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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 

 

 

SUÇ DUYURUSUNDA  

BULUNAN……………….:Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı 

    Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA 

 

V E K İ L L E R İ……….: Av. Orhan ÖZER, Av. Metin Bayyar, Av. Ayhan ERKAN, Av. Ali 

Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Ayça ALPEL, Av. Halil AĞIRGÖL, Av. 

Pınar AKBİNA, Av. Doğan ERKAN, Av. Ümit ERDOĞAN 

 

Ş Ü P H E L İ L E R....…..: 1- Abdullah Gül  

2- Recep Tayyip Erdoğan 

3- Ahmet Davutoğlu 

4- Muammer Güler 

5- Suça karıştığı tespit edilecek diğer Bakanlar ve milletvekilleri 

         

S U Ç………………………:Anayasa’nın “Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve  

Yetkileri”ni düzenleyen 87. Maddesi ile “Savaş Hali ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme”yi 

düzenleyen 92. Maddesine ve Uluslararası Hukuka açıkça aykırı olarak, meclis kararı olmadan ülkemizin 

komşu Suriye Devleti ile savaş haline getirilmesi ve 5237 Sayılı TCK’nun 304. maddesinde öngörülen 

“Yabancı Devlete karşı savaşa tahrik”, 306. maddesinde düzenlenen “Komşu devlete karşı asker 

toplama ve hasmane hareket”, suçları ile, bu suçlar nedeniyle oluşan fiili savaş ortamında gerçekleşen 

Reyhanlı saldırısında en az 52 kişinin ölmesine sebep olmak (TCK 83), 100’e yakın kişinin 

yaralanmasına sebep olmak (TCK 88/2), bu saldırıyı gerçekleştiren teröristleri gizlemek ve suçlularla 

ilgili işlem yapmamak (TCK 279, 281.) suçları 

 

İHBAR VE BEYANLARIMIZ:  

 

Şüpheliler, ABD ve AB Emperyalist Devletlerinin bir saldırı ve işgal projesi olan Büyük Ortadoğu 

projesi kapsamında, komşu ülke Suriye’de mevcut Esad İktidarını devirerek yerine kendilerine ideolojik 

olarak benzer güçlerin iktidara gelmesi için çaba sarf etmektedirler.  

Şüpheliler bu amaçlarına ulaşmak için gerek ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelere 

gerekse ülkemizde uygulanan kanunlara aykırı bir şekilde yöntemlere başvurmaktadırlar. Devletin 

yönetim kadrosunda olmalarının getirdiği tüm olanakları kullanarak Suriye içerisinde konuşlanmış 

terörist gruplara açık fiili lojistik destek ve personel yardımında bulunmaktadırlar.  

Bu nedenlerle Parti olarak şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılması için birçok kere suç 

duyurusunda bulunmuştuk. Ancak ne yazık ki açık somut deliller ortada olmasına rağmen şüpheliler 

hakkında belirtilen suçlar dolayısıyla gerekli soruşturmalar başlatılmamıştır. 

Buna rağmen, Ülkemizin Suriye ile Milletlerarası Hukuka ve İç Hukukumuza aykırı bir şekilde fiilen 

savaşa sürüklenmesi ve şüphelilerin buna açıkça sebebiyet vermesi her gün kamuoyu önüne gelen yeni 

bilgilerle teyit edilmektedir; 

 

1) Yukarda belirtilen suçlar kapsamında, şüphelilerin sorumluluğunda meydana gelen olayların en 

önemlilerinden biri Reyhanlıda meydana gelen patlamadır.  11 Mayıs 2013’te, Hatay’ın Reyhanlı 

ilçesinde meydana gelen acı olayda resmi rakamlara göre 52 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 100’den 

fazla insanımız da yaralanmıştı. 
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Bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na daha önce sunduğumuz ihbar dilekçesiyle şüphelilerin 

ayrıntılı olarak dahiliyetleri dile getirilmiştik. Dilekçemizde ayrıntılı olarak belirttiğimiz beyanlarımızın 

haklılığı, son dönemde basına yansıyan haberlerle bir kez daha görülmüştür. Şüphelilerin ülkemizi savaşa 

sokmak için, bu olayı Suriye’deki mevcut Esad iktidarına yıkmak için çaba sarf ettikleri açığa çıkmıştır. 

Bilindiği üzere şüpheliler bu saldırının Esad Hükümeti tarafından THKP-C isimli bir örgüte 

yaptırıldığını açıklayarak bu saldırının gerçek faillerinin ortaya çıkmasını engellemişlerdi. 

Ancak, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 27 Mart’ta yapılan 992. Toplantısında 

Ermenistan Elçisi Suriye’de yaşayan gayrimüslim kişilerin Türkiye tarafından desteklenen Suriye’deki 

radikal terör örgütleri tarafından katledildiğini belirtmiş ve bu konuda suçlamalar dile getirmiştir. 

Toplantıda bu suçlamaları, Ermeniler’in dile getirdiği Kesab’taki saldırıların arkasında Türkiye’nin 

olduğu iddialarını, Türkiye Büyükelçisi Tacan İldem yanıtlayarak Reyhanlı da işlenen bu katliamın 

sorumlusunun Türkiye içerisinde bulunan El Kaide isimli terör örgütünce işlendiğini açıkça dile 

getirmiştir. 

Görüleceği üzere şüpheliler, Türkiye’yi Suriye ile bir savaşa sokmak için gerekli tüm çabayı 

göstermekte her türlü olayı bu yönde kullanmaktadırlar. Şüphelilerin de desteklediği Suriye içerisindeki 

isyancı terörist gruplarca işlenmesine rağmen başka bir örgüt ismi verilerek olayın sanki Esad Rejimince 

yapıldığı algısı oluşturmaya kalkışılmış ve Suriye ile savaşa gerekçe yaratılmak istenmiştir. 

 

2) Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğimiz bir başka suç duyurusu dilekçemizde 

şüphelilerce ülkemizin nasıl bir kirli savaşın içerisine sokulduğu ve Suriye içerisinde bulunan terör 

Örgütlerine nasıl destek olunduğu, bunlara insan ve mühimmat yardımında bulunulduğu belirtilmişti.  

Bu iddialarımızın doğruluğu da Şüphelilerin Suriye ile Ülkemizi nasıl bir kanlı savaşın eşiğine 

getirdikleri basına ve kamuoyuna yansıyan bir kısım ses kayıtlarından da bir kez daha teyit edilmiş oldu. 

Youtube isimli internet sitesinde yayınlanan ses kaydında;  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 

Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Feridun Sinirlioğlu Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarı 

Hakan Fidan, Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler arasında Suriye ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı,  

Ahmet Davutoğlu’nun “Başbakan, bu (Süleyman Şah Türbesi) bir imkân gibi değerlendirilmeli bu 

konjoktürde” dediği, Hakan Fidan’a ait olduğu öne sürülen sesin ise ”Gerekirse Suriye’ye dört adam 

gönderirim. Türkiye’ye 8 füze attırıp savaş gerekçesi üretirim, Süleyman Şah Türbesine de 

saldırtırız” dediği belirtilmektedir.  

Toplantıdaki Feridun Sinirlioğlu’nun ise “Ulusal güvenliğimiz son derece pespaye ucuz bir iç 

politika malzemesi haline geldi” dediği Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in ”Direk 

savaş sebebi yani yapacağımız iş direk savaş sebebi” dediği anlaşılmaktadır. 

Bu ses kaydından,  ülkemizin nasıl bir kirli senaryonun içerisine çekilmek istendiği açıkça 

görülmektedir. Her ne kadar bu ses kaydının yayını alınan bir idari karala engellenmiş olsa da bu gün bu 

kaydın içeriği kamuoyunca bilinmektedir. Bir kısım gazete tarafından da bu yasak kararından önce  

kayıtlar yayınlanmıştır. 

 

3) Suriye’deki terörist grupların devlet erkini elinde bulunduran şüpheliler tarafından nasıl 

desteklendiği, Suriye Halkına karşı işlenen insanlık suçlarında şüphelilerin rolleri artık Uluslararası 

Basında da yer almaya başlamıştır. 

 

4 Nisan 2014 tarihinde gazeteci Seymour M. Hersh tarafından yazılan,   

http://www.lrb.co.uk/2014/04/06/seymour-m-hersh/the-red-line-and-the-rat-line adresli internet sitesinde 

yayınlan bir makalede bu konuda şüphelilerin fiilleri belirtilmektedir. (EK-1 ilgili internet adresinde 

yazılan metnin tamamı) 

Bu makaleye göre; ABD yönetimince başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın Suriye’deki isyancı muhalefet 

içindeki Cihatçı ekip El Nusra Cephesini ve diğer İslami İsyancı grupları desteklediğinin bilindiğini, Türk 

hükümeti içinde bir grubun Suriye’ye düzenlenecek bir sarin atağı ile Esad’ın yandaşlarını 

durdurabileceklerine ve “kırmızı çizgi”leri yerine getirmesi konusunda Obama’yı zorlayabileceklerine 

inandıklarını, 

Suriyede Amerikan Savunma istihbarat Örgütü  DIA’nın  (Defense Intelligence Agency ) bir raporuna 

göre   Ell Nusra ve El Kaide gibi örgütlerin kimyasal silah deneyleri ve üretimi yaptıklarını ve bunların 

Türkiye ve Suudi Arabistan kökenli kimyasal hızlandırıcıların kullandığı ayrıca Türkiye’de ele geçirilen 
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bir kısım   kimyasal  silah yapımında kullanılan malzemenin de ele geçirildiği ancak yakalan şahısların 

Türk yetkililer tarafından serbest bırakıldığı,  belirtilmiştir.  

2013 Ağustos ayında Suriye’de sivil insanlar üzerinde kullanılan kimyasalın, gazın, Suriye 

envanterinde kayıtlı olmayan bir tür olduğu belirtilen makalede,   eski bir DIA ajanının  verdiği bilgiye 

dayanılarak;  MİT’in kimyasal savaş teknolojileri geliştirilmesi konusunda doğrudan El-Nusra ve 

müttefikleri ile çalıştığı iddiası dile getirilmiştir. 

Eski istihbarat yetkilisi yazar Hersh’e : “MİT, muhaliflerle politik temaslarda bulunuyordu. Jandarma 

ise askeri lojistiği idare ediyor, muhaliflere eğitim veriyordu. (Kimyasal savaş eğitimleri de dahil.) 2013 

baharında, Türkiye’nin gücünü artırmak oradaki problemlerin de anahtarı olarak görüldü. Erdoğan 

cihatçılardan desteğini çekerse her şeyin biteceğinin farkındaydı. Suudi Arabistan’ın lojistik nedeniyle 

savaşı sürdürmesi mümkün değildi. Mesafe silah ve malzeme taşınmasını zorlaştırıyordu. Erdoğan’ın 

umudu Amerika’nın kırmızı çizgiyi aşmasına neden olacak bir olayı kışkırtmaktı. Ancak Obama buna 

martta ya da nisanda cevap vermedi.” şeklinde bilgi vermiştir. 

Yine bir Amerikalı Hükümet danışmanının verdiği bilgiyi aktaran Hersh; “ABD kırmızı çizgi olarak 

kimyasal silah kullanımını göstermiştir. Suriye’ye askeri müdahale gerekçesi olarak açıklanan bu gerekçe 

Türkiye tarafından da istismar edilmek istenmiştir. 2013 Ağustos ayında Suriye’de kullanılan gazın 

Suriye kaynaklı olmadığı ve ancak bunun ABD’yi Suriye’ye saldırtmak için Türkiye tarafından 

kullanıldığı analizi ABD yönetimince yapılmıştır.” Değerlendirmesinde bulunmuştur. 

Makalede verilen bilgiye göre; DIA ve diğer ABD istihbaratına göre bu kimyasal saldırı Türkiye’nin 

verdiği destekle El Nusra ve El Kaide gibi örgütlerce yapılmış,  ABD’nin DIA ve diğer istihbarat 

birimleri, sarin gazının Türkiye üzerinden getirildiği konusunda üst düzey Amerikan Askeri yetkililerini 

uyarmıştır. 

Bunun yanında BBC Türkçe servisine verdiği 8 Nisan 2014 tarihli mülakatta  Pulitzer ödüllü ABD’li 

gazeteci Seymour Hersh, yukarda özetçe belirttiğimiz makalesinin arkasında durarak;  

“ABD’nin El Nusra gibi gruplar hakkında ne bilip ne bilmediğine dair sorular içeren ve 21 

Ağustos’tan çok önce sarin gazı üretebilme kapasitelerine dair en az bir belgeye erişimim var.” 

“Bu iddialar çok meşru iddialar. İnsanlar için ‘kaynakların isimsiz olması’ yapılabilecek en basit 

eleştiri. İsimlerini verirsem hepsi işini kaybeder. Herkes istediğini söyleyebilir.” şeklinde beyanatta 

bulunmuştur.  

Hersh, makalesinde referans verdiği belge dışında da belgeler olduğunu ve bu belgelerde ‘El 

Nusra’nın eğitimine MİT ve jandarmanın dâhil olduğuna’ ilişkin bilgiler yer aldığını ve Türkiye’de MİT 

ve jandarmanın, El Nusra’nın eğitilmesine, bu kimyasal silahları nasıl kullanacaklarını öğrenmelerine 

yardımcısı olduklarından şüphelenmek için bazı sebepler olduğunu belirtmiştir. 

Ayrıca Türkiye sınırları içerisinde yakalanan askeri mühimmat dolu tırlar ve R.T. Erdoğan’ın bu 

konudaki açıklamaları ve yukarda bahsi geçen ses kayıtları birlikte değerlendirildiğinde işlenen suçun 

açıklığı ortadadır. 

Sonuç olarak şüpheliler ülkemiz halkları ile hiçbir husumeti olmayan, bilakis uzun yılların 

kardeşleştirdiği Suriye Halkı ile ve onları temsil eden Esad ile Türkiye’yi fiili savaş haline sokarak; Esad 

iktidarına karşı Ortaçağcı serseri sürülerinden devşirilen “Özgür” Suriye Ordusu’nu (ÖSO), El Nusra ve 

El Kaide gibi Suriye’de insanlık dışı terör ve katliamlar yapmak üzere örgütlemek, finanse etmek, 

silahlandırmak, her türlü lojistik destek sağlamak ve bu yolla iki ülke arasında fiilen savaş durumu 

yaratmak suçlarını işlemişlerdir. 

Kimyasal Saldırı yapmaları konusunda El Kaide El Nusra gibi örgütlere silah mühimmat desteği 

verdikleri gibi eğitim de vermişlerdir. Böylelikle Suriye içersinde işlenen kimyasal silah saldırılarını da 

Esad rejiminin üstüne atarak “yabancı devlet aleyhine savaş kışkırtıcılığı” yapmışlardır.  

Reyhanlı’daki hain patlamayı Esad rejiminin üstüne yıkmışlardır. Ardından bunun “hesabının 

sorulacağı”, Suriye’ye “yanıt verileceği” vb. ifadelerle Suriye’ye saldırı minvalinde kışkırtıcı cümleler 

kurulmuştur. Bu söylemlerin tümü “komşu devlet aleyhine hasmane hareket” suçu kapsamına 

girmektedir. 

Ülkemize El Nusra ve El Kaide gibi örgüt ve elemanlarının yerleşmesini sağlayarak Reyhanlı’da 52 

vatandaşımızın ölmesi 20 Mart 2014 Niğde’de bir polisimizin ve Bir Jandarma Astsubayımızın ölümüne 

neden olmuşlardır. 

Yürütme ve yasama yetkisini elinde bulunduran şüphelilerin kararları ve uygulamalarıyla, Ülkemizin 

güney sınırını oluşturan topraklarımızın bir kısmı, egemen Suriye Devleti’ne karşı savaşan saldırganların 
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üssü durumuna getirilmiştir. Özellikle Hatay’da bulunan kamplarda barındırılan bu çapulcuların gece 

Suriye’de sabotajlar biçiminde terör eylemleri yapıp gündüzleri kampa döndükleri bilinen bir gerçektir. 

Bu durumu tüm ulusal-uluslararası basın kuruluşları açıkça belirtmektedir. 

Türkiye’yi savaşa sokmak için kendi toprağına füze atmayı bile tasarlamışlardır. Kaldı ki bu da bir çok 

kez gerçekleştirilmiştir. Suriye sınırından Türkiye’ye kaynağı belli olmayan yerden ateş açıldığı roket 

atıldığı bir çok kez basına yansımıştır. Üstelik bu nedenle birçok insanımız ölmüş ve yaralanmıştır. 

Bu açık delillere rağmen, bu konudaki suç duyurularımız hakkında ne yazık ki herhangi bir işlem 

yapılmamıştı. Ancak bu defa yukarda belirtilen ses kayıtlarıyla Büyükelçi Tezcan İldem’in ifadeleriyle ve 

basında yer alan haberlerle birlikte yeni deliller ortaya çıkmıştır. 

 

Bu nedenlerle;  ŞÜHPELİLER, ULUSAL HUKUKU ve ULUSLAR ARASI HUKUKU HİÇE 

SAYARAK ANAYASA VE TÜRK CEZA KANUNU’NA AYKIRI TASARRUFLARDA 

BULUNMAKTADIRLAR. 

Şüpheliler, 3 yıldır devam eden Suriye sorununda ne TBMM’ne ne de halka bilgi vermiştir. Dahası 

bilgi vermek bir yana, açıktan dezenformasyonlarla halkımızı Suriye yönetimi ve halkına karşı kışkırtarak 

ülkeyi savaşın içine sürüklemişlerdir.   

Yine basın yayın aracılığı ile yaptıkları açıklamaların tamamında, Suriye devletine karşı düşmanca bir 

dil kullanarak, bir zamanlar “terörist” dedikleri çakal sürülerini “özgürlük savaşçısı” diyerek eğitip 

silahlandırarak sınırlarımızdan Suriye topraklarını salmaları 5237 Sayılı TCK’nun 304 ve 306. 

Maddelerinde öngörülen; “Yabacı Devlet Aleyhine Asker Toplama”, “Savaşa Tahrik” ve “Komşu 

Devlete Karşı Hasmane Hareket” suçlarını oluşturmaktadır.  

Bilindiği gibi; 5237 Sayılı TCK’nun “Devlete karşı savaşa tahrik” suçunu düzenleyen 304. 

maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunması 

için yabancı devlet yetkililerini tahrik eden veya bu amaca yönelik olarak yabancı devlet yetkilileri ile 

işbirliği yapan kişi, on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Tahrik fiilinin basın ve yayın 

yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.” hükmü yer almaktadır. Şüpheliler, 

suç fiillerinin tamamını basın yayın yolu ile işledikleri sabit olduğundan cezanın ağırlaştırılmış hadden 

tayin edilmesi gerekmektedir.  

Aynı yasanın “Komşu devlete karşı hasmane hareket” başlıklı 306. Maddesinde ise; “Türkiye 

Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde, yetkisiz olarak, yabancı bir devlete karşı 

asker toplayan veya hasmane hareketlerde bulunan kimseye beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası 

verilir” denilmektedir. Dolayısıyla şüpheliler hakkında TCK’nun bu maddelerini ihlalden de dava 

açılması gerekmektedir. 

Tüm bu yasa dışı yollarla yarattıkları fiili savaş durumunun sonucu olan, “Erdoğan ve partisinin 

politik ve manevi sorumluluğu” bulunan Reyhanlı saldırısı sebebiyle gerçekleşen ölümlerden ve 

yaralanmalardan da şüpheliler, en azından “sebebiyet vermek” illiyetiyle sorumludurlar. Bu nedenle 

haklarında, TCK 83 ve TCK 88/2 maddeleri uyarınca da soruşturma yapılmalıdır. 

Diğer yandan, yukarıdaki beyanlarımızdan sonra Reyhanlı Saldırısının spekülatif amacını 

gerçekleştirmek üzere şüphelilerin saldırının gerçek faillerini bildikleri halde gizledikleri ortaya 

çıktığından TCK 279 ve 281. maddelerinden de işlem yapılması gerekmektedir. 

Ülkemizin bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne, komşu ülkelerle barış içinde bir arada yaşama 

gerekliliğine inanan savcı ve yargıçların hala bitmediğine inanmak istiyoruz. Bu nedenle suç duyurumuzu 

Türkiye ve Dünya Halklarına karşı bir sorumluluk olarak görüyor ve tarihe bir not düşmek için Sayın 

Makamınıza veriyoruz. 

 

SONUÇ ve İSTEM………:Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılarak anılan maddelerden yargılanmaları ve cezalandırılmaları 

için kamu davası açılmasını vekâleten dileriz. Saygılarımızla. 09/04/2014  

 

Suç Duyurusunda Bulunan Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı 

 

Vekilleri 

Av. Metin BAYYAR       Av. Sait KIRAN      Av. Azime Ayça ALPEL     Av. Doğan ERKAN 


