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Bu kitap anayasal düşünce özgürlüğü temelinde yazılmıştır.
Yazar, kitaba konu olan etnik, dinsel ve mezhepsel kimliklere 

yasal çerçevede saygılı olup her türlü ayrımcılığa,
terör ve şiddete karşıdır. 



Türk bayrağı altında,
 barış ve kardeşlik içinde bir ve bütün olarak

yaşamanın onuruna...



“Allah’ın insanoğluna bahşettiği en büyük lütuf akıldır ve bu aklı 
doğru bilginin ışığında kullanmaktan kaçınarak olayların akışına 
sürüklenip gitmek her şeyden önce günahtır.’’
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ERDAL SARIZEYBEK KİMDİR?

Aslen Adana ili nüfusuna kayıtlı olan Erdal Sarızeybek, 
1956 yılında Kırşehir/Kaman’da doğdu. Kuleli Askeri Lisesi ve 
Kara Harp Okulu’ndaki eğitim ve öğrenimini müteakip, 1976 
yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1978-1996 yılları ara-
sında jandarma teşkilatının sınır, eğitim ve iç güvenlik birlik-
lerinde komutanlık yaptı.

1990 yılında Fransada’da iç güvenlik stajını yapan Sarı-
zeybek, 1992’de Şemdinli Hudut Tabur Komutanlığı görevine 
atandı. Terörle mücadelede gösterdiği başarıdan dolayı, Türk 
Silahlı Kuvvetleri Birinci Derece Gümüş Liyakat Madalyası 
ile taltif edildi. 1996-1998 yılları arasında Paris Askeri Ata-
şe Yardımcısı olarak diplomatik görevde bulunan Sarızeybek, 
2002’de, Türkiye’de adli kolluk konusunda yüksek lisans tezi 
hazırladı.

1999-2004 yılları arasında Van, Manisa ve Şanlıurfa’da 
İl Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulunan Sarızeybek, 
2005’te Ankara Uzman Jandarma Öğrenci Alay Komutanlığı’na 
atandı. Bu görevinde iken, albay rütbesinde ve kendi isteğiyle 
emekliye ayrıldı.

Araştırmacı yazar Erdal Sarızeybek’in “terörün siyaseti ve 
kaçakçılığı” üzerine yazdığı kitaplar şunlardır:

Şemdinli’de Sınırı Aşmak
Hesaplaşma
Ya Gazi Paşa Duyarsa
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İhaneti Gördüm
Son Harekât: Kod Adı Yahuda
Ergenekon Gölgesinde İhaneti Yaşamak
Kurt Kapanı
Nil’den Fırat’a Devlet Oyunları
Yüzleşme
Yanlış İttifak: Cemaat ve Barzani
Büyük Suikast
Saray’daki Gizli Tarikat...

www.erdalsarizeybek.com.tr
www.sarizeybekhaber.com.tr
es@erdalsarizeybek.com.tr
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İLK SÖZLERİM

Ben bir Türk subayıyım.
Emekli olsam da, aklım ve yüreğim ülkem ve milletimde.
İstiyorum ki çekilen onca acı ve zorlu mücadeleden sonra 

hiç değilse gözlerimiz açık gitmesin, çocuklarımız huzur ve gü-
ven içerisinde gelecek kaygısı olmadan yaşayabilsin.

Şu an büyük bir endişe içerisindeyim. Ufukta dolaşan bir 
karabulutun ansızın üstümüze çökebileceği ve yüreklerimizi 
daraltabileceği endişesiyle geçiyor şu son günlerim.

Uyku tutmuyor.
Korkulu rüya ise hiç görmek istemiyorum.
Size içimde kopan fırtınaları anlatıyorum...
Türkiye bir darbe teşebbüsü yaşadı, sonuçlarını da hâlâ ya-

şıyor. Geçmiş yıllarda da böylesi darbeler yaşanmıştı ancak bu 
vaka bir başka... Her şeyden önce bu kalkışmanın bir amacı 
yokmuş gibi görünüyor. Doğruysa eğer bu, amacı olmayan bir 
darbe neden yapılır diye sormadan edemiyor insan.

Bunu ben söylemiyorum, dönemin genelkurmay başkanı 
emekli orgeneral Işık Koşaner söylüyor, “Amacının ne olduğu 
belli değil” diyor. Üstelik “Göründüğü kadarıyla askeri planla ala-
kası yok. Hatalı, zayıf, düşünülmemiş. Bizim tabirimizle kurmay 
emeği yok denecek kadar üstünkörü planlanmış” diyerek önceki 
tespitini de güçlendiriyor.

Peki, bu amacı olmayan darbe ne demek?
Bir ülkede darbeler iki farklı amaç için yapılır; ya o ülkedeki 

genel siyasi gidişatı değiştirmek ya da mevcut siyaseti güçlendir-
mek. Hatırlayınız 12 Eylül 1980’i, ülkede darbe oldu ve mevcut 
siyasi iktidar değiştirildi. Böylece hem iktidar hem de ülkede iz-



Erdal Sarızeybek // Menora

-18-

lenen genel siyaset aynı anda değiştirildi. Zaten darbenin ama-
cı da buydu. İşin trajik yönü, bugün FETÖ denilen ama o za-
manlar cemaat diye anılan bu yapıya da o darbeyle kapı açıldı.

Ve hatırlayınız 27 Nisan 2007 muhtırasını – ki o da bir dar-
be teşebbüsüdür. İktidara tuhaf bir askeri muhtıra verildi ve 
böylece yönlendirilen siyasi rüzgâr mevcut siyaseti daha da 
güçlendirerek iktidara taşıdı.

Yani darbeler bir amaç için yapılıyor, mutlaka siyasi bir he-
defi oluyor.

15 Temmuz’a gelince...
Bu kalkışmada “siyasi hedefin olmadığı” söyleniyor ve bunu 

da pür dikkat kesilmiş bir asker resmi ifadesinde böyle açıklıyor.
İşte bu nedenle bu darbe bir başka!
Gerçekten de bu vakaya sonuçları itibariyle bakıldığında, 

ülkede siyasi iktidar alaşağı edilemedi ama siyasi açıdan ülkede 
çok şeyin değiştiği açık: Askeri okullar, askeri hastaneler ve 
askeri yargı yeniden dizayn edildi. Ötesi biliniyor zaten, bu de-
ğişim süreci hâlâ devam ediyor.

Ve işte böylesi köklü bir değişimin gerekçesi 15 Temmuz 
oldu. Yani iyi ya da kötü, bu değişim rüzgârlarıyla bu vaka ara-
sında bir şekilde bir bağ var.

Şimdi bu tespitleri bir kenara koyalım ve Koşaner’in “Gö-
ründüğü kadarıyla askeri planla alakası yok. Hatalı, zayıf, düşü-
nülmemiş. Bizim tabirimizle kurmay emeği yok denecek kadar üs-
tünkörü planlanmış. Amacının ne olduğu belli değil. İyi bir plan ol-
duğunu kimse söyleyemez, ben de söyleyemem” ifadesine bakalım.

Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 359 general ve amiral 
vardı, aşağı yukarı bunların 168’i tutuklandı. Hatta bazı haberler 
bu kadronun %50’den fazlasının bu kalkışmada fiilen yer aldı-
ğını işaret ediyor. Buna karşılık dönemin genelkurmay başkanı 
Koşaner diyor ki, “Bunun askeri planla ilgisi yok, hatalı, zayıf, dü-
şünülmemiş, bizim tabirimizle kurmay emeği yok denecek kadar az.”
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İşte bu darbe teşebbüsü diğerlerine göre bir başka deyişimin 
bir nedeni de bu; komuta heyetinin tamamı kurmay olduğu 
düşünüldüğünde bu vaka ile bu kurmay aklı arasında anlamlı 
bir bağ olmalı. Baksanıza kurmay heyetinin neredeyse yarısı bu 
darbeye katılmış ama uygulanan planın bir kurmay aklı olma-
dığı ileri sürülüyor. O zaman da insan ister istemez kendine 
soruyor; kim neden yaptı bu ihanet planını diye...

Gerçi bir başka da olsa, kurmay eli değmemiş de olsa sonuç-
ta ülke böylesi kalleş bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı 
ve hâlâ bunun ağır sonuçlarını yaşıyor.

Hepimiz bu hain kalkışmayı yapanların gerçek yüzlerinin 
ortaya çıkarılmasını ve hak ettikleri cezaya da en ağırıyla çarp-
tırılmalarını istiyoruz ve bekliyoruz ama bu gidişle bu iş zor...

Zor çünkü...
Suç tek, suçun çıkış yeri tek ama dava tek değil!...
Şu anda ülkenin birçok kentinde ayrı ayrı davalar açılmış, 

ayrı ayrı yargılamalar halen sürüyor. Oysaki yürürlükte olan ya-
salara göre devam eden suçlarda suçun çıkış yeri esas alınarak 
tek davada hepsi birleştirilir ve kısa sürede sonuca gidilebilir 
ama nedense bu yapılmıyor.

Biz bunu Kod Ergenekon Kod Balyoz gibi davalarda da 
görmüştük...

Önce ayrı ayrı davalar yine farklı yerlerde açılmış ama son-
ra, hepsi Silivri adıyla tarihe geçen tek davayla tek çatı altında 
birleştirilmişti. Gerçi sonradan bu davanın kumpas olduğu açı-
ğa çıktı, karar esastan bozuldu ve yeniden yargılanmaya geçildi 
ama özünde yargı usulü açısından tek çatı altında birleştirilmiş 
olması doğruydu.

Ama şimdi?
Türkiye’nin önünde böylesi ağır ve trajik bir tecrübe var-

ken, yeniden aynı hataya düşülerek her ilde ayrı dava açılması 
bir garip çünkü böyle giderse bu davalar bitmez.


