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Muammer Aksoy cinayeti : 

Karanlıkta çeyrek yüzyıl 
 

 

 

24 Ocak 2014 günü, Uğur Mumcu cinayetinin 21. yılında aşağıdaki yazıyı ADD web sitemizden 

yayımlamıştık : 

 

AYDIN CİNAYETLERİ STRATEJİSİ ve 21. ADALET-DEMOKRASİ HAFTASI 
http://add.org.tr/index.php/makaleler/1266-ayd-n-cinayetleri-stratejisi-ve-21-adalet-demokrasi-haftas  

5 yıl önce 24 Ocak 2009′da İstanbul’da Maltepe ADD’de verdiğimiz konferans, 

 

Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy cinayeti odaklı idi. 

 

Bu cinayetleri sorguluyor ve günümüze bağlayarak geleceği yordamaya çabalıyorduk. 

21. Adalet ve Demokrasi Haftası’nın bu son gününde, ADD Kurucu Genel Başkanı 

ve ülkemizin yurtsever, yiğit, devrimci aydını, Anayasa hukuku uzmanı  

Prof.Dr.Muammer Aksoy‘u sonsuz bir minnet ve özlemle anıyoruz. 

Bu gün saat 13:00′te Cebeci mezarlığında O’nu ziyaret ettik. 

Bir avuç idik.. 

ADD Genel Merkezi adına Genel Başkan Yard. (H. E. Altınışık), Türk Hukuk Kurumu adına  

Başkan Yardımcısı ve (Av. H. Süha Okay) ve CHP Uşak Milletvekili Av. Dilek Akagün Yılmaz 

kısa konuşmalar yaptılar.. İlk 2 konuşma şablon, klişe idi.. 

 

Ama Dilek hanım “gladyo” ve “kontrgerilla” dan söz etti.. Cinayetlerin altında bu yapılanmaların 

yer aldığını vurguladı sağolsun.. Yoksa biz çalışmayan mikrofonu kapacak ve birilerini rahatsız 

etme pahasına da olsa birkaç tümce ile asıl söylenmesi gereken bu tümceleri kuracaktık.. 

 

Türk Hukuk Kurumu’nun kurucusu ve uzun yıllar (40 yıl!) başkanlığını yaparak gerçekten 

kurumlaştırdığı bu seçkin derneğin saygın “babası”! 

1961 Anayasası’nın bilim kurulu başkanı.. 

1950′ler ortasında, DP iktidarında Türkiye petrollerinin ulusal kalması ve korunması için  

her şeyini ortaya koyan çetin hukukçu.. 

Kardeşi Prof. Dr. Muzaffer Aksoy. İstanbul Tıp Fakültesinin uluslararası ünlü Hematoloji  

(Kan hastalıkları) hocası.. Bizim tıbbiyeden hocamız ve sonra -lütuflarıyla- dostumuz..  

Ayakkabı işleklerinde (atelyelerinde) Benzen’in lösemi / aplastik anemi yaptığını kanıtlayan 

ve Uluslararası İş Sağlığı-Meslek Hastalıkları Bernardino Ramazzini Ödülü sahibi,  

alçakgönüllü eşsiz  hekim ve bilim insanı.. 

Amerikan Anayasa Mahkemesinde, ABD işçi sendikalarının bilim tanığı.. 

 

2 kardeş ülkemize ve insanlığa değerbiçilmez katkılar sundular. 

İkisi da ATATÜRK AŞIĞI ve EVLADI idiler.. 

http://add.org.tr/index.php/makaleler/1266-ayd-n-cinayetleri-stratejisi-ve-21-adalet-demokrasi-haftas
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Çünlü ATATÜRK CUMHURİYETİ’nin ürünü olduklarının bilince idiler.. 

Atatürk Cumhuriyeti kurulmasa idi bu konumlara erişmeleri söz konusu olabilir miydi? 

70 yaşını geçmiş bir insanı evinin önünde ensesine 2 kurşun sıkarak arkadan vurmak 

ne anlama gelmektedir ?! 

Türkiye Cumhuriyeti bir çadır beyliği midir ki; 

 

Kendi ülkesinde, yurttaşının can güvenliğini sağlayamamakta ve aradan çeyrek yüzyıl zaman 

geçmesine karşın Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy.. vd. cinayetleri aydınlat(a)mamaktadır? 

31 Ocak 1990 ve de 31 Ocak 2014.. 24. yılı bitirdik. 

Yuh olsun,, 

 Yazıklar olsun devletin yetkili makamlarında oturanlara ve  

24 yıldır cinayeti aydınlatmayanlara.. ! 

 

2 seçenek vardır bu sorunun yanıtı için : 

1. Ülkenizin olağanüstü zaafiyetini kabul eder, paşa paşa “çatlarsınız”; 

2. Ülkenizin bu cinayetlerde derin uzantıları ile parmağının olduğunu kabul eder, 

her şeyinizle isyan eder; çıldırırsınız.. 

 

Her 2 durum da kabul edilemez.. 

“İnsanlık onuru işkenceyi yenecek..” diye haykırdık yıllarca.. 

 

İnsan aklı karanlığı yırtacak, özgürlükçü demokrasiyi er ya da geç kuracak.. 

 

Katiller ve ortakları en azından tarihe, uygar insanlığın vicdanına hesap verecek 

ve mahkum edilecekler. 

 
 

Tüm bunlar Türk Ulusu’nun Devrim İktidarında olacak.. 

Örn. Türkiye ivedi işlerden biri olarak NATO’dan çıkacak; kontrgerilla - gladyo örümceklerini  

yurt dışına sürecek ve işleyeni bilinen (faili meçhul!?) cinayatleri hem durduracak hem hepsini 

aydınlatıp yargıda hesabını soracak.. 

Muammer Aksoy cinayeti 24üncü; 

Uğur Mumcu cinayeti 21. yılında zaman aşımına sokuldu! 

http://ahmetsaltik.net/arsiv/2013/01/Muammer_Aksoydan_uyari.jpg
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“Adalet ve Kalkınma Partisi” ymiş… 

 

Breh breh breh… 

Adaletinizi mi sevsinler; zulümlerinizi mi? 

Kalkınma masallarınızı mı; ülkeyi borca boğan balonlarınızı mı ? 

 

Yatak odasında 1,8 m adam boyunda 6-7 çelik kasa dolusu Dolarlarınızı mı ?? 

Ve bu paranın İmam Hatip Lisesi yapmak üzere bağış olduğunu zırvalayan yüzü kızarmaz 

yalancılarınızı mı?? Bu bağış neden TL değil ve yasal olarak açılmış bir hesapta değil? 

Hangisini ve nerenizi?? 

12. yılı iktidarınızın.. 

Madımak kurbanlarının avukatlarını Bakan yaptınız, dava zaman aşımına girdi.. 

Uğur Mumcu cinayeti de o yolda, 20 yıllık zaman aşımı süresi doldu, doldurdunuz..! 

Aksoy cinayetinde de.. Ama yalnızca şimdilik.. 

*9-ğ*9-ğeBelki bir süre daha.. 

TBMM’yi -ve de Çankaya’yı- noter gibi kullanan iktidarınız neden kılını kıpırdatmaz?? 

Çankaya neden Devlet Denetleme Kurulunu devreye sokmaz?? 

 

Devr-i iktidarınızdaki yüzlerce faili meçhul (gerçekte işleyeni bilinip saklanan!) cinayetlerin 

dökümünü CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu önceki yıl açıkladı. 

 

 Sizi Yüce Allah bile bağışlayamayacak ey sorumlu AKP’liler.. 

 Sizleri de; bile bile susan ve desteğini sürdüren suç ortaklarını da.. 

 

Yüreğimiz yanık, 

Bu haftalarda yıllardır için epey konferans verdik. Bunlardan birinin power point yansılarını 

size sunuyoruz. Lütfen erişkeyi (linki) tıklar mısınız ?? 

Çok kapsamlı ve belgesel bir çalışma.. 200′e yakın dolu dolu yansı içeriyor, 2 dosyaya böldük. 

Arşivlemenizi, paylaşmanızı öneririz.. 

1_UGUR_MUMCU’yu_Anma_ve_Gunumuz_Sorunlari_24.1.2009 

2_UGUR_MUMCU’yu_Anma_ve_Gunumuz_Sorunlari_24.1.2009 

 

Bir de, Selda Bağcan’ın içimizi dağlayan sesi ile UĞURLAR OLSUN’u dinlemek ister misiniz?? 

 

01-UGURLAR OLSUN 

  + 

 

Sevgi ve saygı ile. 

24.1.14, Ankara 

Dr. Ahmet Saltık 

ADD Bilim Danışma Kurulu Yazmanı 

www.ahmetsaltik.net  

http://ahmetsaltik.net/arsiv/2013/01/1_UGUR_MUMCU%E2%80%99yu_Anma_ve_Gunumuz_Sorunlari_24.1.2009.pptx
http://ahmetsaltik.net/arsiv/2013/01/2_UGUR_MUMCU%E2%80%99yu_Anma_ve_Gunumuz_Sorunlari_24.1.2009.pptx
http://ahmetsaltik.net/arsiv/2013/01/01-UGURLAR-OLSUN.mp3
http://www.ahmetsaltik.net/
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