ağır insan hakları ihlalleri 
olunca durum aciliyet kazanıyordu. Ancak AİHM’nin hukuka uygun karar vermesi halinde soykırım bürokrasisi 
soykırım uygulamalarını yapamayacaktı. Bunun için AİHM bile istismar edilerek OHAL Komisyonu adında 
hukuksuz bir oyalama mercii kamu teşkilatında soykırım bürokrasisinin içine enjekte edildi. Böylece soykırım 
uygulamaları, oluşturulan bir çıkışsız labirent içinde rahatlıkla gerçekleştirildi. 

Aslında AİHM’nin mükerrer başvurulardaki yığılmalar karşısında kendisinin “Pilot Karar Usulü” olarak 
adlandırılan ve daha önce de uygulanmış bir mekanizması vardı326. 

Pilot karar usulü, mükerrer davaların altında yatan yapısal sorunları tespit ederek ilgili Devletlere bu sorunları 
ortadan kaldırma konusunda yükümlülük getirme tekniği olarak geliştirilmiştir. 

AİHM ilk pilot kararını Broniovski / Polonya davasında (22 Haziran 2004 tarihli Büyük Daire kararı) vermiştir. 
Karar bir nehrin yanındaki mülklerle (Mülkiyetin korunması hakkı ihlalleri) ilgilidir ve yaklaşık 80.000 kişiyi 
ilgilendirmektedir. 

20 Temmuz 2016 rejiminde ise en az 1,5 milyon vatandaşın hürriyetleri, hayatları, itibarları, mülkleri doğrudan 
gasp edilerek bir neo-modern soykırım tatbikatı karşısında aynı AİHM başvurulara ayrımcı davranarak, kendi iç 
tüzüğünde var olan yetkiyi dahi kullanmaktan kaçınarak “Pilot Karar Usulü” uygulamamış, onun yerine OHAL 
Komisyonu’nu icat etmiştir. 

Böylece 20 Temmuz 2016 rejiminin soykırım uygulamaları da rahatlıkla, tüm dünya kamuoyunun gözleri önünde 
tatbik edilebilmiştir. 

Dolayısıyla 

 Türkiye ile sınırlı kalmayıp tüm dünyayı içine alan, 
 şahıslarla sınırlı kalmayıp doğmuş doğmamış, evlilik bağı ve alt/üst soy bağı ilişkilerini içine alan, 
 birkaç kişiyle sınırlı kalmayıp milyonları içine alan, 
 bugünle sınırlı kalmayıp nesilleri içine alan, 

                                                      
321 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/khkli-savasa-beraat-kararina-ragmen-pasaport-verilmedi-4788532/  

KHK’lı Savaş’a beraat kararına rağmen pasaport verilmedi! 

322 https://www.tr724.com/bu-utanc-sizin-eseriniz-gurur-duyun/  
Bu utanç sizin eseriniz, gurur duyun ! 

323 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1129085711028764672?s=20 
Bakın pasaport yasağı ne kötülükler yapıyor!.. KHK’li yuva kuramıyor! 

324 https://twitter.com/BinaliBozbas/status/1248213440411377668?s=20 
Mainz Başkonsolosluğu, sırf eşim olduğu için, pasaport süresi dolan eşime ve çocuğuma pasaport vermedi! 

325  https://twitter.com/ProfAtak/status/1261125712699850753?s=20  

326 https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Pilot_judgments_TUR.pdf 
Pilot karar usulü 

https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/khkli-savasa-beraat-kararina-ragmen-pasaport-verilmedi-4788532/
https://www.tr724.com/bu-utanc-sizin-eseriniz-gurur-duyun/
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1129085711028764672?s=20
https://twitter.com/BinaliBozbas/status/1248213440411377668?s=20
https://twitter.com/ProfAtak/status/1261125712699850753?s=20
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Pilot_judgments_TUR.pdf
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 ihlalle sınırlı kalmayıp sistematik bir hunharlıkla hukuka kitlesel tecavüze dönüşen 
 sorumluları da kayırılan 

istismarlar zinciri de soykırım bürokrasisinin soykırım kastını kanıtlamaktadır. 

84. İstismar etme (Kamudan atıp sonra TSK’da çatışmaya sokma vb.) 

Kamu görevinden “vatan haini, terörist” damgasıyla ihraç edip de sonra istismar etmenin en çarpıcı örneği silahlı 
kuvvetlerdeki istihdamlarda karşımıza çıktı. 

İhraçla bir ölüm koridoruna atılan vatandaş, aleyhine gerçekleştirilen soykırım uygulaması sonrası örneğin 
“askerlik hizmeti” kisvesi altında bir yandan kamuda istihdam edilip eline silah ve dolayısıyla adam öldürme 
yetkisi verilirken diğer yandan da istismar327 edildi.328 

Soykırım infazına maruz kalmış bir polis memuru kısa dönem askerlik hizmeti yapması gerekirken; yasalara 
aykırı olarak uzun dönem askerlikle görevlendirildi ve yasanın emrettiğinden başka bir birlikte yaptırtıldı. 
Yaşarken teröristlik dayatılarak soykırım kurbanı yapılan bu polis memuru şehit olunca arkasından devlet töreni 
düzenlendi.329 

Bir yandan teröristlik dayatıp kamu hizmetinden çıkarır, kamu hizmetlerinden de mahrum bırakırken diğer 
yandan eline silah verip çatışmaya sokma, TSK’da çalıştırma yöntemi Hitler’in NAZİ iktidarındaki “Yahudiler ağır 
işlerde çalıştırılabilir” uygulamasından alınmıştır. 

Vatandaşın istismarı sadece bireylerle sınırlı değildir, soykırım rejiminde aslında tüm toplum ve tüm kamu 
teşkilatı istismar edilmiştir. Soykırıma uğratılan vatandaşın gasplarla, haciz, ceza, müsadere gibi yollarla ve 
kamu gücü kullanılarak ekonomik anlamda öldürüldüğü bir rejimde bir de alamadığı hizmetlerin ücreti/vergisi 
talep edilir. 

                                                      
327 https://medyascope.tv/2017/06/23/ihrac-edilen-polisler-ve-askeri-ogrenciler-askere-alinacak/  

İhraç edilen polisler ve askeri öğrenciler askere alınacak. 

328 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1120208808805007360?s=20 
Ben KHK’li polisim 9,5 yıl görev yaptım KHK ile ihraç oldum yarın askere gidiyorum.  

329 https://www.memurlar.net/haber/862974/khk-ile-ihrac-edilen-polis-askere-gitti-sehit-dustu.html  
KHK ile ihraç edilen polis askere gitti, şehit düştü. 

https://medyascope.tv/2017/06/23/ihrac-edilen-polisler-ve-askeri-ogrenciler-askere-alinacak/
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1120208808805007360?s=20
https://www.memurlar.net/haber/862974/khk-ile-ihrac-edilen-polis-askere-gitti-sehit-dustu.html
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İstismarın vatandaşa dönük ferdi boyutuna ilaveten soykırım rejimi 
Türk kamu teşkilatından başka uluslararası kurum ve kuruluşları da 
manipüle ve istismar etmiştir. Örneğin soykırım suç örgütünce hedef 
alınmış insanların yakalanması için İNTERPOL keyfi olarak istismar 
edilmiştir. AİHM istismar edilmiştir.330 

Yurtdışı diplomatik temsilcilikler MİT'in rüşvetle adam kaçırma 
eylemlerine alet edilmiştir.331 

85. Rehin tutma 

Vatandaşla yetinmeyip332 ve alt/üst soy bağlılarının, evlilik bağı 
bulunan eşinin333 Pasaport alma hakları gasp edilir334, böylece 
dünyanın başka bir yerinde bile yaşayamaz hale getirilirler.335 

Pasaport gerektirmeyen Kıbrıs’a bile gitme hakları gasp edilir.336 

                                                      
330 https://www.milliyet.com.tr/gundem/interpolden-skandal-162-teroristi-kirmizi-bultenden-cikarmis-6009949  

Interpol’den skandal! 162 teröristi kırmızı bültenden çıkarmış 

331 https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/fetonun-sosyal-medya-uzmani-turkiyeye-getirildi/1204878  
MİT yurt dışından bir FETÖ’cüyü daha getirdi. 

332 https://kesk.org.tr/2018/10/11/khkli-milletvekillerinden-ihraclara-iliskin-basin-aciklamasi/ 
KHK’lı Milletvekillerinden İhraçlara İlişkin Basın Açıklaması! 

333 https://www.youtube.com/watch?v=UqU6ZUb5n84 
 “Eşime karşı rehin tutuluyorum” 

334 https://www.haber3.com/guncel/khkli-ismin-yesil-karti-da-iptal-edildi-haberi-5330187  
KHK’lı ismin yeşil kartı da iptal edildi. 

335 https://www.youtube.com/watch?v=G9stwGTqflU 
OHAL Komisyonunun Amacı Mahkeme Kapısını Mağdurlara Kapatmaktır 

336 https://www.dw.com/tr/ohal-kalkt%C4%B1-yurt-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1-yasa%C4%9F%C4%B1-kalkmad%C4%B1/a-
46551851  
OHAL kalktı, yurt dışı yasağı kalkmadı. 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/interpolden-skandal-162-teroristi-kirmizi-bultenden-cikarmis-6009949
https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/fetonun-sosyal-medya-uzmani-turkiyeye-getirildi/1204878
https://kesk.org.tr/2018/10/11/khkli-milletvekillerinden-ihraclara-iliskin-basin-aciklamasi/
https://www.youtube.com/watch?v=UqU6ZUb5n84
https://www.haber3.com/guncel/khkli-ismin-yesil-karti-da-iptal-edildi-haberi-5330187
https://www.youtube.com/watch?v=G9stwGTqflU
https://www.dw.com/tr/ohal-kalkt%C4%B1-yurt-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1-yasa%C4%9F%C4%B1-kalkmad%C4%B1/a-46551851
https://www.dw.com/tr/ohal-kalkt%C4%B1-yurt-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1-yasa%C4%9F%C4%B1-kalkmad%C4%B1/a-46551851
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Hatta pasaport olmadığı için yuva bile kuramazlar.337 

86. Hiyerarşik İtibarsızlaştırma 

Soykırım için hedef seçilen kişi İADE de EDİLSE bile bu defa da tenzili rütbe338 ile HİYERARŞİK 
İTİBARSIZLAŞTIRMA yapılır339, böylece EBEDİ SOSYAL ÖLÜ durumu ebedileştirilir. 

Bu madde yaklaşık 4 yıl yürürlükte kaldıktan sonra Anayasa Mahkemesi böyle bir uygulamanın hak ihlali 
olduğuna karar verdi. Mahkemenin 4 yıl susup sonra verdiği bu kararı, soykırım uygulama yöntem ve aracının 4 
yıl yürürlükte kaldığının bir kanıtıdır.340 

87. Vatandaşlıkta yoklaştırma (mekan tanımadan) 

20 Temmuz 2016 rejiminde devletle şahıs arasındaki doğuştan var olan “vatandaşlık” statüsünün tüm pratik 
hakları gasp edilerek şahıslar yoklaştırıldı. Artık soykırım ihracına maruz kalan, aleyhinde adli/idari soruşturma 
başlatılan kişi ve soy bağlıları devletin temel erkleri olan yasamada, yürütmede, yargıda “yok” sayıldı. 

Bu tablonun diğer maddelerinde bu yoklaştırmanın ürünü uygulamalar sıralanmıştır. Burada bu yoklaştırmanın 
özellikle yargıda ve idarede gerçekleşmesine temas edilecektir. 

Örneğin noterlerin birçok vatandaşın vekaletini alması engellenmiştir. Birçok avukatın avukatlık belgesi alması 
engellenmiş, belgesini alsa hatta yargılanıp beraat da etse avukatlık yapma hakkı gasp edilmiştir.341 

Vatandaş aleyhine gerçekleştirilen bu tür bir ayrımcılık aslında vatandaşı yargı ve yürütme karşısında 
yoklaştırma sonucunu doğurdu.342 

Sadece bir noter hizmeti engellenince kamu gücü kullanılarak yargı ve idare karşısında yoklaştırılan vatandaşın 
savunma hakkı, avukata erişim hakkı, dava açma hakkı, itiraz hakkı, dilekçe hakkı, bazı durumlarda bir doğum 
belgesini dahi alma hakkı, mülk alım- satım hakkı vb işlemler yapılamaz hale getirtildi.343 

Böylece vatandaş artık devleti ele geçiren örgüt tarafından yoklaştırılıyor. 

Bu yoklaştırma sadece Türkiye Cumhuriyeti hudutları içiyle sınırlı kalmadı. Vatandaş yurtdışındaysa elçilik veya 
konsolosluklardan vatandaşlık hizmeti alması da engellendi.344 

Örneğin nikahları kıyılmayanlar oldu, doğan çocuklarına kimlik verilmedi. Elçilik ve konsolosluklar Türkiye’deki 
adli ve idari işlemler için gereken belgeleri düzenlemedi, onaylamadı. Aileler parçalansın diye aile birleşimi 
vizeleri için gerekli işlemlerin yapılması, belgelerin verilmesi engellendi. 

                                                      
337 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1129085711028764672?s=20 

“Bakın pasaport yasağı ne kötülükler yapıyor.! KHK’lı yuva kuramıyor!” 

338 https://www.memurlar.net/haber/867643/boyle-ozur-dileme-olmaz-ohal-komisyonunun-goreve-iade-ettigi-mudur-kaloriferci-
yapildi.html 
OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı. Maaşı 6000 TL’den 3500 TL’ye düşürüldü. 

339 http://www.cumhuriyet.com.tr//haber/iade-edilen-khkli-polisler-hak-kaybi-yasiyor-1718112   
İade edilen KHK’lı polisler hak kaybı yaşıyor. 

340 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/kamu-gorevine-iade-edilen-yonetici-pozisyonundaki-
kisilerin-atamalarinda-yoneticilik-gorevlerinden-onceki-unvanlarinin-dikkate-alinmasini-ongoren-kuralin-iptali/  
Kamu Görevine İade Edilen Yönetici Pozisyonundaki Kişilerin Atamalarında Yöneticilik Görevlerinden Önceki Unvanlarının Dikkate 
Alınmasını Öngören Kuralın İptali 

341 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-47884078 
KHK ile ihraç edilen hukukçular 'aklansa dahi avukatlık yolu kapalı' 

342 https://www.indyturkish.com/node/115186/haber/arac%C4%B1n%C4%B1-satmak-istedi-noterde-s%C3%BCrprizle-
kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9Ft%C4%B1-sak%C4%B1ncal%C4%B1-listesinde-oldu%C4%9Fu  
Aracını satmak istedi, noterde sürprizle karşılaştı: “Sakıncalı” listesinde olduğu için işlemini gerçekleştiremedi. 

343 https://ahval.me/tr/khk-magdurlari/khkliye-evlilik-de-yok  
KHK’lıya evlilik de yok! 

344 https://www.61saat.com/yurtdisinda-pasaportlari-iptal-edilen-magdurlar-ve-feto-ile-mucadele-makale,2454.html  
Yurtdışında pasaportları iptal edilen mağdurlar ve fetö ile mücadele 

https://twitter.com/gergerliogluof/status/1129085711028764672?s=20
https://www.memurlar.net/haber/867643/boyle-ozur-dileme-olmaz-ohal-komisyonunun-goreve-iade-ettigi-mudur-kaloriferci-yapildi.html
https://www.memurlar.net/haber/867643/boyle-ozur-dileme-olmaz-ohal-komisyonunun-goreve-iade-ettigi-mudur-kaloriferci-yapildi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/iade-edilen-khkli-polisler-hak-kaybi-yasiyor-1718112
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/kamu-gorevine-iade-edilen-yonetici-pozisyonundaki-kisilerin-atamalarinda-yoneticilik-gorevlerinden-onceki-unvanlarinin-dikkate-alinmasini-ongoren-kuralin-iptali/
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/kamu-gorevine-iade-edilen-yonetici-pozisyonundaki-kisilerin-atamalarinda-yoneticilik-gorevlerinden-onceki-unvanlarinin-dikkate-alinmasini-ongoren-kuralin-iptali/
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-47884078
https://www.indyturkish.com/node/115186/haber/arac%C4%B1n%C4%B1-satmak-istedi-noterde-s%C3%BCrprizle-kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9Ft%C4%B1-sak%C4%B1ncal%C4%B1-listesinde-oldu%C4%9Fu
https://www.indyturkish.com/node/115186/haber/arac%C4%B1n%C4%B1-satmak-istedi-noterde-s%C3%BCrprizle-kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9Ft%C4%B1-sak%C4%B1ncal%C4%B1-listesinde-oldu%C4%9Fu
https://ahval.me/tr/khk-magdurlari/khkliye-evlilik-de-yok
https://www.61saat.com/yurtdisinda-pasaportlari-iptal-edilen-magdurlar-ve-feto-ile-mucadele-makale,2454.html
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Kısaca vatandaş Türkiye’de ve dünyanın başka her yerinde devlet karşısında yoklaştırıldı. Bu derece ince 
düşünülmüş, eş ve doğmamış olan çocukları dahi içine alan kitlesellikte ve süre limiti olmayan bir ebedilikteki 
bunca hakka sistematik tecavüz soykırımın çok detaylı bir biçimde planlandığının kanıtıdır. 

88. Vatandaşlıkta yoklaştırma (uluslararası) 

Soykırım infazları sadece Türkiye sınırları içinde olmadı, vatandaşların bir kısmı hayata ve hak mücadelesine 
devam edebilmek için bir şekilde Türkiye sınırları dışına çıktı. 

 

Bir önceki maddede açıklanan yoklaştırma sadece milli makamlara ait işlemlerle sınırlı da kalmadı. 

Elçilik, konsolosluk ve noter hizmeti alması engellenen vatandaşlar uluslararası geçerli “Apostil” mekanizmasını 
kullandığında da geçersiz sayıldı.345 

                                                      
345 https://www.tr724.com/hakan-sukurun-kayinpederi-damadina-yardimci-olmaktan-yargilanacak/  

Hakan Şükür’ün kayınpederi, ’damadına yardımcı olmak’tan yargılanacak. 

https://www.tr724.com/hakan-sukurun-kayinpederi-damadina-yardimci-olmaktan-yargilanacak/
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Apostil belgeleri, uluslararası anlaşmalara rağmen Türkiye’de geçersiz sayılıp bir önceki maddede belirtilen 
yoklaştırma döngüsü işletildi. 

89. Vatandaşı Zorla Kaybetme (Adam Kaçırma) 

20 Temmuz 2016 rejiminde Türkiye’de veya dünyanın başka bir yerinde hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının 
hayatı ya da hürriyeti güvende değildi.346 

Rejimde sistematik biçimde hedef seçilen vatandaşı zorla kaybetme uygulaması da yaygın biçimde soykırım 
suçunun bir alt unsuru olarak kullanıldı. Rejim mevcut yasalar soykırım tatbikatında kendisini tatbik etmeyince 
tıpkı bir “Haydut Devlet” (Rouge State) gibi davrandı, haydut devlet yöntemlerini kullandı. 

Rejimde, Haydut Devletler (Rouge State) gibi insan hakları, hukuk, uluslararası ve milli mevzuat çiğnenerek hem 
ülke içinde hem de dünyanın farklı ülkelerinde, hedefe konulan vatandaşlar kaçırılıp özel hazırlanmış "işkence 
merkezlerinde" sistematik işkenceye tabi tutuldu. Bu da soykırım, İnsanlığa karşı suç yöntemlerinden birisidir... 
Siyasetlerinde hukuk tanımamanın bir araç olarak kullanıldığı Haydut devlet uygulamaları sadece kendi 
vatandaşı için değil küresel barış için de ciddi tehdit teşkil eder. Böyle uygulamaları rutinleştirmiş bir siyasi 
iradenin ne zaman ne yapacağı önceden tahmin edilemez. 

OHAL rejiminde herhangi alelade bir vatandaşa; imtiyazlı bir kamu çalışanının, bir savcının, bir sulh ceza 
hakiminin keyfi bir şekilde teröristlik dayatması sonrasında artık o şahıs her an hürriyetinden mahrum bırakılma 
riski ile karşı karşıya idi. 

Rejimde hem Türkiye’de hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde adam kaçırmalar yaşandı. Bu zorla kaybetme 
vakaları özellikle AİHS ile kayıtlı bulunmayan ülkelerde gerçekleştirildi.347 Dolayısıyla soykırım iradesinin 
uluslararası mekanizmaların nerelerde istismar edilebileceğini, nerelerde adam kaçırmanın uygulanabileceğini 
de önceden düşünerek zorla kaybetmeleri ona göre gerçekleştirdiği de ortaya çıkmış oldu. 

                                                      
346 https://tr.euronews.com/2019/07/29/aileleri-acikladi-turkiye-de-6-aydan-beri-haber-alinamayan-6-khklinin-4-u-ankara-emniyeti  

Aileleri açıkladı: Türkiye’de 6 aydan beri haber alınamayan 6 KHK’lının 4’ü Ankara Emniyeti’nde. 

347 https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/fetocu-hain-yurt-disinda-mit-operasyonuyla-kiskivrak-yakalaninca-5544244/  
FETÖ’cü hain yurt dışında MİT operasyonuyla kıskıvrak yakalanınca 

https://tr.euronews.com/2019/07/29/aileleri-acikladi-turkiye-de-6-aydan-beri-haber-alinamayan-6-khklinin-4-u-ankara-emniyeti
https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/fetocu-hain-yurt-disinda-mit-operasyonuyla-kiskivrak-yakalaninca-5544244/


20 Temmuz 2016 Rejiminin 
SOYKIRIM UYGULAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI 

103/141 Versiyon: 25 Mayıs 2020 

Kaçırılan kişilerin bir kısmına 4 yıl boyunca ulaşılamazken diğerleri sanki Ankara Emniyet Müdürlüğüne kendileri 
teslim olmuş, Genel Bilgi Toplama (GBT) taramasında yakalanmış gibi gösterildi.348 Soru önergelerineyse cevap 
bile verilmedi.349 

Zorla kaybedilen kişilerin aileleri; evlatlarının eşlerinin durumunu kamuoyuna duyurmak istediklerinde onların da 
hürriyetleri tahdit edildi. Hatta Ankara Emniyet Müdürlüğü kamu görevlileri "O hain yurt dışına kaçtı" 
dayatmalarında bulundu.350 

Zorla kaybedilen vatandaşlar Ankara Emniyet Müdürlüğüne kendileri gelmiş gibi gösterilerek ortaya çıktıklarında 
ise ailelerine ilk söyledikleri şeyler “twit atmayın, BM’ye ve uluslararası kurumlara yaptığınız başvuruları geri alın” 
oldu.351 Örneğin zorla kaybedilen vatandaşlardan Zabit Kişi duruşmada 108 gün işkence gördüğünü anlattı.352 

İşkenceler kamuoyuna yansıyınca Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
koordinesinde bu vatandaşların ailelerinden, avukatlardan, barolardan, milletvekillerinden, insan hakları 
örgütlerinden ve kamuoyundan izole edilmesi sağlandı. Duruşmaları bile meçhul mahkeme salonlarında izole 
ve saklı biçimde yapıldı.353 

Konuya temas eden eski AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu tehdit edildi.354 

“O dönemde bu insan kaçırma olayları başlamıştı. Ben o zaman gittim ilgililerle konuştum. Eğer 3 hafta içinde bu 
insanlar ortaya çıkmazsa ben üzerime düşeni yapacağım. Bu konuyu çok daha farklı platformlarda dile getireceğim, 
dedim. O zaman bunu çözmüştük. Bu insanların tamamı 3-4 hafta sonra karakollarda, orada burada ortaya çıktı… 

                                                      
348 https://tr.euronews.com/2019/07/29/aileleri-acikladi-turkiye-de-6-aydan-beri-haber-alinamayan-6-khklinin-4-u-ankara-emniyeti  

'Yürüyerek Emniyet'e gelince GBT'ye takıldılar' 

349 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201704251028219809-sezgin-tanrikulu-ankara-kacirilanlari-sordu/  
OHAL’de 13 kişi kaçırıldı, 7 kişiden hâlâ haber alınamıyor: “Hükümet hesabını versin.” 

350 https://tr.euronews.com/2019/09/24/kayip-esi-sumeyye-yilmaz-gozaltina-alinip-serbest-birakild-gergerlioglu-yilmaz-a-destek-ve  
"Nerden biliyorsunuz kaçtığını? Kaçtı dediğiniz adamlar Ankara Emniyeti'nde çıktı!" 

351 https://artigercek.com/yazarlar/celal-baslangic/kacirilan-insanlarin-bulunma-noktasi-ankara-tem  
Kaçırılan insanların ‘bulunma noktası’: Ankara TEM 

352 https://boldmedya.com/2019/06/26/zabit-kisi-iskencede-gecen-108-gunu-anlatti-intihar-edenleri-artik-yadirgamiyorum/  
Zabit Kişi işkencede geçen 108 günü anlattı: İntihar edenleri artık yadırgamıyorum. 

353 https://www.gazeteyolculuk.net/ankara-emniyetinde-gozaltinda-olduklari-ortaya-cikan-4-kisi-avukatlariyla-ve-aileleriyle-
gorusturulmuyor  
“Ankara Emniyeti’nde gözaltında oldukları ortaya çıkan 4 kişi, avukatlarıyla ve aileleriyle görüştürülmüyor.” 

354 https://www.youtube.com/watch?v=kdMhfnnOD70 
Yeneroğlu: "Tüm bunların arkasında kimin olduğunu bilmesem bu kadar iddialı konuşmam. Tehditler alıyorum" 

https://tr.euronews.com/2019/07/29/aileleri-acikladi-turkiye-de-6-aydan-beri-haber-alinamayan-6-khklinin-4-u-ankara-emniyeti
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201704251028219809-sezgin-tanrikulu-ankara-kacirilanlari-sordu/
https://tr.euronews.com/2019/09/24/kayip-esi-sumeyye-yilmaz-gozaltina-alinip-serbest-birakild-gergerlioglu-yilmaz-a-destek-ve
https://artigercek.com/yazarlar/celal-baslangic/kacirilan-insanlarin-bulunma-noktasi-ankara-tem
https://boldmedya.com/2019/06/26/zabit-kisi-iskencede-gecen-108-gunu-anlatti-intihar-edenleri-artik-yadirgamiyorum/
https://www.gazeteyolculuk.net/ankara-emniyetinde-gozaltinda-olduklari-ortaya-cikan-4-kisi-avukatlariyla-ve-aileleriyle-gorusturulmuyor
https://www.gazeteyolculuk.net/ankara-emniyetinde-gozaltinda-olduklari-ortaya-cikan-4-kisi-avukatlariyla-ve-aileleriyle-gorusturulmuyor
https://www.youtube.com/watch?v=kdMhfnnOD70
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Bilmezsem bu kadar iddialı konuşmam. Bunun bedelinin ne olacağını aldığım tehditler itibariyle de biliyorum… 

Cezaevlerine gidiyorsunuz, 7-8 kişilik hücrelerde 30-40 kişinin kaldığını, insanların değiş tokuş yaptığını 
görüyorsunuz. Hangi Müslüman bunu kabul edebilir? Hangi Müslüman buna susabilir? Hangi Müslümanın gönlü vicdanı 
rıza gösterebilir?..” 

Zorla kaybedilen vatandaşlar 

Türkiye’de mevcut iktidar yönetiminde 15 Temmuz’dan 2, OHAL rejiminde 27 olmak üzere 29 vatandaş 
kaçırıldı:355 

1. Sunay Elmas (27 Ocak 2016) 16. Hıdır Çelik (6 Aralık 2017) 

2. Ayhan Oran (1 Kasım 2016) 17. Ümit Horzum (6 Aralık 2017) 

3. Mustafa Özgür Gültekin (21 Aralık 2016) 18. Ayten Öztürk (13 Mart 2018) 

4. Durmuş Ali Çetin (17 Mayıs 2017) 19. Orçun Şenyücel (21 Nisan 2018) 

5. Hüseyin Kötüce (28 Şubat 2017) 20. Hasan Kala (20 Temmuz 2018) 

6. Mesut Geçer (26 Mart 2017) 21. Fahri Mert (12 Ağustos 2018) 

7. Turgut Çapan (31 Mart 2017) 22. Ahmet Ertürk (16 Kasım 2018) 

8. Önder Asan (1 Nisan 2017) 23. Gökhan Türkmen (7 Şubat 2019) 

9. Cengiz Usta (4 Nisan 2017) 24. Yasin Ugan (12 Şubat 2019) 

10. Mustafa Özben (9 Mayıs 2017) 25. Özgür Kaya (12 Şubat 2019) 

11. Fatih Kılıç (14 Mayıs 2017) 26. Erkan Irmak (16 Şubat 2019) 

12. Cemil Koçak (5 Haziran 2017) 27. Mustafa Yılmaz (18 Şubat 2019) 

13. Murat Okumuş (16 Haziran 2017) 28. Salim Zeybek (20 Şubat 2019) 

14. Enver Kılıç (30 Eylül 2017) 29. Yusuf Bilge Tunç (6 Ağustos 2019) 

15. Zabit Kişi (30 Eylül 2017)   

Kaçırılanlardan Sunay Elmas, Ayhan Oran ve Yusuf Bilge Tunç’tan haber alınamıyor. 

Kamuoyunun Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına adam kaçırma, aylarca işkence 
yapma,356 insanlığa karşı örgütlü suçları örtbas etme357 gibi suçlara gösterdiği tepkisi karşısında bir çözüm çabası 
arandı. 

Sonunda korona pandemisi ile hiç ilgisi olmamasına rağmen 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
kanunu TBMM’de görüşülen infaz yasasının bir parçası olarak ele alındı. İnfaz yasasının eski halinde muğlak 
kalan “hakim” sözcüğü Soykırım uygulamalarının ana unsurlarından olan “Sulh Ceza Hakimi” olarak değiştirildi. 
Dolayısıyla 20 Temmuz 2016 rejimindeki soykırımın hürriyeti, mülkiyeti gasp, suçları örtbas mahiyetindeki ilk 
adımı olan uygulamalarının tamamının kararlarını veren, hukuken gayri meşru bir Sulh Ceza Hakimliği 
müessesesi yeni bir istismar yetkisiyle daha donatıldı. 

Bu kanun maddesi istismar edilerek yargı erki karşısında MİT kanunuyla, yargıdan bağışık imtiyazlı zümre haline 
getirilmiş MİT ve ileride icat edilecek özel istihbarat unsurlarıyla, hesap sorulmaksızın günlerce işkence 
görebilmesi, işkenceci kamu görevlilerince hazırlanan metinler dayatılabilmesi mümkün oluyordu. 

Yasa; kişilerin bir şekilde cezaevlerinde rehin alınmasını müteakip TBMM Komisyonlarınca, Barolarca, 
Uluslararası Heyetlerce işkence denetimi yapılmaksızın, hazırda avukat bulunmaksızın 14 gün keyfice 
sorgulanabilmelerinin zeminini oluşturuyordu. 

                                                      
355 https://iskenceraporu.com/eski-akp-milletvekili-mustafa-yeneroglu-insan-kacirmalarla-ilgili-konustu-kacirmalarin-kimler-

tarafindan-yapildigini-cok-iyi-biliyorum/ 

356 https://www.hrw.org/tr/news/2020/04/29/341404  
Türkiye: Zorla Kaybetme Vakaları ve İşkence. 

357 https://www.evrensel.net/haber/399219/ankara-emniyetinde-yine-gozaltina-iskence-iddialari-sikayetler-rapora-yansitilmadi  
Ankara Emniyetinde yine gözaltına işkence iddiaları: Şikayetler rapora yansıtılmadı 

https://iskenceraporu.com/eski-akp-milletvekili-mustafa-yeneroglu-insan-kacirmalarla-ilgili-konustu-kacirmalarin-kimler-tarafindan-yapildigini-cok-iyi-biliyorum/
https://iskenceraporu.com/eski-akp-milletvekili-mustafa-yeneroglu-insan-kacirmalarla-ilgili-konustu-kacirmalarin-kimler-tarafindan-yapildigini-cok-iyi-biliyorum/
https://www.hrw.org/tr/news/2020/04/29/341404
https://www.evrensel.net/haber/399219/ankara-emniyetinde-yine-gozaltina-iskence-iddialari-sikayetler-rapora-yansitilmadi
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Böylece Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının üzerindeki yük hafifletildi, Sulh 
Ceza Hakimlerininse örgütlü işkencenin kolaylaştırılması ve örtbas edilmesi konularındaki kullanışlılığı artırıldı. 
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V 

SOYKIRIMDA MANEVİ ÖLÜLEŞTİRME ARAÇLARI 

Anayasa gereği vatandaşların maddi ve manevi varlıklarını geliştirme hakları ve devletin de bunun için uygun 
koşulları sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. 

20 Temmuz 2016 rejiminde, önceden hazırlanmış soykırım uygulama listeleriyle soykırım uygulamasına 
uğratılan vatandaşların maddi varlıkları yanında manevi varlıkları da öldürülmeye, devlet mekanizması, 
bürokrasisi, yargısı, idaresi, yasam organı, yüksek mahkemeleri gibi tüm kurumları da kişilerin manevi varlıklarını 
öldürecek koşulları oluşturmak için kullanıldı. 

Devlette dini söylemler ön plana çıkarıldı, bu söylemler kullanılıp dini değerler istismar edilerek, kamuda ve 
toplumda OHAL rejiminin ürettiği soykırım kurbanlarını "sakıncalı vatandaş" (enemy of the state), soy 
bağlılarınıysa "sakıncalı aile", topyekûn bir “olağan şüpheli” (Usual suspect) kitlesi üretilirken, soykırım 
bürokrasisinin iş birlikçileri de imtiyazlı zümrenin "cennetlik makbul vatandaşları” yapıldılar. İddianamelerde bile 
soykırım kurbanları “Mekke’nin müşrikleri”, makbul vatandaşlar da “Bedr’in aslanları” gibi gösterildi. 

Vatandaş yıllarca icra ettiği işinden “vatan haini, terörist” damgasıyla atıldı, iş bulamadı, Genel Sağlık Sigortası 
primlerini yatıramaz hale getirildiği için çocukları bile kamuya verilen sağlık hizmetlerinden faydalanamadı, 
ailecek ruhsal çöküntüde zorlandı, sosyal izolasyonla toplumdan dışlandı, hiçbir sosyal aktivite yapamaz hale 
getirilerek sosyal anlamda ölüleştirildi, eşiyle ve alt soyları olan çocuklarıyla birlikte ölüme mahkum edildi. 
Kendisinin, eşimin, çocuklarının hepsinin moral ve manevi varlığının ürünü olan yarınları, umutları, hayalleri gasp 
edildi. Kendimizi öz yurdunda yabancılaştırıldı. İnsan ve vatandaş olarak, kendisinin ve soy bağlılarının doğuştan 
kazandıkları tüm hakları gasp edildi. Bu gasp da ebedi idi. Böyle bir ortamda çocukların devlete düşman 
olmaması için de ayrı bir yükümlülük yüklendi. NAZİ toplama kamplarının tel örgüsüz olanlarına dönüşmüş 
koskocaman bir ceza evinde ölüme terk edilmiş olarak açlık (Holodomor), çaresizlik, çoğu zaman hastalık, 
bakımsızlık, psikolojik yıkıntı içinde fiili ölüme terk edildiler. 

Kişiyi bir ölüm koridorunda maddi ve manevi ölüme maruz bırakan bu yöntem Türkiye'ye özgü NAZİ kampının 
21. yüzyıl versiyonu oldu. Kurbanları tedrici ve örgütlü bir mekanizma içinde, Cem Aziz Çakmak’ın 2012 yılında 
belirttiği358 biçimde açlıkla infaz eden bir soykırım yöntemi (Holodomor) oldu. 

90. Dinde yoklaştırma (“cenazeleri leş, eşleri helal, malları ganimet” vb söylemler ve rutin 
ibadetlerin engellenmesi) 

Tüm iddianamelerde, mahkeme kararlarında, kamu yazışmalarında, OHAL Komisyon kararlarında, medyaya 
servis edilen haberlerde; KHK’lar veya Bakan Kararları ile soykırım uygulamasına tabi tutulan vatandaşlarla ilgili 
din istismarı kapsamında çok aşağılık nefret söylemleri kullanıldı. Bu nefret söylemlerinin en derli toplu 
olanlarından birisini Ömer Döngeloğlu adlı şahıs kullandı. Bir mitingde soykırım kurbanları için “kanı bozuk, dini 
bozuk, kitapsız, köpek, abdestli şeytan, gavur, dinsiz, domuz suratlı” yakıştırmaları yaptı. Bu yakıştırmalar 
doğrudan soykırım teorisinde vatandaşı insan görmeme, hayvanlarla özdeşleştirme unsurunun karşılığıdır. 

                                                      
358 https://www.internethaber.com/balyozcular-intikam-yeminleri-ediyor-429665h.htm 

Balyozcular intikam yeminleri ediyor. Çoluk çocuk demeden rövanş alacağız. 

https://www.internethaber.com/balyozcular-intikam-yeminleri-ediyor-429665h.htm
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Döngeloğlu ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in 

 bunların ölülerini Müslüman mezarlığına koymayın 
 cenazelerini bir Müslüman gibi camiye getirmeyin 

dediğini belirterek Diyanet İşleri Başkanlığının, vatandaşı 
dinde yoklaştırmada kullanıldığını, soykırımın sistematik 
olduğunu da açık etmiş oldu. 

Abdulmetin Balkanlıoğlu isimli bir başka kişi de 22 
Temmuz 2016 günü Kısıklı Meydanı'nda yaptığı 
konuşmada359 soykırıma uğratılacak vatandaşların 
mallarının ganimet olduğunu söyleyerek “ganimettir 
ganimet, tepe tepe kullanın” dedi.360 

Türkiye Cumhuriyeti gibi çoğunluğu Müslüman olan bir 
toplumda kişileri dinde yoklaştırma, mallarını ganimet 
gösterme,361 mitinglerde galeyana getirici, tahrik edici bu 
sapık söylemlerle toplumu talana teşvik etmek, bu 
söylemlerde dini kullanmak, ilahiyatçı kimliğe sahip 
yüzleri kullanmak soykırımı kolaylaştıran en önemli 
araçlardan birisi oldu. 

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in “Müslüman 
mezarlığına gömmeyin, cenaze namazını kılmayın, 
camilere almayın” gibi ayrımcılık ve nefret suçu oluşturan 
ve soykırım suçunun tatbikinin dini tabanını oluşturan 
direktifleri doğrultusunda birçok vatandaşın cenaze 
namazı kılınmadı, gasil, tedfin işlemleri yapılmadı, 
mezarlıklarda cenazelere yer verilmedi. 

Döngeloğlu sözlerine devam ederken sarf ettiği “Ordu’da 
mezar bulamadılar, yolun kenarına köpek leşi gibi gömüp gittiler, baban/anan bile ziyaretine gitmiyor, kanı bozuk 
salak” sözleriyle Diyanet bürokrasisinin toplumda soykırım atmosferinin üretilmesinde ve soykırımın 
sistematikleşmesinde ne kadar etkili olduğunu da gözler önüne sermiş oldu. 

Soykırım rejimlerinde ölüm koridoruna atılan bir vatandaşı hayata tutunduran temel unsurlardan birisi onun inanç 
sistemidir. 20 Temmuz 2016 rejiminde vatandaşı manen öldürmek için kullanılan soykırım yöntem ve 
araçlarından birisi de vatandaşların bu inanç sistemlerine tecavüzde bulunmak şeklinde ortaya çıkmıştır. 

Zaman zaman cezaevlerinde vatandaşların Kuranı Kerim ve dini nitelikli kitaplar okuması, seccade 
bulundurması vb. engellenerek bu inanç sistemine tecavüzlerde bulunulmuştur. Hapishane kütüphanelerinde 
olan kitaplar dahi üst makamlarca keyfi kısıtlamalarda bulunularak verilmiştir. 362 

Vatandaşa önce suç dayatıp ardından hürriyetlerini tahdit edip, sonrasında da inandıkları Allah’a ibadet etme 
haklarını gasp edip, kişinin inanç sistematiğine tecavüzde bulunulmasında kamu yararı olmadığı gibi bunun fiziki 
sonucunun kişiyi manen öldürmekten başka bir şey olmadığı da açıktır. 

                                                      
359 https://youtu.be/732lfBQdBVI 

“Malları ganimettir, tepe tepe kullanın!” 

360 https://www.yeniakit.com.tr/video/balkanlioglu-hoca-fetonun-ganimetlerini-tepe-tepe-kullanin-11786.html 
“Ganimettir ganimet! Tepe tepe kullanın!” 

361 https://haber.sol.org.tr/toplum/video-rakip-cemaatten-fetva-fetonun-mallari-ganimettir-tepe-tepe-kullanin-165107 
"Ganimettir, tepe tepe kullanın" fetvası verdi. 

362 http://magduriyetler2.blogspot.com/2018/05/silivri-cezaevinde-seccade-bile-yasak.html  
Silivri Cezaevinde Seccade Bile Yasak! 

https://youtu.be/732lfBQdBVI
https://www.yeniakit.com.tr/video/balkanlioglu-hoca-fetonun-ganimetlerini-tepe-tepe-kullanin-11786.html
https://haber.sol.org.tr/toplum/video-rakip-cemaatten-fetva-fetonun-mallari-ganimettir-tepe-tepe-kullanin-165107
http://magduriyetler2.blogspot.com/2018/05/silivri-cezaevinde-seccade-bile-yasak.html
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91. Dinde yoklaştırma (hac) 

Vatandaşın ve soy bağlılarının Hacca gitmesi, böylece sonraki hayata yönelik dini sorumluluklarını yerine 
getirmeleri de engellenir363. Bu engelleme pasaport tahdidinin doğal bir sonucu gibi görülse de bu konudaki hak 
gaspının şahıslarla sınırlı olmadığı, soy bağlılarını da içine aldığı hususuyla birlikte ele alınmalıdır. 

Diğer bir husus, çok çeşitli seyahat belgesi düzenleme mekanizmalarının varlığını dikkate aldığımızda rejimin 
vatandaşı rehin alma kastı da ortaya çıkmaktadır. 

92. Dinde yoklaştırma (oruç) 

Özellikle cezaevlerinde ve nezarethanelerde vatandaşlar oruç tutamamaları, tutarlarsa acı çekmeleri için 
cezaevi hücrelerinde susuz bırakılırlar. 364 

93. Dinde yoklaştırma (camide) 

Camide Yasin okuyamaz, caminin imamı vatandaş hakkında “Onun durumu SAKAT” der. Silahlı çatışma 
hukukunda bile dokunulmaz olan ibadethaneler istismar edilir ve Camilerde bile vatandaş ayrıştırılır. 365 

Bu durum bazen camilerde namaz kılmak isteyen bazı vatandaşların “siz terörist ailesisiniz, Allah sizin 
namazınızı kabul etmez, bizim camimizde namaz kılamazsınız” denilerek camilerden kovulması biçiminde 
kendini göstermiştir. 

94. Dinde yoklaştırma (sadaka, fitre, zekat) 

Toplumsal tedhiş ve adli/idari kamu görevlilerince her türlü insani maddi yardımın "teröriste yardım" diye 
yaftalanmasının bir sonucu olarak kendilerine ve soy bağlılarına fitre ve zekât verilmesi de engellenir. 366 

95. Aile huzurunda tecavüz 

Soykırım tatbikinde vatandaşlar, eşleri, çocukları, aile bireyleri insan görülmediğinden ahlaksızlıklar da meşru 
görüldü. 

Cinsel tacizde, tecavüzde, sapıklıkta sınır yoktu. 367 Hitler rejimindeki Mengele'nin soykırım süresince uyguladığı 
tıbbi deneyler gibi çok sayıda vatandaşa göz altında ve hapishanede sadece keyif için tecavüzler gerçekleştirildi. 
368 

Şahıslar gerçekleşen tecavüzleri duruşmalarda mahkeme heyetlerine, cezaevlerinde uluslararası insan hakları 
örgütlerinin heyetlerine ifade ederken bile isimlerinin açıklanmasını istemediler. 

Mahkeme heyetleri “konunun savunmanla ilgisi yok” deyip insanlığa karşı bu suçları örtbas etti, kayıtlara 
geçirilmesini engelledi. 

Hükumetse bir yandan bu raporların büyük kısmının kamuoyuna açıklanmasını engellerken diğer yandan da 
yayımlanan raporlara karşı “isim yok, iddia var” diyerek vahşetleri alaya aldı. 

                                                      
363 https://hertaraf.com/haber-khk-li-ogretmen-hacca-gidemiyor--khk-lilere-hacca-gitmek-de-mi-yasak-3784#.XjvwMhx96gd.twitter  

KHK’lı öğretmen hacca gidemiyor...KHK’lilere Hacca gitmek de mi yasak? 

364 https://boldmedya.com/2020/04/01/3-gun-su-verilmeyen-ordu-cezaevinde-cesmeden-camur-akti/  
3 gün su verilmeyen Ordu Cezaevinde çeşmeden çamur aktı. 

365 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1216099484511481858?lang=en  
Cami Hocası KHK’lı hoca için dedi ki: "Onun durumu sakat. 

366 https://t24.com.tr/haber/banka-khk-li-ogretmene-yasakli-tc-diyerek-odeme-yapmadi,854257  
Banka, KHK’lı öğretmene “yasaklı TC” diyerek ödeme yapmadı. 

367 http://www.diken.com.tr/15-temmuzdan-sonra-cezaevlerinde-iskence-darp-tecavuz-girisimi-tehdit/  
15 Temmuz’dan sonra cezaevlerinde işkence: Darp, tecavüz girişimi, tehdit…. 

368 https://ahvalnews.com/tr/iskence/ohal-raporunda-askerlere-dair-dehsetengiz-iskence-ayrintilari  
OHAL raporunda askerlere dair dehşetengiz işkence ayrıntıları 

https://hertaraf.com/haber-khk-li-ogretmen-hacca-gidemiyor--khk-lilere-hacca-gitmek-de-mi-yasak-3784#.XjvwMhx96gd.twitter
https://boldmedya.com/2020/04/01/3-gun-su-verilmeyen-ordu-cezaevinde-cesmeden-camur-akti/
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1216099484511481858?lang=en
https://t24.com.tr/haber/banka-khk-li-ogretmene-yasakli-tc-diyerek-odeme-yapmadi,854257
http://www.diken.com.tr/15-temmuzdan-sonra-cezaevlerinde-iskence-darp-tecavuz-girisimi-tehdit/
https://ahvalnews.com/tr/iskence/ohal-raporunda-askerlere-dair-dehsetengiz-iskence-ayrintilari
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Hatta soykırım kurbanı yapılacak vatandaşa yapılacak işkence ve tecavüzler kimi zaman eş ve çocuklarının 
huzurunda yapılarak tedhişin diğer aile efradına, çocuklara sirayet ettirilmesi, aile bireylerinin ve çocukların 
manen ezilerek sosyal ölüleştirilmesi sağlandı. 

Bunun sebep olduğu travmalarla aileler parçalandı, akıl ve ruh sağlığını kaybeden yetişkinler ve çocuklar oldu, 
intihar vakaları oldu. 

96. Dinde yoklaştırma (cenaze) 

Öldüklerinde kendilerine karşı gasil, cenaze namazı kılınması ve defnetme gibi dini vecibelerin yerine getirilmesi, 
cenaze nakil aracı369 verilmesi engellendi. 370 

97. Psikolojik öldürme 

Soykırım sadece silahla yapılmadı. İşkence sadece maddi biçimde yapılmadı. Manevi acının maddi acıdan daha 
fazla zarar verdiğini tespit edenler vatandaşı bu tabloda anlatılan her yönüyle öldürmenin dışında moral (kuvveyi 
maneviye) olarak da öldürmek için, vatandaşın toplumdan izole edilebilmesi için her türlü tedhiş yöntemi ve kamu 
gücü birlikte kullandılar. 

Soykırım için hedef gösterilen, KHK veya Bakan Kararlarıyla “terörist, vatan haini” damgalaması sonucunda 
şeytanlaştırılan, işsizlik, dışlanma, sosyal linç vb yollarla ve soy bağlılarıyla birlikte açlık  (Holodomor) ve 
hastalıklara maruz bırakılarak yok edilmeye çalışılan vatandaşlar bir de psikolojik olarak çökertilerek yok 
edilmeye çalışıldı. 

Vatandaşı psikolojik çöküşten çıkarmak için gösterilecek her türlü insani gayret “teröre destek” yaftasıyla 
damgalandı. 

Toplumun paramparça edilmesi sonucunda örneğin soykırım kurbanı yapılan bir kişinin öğretmenler günü 
kutlanamaz oldu. Böyle bir kutlama mesajı göndermek “mahiyeti meçhul iltisak” adı altında teröre destek olarak 
gösterildi ve kutlayan kişinin aleyhine bir teröristlik deliliymiş gibi sunularak soruşturma başlatıldı. 

Bir soruşturma başlatılmış olması soykırım uygulama döngüsünün tetiklenişi olup, bu listedeki diğer soykırım 
uygulama yöntem ve araçlarının devreye sokulması manası taşıyordu. 

                                                      
369 https://www.sabah.com.tr/gundem/2016/07/20/darbecilerin-cenaze-namazi-kilinmayacak  

Darbecilerin cenaze namazı kılınmayacak 

370 https://www.memurlar.net/haber/684487/feto-culer-murted-ilan-edilsin-cenaze-namazlari-kilinmasin.html  
FETÖ’cüler mürted ilan edilsin, cenaze namazları kılınmasın. 

https://www.sabah.com.tr/gundem/2016/07/20/darbecilerin-cenaze-namazi-kilinmayacak
https://www.memurlar.net/haber/684487/feto-culer-murted-ilan-edilsin-cenaze-namazlari-kilinmasin.html
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Yine SOYKIRIM Kurbanı yapılan vatandaşın sesini duyurmak için şarkı da söylenemez, konser de 
düzenlenemez. Valilik böyle etkinlikleri derhal bir genelge yayınlayarak engeller.371 

                                                      
371 https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/silanin-konserleri-iptal-edildi/626822  

Sıla’nın konserleri iptal edildi. 

https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/silanin-konserleri-iptal-edildi/626822
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VI 

SOYKIRIMDA NESLİ ÖLDÜRME ARAÇLARI 

98. Nesli ebedi kodlama 

Soykırımdaki en önemli unsurlardan birisi bu kodlamadır. 

Soykırım infaz timlerince gerçekleştirilen ihraç işlemleriyle eş zamanlı olarak hedef seçilen vatandaşın ve soy 
bağlılarının SGK kaydına 36372 ve/veya 38373 kodları düşülerek soykırımın nesilden nesileliği sağlanır. 

Vatandaşın kendisi zaten KHK, Güvenlik Soruşturması, Bakan kararı ile birtakım hak ve hürriyetlerinden ebedi, 
keyfi, seçmece mahrum bırakılıp öldürülmüşken bununla yetinilmez. 374SGK'ya bu kodların düşülmesi aslında 
soykırımda hedefin kişinin bizzat kendisinin değil de kişiyle alt/üst soy, evlilik ve akrabalık bağı taşıyan diğer 
kişilerin yine ebedi, keyfi, seçmece öldürülmeleri olduğunu kanıtlamaktadır.375 Pratikteki uygulamalar da bu 
yönde gelişmiştir. 

99. Ölüleri infaz 

Sivil soykırım ölmüş şahısları ve onların soy bağlılarını da içine alır. 

Ölmüş hatta şehit olmuş şahıslar bile KHK metinleri, Bakan kararları, savcılık soruşturmalarına dahil edilerek 
ihraç edilerek soykırım uygulamasına maruz bırakılırlar. 376 

Ölenlerin aleyhlerinde yapılan bu infazların ölenlerin şahıslarına bir tesiri yoktur ancak hayattaki evlilik, alt/üst 
soy ve akrabalık bağı taşıyan vatandaşların kodlanmasını sağlamıştır. 

Ölüleri infaz edip yaşayanları bu infazlar üzerinden kodlama, soykırımda nesilden nesileliğin önemli bir infaz 
yöntem ve aracı olmanın yanında soykırım kastının da en büyük kanıtıdır. 

100. Aile kurmayı engelleme 

Örgütlenen sosyal, ekonomik, manevi, fiili linç sayesinde çok sayıda sözlü ve nişanlı gencin evlenmeleri 
engellenmiştir. 377 Böylece idari kurumlarda oluşturulan imtiyazlı soykırım uygulama timlerince birer "soykırım 
kurbanı"378 olarak seçilerek ihraç edilen vatandaşların evlenip yuva ve aile kurma hakları379 gasp edilir. 380 

                                                      
372 https://tele1.com.tr/ohal-sona-erse-bile-36-kod-numarasi-ile-fisleme-devam-ediyor-73217/ 

OHAL fişlemesi sürüyor… SGK çalışanları 36 koduna dikkat! 

373 https://www.gercekgundem.com/siyaset/123556/khklilar-tc-vatandasi-olmak-istiyor 
“KHK’lılar TC vatandaşı olmak istiyor.” 

374 http://www.diken.com.tr/mulakat-ve-guvenlik-sorusturmasi-ile-yapilan-ayrimcilik/ 
Mülakat ve güvenlik soruşturmasıyla ayrımcılık 

375 https://twitter.com/hh8170/status/1191078162249265152?s=20  
Kimlerin tutuklanacağı önceden belirlenmişti. 

376 https://www.birgun.net/haber/oluyu-de-khk-ile-ihrac-ettiler-222400  
Ölüyü de KHK ile ihraç ettiler. 

377 https://t24.com.tr/haber/darbeden-anlamam-komutanlarin-dediklerini-yaptim-hapse-dustum-sozlum-korktu-beni-birakti,408099  
“Darbeden anlamam, komutanların dediklerini yaptım; hapse düştüm, sözlüm korktu, beni bıraktı...” 

378 https://twitter.com/hh8170/status/1178626024659136512?s=20  
"Ölsün" diye vatandaşın tedavisini engelleme, hastaneye götürmeme gibi soykırım eylemleri kasıtla yapılıyor. 

379 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1129085711028764672?s=20 
KHK’lı yuva kuramıyor! 

380 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/khkliye-evlilik-engeli-1701492 
KHK’lıya evlilik engeli 

https://tele1.com.tr/ohal-sona-erse-bile-36-kod-numarasi-ile-fisleme-devam-ediyor-73217/
https://www.gercekgundem.com/siyaset/123556/khklilar-tc-vatandasi-olmak-istiyor
http://www.diken.com.tr/mulakat-ve-guvenlik-sorusturmasi-ile-yapilan-ayrimcilik/
https://twitter.com/hh8170/status/1191078162249265152?s=20
https://www.birgun.net/haber/oluyu-de-khk-ile-ihrac-ettiler-222400
https://t24.com.tr/haber/darbeden-anlamam-komutanlarin-dediklerini-yaptim-hapse-dustum-sozlum-korktu-beni-birakti,408099
https://twitter.com/hh8170/status/1178626024659136512?s=20
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1129085711028764672?s=20
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/khkliye-evlilik-engeli-1701492
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101. Aileyi yıkma (boşanmaya zorlama) 

Örgütlenen sosyal, ekonomik, manevi, fiili linç sayesinde boşanmaya zorlanırlar381, ana-babaların velayet 
haklarını kullanmaları zorlaştırılarak evlilik bağı zedelendirilir ve aile bağları parçalanır. 382 

Soykırım rejiminin hedef aldığı temel toplumsal unsurların ilki aileler oldu. Medeni bir toplumun temel yapıtaşı 
olan ailelerin parçalanması sağlanarak toplumun parçalanması sağlandı. 

Soykırım rejiminde üretilen cadı kazanının içine sadece askerler, kamu görevlileri, aleyhlerinde öncelikle idari 
ardından adli soruşturma başlatılan veya aleyhlerinde soykırım uygulama listeleri hazırlanan vatandaşlar değil, 
onların soy bağlıları özellikle eş, çocuk (alt soy), anne ve babaları (üst soy), kardeşleri, tarihe geçecek derecede 
bir toplumsal tedhişe maruz bırakıldılar. Bu tedhiş aileleri parçalanmaya zorladı. 

Özellikle aile bireyleri üzerinde ebedi bir yıkıcı iz bırakması hedeflendi. Bunun için ihraçlar hemen ailelerin korona 
virüs pandemisinde bile evlerinden atılması, tüm gelirlerin gaspı yaptırımlarıyla bir bütün halinde gerçekleştirildi. 

Özellikle uzun ve sancılı dönemler olan açığa alma, ihraç, gözaltı, işkence, cezaevi, yargılanma süreçleri 
boyunca toplumda medya kanalıyla yürütülen tedhiş ve linç ailelerin parçalanmasında en büyük etkenlerden 
oldu. 

Bu sancılı dönemlerin ardından beraat edenler bile 
bozulan ruh halleri ile aile yaşantılarını sağlıklı bir 
biçimde idame edemez hale getirildi. 

Örneğin vatandaşların aleyhlerine örgütlenen linç 
sonucu çocuklarının yüzlerine tükürülür. 

Beraat edenler dışarı çıktıklarında ne evleri ne eski 
hayatları ne yaşantıları vardı. Özellikle sahip 
çıkmayan aileler, ekonomik imkansızlıklar, 
haklarının elinden alınmış olmasının doğurduğu 
psikolojik problemler, beraat etmelerine rağmen 
haklarının ısrarla geri verilmemesi, örneğin en 
büyük değerleri onurları olan askerlerin 
üniformalarının yırtılarak çıkartılması, yetişme 
tarzları itibarıyla hiç alışık olmadıkları bir örgütlü 
itibarsızlaştırmaya maruz bırakılmalarının hem 
şahıslar hem de ve daha çok olarak da aileleri 
üzerinde yıpratıcı etkiler bıraktı. 

Özellikle askerlerin ebeveynleri, toplumda soykırım 
için yürütülen linç kampanyasının ve kasıtlı 
ekonomik ölüleştirmenin kurbanı oldu ve kendi öz 
çocuklarına sahip çıkmadılar. 

İşte bu koşullarda yuvalar bir bir dağıldı. Çaresizliğin 
sebep olduğu psikolojiyle eşler birbirlerinin 
yaşananların suçlusu gibi görmeye başladı. 
Soykırım kurbanlarının bir kısmı bu psikolojiyle 
kendi kanından canından öz evlatlarını reddetti, 
ihmal etti. 

Hayat yaşanmaz bir hal alınca eşlerine ve çocuklarına psikolojik ve fiziki şiddet uygulayanlar oldu. Örneğin 
kendileri cezaevindeyken dışarıda ailenin maişetini temin için basit işler yapan eşlere “neden ben içerideyken 
çalıştın, kendine nasıl yakıştırdın, başla evlere nasıl temizliğe gidersin” gibi çok basit şeyler boşanmalara vardı. 
Bunca yükü kaldıramadığından kendini alkole veren askerler oldu. 

                                                      
381 https://ahvalnews.com/tr/khk-magdurlari/khk-magduru-kadinlar-ohal-bizi-hem-isimizden-hem-esimizden-etti 

KHK mağduru kadınlar: OHAL bizi hem işimizden hem eşimizden etti 

382 https://www.tr724.com/khkli-eski-asker-intihar-etti/  
KHK’lı eski asker intihar etti! 

https://ahvalnews.com/tr/khk-magdurlari/khk-magduru-kadinlar-ohal-bizi-hem-isimizden-hem-esimizden-etti
https://www.tr724.com/khkli-eski-asker-intihar-etti/
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Yargılamalardaki hukuksuzluğun çok bariz olmasına rağmen o hukuksuz yargılamaları referans alarak 
mahkeme kararına göre boşanmalar oldu. 

Diğer soykırım uygulama yöntem ve araçlarıyla birlikte değerlendirildiğinde; ailelerin böyle açlığa mahkum  
(Holodomor) edilmesinin, parçalanmasının kasıtla yapıldığı da ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlar öncelikle aileleri 
aç bırakıp aile yapısını yıkmak üzere önceden Türk toplum yapısını parçalamak üzere tasarlanmış detaylı bir 
soykırım planın sonuçları ve kanıtlarıdır. 

102. Aileyi yıkma (üst soy bağını redde zorlama) 

Örgütlenen sosyal, ekonomik, manevi, fiili linç sayesinde evlatlar babalarını redde zorlanır.383 

103. Aileyi yıkma (alt soy bağını redde zorlama) 

Örgütlenen sosyal, ekonomik, manevi, fiili linç sayesinde ebeveynler evlatlarını redde384 zorlanır.385 

104. Soy bağına mobbing (idarede, toplumda) 

İdarede, soy bağı ilişkisi üzerinden; babasının oğlu 
denilerek çocukların sınıfını geçmesi engellenip iş 
sahibi olma ve kendini geliştirme hakları gasp edilir. 

Yine soy bağı ilişkisi bahane yapılarak öğrencilere 
eğitim kurumlarında mobbing uygulanır. Bazı 
öğrencilere, öğretmenleri tarafından KHK'lı 
ebeveynleri bahane gösterilerek sınıf önüne 
çıkartılıp hakaret edilir, bu öğrenciler aşağılanır. 

Soykırım infazlarının toplumdaki parçalayıcı 
yansıması da çok vahşidir ve sonuçları sadece 
şahısları ve içinde bulunduğumuz zamanı değil 
topyekûn Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarını, tüm 
toplum yapısını ve geleceği içermektedir. 

Toplumun olmazsa olmaz kurumlarından 
"komşuluk” müessesesi yıkılır. Soykırım iradesine 
yaranabilmek için bir ihbar ve linç furyası 
yürütülür.386 Bu furyada komşunun komşusuna 
teröristlik dayatması sağlanır ve sosyolojik olarak 
paramparça edilmiş bir toplum üretilir. Böyle bir 
toplumun akıbeti bütün bir ülkeyi de yıkıma 
götürecektir. 

Dolayısıyla soykırım rejiminin ürünü olarak 
toplumun tüm resmi ve gayri resmi kurumları (okul-
öğrenci, kolluk-vatandaş, komşular, aile ve 
akrabalar) paramparça edilir.387 

                                                      
383 https://www.memurlar.net/haber/758812/feto-cu-tekalan-in-kizi-babasini-reddetti-sadece-biyolojik-babam.html  

FETÖ’cü Tekalan’ın kızı babasını reddetti: Sadece biyolojik babam. 

384 http://www.medyagundem.com/fetullahci-cocuklarini-evlatliktan-reddetti/  
“çocuklarını evlatlıktan reddetti.” 

385 https://www.haberturk.com/gundem/haber/1278608-ailesi-enes-kanteri-evlatliktan-reddetti 
Ailesi Enes Kanter’i evlatlıktan reddetti. 

386 https://sehirmedya.com/adliye/komsusuna-kizdi-fetocu-diye-ihbar-etti-h281263.html  
Komşusuna kızdı, FETÖ’cü diye ihbar etti! 

387 https://www.yeniasya.com.tr/kazim-gulecyuz/yeni-sistemle-devlet-darmadagin_510891  
“Yeni sistemle devlet darmadağın.” 

https://www.memurlar.net/haber/758812/feto-cu-tekalan-in-kizi-babasini-reddetti-sadece-biyolojik-babam.html
http://www.medyagundem.com/fetullahci-cocuklarini-evlatliktan-reddetti/
https://www.haberturk.com/gundem/haber/1278608-ailesi-enes-kanteri-evlatliktan-reddetti
https://sehirmedya.com/adliye/komsusuna-kizdi-fetocu-diye-ihbar-etti-h281263.html
https://www.yeniasya.com.tr/kazim-gulecyuz/yeni-sistemle-devlet-darmadagin_510891
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Bu yıkıcı sonuçların bir kısmı kısa vadede görülemeyebilir ama uzun vadedeki yıkıma götüren sonuçlar 
kaçınılmazdır. 

105. Soy bağına mobbing (yargıda) 

Evladının, eşinin hakkını savunmaya fikren dahi teşebbüs eden ana-babalar, eşler, çocuklar derhal “terörist” 
dayatmasıyla örgütlü biçimde linç edilir, hürriyetleri tedhiş için tahdit edilir, aleyhlerinde “terör propagandası” 
yapma dayatmasıyla tedhiş için soruşturma açılır. 388 

106. Çocukları koparma 

Çocukları ellerinden alınıp çeşitli yerlere verilir. 

107. Evlatlıkları koparma 

Evlatlık edindikleri çocuklar ellerinden alınır.389 

108. Evlat edinmeyi engelleme 

Evlat edinme hakları gasp390 edilir. 

                                                      
388 http://yeniyasamgazetesi1.com/adalet-yuruyusune-mudahale-en-az-20-gozalti/  

‘Adalet Yürüyüşüne’ müdahale: En az 20 gözaltı 

389 https://twitter.com/euronews_tr/status/1119201748185382912 
"Sen burada bekle ben gelip seni alacağım dedim ama olmadı. Yalan söylemek zorunda kaldım. O da hissetti..." 

390 https://tr.euronews.com/2019/04/19/khk-koruyucu-ailenin-hayatini-degistirdi-ihrac-edilince-evlat-edindikleri-cocuk-ellerinden 
KHK, koruyucu ailenin hayatını değiştirdi: İhraç edilince, evlat edindikleri çocuk ellerinden alındı 

http://yeniyasamgazetesi1.com/adalet-yuruyusune-mudahale-en-az-20-gozalti/
https://twitter.com/euronews_tr/status/1119201748185382912
https://tr.euronews.com/2019/04/19/khk-koruyucu-ailenin-hayatini-degistirdi-ihrac-edilince-evlat-edindikleri-cocuk-ellerinden
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109. Aileyi yıkma (sosyal) 

Velinin çocuğunu okula görmeye gitmesi engellenir. (Kaymakamlık kamu kurumuna girmesini yasaklar) 391 

110. Aileyi yıkma (eğitim) 

Çocukları kazandığı özel okula alınmaz, kazandıkları üniversiteye gönderilmez, kazandıkları dereceleri almaları 
da engellenir. 392 Kendilerinin ya da evlatlarının eğitim hakları gasp edilir.393 

111. Aileyi yıkma (şantaj) 

Ailelerinden hedef seçilen kişiler tutuklanma394 kisvesi altında, gözaltı395 kisvesi altında, kaçırılarak, seyahat 
yasağı396 ve adli kontrol tahdidi konularak keyfi biçimlerde rehin397 alınır.398 

112. Aileyi yıkma (sağlık) 

Kamudan ihraç edilerek soykırım uygulamasına maruz bırakılmış bir vatandaşın otomatik olarak Sağlık Sigorta 
Hizmeti de sonlandırılır399. Dolayısıyla Sigorta Hizmeti alamaz. Genel Sağlık Sigortasına başvurduğundaysa, 
tüm gelir kanalları tıkanmış olmasına ve sosyal devlet ilkesi anayasada devam etmesine rağmen gelirsiz 
vatandaş aylık ödeme yapmak mecburiyetinde bırakılır ki bu da imkansızdır. 

Bu yöntemde sadece şahsın değil çocuklarının da tedavi olma hakları gasp edilir ve ölüme zorlanırlar.400 

113. Çocukları hücreye atma 

Yasalarda karşılığı olmayan dayatma suçlarla hem hukuka hem de OHAL dönemi dahil yasalara aykırı olmasına 
rağmen, hamile kadınların hürriyetleri keyfi biçimlerde tahdit edildi. Hatta çocuğunu emziren loğusalar dahil 
anneler bebekleriyle birlikte hürriyetlerinden mahrum bırakıldı. Yüzlerce küçük çocuk anneleriyle birlikte 
hayatlarının ilk yıllarını hapishane hücrelerinde geçirdi.401 

Ayrıca korona virüs salgını döneminde de daha acı vakalar yaşandı. 

                                                      
391 https://www.birgun.net/haber/khk-ile-aciga-alinan-gergerlioglu-nun-kamu-kurumlarina-girmesi-yasaklandi-155358  

KHK ile açığa alınan Gergerlioğlu’nun kamu kurumlarına girmesi yasaklandı! 

392 http://yeniyasamgazetesi.com/70-binin-uzerinde-tutuklu-ogrencinin-egitim-hakkina-erisemedigini-soyleyen-bogatekin-egitim-
gaspinin-dunyada-ornegi-yok/  
‘Eğitim gaspının dünyada örneği yok.’ 

393 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/02/06/universitede-khkli-ogrenci-ayrimciligi/  
Üniversitede KHK’li öğrenci ayrımcılığı 

394 http://www.tr724.com/esini-bulamayinca-avukat-anneyi-ve-6-5-aylik-miray-bebegi-tutukladilar/  
Eşini bulamayınca avukat anneyi ve 6.5 aylık Miray Bebeği tutukladılar 

395 https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/mugla/fetocu-babasina-seslenerek-teslim-olmasi-cagrisinda-bulundu-11619011  
FETÖ’cü Babasına Seslenerek, Teslim Olması Çağrısında Bulundu. 

396 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/03/01/pasaport-tahditleri-kalkti-cok-cok-kotu-cok-kotu-oldu/  
Tahdit kalktı: Çok çok kötü, çok kötü oldu! 

397 https://boldmedya.com/2020/03/17/gozaltina-almak-istedikleri-khkli-babayi-yakalayamayinca-ogluna-iskence-yaptilar/  
Gözaltına almak istedikleri KHK’lı babayı yakalayamayınca oğluna işkence yaptılar 

398 https://twitter.com/hh8170/status/1150635795914600448?s=20  
Soykırımına karar verdikleri vatandaşın tedavisini engelleyerek, geciktirerek onu öldürürler. 

399 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/04/30/khklinin-yesil-karti-iptal-edildi/  
KHK’linin yeşil kartı iptal edildi 

400 https://twitter.com/hh8170/status/1254332147810340864?s=20  
Tedavileri engelleyip öldürme. 

401 https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/12/01/annesiyle-hapiste-780-cocuk-var/  
Annesiyle hapiste 780 çocuk var. 

https://www.birgun.net/haber/khk-ile-aciga-alinan-gergerlioglu-nun-kamu-kurumlarina-girmesi-yasaklandi-155358
http://yeniyasamgazetesi.com/70-binin-uzerinde-tutuklu-ogrencinin-egitim-hakkina-erisemedigini-soyleyen-bogatekin-egitim-gaspinin-dunyada-ornegi-yok/
http://yeniyasamgazetesi.com/70-binin-uzerinde-tutuklu-ogrencinin-egitim-hakkina-erisemedigini-soyleyen-bogatekin-egitim-gaspinin-dunyada-ornegi-yok/
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/02/06/universitede-khkli-ogrenci-ayrimciligi/
http://www.tr724.com/esini-bulamayinca-avukat-anneyi-ve-6-5-aylik-miray-bebegi-tutukladilar/
https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/mugla/fetocu-babasina-seslenerek-teslim-olmasi-cagrisinda-bulundu-11619011
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/03/01/pasaport-tahditleri-kalkti-cok-cok-kotu-cok-kotu-oldu/
https://boldmedya.com/2020/03/17/gozaltina-almak-istedikleri-khkli-babayi-yakalayamayinca-ogluna-iskence-yaptilar/
https://twitter.com/hh8170/status/1150635795914600448?s=20
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/04/30/khklinin-yesil-karti-iptal-edildi/
https://twitter.com/hh8170/status/1254332147810340864?s=20
https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/12/01/annesiyle-hapiste-780-cocuk-var/


20 Temmuz 2016 Rejiminin 
SOYKIRIM UYGULAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI 

116/141 Versiyon: 25 Mayıs 2020 

Sincan kadın cezaevinde bir annede yüksek ateş çıkınca hastaneye göndermek yerine hücreye atıldı ve 3-4 
yaşındaki oğlu da aileye verilmek yerine anneyle birlikte hücreye402 atıldı.403  

Bu fiil; tedavilerin engellenmesi, insan saymama gibi soykırım uygulama araç ve yöntemlerine ek olarak bir de 
bu maddenin ortaya çıkmasını sağladı. 

114. Bebekleri ana sütünden mahrum bırakma 

Loğusa anneler nezarethanede ve cezaevinin hücrelerinde tutulur. Yenidoğan bebekleri annelerinin 
emzirmesine izin verilmez. Loğusa anneler sütlerini sağıp bardaklarda çürümeye bırakıp çöpe atar, lavaboya 
döker. Loğusa olduklarında memelerinde biriken süt annelere lohusalığın doğal fiziki acılarına ilaveten ayrı bir 
işkence/eziyet aracı olarak kullanılmış olur.404 

  

                                                      
402 https://boldmedya.com/2020/03/26/sincanda-korona-semptomlu-tutuklular-hucreye-atiliyor-burada-bagira-bagira-oleceksiniz/  

Sincan’da korona semptomlu tutuklular hücreye atılıyor: Burada bağıra bağıra öleceksiniz! 

403 https://odatv4.com/buyukelci-yapilan-saban-dislinin-pasaportuna-da-damga-vurulacak-mi-08091805.html 
ana-babalarından dolayı çocukları damgalamakta bir beis görülmüyor, o halde Lahey Büyükelçisi yapılan Şaban Dişli'nin 
pasaportuna da kardeş kontenjanından aynı damga vurulsun! 

404 https://twitter.com/hh8170/status/1263174291107065859?s=20 
“Hayvana reva görülmeyen işkence” 

https://boldmedya.com/2020/03/26/sincanda-korona-semptomlu-tutuklular-hucreye-atiliyor-burada-bagira-bagira-oleceksiniz/
https://odatv4.com/buyukelci-yapilan-saban-dislinin-pasaportuna-da-damga-vurulacak-mi-08091805.html
https://twitter.com/hh8170/status/1263174291107065859?s=20
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EK-2 

BİR SOYKIRIM SUÇ ALETİ: FETÖMETRE 

FETÖMETRE SOYKIRIM SUÇ ALETİ 

İmtiyazlı Zümre Oluştur… 

 Soykırım İnfaz Listesi Hazırla… 

  Nesillerini İmha Et… 

   Sapıklık!... 

OHAL rejiminde soykırım sistematiğinin temelindeki unsurlardan ikisi İmtiyazlı Zümre Oluşturma ve kime 
soykırım uygulanacağına karar vermek için Kriterler belirlemedir. 

 İmtiyazlı Zümre fişlemeler yaptı/yaptırdı 

 Soykırım kriterlerini belirledi 

 Fişlemeleri Soykırım İnfaz Listesi’ne dönüştürdü 

 Soykırım infazlarını gerçekleştirdi 

FETÖMETRE, bu gayri meşru İmtiyazlı Zümre’nin ürettiği ve soykırım infazlarında kullandığı Soykırım Suç 
Aleti’dir. 

115. İmtiyazlı Zümre Oluşturma (Kayırma Kriterleri) 

İmtiyazlı zümre oluşturma; 20 Temmuz 2016 OHAL rejiminde soykırım sistematiğinin en somut kanıtı olan 
FETÖMETRE soykırım suç aletinin, 59, 60 ve 64’üncü maddelerinde de yer almıştır.405 

Bu maddelere göre Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk ve Fuhuş davalarında şüpheli olmak imtiyazlı 
zümrenin içerisine girebilme, idari ve yargısal “suçlanamazlık bağışıklığı” kazanma kriteridir. 

Hatta FETÖMETRE Soykırım Suç Aleti’nin en çok kullanıldığı kamu kurumu olan Deniz Kuvvetleri’ndeki bu 
listeyi geliştirenler; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve onun aracılığıyla tüm savcılık ve mahkemelere 
gönderdikleri ve içeriği suç teşkil eden bir yazıyla “bize soruşturma açmayın, aleyhimize suç duyurularını 
karartın” diyerek kendilerine ayrımcılık yapılmasını, yargısal imtiyaz tanınmasını da dikte etmişlerdir.406 

FETÖMETRE Soykırım İnfaz Listesi’ne bu kayırma kriterlerini koyanlar, Türkiye’deki hiçbir davanın sanıklarını, 
sosyal medyada kendisi aleyhine paylaşım yapılan hiçbir şahsı veya grubu hatta bu suç aletini bizzat uydurduğu 
yönünde kamuoyu oluşturulan Cihat Yaycı’nın kendisini bile kayrılmaya dahil etmezken sadece Ergenekon, 
Balyoz, Casusluk ve Fuhuş davalarının sanıklarını mutlak kayırılacak imtiyazlı zümre olarak eklemek 
suretiyle bu soykırım suç aletini gerçekte hazırlayanların kendileri olduğunu da açık etmiş oldular. 

Zaten 20 Temmuz 2016 rejiminde imtiyazlı zümre içerisine sokulan şahısların yazdığı tüm dilekçe, mektup, tanık 
ifadesi, köşe yazısı, kitap vb metinlerde ilk paragraf olarak “ben Balyoz, Ergenekon, Casusluk, Fuhuş 
davasında yargılandım” şablonu kullanılmıştır. 

116. Tespit ve İmha (Nesiller dahil) 

Soykırım insanları sadece katletmez (fiziksel olarak öldürmez), öncelikle özgürlüklerini, hayati menfaatlerini yok 
ederek onları sefilleştirir.  Soykırımda fiziksel ölümün öncesindeki diğer faaliyetler insanların sosyal ölüme 
mahkum edilmesidir. 

Tümamiral Cihat Yaycı’ya atfedilen FETÖMETRE Soykırım Suç Aleti de zaten kamuoyuna ‘önce tespit et sonra 
imha et’ stratejisi üzerine kuruludur407. 

                                                      
405 https://www.posta.com.tr/yazarlar/nedim-sener/fetoculerin-fetometre-yalanlari-2049482  

406 http://www.ankara.adalet.gov.tr/sayfalar/duyuru/egitim-sosyal-isler/uygulamadabirlik.pdf 
Dz.K.K.: “Yapılan suç duyuruları üzerinden soruşturma işlemleri işlem makamındaki personelin moral ve motivasyonunu olumsuz 
etkiliyor.” 

407 https://www.elazigsonhaber.com/gundem/yayci-pasanin-yeni-kitaplari-cikti-h58218.html 
‘Önce Tespit Et Sonra İmha Et’ stratejisi üzerine kurulu FETÖMETRE 

https://www.posta.com.tr/yazarlar/nedim-sener/fetoculerin-fetometre-yalanlari-2049482
http://www.ankara.adalet.gov.tr/sayfalar/duyuru/egitim-sosyal-isler/uygulamadabirlik.pdf
https://www.elazigsonhaber.com/gundem/yayci-pasanin-yeni-kitaplari-cikti-h58218.html
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Tespit ve imha, modern dönem bütünleşik silah sistemlerinin özelliğidir. Silah sistemine bazı parametreler 
yüklenir, yüklenen parametrelere göre sistem kendi tespit vasıtalarını (radar) kendisine önceden yüklenmiş 
algoritmaları kullanarak belli bir arama sektöründe vuracağı hedefi tespit edip kendisiyle bütünleşik silahı 
ateşleyerek imha eder. 

FETÖMETRE Soykırım Suç Aleti’nin sistemi de tıpkı böyle çalışır. Kendisine bir algoritma yüklenir, bakacağı 
sektör belirlenir, o sektörde arama yapar ve kim o sektöre girdiyse imha edilir. 

20 Temmuz 2016 OHAL rejiminde bu imha sistematiği sadece bugünkü vatandaşlara münhasır değildir, onların 
sonraki nesillerini de içine almakta ve her yeni doğan bir bebek de sosyal ölü (natal alienation) olarak 
doğmaktadır. 

Bu kapsamda, FETÖMETRE Soykırım Suç Aleti’ni tanıtan cümlelerde “…gelecek yıllarda örgütle iltisaklı 
nesillerin de tekrar408…” ifadesi kullanılarak imhanın sadece bugünle sınırlı olmadığı, doğmamış nesilleri de 
kapsadığı itiraf edilmiştir. 

Zaten “gelecek nesilleri imha etme” maksadını FETÖMETRE Soykırım Suç Aleti kriterlerinin büyük kısmında, 
soy bağı ilişkilerine seçmeci biçimde teröristlik dayatma (tespit) ve müteakiben de ihraç (imha) etme kastıyla 
üretildiği de tartışmasız biçimde görülmektedir. Nesilleriyle birlikte aç bırakarak imha kastını, FETÖMETRE 
soykırım suç aletini tasarlayan Cihat Yaycı da bizzat astlarına “devlet hala bunları ve çoluk çocuğunu besliyor, 
ihraç edin, aç kalsınlar" diyerek itiraf etmiştir. 

SGK kayıtlarında, ölmüş vatandaşların bile ihraç edilmesiyle eş zamanlı ve seçmeci biçimde, soy bağlılarının 
dahi 36, 38 gibi kodlarla daha doğmadan kodlanmış olması imhadaki ebedilik kastının uygulamaya 
konulduğunu ve soykırımın ebedi imha safhasının sadece TSK’yı değil tüm Türk kamu teşkilatını kapsadığını 
da kanıtlamıştır. 

 

TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI’NIN ÜRETTİĞİ FETÖMETRE SOYKIRIM SUÇ ALETİ’NDE 

EVLİLİK BAĞI, ALT/ÜST SOY BAĞI, KARDEŞLİK BAĞI, HER DERECEDEN AKRABALIK BAĞI 

VE MESLEK BAĞINA TERÖRİSTLİK DAYATMA PUANLARI 
Not: 
Soykırım suçunun temelinde yer alan soy/akrabalık bağının teröristlik dayatmada kullanıldığı yerler renklendirilmiştir. 

S. 
NO. 

Teröristlik Dayatma Kriteri Teröristlik Dayatma Alt Kriteri 
Teröristlik 
Dayatma 

Puanı 

1 

FETÖ/PDY ile iltisaklı akraba 
bürokrat (müsteşar, müsteşar 
yardımcısı, general, amiral, emniyet 
müdürü, başkan, Genel Müdür, Daire 
Başkanı vb.) 

1.DERECE AKRABASI-Anne; Baba, Çocuk 0,100 

2.DERECE AKRABASI: Her bir kardeş 0,050 

3.Diğer Akraba 0,020 

2 ÖZEL İRTİBAT 

İlgili Kurumdan Özel İrtibat bilgisi Bulunduğu Bildirilen 
(Aynı Kuvvet) 

0,100 

İlgili Kurumdan Özel İrtibat bilgisi Bulunduğu Bildirilen 
(Farklı Kuvvet) 

0,200 

İlgili Kurumdan Özel İrtibat bilgisi Bulunduğu Bildirilen 
(Diğer Şahıs) 

0,700 

3 Kendisi BYLOCK Kendisi BYLOCK 4,000 

4 
YAKINLIK 

(Akrabalık manasında) 

Yakını ByLock (1. Derece Akraba Eş-Anne-Baba-Çocuk) 2,000 

Yakını ByLock (2. Derece akraba ilave her bir kardeş için 
+ 1.500) 

1,000 

Yakını ByLock (Diğer) Her bir diğer yakın 0,500 

                                                      
408 https://www.son.tv/fetometre-nedir-kurmay-baskani-cihat-yayci-kimdir/  

“… gelecek yıllarda örgütle iltisaklı nesillerin de …” 

https://www.son.tv/fetometre-nedir-kurmay-baskani-cihat-yayci-kimdir/
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TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI’NIN ÜRETTİĞİ FETÖMETRE SOYKIRIM SUÇ ALETİ’NDE 

EVLİLİK BAĞI, ALT/ÜST SOY BAĞI, KARDEŞLİK BAĞI, HER DERECEDEN AKRABALIK BAĞI 

VE MESLEK BAĞINA TERÖRİSTLİK DAYATMA PUANLARI 
Not: 
Soykırım suçunun temelinde yer alan soy/akrabalık bağının teröristlik dayatmada kullanıldığı yerler renklendirilmiştir. 

S. 
NO. 

Teröristlik Dayatma Kriteri Teröristlik Dayatma Alt Kriteri 
Teröristlik 
Dayatma 

Puanı 

5 BANK ASYA 

ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 
SONRASINDAN HESABINDA 50.000 TL VE FAZLASI 
BAKİYE (KENDİSİ) 

2,000 

ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 
SONRASINDAN HESABINDA 50.000 TL VE FAZLASI 
BAKİYE (1. DERECE AKRABA) - EŞ, ANNE, BABA, 
ÇOCUK 

1,000 

ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 
SONRASINDAN HESABINDA 50.000 TL VE FAZLASI 
BAKİYE (2. DERECE AKRABA) - HER BİR KARDEŞ 

0,300 

ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 
SONRASINDAN HESABINDA 50.000 TL VE FAZLASI 
BAKİYE (DİĞER AKRABA) - HER BİR AKRABA 

0,100 

ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 
SONRASINDAN HESABINDA 10.000 TL - 50.000 TL VE 
FAZLASI BAKİYE (KENDİSİ) 

1,950 

ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 
SONRASINDAN HESABINDA 10.000 TL - 50.000 TL VE 
FAZLASI BAKİYE (1. DERECE AKRABA) - EŞ, ANNE, 
BABA, ÇOCUK 

0,750 

ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 SONRASINDAN 
HESABINDA 10.000 TL - 50.000 TL VE FAZLASI BAKİYE (2. 

DERECE AKRABA) - HER BİR KARDEŞ 
0,200 

ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 SONRASINDAN 
HESABINDA 10.000 TL - 50.000 TL VE FAZLASI BAKİYE 

(DİĞER AKRABA) - HER BİR AKRABA 
0,075 

ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 SONRASINDAN 
HESABINDA 1.000 TL - 10.000 TL VE FAZLASI BAKİYE 
(KENDİSİ) 

1,900 

ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 SONRASINDAN 
HESABINDA 1.000 TL - 10.000 TL VE FAZLASI BAKİYE (1. 

DERECE AKRABA) - EŞ, ANNE, BABA, ÇOCUK 
0,650 

ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 SONRASINDAN 
HESABINDA 1.000 TL - 10.000 TL VE FAZLASI BAKİYE (2. 

DERECE AKRABA) - HER BİR KARDEŞ 
0,150 

ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 SONRASINDAN 
HESABINDA 1.000 TL - 10.000 TL VE FAZLASI BAKİYE 

(DİĞER AKRABA) - HER BİR AKRABA 
0,050 

ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 SONRASINDAN 
HESABINDA 0,01 TL - 1.000 TL VE FAZLASI BAKİYE 
(KENDİSİ) 

0,500 

ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 SONRASINDAN 
HESABINDA 0,01 TL - 1.000 TL VE FAZLASI BAKİYE (1. 

DERECE AKRABA) - EŞ, ANNE, BABA, ÇOCUK 
0,050 

ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 SONRASINDAN 
HESABINDA 0,01 TL - 1.000 TL VE FAZLASI BAKİYE (2. 

DERECE AKRABA) - HER BİR KARDEŞ 
0,010 

BANK ASYA 
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TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI’NIN ÜRETTİĞİ FETÖMETRE SOYKIRIM SUÇ ALETİ’NDE 

EVLİLİK BAĞI, ALT/ÜST SOY BAĞI, KARDEŞLİK BAĞI, HER DERECEDEN AKRABALIK BAĞI 

VE MESLEK BAĞINA TERÖRİSTLİK DAYATMA PUANLARI 
Not: 
Soykırım suçunun temelinde yer alan soy/akrabalık bağının teröristlik dayatmada kullanıldığı yerler renklendirilmiştir. 

S. 
NO. 

Teröristlik Dayatma Kriteri Teröristlik Dayatma Alt Kriteri 
Teröristlik 
Dayatma 

Puanı 
ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 SONRASINDAN 

HESABINDA 0,01 TL - 1.000 TL VE FAZLASI BAKİYE (DİĞER 

AKRABA) - HER BİR AKRABA 

0,005 

ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 SONRASINDA 
AKTİF HESAP (KENDİSİ) 

0,005 

ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 SONRASINDA 

AKTİF HESAP (1. DERECE AKRABA) - EŞ, ANNE, BABA, 

ÇOCUK 

0,050 

ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 SONRASINDA 

AKTİF HESAP (2. DERECE AKRABA) - HER BİR KARDEŞ 
0,005 

ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 SONRASINDA 

AKTİF HESAP (DİĞER AKRABA) - HER BİR AKRABA 
0,003 

ASYA KATILIM BANKASINDA 01.02.2014 SONRASINDAN 
HESABINDA 0,01 TL - 1.000 TL ARASINDA BAKİYE/HESAP 

AÇTIRMA (01.01.2014 - 01.01.2015) (DİĞER AKRABA) - 

HER BİR AKRABA 

0,001 

6 HİMMET ALMA/VERME DURUMU 

HİMMET (KENDİSİ) 3,000 

HİMMET (1.DERECE AKRABA) - EŞ, ANNE, BABA, 
ÇOCUK 

2,400 

HİMMET (KARDEŞ) - HER BİR KARDEŞ 1,200 

HİMMET (DİĞER AKRABA) - HER BİR AKRABA 0,300 
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TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI’NIN ÜRETTİĞİ FETÖMETRE SOYKIRIM SUÇ ALETİ’NDE 

EVLİLİK BAĞI, ALT/ÜST SOY BAĞI, KARDEŞLİK BAĞI, HER DERECEDEN AKRABALIK BAĞI 

VE MESLEK BAĞINA TERÖRİSTLİK DAYATMA PUANLARI 
Not: 
Soykırım suçunun temelinde yer alan soy/akrabalık bağının teröristlik dayatmada kullanıldığı yerler renklendirilmiştir. 

S. 
NO. 

Teröristlik Dayatma Kriteri Teröristlik Dayatma Alt Kriteri 
Teröristlik 
Dayatma 

Puanı 

7 KPSS ŞÜPHELİSİ OLMA DURUMU 

KENDİSİ 2,400 

1.DERECE AKRABA (EŞ, ANNE, BABA, ÇOCUK) KPSS 
ŞÜPHELİSİ 

2,000 

2.DERECE AKRABA (KARDEŞ) KPSS ŞÜPHELİSİ - HER 
BİR KARDEŞ 

1,200 

DİĞER AKRABA KPSS ŞÜPHELİSİ - HER BİR AKRABA 0,300 

8 
FETÖ/PDY'YE MÜZAHİR SENDİKA/ 
VAKIF/ DERNEK ÜYELİĞİ 

KENDİSİ 2,000 

1. DERECE AKRABA - EŞ, ANNE, BABA, ÇOCUK 1,200 

2. DERECE AKRABA - HER BİR KARDEŞ 0,600 

DİĞER AKRABA - HER BİR AKRABA 0,150 

9 
ASKERİ ATEŞE/ NATO GÖREVE 
TEFRİK EDİLME DURUMU 

2003-2010 YILLARI ARASINDA 0,150 

2010 YILI SONRASI (15 TEMMUZA KADAR) 0,300 

10 
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV TEFRİK 
EDİLME DURUMU 

2003-2010 YILLARI ARASINDA 0,100 

2010 YILI SONRASI (15 TEMMUZA KADAR) 0,200 

11 
DARBE GİRİŞİMİ ESNASINDAKİ 
DURUMU VE TUTUMU 

FİİLİ İŞTİRAK 3,000 

DARBE GİRİŞİMİNDE İŞTİRAK (KUVVETLİ ŞÜPHE) 2,400 

DARBE GİRİŞİMİNDE İŞTİRAK (ŞÜPHE) 1,800 

12 
DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİNDE 
PLANLI İZNİNİ KESME DURUMU 

EVET 0,200 

13 

DARBE GİRİŞİMİ ESNASINDA 
YURTDIŞI GÖREVDE OLMASINA 
RAĞMEN İZİN VEYA BAŞKA 
NEDENLERLE YURDA DÖNME 
DURUMU 

EVET 0,500 

14 

YABANCI DİL ANORMALİĞİ 
(YDS/DİNLEME) (3 YIL 
İÇERİSİNDEKİ YDS OKUMA, 
DİNLEME SINAVI FARKI VEYA YDS 
İLE DİNLEME SINAVI ARASINDAKİ 
POZİTİF DİNLEME SINAVI ARTIŞI) 

YABANCI DİL ANORMALİĞİ (YDS/DİNLEME) 30 
PUANDAN FAZLA FARK 

1,500 

YABANCI DİL ANORMALİĞİ (YDS/DİNLEME) 20-30 
PUANDAN FAZLA FARK 

1,200 

YABANCI DİL ANORMALİĞİ (YDS/DİNLEME) 10-20 
PUANDAN FAZLA FARK 

0,800 
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15 
FETÖ/PDY BAĞLANTILI KİŞİLERCE 
VERİLEN SİCİL/CEZA DEĞİŞİMİ 

FETÖ/PDY BAĞLANTILI OLARAK TSK'DAN ÇIKARILAN 
3 KİŞİ TARAFINDAN TAM SİCİL ALAN 

0,600 

FETÖ/PDY BAĞLANTILI KİŞİLER TARAFINDAN 
OLUMLU KANAAT 

0,300 

FETÖ/PDY BAĞLANTILI KİŞİLER TARAFINDAN 3'ÜNCÜ 
SİCİL AMİRİ OLMALARINA RAĞMEN TAM SİCİL NOTU 
VERİLEREK SİCİLEN DESTEKLENEN 

0,600 

FETÖ/PDY BAĞLANTILI KİŞİLER TARAFINDAN 3.ÜNCÜ 
SİCİL AMİRİ OLMALARINA RAĞMEN TAM SİCİL NOTU 
VERİLEREK SİCİLEN DESTEKLENEN VE TEMSİL 
KABİLİYETİ OLDUĞUNA DAİR OLUMLU KANAAT 
BELİRTİLENLER 

0,700 

16 2015-2016 YILLARINDA BOŞANMA 2015-2016 YILLARINDA BOŞANMA 0,150 

17 
EVLENME SÜRECİNDE 
ANORMALLİK 

0-6 AY İÇERİSİNDE EVLENME 0,050 

NİŞAN YAPMADAN EVLENEN (NİŞANLILIK SÜRECİ 
GEÇİRMEYEN) 

0,050 

DÜĞÜN YAPMADAN EVLENEN 0,050 

18 

FETÖ/PDY İLTİSAKLI 
AKRABALARIN KAMU 
GÖREVİNDEN ÇIKARILMA 
DURUMU 

1.DERECE AKRABA-EŞ, ANNE, BABA, ÇOCUK 2,500 

2.DERECE AKRABA-HER BİR KARDEŞ 1,250 

HER BİR DİĞER YAKIN 0,500 

19 

FETÖ/PDY İLTİSAKLI 
AKRABALARIN KAMU 
GÖREVİNDEYKEN 
UZAKLAŞTIRILMA/AÇIĞA ALINMA 
DURUMU 

1.DERECE AKRABA-EŞ, ANNE, BABA, ÇOCUK 0,100 

2.DERECE AKRABA-HER BİR KARDEŞ 0,050 

HER BİR DİĞER YAKIN 0,010 

20 
FETÖ/PDY İLTİSAKLI 
AKRABALARIN TUTUKLULUK 
DURUMU 

1.DERECE AKRABA-EŞ, ANNE, BABA, ÇOCUK 1,500 

2.DERECE AKRABA-HER BİR KARDEŞ 0,750 

HER BİR DİĞER YAKIN 0,250 

21 

FETÖ/PDY İLTİSAKLI 
AKRABALARIN ADLİ KONTROL 
ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMA 
DURUMU 

1.DERECE AKRABA-EŞ, ANNE, BABA, ÇOCUK 0,500 

2.DERECE AKRABA-HER BİR KARDEŞ 0,200 

HER BİR DİĞER YAKIN 0,050 

22 
FETÖ/PDY İLTİSAKLI 
AKRABALARIN DAVALARDA 
ŞÜPHELİ/SANIK OLMA DURUMU 

1.DERECE AKRABA -EŞ, ANNE, BABA, ÇOCUK 0,750 

2.DERECE AKRABA-HER BİR KARDEŞ 0,300 

HER BİR DİĞER YAKIN 0,100 
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23 
FETÖ/PDY KURUMLARINDA 
YAKINLARININ SGK KAYDI 

1.DERECE AKRABA -EŞ, ANNE, BABA, ÇOCUK 
(1.1.2014 ÖNCESİ) 

1,000 

2.DERECE AKRABA-HER BİR KARDEŞ (1.1.2014 
ÖNCESİ) 

0,500 

HER BİR DİĞER YAKIN (1.1.2014 ÖNCESİ) 0,150 

1.DERECE AKRABA -EŞ, ANNE, BABA, ÇOCUK 
(1.1.2014 SONRASI) 

1,500 

2.DERECE AKRABA-HER BİR KARDEŞ (1.1.2014 
SONRASI) 

0,750 

HER BİR DİĞER YAKIN (1.1.2014 SONRASI) 0,200 

24 
2006-15 TEMMUZ 2016 ARASINDA 
TÜRK TELEKOM VE TÜBİTAK’TA 
İŞE GİRME DURUMU 

KENDİSİ 1,000 

1.DERECE AKRABA -EŞ, ANNE, BABA, ÇOCUK 0,900 

2.DERECE AKRABA - HER BİR KARDEŞ 0,500 

HER BİR DİĞER YAKIN 0,100 

25 
ÇOCUKLARININ FETÖ/PDY 
İLTİSAKLI OKULLARDA EĞİTİM 
DURUMU 

ANAFARTALAR, CONKBAYIRI VE CUMHURİYET 
OKULLARI HARİÇ FETÖ/PDY İLTİSAKLI OKULLARDA 
ÇOCUKLARINI OKUTMAK 

0,500 

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILLARINDA FETÖ0PDY 
İLTİSAKLI ANAFARTALAR, CONKBAYIRI VE 
CUMHURİYET OKULLARINDA ÇOCUKLARIN İLK DEFA 
KAYDETTİRMEK (ARA SINIFLAR DAHİL) 

0,300 

26 
MİT/EMN/GENKUR/MSB'DEN 
GELEN BİLGİLER 

MİT/EMNİYET/GENKUR/MSB'DEN GELEN FİİLİ İŞTİRAK 
BİLGİSİ 

3,000 

MİT/EMNİYET/GENKUR/MSB'DEN GELEN KUVVETLİ 
İLTİSAK BİLGİSİ 

0,900 

MİT/EMNİYET/GENKUR/MSB'DEN GELEN İLTİSAK 
ŞÜPHESİ BİLGİSİ 

0,400 

27 
İDARİ TAHKİKATTAN ELDE EDİLEN 
BİLGİLER 

İDARİ TAHKİKATTAN ELDE EDİLEN BİLGİLER (FİİLİ 
İŞTİRAK) 

3,000 

İDARİ TAHKİKATTAN ELDE EDİLEN BİLGİLER 
(KUVVETLİ ŞÜPHE) 

1,500 

İDARİ TAHKİKATTAN ELDE EDİLEN BİLGİLER (ŞÜPHE) 0,500 

28 ANA AST BİRLİK KANAATİ 
PERGİN TEKLİFİ 1,000 

KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA TEKLİFİ 2,000 

29 

MAHKEME/SAVCILIK 
TUTANAKLARI VE İFADELERİNDE 
ADI GEÇENLER VE 
DEĞERLENDİRME 

MAHKEME/SAVCILIK TUTANAKLARI VE İFADELERDE 
ADI GEÇENLER VE DEĞERLENDİRME (KUVVETLİ 
ŞÜPHE-DİĞER ASGARİ 3 KİŞİ İFADESİYLE ÖRTÜŞEN 
BİLGİ) 

2,000 

MAHKEME/SAVCILIK TUTANAKLARI VE İFADELERİNDE 
ADI GEÇENLER VE DEĞERLENDİRME (ŞÜPHE) 

0,500 
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30 
MASAK'TAN ELDE EDİLEN 
ŞÜPHELİ BİLGİLERİ 

MASAK'TAN ELDE EDİLEN ŞÜPHELİ BİLGİLER 
(YURTDIŞI ŞÜPHELİ PARA TRANSFERLERİ-
AFRİKA/ORTA ASYA) 

0,600 

MASAK'TAN ELDE EDİLEN ŞÜPHELİ BİLGİLER 
(YURTDIŞI ŞÜPHELİ PARA TRANSFERLERİ-DİĞER) 

0,100 

MASAK'TAN ELDE EDİLEN ŞÜPHELİ BİLGİLER (ADLİ 
KAYDI OLAN KİŞİLERLE ŞÜPHELİ PARA 
TRANSFERLERİ) 

0,700 

31 
FETÖ/PDY 
MENSUBU/İRTİBATLI/İLTİSAKLI/ 
KİŞİLERLE AYNI EVDE İKAMET 

0-1 YIL İKAMET 0,200 

1-3 YIL İKAMET 0,400 

3-5 YIL İKAMET 0,800 

5 VE DAHA UZUN SÜRE İKAMET 1,200 

32 

ÖSYM SINAVLARI ANOMALİSİ 
(ALES, LES, KPDS (EŞ İÇİN), YDS 
(EŞ İÇİN) (O YIL İÇERİSİNDEKİ 
SINAV FARKI) 

30 PUANDAN FAZLA FARK 1,500 

20-30 PUAN ARASI FARK 1,200 

15-20 PUAN ARASI FARK 0,800 

33 ASKERİ OKULLARA GİRİŞ YILI 

2013 YILI GİRİŞLİLER 0,300 
2012 YILI GİRİŞLİLER 0,300 
2011 YILI GİRİŞLİLER 0,300 
2010 YILI GİRİŞLİLER 0,270 
2009 YILI GİRİŞLİLER 0,240 
2008 YILI GİRİŞLİLER 0,210 
2007 YILI GİRİŞLİLER 0,180 
2006 YILI GİRİŞLİLER 0,150 
2005 YILI GİRİŞLİLER 0,120 
2004 YILI GİRİŞLİLER 0,090 
2003 YILI GİRİŞLİLER 0,060 

34 

HARP OKULUNU/ASB SINIF 
OKULU/ASTSUBAY MESLEK 
YÜKSEK OKULU BİTİRME 
DERECESİ-HARP 
AKADEİSİ/KOMUTANLIK 
KARARGAH SUBAYLIĞI 
EĞİTİMİ/ASTSUBAY ÜST 
KARARGAH HİZMETLERİ EĞİTİMİ 
KAZANMA 

İLK %25 İÇERİSİNDE MEZUN OLUP KAZANAN 0,000 

%25-%50 İÇERİSİNDE MEZUN OLUP KAZANAN 0,100 

%50-%75 İÇERİSİNDE MEZUN OLUP KAZANAN 0,150 

%75 VE SONRASI MEZUN OLUP KAZANAN 0,200 
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35 
KAYIT KABUL, SEÇME VE SAĞLIK 
KURULLARINDA GÖRE YAPMA 
(HER DEFASI İÇİN) 

2002 ÖNCESİ KAYIT KABUL, SEÇME VE SAĞLIK 
KURULLARINDA GÖREV YAPMA 

0,050 

2002-2010 YILLARI ARASINDA KAYIT KABUL, SEÇME 
VE SAĞLIK KURULLARINDA GÖREV YAPMA 

0,075 

2010 SONRASI KAYIT KABUL, SEÇME VE SAĞLIK 
KURULLARINDA İSTİHBARAT ÜYESİ OLARAK GÖREV 
YAPMA 

0,090 

2002 ÖNCESİ ÖN SAĞLIK KURULLARINDA KIDEMLİ 
TABİP OLARAK GÖREV YAPMA 

0,060 

2002-2010 YILLARI ARASINDA ÖN SAĞLIK 
KURULLARINDA KIDEMLİ TABİP OLARAK GÖREV 
YAPMA 

0,080 

2010 VE SONRASINDA ÖN SAĞLIK KURULLARINDA 
KIDEMLİ TABİP OLARAK GÖREV YAPMA 

0,095 

36 
MÜLAKAT/DEĞERLENDİRME 
KURULLARINDA GÖREV YAPMA 
(HER DEFASI İÇİN) 

2002 ÖNCESİ MÜLAKAT/DEĞERLENDİRME 
KURULLARINDA GÖREV YAPMA 

0,050 

2002-2010 YILLARI ARASINDA 
MÜLAKAAT/DEĞERLENDİRME KURULLARINDA 
GÖREV YAPMA 

0,075 

2010 SONRASI MÜLAKAT/DEĞERLENDİRME 
KURULLARINDA İGÖREV YAPMA 

0,090 

2002 ÖNCESİ MÜLAKAT/DEĞERLENDİRME 
KURULLARINDA İSTİHBARAT ÜYESİ OLARAK GÖREV 
YAPMA 

0,060 

2002-2010 YILLARI ARASINDA 
MÜLAKAAT/DEĞERLENDİRME KURULLARINDA 
İSTİHBARAT ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPMA 

0,080 

2010 SONRASI MÜLAKAT/DEĞERLENDİRME 
KURULLARINDA İSTİHBARAT ÜYESİ OLARAK GÖREV 
YAPMA 

0,095 
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37 
SAĞLIK RAPORLARINDA 
ANORMALLİK 

SINIFI GÖREVİNİ YAPAR/SAĞLAM KARARI ALINMASINI 
MÜTEAKİP 1 YIL İÇERİSİNDE ALINAN SAĞLAM 
RAPORU HİLAFINDA SINIF/BRANŞA İLİŞKİN KAZA 
SONUCU OLUŞMAYAN RAHATSIZLIK (GÖZ, İŞİTME 
KAYBI ŞEKER, OMURGA EĞRİLİĞİ VB.) ORTAYA 
ÇIKMASI 

0,600 

SINIFI GÖREVİNİ YAPAR/SAĞLAM KARARI ALINMASINI 
MÜTEAKİP 1-3 YIL İÇERİSİNDE ALINAN SAĞLAM 
RAPORU HİLAFINDA SINIF/BRANŞA İLİŞKİN KAZA 
SONUCU OLUŞMAYAN RAHATSIZLIK (GÖZ, İŞİTME 
KAYBI ŞEKER, OMURGA EĞRİLİĞİ VB.) ORTAYA 
ÇIKMASI 

0,400 

SINIFI GÖREVİNİ YAPAR/SAĞLAM KARARI ALINMASINI 
MÜTEAKİP 13-5YIL İÇERİSİNDE ALINAN SAĞLAM 
RAPORU HİLAFINDA SINIF/BRANŞA İLİŞKİN KAZA 
SONUCU OLUŞMAYAN RAHATSIZLIK (GÖZ, İŞİTME 
KAYBI ŞEKER, OMURGA EĞRİLİĞİ VB.) ORTAYA 
ÇIKMASI 

0,200 

ÖZEL İHTİSAS SAĞLIK RAPORLARINDA LEHİNE 
ANORMALLİK (2005-2016 YILLARI ARASI) 

0,800 

38 

HARP AKADEMİLERİ/ASKERİ LİSE, 
HARP OKULU VE ASB.MES.YÜK. 
OKULLARINDA GRÖEV YAPMA 
DURUMU (ALAY, İSTİHBARAT, 
PERSONEL, EĞİTİM/ÖĞRETİM, 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
BİRİMLERİNDE) 

2002 ÖNCESİ HARP AKADEMİLERİ/ ASKERİ LİSE, 
HARP OKULU VE SB.MES.YÜK.OKULLARINDA GÖREV 
YAPMA 

0,150 

2002-2010 YILLARI ARASINDA HARP AKADEMİLERİ 
ASKERİ LİSE, HARP OKULU VE 
ASB.MES.YÜK.OKULLARINDA GÖREV YAPMA 

0,300 

2010 VE SONRASINDA HARP AKADEMİLERİ/ ASKERİ 
LİSE, HARP OKULU VE ASB.MES.YÜK OKULLARINDA 
GÖREV YAPMA 

0,600 

39 

2007 SONRASI YAVER, EMİR 
SUBAYLIĞI, EMİR ASTSUBAYLIĞI, 
ÖZEL VE GENEL SEKRETERLİK, 
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ VE BU 
BİRİMLERDE İCRA SUBAYLIĞI, 
KUVVET/BİRLİK/GEMİ KİDEMLİ 
ASTSUBAYLIĞI YAPMA DURUMU 
(HER BİR GÖREV İÇİN) 

1-3 YIL 0,100 

4-6 YIL 0,150 

7 VE ÜZERİ 0,200 

15 TEMMUZ 2016 İTİBARİYLE BU GÖREVLERDE 
BULUNUYO OLMAK (İLAVE) 

0,400 

40 
2007 SONRASI KORUMA 
SUBAYLIĞI/ASTSUBAYLIĞINI 
YAPMA DURUMU 

1-3 YIL 0,100 

4-6 YIL 0,150 

7 VE ÜZERİ 0,200 

15 TEMMUZ 2016 İTİBARİYLE BU GÖREVLERDE 
BULUNUYO OLMAK (İLAVE) 

0,400 

41 

FETÖ/PDY İLTİSAKLI VE /VEYA 
DARBECİ AMİRALLERİN EMİR 
SUBAYI/ASTSUBAYLIĞINI YAPMA 
DURUMU 

1-3 YIL 0,200 

3 YIL VE ÜZERİ 0,250 

15 TEMMUZ 2016 İTİBARİYLE BU GÖREVLERDE 
BULUNUYO OLMAK (İLAVE) 

0,400 
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S. 
NO. 

Teröristlik Dayatma Kriteri Teröristlik Dayatma Alt Kriteri 
Teröristlik 
Dayatma 

Puanı 

42 

ÖZELLİK ARZ EDEN BÖLÜMLERDE 
GRÖEV SAFAHATİ (BELİRLENEN 
PERSONEL, İSTİHBARAT, 
MUHAREBE ELEKTRONİK BİLGİ 
SİSTEMLERİ (MEBS) 
BİRİMLERİNDE/KADROLARINDA 
(GÖREV YAPMA) 

2002 ÖNCESİ KRİTİK KADROLARDA GÖREV YAPMA 0,060 

2002-2010 YILLARI ARASINDA KRİTİK KADROLARDA 
GÖREV YAPMA 

0,150 

2010 VE SONRASINDA KRİTİK KADROLARDA GÖREV 
YAPMA 

0,300 

43 

AKADEMİ KOMUTANLIK VE 
KARARGAH SUBAYLIĞI 
EĞİTİMİ/ASTSUBAY ÜST 
KARARGAH HİZMETLERİ EĞİTİMİ 
ALMA DURUMU 

2002 YILI VE SONRASINDA AKADEMİYİ KAZANANLAR 
(2008'E KADAR) 

0,300 

2008 YILI VE SONRASINDA AKADEMİYİ KAZANLAR 
(2014'E KADAR) 

0,500 

15 TEMMUZ SONRASINDA AKADEMİ EĞİTİMİ 
SONLANDIRILANLAR 

0,700 

2002 YILI VE SONRASINDA KOMKARSU/AÜKHE'Yİ 
KAZANANLAR (2008'E KADAR) 

0,150 

2008 YILI VE SONRASINDA KOMKARSU/AÜKHE'Yİ 
KAZANANLAR (2014'E KADAR) 

0,300 

15 TEMMUZ SONRASINDA KOMKARSU/ AÜKHE 
EĞİTİMİ SONLANDIRILANLAR 

0,600 

44 
İSTİHBARAT, BİLGİ 
TEKNOLOJİLERİ (OBİ) SINIFINA 
GEÇME DURUMU 

2002 ÖNCESİNDE 0,150 

2002-2010 ARASINDA 0,300 

2010 SONRASINDA 0,500 

45 

UZMAN ERBAŞLIKTAN 
ASTSUBAYLIĞA, 
ASTSUBAYLIKTAN/MEMURLUKTAN 
SUBAYLIĞA GEÇİŞ YAPMA 
DURUMU 

2002 ÖNCESİ 0,150 

2002-2010 YILLARI ARASINDA 0,300 

2010 VE SONRASINDA 0,500 

46 
SİVİL KAYNAKTAN 
SÖZLEŞMELİ/MUVAZZAF 
PERSONEL TEMİN DURUMU 

2002 ÖNCESİ 0,150 

2002-2010 YILLARI ARASINDA 0,300 

2010 VE SONRASINDA 0,500 
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TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI’NIN ÜRETTİĞİ FETÖMETRE SOYKIRIM SUÇ ALETİ’NDE 

EVLİLİK BAĞI, ALT/ÜST SOY BAĞI, KARDEŞLİK BAĞI, HER DERECEDEN AKRABALIK BAĞI 

VE MESLEK BAĞINA TERÖRİSTLİK DAYATMA PUANLARI 
Not: 
Soykırım suçunun temelinde yer alan soy/akrabalık bağının teröristlik dayatmada kullanıldığı yerler renklendirilmiştir. 

S. 
NO. 

Teröristlik Dayatma Kriteri Teröristlik Dayatma Alt Kriteri 
Teröristlik 
Dayatma 

Puanı 

47 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPMA 
DURUMU, NEREDE YAPTIĞI 

2002 ÖNCESİ YURTDIŞINDA KUVVET NAM VE 
HESABINA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

0,050 

2002-2010 YILLARI ARASINDA YURTDIŞINDA KUVVET 
NAM VE HESABINA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

0,150 

2010 VE SONRASINDA YURTDIŞINDA KUVVET NAM VE 
HESABINA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

0,300 

2010 VE SONRASINDA PURDUE, OLD DOMİNİON 
ÜNİVERSİTELERİNDE KUVVET NAM VE HESABINA 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

0,450 

2002 ÖNCESİNDE YURTİÇİNDE KUVVET NAM VE 
HESABINA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

0,025 

2002-2010 YILLARI ARASINDA YURTİÇİNDE KUVVET 
NAM VE HSABINA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

0,075 

2010 VE SONRASINDA YURTİÇİNDE KUVVET NAM VE 
HSABINA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

0,150 

2010 VE SONRASINDA YURTİÇİNDE KHK İLE 
KAPATILAN ÖZEL/VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE 
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, GEBZE YÜKSEK 
TEKNOLOJİLERİ ENST., TURGUT ÖZAL, YALOVA, 
KOCAELİ, DİCLE, SELÇUK, HİTİT, 18 MART 
ÜNİVERSİTELERİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

0,200 

48 
ERKEN TERFİ ALMA DURUMU 
(HER TERFİ BAŞINA) 

2002 ÖNCESİ SEÇİLEN ERKEN TERFİ-TERFİ BAŞINA 0,100 

2002-2010 YILLARI ARASINDA SİCİLEN ERKEN TERFİ-
TERFİ BAŞINA 

0,200 

2010 VE SONRASINDA SİCİLEN ERKEN TERFİ-TERFİ 
BAŞINA 

0,300 

49 

TMSF/BDDK/MASAK/MAL BİLDİRİMİ 
VERİLERİNE GÖRE 2014-2015 
YILLARI ARASINDA ANORMAL MAL 
VARLIĞI DEĞİŞİMİ (DOLAR VE 
ALTINA ÇEVİRME, BAŞKASININ 
ÜZERİNE HESAP AKTARMA) 

50000-100000TL 0,200 

100000 TL ÜZERİ 0,400 

50 
EMEKLİLİK/İSTİFA TALEBİ (15 
TEMMUZ 2016- 01 MART 2017 
ARASI) 

EMEKLİLİK TALEBİ 0,200 

İSTİFA TALEBİ 0,400 

51 

FETÖ/PDY MENSUPLARINCA 
ALBAYLIKTAN AMRİALLİĞE TERFİ 
ANKETLERİNDE DESTEKLENME 
SIRA DURUMU 

1-3. SIRA 0,600 

4-6. SIRA 0,500 

6-8. SIRA 0,400 

8-10. SIRA 0,300 

10-20.SIRA 0,200 

52 

YÜKSEK LİSANS/ DOKTORA TEZ 
DANIŞMANLARI VE JÜRİSİNİN 
DURUMU (FETÖ/PDY İLTİSAKLI 
TEZ DANIŞMANI YA DA JÜRİ 
ÜYESİ) 

FETÖ/PDY İLTİSAKLI TEZ DANIŞMANI 0,300 

FETÖ/PDY İLTİSAKLI TEZ JÜRİ ÜYESİ (HER BİR JÜRİ 
ÜYESİ) 

0,150 
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TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI’NIN ÜRETTİĞİ FETÖMETRE SOYKIRIM SUÇ ALETİ’NDE 

EVLİLİK BAĞI, ALT/ÜST SOY BAĞI, KARDEŞLİK BAĞI, HER DERECEDEN AKRABALIK BAĞI 

VE MESLEK BAĞINA TERÖRİSTLİK DAYATMA PUANLARI 
Not: 
Soykırım suçunun temelinde yer alan soy/akrabalık bağının teröristlik dayatmada kullanıldığı yerler renklendirilmiştir. 

S. 
NO. 

Teröristlik Dayatma Kriteri Teröristlik Dayatma Alt Kriteri 
Teröristlik 
Dayatma 

Puanı 

53 
İŞTİRAK ETTİĞİ YABANCI DİL 
KURSLARI (6-9 AY) (KURS BAŞINA) 

2002 ÖNCESİ 0,020 

2002-2010 YILLARI ARASINDA 0,030 

2010 VE SONRASINDA 0,050 

2008 VE SONRASINDA YERİNDE DİL EĞİTİMİNE 
İŞTİRAK 

0,050 

54 
HAKKINDAKİ BİMER/CİMER VE 
İMZALI/GÖNDERENİ GERÇEK KİŞİ 
OLAN İHBAR MEKTUPLARI 

HAKKINDAKİ BİMER/CİMER VE İHBAR - HER BİR 
İHBAR 

0,010 

55 

FETÖ/PDY İLTİSAKLI KHK İLE 
KAPATILAN ÖZEL/VAKIF 
ÜNİVERSİTELERİNDE EĞİTİM 
YAPMA DURUMU 

ÖN LİSANS 0,300 

LİSANS 0,600 

LİSANS ÜSTÜ 0,600 

56 

ÖĞRETMEN SINIFI HARİÇ DİĞER 
SINIF PERSONELİNİN ATAMA 
ANKET FORMLARINDAKİ (HER BİR 
ANKETTE) TERCİHLERİ (HARP 
AKADEMİLERİ, HARP OKULLARI, 
ASKERİ LİSELERİ VE ASTSUBAY 
MÜSLEK YÜKSEK OKULU0SINIFI 
OKULUNU TERCİHLERİ 
İÇERİSİNDE EN AZ 2'SİNİ YAZMAK) 

2002 ÖNCESİ 0,025 

2002-2007 YILLARI ARASINDA 0,050 

2008 VE SONRASINDA YERİNDE DİL EĞİTİMİNE 
İŞTİRAK 

0,050 

57 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
BİRİMLERİNDE GÖREV YAPMA 
DURUMU (HER BİR GÖREV İÇİN) 

2002 ÖNCESİ 0,050 

2002-2007 YILLARI ARASINDA 0,100 

2008 VE SONRASINDA YERİNDE DİL EĞİTİMİNE 
İŞTİRAK 

0,120 

58 ADLİ DURUMU 

KAÇAK/FİRARDA 4,000 

45 GÜNDEN AZ TUTUKLULUK 0,750 

45-90 GÜN ARASI TUTUKLULUK 1,500 

90 GÜN VE FAZLASI TUTUKLULUK 2,000 

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BULUNMA 0,750 

Ek Özürlü çocuğu olması409   

Ek Üç çocuğu olmak410   

  

                                                      
409 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/metre-ile-hukuk-55799yy.htm 

“Siz bu satırları okurken bile bir kriter çıkarılıp, bir başka kriter eklenmiş olabilir.” 

410 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/metre-ile-hukuk-55799yy.htm 
“Siz bu satırları okurken bile bir kriter çıkarılıp, bir başka kriter eklenmiş olabilir.” 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/metre-ile-hukuk-55799yy.htm
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/metre-ile-hukuk-55799yy.htm
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Ek 

FETÖMETRE Kayırma Kriterleri411 
 

59-Ayırt edici/müspet kriter- 15 Temmuz 2016 öncesi FETÖ/PDY kaynaklı sosyal medya 
taramalarında ismi geçme durumu (2013 öncesi). 
 
60-Ayırt edici/müspet kriter- Balyoz, Ergenekon, Casusluk, Fuhuş davalarında iddianame 
listelerinde isminin geçme durumu. 
 
61-15 Temmuz 2016 tarihinde birliğine/gemisine intikal etme, seyre çıkma faaliyetlere katılma durumu. 
 
62-FETÖ/PDY davalarındaki ifade/tutanaklardaki durumu. 
 
63-Askeri liseler sınavlarından almış olduğu notlar (Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler 
alanları için). 
 
64-Ayırt edici/müspet kriter- 15 Temmuz öncesi FETÖ/PDY mensuplarınca idare edilen savcılık ve 
mahkemelerde kumpas davaları harici dava konusu yapılma. 

                                                      
411 https://www.posta.com.tr/yazarlar/nedim-sener/fetoculerin-fetometre-yalanlari-2049482  

https://www.posta.com.tr/yazarlar/nedim-sener/fetoculerin-fetometre-yalanlari-2049482


EK-3 

SOYKIRIM REJİMİNDE HAYATINI KAYBEDENLER 

 

OHAL Rejiminde tatbik edilen soykırım kapsamında hayatın yaşanmaz hale getirilmesi neticesinde çeşitli 
nedenlerle vefat eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve doğmamışken ana rahminde öldürülen 
bebeklerin listesi.412 

Ancak şu husus özellikle vurgulanmalıdır: 

Hayatını kaybeden vatandaşların sayısı net olarak bilinmiyor. Burada verilen rakamlar sadece sosyal medya ve 
sivil toplum imkanları ile toplanabilmiş olan rakamlardır. Burada verilen rakamları beşle bile çarpmak söz konusu 
olabilir. 

OHAL rejiminde hayatın yaşanılmaz hale getirilmesi, ailelerin parçalanması, ekonomik gelir kaynaklarının teker 
teker kurutulması açlığa mahkum etme (Holodomor), sosyal linç, izolasyon vb birçok yöntemin ürünü olarak, daha 
10-12 yaşında intihar eden çocuklar bile oldu. Birçok ölümün kaydı olmadığı için ölümlerdeki vahim rakamlar 
bilinmiyor. 

 

20 Temmuz 2016 OHAL Rejiminde İşlenen 

Soykırım Suçunda 

 

Hayatın Sistematik Biçimde 

Yaşanmaz Hale Getirilmesinin Ürünü Olarak 

 

VEFAT EDEN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI 

 

 

1. Abdulhafiz Filiz 

2. Abdulkadir Karadağ 

3. Abdulkadir Enes 
Abdürrezzak 

4. Abdullah Taha Koç 

5. Abdurrahman Selahattin 
Eyyubi Gökçek 

6. Abdülbari Atay 

7. Abdülhadi Erdal Özdeniz 

8. Adalet Betül Çağdır 

9. Adem Gürbüz 

10. Adem Tıraş 

11. Adnan Çetin 

12. Ahmet Besli 

13. Ahmet Cenik 

14. Ahmet Ceyhun 

15. Ahmet Çoban 

                                                      
412 Liste başta https://bitenhayatlar.com/ sitesi olmak üzere açık kaynaklardan derlenmiştir. Gerçek rakamlar çok daha fazladır. 

16. Ahmet Haylamaz 

17. Ahmet Karagöktaş 

18. Ahmet Ok 

19. Ahmet Özkan 

20. Ahmet Selim 

21. Ahmet Tamur 

22. Ahmet Tatar 

23. Ahmet Tekiş 

24. Ahmet Türköne 

25. Ahmet Ulu 

26. Ahmet Umutlu 

27. Ahmet Burhan Ataç 

28. Ahmet Esat Akçabay 

29. Ahmet Hamdi Nedim 
Gerginci 

30. Ahmet Kemal Kaya 

31. Ahmet Turan Özcerit 

32. Akif Akçadağ 

33. Akif Suna 

34. Alaattin Öksüz 

35. Ali Alıtkan 

36. Ali Anar 

37. Ali Araz 

38. Ali Aydınalp 

39. Ali Ayverdi 

40. Ali Bozdağ 

41. Ali Çankaya 

42. Ali Derebaşı 

43. Ali Görmez 

44. Ali Hocaoğlu 

45. Ali Özer 

46. Ali Şehir 

47. Ali Ünlü 

48. Ali Furkan Yabaneri 

https://bitenhayatlar.com/
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49. Ali Rıza Çelik 

50. Amir Gülaçtı 

51. Aslan Durman 

52. Aslı Doğan 

53. Aslıhan Dayan 

54. Atanur Akat 

55. Aydan Menderes 

56. Aydın Ergün 

57. Ayhan Demir 

58. Ayhan Kara 

59. Ayse Doğan 

60. Aysel Özdemir 

61. Ayşe Abdürrezzak 

62. Ayşe Ateş 

63. Ayşe Aydın 

64. Ayşe Balık 

65. Ayşe Çalışkan 

66. Ayşe Meleş 

67. Ayşe Şahin 

68. Ayşegül Akça 

69. Ayşegül Öztürk 

70. Bahadır Kıcır 

71. Bahar Maden 

72. Bahattin Bican 

73. Bahri Demirulus 

74. Baki Pekiyi 

75. Barış Şahin 

76. Batuhan Zengin 

77. Bayezit Yıldırım 

78. Baykan Ateş 

79. Bayram Ali Bahadır 

80. Behçet Emdi 

81. Bekir Bıçakçı 

82. Bekir Gürcan 

83. Bekir Tekçam 

84. Bekir Aras Akçabay 

85. Berk Görmez 

86. Betül Civelek 

87. Betül Seda Özcan 

88. Bilal Gülfidan 

89. Bilal Burak Bozbay 

90. Birol Dikyurt 

91. Burak Açıkalın 

92. Burak Dinler 

93. Burhan Yeni 

94. Bülent Uçar 

95. Bünyamin Aydoğan 

96. Büşra Nur Meşeci 

97. Cahit Korkmaz 

98. Cahit Şen 

99. Cahit Ünal 

100. Canan Deniz 

101. Caner Tokuç 

102. Cemal Gürer 

103. Cemal Ussak 

104. Cemil Çağlayan 

105. Cemil Dilber 

106. Cemile Önal 

107. Cevdet Köksal 

108. Cevdet Türkoğlu 

109. Cihan Şah Uysal 

110. Çelebi Bozbıyık 

111. Davut Türkel 

112. Deniz Hakan Sen 

113. Dilek Kevci 

114. Dudu İnce Çelikten 

115. Durdu Mehmet Arslan 

116. Durmuş Ali Çetin 

117. Dursun Karabekmez 

118. Dündar Kaya 

119. Ebubekir Altay 

120. Elmas Cankurt 

121. Emin Balıkçı 

122. Emin Kömürcüler 

123. Emine Filiz 

124. Emine Yürükçü 

125. Emir Said İnam 

126. Emrah Oğuz 

127. Emre Demirbilek 

128. Emre Temiz 

129. Engin Erol 

130. Enver Şentürk 

131. Eray Demir 

132. Ercan Bilici 

133. Erdem Gezer 

134. Ergülü Yıldız 

135. Ergün Kurum 

136. Erkin Akar 

137. Erol Karademir 

138. Esat Kalkan 

139. Esma Özgül 

140. Esma Uludağ 

141. Esra Çiğci 

142. Eyüp Cabar 

143. Eyüp Öztürk 

144. Fadime Güler 

145. Fahrettin Doğan 

146. Fatih Ç. 

147. Fatih Ezber 

148. Fatih Karaahmetoğlu 

149. Fatih Korkmaz 

150. Fatih Özer 

151. Fatih Saylak 

152. Fatih Uğur Koştan 

153. Fatime Kasap 

154. Fatma Alpay 

155. Fatma Kalem 

156. Fatma Kaya 

157. Fazlı Kırıcı 

158. Ferhat Daş 

159. Feride Afşar 

160. Feridun Maden 

161. Fikriye Çağlar 

162. Filiz Düvencioğlu 

163. Firdevs Karabekmez 

164. Firdevs Pekgüzel 

165. Fuat Kurt 

166. Furkan Dizdar 

167. Gazi Akkaya 

168. Gökhan Açıkkollu 

169. Gökhan Yeni 

170. Gökşin Öz 

171. Gülbanu Şahin 

172. Gülcan Aracı 

173. Güler Demirbağ 

174. Gülhan Köseler 

175. Gülhanım Sessiz 

176. Gülsüm Kara 

177. Gültekin Payat 

178. Gülyeter Aydın 

179. Güngör Önol 

180. Güray Demir 

181. Habibe Çimen 

182. Habibe Eyüpoğlu 

183. Habip Akbaş 

184. Hacer Atasever 

185. Hakan Çalışkan 

186. Hakan Umuç 
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187. Hakkı Topal 

188. Halil Dinç 

189. Halil Gök 

190. Halil Ünüvar 

191. Halil Münir Abdürrezzak 

192. Halime Çalışkan 

193. Halime Gülsu 

194. Halit Akman 

195. Halit Kesgin 

196. Halit Ünal 

197. Hamide Şenyurt 

198. Hamza Travaç 

199. Hasan Çağlar 

200. Hasan Dabak 

201. Hasan Değirmenci 

202. Hasan Efe 

203. Hasan Erkuş 

204. Hasan Hüseyin Demir 

205. Hasan Karakaş 

206. Hasan Kuyumcu 

207. Hasan Tastan 

208. Hasan Yücel 

209. Hasan Hüseyin Can 

210. Hasan Orhan Çetin 

211. Hatice Akçabay 

212. Hatice Çetin 

213. Hatice Çiçek 

214. Hatice Demirci 

215. Hatice Gündebahar 

216. Hatice Memiş 

217. Hatice Ezgi Orçan 

218. Havva Civelek 

219. Havva Karakoç 

220. Hayriye Öztürk 

221. Hayrullah Tamtürk 

222. Helin Bölek 

223. Hicran Dalga 

224. Hidayet Meral 

225. Huriye İnce 

226. Hüsamettin Özaydın 

227. Hüseyin Çakır 

228. Hüseyin Maden 

229. Hüseyin Özdemir 

230. Hüseyin Penbe 

231. İbrahim Aydın 

232. İbrahim Ergün 

233. İbrahim Eski 

234. İbrahim Gökçek 

235. İbrahim Işık 

236. İbrahim İncesulu 

237. İbrahim Kartav 

238. İbrahim Kılcan 

239. İbrahim Pekcan 

240. İbrahim Halil Oruç 

241. İbrahim Halil Özyavuz 

242. İbrahim Selim Doğan 

243. İhsan Kızıltepe 

244. İhsan Özcan 

245. İlhami Keleş 

246. İlhan Ataman 

247. İlkay Mutlu 

248. İlyas Coşkun 

249. İlyas Ünlü 

250. İlyas Yıldırım 

251. İnci Eşlem Dayan 

252. İrem Sena Sahan 

253. İrfan Bayar 

254. İrfan Kızılarslan 

255. İsimsiz Anne Konya 
Ereğli Cezaevinde 
bebeğiyle 

256. İsimsiz Melek Büşra 
Atalay'ın Bebeği-1 
(Gözaltında) 

257. İsimsiz Melek Büşra 
Atalay'ın Bebeği-2 
(Yoğun Bakımda) 

258. İsimsiz Melek Diyarbakır 
(Anne ismi yok) 

259. İsimsiz Melek E.U.'nun 
bebeği 

260. İsimsiz Melek Gülden 
Aşık'ın Bebeği, anne 
karnında 

261. İsimsiz Melek Hanife 
Çiftçi'nin Bebeği, anne 
karnında 

262. İsimsiz Melek Konya 
Ereğli Cezaevinde anne 
karnında 

263. İsimsiz Melek Nurhayat 
Yıldız'ın Bebeği-1, anne 
karnında 

264. İsimsiz Melek Nurhayat 
Yıldız'ın Bebeği-2, anne 
karnında 

265. İsimsiz Melek Zeynep 
Binen'in Bebeği 

266. İsmail Aygün 

267. İsmail Çakmak 

268. İsmail Dağ 

269. İsmail Gül 

270. İsmail Güler 

271. İsmail Ülker 

272. İzzet Akdağ 

273. Kadir Eyce 

274. Kadir Yıldız 

275. Kadriye Irmak 

276. Kamil Üngüt 

277. Kamil İsmail Aydin 

278. Kamuran Turgut 

279. Kasım Sönmez 

280. Kazım Kurnaz 

281. Kazım Ünlü 

282. Kemal Bilici 

283. Kemal Küçük 

284. Kenan Mercan 

285. Kevser Sezer 

286. Kezban Tokpınar 

287. Kurtuluş Kaya 

288. Kürşat Ulkat 

289. Lale Yıldız 

290. Levent Önder 

291. Lokman Ersoy 

292. Lokman Keleş 

293. Mahir Işık 

294. Mahir Mete Kul 

295. Mahmut Sucu 

296. Mahmut Ünal 

297. Malik Gencer 

298. Medeni Arifoğlu 

299. Mehmet Akbıyık 

300. Mehmet Çampaşalı 

301. Mehmet Çelik 

302. Mehmet Dinler 

303. Mehmet Fakı 

304. Mehmet İnam 

305. Mehmet Karabaş 

306. Mehmet Karadoğan 

307. Mehmet Koşar 

308. Mehmet Oldum 

309. Mehmet Özbir 

310. Mehmet Öztürk 
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311. Mehmet Tokgöz 

312. Mehmet Tosun 

313. Mehmet Üstündağ 

314. Mehmet Yıldıztekin 

315. Mehmet Ali Akyol 

316. Mehmet Ali Basar 

317. Mehmet Ali Koç 

318. Mehmet Ali Tokel 

319. Mehmet Emin Yalçınkaya 

320. Mehmet Fatih Tıraş 

321. Melikşah Kültür 

322. Meltem Zenbil 

323. Meral Barut 

324. Mesut Akçabay 

325. Mesut Dinç 

326. Mesut Karagöz 

327. Metin Gümüş 

328. Metin Türkoğlu 

329. Mevlüt Arslan 

330. Muhammed Akbaş 

331. Muhammed Aydın 

332. Muhammed Güven 

333. Muhammed Köse 

334. Muhammed Sağlam 

335. Muhammet Köse (er) 

336. Muhammet Mertoğlu 

337. Muhammet Özmen 

338. Muhammet Ali Kalo 

339. Muhammet Emin Epçim 

340. Muharrem İdiz 

341. Muharrem Zeki Öner 

342. Muhlis Doğan 

343. Murat Korkmaz 

344. Murat Şişkin 

345. Murat Tekin 

346. Murat Tüfekçi 

347. Musa Derinyar 

348. Musa Esener 

349. Mustafa Akar 

350. Mustafa Akol 

351. Mustafa Çelikbilek 

352. Mustafa Erdoğan 

353. Mustafa Erkan 

354. Mustafa Güneyler 

355. Mustafa Hakçıl 

356. Mustafa Kalender 

357. Mustafa Kara 

358. Mustafa Kılıç 

359. Mustafa Koçak 

360. Mustafa Mutlu 

361. Mustafa Nacaroğlu 

362. Mustafa Törer 

363. Mustafa Zümre 

364. Mustafa Ali Mutlu 

365. Mustafa Hikmet Kayapalı 

366. Mustafa Sadık Akdağ 

367. Mustafa Said Zenbil 

368. Mutlu Çil 

369. Muzaffer Özcengiz 

370. Mücahit Kandemir 

371. Mücahit Karataş 

372. Nadire Maden 

373. Naim Çitir 

374. Naime Civelek 

375. Nazmi Yıldırım 

376. Nazmiye Dabak 

377. Necdet Kalkan 

378. Necmi Akman 

379. Nesrin Gençosman 

380. Nevin Dağ 

381. Nevzat Atik 

382. Nihan Nur Çetiner 

383. Nilüfer Gül Çiftçi 

384. Nuh Duygun 

385. Nur Maden 

386. Nurbanu Yeni 

387. Nurettin Bayram 

388. Nuri İdiz 

389. Nurşen Kayadibi 

390. Ogün İkbal 

391. Oğuz Karakuş 

392. Oksan Ayhan 

393. Oktay Yiğit 

394. Orhan Çaya 

395. Orhan Dalgıç 

396. Osman Aydoğdu 

397. Osman Çaydan 

398. Osman Handanoğlu 

399. Osman Karakaya -
Kayınpeder 

400. Osman Küçük 

401. Ozan Özen 

402. Ökkeş Karaca 

403. Ömer Bilgiç 

404. Ömer Çubuklu 

405. Ömer Güni 

406. Ömer Faruk Arsoy 

407. Önder Irmak 

408. Özen Demirkan 

409. Özgür Doğan 

410. Özkan Üstün 

411. Özlem Kurt 

412. Özlem Özkan 

413. Pınar Çınar 

414. Ragıp Enes Katran 

415. Rahmi Bıyık 

416. Ramazan Çalış 

417. Ramazan Erdoğan 

418. Ramazan Üzer 

419. Rana Öztürk 

420. Recep Abdioğlu 

421. Recep Erdem 

422. Recep Güneş 

423. Recep Türk 

424. Rukiye Öztürk 

425. Sabri Çolak 

426. Sacit Çalık 

427. Sadullah Kara 

428. Saim Uyanık 

429. Sait Sabri Yanmaz 

430. Salih Gülen 

431. Salim Karakoç 

432. Salman Tas 

433. Sedat Kaymak 

434. Sedat Özbek 

435. Seher Bas 

436. Selami Palazoğlu 

437. Selim Gündoğdu 

438. Selman Aşçı 

439. Selman Okur 

440. Selman Zeyfeoğlu 

441. Sena Aksoy 

442. Serkan Kılıç 

443. Serpil Tavşanlı 

444. Sevgi Balcı 

445. Seyfettin Yiğit 

446. Seyit Sevgin 

447. Sibel Taşdemir 

448. Süeda Çeliktürk 
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449. Süheyla Tercan 

450. Süleyman Kolcu 

451. Süleyman Savut 

452. Sümeyye Avcı 

453. Şaban Arda 

454. Şafak Demir 

455. Şahabettin Erdoğan 

456. Şebnem Zehra Sen 

457. Şemsettin Madioğlu 

458. Şentürk Çoban 

459. Şeref Özdemir 

460. Şıh Mehmet Nakipoğlu 

461. Şinasi Altuntaş 

462. Tacettin Toprak 

463. Tayyar Özel 

464. Teoman Gökçe 

465. Tevfik Bodur 

466. Tevfik İldemir 

467. Timur Karataş 

468. Tugay Uslu 

469. Tuğba Erdogan 

470. Tuğçe Ölçer 

471. Türkan Germen 

472. Uğur Abdürrezzak 

473. Uğur Örüng 

474. Uğur Palancı 

475. Uğur Uçar 

476. Uğurcan Gençtürk 

477. Umut Sessiz 

478. Ülvan Çullukoğlu 

479. Ümit Erdinç 

480. Ünal Çoban 

481. Ünal Takmaklı 

482. Ünver Toktaş 

483. Vahdettin Demirtaş 

484. Vahdettin Şahin 

485. Vahip Kara 

486. Vahyettin Bayat 

487. Vasıf Bayram 

488. Vedat Savlu 

489. Vedat Hakan Yıldırım 

490. Vehbi Tekçam 

491. Veysel Dalmaz 

492. Yadigar Handanoğlu 

493. Yahya Özcan 

494. Yakup Ekici 

495. Yasin Karaman 

496. Yavuz Bölek 

497. Yavuz Ekrem Arslan 

498. Yavuz Selim Umuç 

499. Yıldırım Sarp 

500. Yunus Ankaralı 

501. Yunus Mızrak 

502. Yunus Yastıoğlu (Y.Y) 

503. Yunus Emre Umuç 

504. Yunus Emre Yaylacı 

505. Yusuf Fındık 

506. Yusuf Paçacı 

507. Yusuf Baha Aksoy 

508. Yusuf Kenan Umuç 

509. Yücel Bozkurt 

510. Zekeriya Altunok 

511. Zeki Bek 

512. Zeki Cezayirlioğlu 

513. Zeki Dayan 

514. Zeki Güven 

515. Zeliha Sungur 

516. Zeynep Binen 

517. Zeynep Bozkurt 

518. Ziya Çalışkan 

519. Ziya Kayadibi 

520. Ziya İlhan Dağdaş 
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