
Dün, dünya ordularında dahi
emsali çok az bulunan bir su-
baydan söz etmiştik. Paralel Yapı
olarak da adlandırılan Fetullahçı
Terör Örgütü tarafından onuru
beş paralık edilen Yarbay Tamer
Karslıoğlu ile ilgili yazımızla ilgi
oldukça büyüktü. 
Hiç kimse yarbay Karslıoğlu'nun
başına gelenlere ve Kara Kuv-
vetleri Komutanlığı ile Genel-
kurmay Başkanlığı'nın bu güzide
subaya sahip çık(a)mamasına,
mesnetsiz bir biçimde harcama-
sına inanamadı, inanmak iste-
medi hiç kimse. 
Bu vahim bir durum. Konuştu-
ğum insanlar, bu ülkenin iş ha-
yatında, siyasette, bürokraside
ve dış ilişkilerimizde karar veri-
ciler, uygulayıcılar ve fikir üre-
tenleri idi. Ve ülkemde bu kadar
etkin olan insanlar maalesef Fe-
tullahçı Terör Örgütü'nün akıllara
seza organizasyonunun farkında
değiller. 
Meslek hayatının yüzde 90'ı savaş,
savaş konseptleri, cephe ve street
Fight savaş/terör incelemesi ile
geçen bir gazeteci olarak iddia
ediyorum terör tarihinde insanlık
ilk kez böylesine organize ve
uluslararası finans, siyaset ve sos-
yal terör örgütü ile karşılaşıyor. 
Taleban, El Kaide, Tamil, Kızıl
Tugaylar, Hizullah, Hamas, Ci-
had-ı İslami (İslami Cihat), Çe-
çen, Oset, Abhaz, Meclis-i Adeleh
(Somali El Kaidesi) Sandinistler,
PKK gibi yüzyılımızın bütün si-
lahlı örgütleri okumaları, araş-
tırmaları ve incelemeleri yapmış,
bir çoğunun bazı yöneticileri ile
günlerce, bazılarının da saatlerce
tekerrür eden konuşmalar soh-
betler yapmış, saha gözlemlemesi
yapmış bir insan olarak iddia
ediyorum ki, 20. ve 21. yüzyılın
en organize ve en sofistike terör
örgütü, Fetullahçı Terör Örgü-
tü'dür. 
FETÖ kurucuları örgütlenmenin
ana modelini Cizvit Keşişleri ya-
pılanması merkez alan, günümüz
sofistike örgütlerinden El Kaide

ile DAEŞ'in Türkiye versiyonunu
oluşturmuşlar. 
El Kayda'nın teorisyeni, kurucu
babası Filistinli Abdullah Az-
zam'ın Türkiye'de de yayımlanan
Cihad Günlüğü isimli kitabında
bu yapılanmanın şifreleri bulu-
nuyor. 
Çok özetlersek, örgütlenme mo-
deli El Kaide'nin "salkım üzüm
modeli"ni merkez alırken, ile-
tişim, sevk ve idare Cizvit Keş-
işleri yöntemine çok benzemek-
tedir.  Aynı şekilde yine İngiliz-
lerin 20 yüzyılda İslam ülkele-
rinde kurduğu bir iki terör ör-
gütünün modellerinden de ör-
nek alınmış.
Böylesine karmaşık bir algoritma
sistemi ile kurulan Paralel Yapı'nın
oluşturduğu tehdit ve tehlike,
maalesef Türkiye'nin özellikle iş
dünyası, ilmiye sınıfı ile sivil bü-
rokrasisi tarafından tam olarak

görülmüyor.  Görünen o ki, ordu
yönetimi de bu tehlikenin far-
kında değil. Zaten farkında ol-
saydı  yarbay Karslıoğlu ve yüz-
lerce subay ile generalini bu terör
örgütüne kurban vermezdi. As-
keri istihbaratın namusu olan
GES Komutanlığındaki operas-
yona göz yummazdı.

Paralel Çete'nin casuslukla suç-
ladığı GES Komutanlığı'ndaki
bu özel birime sadece GES
Komutanı ile 5 kişinin içe-
riye girme yetkisi var.
Birimin her santimi
kameralarla takip
ediliyor. Subayların
ofisleri dahi 24 saat
esasına göre ka-
mera ile izleniyor. 
Yarbay Karslıoğ-
lu'nun görevi ol-
maması halinde Si-
ber Güvenlik konu-
sunda çalışmalar yü-
rütür ve bu çalışmaları
sıralı sicil amirlerinin bilgisi
dahilinde yapmaktadır. Amacı:

Milli yazılımlarla hem dışa ba-
ğımlı olmaktan kurtulmak hem
de siber güvenliği tamamen milli
hale getirmek. Çünkü Tamer
yarbayın görevi  bilgi güvenliğini
sağlamak ve kriptoları çözmek.
Rütbesi belki küçüktür ama ifa
ve icra ettiği görev bütün ordu-
ların güvenliği için birincil de-
recede önemli bir faaliyettir. 
Yarbay Karslıoğlu, belki de kendi
sonunun başlangıcı olan bir işe
girişir: Milli yazılımı kendi bi-
rimlerinde gerçekleştirmeye baş-
lar ve bu alanda hayli mesafe
kat eder. Öyle bir safhaya gelinir
ki, Türk ordusunun kendine has
özgün bir kriptoloji sistemi işler
durumdadır artık. Ordunun krip-
toloji sistemine siber sızma veya
saldırı neredeyse imkansız hale
gelir. Bu durum birilerini rahatsız
eder ve o yapının Türkiye uzantısı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün polis

kanadı devreye girer. kurguladığı
senaryo ile Ordunun namus
odası olan GES Komutanlığı'na
maalesef girerler. 
Ve Yarbay Karslıoğlu ile ekibi
doğduklarına pişman edilirler.
O kapkaranlık günlerin adliye
safhasını şöyle anlatıyor güzide
Yarbay:
"Beşiktaş Adliyesi’ndeki sorgu
esnasında sözde örgüt üyeleri ile
ilk defa tanışma imkanım ol-

muştu. Sorgudan önceki gün et-
rafıma bakıyor ve tanıdık kimse
görememenin verdiği derin yal-
nızlığa üzülürken bu nasıl bir
örgüt diye düşünüyordum. 
Ortam, herkesin aynı anda ya-
şadığı ortak bir halüsinasyonu
andırıyordu. O an için tek dü-
şüncem örgüt suçlaması ile bir
araya getirilmiş insanların mut-
laka bir ortak yönü olması ge-
rektiğiydi. Tanıştığım insanlara
hangi birlik ve görevden olduk-
larını sorduğumda, birkaç saat
içerisinde ortak noktayı bulmayı
başarmıştım. 

"Tanıştığım herkes TÜBİTAK'ın
kriptoloji projeleri dahil, silahlı
kuvvetlerin MİLLİ PROJELE-
RİNDE görev alan insanlardı.

Fakat asla anlayamadığım du-
rum; benim sohbet esnasında
birkaç saat içerisinde ulaştığım
sonuca Genelkurmay yetkilile-
rinin yıllarca ulaşamamış ol-
masıdır.
Sorgudan sonra tutuksuz yar-
gılanma kararıyla görevime dön-
düğümde o dönemin GES Ko-
mutanı Mustafa KÜÇÜKAYAN
paşamdan derhal askeri savcının
gelerek üzerimize atılan suçla-
malarla ilgili soruşturma baş-
latmasını talep etmiştim. Zira

amiri olduğum kısımda iki de-
niz astsubayım da aynı da-

vada benzer mesnetsiz
suçlamalara maruz

kalmışlardı. 
Ülkenin bekasını il-
gilendiren bir ko-
nuda casusluk gibi
ciddi bir iddia ile
suçlanmış bir kı-
sımda ilk önce Ge-

nelkurmay’ın tepki
göstermesi gerekti-

ğine inanıyordum. Be-
nim için şaşırtıcı olan;

soruşturma isteğimizin, Ge-
nelkurmay tarafından davaya

müdahil olmama sebebiyle ka-
bul edilmemiş olmasıdır. Kendisi
de başka bir davada mağdur
olan Genelkurmay İstihbarat
başkanı İsmail Hakkı Pekin ge-
neralim dahil olmak üzere sıralı
amirlerimizin bize söylediği şey
ise: 'Sizin suçsuz olduğunuzu
biliyoruz. Çalışmaya devam
edin.' olmuştur."
Ancak kazın ayağı öyle değildir.
Yazılımları, projeleri tamamen
millileştirmeye çalışan her biri
kendi alanında birer dahi olan
subaylar tek tek tasfiye edildiler
ve yerlerine yeni atamalar ya-
pıldı.
General Mustafa Küçükayan
daha fazla dayanamadı görevi
bıraktı. İsmail Hakkı Pekin ile
Genelkurmay Başkanı İlker Baş-
buğ hapse girdi. 

Türk ordusu tarihinin en karanlık
ve en utanç verici sayfalarının
yazıldığı bu dönemde General
Müjdat Gezen GES Komutanlı-
ğına getirilirken, Genelkurmay
Başkanı da değişmişti. 
Ve ondan sonra Paralelin güçlü
olduğu yargı sistemi dahi suçlu
bulamadığı bu subaylar ne oldu
da yeni komutanlar tarafından
suçlu bulundu ve tasfiye edildiler?
Zaten yarbay Tamer Karslıoğ-
lu'nun da kafasını kemiren bu
sorudur:
"Bizim suçsuz olduğumuzu bilen
komutanlarımız görevlerinden
alındıktan sonra yeni gelen ko-
mutanlarımız ne oldu da bizim
suçlu olduğumuza kanaat getir-
diler bilmiyorum? Kurumlar ki-
şilere kaim değildir. Hafızası ol-

mayan kurumlar ise çökmeye
mahkumdur. Yeni komutanla-
rımızın göreve gelmesinden belli
bir süre sonra bir gün şube mü-
dürüm Albay Cem Üstünel beni
yanına çağırarak; Kara Kuvvet-
leri’nden bir ekibin kendisinden
bana düşük sicil vermelerini is-
tediğini ifade etti. Aynı talep
GES komutanı Erkan Başkanı
Erhan Sürüm Albayıma da ya-
pılmıştır. Aslında bu durum bariz
bir şekilde kanuna da aykırı değil
midir? Davası devam eden bir
subay için neden sicil amirlerine
baskı yapılır?"
Ancak yarbay Karslıoğlu'nun
sicil amirleri de onurları için
canlarını verecek rikkat ve onura
sahip subaylardır. Hiç biri or-
dunun yüz akı olan bu dahi su-
baya düşük sicil vermez. Yani
Paralel baskılara boyun eğmezler.  
Bunun üzerine Kara Kuvvetleri
Personel Daire Başkanlığı, GES
Komutanlığı’ndaki sicil amirlerine
uyguladığı baskılarına yanıt ala-
mayınca aniden Kara Kuvvetleri
Lojistik Komutanlığı’na tayin
ederler yarbay Karslıoğlunu. 
Facia burada bitmiyor. Tamer
yarbay, yeni görev yerimde ça-
lışmaya başladıktan kısa bir süre
sonra da artık GES Komutanlığı
da MİT’e devredilmiş ve devirden
önce amiri olduğu kısım ise lağ-
vedilir. 
Böylece yıllarca terörle mücadele,
kripto çözme, siber güvenlik gibi
konularda çalışma yapmış ve bu
sahada NATO standartlarının
dahi üstüne çıkan bu subayların
ürettiği milli projelere ordunun
ihtiyacı kalmamış oluyor. Yani
ordu yine arka portları meşkuk
yabancı yazılımlara mahkum bı-
rakılır.
Ve yarbay Karslıoğlu, haklı olarak
şu soruyu soruyor:
"Bir amiri silahlı kuvvetlerden
atabilirsiniz, personelini de sü-
rebilirsiniz, fakat kısmın neden
lağvedildiğini nasıl açıklayabi-
lirsiniz? Bir bölük komutanı gö-

revden alınıp silahlı kuvvetlerden
atıldığında bölük lağvedilir mi?
Yoksa yerine başka bir bölük

komutanı mı görevlendirilir?"

Bu, kanaatimce ihanettir. Eğer
orduda hain, casus, alçak ve na-
mussuz aranıyorsa, bu sistemi
çökertenlerin arasına baksalar
çok net göreceklerdir. Bu namuslu
çocukları sürgün ettirenlere bak-
mak lazım. TSK'nın en güzide
kripto subayını Lojistiğe "süren"le-
rin arasındadır hain. 
O hainler, Albay Cem Üstünel
ile GES Komutanlığı Erkan Baş-
kanı Albay Erhan Sürüm'den
bizim namuslu subaylarımıza
düşük sicil vermesini isteyenlerdir.  

Bu yazdıklarım bir ihbardır. Ve
Genelkurmay Askeri Savcılığı
veya Genelkurmay Askeri Yargı
sistemi eğer paralelin kontrolünde
olmadığını ispat etmek istiyorsa,
bu basit denklemin üstüne git-
meli. İmzaları, kararları ve uy-
gulamaları ile her türlü alçaklığı,
ihaneti ve namussuzluğu sergi-
leyenleri bulup ayıklamalıdır.
Cem Üstünel ile Erhan Sürüm
ile Lojistik Komutanlığı'ndaki
amiri Cumhur Cidal albaylardan,
şerefli bir Türk subayının sicilini
bozma baskısını yapan alçakların
isimlerini bir an önce öğrenmek
ve haklarında yasal işlem baş-
latmak zorundadır. Bunu yap-
madığı sürece Genelkurmay As-
keri Savcılık makamı benim, bi-
zim, bu kurumların sahibi ve
vergileri ile sponsorları olan bu
milletin gözünde hep meşkuk
bir kurum olarak kalacaktır.
Peki Türk ordusunun bu güzide
subayı yarbay Tamer Karslıoğ-
lu'na ne mi oldu? 
Paralel Yapı FETÖ'nün sivil yar-
gıda yaptığı kurgunun birebir
aynısı ile; NÖBETÇİ MAH-

KEME KARARI ve OY BİR-
LİĞİ İLE meslekten ihraç edilir.
Hem de sivil yargıda henüz
suçlu bulunmamışken. Böylesi
durumlarda yargıda oy birliği
olmaz. Bu tür davalardaki "oy
birliği" Yüzbaşı Dreyfus Dava-
sı'nda olduğu gibi bütün dava-
larda hep başka bir "birliği" akıl-
lara getiriyor:
Cemaat Birliği
Çete Birliği
FETÖ Birliği...
Bu millet Moğol tufanlarını, Haçlı
saldırılarını, Acem alçaklıklarını
kaç kere atlattı. Anglo Sakson
uşağı olan ağlak, sümüklü bir
baş hainin çetesinin ısırmasını
mı savamayacak?
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İtibarı beş paralık edilen Subay (2)
Yarbay Karslıoğlu, belki de kendi sonunun başlangıcı olan bir işe girişir: Milli yazılımı kendi birimlerinde gerçekleştirme-
ye başlar ve bu alanda hayli mesafe kat eder. Öyle bir saaya gelinir ki, Türk ordusunun kendine has özgün bir kriptoloji

sistemi işler durumdadır artık. Ordunun kriptoloji sistemine siber sızma veya saldırı neredeyse imkansız hale gelir.

O hainler, Albay Cem Üstünel
ile GES Komutanlığı Erkan
Başkanı Albay Erhan
Sürüm'den bizim namuslu
subaylarımıza düşük sicil
vermesini isteyenlerdir.  
Bu yazdıklarım bir ihbardır.

Ergenekon davasında karar

Eğer orduda hain, 
casus, alçak ve namussuz 

aranıyorsa, bu sistemi çöker-
tenlerin arasına baksalar çok
net göreceklerdir. Bu namus-
lu çocukları sürgün ettirenle-

re bakmak lazım. TSK'nın 
en güzide kripto 
subayını Lojistiğe 

"süren"lerin arasındadır 
hain.

Her şey bir kalemden çıkmış

General Mustafa Küçükkayan


