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anlayacağınız aldığımız eğitim gereği işkence ve fiziki şiddete mukavemet edebilmek 
kabiliyetimiz konvansiyonel birliklere mensup diğer askerlere göre çok daha yüksek. Zaten 
bu yüzden her ne kadar 2 tane kaburga kemiğimi kıracak kadar ileri götürülse de 
savunmamın bir önceki bölümünde de detaylı arz etmeye çalıştım, tüm o işkence ve maddi 
cebir eylemlerinin üzerimde çok da büyük bir etkisi olmadı. Tüm o süreç boyunca bana 
dokunan tek şey az evvel açıklamasını yaptığım o gün için geçerli olan sayt gays yani 
zamanın ruhundan aldıkları sınırsız yargısız infaz gücüne dayanan bir kısım muktedirlerin 
ailelerimize ettikleri en uç noktadaki fantazileri zorlayan celp nitelikteki küfürlere ve bunun 
da ötesinde şahsımıza yönelttikleri vatan haini şeklindeki hitaplarıydı. Birileri oturdukları 
yerlerden televizyonlar da hamaset yaparak vatanı kurtardıklarını zannederken arkamdaki 
sıralarda bulunan özel kuvvetçi arkadaşlarım bizzat sahada Cizre'de, Sur'da çoğu kişinin 
haritada bile yerini bulamayacağı pek çok coğrafya da neler yaptıklarına ben bizzat 
gözlerimle şahit oldum. Bu anlamda şunu söylemek istiyorum ki arkamdaki sıralarda oturan 
özel kuvvetçi arkadaşların yalnız 1 tanesinin yüreğindeki vatan sevgisinin sadece zekatı bile 
bize vatan haini diye haksız söylemde bulunan şahısların çoğunu satın almaya yeter. Bu arada 
sakın yanlış anlaşılmasın bu benzetmede zekat kelimesini birlerinin sürekli yaptığı gibi ve 
ülkemizde son dönemde oldukça popüler bir yöntem olduğu üzere dinsel bir motif üzerinden 
kendi söylemime meşruiyet kazandırmak amacıyla değil nicel anlamda oransal bir farkı 
teşbih suretiyle tasvir etmek maksadıyla kullandım. Sayın Başkan şimdi az evvel arz ettiğim 
konunun daha iyi anlaşılması açısından özel kuvvet harekat konseptinin ve özel kuvvetler 
personelinin görev anlayışının konvansiyonel (ses anlaşılamadı dakika: 48:30) 
kıyaslandığında oldukça farklılık arz ettiğini ortaya koyma adına müsaadenizle somut bir 
örnek daha vermek istiyorum. Suriye'deki iç savaş ilk başladığı andan itibaren ülkemizin 
izlediği dış politika amaçlarını gerçekleştirecek şekilde bölgede faaliyet gösteren rejim karşıtı 
grupların eğitilmesi, teçhizi ve silahlandırılmasına yönelik özel kuvvetler olarak pek çok 
görev aldık. Bu görevlerinin ana niteliği istihbarata karşı koyma ve bilmesi gereken 
prensiplerine azami suretle riayet edilmesiyle karakterize edilebilir. Öyle ki amirlerimiz pek 
çok eğittiğimiz şahısların hangi gruplar adına faaliyet gösterdiğini sorgulamamız konusunda 
da telkinde bulunmuşlardır. Gecelerde uğraşıp seri numaralarını zımparalayarak sildiğimiz 
silahların nereye ve nasıl, kimlere teslim edileceğini icracı birlik olmamıza rağmen bize bile 
son ana kadar söylenmezdi. Sevkiyatın nereye ve kime yapıldığını asla öğrenemediğimiz 
durumlarda olmuştu sıklıkla. Konunun hassasiyeti nedeniyle bu örnekle ilgili daha fazla 
detay veremeyeceğim. Ancak şu kadarı bilinsin ki bu salonda bulunan pek çok kişinin hayal 
gücünü bile zorlayacak çeşitlikte bir görev sıkalası geçerlidir özel kuvvetlerde. Özel 
kuvvetlerdeki istisnai görev perspektifini bir nebze açıklamak adına arz ettiğim bu olaylar ve 
bunlara benzer sayısız örnek, özel kuvvetler komutanlığına ve bilhassa o dönem ki Özel 
Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'ya sorulmak suretiyle rahatlıkla doğrulanabilir. 
Özellikle Suriye harekat alanına yönelik icra edilen görevlerde kullanışan sızma vasıtaları 
dikkate alındığında konuyla ilgili çok daha çarpıcı nitelikte daha fazla örnek vermek 
mümkün. Ancak bahse konu sızma vasıtalarının kullanıldığı bu görevlerin büyük bir 
çoğunluğu devlet sırrı kapsamında ve şuan o bölgede görev yapmaya devam eden silah 
arkadaşlarımız halen bu teknik ve taktiklerin bir kısmını kullanmaya devam etmekte. O 
arkadaşların güvenliğini tehlikeye atmama adına şimdilik bu kadar detay vermekle 
yetiniyorum. Huzurda verdiğim ilk savunmamda da belirttiğim gibi heyetiniz arzu ederse 
özel olarak bu konularda bilgi vermeye her zaman hazırım. Kısacası Sayın Başkan 
konvansiyonel birliklerle mukayeseye gidildiğinde özel kuvvetlerde bilmesi gereken 
prensibinin daha fazla ön plana çıktığı gizlilik düzeyi yüksek görevlerle çok daha sık 
karşılaşılır. Bu bağlamda bir özel kuvvet mensubu olarak (ses anlaşılamadı dakika: 50:46) 15 
Temmuz tarihlerinde şahsıma tevdi edilen görevlerden başlangıçta kesinlikle şüphe 
duymadım. Ve bana hayatın doğal akışı dışında gelmedi. Sonuç olarak tüm bu ifade ettiğim 
nedenlerden dolayı 14 Temmuz tarihinde verilen görev detaylarının daha sonra netleşeceğine 
dair talimatı yadırgamadım ve özel kuvvetlerdeki hususi görevlendirme teamüllerine uygun 
bularak mutlak itaat anlayışımın gerektirdiği şekilde davrandım. Başkanım müsaadenizle bir 
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