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       Adresini tespit edemedim. 
 
ARZ EDĠLEN MAKAM  : DÜZCE NÖBETÇĠ CUMHURĠYET 

SAVCILIĞI 
 
Sayın Savcım; 
 
10.11.2013 tarihinde Twitter portalı üzerinde SANCAKTAR DERGĠSĠ adlı tüzel 
Ģahıs @sancaktardergi adlı hesabından ATATÜRK’ün manevi hatırasına 
hakaretvari twit’ler atmıĢtır. 
 
Ben görebilmeniz için adı geçen derginin attığı twit‟leri aynen kopyaladım. 
 
Sayın Savcım; 
 
AĢağıda bu hesabın görüntüsünün CAPS‟ini  (Ekran Görüntüsü) aldım ve dikkatinize 
arz ediyorum.  
 
Yine aynı Ģekilde www.tercumaniahval.com sitesinde derginin yöneticisi Hakan 
Albayrak‟ın yazdığı yazıyı da aĢağıda dikkatinize arz ediyorum. 
 

http://www.tercumaniahval.com/


 
 
 



YAZININ LĠNKĠ : http://www.tercumaniahval.com/sancaktar-dergisi-
hakan-albayrakin-basyazisi/ 

SANCAKTAR DERGĠSĠ HAKAN ALBAYRAK’IN BAġYAZISI 

(Yeni yayına girecek olan Sancaktar‟da yer alan Hakan ALBAYRAK‟ın baĢyazısı. Bu 
önemli bir geliĢme çünkü Anadolu Ajansında devlet memurluğuna giren H.ALBAYRAK 
müslüman camiada boĢluğu hissedilen bir isim oldu ve hep arandı neticede Eylül 
ayında çıkacak bir derginin çıkıĢına ön ayak oldu ve Ģimdi yeniden aramızda) 

Hürriyet, Adalet, Ġttihad-ı Ġslam 

                                                           *                      

KovulmuĢ Ģeytandan Allah‟a sığınarak baĢlayalım, Rahmân Ve Rahîm Allah‟ın adıyla: 

“Atatürkçülük” ve “Kemalizm” denilen Ģeylere külliyen karĢıyız. 

Bunların Arap, Fars, Kürt vs. versiyonlarına da karĢıyız. 

“Lailaheillallah”ın gereği olarak putların yıkıldığı, diktatörlüklerin mahvolduğu ve kula 
kulluk dayatmalarının sona erdiği bir Ġslam dünyası istiyoruz. 

Müslim veya gayrimüslim, herkes için hürriyet ve adalet peĢindeyiz. 
Zulme uğrayan herkesin –isterse kendi din kardeĢimizin zulmüne uğrayan kâfir 
olsun- imdadına koĢmak gerektiğine inanıyoruz. 

Ġttihad-ı Ġslam idealine bağlıyız. 

Federasyon, konfederasyon, Avrupa Birliği, Amerika BirleĢik Devletleri ve elbette 
Osmanlı gibi modellerden ve tecrübelerden istifade ile, günümüz Ģartlarına uygun bir 
“hilafet”in nasıl tesis edilebileceği üzerinde kafa yoruyoruz. 

Irk, ulus ve mezhep taassubunun ümmet deryasında boğulduğunu görmek için yanıp 
tutuĢuyoruz. 

Bununla beraber her ırk ve mezhebin kendine münhasır özelliklerle var olmasını, 
hiçbir baskıya ve kısıtlamaya maruz bırakılmadan varlığını sürdürmesini ümmet için 
bir zenginlik telakki ediyoruz. 

Emperyalizme ve Siyonizm‟e karĢı mücadele azmindeyiz. 

Yunan komünistlerinden Latin Amerika‟daki hür kiliselere kadar dünyadaki bütün 
faĢizm ve emperyalizm aleyhtarı çevrelerle dayanıĢmaya hazırız. 

Anti emperyalizm kisvesi altında (isterse gerçekten anti emperyalizm adına olsun) 
masum insanların incitilmesini ise reddediyoruz. 

http://www.tercumaniahval.com/sancaktar-dergisi-hakan-albayrakin-basyazisi/
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Öte yandan, emperyalistlere haĢa ilahi güçler atfedilmesinden nefret ediyor ve 
onlarla ilgili komplo teorilerinden ziyade kendi projelerimizi konuĢup 
olgunlaĢtırmamız gerektiğini düĢünüyoruz. 

Hikâyenin merkezine emperyalistleri değil kendimizi yerleĢtiriyoruz. 

Türkiye‟deki mevcut değiĢim rüzgârını ve Arap çoğunluklu ülkelerde esen devrim 
rüzgârlarını emperyalistler üzerinden değil kendi üzerimizden okuyor ve bize bu 
günleri gösterdiği için Rabbimize Ģükrediyoruz. 

Kendi kendilerini ululayıp duran sahte ilahların aĢağılık saltanatlarını yerin dibine 
batırarak insanlık haysiyet ve Ģerefini ayağa kaldıran Arap, Berberi, Kürt ve Türkmen 
sokaklarını coĢkuyla selamlıyoruz. 

Kelimenin tam anlamıyla “Lâ Ġlâhe Ġllallah”, kula kulluğa son! 

Bu devrim hareketlerinin esası budur. 

Gerisi -emperyalist tezgâhlar dahil- teferruattır. 

ġafak söküyor, yepyeni bir gün baĢlıyor arkadaĢlar. 

Bu yeni günün dergisini çıkarmak için yola çıkmıĢ bulunuyoruz. 

Elinizdeki yayın, inĢaallah Eylül veya Ekim ayında piyasaya çıkacak olan haftalık 
Sancaktar dergisinin tanıtım broĢürü hükmündedir. 

Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi‟l hayr. 

*** 
Sayın Savcım; 
 
SANCAKTAR DERGĠSĠ YÖNETĠCĠSĠ Hakan Albayrak‟ın baĢka bir yazısını aynen 
dikkatinize arz ediyorum. 
 
Hakan Albayrak yazısında ATATÜRK‟ün devrilmesi gerektiğini beyan ediyor ve 
Ata‟mıza “DĠKTATÖR” diyerek aĢağılıyor. Yazının blog‟da yayınlandığı tarih 
29.Mart.2013 olarak görülüyor. 
 
Blog‟da yazdığına göre bu Ģahıs adı geçen yazı nedeniyle Ģu anda bir kovuĢturma da 
geçirmekteymiĢ. 

YAZININ BAġLIĞI : 

Sancaktar Dergisi, Mustafa Kemal Devrilmeli ! 
 
YAZININ LĠNKĠ : http://millicumhuriyet.wordpress.com/2013/03/29/sancaktar-
mustafa-kemal-devrilmeli/ 
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Mustafa Kemal Devrilmeli! 

“Hürriyet ve adalet için ayağa kalkan Tunus’lular Mısırlılar Libyalılar 
Yemenliler baĢlarındaki diktatörleri bir bir devirirken, biz 75 sene evvel 
ölmüĢ olan bir diktatörün önünde eğilmeye devam ediyoruz. YETER!” 

 “KovulmuĢ Ģeytandan Allah’a sığınarak baĢlayalım, Rahmân Ve Rahîm 
Allah’ın adıyla. Esselamu Aleykum. “Atatürkçülük” yahut “Kemalizm” 
denilen davaya külliyen karĢıyız. Bunun Arap, Kürt vs. versiyonlarına da 
karĢıyız. “Lailaheillallah”ın gereği olarak putların yıkıldığı, diktatörlüklerin 
mahvolduğu ve kula kulluk dayatmalarının sona erdiği bir Ġslam dünyası 
istiyoruz.” 

Sancaktar Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Albayrak, derginin söz konusu 
sayısı hakkında, bir suç duyurusu üzerine soruĢturma baĢlatıldığının, 2 Emniyet 
görevlisi aracılığıyla iletildiğini söyledi. 

Albayrak, soruĢturmanın, derginin kapağına alınan, „Hürriyet ve adalet için ayağa 
kalkan Tunuslular, Mısırlılar, Libyalılar, Yemenliler, baĢlarındaki diktatörler bir bir 
devirirken, biz 75 sene evvel ölmüĢ olan bir diktatörün önünde eğilmeye devam 
ediyoruz. Yeter! Mustafa Kemal devrilmeli‟ baĢlıklı yazıya iliĢkin olduğunu ifade etti. 
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Sayın Savcım; 
 
Aynı dergi 10.Kasım.2013 tarihinde AKĠT GAZETESĠ‟nde aĢağıdaki ilanı vermiĢtir. 
 

 
 



 
Sayın Savcım, 
 
Derginin atmıĢ olduğu twit’leri yorumsuz olarak aynen aktardım. Ama 
görebileceğiniz gibi bu tüzel Ģahıs attığı twit’lerde 5186 no’lu Atatürk’ü 
koruma kanununa muhalefet etmiĢtir. 
  
Tabi bu durumu en iyi siz takdir edersiniz. 
 



Sayın Savcım; 
 
Atatürk biz Türkler için önemli bir devlet adamıdır. Bu nedenle onun manevi 
hatırasına sahip çıkmak tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarının asli görevidir. 
 
Mutlaka benden daha iyi bilirsiniz ama ben burada 5186 nolu kanunu izninizle 
hatırlatmak isterim. 

ATATÜRK ALEYHĠNE ĠġLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN 

Kanun Numarası: 5816 

Kabul Tarihi: 25/07/1951 

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/07/1951 

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7872 

Madde 1 - Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip 
eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beĢ yıla kadar ağır hapis cezası 
verilir. 

Yukarki fıkralarda yazılı suçları iĢlemeye baĢkalarını teĢvik eden kimse asıl fail gibi 
cezalandırılır. 

Madde 2 - Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu 
olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle iĢlenirse 
hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. 

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak iĢlenir veya bu suretle 
iĢlenmesine teĢebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır. 

Madde 3 - Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen 
takibat yapılır. 

Madde 4 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 5 - Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Sayın Savcım; 
 
ġahsın atmıĢ olduğu bu twit’ler Atatürk’e kalben ve ebediyen bağlı bir 
Türk genci olarak beni ciddi oranda yaralamıĢtır. Aynı zamanda ben bu 
Ģahsın attığı twit’lerin kazara olmadığını aksine bilerek ve isteyerek 



attığını düĢünüyorum. Yani bence burada kastı aĢan bir durum değil 
tamamiyle kasıt bulunmaktadır. Ama takdiri sizindir. 
 
Sonuç olarak, bu tüzel Ģahsın ve tüzel Ģahıs yöneticilerinin attığı bu 
twit’ler ile 5186 no’lu Atatürk’ü koruma kanununa muhalefet ettiğine 
inanıyorum ve ilgili kanun maddelerince cezalandırılmasını talep 
ediyorum. 
 
Saygılarımla arz ederim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erkut ERSOY 
ERGENEKON DAVASI TUTUKSUZ SANIĞI ve 
Ata‟sına ebediyen bağlı Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı 
11.11.2013  


