
GAZiOSMANPASA’NIN
VATAN NOBETi

Kalbi YorumlarKalbi Yorumlar



GA Z İ O SMAN PA Ş A’ N I N / V A T A N  N Ö B E T İ



GA Z İ O SMAN PA Ş A’ N I N / V A T A N  N Ö B E T İ GA Z İ O SMAN PA Ş A’ N I N / V A T A N  N Ö B E T İ

Tasarım Baskı Cilt 

Gaziosmanpaşa Belediye

Başkanlığı Adına Sahibi:

Hasan Tahsin Usta

Koordinatör:

Zekeriya EROĞLU
Başkan Yardımcısı

Editör:

Serdar KIZILDAĞ

ISBN:

978-605-86384-3-3

Art Director

Cüneyt Gürler 

Gaziosmanpaşa Belediyesi

www.gaziosmanpasa.bel.tr

İstanbul

Kalbi Yorumlar

K albi Yorumlar



Önce 28 Şubat zindanlarından tek 

kişinin burnunu kanatmadan çekip 

çıkarttın bu milleti. Bin yıl süreceği 

iddia edilen o karanlık dönem on yılını 

tamamlamadan tarihin çöplüğüne 

atıldı sayende. Sonra IMF ve diğer 

uluslararası para baronlarına rehin 

düşmüş ülkemizi rehinden kurtararak 

dünyaya parmak ısırtan bir şekilde 

baştanbaşa imar ettin. Daha sonra 

parlayan bir yıldız haline gelen bu 

devleti cumhuriyetimizin  100. yılında 

lider ülke konumuna getirmeyi birinci 

hedef olarak seçtin. Yola çıktığın 

günden bu yana açık, gizli sayısız 

suikast ve komploya maruz kaldın. 

En yakınında olanların bile ihanetine 

uğradın. Yılmadın, korkmadın, 

eğilmedin. Diklenmedin, dik durdun. 

Milletle yürüdüğün kutlu yolda; 

‘Durmak yok, yola devam’ dedin. 

Bu milletin, bu vatanın, bu devletin 

düşmanları 15 Temmuz 2016 akşamı 

düğmeye bir kez daha bastılar. Adları 

Ahmet, Mehmet de olsa, üzerlerinde 

bu milletin milli üniforması da bulunsa, 

asla milletimizin bir parçası olmaya 

layık olmayan düşman güçler, fiilen 

silahlarımızı da gasbederek topyekûn 

bir işgal saldırısı başlattılar. Bizzat 

sizi ve mensubu olduğunuz aziz 

milletimizi; bu milletin devletine 

ait bütün kurumlarını, bu milletin 

‘Peygamber Ocağı’ diye adlandırdığı 

göz bebeği, şanlı ordusunu.. Yoğun 

bir ateş taarruzuyla topyekûn ortadan 

kaldırmaya ve ceddimizin kanlarıyla 

sulanmış bu vatanı işgal etmeye 

kalkıştılar. Bir kez daha doğruldun. 

Milletinin önüne düşüp ‘Yürü’ dedin. 

Yürüdün, millet peşinden yürüdü. 

Allah’ın inayetiyle bir kez daha bu 

işgal güçlerini alt ederek vatanın ve 

milletin kurtuluşuna öncülük ettin. 

İşgal güçlerini zillete düşürdün. 

Başkomutan’lığında tarih bir kez daha 

yeniden yazıldı. 

Milli Kahraman! 

Bu millet sana minnettarlığını ifade 

ediyor. 

MİLLİ KAHRAMAN;

RECEP TAYYİP ERDOĞAN



Anadolu’nun yiğit evladı!

Uzun süren bakanlık döneminizde Türkiye’miz inanılmaz başarılara imza attı. Muazzam başarılarla 

dolu bir geçmişi bırakıp İzmir’den aday olduğunuzda sadakatin ve davaya bağlılığın ne olduğunu 

bir kez daha gösterdiniz bize. 

Sonra Başbakan oldunuz. Daha koltuğunuza oturmadan Türkiye’miz tarihinin en büyük ihanetiyle 

karşılaştı.

İşgalcilere boyun eğmediniz. O karanlık gecede bu millet, ilk rahatlamayı sizin sesinizi 

duyduğunda yaşadı. Siz ‘Devletimiz ve hükümetimiz bütün kurumlarıyla işinin başındadır’ 

dediğinizde milletin kalbinde umut yeniden tazelendi.

Başkomutanının talimatıyla bir ay meydanlarda sabahlara kadar Vatan Nöbeti tutan milletimizin 

hep yanında oldunuz. 

Türkiye’miz bu hain işgal harekatını püskürttü. Bunda, aziz milletimiz ve muazzam bir siyasi 

liderlik gösteren Başkomutan’ımız Recep Tayyip Erdoğan kadar, hiç şüphesiz sizin katkınızın 

değeri de hiçbir şeyle ölçülemez.

Türkiye’yi darbecilere teslim etmediniz. Tarih sizi gelecek nesillere hep Demokrasi Kahramanı 

olarak hatırlatacak. 

Aziz milletimiz adına şükranlarımızı arz ediyoruz. 

MİLLETİMİZ SİZİ
UNUTMAYACAK
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TAKDİM

Ülkemiz ve milletimiz 15 Temmuz 2016 gecesi kanlı bir çete eliyle yapılan kalkışmaya ma-

ruz kaldı. Bu kalkışma bir darbe olmanın ötesinde, açık bir işgal girişimiydi.

Bugün çok iyi anlıyoruz ki, bu şer çetesi, 28 Şubat tiyatrosuyla bu milletin 100 yıllık kaza-

nımını bir sahneyle silip süpüren çetedir. Bu şer çetesi, milletten yüzde 50 oy almış AK Parti’yi 

kapatmaya kalkışan çetedir. Bu şer çetesi, Gezi olaylarını yönlendirerek Türkiye’mizi bir iç 

savaşa sürüklemeye çalışan çetedir. Bu şer çetesi, PKK ile işbirliği yaparak, bin yıllık kardeşli-

ğimizi yeniden inşa etmek için yürütülen barış ve kardeşlik sürecini berhava eden çetedir. Bu 

şer çetesi, Türkiye’mizi 2023 yılında dünyanın en saygın on ülkesi arasına sokmak için canla, 

başla çalışan AK Parti iktidarını devirmek için 17/25 Aralık tiyatrosunu sahneye koyan çetedir. 

Bu şer çetesi, ülkemizin ana muhalefet partisini şantajlarla dizayn etme tiyatrosunu oynayan, 

diğer muhalefet partimizi çeşitli oyunlarla ele geçirmek için çırpınan çetedir.

Bu alçaklar, bu hainler, bu vatan-millet düşmanları Peygamber Ocağı dediğimiz, gözbe-

beğimiz mesabesinde tuttuğumuz silahlı kuvvetlerimizin içine yuvalandılar. Anadolu’nun, te-

miz, saf, mazbut, inançlı evlatlarını dini duygularını istismar ederek FETÖ örgütünün bir kuk-

lası haline getirdiler. Ve bu kuklalarla 15 Temmuz gecesi şehit kanlarıyla sulanmış vatanımızı 

işgale kalkıştılar.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları dolduran kahraman 

milletimiz, sadece bu kanlı işgal girişimini önlemekle kalmadı, yine Başkomutanlarının çağrısı 

doğrultusunda bir ay süreyle sabahlara kadar vatan nöbeti tuttu.

Bu işgal kalkışmasını üstün bir siyasi liderlikle önleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan’a, TBMM’ni derhal toplayarak bombaların altında milli iradeyi ayakta tutan Meclis 

Başkanımız İsmail Kahraman’a, işgalcilere boyun eğmeyerek dimdik duran Başbakanımız Bi-

nali Yıldırım’a ve kabine mensuplarına, Peygamber Ocağı tanımına uygun davranan kahraman 

askerlerimize ve emniyet mensuplarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz.

15 Temmuz gecesi vatanımızı işgal edenlere karşı göğsünü siper ederek şehadet mer-

tebesine ulaşan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Vatanımıza sahip çıkarak yeni bir 

tarih yazan aziz gazilerimize minnet duygularımızı kıyamete kadar sürdüreceğiz.

Kalkışmanın kısa bir özeti ile ilçemizde vatan nöbeti tutan kardeşlerimizin anı defterine 

yazdıkları notları içeren bu kitabı 15 Temmuz’un hatırası olarak aziz şehitlerimize ve gazileri-

mize ithaf ediyoruz.

HASAN TAHSİN USTA
BELEDİYE BAŞKANI



15 TEMMUZ BİR İŞGAL DENEMESİYDİ

15 Temmuz 2016 gecesi, devlete sızan, halkı kandıran, devletin birlik ve bütünlüğünü 

dinamitlemeye yeltenen bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızı gördük. Cemaat ve hizmet gibi 

değerli kavramları kullanarak, İslam’ı kendi çıkarlarına alet eden FETÖ, o gece hiçbir tevile 

yer bırakmayacak şekilde gerçek suratını bütün çirkinliğiyle hepimizin gözüne soktu. O gece, 

cemaat ve hizmet kavramlarını haince kullanan bu uluslararası terör örgütünün yüce dinimizi, 

kendi çirkin ve korkunç emelleri için kullanmaktan çekinmediğini ağır bir bedel ödeyerek 

gördük. Yabancı mihrakların uşağı olmaktan çekinmeyen bu kirli örgüt, yüce milletimizin ba-

ğımsızlığına darbe vurmaya, İslam’ın son kalesi Türkiye’mizi işgal etmeye kalkıştı. O gece bir 

şeye daha tanıklık etti bu millet: Demokrasinin gerçek hamisi olduğunu iddia eden dış güçler, 

Türkiye’de milletle birlikte demokrasiye de kasdeden bu örgüte yönelik en ufak bir kınama 

mesajı bile açıklamadan ‘tarafları itidale çağırıyoruz’ türünden bir saçmalıkla FETÖ’nün kendi 

ellerindeki bir kukla olduğunu da itiraf etmiş oldular.

Şurası muhakkak ki FETÖ’nün kalkışması Erzurumlu bir mollanın dini cehaletinden kay-

naklanan bir mesele değildir. Bu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık gündeme 

getirdiği ‘Üst Akıl’ın Türkiye’ye diz çöktürtmek için kalkıştığı bir çılgınlıktır. Bu üst akıl sadece 

İsrail, ABD, İngiltere ve Almanya gibi devletlerin istihbarat örgütler değil, aynı zamanda onla-

rın bizatihi kendi derin devletleridir.

...

Türkiye’de aklı başında olup da Siyonizm’in arz-ı mevud projesinden haberdar olmayan 

kişi bulamayız. Bu proje, kahir ekseriyetini Yahudilerin oluşturduğu Siyonizm’in varlık sebebi-

dir. Bir başka ifadeyle Siyonizm, arz-ı mevud için ortaya çıkmıştır.
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Türkiye’mizi de içine alan ‘Vadedilmiş Topraklar’ Siyonizm’in taht-ı himayesine girecek, 

Mescid-i Aksa’da Süleyman Mabedi yeniden inşa edilecek ve seçilmiş 120 bin Siyonist bütün 

dünyayı tek din-tek devlet olarak yönetecek. Bugün sadece İsrail’deki Yahudilerin nüfusu bile 

bunun fersah fersah üzerindeyken, neden 120 bin seçilmiş Siyonist? Çünkü öyle inanırlar. 

Armageddon diye adlandırdıkları son büyük savaşta insanlık kan denizinde boğulurken, se-

çilmiş 120 bin Yahudi Siyonist, gökyüzüne kaldırılacak ve oradan büyük savaşı seyredecekler. 

Bu büyük savaş bizim topraklarımızda, Amik Ovası’nda yaşanacak. 

Feraha çıkarıldıkları ve refaha erdirildikleri her dönemde nimete küfürle karşılık veren ve 

Allah’a isyan eden Yahudiler, tahrif ettikleri Tevrat’ı akıllarınca şifrelemişler, bütün bu söyle-

diklerimizi de o şifrelere dayandıran bir ideoloji olarak ortaya koymuşlar ki, işte bu ideolojinin 

adı Siyonizm’dir.

Birinci Cihan Harbi’nin görünür başka sebepleri olsa bile, harp bu arz-ı mevud hedefinin 

tahakkuku için çıkartılmıştır. Babil’den beri iki yakası bir araya gelmeyen ve dünyanın her ya-

nına dağılmış Yahudileri ‘Vadedilmiş Topraklar’da yeniden bir araya getirmek için yürütülen 

mücadelenin başarısını engelleyen tek şey, Söğüt’te bir çadırdan bir imparatorluk çıkartan 

Osmanlı’ydı. Son çare olarak, Sultan Abdulhamid’in huzuruna çıkıp para karşılığı toprak talep-

leri de reddedilince Basel’de topladıkları kongrede önemli bir karar aldılar: Osmanlı ortadan 

kaldırılacaktı.

Bunun için 1. Cihan Harbi’nin fitilini ateşlediler. En iyi bildikleri silah olan ırkçılığı cepheye 

sürdüler. İçerdeki işbirlikçilerini harekete geçirdiler. Osmanlı’nın parçalanıp taksim edilmesi 

konusunda müttefik olunca da savaşı sonlandırdılar. Artık Müslümanların elindeki ‘Kutsal Top-

raklar’a en önemli maşaları olan İngilizleri yerleştirmişlerdi. Şimdi Yahudileri rahatlıkla oraya 

taşıyabilirlerdi. Yahudiler gelmekte nazlandılar. Onların ‘Tanrıyı kıyamete zorlamak’ gibi bir 

aceleleri vardı ve bu yüzden de 2. Cihan Harbi’nin fitilini ateşlediler. Bu savaşla birlikte hem 

çizdikleri yeni sınırları tahkim ettiler, hem de dünyanın diğer bölgelerindeki Yahudileri taciz 

ettirerek ‘Kutsal Topraklar’a göçü hızlandırdılar. Nihayetinde de görünür bir Yahudi devletinin 

ilanını sağladılar. Fakat onların asıl güç ve devletleri, hep İngiltere ve ABD olmaya devam etti.

Osmanlı’nın bakiyesi olarak sadece biz kaldık. Biz, Marmara’dan Fırat/Dicle’ye uzanan ve 

üç denizin arasına sıkışmış bir avuç toprakta tutunmaya gayret ettik. Tutunduk ve bir koçbaşı 

olarak, ‘Vadedilmiş Topraklar’ın en önemli bölümü olan Fırat/Dicle arasını savunmaya devam 

ettik. Siyonistlere göre burası düşmediği müddetçe ne ‘Vadedilmiş Topraklar’da Siyon hâki-

miyeti kurulabilecek, ne de Tanrı kıyamete zorlanabilecekti.

Bu topraklarda 1920’den beri başımıza gelmeyen kalmadı. Ekonomik yoksunluk, Ermeni 

sorunları, Kürt sorunları, iç savaşlar, suikastler, darbeler birbirini kovaladı.
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Taşeron savaşlarını sürdüren terör örgütleri yeni yeni yöntemlere başvurarak bir an evvel 

hedeflerine varmak için zulüm üzerine zulüm yapıyorlar. Bizim Türkiye olarak 15 Temmuz ge-

cesi yaşadıklarımız bunun en açık örneğidir. Her şeyin bir adım ilerisini tanımlamak için kullan-

dığımız ‘yeni nesil’ kavramını artık terör biçimleri için de kullanmaya başladık. Bu yaşananlara 

yeni nesil terör demek mümkün. Üstelik bu, sadece bizim için değil, bütün dünya için çok ciddi 

bir tehdit. Çünkü Siyonizmin ‘tek dünya devleti - tek dünya dini’ ideali ile, FETÖ’nün ‘kainat 

imamlığı’ ve İbrahimi Dinler’ safsatası arasındaki paralellik oldukça dikkat çekicidir.  

Eski muhiplerinden Prof. Dr. Ahmet Keleş diyor ki, bir gün Pensilvanya’da 5. katta  otur-

duğu yerden ayağa kalkan bu sözde imam ‘bir gün buralara gelebileceğimizi hayal edebilir 

miydiniz?’ diye sordu. Peşinden de yanındakilere dünyanın çeşitli ülkelerini bağışlayacağını 

söyledi. Sana Kazakistan’ı, sana Kırgızistan’ı.. sana bilmem nereyi bağışlayacağım diyerek 5. 

kat mensuplarını taltif ediyordu.’

Gülen’in kendisi de bir sohbetinde yanındakilere hitaben, ‘İktidarı devirmek nedir ki? Bre 

ahmak o bir anlık bir şeydir. Ben bunu 20 yaşından beri planlamışım. Bir gün gelecek değil 

iktidarı, ben, devleti paçasından tutarak tepetaklak devireceğim’ şeklinde konuşuyor. Onun 

‘dinlerarası diyalog’ adındaki saçma teorisi İslam’da olmadığı gibi, Hıristiyanlık ve bilinen Ya-

hudilik içinde de yoktur. Bu proje sadece Siyonizm’in ‘tek devlet, tek din’ anlayışının inşası 

için hazırlanmış bir projedir. O, bu projenin gerçekleşmesi için kullanılan bir piyondan ibarettir.

YENİ GÖREV NATO’NUN

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra Varşova Paktı dağıldı. Bu pakt dağılınca düşman-

sız kalan NATO da bir nevi anlamsızlaşmış oldu. O güne kadar komünist düşman kuvvetlere 

karşı bir müdafaa ve taarruz gücü olarak tanımlandırılan NATO bundan sonra ne işe yaraya-

caktı? Acaba bu kuruluş da mı feshedilmeliydi? Tabi ki hayır! İpleri elinde tutanlar kararlarını 

çoktan vermişlerdi. Verilen bu kararı zamanın İngiltere Başbakanı Thatcher’ın ağzından açık-

lamakta gecikmediler:

‘Her şey düşmanıyla kaimdir. Düşmanı olmayan durağanlaşır ve çöker. Şimdi NATO’nun 

düşmanı kalmadığına göre ona yeni bir düşman bulmalıyız. Aramaya gerek yok. Bu düşman 

hazırdır; o da İslam.’ 

Bundan kısa bir süre sonra dünyayı kasıp kavuracak terörist eylemlerin başladığı yeni 

sürece girildi. Teröristler belliydi ve hemen hepsi İslam coğrafyası kökenliydi. 

Her türlü melaneti işleyen, ya da işletilen bu terör örgütleri üzerinden  İslam’ı tanımlamak 

için yoğun bir propaganda dönemi yaşandı. 11 Eylül 2001’de New York’taki DTM binalarına 

yapılan terör saldırıları işin adını koymalarına büyük katkı sağladı. Zamanın ABD Başkanı Bush 

dünyayı ikiye böldü:

‘Biz ve onlar’

‘Artık yeni bir Haçlı Savaşı başlamıştır. Bu savaşta ya yanımızdasınız, ya da karşımızda.’

1990’larda start alan İslam coğrafyasına yönelik saldırılar 2001 olayından sonra hız kazan-

dı. Bazen terörü bertaraf etmek, bazen gerçekte olmayan kimyasal silahları yok etmek, bazen 

de halkına zulmeden despotları devirerek ora insanlarını cici demokrasiye kavuşturmak (!) için 

İslam coğrafyasının dört bir yanını işgal ettiler. Kendi beslemeleri olan çağdaş teröristler bu 

işgallerin gerçekleşmesinde hep müteharrik güç olarak çıktı karşımıza.

Teröristler hep sözde Müslümanlardı ama terörün tarumar ettiği ülkelerin tamamı İslam 

ülkesiydi. Günümüz stratejistleri  Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bugüne kadar yaşanmış 

olan savaşları ‘vesayet savaşları’ olarak adlandırıyor. Bunun adına ‘taşeron savaşları’ demek 

de mümkün. Artık kıtalar arası mesafeleri kat etmek zahmetine katlanmıyorlar. Öteki kıtadan 

bu kıtaya ne binlerce asker, ne de tonlarca mühimmat indirmenin maliyeti de yok onlar için. 

Şimdi savaşı her birinin kuruluşuna bizzat katkı ve destek sağladıkları terör örgütleri eliyle 

yapıyorlar. Çok büyük maliyetlerle kıtalar arası mühimmat nakletmenin ve yine kendi büt-

çelerinden büyük maliyetlerle imal ettikleri bu mühimmatları İslam ülkelerinin üzerine boca 

etmenin ekonomik yükünden kurtuldular. Şimdi silah sanayileri harıl harıl çalışıyor. İmalatlarını 

tatlı karlarla teröristlere satıyorlar. Ayrıca kendilerinin bir damla kanlarının akmasına da rızaları 

yok; besleme teröristler onların yerine bu işi görüyor. Yani eskilerin deyimiyle, derenin kuşunu 

derenin taşıyla vuruyorlar. Sömürdükleri, kazandıkları da cabası.

ADIM ADIM GELDİLER

Daha önceki tarihlerde Ergenekon ve Balyoz adıyla askerî yetkililere karşı yapılan kimi 

operasyonlar sonucu bu davalara konu olanlar görevlerinden uzaklaştırıldı.  Darbede adı ge-

çen isimlerin birçoğu özellikle Ergenekon süreci ile birlikte önü açılarak Yüksek Askerî Şû-

ra’da terfi etmişti. Darbeyi yapan ekibin başında olduğu iddia edilen Albay Muharrem Köse, 

Ergenekon kapsamındaki ‘internet andıcı’ soruşturmasında tutuklanan eski Genelkurmay Adli 

Müşaviri Tümgeneral Hıfzı Çubuklu’nun yerine 2011 yılında adli müşavir olarak atanmıştı. Bu-

nunla birlikte darbe teşebbüsünde rolü olduğu iddia edilen Orgeneral Akın Öztürk, Balyoz 
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BAŞKOMUTAN EMİR VERDİ, TÜRKİYE AYAĞA KALKTI

CUMHURBAŞKANIMIZ 15 TEMMUZ GAZİLERİNİ ZİYARET ETTİ
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operasyonu sonrasında birçok komutanın tutuklanmasının ardından 2013 yılında Türk Hava 

Kuvvetleri komutanlığı görevine getirilmişti. İddialara göre, TSK’nın Gülen Hareketi ile ilişkili 

general ve amiralleri Yüksek Askerî Şûra sonrası emekli edeceğinin belli olması üzerine Öz-

türk darbe girişimini başlattı. 

Gazeteci Ahmet Şık’ın istihbarat kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Türk Silahlı Kuv-

vetlerindeki Gülen Hareketi kadrolarına yönelen soruşturmalarla ilgili 16 Temmuz 2016 sabahı-

nın erken saatlerinde operasyonların ilk dalgasının yapılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda 

İzmir askeri casusluk davası kumpas soruşturmasın savcısı Okan Bato’nun şüpheli listesinde 

komuta kademesindeki birçok rütbeli askeri yetkiliyi kapsayan gözaltı kararı verilmiştir. Savcı 

Bato’nun, ağustos ayında toplanacak olan Yüksek Askerî Şûra’dan önce operasyonların baş-

latılması önerisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylanmıştı. Bununla 

birlikte gözaltı kararları ve yapılacak operasyonlarla ilgili Genelkurmay Başkanlığına bilgi ve-

rilmek suretiyle onay alınmıştı. Bu karara göre 16 Temmuz 2016 tarihinde sabah 04.00’da ope-

rasyonlar başlayacaktı. Aralarında darbe girişimine kalkışanların da bulunduğu, haklarında 

gözaltı kararı verilen tüm askerler teknik takip altındaydı. 15 Temmuz günü gündüz saatlerinde 

teknik izleme yapan Millî İstihbarat Teşkilatı olağan dışı bir hareketlilik gözlemlendiğini rapor 

etmiş fakat bu hareketliliğin ne olduğunun anlaşılamadığı ifade edilmiştir. 15 Temmuz gecesi 

ise darbe girişimi yaşandı. 

Darbeye neden olan gelişmeler arasında Türkiye dışı aktörlerin bulunduğu iddiaları da 

ortaya atıldı. İran İslami Şûra Meclisi Başkanı Ali Laricani’nin danışmanı Hüseyin Şeyhülislam, 

darbe girişiminin nedenlerinden birisinin Türkiye’nin Suriye iç savaşına dair politikasını değiş-

tirmesi olduğunu iddia etti. İran Dinî Lideri Ali Hamaney de darbe girişiminin Amerika Birleşik 

Devletleri tarafından tasarlanıp hazırlandığına dair güçlü şüphelerin bulunduğunu söyledi.  

Konuya ilişkin ortaya atılan iddialardan bir diğerine göre de bu darbe, Gülen Hareketi’nin top-

lum üzerinde egemenlik kurmak isteği ve buna yönelik olarak askeri darbe ile iktidarı ele geçirme 

çabasıdır. Bu iddiaya göre; cemaat mensupları devletin anayasal kurumlarında önemli yerlere ge-

tirilecek ve sonraki süreçte devleti bu kişilerin bağlı olduğu cemaat yöneticisi Fethullah Gülen ve 

onun talimatı doğrultusunda hareket eden ‘baş yüceler’ idare edecekti. Savcı Serdar Coşkun’un 

darbe öncesinde hazırladığı ve basında ‘FETÖ iddianamesi’ olarak adlandırılan iddianamede “Ce-

maat imamları, gizli emellerini gerçekleştirmek, yani devleti tamamen ele geçirerek, istedikleri 

siyasal sistemi kurabilmek için faaliyete geçerek darbe senaryosunu ortaya koymuşlardır.” değer-

lendirmesi yapılmış, Gülen Hareketi’nin her kurum ve kuruluşa kendi mensuplarını yerleştirmeyi 

amaçladığı savunulmuştur. Yine aynı iddianamede bu yöntemin daha önce Ruhullah Humeyni 

tarafından da kullanıldığı, bir siyasî parti olmadan, seçime girmeden, yetiştirdiği kamu görevlilerini 

kendine bağlayıp itaat ettirerek ve buna paralel olarak oluşan fedakarlık kültürü altında seçilmişlik 

duygusuna dayanarak devleti teslim almayı amaçladığı ifade ediliyor.
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NEDEN AZGINLAŞTILAR: GÜÇLÜ TÜRKİYE İSTENMİYOR

1990’ların Türkiye’si kendisini olduğu gibi bugünlere taşımış olsaydı belki de bugün ta-

rihinin en büyük ihanetiyle karşılaşmış olmayacaktı. Yeni milenyumla birlikte devletimiz en 

azından psikolojik olarak yeniden tanımlandı. Misak-ı milli sınırları içerisine hapsedilmiş eski; 

boyun eğen, edilgen ve sermaye imparatorluğunun toplama hortumları olan Dünya Bankası 

ile IMF’nin boynuna tasma taktığı bir ülke olarak mevcudiyetimizi sürdürmeye razı olsaydık en 

fazla, Cumhuriyet döneminde karşılaştığımız darbeler gibi bir darbeye maruz kalırdık. Oysa 

15 Temmuz 2016 gecesinde karşılaştığımız olay, benzer bir darbe olarak karşımıza çıkmadı. O 

gece karşılaştığımız, milli servetimizle güç bela edindiğimiz tanklarımızın, toplarımızın, savaş 

uçakları ve gemilerimizin hainler tarafından ele geçirilerek ülkemizi işgale yeltenen bir kalkış-

maydı.

Bu işgal kalkışmasında TBMM acımasızca bombalandı. Türkiye’nin en seçkin birliği, dev-

letin başı olan Cumhurbaşkanını öldürmek için görevlendirilip gönderildi. Özel Kuvvetler’in 

karargahı acımasızca vuruldu. Cumhurbaşkanlığı makamına bombalar yağdırıldı. Genelkur-

may Karargahı işgal edildi. Bütün bunlar, ülkemizin işgal edilerek bölünüp parçalanması üzeri-

ne kurulmuş bir tezgahla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor.

Türkiye’nin olması gereken yer neresidir? Biz yıllarca olmamız gereken şeyin  Yeniden 

Büyük Türkiye olduğuna dikkat çektik. Bu gün toplumsal mutabakat buna Yeni Türkiye diyor. 

Eski Türkiye; sindirilmiş, güdülen ve edilgen bir toplumdan başka bir şey koymuyordu bu top-

rakların üzerine. Yeni Türkiye ise ‘millet’ kavramını güncelledi, onu baştan inşa etti ve bugün 

geçmişte olduğu gibi, Türkiye dendiği zaman ta Afrika uçlarına kadar bir aidiyet duygusunun 

yeşermesini sağladı. Bu ülkeye takılan her çelme, bir tek şey için yapılıyor: Yeni Türkiye’nin 

inşası akamete uğrasın!..

Yeni milenyuma girilirken Türkiye önüne önemli bir hedef koydu. Bu hedefin adı Yeni 

Türkiye’dir.

Milletimiz son onbeş yılında geçmiş yüz yılına eşit bir gelişmeye imza attı.  Onbeş yılda 

toprağın üstü otobanlarla nakış nakış işlendi. Denizin altından iki kere geçildi. Antalya’nın 

suyu Kıbrıs’a ulaştırıldı. Enerji havzaları Avrupa’ya bağlandı. Nükleer enerji santrallerinin inşa-

sına başlandı. Uydularımız uzaya yerleştirildi. Artık milli denizaltımız, milli tankımız, milli insan-

sız hava araçlarımız var. Sivil ve askeri milli uçaklarımızı semalarla buluşturmak için gün sayı-

yoruz. Dünyanın ismini dahi unuttuğumuz uzak diyarlarından gelen imdat çığlıklarına yardım 

yetiştiriyoruz. IMF’e borç veriyoruz. Dünyanın en büyüklerini yapıyoruz. Teknoloji satıyoruz..

Yani, o arz-ı mevud hayali güdenlere ‘Bir dakika! Artık biz geri döndük’ diyoruz. 

Yani, bölgesel uşaklığı reddedip, küresel güce adaylığımızı koyuyoruz.

İşte filmin koptuğu yer!

Onlar da bize ‘size dünyayı zindan ederiz’ diyorlar.

15 TEMMUZ ÖRTÜLÜ CIA DARBESİDİR: Melahat Kemal, Timeturk’te yazdığı makale-

sinde ‘Darbe girişiminin ardında, görünenin ve medyaya yansıtılanın dışında çok önemli bir 

nokta var: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir yandan Gülen hareketini tasfiye etmeye çalışırken 

diğer yandan bölgede gerçekleştirdiği geniş kapsamlı jeopolitik değişim.’ dedikten sonra je-

ostrateji uzmanı F. William Engdahl’ın globalresearch’ta yayımlanan makalesinden derleme 

yaparak şu değerlendirmelerde bulunuyor:

Darbe girişimi, Erdoğan’ın son zamanlarda gerçekleştirdiği ‘geniş kapsamlı jeopolitik de-

ğişime’ bir tepkiydi. Bu kalkışma Türkiye’de CIA’ye sadık olan ağlar tarafından gerçekleştirildi. 

Çaresizlik içinde aceleyle gerçekleştirilmiş bir girişimdi. Bu yüzden iyi şekilde planlanmamıştı.

GÜLEN, CIA’İN MALIDIR: Türkiye’de gerçekleşen darbe girişimi, Türk ordusunda Gü-

len’e sadık askerler tarafından gerçekleştirildi. Gülen ise %100 CIA’in malıdır. Pensilvanya’da 

yaşayan Gülen’e, CIA’in eski yöneticilerinden Graham Fuller ve ABD’nin Ankara büyükelçisi 

tarafından yeşil kart ve güvenli bir ikametgah sağlandı.

Gülen, Türkiye’de rejim değişikliği gerçekleştirmek üzere siyasal İslam’ın bir silahlı örgüt 

haline getirilmesi için yaklaşık on yıldır CIA tarafından kullanılmakta.

Son zamanlarda gerek Erdoğan’ın gerekse Türkiye hükümetinin dış siyasette ortaya koy-

duğu gelişmeler, Obama yönetimini huzursuz etti.

Erdoğan’ın Rusya ile arasını düzeltme ve Rusya-Türkiye boru hattı ile Rus gazının Yuna-

nistan sınırına kadar getirilecek olması; İsrail ile arasını düzelterek Doğu Akdeniz havzasında 

etkin bir rol üstlenmek üzere olması; yine Rusya ile Suriye meselesi üzerine görüşüp Esed’i 

devirmek için etkin bir görev üstlenmiş olması Ortadoğu’da hakimiyet kurmaya çalışan Oba-

ma’yı çok rahatsız etti. 

Erdoğan’ın dış siyasetteki son hamleleri Obama için büyük bir jeopolitik hezimet anlamı-

na geldi.

Darbe girişiminin başlamasının ardından Erdoğan kameralar karşısına çıktı ve olanların 

Gülen’in kalkışması olduğunu söyledi. Bu sayede zaten şüphelendiğimiz bu durumdan yani 
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Gülen’in darbe girişiminde bulunmasından artık emin olduk.

İşte o saatlerde Gülen’in başarısız olacağı belli olmuştu ki, 16 Temmuz’da da yenildiği 

kesinleşti. Gülen’in darbe girişiminin başarısız olması CIA’in yüzüne atılmış bir yumurtaydı.

CIA’in girişimi eline yüzüne bulaştırması üzerine bu pisliği temizlemek üzere Obama ve 

NATO “demokratik olarak seçilmiş Erdoğan’ı dostça kucaklıyoruz” açıklamalarında bulundu. 

Aynı CIA, bu açıklamaları 2014 yılında Ukrayna’nın demokratik yollarla iktidara gelmiş baş-

kanı için yapmamış aksine kendi planladıkları Ukrayna darbesi ile Rusya ve AB’nin arasını açma-

ya yönelik çalışmalarda bulunmuştu.

Washington yönetiminin küresel siyaseti kapsamında NATO’da Türkiye’ye çok ihtiyacı var; 

özellikle Ortadoğu’nun petrol ve doğal gaz akışı için. 

Darbenin başarısız olma sebeplerinden biri işte bu ihtiyaçtı. Obama ve şürekası bu yüzden 

Erdoğan’a yeniden yanaşmayı tercih etmiştir. Buna istihbarat literatüründe ‘hasar kontrolü” denir.

Darbe girişimi sırasında Graham Fuller ile çalışmalar yapan ve 1998 yılında Roma’da Öca-

lan’ı ziyaret eden ekipte yer alan Henri Barkey’in Büyükada’da bir otelde darbenin gelişimini 

izlediği de kayıtlara geçti. Henri Barkey’in ABD’de CIA ve FBI destekli FETÖ örgütü Rumi Fo-

rum’da etkin şekilde görev aldığı biliniyor.

SİYASİ LİDERLİĞİN GÜCÜ

Bugün artık çok iyi anlaşılıyor ki, dış güçler Gülen’i hep bir koçbaşı olarak kullanmışlar. Sinsi 

ve hain bir elle sadece devletin değil, milletin de kılcal damarlarına kadar sızdılar. Bu öyle hain 

bir tuzak ki, bir yandan günü geldiğinde Gülen eliyle devlet ‘paçasından tutulup tepe taklak çev-

rilecek’ bir yandan da onu savunmasız bırakmak için milletin inanç dünyası tar-u mar edilecek.

Örgütün temellerinin atıldığı zamandan günümüze kadar güdümlü devlet adamlarımız tara-

fından sürekli kollanıp korunan bu fravuni şebekenin gerçek bir ihanet çetesi olduğunu gören 

ilk devlet adamımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Çevresini bile ikna etmekte zorlansa da Baş-

bakanlığı döneminde başlattığı mücadeleyi bir an bile duraksamadan Cumhurbaşkanlığı esna-

sında da sürdürmeye devam etti. 14 Temmuz’da dahi O’nun FETÖ hakkında söylediklerini şaka 

ya da abartı zannedenler, 15 Temmuz gecesi nasıl bir yapıyla karşı karşıya olduklarını şaşkınlıkla 

izlediler.



2 6 2 7GA Z İ O SMAN PA Ş A’ N I N / V A T A N  N Ö B E T İ GA Z İ O SMAN PA Ş A’ N I N / V A T A N  N Ö B E T İ

15 TEMMUZ HAİN SALDIRISINDA BOMBALANAN MECLİSİMİZ BAŞBAKAN YILDIRIM, GAZİ ZİYARETİNDE
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Televizyonlar alt yazılarında askerlerin köprüleri kapattığını, anlaşılmaz bir şeyler olduğu-

nu duyururken, geride şapkasını alıp gitmeye hazırlanan binlerce insan vardı. Erdoğan sevda-

lısı birkaç insan sokağa çıkıyor, birkaç insan da başını pencereden çıkartıp sokağa bakıyordu. 

28 Şubat’tın çırılçıplak, kaderiyle baş başa bıraktığı milyonları, elinden tutup selamet sahiline 

çıkartan kişi Erdoğan’dı. İşte o milyonlar dahi evlerinde derin bir sessizliğe bürünmüş yeni bir karanlık 

dönemin düdüğünün çalmasını bekliyordu.

Beklenen o korkunç düdük çalmadı. O ihanet habercisi olacak düdüğün yerine küçücük telefon 

ekranından bir kez daha Erdoğan’ın gür ve yiğit sesi duyuldu: ‘Hepiniz meydanlara çıkın. Ben de 

çıkıyorum. Allah’ın izniyle, milletten güçlü olanı yoktur!’

Bu inançlı ses o gece inanılmaz bir etki yaptı. Evlerin kapısı bir bir açılmaya başladı. Sönen ışıklar 

yandı. Bir anda sokaklar elleri bayraklı insan seliyle çağlamaya başladı. Bu devletin gerçek sahibi 

olan millet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son beş yıldır hançeresini parçalayarak tek başına söylediği 

tehlikeyi bütün çıplaklığıyla görmüş, O’nun tek cümlesiyle ellerindeki bayraklarla tankların, topların 

önüne dikilmişti. Sadece Erdoğan sevdalıları değil, kalbinde vatan sevdası olan 7’den 70’e herkes 

O’nun etrafında kenetlendi. Bu millet o gece üzerlerine bomba yağdıran F-16’ları adeta elleriyle dur-

durdu. O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği siyasi liderlik, FETÖ adlı PDY’nın  

bütün planlarını alt üst etti.

DARBENİN KISA ÖZETİ

Aslında Fethullah Gülen, bu darbenin sinyallerini 17-25 Aralık girişiminin hemen peşinden ver-

mişti. Fakat Erdoğan’ın uyarılarına kulak tıkandığı, hala ‘cemaat’ ve ‘hizmet’ kavramları tedavülde 

olduğu için Müslüman milletimiz bu sinyali ıskaladı. FETÖ’nün emniyet ve yargı ayağını oluşturan 

çete 17 Aralık 2013’te darbe teşebbüsünde bulununca bardak taştı. Erdoğan büyük bir kararlılıkla bu 

çetenin peşine düştü. Kurşun askerlerinin bir bir yakalandığını gören Gülen, büyük bir panik yaşıyor-

du. İşte o panik içerisinde bir ‘sulh’ çağrısı yaptı: 

‘Sulhta hayır vardır!’

Millet iyi niyetle yaklaştı ve bu Kur’ani çağrının FETÖ dilindeki anlamını kavrayamadı. Oysa Gü-

len bu sözcükleri özenle seçmişti. Bu onun dilinde Kur’ani bir çağrı değil, yaklaşan darbenin şifreleriy-

di. Her şey üst akıl tarafından planlanıp onun kafasına yerleştirilmişti. Ona kalan, bu planı şifreleyerek 

haşhaşi taifesine iletmekten ibaretti. Konseyini çoktan kurmuştu bile: Yurtta Sulh Konseyi!

Bu öyle sinsi hazırlanmış bir plandı ki, hem Kur’an’a atıf yatılıp (Sulhta hayır vardır) Müslümanlar 

uyutulacak, hem Mustafa Kemal Atatürk’e atıf yapılıp (Yurtta sulh, cihanda sulh) ordunun tamamı 

derin bir büyünün etkisine sokulacaktı.

Gerçekte Türkiye’yi işgal planı olan 15 Temmuz 2016 askerî darbe girişimi darbeciler tarafından 

‘Yurtta Sulh Harekâtı’ diye adlandırıldı. İşgal planı 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı 

Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından 

gerçekleştirilmek istendi.

İşgalciler hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesinde hem de TRT’de yayın-

lanan bildiride ordunun yönetime el koyduğunu ifade ederek ülkede sıkıyönetim ve sokağa 

çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladılar.

Süreç, İstanbul’daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün askerler tarafından 

kapatılması ile başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın çağrısıyla 

bir kısım milletvekilleri Meclis’e koştu. Yaklaşık 100 kadar milletvekilinin Meclis’te bulunduğu 

sırada F-16 savaş uçakları Meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört kez bombaladı. 

Ankara’nın Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na bombalama girişiminde 

bulunulsa da başarılı olunamadı, Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Genelkurmay Başkanı 

Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal 

ve Jandarma Kuvvetleri Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından re-

hin alındı.

Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk’te FaceTime ara-

cılığı ile gerçekleştirdiği bağlantıda halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve ha-

valimanlarına çıkmaya davet etti. Çağrının ardından, Türkiye’nin tüm illerinde darbe karşıtı 

protesto gösterileri düzenlendi.

16 Temmuz sabahı, halkın topyekün direnişi ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel 

Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı ve 

askerler silahları ile birlikte teslim oldu. 

FETÖ/PDY’nin tertiplediği askerî darbe girişiminin ardından İstanbul Bakırköy Cumhuriyet 

Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun anayasal 

düzene karşı suçlar kapsamında yer alan ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Mec-

lisini ve Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü 
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AZİZ MİLLETİMİZİN TANKLAR ÜZERİNDE ŞANLI DİRENİŞİ
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düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs’, ‘hal-

kı, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine karşı silahlı isyana tahrik’ ve ‘cumhurbaşkanına suikast’ 

suçlarından soruşturma başlatıldı. 21 Temmuz’da Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından anayasanın 120. maddesi gereğince üç ay süreyle 

olağanüstü hâl ilan edildi.

Darbe hazırlığında olunduğuna dair 15 Temmuz 16:00’da istihbarat edinen Millî İstihba-

rat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar 

Güler’e ilk bilgilendirmeyi gerçekleştirdi. 17:30’da gerçekleştirilen ayrıntılı bilgi paylaşımı son-

rasında durumun ciddi olduğu değerlendirmesinde bulunuldu ve hava sahasının kapatılması, 

tüm askerî hareketliliğin yasaklanması, Kara Havacılık Okulunun öncelikli olarak teftiş edilme-

si gibi tedbirler alındı. 16 Temmuz 03:00’da harekete geçmeyi ve 06:00’da sıkıyönetim ilan 

etmeyi planlayan cuntacılar ise planlarının deşifre olmasının ardından girişimlerini öne çekti. 

15 Temmuz 2016, saat 22:00 civarında Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 

bir grup Jandarma Genel Komutanlığı mensubu tarafından araç trafiğine kapatılırken iddiaya 

göre aynı sıralarda Orgeneral Akın Öztürk’ün emriyle 4. Ana Jet Üs Komutanlığındaki 141. 

Filo’dan kalkan F-16 tipi savaş uçakları ile destek kuvvet olarak jandarma ve kara havacılığa 

bağlı AH-1 SuperCobra tipi helikopterler Ankara üzerinde alçak uçuş yapmaya başladı. Aynı 

zamanda savaş uçaklarının uzun süre havada kalmasını sağlamak amacıyla da İncirlik Hava 

Üssü’nden havada yakıt ikmali yapılmasını sağlayan KC135R tanker uçaklar görevlendirildi. 

Bu sıralarda Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar rehin alındı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Or-

general Abidin Ünal ile bazı üst düzey Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları zapt altına alarak 

bilinmeyen bir yere nakledildiler. Saat 22.30 civarlarında ise Emniyet Genel Müdürlüğü tara-

fından tüm emniyet mensupları göreve çağırıldı. Aynı sırada Millî İstihbarat Teşkilatı binasına 

askerî helikopterden ateş açıldı, buna teşkilat mensupları tarafından uzun namlulu silahlar 

ile karşılık verildi. Bunlara karşın emniyet kuvvetleri darbeci askerlerin içerisinde bulunduğu 

Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesine giden yolları kapattı. İstanbul’da ise Atatürk Havalimanı, 

hava trafik kontrol kulesini kontrol altına alan 1. Ordu Komutanlığına bağlı askerlerce sadece 

iniş yapacak uçaklara izin verilmesi kaydıyla hava trafiğine kapatıldı.

Askerî hareketliliğe paralel olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin e-posta adresinden akredite 

basın mensuplarına “ülke yönetimine bütünüyle el konulmuştur” şeklinde mesaj gönderildi. 

Aynı zamanda askerler tarafından zapt altına alınan TRT ekranlarında Yurtta Sulh Konseyi adı-

na darbe bildirisi okundu ve bunu Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesinden yapılan 

sıkıyönetim ilanı ile sokağa çıkma yasağı takip etti. 

Saat 23.00 sıralarında Başbakan Binali Yıldırım telefonla bağlandığı televizyon kanalın-

dan halka seslenerek bunun hiyerarşi dışında bir grup tarafından yapılan ‘kalkışma’ olduğunu 

açıklayarak, devletin bütün kurumlarıyla görevde olduğunu ve hainlerin hak ettikleri cezayı 

alacaklarını duyurdu.

Saat 23.25 dolaylarında İstanbul’da Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binası 

zırhlı askerî araçlar ile kuşatılırken yine askerlerce İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bulunan 

polislerin silahlarının alınmasına teşebbüs edildi. Ankara’da da olaylara müdahale etmek üze-

re hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Daire Başkanlığının binası iki 

F-16 savaş uçağı tarafından bombalandı.

15 Temmuz gecesi saat 23.00 sıralarında AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci tara-

fından SMS kanalıyla parti üyelerine partinin il, ilçe başkanlıklarında toplanma ve tepki göster-

me çağrısı yapıldı. Darbe girişimi sırasında Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan ise FaceTime üzerinden canlı yayınına katıldığı CNN Türk ekranlarında girişimin 

ordu içerisindeki Gülen Hareketi mensubu bir azınlık tarafından gerçekleştirildiğini belirterek 

halkın kent meydanlarına inerek tepki göstermesi çağrısında bulundu ve Atatürk Havalima-

nı’na hareket etti. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla camilerden selâ okunarak 

halk sokağa çıkmaya ve darbecilere karşı durmaya davet edildi. 1. Ordu Komutanı Orgeneral 

Ümit Dündar da darbe girişiminde bulunan askerlerin emir komuta zincirinin dışına çıkan bir 

grup olduğunu bildirerek komuta kademesi olarak hareketi desteklemediklerini belirtti.  Saat 

01.00’e doğru ise darbeye teşebbüs edenlere Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 

Türk Ceza Kanununun 309, 311, 312 ve 313. maddelerine dayanılarak resmen soruşturma baş-

latıldı ve gözaltı kararı alındı. Aynı dakikalarda Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş uçakları tara-

fından bombalı saldırıya uğradı, aynı saldırı bir saat sonra tekrarlandı. 

Gece yarısı 02:00 dolaylarında Ankara’da darbecilerin kullanımındaki AH-1 SuperCobra 

ve UH-60 tipi iki helikopter Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları tarafından düşürül-

dü. AK Parti’nin genel merkezi önünde toplanan gruba yine askerlerin elindeki helikopterden 

açılan ateş sonucu ölü ve yaralılar oldu. Aynı saatlerde isyancılar köprülere yürümek isteyen 

elleri bayraklı halkın üzerine de ateş ettiler.

 02:30’da Millî İstihbarat Teşkilâtı Basın Müşaviri Nuh Yılmaz tarafından darbenin püskürtül-

düğü açıklandı ama aynı dakikalarda darbe girişimi konusunun görüşülmekte olduğu Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’ne havadan bomba atıldı ve bu saldırı farklı aralıklarla dört kez tekrarlandı. 

Saldırı sırasında Şeref Kapısı, Dikmen Kapısı ve ziyaretçi girişlerinin yapıldığı bölgelerin hasar 

gördüğü mecliste dört partiden yaklaşık yüz milletvekili bulunmaktaydı. Bombalama sonucu 

ikisi ağır olmak üzere on iki polis yaralandı. Saat 03:20 sularında Ankara’dakine benzer olarak 

İstanbul’da da savaş uçakları alçaktan uçuş yapmaya başladılar. İlerleyen saatlerde Harbiye 

Orduevi’ni ele geçiren, Doğan Medya Merkezini basarak CNN Türk’ün yayınını ve Hürriyet’in 

basımını durduran, Digiturk’ü basarak platformun yayınını kesen, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı 
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ele geçirmeye çalışan ve TÜRKSAT’ın Gölbaşı tesislerini havadan helikopter ile ateşe tutup 

karadan da tesisi ele geçirmeye çalışan işgalciler emniyet kuvvetlerince etkisiz hale getirildi. 

Bu sırada iki TÜRKSAT çalışanı öldü. Ayrıca TRT’nin televizyon ve radyo yayın merkezleri ile 

Atatürk Havalimanı da yine emniyet tarafından kontrol altına alındı. Saat 04:00 sularında ise 

Erdoğan, cunta savaş uçaklarından gizlenmek amacıyla yolcu uçağı kodu olan THY 8456 

kodunu kullanan TC-ATA uçağı ile Atatürk Havalimanı’na indi ve bir basın açıklaması yaptı.

Saat 05:00’ten sonra İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı darbeyi planlayanlara 

darbeye teşebbüs suçundan soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise darbe-

cilerin darbe başarılı olduktan sonrası için hazırladıkları sıkıyönetim atama listesinden yola 

çıkarak içerisinde askerler, siviller ve yüksek yargı mensuplarının bulunduğu birçok kişi hak-

kında yakalama kararı çıkardı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Vezneciler’deki hizmet binasını ele geçiren askerler 

ile polis arasında sabaha kadar süren çatışma sonucu polisler binayı emniyet altına aldı. Çen-

gelköy Karakolu’nu ele geçirmeye çalışan askerler ile polis arasında çıkan çatışmada da polis-

ler karakolun güvenliğini sağlamayı başardı. Yine sabahın erken saatlerinde Boğaziçi Köprüsü 

üzerinde darbe güçlerinin kontrolündeki bir tank emniyete ait TOMA’yı hedef alarak atış ger-

çekleştirdi. Aynı saatlerde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Jandarma Genel Komutan-

lığının yakınlarına bir savaş uçağı tarafından bombalı saldırı düzenlendi, saldırının ardından 

emniyet güçlerince askerlerin elindeki bir UH-60 helikopteri düşürüldü. Saat 06:40’ta ise dar-

be girişiminin başladığı Boğaziçi Köprüsü’nü ellerinde tutan yaklaşık elli asker silah bırakarak 

teslim oldu. Bu gelişmeden on dakika sonra Yurtta Sulh Konseyi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

resmî sitesinde bir duyuru daha yayınlayarak ‘Yurtta Sulh Harekâtı’nın devam ettiğini belirtti 

ve vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısında bulundu. 

Boğaz köprülerinin emniyet güçlerince teslim alınmasının ardından Kadıköy’deki Türk Te-

lekom binasını ele geçiren askerler teslim oldu ve ardından Kuleli Askerî Lisesine düzenlenen 

operasyon ile seksen öğrenci gözaltına alındı. Saat 08:00 civarında ise Genelkurmay Başkanlığı 

yerleşkesinin kontrolünü elinde bulunduran askerler barikat olarak kullanılan kamyonların üzeri-

ne tank atışı gerçekleştirdi. Jandarma Genel Komutanlığında ise operasyon düzenleyen emniyet 

kuvvetleri iki yüz elli askeri gözaltına alarak darbe teşebbüsünün merkezi olarak gösterilen binayı 

kontrol altına aldı. Ayrıca Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki darbe girişimine 

katılan askerler emniyet ile işbirliği halindeki başka bir grup asker tarafından etkisiz hale getirile-

rek gözaltına alındı. 08:30 sularında da Boğaziçi Köprüsü kısmen araç trafiğine açıldı. Son olarak 

ise Genelkurmay Başkanlığını ellerinde tutan askerlere karşı düzenlenen operasyon ile yedi yüze 

yakın silahsız er ve erbaş teslim oldu. Güvenliği tam olarak sağlanması amacıyla ise 16 Temmuz 

21:05’e kadar Tekirdağ’dan Bursa’ya kadar olan hava sahası sivil uçaklara kapatıldı. 
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15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Yurtta Sulh 

Konseyi yönetimindeki Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Muharebe Arama Kurtarma 

(MAK) timi üyelerince suikast girişiminde bulunuldu. Marmaris’te bir otelde gerçekleştirilen 

suikast girişiminde komplocular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele silahlı 

ve bombalı saldırı ile öldürme girişiminde bulundu ve aynı gün darbe girişiminin püskürtülme-

sinden sonra komplocular kaçtı. Yaralanan kişileri hastaneye kaldırmak üzere bölgeye gön-

derilen sağlık ekiplerine de ateş açılmış, çatışma sırasında yaralanan bir polis memuru ve bir 

Cumhurbaşkanlığı koruma polisi şehit olmuştur.

DİĞER ŞEHİRLER

Adana - 10. Hava Tanker Üs Komutanlığında otuz askerin bölge ve il jandarma komu-

tanlıklarının bulunduğu yerleşkeye hareket edeceği istihbaratını alan polisler TOMA ve zırhlı 

araçlarla askerlerin nizamiyeden çıkışını engelledi ve abluka altına aldı.

Bitlis - Bitlis’in Tatvan ilçesinde Tugay Komutanı Arif Seddar Afşar’ın emriyle Tatvan se-

malarında helikopterler dolaştırıldı ve şehre fişekler atıldı. Tugay komutanlığınca ilçede tank 

yürütmesi ihtimaline karşı, kışla önüne belediyeye ait iş makineleri bırakıldı.

Denizli - Darbe teşebbüsüne katılan yaklaşık beş yüz subay ile astsubay, jandarma ile 

polis güçlerine teslim oldu ve Çardak İlçe Jandarma Komutanlığında sorgu altına alındı. 

Kocaeli - Turkcell’in Gebze’de bulunan veri merkezi darbe girişimine katılan askerler ta-

rafından basıldı. Operatör tarafından sağlanan internet hizmetini kesmeye çalışan askerler 

gözaltına alındı.

Malatya - Şehirde yer alan 2. Ordu üssü polis ve darbeye katılmayan askerler tarafından 

TOMA ve barikatlar kurularak kuşatıldı. Silah seslerinin yükseldiği üsse giriş yapan, bir tankı 

altı araca hasar vererek ve etrafa ateş açarak kullanan asker ağır yaralı olarak ele geçirildi. 

Mersin - Mersin Garnizon ve Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan, 

Mersin İl Emniyet Müdür Vekili Yakup Usta ve Jandarma Albay Mustafa Bakçepınar’ı arayarak 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğunu belirtti ve kendisini sıkıyönetim garnizon ko-

mutanı sıfatıyla tanıtarak Mersin Valisi Özdemir Çakacak ile kaymakamların gözaltına alınması 

talimatını verdi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Eski Müdürü Hasan Basri Dağde-

len’den edindiği polis telsizi ile aynı anonsu geçen Demirhan ve Dağdelen emniyet güçlerinin 

operasyonu ile gözaltına alındı. 

Sakarya - Kocaeli’ye bağlı Kandıra ilçesindeki askerî birlikten gelen zırhlı personel taşıyı-

cı, askerî kamyon ve çok sayıda askerî jeeple Sakarya Valiliği zapt edildi. Takviye olarak Sa-

karya merkez tümen komutanlığından gelen iki askerî jeep dolusu asker, polisin mukavemeti 

ve darbecilere karşı sokağa dökülen halkın sert tepkisi karşısında kışlalarına geri dönmek 

zorunda kaldı. Sakarya Valiliğini işgal eden araçlar vatandaşlar tarafından ele geçirilip içerisin-

deki askerler etkisiz hale getirilerek emniyet güçlerine teslim edildi. Sonrasında vatandaşlar 

ve emniyet güçleri valilik binasına girerek oradaki askerleri de etkisiz hale getirerek ildeki 

kalkışmayı bastırdı. 

Şırnak - Darbe girişimine katılan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğ-

general Ali Osman Gürcan ile ikisi binbaşı üçü yüzbaşı üç yüz dokuz asker emniyet güçleri 

tarafından gözaltına alındı. 

İŞGAL KALKIŞMASINA TEPKİLER

Darbe girişimine karşı ilk açıklama Başbakan Binali Yıldırım’dan geldi. NTV’de katıldığı 

canlı yayında çılgınlık ve terör saldırısı olarak nitelediği olayların darbe değil ancak bir kalkış-

ma olabileceğini söyleyen Yıldırım bütün imkanlarıyla bu harekete karşı duracaklarını belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan milleti meydanlara çağırarak darbeyi önlemekte kilit rol üstlendi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada Fethullah Gülen’in talimatıyla girişilen bir kal-

kışma olarak nitelediği hareket karşısında ölüm dahi olsa duracaklarını beyan etti. Muhalefet 

cephesinden ilk tepki Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’den geldi. Binali Yıldırım’ı 

arayarak askerî kalkışmanın kabul edilemeyeceğini ve hükûmetin yanında olduklarını bildi-

ren Bahçeli daha sonrasında kamuoyuna yazılı açıklamada da bulundu. Ana muhalefet partisi 

konumundaki Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da resmî Twitter hesabı üze-

rinden yaptığı paylaşımlar ile darbeye karşı olduğunu açıklayarak toplumun tüm kesimlerine 

darbeye kaşı durma çağrısında bulundu. Millî Savunma Bakanı Fikri Işık TRT’de okunan darbe 

bildirisini korsan olarak niteleyerek darbe girişiminin yalnızca Ankara ve İstanbul’la sınırlı ol-

duğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Birliği Bakanı 

Ömer Çelik, eski başbakan Ahmet Davutoğlu, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Va-

lisi Vasip Şahin başta olmak üzere Türkiye siyasetinin figürleri yaptıkları açıklamalarla top-

yekûn şekilde darbenin karşısında olduklarını duyurdular. Ayrıca olağanüstü toplanan Türkiye 

Büyük Millet Meclisi de darbeye karşı ortak bildiri yayınladı. Askerî tarafta ise 1. Ordu Komu-

tanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, darbe 

teşebbüsünün karşısında olduklarını belirterek askerlere silah bırakma çağrısında bulundular.
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Siyasî ve askerî kanadın yanı sıra spor, iş, yargı ve medya dünyası gibi farklı kesimler de 

darbeye karşı tavır aldı.

Darbe girişiminin bastırılması sonrası basın açıklaması yapan Binali Yıldırım devletin teç-

hizatıyla vatandaşların üzerine ateş açan darbecileri ‘PKK’dan daha aşağılık görüyorum’ di-

yerek eleştirdi ve 16 Temmuz gününün Türkiye’nin demokrasi bayramı olduğunu ifade etti. 

Ayrıca Fethullah Gülen’i ve ikamet ettiği ABD’yi kastederek ‘Bu çete liderinin, bu terör örgütü 

başının arkasında duracak ülke göremiyorum. Bunun arkasında duracak ülke Türkiye’ye dost 

değildir, Türkiye’ye karşı ciddi bir savaşın içindedir.’ açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan da ABD Başkanı Barack Obama’ya seslenerek Fethullah Gülen’in terör örgütü lideri 

sıfatıyla Türkiye’ye iade edilmesi çağrısında bulunarak bu yapının mensuplarının kararlılıkla 

ve ivedilikle devlet kurumlarından temizleneceğini belirtti. Erdoğan ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu 

ile Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak darbe girişimine prim vermedikleri için teşekkür etti. 

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da girişimi lanetleyerek cuntacıları terörist ola-

rak niteledi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihine kara bir leke olarak geçtiklerini belirtti. İlker 

Başbuğ’dan sonra aynı görevi üstlenen emekli Orgeneral Necdet Özel de darbe sırasında bir 

dereceye kadar olaylara müdahil olarak meşru yönetime destek verdiğini açıkladı ve kendi 

görev süresi boyunca çalışma arkadaşı olanlar başta olmak üzere darbecilere hakkını helal 

etmediğini belirtti.
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DIŞ BASINDA 15 TEMMUZ DARBESİ

Darbe girişiminin arkasından Batı basını ne yazık ki demokrasiyi unuttu ve açık bir tavır 

sergileyemedi. Oysa, buna karşılık demokrasiyi tanımayan Arap basını tavrını çok açık ve net 

olarak demokrasinden yana koydu. FETÖ darbe girişimini dünya basını manşetlerine taşıdı. 

Özellikle Körfez basını, “Türk halkının zaferinden” övgüyle bahsederek, halkın “darbeyi devir-

diğini” yazdı.

Katar’da yayın yapan Eş-Şark gazetesinin başyazısında, askeri darbe girişiminin engel-

lenmesindeki başarıda tebriği, Türk halkı ve tüm partileriyle siyasi güçlerin hak ettiğine işaret 

edilerek, “Türk halkı, iradesini, demokratik düzeni korumaya muktedir olduğunu kanıtlamış, 

Türkiye’de anayasanın meşruiyetini zayıflatmaya yönelik herhangi bir girişimin başarısız ola-

cağı mesajını göndermiştir” ifadeleri dikkat çekiyordu.
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El-Arab gazetesi ise Türk halkının darbe girişimi karşısında sergilediği birlik ve beraberlik 

bilinciyle aralarındaki farklılıkları aşabilmesinin önemini vurgulayarak, yaşananları “tarihi bir 

an” şeklinde değerlendirmesine yer vermişti.

Bazı medya organlarında darbenin başarılı olduğuna ilişkin haberlerin yanı sıra dünya-

nın büyük ülkelerinin sessiz kaldığı bir atmosferde, Türklerin dünyaya tarihi bir ders verdiğini 

kaydeden Arab gazetesi, Türk medyasının, darbeye karşı ilk anlardan itibaren ortak bir tutum 

sergilediğini belirtti.

Arab gazetesi, aralarındaki anlaşmazlıklara rağmen farklı siyasi partilerin, sol görüşlü sen-

dikaların öncelikle askeri darbeyi reddetmesine “tarihi bir dönüm noktası” yorumunda bulundu.

El-Vatan gazetesi de darbecilerin, özel kuvvetler ile meşru anayasayı destekleyen ordu 

birlikleri karşısında başlarını zilletle eğdiğini yazdı.

Türk liderleri ve halkının darbe girişimini kabul etmemesini takdir eden Er-Raye gazetesi, 

yaşanan başarısız darbe girişiminin her şeyden önce Türkiye topraklarına ve halkına sadık 

olması gereken milli ordunun temizlenmesi için uygun bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Kuveyt’te yayınlanan Er-Ra’yu gazetesi, Arap dünyasında istenmeyen yönetimler için kul-

lanılan “Halk yönetimin gitmesini istiyor” şeklindeki yaygın söylemi değiştirerek, “Halk yöne-

timin kalmasını istiyor” başlıklı haberi manşetten verdi.

El-Kabs gazetesi, konuyu “Erdoğan darbeyi eziyor ve temizliğe başlıyor” başlığıyla gün-

deme taşırken, Es-Siyase gazetesi ise manşetinde, “Halk darbe istemiyor” ifadesini tercih etti.

“Türkiye: 5’inci darbeyi başarısızlığa uğrattı” başlığını kullanan El-Ceride gazetesi, Cum-

hurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeyi tarihindeki beşinci darbeden kurtardığını belirtti.

El-Enbe gazetesi ise “Halk demokrasisine sahip çıkıyor” manşetli haberde, Türk halkı-

nın, ülkenin pek çok kentinde sokaklarda toplanarak, hassas bölgelerin çoğunda darbecilerin 

püskürtülmesini sağladığını kaydetti.

Pek çok gazete gibi başarısız darbe girişimi haberini manşetine taşıyan En-Nehar gazete-

si de “Türk halkı, darbeyi devirdi” başlığını kullandı.

Haberde, dünyanın olayları ilk anından, Başbakan Binali Yıldırım’ın darbenin püskürtüldü-

ğüne ilişkin açıklamasına kadar nefeslerini tutarak takip ettiği aktarıldı.

Katar’da yayın yapan El Şark Gazetesi, 17 temmuz tarihli baskısında Türkiye’deki darbe gi-

rişimi sonrası sokaklara çıkan Türkiye halkının zaferini ön sayfadan gördü. Gazete, ‘Ve Türkiye 

kazandı’ başlığını kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) menşeli İngilizce yayınlanan Arab Times Gazetesi, 17 Tem-

muz tarihli baskısında, darbe girişiminin ertesi akşamında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köp-

rüsü’nde toplanan kalabalıkların fotoğrafına ön sayfada yer verdi. Girişimin ilk saatlerinde ülke 

basınında çıkan darbe yanlısı haberlere rağmen gazete, ‘BAE liderleri, darbe tehlikesini sa-

vuşturan Türkiye yönetimine tebrik mesajı gönderdi’ başlığını öne çıkardı.

Dünya basını, darbe girişimini Türkiye halkının canları pahasına durdurmasını öne çıkardı. 

Hükümetin bu girişim sonrası daha da güçlendiği vurgulanırken, yeni dönemde alınabilecek 

önlemlere dikkat çekildi. Ancak dünya basının darbe esnasındaki suskunluğu ve darbecilerin 

kaybettiği anlaşıldıktan sonra kalem oynatmaya başlaması dikkat çekti.

THE SUNDAY TİMES: DARBECİLER HEZİMETE UĞRADI

İstanbul sokaklarında terk edilen bir tankın üzerine çıkan insanların sevinç çığlıklarını gös-

teren büyük bir fotoğrafa da yer veren İngiliz Sunday Times, ‘Türkler, darbeyi ezip geçti’ man-

şetini attı. Haberde, Türk insanının kararlılığının ve cesaretinin darbecileri hezimete uğrattığı 

kaydedildi.

THE NEW YORK TİMES: TÜRKLER DEMOKRASİYİ TERCİH EDİYOR

ABD’de yayınlanan New York Times’ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İstanbul so-

kaklarında görüştüğü kişilerle yaptığı röportaj haberde, ‘Türkiye’de hafta sonunda yaşanan-

lar Türklerin demokrasiye bağlılığının göstergesi oldu. Yakın geçmişte üst düzey subayların 

yargılandığı davalar orduya bağlılığı azalttı. Ekonomik gelişmeyle birlikte Türklerin çoğu böl-

gedeki monarşilerin ve güçlü adamların hâkimiyetinde olan coğrafyada demokrasiye sahip 

olmanın gururunu yaşadı’ ifadeleri kullanıldı.

LE MONDE: HALK DARBEYE KARŞI DURDU

Fransız Le Monde Gazetesi, darbe girişimini ‘Halk darbeye karşı durdu’ başlığıyla yayın-

ladı. Haberde, Erdoğan’ın çağrısıyla halkın darbeye karşı sokaklara döküldüğü ve tankların 

üzerine çıkarak kalkışmayı bastırdığı yazıldı.
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LE SOIR: ERDOĞAN’I GÜÇLENDİREN DARBE

Belçika’nın en önemli ve Fransızca yayımlanan Le Soir gazetesinde, ‘başarısız darbe giri-

şiminden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, aldığı sert önlemlerle daha da güçlendiği-

ni’ yazdı. Ülkenin kontrolünün Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olduğunu vurgulayan gazete, hal-

kın kalkışmada bulunan askerlere karşı sokaklara dökülerek, iktidarın kontrolü ele almasında 

büyük payı olduğunu vurguladı.

DER SPIEGEL: GÜÇ BAŞKANIN ELİNDE

Almanya’nın önde gelen haftalık haber dergilerinden Der Spiegel, Türkiye’de yaşanan 

darbe girişimi sonrası gelişmeleri değerlendirirken, ‘Erdoğan darbe yapmak isteyenlere karşı 

şimdi kendinden daha emin hale geldi. Erdoğan efsanesi daha da güçlendi’ cümlelerine yer 

verdi. Der Spiegel’in online sayfasında yayınlanan haber-analizde ise, darbe girişimini atlat-

mış bir Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni dönemde kendinden daha emin olma yanında daha sert 

olabileceğine de dikkat çekildi.

ATATÜRK HAVALİMANI
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BATI 'DARBE' TESTİNİ GEÇEMEDİ

Aljazeera Turk’te, Sabiha Senyücel Gündoğar  ve Ayşe Yırcalı’nın ortak bir makalesi ya-

yınlandı. Makale, Batılı siyaset adamlarının ve Batı medyasının darbe karşısındaki tutumunu 

anlatması bakımından ilginç. İşte yazılanlar:

15 Temmuz akşamı, bu sıradışı tehdit karşısında Batı kendisinden beklenecek koşulsuz 

desteği göstermedi, gösteremedi. Batı medyası da objektif bir tutum sergilemedi; sokaklarda 

olayların nasıl cereyan ettiğini zamanında ve doğru aktarmaya odaklanmak yerine, önyargılı 

ve taraflı analizler verdi. 

15 Temmuz akşamı Türkiye, silahlı kuvvetlerinin içindeki bir grup tarafından planlanan 

darbe girişimine tanık oldu. Boğaz Köprülerinin tanklarla kapatıldığı, İstanbul ve Ankara üze-

rinde F16 savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı haberleri ile halk önce ne olduğunu anlaya-

madı, ancak hemen akabinde inanması güç de olsa TRT’den ilan edilen yönetime el koyma 

bildirisi duyuldu. Bu saatten sonra yaşananlar ise tarihe not düşülecek nitelikteydi. Halk şoku 

çok hızlı atlatarak bildirinin hemen sonrasında sokaklara döküldü ve korkusuzca tankların ve 

silahlı darbecilerin önüne geçerek Türkiye’de artık zoraki güçle yönetimin ele geçirilemeye-

ceğini kanıtlamış oldu.

Türkiye’nin uğradığı topyekûn saldırıyı tarihi bir dayanışma ve birliktelik ile bertaraf etme-

si bu darbenin başarıya ulaşamaması önündeki en kritik faktör. Cumhurbaşkanı Erdoğan baş-

ta olmak üzere tüm siyasi liderler ve milletvekilleri ‘darbeye asla teslim olmayacağız’ mesajını 

net bir şekilde halka ulaştırarak Türkiye demokrasisine sahip çıktılar.

Ana akım medya unutulmayacak bir performans sergileyerek darbe karşıtı duruşunu ilk 

andan itibaren ortaya koydu ve yaşananları net, zamanında ve akıcı bir şekilde yayımladı. Si-

lahlı kuvvetlerin içinde darbe girişimini sahiplenmeyen askerler mücadelede kritik rol oynadı, 

polis ve güvenlik güçleri halkı korumak ve darbeyi püskürtmek adına canları pahasına öne 

atılmaktan geri durmadı. Meclis defalarca bombalanırken milletvekilleri görev yerlerine koşa-

rak seçilmiş iradeye sahip çıktı.

Batı darbe girişimi karşısında değerlerine sahip çıkabildi mi?

Maalesef bu sıradışı tehdit karşısında Batı, kendisinden beklenecek koşulsuz desteği 

göstermedi, gösteremedi. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, darbe girişimi hâlâ devam 

ederken ülkesi adına ilk açıklamayı yaptı ve sadece ‘ülkede istikrar ve barış’ umduğunu söy-

ledi. Sonrasında Amerika’dan seçilmişlere saygı ve darbeyi kınama mesajları gelse de bunlar 

ancak darbe girişimi büyük ölçüde püskürtüldükten sonraydı. İlk tepkiler her zaman önemlidir 

ve ABD bu samimiyet testini geçemedi. Ne yazık ki Amerika, bu tutumunda yalnız kalmadı. 

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Temsilcisi Mogherini, ‘AB darbeyi ilk kına-

yanlardan oldu’ dese de bu kınama geç, yetersiz ve ‘ama’larla geldi. Belki AB de önce kimin 

galip geleceğini görmek istedi. AB’den bugüne kadar yapılan açıklamalar ise Türkiye’yi ku-

caklamaktan uzak kaldı.

Eğer ki darbe girişimi başarılı olmuş olsaydı, Batı darbecileri meşru muhatabı olarak kabul 

edecek miydi? ABD darbe sonrası süreci Mısır’da yaptığı gibi ‘demokrasiyi yeniden inşa etme’ 

olarak mı adlandıracaktı? Bu sorulara ‘tabii ki hayır’ diyemiyor olmamız düşündürücü.

Mogherini ve Kerry, 18 Temmuz’da birlikte basının karşısına çıktı ve Türkiye’yi demokrasi 

ve insan haklarına saygılı olma konusunda uyardı. Mogherini idam cezası Türk Ceza Kanu-

nu’na tekrar alınırsa Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin devam edemeyeceğini sözlerine 

ekledi. İç tartışmalara girmek için bu acele dikkatlerden kaçmadı. Türkiye siyasilerinin, hal-

kının kendi içerisinde tartışmasının seyrini beklemek neden bu kadar zordu? Türkiye’nin bu 

tartışmayı tek başına yapamayacağı mı düşünülüyordu?

Daha darbe girişiminin baş şüphelileri yakalanmamışken NATO’nun demokratik değerle-

re atfettiği önemi Türkiye bağlamında hatırlatmanın zamanı mıydı? 18 Temmuz’da yaptığı açık-

lamada ‘Türkiye’de çok hızlı tutuklamalar yaşanıyor, bu süreci tetikte, dikkatle izliyoruz’ diyen 

Kerry bu süreçte beraber yapıcı çalışabilme arzusunu dile getiriyor. Beraber, yapıcı çalışmanın 

ön koşullarının samimiyet, güven olduğu unutuluyor olabilir mi?

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ise ilk açıklamasında Türkiye halkına destek-

ten bahsetmediği gibi darbe girişimine kalkışanları da eleştirmiyordu. Sadece darbe girişimi 

sonrası Erdoğan’ın daha da otoriterleşebileceğine dair uyarıda bulunuyordu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel şu ana kadar ‘Türkiye’de seçilmişlere saygı gösteril-

meli’ diyen ve burada durabilen tek Avrupalı lider durumunda. Bazı Avrupa liderleri ise hâlâ 

sessizliklerini koruyor.

Eğer ki darbe girişimi başarılı olmuş olsaydı, Batı darbecileri meşru muhatabı olarak kabul 

edecek miydi? ABD darbe sonrası süreci Mısır’da yaptığı gibi ‘demokrasiyi yeniden inşa etme’ 

olarak mı adlandıracaktı? Bu sorulara ‘tabii ki hayır’ diyemiyor olmamız düşündürücü. Bu şe-

kilde bir tereddüdümüz olmamalıydı. Ya da Batı’dan beklentimiz çok mu yüksek? Akıllardaki 

bu sorular cevaplanmayı bekliyor.
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Batı medyasının anlaşılmaz tutumu

Yaşananları yansıtmakta seçtikleri yaklaşım belirsiz ve mesafeli mesajlar ile doluydu. 

Olayların nasıl başladığına dair akışı doğru iletmek, binlerce insanın bir anda darbecilere karşı 

durmak için sokağa çıkması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’ten ayrılıp İstanbul’a varışı 

sağlıklı bir haber akışı içinde verilemedi.

Oysa Türkiye’deki ana akım medya kanallarının birini takip etseler bile bunu başarmak 

işten değildi. Bunun yerine Cumhurbaşkanı canlı bağlantı ile halka darbeye karşı direnmek 

için çağrı yaparken ve kısa bir süre içinde meydanlarda onlara katılacağını ilan ederken, CNN 

International kendisi hakkında ‘Türkiye’nin kuşatılmış başkanı’ başlığıyla haber geçiyordu.

Aynı sıralarda, Amerika’nın en çok izlenen ana akım kanallarından MSNBC’nin muhabiri 

‘Bir Amerikan askeri kaynağı NBC Haber’e Erdoğan’ın uçağına İstanbul’dan iniş izni verilmedi-

ğini, kendisinin Almanya’dan sığınma talep ettiğini’ Twitter’da paylaşıyordu. Bir anda yüzlerce 

kişi tarafından okunan ve yeniden paylaşılan bu haber kısa bir süre sonra Erdoğan İstanbul’da 

basının karşısına çıktığında yalanlanmış oldu.

MSNBC tarafından yayılan bu iddia en azından sorumsuz habercilik olarak nitelendirmeyi 

hak ediyor. Seçilmiş yönetimlere el konulması durumlarında liderin ülkeden kaçması ya da 

yakalanmış olmasının halk üzerindeki olumsuz ve cesaret kırıcı etkisi bilinirken, bu haberin 

psikolojik operasyon olarak bile değerlendirilmesi mümkün.

Darbenin başarısız olmasına üzülmek

Daha detaylı haber ve analizler geldikçe batılı değerlendirmelerin büyük çoğunluğunun 

halkın demokratik egemenliğini korumak için verdiği mücadeleyi görmezlikten gelip istikrar 

meselesine odaklandıklarını gördük.

Hemen ertesi gün (16 Temmuz) Amerikan Fox Haber Yorum sayfasında yayımlanan ve 

‘Türkiye’nin Son Ümidi Öldü’ başlığını kullanan bir analiz ise bazı Batılı aktörlerin Türkiye’deki 

darbenin başarısız olmasına dair üzüntülerini ele veriyordu.

Sokaklarda olayların nasıl cereyan ettiğini zamanında ve doğru aktarmaya odaklanmak 

yerine, önyargılı ve taraflı analizler vermekten çekinmeyen Batı basını yaşananları Erdoğan’ın 

taraftarlarıyla karşıtları arasında bir çatışma olarak göstermekten de çekinmedi.

17 Temmuz’da BBC’nin haber sitesinde darbe girişimi üzerine yayımlanan makalenin baş-

lığına ‘Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye’nin acımasız başkanı’ sözleri taşınarak darbeyi Erdo-

ğan’ın gerçekleştirdiğine dair olan iddialara selam veriliyordu.

New York Times’ta bir analist tarafından kaleme alınan makalede ise sokaklarda darbeye 

karşı direnen insanları ‘vahşi sürüler’ olarak nitelendirecek kadar ileri giden saygısızlıkların 

sergilenmesine şahit olunuyordu.

Bazı bölge uzmanları ve analistlerden ise ‘eğer Türkiye’deki darbe haberleri doğruysa 

bunun bölgede önemli pozitif etkileri olabilir’ şeklinde sözleri ilk saatlerde okumak mümkün 

oldu. Bu analizlerin bazıları ‘demokrasinin ve hukukun üstünlüğün yanındayız’ cümlesi ile bu 

meseleyi kısa kesip darbenin başarısız olmasının iyi ve kötü sonuçlarını tartışmaya giriyordu. 

Bazıları ise darbeyi desteklemekle otoriter bir lideri desteklemek arasındaki dilemmadan bah-

sediyordu. Hemen hepsinin ortak noktası ise darbenin önlenmesinde son derece belirleyici 

olan toplumsal dinamiğin önemini kavramaktaki kifayetsizliği veya bazı örneklerde olabilece-

ği gibi bilinçli görmezden gelme tavırlarıydı.

İlerleyen günlerde yine New York Times’ta yayımlanan bir yazı, Erdoğan’ın destekçileri 

için ‘koyun’ sıfatını kullanarak yukarıda örnekleri verilen ve yer sıkıntısı nedeniyle buraya sığ-

mayan Batılı önyargı ve oryantal duruşu temsil edecek örneklerin tepe noktalarından birini 

oluşturdu.

Objektif, iyi niyetli haberleri ve analizleri bir kenara koyarak, örneği verilen bu yanlı ana-

lizler demokrasi ve özgürlüklerine eşi benzeri görülmemiş bir şekilde sahip çıkan Türkiyeli 

insanların vicdanlarında ve hafızalarında gerekli yeri aldılar.

Kadrolarında daimi Türkiye uzmanları olan, onlarca muhabir, yorumcu ve teknolojik imkan 

sayesinde Türkiye ve bölgeyi takip eden düşünce kuruluşları ve medya mecralarının çoğun-

luğunun neden yanlı ve önyargılı bir duruş sergiledikleri sorusunun cevabını vermekte zorla-

nıyoruz. Bunun sebepleri üzerine akıl yürütebiliriz, tahminlerde bulunabiliriz ancak esasında 

Batılı analist ve habercilerin özeleştiri yapması gerekmez mi?

(http://www.aljazeera.com.tr/gorus/bati-darbe-testini-gecemedi)
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‘Bizler Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclisi AK Parti ve CHP grupları olarak aziz milletimize, 

milli iradeye, devletimize ve Gazi Meclise yönelik 15 Temmuz gecesi başlatılan ve 16 Temmuz 

sabahı etkisiz hale getirilen darbe girişimini şiddetle kınıyoruz.

Aziz milletimiz bütün dünyaya örnek olacak şekilde bu güzel vatana ihanet içinde bulu-

nanlarca gerçekleştirilmek istenen darbenin karşısında durmuş ve kanlı darbe girişimi engel-

lenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve kurumlarını canı pahasına koruyan aziz milletimiz, her türlü 

övgü ve takdiri ziyadesiyle hak etmektedir. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe 

minnettarız ve o kahramanlarımızı da asla unutmayacağız. 

Unutulmamalıdır ki, aziz milletimiz Kurtuluş Savaşı'nda kahramanca mücadele etmiş, tek 

yürek ve tek vücut olarak bugüne kadar her türlü zorluğa karşı büyük bir cesaretle karşı koy-

muştur. Hain emellerini gerçekleştirmek isteyen darbecilere karşı aziz milletimiz, haysiyetli bir 

duruş sergilemiştir. Darbecilere gereken cevabı, dünyaya da gereken mesajı vermiştir. Aziz 

milletimizin bu hain darbe girişimine karşı sergilediği kararlılık Türkiye'de demokrasinin daha 

da yerleşmesi ve gelişmesi adına son derece değerlidir. Herkes bilmelidir ki, bugün olduğu 

gibi gelecekte de milletimize ve milli iradeye, uzanacak her el, karşısında aziz Gaziosmanpaşa 

halkının ve onların temsilcisi olan bizlerin çelikten iradesini bulacaktır.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclisimizin darbe girişimine ortak bir tavır ve ortak bir dille 

karşı durmaları tarihidir, değerlidir, tarihe geçecektir. Bu ortak tavır ve ortak dil, milletimizi ve 

milli iradeyi daha da güçlendirecektir. Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclisimizde bulunan parti 

grupları olarak milli iradenin yanındayız, milli iradeye hep birlikte sahip çıkıyoruz ve ebediyen 

sahip çıkacağız. Milletimiz müsterih olsun.

Hain emellere sahip bu darbeciler, güzel ülkemizin aydınlık geleceğini gölgelemeyecek-

tir. Bir kez daha demokrasimize ve milletimize karşı yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. De-

mokratik tepki sınırlarını aşan, ülkemize yakışmayan şiddet eylemlerinden uzak durulmasını 

da halkımızdan rica ediyoruz. Darbeye direnirken vefat eden şehitlerimizi saygı, minnet ve 

rahmetle anıyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, milletimize geçmiş olsun diyoruz.’

Gaziosmanpaşa Belediyesi Belediye Meclisi

DARBEYE KARŞI
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ’NDEN 

ORTAK BİLDİRİ
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AHMET TAŞGETİREN
26 TEMMUZ 2016 – STAR GAZETESİ

MİLLİ LİDER

Hemen ifade edeyim: Bu bir güzelleme yazısı 

değildir. Evet, Tayyip Erdoğan’la ilgili bir yazıdır, ama 

güzelleme niyetiyle yazılmış bir yazı değildir. 

Son darbe girişimi karşısında gösterdiği liderlik, 

sanırım, herkesin (muhaliflerin bile demek istiyorum) 

ittifak ettiği bir hadisedir. Bugünkü siyasi zeminde 

başka birisi bu önderliği yapabilir miydi? Bunun da 

ortak cevabı hayırdır.

Erdoğan’ın liderliğinin sadece AK Parti tabanı-

nı değil, çok çok geniş bir toplum zeminini belli bir 

yöne sevk ettiği de açıktır.

Ben buna “milli liderlik” denebileceğini düşünü-

yorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti zemininde-

ki karşılığı, kuşkusuz çok daha belirgindir. Ama bu 

hadisedeki liderlik, AK Parti zeminini çok aşmıştır. 

...

Bu olayda ortaya çıkan toplumsal heyecan, par-

tililiği aşan bir heyecandır. Sanırım sayın Cumhur-

başkanı ve Hükümet çevresi de, olaydaki heyeca-

nın “partiler ötesi” bir mahiyette ilerlemesini tercih 

etmişlerdir.

Bunun adı milli heyecandır.

Onun için diyorum Cumhurbaşkanı’nın liderliği de “milli liderlik”tir.

Böyle bir liderliğe Türkiye’nin ihtiyacı var mıdır?

Evet vardır. Toplumun her kesimini en azından belli konularda aynı yöne sevk edecek bir 

liderliğe ihtiyaç olduğu, şu son darbe girişimi ile çok daha net olarak görülmüştür.

Siyasette ortaklaşma olmuştur. Medyada ortaklaşma olmuştur. Sokaklarda ortaklaşma 

olmuştur. Çünkü duygularda ortaklaşma olmuştur. Çünkü yürekler “Söz konusu olan vatan-

sa gerisi teferruat”ta birleşmiştir. Taksim’de CHP mitingine AK Parti kadrosunun katılması bu 

yeni durumun yansımasıdır. Cumhurbaşkanı’nın iki (CHP, MHP) muhalefet liderini Beştepe’ye 

daveti de, iki liderin “Saray” rezervlerini bir kenara bırakıp davete icabetleri de yeni durumun 

yansımasıdır. Belli ki iki siyasi lider de son hadisede “Erdoğan’ın liderliği”nin görmezden geli-

nemeyeceğine hükmetmişlerdir.

…

Türkiye’nin böyle bir “milli liderliğe” büyük ihtiyacı var. Siyasi partiler olsun, iktidar - muha-

lefet olsun, birbiriyle kıyasıya rekabet etsinler, bunlar Türkiye’nin yararınadır. Ama bir de “79 

milyonu kucaklayan” milli lider olsun.

Bu lider, kokmaz - bulaşmaz türünden bir makam dolduran kişi olmasın, evet, bu da önem-

li. Darbe girişimlerini görmezden gelen, bazen ona ortaklık eden Cumhurbaşkanı da olmasın.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa, oraya geçtiğinde başkalaşan, klasik Cumhurbaşka-

nı formatına indirgenen birisi de olmasın. Erdoğan Erdoğan olsun, enerjisi olan, Türkiye için 

2023 gibi, 2053 gibi, 2071 gibi vizyonu olan, Türkiye’nin ana hedefleri uğruna sadece içinden 

geldiği parti ile değil, muhalefet partileri ile de el ele tutuşabilen bir Erdoğan olsun. 

Sayın Cumhurbaşkanı “Tek millet” diyor ya... Kendi kişiliğinde “79 milyonun tek milletliği”-

ni gerçekleştiren.

Önceki gün, Karar gazetesinde The Guardian yazarı David Hearst’ün mülakatında vardı, 

“Erdoğan milli bir liderlik rolüne soyunmalı. Şu an sağlanan birliği kuvvetlendirmeli, muhalefeti 

olabildiğince yanında tutmalı.” diyordu. David Hearst hemen peşinden “Ve tabi Brüksel, Was-

hington ve Londra da Erdoğan gerçeğini kabullenmeli” cümlesini ilave ediyordu.

Evet, darbe girişimi, millet direnişi, Erdoğan liderliği, yeni muhalefet dili ve sonrası...

Sınav, bu süreçten yeni bir tırmanış sinerjisi çıkarıp çıkaramayacağımızda odaklanıyor.
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YUSUF KAPLAN 
19 EYLÜL 2016 – YENİ ŞAFAK GAZETESİ

İNGİLİZLERİN 2 ASIRLIK PROJELERİ: 
İSLÂM’SIZ DÜNYA VE İSLÂM’SIZ İSLÂM

İngilizlerin iki asırdır iki aşamalı olarak uyguladıkları temel strateji şu: 

Genelde

1-İslâm'sız Dünya

2-”İslâm'sız” İslâm

Özelde

1-İslâm'sız Türkiye 

2-Türkiye'siz İslâm.

Eğer Şark Meselesi olarak adlandırılan, benim burada özlü bir şekilde formülleştirerek 

özetlediğim bu iki asırlık İngiliz stratejisini bilemezseniz, hiç bir şeyi anlayamaz ve çözemez-

siniz.

İNGİLİZLERİ ÇÖZEMEZSEK HİÇ BİR ŞEYİ ANLAYAMAYIZ!

Ama önce İngilizlerin gücünü ve bu süreçte oynadıkları ve oynayacaklarını abartmadığımı 

kısaca ortaya koymam gerekiyor.. İki Sanayi Devrimi'ni yapanlar, kapitalist sistemi kuranlar ve 

kodlarını kurgulayanlar İngilizler. 

O yüzden merkezinde bizim coğrafyamızın bulunduğu Fas'tan Malezya'ya kadar İslâm 

dünyasının sorunlarını ve sınırlarını belirleyenler İngilizler yine.

İşte bu nedenle, İslâm dünyasını, sorunlarını, imkânlarını ve zaaflarını en iyi bilenler de 

İngilizler. 

İngilizleri, en az iki asırlık temel stratejilerini iyi çözmeden, hem çeyrek asırdır yaşanan 

küresel sorunları, güç mücadelelerini ve bu uğurda verilen savaşları anlayabilmek hem de 

bu sorunların nasıl çözülebileceği konusunda zihin ve ön açıcı şekilde kafa patlatabilmek çok 

zordur, diyorum.

İSLÂM'SIZ DÜNYA'DAN “İSLÂM'SIZ” İSLÂM'A...

Şimdi yukarıda verdiğim formülü açabiliriz... Yaşadığımız temel varoluşsal sorunların kö-

keni burada gizli çünkü.

İngilizlerin iki asırlık küresel stratejilerinin merkezinde İslâm var: İslâm'ın, önce ilk aşama-

da tarih yapan bir aktör olarak tarihten uzaklaştırılması (=İslâm'sız Dünya); sonra da ikinci aşa-

mada Müslümanların İslâm'dan uzaklaştırılması (protestanlaştırılmış, dönüştürülmüş, küresel 

sisteme boyun eğecek kadar hadım edilmiş “İslâm'sız” İslâm) stratejisi var. 

Ve nihayet geleceğe ilişkin olarak da İslâm'ın alacağı şekli belirlemeyi eksene alan sinsi 

bir stratejileri var İngilizlerin.

İngilizler bu karmaşık, çok yönlü büyük stratejiyi adım adım uyguluyorlar...

Osmanlı'yı durdurarak, İslâm'ın tarih yapan bir aktör olarak tarihten uzaklaştırılmasını, do-

layısıyla İslâm'sız Dünya stratejisini hayata geçirmeyi başardılar.

Türkiye'nin kurulması ve Vehhâbiliğin icat edilmesiyle de “İslâm'sız” İslâm stratejisini ha-

yata geçirmeye başladılar.

HÂRİCİLİK PARALEL DİNİ

Geldiğimiz nokta itibariyle iki “paralel din” icat ettiler: Vehhâbilik üzerinden neo-selefîliği 

ürettiler, neo-selefîlik üzerinden de terör örgütlerini... Ve hâricî mantığına dayalı, kendisi gibi 

düşünmeyen herkesi tekfir eden, İslâm tarihinin hiç bir döneminde gözlenmeyen ruhsuz bir 

din anlayışını İslâm dünyasının omurgası hâline getirmeyi de başardılar İngilizler. 

Bakın burası çok önemli, çok hayatî. Tarihte ilk defa hâricî mantığına dayalı bir İslâm anla-

yışı, Müslüman toplumların omurgası hâline getirildi. 

Buradan varılmak istenen sonuç, İslâm'ı terörle özdeşleştirmek hem özelde Müslümanları 
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İslâm'dan uzaklaştırmak hem de genelde dinin tarihin mezarını boyladığı Batı'da kitlelerin kü-

resel bir dünyada İslâm'a ilgilerini kırmak ve nefretlerini artırmak...

FETÖ PARALEL DİNİ

Bununla yetinmediler. İkinci bir paralel din daha icat ederek “İslâm'sız” İslâm projesini bir 

adım daha öteye götürdüler: Bu ikinci paralel din, protestanlaştırılmış, ruhu çalınmış, küresel 

sisteme boyun eğerek bütün iddialarını terkeden FETÖ dini.

FETÖ dini'ne nasıl gelindi peki?

Yazının başında verdiğim ikinci formül adım adım hayata geçirilerek...

Laik Türkiye projesiyle önce İslâm'sız Türkiye projesi gerçeğe dönüştürüldü: İslâm, bütün 

kurumlardan temizlendi; eğitimden, kültür hayatından, düşünce ve sanat hayatından, siyaset-

ten uzaklaştırıldı; sadece namaz, oruç gibi ibadetlere indirgendi; camiye hapsedildi; laik bir 

din anlayışına dönüştürülerek İslâm sadece bireysel bir inanç meselesi hâline getirildi!

İkinci aşamada da sadece Türkiye'de uygulanan kaskatı laiklik pratiği ile FETÖ gibi olu-

şumların önü açıldı! FETÖ, Türkiye'ye saldırıldı!

Ve bu topraklardaki bin yıllık ruh köklerimizin -iyi kötü- temsilcisi olan cemaatler, tarikatler 

FETÖ'yle aynı kefeye koyuldu; cemaatlerin Türkiye'nin altını oymaktan başka bir işe yarama-

dığı algısı -çok büyük bir başarıyla- oluşturuldu; Müslüman kitleler, siyasetçiler ve din adamla-

rına bile bu zoka yutturuldu; böylelikle Kemalizmin-laikliğin önü alabildiğine açıldı...

Adım adım kitleler İslâm'dan soğutulmaya, bu ülkedeki bütün darbelerin, hukuk, siyaset ve 

inanç cinayetlerinin gerisindeki laikliğin inanılmaz bir şekilde önü açılmaya çalışılıyor...

FELÂKETİN ADI: İSLÂM'SIZ TÜRKİYE'DEN TÜRKİYE'SİZ İSLÂM'A...

Uzun vadede amaç, Türkiye'nin İslâmî iddialarını aslâ sahiplenmemesi, dolayısıyla İslâm dün-

yasına öncülük edebilecek ruh köklerinin kurutulması ve Türkiye'siz İslâm stratejisinin aşama aşa-

ma hayata geçirilmesi!

Türkiye'nin başına gelebilecek en büyük felâket budur!

Dolaylı olarak dünyanın başına gelebilecek en büyük felâket de budur; budur, çünkü bir me-

deniyet fikrinin Türkiye tarafından yeniden dünyaya sunulmasının önü ancak böyle kesilebilir!

Oysa bu toplum şunu unutmamalı aslâ: Bu ülkenin varlık nedeni İslâm'dır.

Bu toplum, ancak Müslüman olduktan sonra bu topraklarda üç kıtanın tarihini yapmış 

henüz anlaşılamamış ve aşılamamış herkese, her dine, her inanca, her düşünceye hayat hakkı 

tanıyan ilk ve son küresel medeniyet tecrübesini insanlığa sunmayı başarmıştır.

ÇIKIŞ YOLU: KENETLENMEK VE İSLÂMÎLEŞMEK...

Özetle, dünkü yazımda da dikkat çektiğim gibi, Türkiye'nin içerde yapması gereken şey, 

toplumun kenetlenmesini sağlamak ve laik kesimlerin inanç ve hayat tarzlarını teminat altına 

alacak kuşatıcı ve kucaklayıcı bir medeniyet fikri çerçevesinde toplumun yeniden İslâmîleş-

mesini mümkün kılacak eğitim, kültür, gençlik, medya hayatında büyük atılımlar yapmak...

Dışarda ise Türkiye'yi, tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi tuzağa düşürmek ve hep 

birlikte vurmak için fırsat kollayan açkurtların oyununa gelmemek. 

Hem pes etmemek hem de tuzağa düşmemek ve toplumu germeden geleceğe emin 

adımlarla yürümemizi sağlayabilecek köklü yapı taşlarını adım adım döşemek...

Zorlu günlerden geçiyoruz... Allah, yardımını esirgemesin... Âmin.
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SİBEL ERASLAN
17 TEMMUZ 2016 – STAR

SELA’LARLA KARŞI DURDUĞUMUZ 
ŞEYTANİ BİR DARBE

Sinemizdeki imandan başka hiçbir siperimiz yok bizim. Sela’larımız var. Amin’lerimiz var 

bizim. Terleyen alınlarımızdaki mahcup yazgı, doğum da ölüm de Allah’tandır der.

Cuma akşamı gün batımı sıralarında başladı mukaddes çağrılar. Sela’ların birisi bitmeden 

diğeri başlıyordu... Minareler, göklere açılmış kollar gibi, geceyi ağartan süt ırmakları gibi se-

la’ya durmuşlardı. Çökmekte olan akşamı dalga dalga delen aziz çağrı...

Allahım, neydi bu! Cuma değil, ölüm şekva değil, namaz ezan vakti değil, kandil arefe 

değil! Bu nasıl bir Cuma idi, bu nasıl bir Cuma!...

Minareler bizi, aciliyetle Hz. Peygamberimize çağırıyordu.

‘Ey Allah’ın Resulü, salat ve selam senin üzerine olsun! Ey Allah’ın Habibi, salat ve selam 

senin üzerine olsun! Ey Allah’ın Arşının nuru, salat ve selam senin üzerine olsun!’ Ey Allah’ın 

mahlukatının en hayırlısı, salat ve selam senin üzerine olsun! Öncekilerin ve sonrakilerin Efen-

disi, salat ve selam senin üzerine olsun! Hamd alemlerin Rabbi olan Allah mahsustur!”

Sefer görev emriydi gelen. Sela’lar ardı ardına birer ok gibi, birer işaret fişeği gibi gökyü-

züne salınırken, çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkek... Bulunduğu en yakın Camii meydanına 

doğru ilerlemeye başladı. Kıbrıs günlerinden, karartma gecelerindeki çocukluk anılarımızdan 

hatırlıyorduk bu sela’ları... Bosna’dan hatırlıyorduk, facialarla kanadığımız günlerden... Dede-

lerimizden işittiğimiz bir de Çanakkale seferberliği vardı. Biz elbette biliyorduk bu sela’ların 

anlamını. Bu selalar vatan, bu selalar cihad demekti.

Bu, bir Osmanlı adetiydi, Türk geleneğiydi. Çağrıyı yapan müezzin, Hz.Peygamber’e çağı-

rırdı... İşitenlerse ‘lebbeyk” derdi derhal. ‘Buyur buradayım, ben geldim Ya Resulullah”...

Kurtuluş Savaşımızın en zorlu günlerinde bile asla bombalanmamış, düşman çizmesine 

ezdirilmemiş Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bombalanmıştı. Asya ile Avrupa’ı birbirine bitişti-

ren İstanbul köprüleri esir alınmıştı. Zehirli dalışlarıyla sivil ve masum halkın üzerine ateş salan 

teyyareler, birer ölüm makinası gibiydi... Çok savaş görmüş, kahpeliğin binbir türlüsüne göğüs 

germiş, nice alçaklara haddini bildirmiş bu aziz millet. Kendi evinde, kendi yurdunda, kendi 

bağında bahçesinde vuruluyordu, çocuk, kadın, hasta, ihtiyar denmeden...

Kıbrıs’taki caniydi, Bosna’daki Sırp, Çanakkale’deki gavur... Peki bu seferki kimdi?

Minareler bizi Hz. Peygambere çağırırken... Bu gözleri dönmüş caniler, hangi şeytanın 

bayraktarı, hangi hainin uşağı, hangi uğursuzun celladıydı... Utanmadan Mehmetçiğin nöbet 

giysilerine sokulmuş, ‘asker” kılığına yanaşmış, gözü dönmüş münafıklar, irade-i milliyeye çök-

meye kalkışıyordu Cuma akşamı. ‘Kalkışma” veya ‘Darbe” değildi başımıza gelen... Apaçık. 

Pervasızca. Bir SAVAŞ ile karşı karşıyaydık hepimiz .

Alacakaranlıkta köylerinden yürüyerek sökün edenlerin arasındaydım. Lohusası kalkma-

mış taze anneler kırkı çıkmamış bebekleriyle koşup gelmişlerdi. Ağzının orucunu açmaya fırsat 

bile bulamamış ihtiyar ninelerin birer mavzer gibi parlayan gözlerindeydi kaderimiz. ‘Tayyip 

sağ olsun da açarız hele orucumuzu” diyen Nebiye Nine, Kocaali Merkez Camii meydanında 

sabaha doğru içtiği bir bardak suyla ikinci güne niyetlendi. Kınasını, düğününü işittiği se-

la’larla ertelemiş yeni gelinlerin arasındaydım. Türkan Acar, o kalabalığın içinde öğrencilerini 

velilerini arayıp buluyordu. Hafızlık çalışan oğlanlar, kimi Ankebut’ta, kimi Enfal’de, Mushafları 

kalplerinde saklı, oradaydılar... Millet için, Ümmet için, Vatan için, Memleket için...

Sanki göklerden inmiş yıldızlar gibiydiler... Geldiler, yürüdüler, sağlamca durdular. İman 

dolu sinelerinden başka siper edecekleri hiçbir şeyleri yoktu yeryüzünde. ‘Sine-i Millet’ dersi 

nedir, verdiler melu’unlara... Biz buradayız. Peki siz neredesiniz ve kimin yanında...  
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MAHMUT ÖVÜR
23 TEMMUZ 2016 - SABAH GAZETESİ

DARBE GECESİNDE 
BİR KUVVET KOMUTANI

O geceyi tarih yapan hiç kuşkusuz halkın demokrasiye ve ülkesine sahip çıkma irade-

siydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaretiyle milyonlar harekete geçti ve bu iradeyi ölümüne 

savunan müthiş hikâyelere imza attı. Kimi tankın önüne atladı, kimi ölümüne köprüyü aşmaya 

çalıştı, kimi tarlasını yaktı, kimi de araçlarıyla yol kesti. Polisin çoğunluğu askerin de bir kesimi 

bu mücadelenin içindeydi.

Böylece tarihimizde bir ilk yaşandı. Millet, kendisini koruması için kurduğu ordusunu, ordu 

içindeki cuntacılardan koruyacak bir noktaya geldi. Bu gerçeği Ankara Etimesgut'taki hare-

ketlilik üzerine gelen vatandaşlardan biri çarpıcı biçimde özetledi: "Biz buraya sizin selame-

tiniz için geliyoruz." O gece Türkiye'nin birçok ilinde, ilçesinde bu gerçek yaşandı. İstanbul 

Bakırköy de onlardan biriydi. Ama çok daha kritik ve önemliydi çünkü Atatürk Havaalanı ve 

Harp Okulu oradaydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı oraya inecekti.

Bu kritik durum vatandaşı da etkiledi ve bölgede vatandaş-polis işbirliğiyle müthiş bir 

direniş sergilendi. Darbeci uçakların kalkmaması ve Harp Okulu'nun harekete geçmemesi için 

akla hayale gelmeyecek yöntemler denendi ve etkili de oldu. Bunda kuşkusuz İstanbul Emni-

yet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner arasındaki uyumun 

ve kararlılığın etkisi büyük.

Bütün bunlar Bakırköy'de olurken, aynı zaman diliminde orada deniz kuvvetleri açısından 

da tarihi bir an yaşanıyordu. Çünkü ilginç bir biçimde bu ülkenin Deniz Kuvvetleri Komuta-

nı Bülent Bostanoğlu oradaydı ve orduya değil Ataköy Karakolu'na sığınarak şöyle diyordu: 

"Beni acele Ankara'ya gönderecek bir yol bulun, eskort verin."

Hepimiz için üzüntü verici bir durum da olsa gerçek buydu. Bostanoğlu buraya Moda 

Deniz Kulübü'ndeki düğünden biraz da kaçarak gelmişti. Darbeciler Moda'daki düğüne el 

koymadan az önce, büyük olasılıkla darbeyi öğrendiği için "Cenaze evine gitmem gerekir" 

diyerek ayrılmış ve soluğu Ataköy'de almıştı. İzini kaybettirmek ve darbecilerle ilişkili yakın 

korumalarından korunmak için bir süre telefonlarını da kapatmıştı.

O andan sonra devreye bölgenin gençlerinden oluşan ve darbecilere karşı direnen sivil 

bir grup girdi. Grup lideri genç işadamı Esat Ulu, Bostanoğlu'nu eşini, emir subayı Özkan Gülö-

mür'ü ve şoförünü de alarak Bakırköy Emniyet Müdürlüğü'ne götürecek ve oradan Ankara'ya 

gitmesi için plan yapacaktı.

Ancak bu o sırada mümkün değildi. Bununla birlikte darbeci denizcileri durdurmak müm-

kün olabilirdi. O saatten sonra Oramiral Bostanoğlu'nun sık sık şu sözleri duyuldu: "Evladım, 

darbe yapmaktan yargılanacaksınız, sakın Ankara'dan gelen emirleri dinlemeyin." 

Anlatılanlara göre bir hayli etkili de olundu. O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan da havaala-

nına gelmiş ve o tarihi konuşmasını yapmıştı. Esat Ulu ve arkadaşları da konuşmadan hemen 

sonra güvenliğini aldıkları Bostanoğlu'nu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a getirerek görüşmelerini 

sağlayacaktı.

Darbecilerin gerilediğinin anlaşıldığı sabah saatlerinde Bostanoğlu Ankara'ya gidecek 

uçağın merdivenlerine doğru yürürken, Esat Ulu'ya dönüp sordu: "Evladım her şey için çok 

teşekkürler. Siz istihbarattan mısınız?" Ulu'nun cevabı 'hayır" olunca bu kez başka sorular gel-

meye başladı; "Yoksa polis misiniz?"

Genç işadamı Ulu, daha fazla soru sordurmamak için kendi cevabını verdi: "Komutanım biz 

halkız... Halkın rütbesi yok ama güvenilir. Biz canımızı vermeden sizi kimseye teslim etmeyiz." 

Sadece TSK mensuplarının değil, bu ülkenin aydınlarının da siyasetçilerinin de halktan 

yükselen bu sese kulak vermesi gerekiyor.
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ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU 
20 TEMMUZ 2016 – YENİ AKİT

TİYATRO TÜRKİYE’DE DEĞİL, ABD’DE OYNANIYOR!

Paraleller...

Türkiye’deki kanlı darbe girişimini, “tiyatro” olarak yorumluyorlar.

Tepedeki isimleri ise..

Bir yandan, “Bir arının ölümünde, yarım saat ağladığımı siz bilirsiniz” derken..

208 şehidin verildiği darbeyi “Holywood filmleri”ne benzetiyor..

İngiliz gazetelerinden tutun.. Norveç gazetesinin.. Arap gazetesinin muhabirlerine röpor-

taj verirken..

“Tiyatrocunun kralı işte bu!” dedim, kendi kendime..

Öyle ki..

“Bu fakir” derken..

İki günde iki ayrı sahnede röportaj verdi..

“Fakir”in koltuğu değişti..

“Fakir”in bulunduğu oda değişti..

Kostümü değişti.. Esas önemlisi.. Röportaj sırasında..

Muhabirlerin sorularını organize eden, cemaat mensubu görüntüsündeki zatın yüzüne, 

oturduğu alçak koltuktan bir bakışı vardı ki..

Görüşlerine başvurulan bir kişi değil..

Adeta sorgulanan bir sanık hüviyetinde idi..

Ara sıra dönüp, “Nasıl, iyi cevap verebildim mi?” şeklindeki çaresiz bakışlarının bende 

bıraktığı izlenim, “Pensilvanya’da bir tiyatro oynandığı” idi..

“Kainat imamı” rolü oynatılan.. Ancak..

Pensilvanya’dan dışarı çıkmasına izin verilmeyen..

O “kainat imamı”nın şahsında, dünyanın çok değişik ülkelerinde, ABD lehine karanlık işler 

organize edilen..

En önemlisi.. Türkiye’nin karıştırılmasında kullanılan..

Sıradan bir “figüran..” Onun içindir ki..

Türkiye, “figüran”ı istediğinde..

Senarist itiraz ediyor: “Delil lazım!”

O zaman hemen söyleyelim..

Fetullah Gülen’i Türkiye’ye göndermek için..

“Delil” mi istiyorsunuz?

Buyrun size delil!

Bir yanda 78 milyonluk Türkiye..

Bir yanda, “Ben kıtmir..” diyen, sözde kendi halinde yaşayan, “iki ceketi”nden başka giy-

sisi olmayan bir “fakir!”

Ama siz diyorsunuz ki: “İadesi için delil lazım!”

ABD vatandaşı bile olmayan..

Zaten Türkiye’nin vatandaşı olan..

ABD’de onun-bunun referansı ile sadece ikamet eden..

Basit bir “kıtmir” için..

Suçunu delillendirmede.. 

“İadesine delil lazım” demenizden daha büyük delil olur mu?

Düşünsenize..

Bir TC vatandaşı..

“Kalbimde rahatsızlık var.. Bir kontrol olayım” diye ABD’ye gitmiş..

Kendi anlatımına göre..

Sonrasında orada kalakalmış!

17 sene olmuş..

Anası ölmüş kılını kıpırdatmamış. 

Kardeşi ölmüş. Başını kaldırmamış.

ABD, bu adam için..

78 milyonluk Türkiye’nin isteğine mırın kırın ediyorsa..

Kendi vatandaşı bile olmayan..

Zaten ABD’de, tartışmalı bir şekilde kalan bu adamın iadesi için “delil lazım” diye diretiyor-

sa.. İstediği gerçekte “delil” falan değildir.. Maraza çıkartmaktır..

Zekatı idi.. Sadakası idi.. Kurbanı idi..

Yüz milyarlarca dolarlık bir paraya hükmettiği iddia ediliyor..

Ardından.. Türkiye’deki meşru hükümeti devirmek için.. Emniyet güçleri ile bir darbe ya-

pıyor.. Başaramıyor.. Sonrasında askeri darbeye kalkışıyor.. Yüzlerce insanın kanına giriyor..

...
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LATİF ERDOĞAN 
YENİ AKİT GAZETESİ - 23 TEMMUZ 2016 

DARBE VE MİLLET

Gülen’in cinnet hallerine pek çok defalar tanık olduğumdan, onun böylesi hallerde na-

sıl tahripkar olabileceğini en iyi bilenlerdenim. Onun için de darbe teşebbüsünün netleştiği 

anlarda ülkem, milletim ve devletim adına ne korkunç kâbuslar yaşadığımı dile getirip an-

latmamın imkanı yoktur. Elbette benim tanıklık ettiğim cemaat içi meselelerle alakalı cinnet 

halleriydi; tahribi de iç bünyeyle sınırlıydı. Beni korkunç kâbuslara sürükleyen yaptığım zihni 

mukayeselerle, böylesi cinnet halinin bir darbeye bürünerek bütün bir ülkeye yansıyacak ol-

masıydı.

...

Darbede başarılı olunacağına yüzde bin emindiler ki, her şeyi ile kendisiyle irtibatı işaret-

leyen delilleri karartma ihtiyacı bile duymadılar.  Cemaatle ilgisi tescillenmiş bir emniyetçiyi, 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ele geçirmek üzere, darbeci askerlerle birlikte Emniyete gön-

derdiler.. Pek çoğunu, askeri öğrencilik yıllarından tanıdığımız, Gülen’in yanına gidip gelen 

generalleri, hiçbir tedbir ve takiyyeye ihtiyaç duymadan öne sürdüler.. Ve senelerdir askeri 

hizmetler yaptığı bilinen, Gülen’in en yakın mollalarından Adil Öksüz’ün, Akıncılar Hava Üs-

sünde, doğrudan Gülen adına darbeyi yönetmesinde bile bir sakınca görmediler.

Adil’in serbest bırakılması büyük bir skandaldır. Ben bu satırları yazarken henüz yakala-

nıp yargıya teslim edilmemişti; siz bu yazıyı okurken yakalanıp teslim edilmiş olursa elbette 

bundan sonra söyleyeceğim geçersiz olacaktır: Adil’in elden kaçırılması, meşum darbenin Gü-

len’le irtibatlı en somut delilini yok etmek demektir, meselenin yargı yanını felce uğratmaktır. 

Daha da önemlisi, askeri darbeyi sivil kanatta organize eden ve çoğunluğu askeri hizmette 

istihdam edilen kemikleşmiş hain ana kadronun imha imkanını kaybetmektir.

…

Gülen, meydan okudu, fakat meydanları okuyamadı. Bu asil ve necip milletin Recep Tay-

yip Erdoğan’a olan saf, duru, beklentisiz muhabbetini görmedi, göremedi, en azından görmez-

den geldi. Onun bir çağrısıyla milyonların meydanlara akacağını aklının ucundan bile geçir-

medi; geçirdi ise bile, nasıl olsa onu etkisiz hale getireceğini düşündüğünden hiçbir alternatif 

hazırlık yapmadı. Darbeyi önceden bilen paralel hainler ise, ertesi günün galibiyetinden emin, 

kendi payelerine düşecek kelepirlerin ham hayaliyle oyalandılar.

…

Gözünü kan bürümüş caniler, her türlü şerefsizliği, her türlü aşağılığı göze alarak, bu mil-

lete silah doğrulttular, kendi komutanlarını darp ettiler, öldürdüler, Millet Meclisini, Emniyet 

binasını bombaladılar, medya kuruluşlarını, havaalanlarını işgal ettiler. Fakat, milletin çelik ira-

desine tosladılar, Emniyetteki ve ordudaki bu vatanın asıl evlatlarının direnişiyle karşılaştılar; 

ne kadar kofmuşlar ki, kısa bir süre sonra da teslim oldular. Üniformaları çıkarılınca, rütbeleri 

sökülünce hepsi de aslanken kediye döndüler, daha ilk ifadelerinde de bülbül gibi ötmeye, 

yaptıklarını bin bir yalanla örtmeye başladılar.

Milletçe büyük bir badire atlatıldı; fakat hayırlı da oldu. Şimdi bütün dünya bu hain alçak-

ları asıl yüzleriyle gördü. Türkiye’de ve bütün dünyada, itibarları tamamen sıfırlandı. Cenab-ı 

Hak, daha öncesinde ne verdiyse hepsini ellerinden aldı.

Evet, biliyorum, devletin bunlardan tamamen arındırılması, yeni bir devlet inşası kadar zor. 

Fakat, milli iradenin azim ve kararlılığı bu zoru aşmaya muktedir görünüyor. Olağanüstü hal 

ilanı atılmış isabetli adım. Caydırıcı yaptırımlar kaçınılmaz.

Bu vesile ile şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ve sabah-

lara kadar meydanlarda nöbet tutan kahraman halkımıza Peygamber Efendimizin şu ölümsüz 

beyanıyla müjde vermek istiyorum: İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz. Allah 

korkusuyla ağlayan göz, Allah için nöbet tutan göz..
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AHMET KEKEÇ
18 TEMMUZ 2016 – STAR GAZETESİ 

İLHAN VARANK, EROL OLÇAK 
VE MUSTAFA CAMBAZ’IN KATİLİ 
İBLİS HESAP VERECEK

İlhan Bey’i tanıma şansım olmadı... Mustafa Va-

rank kardeşimin ağabeyiydi. 

Erol Olçak ve Mustafa Cambaz’ı tanıyorum... 

Erol’la neredeyse bütün bir gençliğimizi “yoksunluk-

lar” içinde, gelecek düşleri kurarak birlikte yaşadık. 

“Anlatılmaz, yaşanır” denir ya... Erol’u nasıl anlataca-

ğımı bilemiyorum. Bütün bir günü küçücük ofisinde 

“çalışarak” (büyük hayaller kurarak) geçirir, akşamla-

rı Erenler Kıraathanesi’nde “şiir ve edebiyat muhab-

betine” dâhil olurdu.

Herkesin müşkülüne koşardı. Her meseleyi çöz-

mekle sorumlu hissederdi kendini. Bin bir zorlukla 

eline geçirdiği üç kuruşu mutlaka paylaşırdı. Bunu 

yapmazsa huzursuz olurdu.

Okullar bitti, herkes hayatına farklı bir yön çizdi, 

küçük oba dağıldı.

Erol da, bir süre sonra hayallerine kavuştu. Bü-

yük işler yapan bir reklâmcı oldu.

Herkesin müşkülüne koşma alışkanlığını sürdür-

dü ama...

Kaç kez, Cumhurbaşkanımızın seyahatlerinde 

karşılaştık.

…

Bütün olumlayıcı sıfatları bir araya getirseniz, 

Mustafa Canbaz’ı anlatamazsınız. Kelimeler yetersiz 

kalır.

Bir insan bu kadar mı pozitif olur, bu kadar mı güzel olur, bu kadar mı “hayat” kokar?

Batı Trakya kökenliydi...

Hep (sanki) bir şeyleri kovalardı, hep bir şeylerin olmasını beklerdi... Farklı ve tatlı şivesiy-

le anlattığı “Yaşar yaşamaz” hikâyeleri, “vatandaş” olmak için sürdürdüğü destansı (ve yerine 

göre komik) mücadele...

O an için “imkânsız” görünen bir iş mi yapmak istiyorsunuz?

Mustafa’ya koşabilirsiniz.

Sayfanızda imkânsız görseller mi kullanmak istiyorsunuz?

Mustafa’ya koşabilirsiniz...

Haber mi lazım? Ya da elinizdeki haberleri birilerine toparlatmak mı istiyorsunuz?

Mustafa...

Sahada muhabire mi ihtiyacınız var?

Mustafa...

Hızlı intikal edecek bir fotoğrafçı mı lazım?

Mustafa...

İblis’in “maklubeci” darbecileri Mustafa’yı da katlettiler.

Hiç Allah’tan korkmadılar...

İblis, bugün, panikle, yabancı medyaya Türkiye’deki aşağılık darbe girişimiyle alakası ol-

madığını söylüyor, darbe karşıtı laflar ediyor, “binde birini” bile tanımadığı o şerefsiz girişim-

cilerle arasına mesafe koymaya çalışıyor ama çok pis yakalandıklarını, suçüstü olduklarını 

göremiyor, göremediğimizi zannediyor.

Yatakta alıp, şafakta asacaklardı; Mayıs’ta, olmadı Temmuz’da Türkiye’ye geleceklerdi; 

cezaevindeki Yusuf’ları (Yusuf kılığına girmiş şerefsiz pornocuları ve özel hayat katillerini) kur-

taracaklardı, maklube partileri düzenleyeceklerdi.

Bu amaçla, Meclis’i bombaladılar.

İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne ağır silahlarla saldırdılar.

Sivil insanların üzerine tanklarını sürdüler.

Helikopterle meydanları taradılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı öldürmek için bordo bereli katillerini Marmaris’e indirdiler.

Elinde İlhan Varank, Erol Olçak, Mustafa Cambaz ve 170 insanımızın kanı bulunan “maklu-

beci İblis”, şimdi kalkmış, darbeyi kınayan panik açıklamaları yapıyor.

Mülaanelerin ve yalanların seni kurtarmaya yetmeyecek.

Hesap vereceksin.

Şehitlerimizin kanı seni boğacak.

ILHAN VARANK

EROL OLÇAK

MUSTAFA CAMBAZ
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FADİME ÖZKAN 
17 TEMMUZ 2016 - STAR GAZETESİ

ÖYLE GÜZELSİN Kİ TÜRKİYE!

24 ekranlarında Kadınlar Meclisi sona erdiğinde Boğaziçi Köprüsü’ndeki tuhaflığın ve An-
kara’daki jet uçuşlarının olası bir terör saldırısına karşı alınan tedbirlerle değil FETÖ’nün Türki-
ye’yi işgal girişimiyle ilgili olduğunu az çok anlamıştık. 

Meslek büyüğüm Ardan Zentürk o hengamede girdi yayına. Kısa süre sonra ben de. Ki-
şisel olarak bizlerin, kurumsal olarak ES Medya’nın darbeye karşı tavrı Türk Milleti’nin tavrı 
gibiydi. Aksi imkansızdı.

12 saat canlı yayında kalmış biri olarak mutlulukla ifade etmek isterim ki Türkiye medyası, 
geçmişteki ayrışmalara ve o an silahlı cuntacıların baskınlarına rağmen darbeye karşı çok 
doğru ve çok cesur bir tavır sergiledi. Bu birlik ve asillik tam da ihtiyacımız olan şeydi. Tüm 
meslektaşlarımı ayrı ayrı kutlarım.

Aziz millet

Önce Başbakan Binali Yıldırım, ardından Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip 
Erdoğan televizyonlara bağlanarak bunun bir darbe girişimi olduğu, emir komuta zinciri için-
de değil FETÖ örgütüne mensup küçük bir cuntacı grubun buna cüret ettiğini, Hükümetin, 
Cumhurbaşkanı’nın görevinin başında olduğunu dünyaya duyurdu. Sonrası tam bir rezilleri 
tepeleme destanı. 

Türkiye darbe girişimini elbirliğiyle püskürttü. 81 ilde her yaştan, her cinsten, her siyasi 
anlayıştan milyonlarca insan minarelerden okunan salalara dualarla katıldı; Cumhurbaşkanı-
mız ve Başkumandanımız Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara çıktı ve tertemiz kaderine uzatılan 
o melun eli kırdı.

Bu aziz millet, cuntacılar çalıntı uçaklarla Meclisimizi, kurumlarımızı, sivil insanlarımızı 
bombalarken pısıp evinde oturmadı.  Helikopterlerden sivillere ateş açılırken kuytulara sak-
lanmadı.

Alçak FETÖ elemanları bu ülkenin tanklarını sivillerin üzerine sürerken ve onları katleder-
ken ölmeyi göze aldı ama o tankın geçişine izin vermedi. Şehitlerimiz var. Allah şahadetlerini 
kabul etsin.

Bu aziz millet ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösterdi. Hamdolsun.

Gazi Meclis

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu milletin meclisi olduğunu dün bir kez daha gösterdi ve 
Gazi Meclis unvanını yeniledi.

İktidar partisi AK Parti cuntacıların saldırılarına uğradı ama demokrasi kararlılığını korudu.

MHP genel başkanı Devlet Bahçeli’nin darbe girişiminin hemen ardından, yani gidişatı 
beklemeden, o dar ve zor zamanda yaptığı “darbeye izin verilemez, hükümetimizin yanında-
yız” açıklaması çok önemlidir, değerlidir, tarihe geçmiştir.

Ana muhalefet partisi CHP’den beklenen açıklama az gecikmeli de olsa geldi. Değerliydi, 
Türkiye’yi çok güçlendirdi.

HDP grup olarak hem ortak metne hem Meclis toplantısına katıldı. Tek Millet olduğumuzu 
ispatladı. Geçsin kayıtlara.

Cuntacılar TSK’dan çaldıkları uçaklarla TBMM’yi bombalarken vekillerimiz asiller gibiydi. 
Milli iradeye sahip çıktı, Meclis’i terk etmedi.

Özlediğimiz tam da buydu. Hamdolsun.  

Asker bizim polis bizim

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin FETÖ’nün sızamadığı sağlam omurgası ve Emniyet’in FETÖ’den 
arındırılmış yapısıyla rezil cuntacılara mukavemeti hakikaten takdire şayandı. 

Evet görevlerini yaptılar ama yaratılmak istenen kaos ortamında sivil iktidara bağlılık, hu-
kuk dışına çıkmamak ve sivillere karşı hassasiyetleri kayda değerdi.

Şunu da netleştirmek ve manipülasyona izin vermemek gerek. Bu darbe girişimi ne TSK 
tarafından ne TSK hiyerarşisi içinde yapıldı. TSK’ya da sinsi bir darbe yapan rezil FETÖ’nün 
alçak elemanlarınca cüret edildi. Ve en kanlı saldırı hızla geri püskürtüldü.

Dolayısıyla askerle polis karşı karşıya gelmedi. Asker de bizimdir polis de. TSK’ya leke 
getirilmesine izin verilemez. Askerimiz ve polisimiz bir yıldır PKK, DAEŞ, DHKP-C gibi vahşi 
terör örgütleriyle can pahasına ve çok başarılı bir mücadele yürütüyor.

Türkiye büyük bir saldırı altında. FETÖ, PKK ve sahiplerine karşı teyakkuz ve birlik devam 
ettirilmelidir. Askerimiz polisimiz de görevinin başında olmaya devam edecektir.

Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Bir avuç haşhaşiye, teröriste, işgalciye teslim edecek de 
değiliz.
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YILDIRAY OĞUR 
22 TEMMUZ 2016 – TÜRKİYE

BİR KIŞLANIN ÖNÜNDE CESEDİ BULUNMUŞ 
16 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK...

Baştabya neresi, nasıl gidilir biliyor musunuz?

Metrobüsle Edirnekapı’ya gidip oradan tramvayla 50. Yıl durağında iniyorsunuz. Orada 

66. Mekanize Piyade Tugayı’na bağlı üç kışladan biri varmış.  NATO Barış Gücü’ne bağlıymış. 

Adından anlaşılacağı gibi tanklar varmış burada.

15 Temmuz 2016 gecesi oradan çıkan tanklar ve askerler Havaalanı’na gidip orayı ele 

geçirdiler. Birazdan Cumhurbaşkanı Marmaris’ten CNN Türk’e bağlanıp halkı sokağa çağırdı.

Sonra kendisi de havada jetler tarafından vurulma riskini göze alıp o havaalanına inmek 

için harekete geçti. Baştabya’dan çıkan askerlerin CNN Türk yayınını kesmek için oraya doğru 

hareket geçtiği saatlerde...

İşte tam bu sırada kimsenin adını bilmediği bir çocuk tarih sahnesine çıktı.

Sultançiftliği’nde oturan 16 yaşındaki Engin Tilbaç’ın annesi zihinsel, babası fiziksel engel-

liydi. Bayram için Malatya’ya gitmişler, henüz dönmemişlerdi.

Cumhurbaşkanı’nın sokağa çıkın çağrısını dinleyen Engin de sokağa çıktı, arkadaşlarının 

kamyonunun kasasına atladı. Baştabya Kışlası’nın önüne gittiler.

16 yaşındaydı, elinden ne gelirdi ki? Ama ordunun neredeyse tamamıyla, en ince ayrıntısı-

na kadar darbeyi tasarlamışlar, 16 yaşındaki Engin’i o kışlanın önüne beklemiyorlardı.

O ve kahraman arkadaşları başka askerlerin, tankların oradan çıkmasını, Cumhurbaşka-

nı’nın geleceği havalimanına doğru gitmesini engellediler. Ya da oradan çıkacak başka asker-

lerin CNN Türk’ü basan darbecilere takviyeye gitmesini...

16 yaşındaki bir çocuk.. Payına çok da büyük bir parça düşmemiş, İstanbul’un varoşunda 

yaşadığı ülkesi için, henüz bir kere oy veremediği demokrasisi için, televizyonda gördüğü 

Cumhurbaşkanı’nın davetiyle bir kamyonun kasasına atlayıp, belki iki sene sonra asker olarak 

gireceği içi tank dolu bir NATO Üssü’nün önüne gitti.

Bir gün sonra İstanbul’da bir kışlanın önünde cesedi bulunmuş 16 yaşındaki bir çocuk.

O gencecik, güzel yüzünü parçalamış o katiller ordusu.  Tabutunun üzerine örtecek bü-

yük bir bayrak bile bulunamamış. İki bayrak yan yana örtülmüş.

Üç kardeşi yüklemişler omuzlarına, Sultançiftliği’nden Malatya’ya götürmüşler... Anne ve 

babasının onun beklediği doğduğu şehre...

16 yaşındaki bir kahraman.

Bir yaz gecesi bir kamyonun arkasına atlayıp tankları durdurdu. Ülkesini, demokrasimizi, 

hepimizin geleceğini kurtardı. Görevini yaptı ve sessizce aramızdan ayrıldı.

Geride kalanların omuzlarında büyük bir yük bırakarak.

Bundan sonra Meclis’e girerken siyasetçileri kapıda 15 Temmuz 2016 gecesi o Meclis’in 

hukukunu korurken şehit olan Hukuk Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Ömercan Açıkgöz ve Hukuk 

Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu karşılayacak.

O Meclis’te hukukun, adaletin, demokrasinin aleyhine bir el kaldırmak mümkün mü artık?

Köprüden işinize giderken Erol Olçak ve oğlu Abdullah’ın önünden geçeksiniz. İşinizi 

inançla yapmanın ne demek olduğunu onlar bize hatırlatacak.

Sevgi Yeşilyurt, Mehmet Yılmaz, Muhammed Ambar...

2016 yılının bir yaz akşamı Boğaz’ın ortasında vurulmuş insanların ruhu incinmesin diye 

kornaya basmayacak, trafikte kalınca sabredeceğiz, daha tahammüllü olacak, nefret etmeye-

cek, ayrımcılık yapmayacak, ‘bizden adam olmaz” demeyi bırakacağız.

Sonra Acıbadem çıkışından çıkıp, biraz ilerleyince karşımıza üzerinde Ronaldo’nun fo-

toğrafı olan camdan, çirkin dev bir Telekom binası çıkacak. İşte tam onun önünde ülkenin 

iletişimi kesilmesin diye şehit düşmüş Rize Pazarlı Murat Naiboğlu ve muhtar Mete Sertbaş 

bizi bekleyecek hep.
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İnternete her girdiğimizde ölçülü olmayı, vaktini boşa harcamamayı, kışkırtıcılık, iftira, ha-

karet etmemeyi vasiyet ettiler bize..

Saraçhane’de belediyenin önünden geçerken Profesör İlhan Varank güler yüzüyle karşı-

layacak bizi. ‘Benim kim olduğumu biliyor musun’’ları bırakarak, kim olduğumuzun hikâyesini 

kendi başımıza, helal emeklerimizle yazmamız gerektiğini, tefekkürün cesareti öldürmediğini 

söyleyecek.

Hayatta cesareti kırılanlar bundan sonra Ankara’dan biraz çıkıp Kazan’a doğru gidecekler. 

Kamyonlarla askerî jet üssünü basıp, tarladaki buğdayını duman olsun; jetler uçamasın diye 

yakan geniş gönüllülükle, kalenderlikle orada tanışacaklar...

Daha da uzağa gidebilecekler, mangal gibi bir yürek için Allah’a yakarmak isteyenler Niğ-

de’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu kasabasına Astsubay Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret 

edecekler.

Medeni ve demokrat bir adamla ülke meselelerini konuşmak isteyenler Sabri Bey’i bula-

caklar bundan sonra. Üzerinden iki tank geçmeden önce o darbeci katillere EMASYA Proto-

kolü’nün kaldırıldığını hatırlatır hâli, bir meselenin nezaketle, ısrarla ve kararlılıkla nasıl savu-

nulacağını anlatacak...

Meclis’te, Genelkurmay’a girerken, Acıbadem’de, köprüden geçerken, Vatan Caddesi’n-

de, Metrobüsle Edirnekapı’ya oradan travmayla...

Bundan sonra hep karşımıza çıkacaklar. Uğruna cesaretle ölüme yürüdükleri ülkemize, 

adalete, demokrasimize sahip çıkıp çıkmadığımızı kontrol edecekler.

Bir kışlanın önünde cesedi bulunmuş 16 yaşındaki bir çocuk...

Orada hepimiz için nöbet tutmaya devam edecek...
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İLBER ORTAYLI
HÜRRİYET GAZETESİ - 24.07.2016

EN DEHŞETLİ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz gecesi saat 22.00 civarında Türkiye ani bir hareketle çalkalandı. Bu darbe 

alışıldığı üzere sabaha karşı değil hafta sonu gecesinin en hareketli anında cereyan ediyordu. 

Köprüler kapatılmıştı. İçten bir ihbar nedeniyle darbe planının çözüleceği anlaşıldığından ace-

le davranmışlardı. Her halükârda John Kerry'nin "Parlak olmayan bir planlama" diyeceği kadar 

perişanlık söz konusuydu... 

Darbeci grubun bir enaniyet içinde olduğu anlaşılıyor; karizmaları ve kerametleri kendile-

rinden menkul, herkes onlardan aşağı ve herkes onlara tabi olmak zorunda. Kapalı grupların 

en büyük çelişkisi, kendilerini beğenirken etraftakilerin nefretinin başladığını görememeleri-

dir. Örgütlenmenin getirdiği başarılar kısa zamanda bir iç tıkanmaya dönüştü. Darbe girişimi 

gecesi Cumhurbaşkanı’nın Hande Fırat aracılığıyla verdiği demeçten sonra köprüye yönelen-

lerle köprüyü kesenler arasında büyük bir çatışma oldu ve burada halka ateş açıldı, malum. Bu 

darbe teşebbüsünde en hazin olaylardan biri köprüye yığılan ve sözde tatbikat diye yanıltılan 

askerler (erat) ve gene sözde tatbikat diye Çengelköy’e yönlendirilen Kuleli Askeri Lisesi öğ-

rencileridir. Bu kesimden masum olanların derhal tespit edilmesi gerekir.

 

KRİTİK DÖNEMDE  BAŞARILI GAZETECİLİK 

 Darbe girişimlerini tespit edip Cumhurbaşkanı ve hükümeti haberdar etmekle görevli ma-

kamların görevlerini yerine getiremediği bizzat Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın demecinden 

anlaşılıyor. Her halükârda darbenin önlenmesinde 1’inci Ordu Komutanı Ümit Dündar Paşa’nın 

etkin olduğu açık. Darbe gecesi çok etkin bir habercilik örneği Doğan TV Ankara Temsilcisi 

Hande Fırat’tır. Türkiye’de her zaman böyle kritik gazeteciliği başarıyla tamamlayanlar çıkıyor. 

Demek ki basının bugünkü olumsuz görünümü kaçınılmaz bir gelişme değil. Kuraldışı nitelikli 

elemanlar ortaya çıkabiliyor. 

 

ASKER DÜŞMANLIĞINA  GİDİLMESİN

 Darbe girişimi gecesi maalesef ne 27 Mayıs 1960, ne 12 Mart 1971, ne de 12 Eylül 1980 

olaylarına benzemeyecek şekilde dehşetengizdi. Lütfen bu gecenin etkisiyle asker düşmanlı-

ğına gidilmesin. Bu grup bizim bildiğimiz ordu değildir. Nihayet bir yurdun savunması asayişin 

de ötesinde bir mekanizma ve birikim ister. Ordunun iç terfi düzeni orduya ait bir olaydı. Sal-

tanat döneminde bile asker ocağına müdahale bir numaralı asker ve orduların başkumandanı 

olan padişahla ama gene asker ocağının kendi kurallarıyla giderdi. Maalesef 2007-2013 yılla-

rında dar bir cemaat grubunun askerlik dışı eğitimle biçimlendirdiği kişi ve grupların terfi ve 

tayin düzenine karıştığı anlaşılıyor. Bu gibi hareketlere müsamaha edilmemesi gerekir. 1826 

yılında yeniçeri ocağına karşı Sultan Mahmud yeni orduyla savaş açtığında cihat bayrağı açtı 

ve minarelerden sala okundu. Bu son derece ciddi bir olay, ciddi bir davettir. Bu sefer de aynı 

şey tekrarlandı, lakin hafızaları aşındıracak derecede tekrarlanmaması gerekir. Kanlı darbe 

girişimi bastırıldı.

 

AYAKLANMADAN ‘COUP D’ÉTAT’YA

 Türkiye tarihi yeniçeri ayaklanmalarıyla doludur. Osmanlı saltanatının en güçlü asırla-

rında olduğu gibi, 19’uncu asır sonuna kadar kapıkulu ayaklanmaları tarihi yönlendirir. İçinde 

ulufe meselesi ve züyuf akçe (değeri düşürülmüş gümüş sikke) dolayısıyla olanlar da vardır. 

Devletlûlar arası çatışma ve kışkırtmalardan dolayı çıkanlar da vardır. Payitaht halkının çektiği 

sıkıntılar ve yeniçerilerin empoze ettiği devletlûların idareye geçirilmesi talepleri bazı ahvalde 

ilmiye sınıfının desteklemesiyle sokak isyanlarını çıkarır. Çok kanlı bitenleri vardır. 

 

IV. MURAD’IN İNTİKAMI

 Asker kelle ister, çocuk padişah IV. Murad, 17 yaşından sonra devleti şiddetle yöneterek 

bu gibi başkaldırıların intikamını aldı. En sonuncusu III. Selim’in ve II. Mahmud’un asırlarındaki 

reformlarına karşı yeniçerinin isyanlarıdır. 1826 askeri ayaklanmalara son verdi ve 1876’ya ka-

dar da yarım asır hükümet darbesi görmedik. Tanzimat asrının asıl hedefi ve başarısı buydu. 

Ne yazık ki iktisadi ve mali çöküntü müdahaleyi hızlandırdı ve bu müdahaleler artık modern 

anlamda “coup d’état” (askeri darbe) biçimine dönüştü. Son asırdaki darbeler beş asırlık ayak-

lanma geleneğinin çok dışındadır. 
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 CUMHURİYET’LE  BİTMİŞTİ

 1876’dan 1908’e kadar 33 yıllık otoriter yönetimden sonra tekrar bir askeri darbeyle 

Osmanlı saltanatının gücü İngiltere kraliyetinin bile gerisine düştü. Osmanlı padişahı adeta 

meşruti bir monarşinin temsilcisi haline geldi. Lakin memleketteki yönetim bir meşrutiyetin 

gerektirdiği demokrasiye sahip değildi. Gerçi, dönemin meşruti sistemlerinde de (anayasal 

monarşi), her yerde İngiltere tacının ve parlamentarizminin uyumlu hali söz konusu değildir. 

Görünüşte Almanya ve Avusturya da meşrutiyetle yönetiliyordu ama Britanya’dan çok uzak 

durumdaydılar. 1905’ten sonra sözde Rusya’da da meclis vardı ve İran’da da... Darbeler asrı 

Cumhuriyet’in ilanıyla bitmiştir. Kırk sene sonra bir daha avdet etti. Darbelerin anatomisi ve 

nedenleri çok tartışılır. Hoş bir siyaset tarzı olmadığı, çok şeyleri götürdüğü gerçektir. Lakin 

niye oluyor sorusuna herkesin düşünüp çare araması gerekir.
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GAZİOSMANPAŞA’NIN
V A T A N  N Ö B E T İ
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GAZİOSMANPAŞA MEYDANI TEK NEFES TEK YÜREK
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15 TEMMUZ ŞEHİDİMİZ SERVET ASMAZ / GAZİOSMANPAŞA

15 TEMMUZ ŞEHİDİMİZ MAHMUT EŞİT / GAZİOSMANPAŞA

BAKAN BOZKIR: GAZİOSMANPAŞA NÖBETİNDE
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BAKAN KAYA: GAZİOSMANPAŞA NÖBETİNDE KADİR TOPBAŞ / İ.B.B. BAŞKANI
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GAZİOSMANPAŞA

GAZİOSMANPAŞA’DA VATAN NÖBETİ
GAZİOSMANPAŞA 7’DEN 70’E NÖBETTEYDİ
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GAZİOSMANPAŞA MEYDANI
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GAZİOSMANPAŞA ŞEHİTLER ANITI
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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZE GIYABİ CENAZE NAMAZI (GAZİOSMANPAŞA)
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Gaziosmanpaşa Belediyesi bir ay süre ile nöbet tutan vatandaşlara her akşam ikramda bulundu
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KÜÇÜKKÖY MEYDANI / GAZİOSMANPAŞA
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Tüm siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarımız darbeye karşı ortak bildiri yayınladı (Gaziosmanpaşa)
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GAZİOSMANPAŞA MEYDANI
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NEBİ MİŞ 
30 TEMMUZ 2016 – SABAH

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ: 
TOPLUMSAL ALGI ARAŞTIRMASI

SETA, darbe girişimi sonrasında "15 Temmuz Darbe Girişimi Toplumsal Algı Araştırması" 

başlıklı bir rapor hazırladı. Araştırma 18-24 Temmuz arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, 

Adana, Sakarya ve Eskişehir illerinde "demokrasi nöbeti" için meydanlarda bulunan 146 kişi 

ile derinlemesine mülakatlar yapılarak gerçekleştirildi. Saha araştırmasında kişilere; 15 Tem-

muz gecesi sokağa çıkma motivasyonları, sokakta yaşadıkları deneyimler, darbe girişiminin 

başarısız olmasının nedenleri, Erdoğan'ın bu süreçteki rolü, FETÖ ve dış güçler ilişkisi, darbe 

girişimi sonrasında siyasal iktidarın mücadelesi, muhalefet partilerinin darbe girişimine yöne-

lik tutumları, FETÖ'nün darbe girişimindeki rolü, TSK'ya ve emniyet güçlerine bakış, darbe giri-

şimi sonrasında FETÖ'ye ve girişimi gerçekleştiren diğer unsurlara karşı mücadele yöntemleri 

gibi hususlarda bakış açılarını ölçmeye yönelik sorular soruldu.

15 Temmuz darbesine karşı meydanlarda toplananlar kimler?

Meydanlarda siyasi görüş olarak bir çeşitlilik gözlemlense de daha çok muhafazakar ve 

milliyetçi bir kesim ağırlıktadır. Bu kesimin çoğunu AK Parti, önemli bir kısmını da MHP seç-

meni oluşturmaktadır. Özellikle meydanların organizasyonunu yürütenlerin, siyasi çeşitliliğin 

korunmasına yönelik bir çabanın içinde oldukları gözlemlenmiştir. Örneğin AK Parti ve MHP 

seçmeninin ağırlıkta olduğu bazı meydanlarda konuşmacıların çoğunluğunun AK Partili ol-

masından dolayı, konuşma aralarında çalınan marşlar ve müzikler daha çok MHP'ye yakın 

sanatçılardan seçilebilmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu, parti bayrakları yerine Türk 

bayrakları ile meydanlara gelmekte, hemen hemen her meydanda kısmen Erdoğan'ın resmi-

nin olduğu görseller de taşınmaktadır. 

İnsanlar meydanlara nasıl çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçteki rolü neydi?

Darbe girişiminin ilk saatlerinde meselenin anlaşılmasına yönelik bir muğlaklığın olduğu 

birçok kişi tarafından dile getirilmiştir. Örneğin Ankara'da yaşayanlar, uçakların ilk alçak uçuşla-

rını "başka ülkelerin düşman saldırılarına karşı" bir hareket olarak yorumlamışlar, İstanbullular ise 

bir terör saldırısı ile karşı karşıya olduklarını düşünmüşlerdir. İlk anda bir darbe girişiminin ola-

cağına ihtimal vermemişlerdir. İlk gece sokağa mücadeleye çıkanların büyük kısmı Erdoğan'ın 

görüntülü çağrısından sonra harekete geçmişlerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son on dört yıl 

boyunca takip ettiği "sorunları milleti öncelik haline getirerek çözme" politikasının vatandaşlar 

üzerinde oluşturduğu etki verilen cevaplarda net olarak ortaya çıkmaktadır. Görüşülen kişilerin 

büyük çoğunluğu FETÖ ile ancak Erdoğan'ın mücadele edebileceğine inanmaktadır. Bu bağ-

lamda 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası Erdoğan'ın mücadelesine atıf yapılmakta ve FETÖ teh-

didine karşı 15 Temmuz'a kadar Erdoğan'ın toplumun büyük kısmını ikna ettiği belirtilmektedir. 

Darbe girişimini kim gerçekleştirdi? FETÖ'cü yapılanma nerelerde örgütlüydü?

Görüşme yapılan kişilerin hemen hemen hepsi darbe girişimini TSK içinde yapılanmış FE-

TÖ'cü bir grubun gerçekleştirdiğine kesin olarak inanmaktadır. Ayrıca darbe girişimi bir terör 

saldırısı olarak değerlendirmekte bu bağlamda birçok kişi Fetullah Gülen ve Abdullah Öcalan 

kıyaslaması yapmaktadır. FETÖ'cü yapılanmanın sadece TSK'da değil devletin stratejik her 

kurumunda etkili olduğu belirtilmektedir. TSK içindeki bu darbecilere önemli oranda bu ör-

gütün diğer yapılanmasının da destek verdiğinin altı çizilmektedir. Görüşmecilerin önemli bir 

bölümü Fetullah Gülen'e en başından bu yana şüphe ile baktığını belirtmiş ancak önemli bir 

kısım da 17-25 Aralık sonrası bu kişinin "vatan haini" olduğuna yönelik görüşünün netleştiğini 

belirtmektedir. 15 Temmuz gecesi ise bu görüşlerinin pekiştiğini sözlerine eklemektedirler. 

Fetullah Gülen'in gerçek yüzünü sonradan anlayanlar FETÖ'cü yapılanmanın kendilerini kan-

dırdığını söylemektedir.

Ordu içindeki FETÖ'cü yapılanmanın silahlı kalkışmasında dış güçlerin etkisi var mı? 

Görüşmeye katılanların neredeyse tamamı darbe girişiminin ardında dış güçlerin olduğu-

na vurgu yapmaktadır. Cevapların büyük bir kısmı ABD'nin bu darbe girişiminin ardında par-

mağı olduğunu dile getirmektedir. Bunu söylerken Fetullah Gülen'i zaten ABD'nin bir araç ola-

rak kullandığı dile getirilmekte ve Gülen "ABD'nin maşası, kuklası" olarak tanımlanmaktadır. 
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Adana'da görüşme yapılan bir kişi "Başıma taş düşse bile bunun sorumlusu ABD'dir" söy-

lemiyle kendisi için meselenin net olduğunu belirtmektedir. Ankara'da 25 yaşında bir öğretim 

görevlisi bu hususta şu yorumu yapmaktadır: "Amerika ve NATO'nun ciddi desteği olduğunu 

düşünüyorum. Havada uçan F-16'lara yakıt ikmali yapan tanker uçakların İncirlik'ten kalkması 

bunu destekleyen bir durum bence." İzmir'den 29 yaşındaki bir kadın esnaf ise bu konuda 

şu yorumu yaptı: "Apo'nun bize teslim dönemi ile Gülen'in ABD'ye teslimi aynı döneme denk 

geliyor. Başka söze gerek yok sanırım."

Yeni dönemde darbecilerle hesaplaşmada siyasetten beklentiler neler? 

Darbecilerin nasıl yargılanması gerektiğine yönelik soruya cevap verenlerin önemli bir 

oranı "idam edilmeli" cevabını verirken, idam konusunda kararsız ve karşı olanlar da azımsa-

namayacak düzeydedir. İdamın geri getirilmesi meselesi çoğu kez Abdullah Öcalan, teröre 

karışanlar, tecavüzcüler ve vatan hainleri için de uygulansın argümanı ile birlikte savunulmak-

tadır. Diğer taraftan idam geri gelse bile belirli bir süre ve sadece darbeciler için getirilmesi 

gerektiğini savunanlar da bulunmaktadır. Kararsız ve karşı çıkanların argümanlarının başında 

süreçte araya suçsuz olanların da karışabileceği ve adil yargılama endişesi gelmektedir. 

HAİNLER TARAFINDAN BOMBALANAN ÖZEL HAREKAT DAİRE BAŞKANLIĞI / ANKARA
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KOCATEPE CAMİİ: ŞEHİTLERİMİZİ UĞURLUYORUZ
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DÜNYADA 15 TEMMUZ

ABD

ABD Başkanı Barack Obama Türkiye’de darbeci askerlerin gerçekleştirmeye çalıştığı darbe 

girişimi ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Türkiye’de seçilmiş hükümet desteklenmelidir’ demekle ye-

tindi. Dışişleri Bakanı John Kerry de, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ABD’nin, Türkiye’nin 

demokratik yollarla seçilmiş sivil hükümetine ve demokratik kurumlarına mutlak destek sundu-

ğunu ilettiğini bildirdi.

ABD’nin darbeye karşı bu denli cılız bir açıklama yapması aslında Türk kamuoyunda yadır-

ganmadı. Bu darbenin arkasında ABD’nin parmağının olduğuna dair kamuoyunda daha darbe 

gecesinden itibaren oluşmuş bir kanaat vardı. 16 Temmuz 2016 tarihinde hem Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın, hem de Başbakan Binali Yıldırım’ın Gülen’i ağırlamaya devam eden ABD’ye karşı üst 

tondan yaptıkları ‘iade’ çağrıları ne yazık ki karşılık bulmadı. Bu durum ABD’nin suçluları korudu-

ğuna, dolayısıyla suça ortak olduğuna dair kanaatleri daha da güçlendirdi. a Haber televizyon 

kanalının darbeden bir hafta sonra yayınladığı bir analiz-haber kamuoyunun kanaatlerinin iyice 

pekişmesine yol açtı. Orijinaline (http://www.ahaber.com.tr/analiz/2016/07/21/ciaden-darbe-iti-

rafi) adresinden ulaşılabilecek analiz-haberde özetle şu görüşlere yer verilmişti:

CUNTACILAR DIŞ DESTEKLİ MİYDİ?

15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından gözlerin çevrildiği ülkelerden biri ABD oldu. 

Amerika’nın paralel yapının lideri Fetullah Gülen’i Türkiye’ye verip vermeyeceği, darbe girişimi-

ne karşı nasıl bir tavır alacağı merak ediliyordu..

Seçilmiş hükümetin yanında olduğunu açıkladı Beyaz Saray...

Ama Gülen’in iadesi konusunda kararlı bir tavır sergilemedi Amerika. ABD’nin darbe giri-

şiminden önceden haberi olup olmadığı ise hala tartışılıyor. Bunun nedeni ise aylardır ABD’de 

Türkiye ile ilgili yayınlanan analizler..

O analizlerin ortak noktası Türkiye’de darbe olacağı kehanetinde bulunmalarıydı. En ilginç-

lerinden biri bu yılın mart ayında American Enterprise Institute’ta yayınlanmıştı. Yazarı 2000’ler-

de Pentagon’a ve başkan George W. Bush’a İran, Irak ve Türkiye konularında danışmanlık yapan 

analist Michael Rubin’di...

Rubin, adeta bir senaryoyu andıran ‘Türkiye’de darbe olabilir mi?’ başlıklı yazısında sanki 15 

Temmuz darbe girişimini biliyormuş gibi kehanetlerde bulunmuştu. ABD’nin bir darbeye sıcak 

baktığını ileri sürmüştü.

ABD CUNTACILARI DESTEKLEYECEK MİYDİ?

Pentagon Eski Danışmanı Michael Rubin, ‘Eğer Türk ordusu Erdoğan’ı devirir ve yakın 

adamlarını parmakların ardına atarsa, bu darbeyi yapanların yanlarına mı kalacak?

Analiz edilecek olursa, cevap: Evet. ABD’de seçimlerin yaklaştığı şu dönemde Obama ida-

resinin darbe liderlerini kınamaktan öteye gitmeyeceği açık, hele bir de demokrasiyi yeniden 

inşa etmeye söz verirlerse. Erdoğan, Mısır’ın devrik lideri Mursi’nin sahip olduğu sempatiyi de 

oluşturamayacak.’ demişti. Rubin’in Mart ayında yazdığı analiz bununla da sınırlı değildi. Yazdık-

larının tahmin değil gerçekler olduğunu ileri sürmüştü..

RUBIN DARBE GİRİŞİMİNİ NASIL BİLDİ?

Rubin: Burada tahminde bulunmuyorum. Sadece Türkiye’nin içinde bulunduğu karışık du-

rumu gözler önüne seriyorum. Türk ordusunun Abdulfettah Sisi’nin Mısır’da sahneye koyduğu 

planı benimsemesinin ciddi sonuçları olmayacağı gibi Türkiye’nin sert siyasetinin daha sertleşe-

ceğini görenlerin şaşırmaması gerektiğini söylüyorum.

Ancak Türkiye’de darbe olacağı yönündeki kehanetler bununla sınırlı kalmadı. Haziran ayın-

da bu kez Amerikan dış politika dergisi Foreign Affairs’de çarpıcı bir yazı yayınlandı..

Washington’daki Ortadoğu Enstitüsü Uzmanı Gönül Tol imzalı ‘Türkiye’nin gelecekteki as-

keri darbesi’ başlıklı makalede 12 Eylül darbesinin şartlarıyla 2016’nın şartları kıyaslanıyordu..

ABD’Lİ UZMAN HAZİRAN’DA KEHANETTE BULUNMUŞTU

Ordunun yönetimi eline aldığı 1980’in kanlı sürecinde yaşanan darbede mesela, halkın bü-

yük bir desteği söz konusuydu ve ordunun yönetime el koymasının düzeni yeniden inşa etmek-

te öneme sahip olduğu düşünülüyordu.

Fakat bugün, ordu gayet iyi biliyor ki %50 oy oranına sahip Erdoğan ve partisi AK Parti’ye 

karşı olası bir darbe girişimine karşı ufak ölçekli de olsa bir halk desteği ile karşı çıkılabilir ve 

toplumun yönetimini eline almaya kalkışan ordunun gayretleri boşa çıkabilir. Sadece bir senar-

yodan ibaret olsa da, bir darbe olasılığı bugün de var.

Amerikan Dış Politika Dergisi Foreign Affairs Haziran ayında bir başka darbe kehanetine 

daha yer verdi. Bu kez kehanetin sahibi Bush döneminde Neocon’ların lideri olarak tanınan baş-

kan yardımcısı Dick Cheney’in ulusal güvenlik danışmanlığını yapan John Hannah’tı. Hannah’a 

göre Türkiye ABD çıkarları için tehlikeli politikalar izliyordu ve bedel ödeyecekti..

ESKİ DANIŞMAN DA “DARBE OLABİLİR” DİYE YAZMIŞTI

‘Türkiye’nin Erdoğan sorunu, yıllardır inşa halinde. ABD yetkilileri, yıllardır sorunun korktuk-

ları kadar kötü olmadığını ya da meselenin kendi kendine hallolacağını ve böylelikle yeryüzün-

deki en önemli jeo-stratejik toprakların bir bölümü üzerine kurulu eski bir müttefik hakkında zor 

kararlar alma durumuyla karşı karşıya kalmaktan kurtulacaklarını umdular. Ancak ihtiyat galip 

gelmedi. Tersine, Erdoğan problemi giderek kötüleşiyor, metastas yapıyor (yayılıyor), ve ABD 

çıkarları için büyük tehlikeler yaratmaya devam ediyor. Er ya da geç bir hesaplaşma günü yaşan-

ması ihtimal dahilinde. ABD, zararlarını azaltma hazırlıklarına şimdiden başlamalı.’

STRATFOR’DAN DARBE PROPAGANDASI

Darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz’da da ilginç haberler geldi ABD’den. 
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CIA’ye yakınlığı ile bilinen Stratfor düşünce kuruluşu o gece cuntacıların açıklamalarını de-

taylı bir şekilde paylaştı. Türkiye’de ordunun sıkıyönetim ilan ettiğini ve yönetime el koyduğunun 

netleştiğini savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde otoriterleştiğini ileri süren Strat-

for bu durumun darbeye giden sürece zemin hazırladığını iddia etti. Hatta daha da ileri giderek 

cuntacıların Kuzey Irak’taki askerlerini geri çekme kararı aldığına dair bir mesaj yayınladı.

Ancak Stratfor ilerleyen saatlerde 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar’ın ‘darbeyi desteklemiyo-

ruz’ açıklaması ile adeta şaşkınlığa uğradı. Bu açıklamadan sonra sosyal medyada hükümetin 

açıklamalarına da yer vermeye başladı. Hemen ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marma-

ris’ten İstanbul’a hareket ettiğini radar görüntüleri ile paylaştı.  Sanki cuntacılara yol göstermeye 

çalışıyormuş gibi bir tavır takındı.

Ancak darbe girişiminin başarısızlığı netleşince bu kez başarısızlığın sebebini sorgulamaya 

başladı. Yayınladığı analizde darbe kalkışmasının Gülen’e bağlı bir grup tarafından yapılmış ola-

bileceğinin işaretlerinin olduğunu belirten Stratfor milletin destek vermemesinin darbeyi başa-

rısız kıldığı yorumunu yaptı.

ABD TÜRKİYE’NİN YANINDA YER ALACAK MI?

Peki Amerika’da Türkiye’deki durumu değiştirmenin tek yolunun bir ‘darbe’ olduğu yönün-

de yapılan yayın ve değerlendirmeler son bir kaç aydır neden artmıştı?

Sürekli darbe çağrıları yapılmasının sebebi neydi?

Amerika Türk milletinin demokrasi zaferine bundan sonraki süreçte nasıl bir destek vere-

cek? Bu sorular cevap bekliyor.

a Haber’in darbeden bir hafta sonra yayınladığı bu  analiz-haber, baştan sona bütün satırla-

rında ABD’nin neden cılız ses çıkarttığının da ip uçlarıyla dolu.

ALMANYA

Almanya’nın Türkiye üzerine olan hesapları sır değil. Ancak buna rağmen Alman hüküme-

tinin darbeye karşı duruşu ABD’ninkiyle kıyaslanmayacak kadar ileriydi. Almanya Başbakanı 

Merkel, ‘Tüm Alman hükümeti adına, Türk askeri birliklerinin, ülkesinin seçilmiş Hükümetini ve 

seçilmiş Cumhurbaşkan’ını zor kullanarak devirme girişimini en sert bir şekilde kınıyorum’ ifa-

delerini kullandı.  

Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, Almanya’nın Tür-

kiye’de seçilmiş hükümetin yanında olduğunu duyurdu. Sözcü, Angela Merkel’in Türkiye’deki 

darbe girişimi ile ilgili Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gab-

riel ile irtibat halinde olduğunu açıkladı.

İNGİLTERE

Ortadoğu’nun her sorununun arkasında İngiliz parmağı arayanlar çoğunlukta ve asla hak-

sız da değiller. Darbenin akamete uğradığı anlaşıldıktan sonra onlar da hükümetten yana tavır 

koymayı tercih ettiler. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile 

görüşerek, seçilmiş hükümetin yanında oldukları mesajını verdi.

YUNANİSTAN

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin Yunanistan’ın Tür-

kiye’nin yanında yer aldığını açıkladı.

Çipras, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘Türkiye’deki gelişmeleri yakından 

izleyen Yunan hükümeti ve halkı, güçlü bir şekilde demokrasi ve anayasal düzeni destekliyor’ 

ifadelerini seçti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Türkiye’deki darbe girişimiyle ilgili olarak, askeri müdaha-

lenin kabul edilemez olduğunu açıkladı. BM Genel Sekreter Sözcülüğü’nden yapılan açıklama-

da ‘BM Genel Sekreteri, askeri müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguluyor. Demokrasi 

ilkelerine uyum içerisinde, sivil kanun ve anayasal düzenin hızlı ve barışçıl şekilde sağlanması 

önemli olacaktır’ ifadelerine yer verildi. Açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin sükunet, şiddetten 

uzak durma ve itidal ricasında bulunduğu bildirildi.

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, FETÖ’nün darbe girişimini kınadı, Türk halkının, 

canı pahasına sergilediği cesaret ve onurlu mücadelesinin takdire şayan olduğunu vurguladı. Ay-

rault, ‘Fransa olarak Türkiye’nin bu demokrasi sınavından başarıyla çıkmasını umut ediyoruz’ dedi.

İTALYA

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, FETÖ’nün darbe girişiminin püskürtülmesiyle Türkiye’de 

istikrar ve demokratik kurumların üstünlüğünün tesis edilmesinden memnuniyet duyduğunu 

belirtti.

BELÇİKA

Belçika Başbakanı Charles Michel, Belçika hükümetinin Türkiye’nin demokratik kurumları-

na destek verdiğini vurguladı. Michel ‘Darbe girişiminin sona ermesinden memnuniyet duyuyo-

ruz’ dedi.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’deki darbe girişimiyle ilgili olarak, ‘Türk 

halkı ve siyasi partilerinin demokrasi ve demokratik yollarla seçilmiş hükümete gösterdiği güçlü 

destekten memnuniyet duyuyorum’ ifadelerine yer verildi. 

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği liderleri ortak açıklamada bulunarak, Türkiye’de anayasal düzene hızlı bir şe-

kilde dönülmesi çağrısı yaptı.
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AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dış 

İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin, AB ülkeleri adına yap-

tığı ortak açıklamada, ‘Türkiye, AB için önemli bir ortak. AB, demokratik yollarla seçilmiş hükü-

meti, ülkenin kurumlarını ve hukuk kaidesini tam olarak destekliyor. Türkiye’de anayasal düzene 

hızlı bir şekilde dönülmesi çağrısı yapıyoruz. Gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz’ ifade-

lerine yer verildi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Türkiye’nin demokratik kurumlarına desteklerini bildirdiler.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’nin AB için kilit öneme sahip bir üye 

olduğunu belirterek, ‘AB demokratik bir şekilde seçilen hükumeti, ülkenin kurumlarını ve huku-

kun üstünlüğünü destekliyor’ dedi. Juncker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’de 

anayasal düzene süratle dönülmesi çağrısı yaptı.

RUSYA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aradı, kendisi-

nin ve ailesinin darbe girişiminden zarar görmemesinden memnuniyetini dile getirdi. Putin, ‘Ana-

yasaya aykırı davranışlar kabul edilemez. Rusya Türkiye’de seçilmiş hükümetin yanındadır’ dedi.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ‘Kardeş Türkiye’de gerçekleştirilmeye 

çalışılan darbe girişiminin püskürtülmesinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçilmiş hükümet 

yönetiminde anayasal çerçevede işlerin rayına oturmasından memnuniyet duyuyoruz’ ifadeleri 

kullanıldı.

İRAN

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türk halkının darbe girişimine karşı duruşu 

ile ilgili ‘cesurca’ değerlendirmesinde bulundu ve övdü. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesa-

bından yaptığı açıklamada, ‘Türk halkının demokrasi ve seçilmiş hükümetini cesurca savunması 

bölgede darbelere yer olmadığının ve teşebbüslerin de başarısızlığa mahkûm olduğunun kanı-

tıdır’ ifadelerini kullandı.

GÜRCİSTAN

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ve Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Türkiye’de 

demokratik yollarla seçilen hükümetin göreve devam etmesinin son derece önemli olduğunu 

belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Türk hükümetini desteklediklerini vurguladı.

SOMALİ

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul ve Ankara’daki darbe girişimini kı-

nayarak, Türk halkının seçtiği demokrasi yolunun darbe girişimiyle değiştirilmeye çalışılmasının 

kabul edilemez olduğunu belirtti.

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Mahmud, Somali halkının Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sonuna kadar desteklediğini bildirdi.

Türkiye’yi dünyadaki en etkili ülkelerden biri olarak nitelendiren Mahmud, ülkede anayasal 

düzene ve demokratik yasalara saygı duyulması çağrısında bulundu. Mahmud, darbe girişiminin 

geri püskürtülmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da Türkiye’de yapılan darbe girişimine tepki 

göstererek, Ukrayna’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Türk hükümetini desteklediğini bildirdi. 

Poroşenko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Demokrasinin temel prensiplerine saygı 

gösterilmelidir. Ukrayna demokratik olarak seçilen Türkiye’nin Cumhurbaşkanını ve hükümetini 

destekliyor’ ifadelerine yer verdi.

FAS

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’nin anayasal düzenine karşı yapılan 

darbe girişiminin kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, ‘Fas, kardeş ve Müslüman ülke 

Türkiye ile her zaman dayanışma içerisinde olacaktır’ ifadelerine yer verilerek, Türkiye’deki ana-

yasal düzeni koruma çağrısı yapıldı.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Türkiye’deki darbe giri-

şimine ilişkin, ‘Ordunun görevi devletini korumaktır, başka bir şey değil. Ordunun kontrolü eline 

alma hakkı yoktur’ dedi.

‘Yaşananlar, Türkiye’nin kalkınmasına ve demokrasi yolunun engellemesine karşı tehdittir’ 

ifadesini kullanan İzetbegovic ‘Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına, Bosna Her-

sek’in güçlü bir desteğine sahip olduklarını söylemek istiyorum’ dedi. 

TUNUS

Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, İstanbul ve Ankara’da FETÖ’nün darbe giri-

şimini kınadı. Nahda Hareketi’nin resmi internet sayfasından Gannuşi imzasıyla yayınlayan yazılı 

açıklamada, ‘Nahda Hareketi Türkiye’de ordudan bir kanadın Türk halkının iradesi ve demokra-

tik anayasal kurumların ihlaline yönelik isyan hareketini reddedip kınamaktadır’ ifadesi kullanıldı. 

PAKİSTAN

Pakistan’ın Başbakanı Navaz Şerif, darbe girişimini kınadı. Şerif’in ofisinden yapılan yazılı 

açıklamada, Pakistan halkı ve hükümetinin en büyük dileğinin Türkiye’de huzurun en kısa za-

manda tesis edilmesi olduğu belirtildi.
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BALTIK ÜLKELERİ

Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya, darbe girişiminin ardından Türkiye’de seçilmiş 

hükümeti desteklediklerini bildirdi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Twitter hesabından darbe yapanları kınayarak, 

‘Türkiye’de darbe girişiminde bulunanlar, demokrasi temelini harabeye döndürüyor. Bizim seçil-

miş hükümeti desteklememiz gerekir’ ifadelerini kullandı.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics de Ankara ve İstanbul’da yaşanan olayları kına-

dığını ifade etti.

Estonya Cumhurbaşkanı Toomas Hendrik Ilves de Twitter hesabından, ‘Türkiye’den gelen 

haberlerden endişeliyiz. Demokrasi, insan hakları ve hukuka saygı duyulmalı’ yorumunu yaptı.

IRAK

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi darbe girişimini kınayarak, ‘Irak komşu ülke Türki-

ye’nin istikrarını desteklemekte ve demokrasi duruşunu sürdürmesine katkıda bulunmak iste-

mektedir’ ifadesini kullandı.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, FETÖ’nun darbe girişimine karşı Türk halkı ve devletine 

destek açıklaması yayımladı.

Bakanlığın açıklamasında, yaşananlar, Türk halkının demokratik yolla seçtiği hükümete kar-

şı bir grubun darbe girişimi olarak nitelendirildi. Türk milleti ve devletinin birlik göstererek bu 

girişime karşı çıktığının belirtildiği açıklamada, ‘Türkiye’de yaşanan olaylar bizi ciddi şekilde te-

dirgin etti ve sarstı. Kardeş Türk halkı ve devletinin yanında olduğumuzu beyan ediyor, durumun 

yakın zamanda sabitleşeceğine ve normalleşeceğine emin olduğumuzu belirtiyoruz’ ifadelerine 

yer verildi.

BİR ŞERİFE BACIMIZ DAHA OLDU
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DOSTLARIMIZ DÖRT BİR YANDA AYAĞA KALKTI

Amerika’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Arap dünyasına kadar Türkiye’de kanlı askeri darbe 

girişimine tepki yağdı. Türkiye’nin dostları dünyanın dört bir yanında bizim için ayağa kalktı.

Belçika’nın Beringen şehrinde yaşayan Türkler, FETÖ’nün darbe girişiminin ardından ön-

ceki gece örgüte ait bir binaya yürüdü. FETÖ’nün darbe girişimi Batı Trakya Türk kurum ve 

kuruluşları tarafından da şiddetle kınandı. Suriye’nin İdlib şehrinde de yüzlerce kişi darbe 

girişimini protesto ederek Türk halkına destek verdi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsveç tarafından organize edilen protesto göste-

risi İsveç’in başkenti Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde düzenlendi.

Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşanan kanlı darbe girişimi, dünya çapındaki Türk halkına des-

tek gösterileriyle perçinlendi. Küresel anlamda dünyanın dört bir yanında meydanlara dökü-

len darbe karşıtı Türk ve onlarca milliyetten insan, Almanya, Fransa, İngiltere, Azerbaycan, 

Lübnan ve daha birçok kentte sokaklara döküldü.

ABD’de yaşayan Türkler, Washington’da bulunan Beyaz Saray önünde darbe karşıtı gös-

teriler düzenledi. Ülke çapında Chicago, Pennyslvania, California eyaletlerinde Amerikalı 

Türkler tarafından düzenlenen eylemlerde, ‘Darbeye hayır’, ‘Türkiye darbeye teslim olmaya-

cak’ yazılı pankartlar açılırken, Türk bayrakları ellerden düşmedi. Chicago Büyükelçiliği binası 

önünde bir araya gelerek İstiklal Marşı’nı okuyan bir grup Türk akademisyen, daha sonra 

İngilizce ve Türkçe basın açıklaması yaptı. Ohio’nun Dayton kenti merkezli Ahıska Türk-Ameri-

kan Dernekleri Konseyi Başkanı İslam Şahbandarov , ‘Amerikan vatandaşı olarak kendi yöne-

timimize, -Bu teröriste sığınma hakkı vererek yardım etmeyi bırakın- çağrısında bulunuyorum’ 

dedi. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov da yaptığı açıklamada, 

millete karşı girişilen alçakça kalkışmayı kınadıklarını belirterek Türk Hükümeti’nin ve Erdo-

ğan’ın yanında olduklarını söyledi.

Belçika’nın Beringen şehrinde yaşayan Türkler, Fethullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişi-

minin ardından önceki gece örgüte ait bir binaya yürüdü. Fethulahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 

darbe girişimi Batı Trakya Türk kurum ve kuruluşları tarafından da şiddetle kınandı. Suriye’nin 

İdlib şehrinde de yüzlerce kişi darbe girişimini protesto ederek Türk halkına destek verdi.

Katar’ın başkenti Doha’daki Torch Kulesi, Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Darbenin püskürtüldüğünü 
manşetlerine taşıyan Katar basını, Türk halkının zaferinden övgüyle bahsederek, halkın darbeyi devirdiğini belirtti. 

Normal şartlar altında Katar gösterilere müsaade etmiyor. Ancak Türkiye’ye destek vermek isteyen halk, Katar güvenlik 
güçleri eşliğinde meydanlara doluştu. Katar’da yaşayan çok sayıda Türk de gösterilere katılarak İstanbul ve Ankara’daki 

darbe girişimine tepki gösterdi. 

KATAR
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HARTUM

MISIR

KARAÇİ

GAZZE
Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu’nun başkent Hartum’da organize ettiği ‘Türk Halkı ve Türk Çalışanlarına Destek 

ve Dayanışma Toplantısı’nda, FETÖ’nün kanlı darbe girişimi protesto edildi. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirilen ve Türkiye ile ilgili bir sinevizyon gösterisinin yapıldığı toplantıda, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan olmak üzere, seçilmiş siyasetçilere destek açıklaması yapıldı. Gazze’de Erdoğan ve tankın üzerine çıkan Türk vatandaşların fotoğrafının yer aldığı bir poster bilboardları kapladı. 
Afişte, Gazze halkından Türkiye’ye Komutanı hâkîm ve milleti asîl olan Türkiye’nin yanındayız. 

Zafer bizimdir. Size selam olsun sözlerine yer verildi. 
Hamas Lideri Halid Meşal, ‘Türkiye’deki darbe girişimi başarılı olmuş olsaydı kaybedenlerin başında Filistinliler 

ve Filistin Davası olacaktı. Türkiye’yi geriye götürmek isteyenlere karşı halkın iradesinin galip gelmesinden gurur 
duyuyoruz. Türkiye’de yaşananları endişeyle takip ettik’ mesajını yayınladı.

 Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan Filistinliler ve Lübnanlılar darbe girişimini protesto etti.

Darbe girişimi Pakistan’ın Karaçi kentinde protesto edildi. Cemaat-i İslami Partisi tarafından Pakistan’da birçok kentte de 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türk halkına destek pankartları asıldı. 

Karaçi’de ‘Tayyip Erdoğan ve Türk halkıyla birlikteyiz, demokrasinin yanındayız’ yazılı pankartlar köprülere ve yollara asıldı.

Kendileri de bir cunta darbesiyle karşı karşıya kalan Mısır halkı, 2013 yılında gerçekleşen Rabia Halk Hareketi’nin 3. 
yıldönümünde Türkiye’deki kanlı darbe girişimini protesto etmek için sokaklardaydı. Mısır halkı, ülkenin birçok yerinde 

darbeye karşı yapılan eylemlerde Türkiye’yi savundu. Hartum/Sudan’da cuma namazı sonrası büyük bir kalabalık 
Türkiye’ye destek gösterisi düzenlendi... 
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HUKUK İÇİNDE ADIM ATIYORUZ

‘Biz de bu propagandaya geldik. Bunu itiraf etmem lazım. İyi niyetimizin kurbanı olduk 

bunu da ifade etmem lazım’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Bu olay olmamış olsaydı bunların 

üzerine bu şekilde gidemeyecektik. Şimdi milletim çok daha iyi tanıma fırsatı buldu. Bugün iti-

barıyla gözaltına alınan şahıs 18 bin 699 idi. Tutuklu sayısı 10 bin 137. Şehitlerimizin sayısı 237. 

Hukuk içinde adım atıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz içinde var mı, var. Sadece subay kadrosuna 

baktığınız zaman böyle bir yapı var, bunun içinde ne kadar varsa çıkaracağız. Genelkurmay 

da bunu görmüş vaziyette şeklinde sözlerini sürdürdü. (bu rakamlar darbenin ilk haftasına ait 

değerler)

FETÖ’nün polis teşkilatı ve yargı içinde de ciddi manada örgütlendiğini vurgulayan Cum-

hurbaşkanı Erdoğan, ‘Devletin tüm kurumlarında örgütlenme var. Hepsini temizlememiz ge-

rekecek. Bir defa çok ciddi sayıda görevden alma olayı var. Bu görevden alma sürecini bizler 

OHAL sürecinde devam ettireceğimiz gibi baktık ki bu iş normalleşmeye girmedi, Fransa gibi 

uzatabiliriz. Parlamentomuz bütün yüreklerini ortaya koyarak dört partinin temsilcileri de ora-

da yerini alıyor ve orada mücadelelerini sürdürüyor’ dedi.

CİDDİ BİR İSTİHBARAT ZAFİYETİ VAR

Darbe gecesi saat 21.30 gibi eniştesinin kendisini arayarak ‘Beylerbeyi Sarayı'nın ora-

da bir hareketlilik var’ dediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: 

‘Bu haberi aldıktan sonra ben inanamadım. ‘Ziya dalga mı geçiyorsun, ne alakası var’ dedim. 

Daha sonra MİT Müsteşarı'nı, Genelkurmay Başkanı'nı aradım, ulaşamadım. Sayın Hakan Fi-

dan'a ulaşabildiğimde kendisinden bilgileri aldım. Arada özellikle Başbakanımızla irtibat ha-

lindeyiz. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Meclis durumlarını görünce sıkıntı oluyordu. Saat 

10’a doğru Fidan'a ulaşma fırsatım oldu. Böyle bir durum olduğunu, kendisinin Genelkurmay'a 

gittiğini, Genelkurmay'dayken böyle bir durum olmadığını söyledi. 20.30 gibi gelmiş. MİT'e 

geldiğinde orası da bombalanmaya başlamış. Bilgileri o anda kendilerinden kabataslak aldık. 

Bu süreç içinde maalesef bir gerçeği tespit ettik ki burada ciddi bir istihbarat zafiyeti var. Bu 

saate kadar bu olmazdı. Bir iki saatin çok büyük önemi var. Bütün bunlara rağmen anında bazı 

müdahaleler yapılabildi. Uçuşu yapanlara karşı bazı karşı tedbirler alınabildi.’

PENSİLVANYA'DAKİ YALAN MAKİNESİ ÇALIŞIYOR

TBMM'nin bu tür darbeler karşısında ciddi bir korumasının olmadığını, uçaksavar gibi sa-

vunma sistemlerinin bulunmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Bunu sadece darbe 

olarak düşünmeyelim. Yabancılara karşı da... Bir musibet bin nasihatten iyidir. Bundan sonra 

tedbirler de alındı. Meclisimiz olsun, Külliye olsun... Özel Harekât binası bombalanıyor. Kim 

yapıyor bunu asker kılığına girmiş teröristler yapıyor. Düşman bile bunu yapmaya muktedir 

olamaz. Pensilvanya'daki yalan makinesi çalışıyor. Daha neyi göreceksiniz, belgeleriyle, bilgi-

leriyle her şey ortada. Onlara özellikle sesleniyorum, tabanı ibadet dediğim saf kesimler olan 

insanlar. İhanet içinde olanların zaten ciddi bir kısmı kaçıp gittiler. Bu ülkede olanların kimi 

ormanda kimi başka yerde saklanıyor. İnlerine gireceğiz, bulup çıkaracağız. Bu vatana hizmet 

yolunda bu mücadelemizi sürdüreceğiz’ şeklinde konuştu.

BAŞKOMUTAN ANLATTI:
BÜTÜN DÜNYA BÖYLE BİLSİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, a Haber-ATV ortak yayınında canlı olarak ekran-

lara getirilen ‘Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel’ programında 15 Temmuz darbe girişimi ve 

sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Darbe sonrasının en önemli 

gazetecilik olaylarından biri olarak kayıtlara geçen bu yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, sadece 15 Temmuz darbesini anlatmakla kalmadı, bütün dünyaya demokrasi dersi 

verdi.

DEMOKRASİ NÖBETİNDE OLANLARI SELAMLIYORUM

‘Demokrasi nöbetinde olanları selamlıyorum’ diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, ‘Dünyanın hiçbir yerinde demokrasi mücadelesini bu kadar şanlı veren başka bir 

ülke tanımadım. O akşam dört televizyon kanalına cep telefonuyla bağlandım. Hande Hanım 

ile ilk görüşmeyi yaptım. Dört televizyon kanalına bağlantılarla birlikte tüm vatandaşları mey-

danlara, havalimanlarına davet edişimiz; halkımızın akın akın meydanlara yürüyüşü demokrasi 

mücadelesini verecek yiğitlerin olduğunu gösterdi’ dedi.

DÜRÜST OLMANIZ GEREKİR

Şehit haberleri geldikçe daha fazla duygulandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

‘Şehitler tepesi boş değil. Bu millet bunu bir kez daha ispatlamış oldu. Dünyadan birileri arı-

yor, darbeye karşı verdiğiniz mücadeleden dolayı sizi kutlarız diyor. Katar Emiri sürekli aradı. 

Rusya lideri Sayın Putin aradı, ABD aradı. Kimse ilgili bakanını, yetkilisini buraya gönderme 

zahmetinde bulunmadı. Darbe girişimi yapılıyor; NATO'nun en önemli ülkelerinden birisine. 

Böyle bir ülkede böyle bir hareket yapılıyor. 'Tebrik ederiz ama şu anda askerler toplanıyor, 

yargı toplanıyor, endişeliyiz' diyorlar. Ben bunu ahlaki bulmuyorum. Dürüst olmayacaksanız 

sizin o darbe girişimi ile ilgili açtığınız telefonların önemi yok’ şeklinde konuştu.

OKUL DEĞİL, TERÖR ÖRGÜTÜ ŞUBESİ

Bugüne kadar ABD’nin herhangi bir teröristle ilgili iade talebinde bulunduğu zaman bu 

kişilerin gönderildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: 

‘Bir çiftlikte her türlü konforuyla orada yaşıyor. Ben bir yıl önce bu kişiyi istiyorum. Şu anda bu 

adam bizim millî güvenlik strateji belgemize giriyor. Belgeleri gönderdik. Bunun dışında batı 

ülkelerinde, bakıyorsunuz Afrika'da, başka ülkelerde örgütlenmiş. Bunun kadar yaygın dün-

yada ikinci bir terör örgütü yok. Her okul bir terör örgütü şubesi görevi görüyor. Bunu yapar-

ken de o ülkenin yöneticilerinin de çocukları oralarda eğitildiği için zannediyorlar ki gayet iyi 

eğitiliyorlar. Fakir ailelerin çocukları da orada. Sonra ananas falan faaliyetleri de görüyorlar.”
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DÖRT AYRI NOKTADA UÇAKLAR BİZİ BEKLİYORDU

Darbe girişimi gecesi Marmaris’te yaşananları da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunla-

rı kaydetti: ‘Ailemle beraber, demek 15 dakika gecikmemiz olsa... Orada dolaşmışlar falan. Biz 

otelde değiliz tabii. Bu arada yayınımızı yaptık ve helikopterdeki pilotun benim tabii yıllardır 

yanımda. Dedim buradan Dalaman'a kaç dakikada gidersin? Dedi ki, burası çok enteresan, 

'Ben yakıtım bitene kadar bunlara yakalanmam' ve hemen biz ailece dolduk, havalandık, ka-

rarttık ve dört ayrı noktada aslında hazırlığımız vardı. Dört ayrı noktada da uçaklar bizi bekli-

yordu. Dalaman, Bodrum, Çıldır, İzmir... Bu arada İstanbul ile irtibatımız devam ediyor ama pilot 

da bizim nereye uçağımızı bilmiyor. Pilota 'Sen bunun ortalamasını al, uç' dedim. Pilot benim 

yıllardır bildiğim pilot. Üç dört saatlik yakıtım var dedi. Kendi zaten farlarıyla bunu yapabilece-

ğini söyledi. İndik ama indiğimiz andan itibaren uçaklar alçak uçuş yapıyorlar. Bu alçak uçuşlar 

tabi ses hızının üzerine çıkınca ciddi patlama sesi oluyor. Yanımda torunlarım var, ürküyorlar.”

DEMOKRASİ NÖBETİNDEKİLER GEZİ OLAYLARINI HATIRLATTI

Darbe girişimi gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda demokrasi nöbetine başlayanların 

kendisine Gezi olaylarını hatırlattığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, orada da Cezayir 

dönüşümde 100 bin kişi gelmişti. Orada hemen komutayı ele aldık. Genelkurmay Başkanımız 

rehine diye duyum aldık. Dedim, vekâleten Ümit Paşa'yı atıyoruz. O andan itibaren Akıncı'daki 

gelişmeleri takip ettiğimiz gibi yapacağımız bir şey var. Eskişehir talimatı uygulamıyor. Böyle 

bir tablonun içinde Ümit Paşa ile değerlendirmemizi yaptık. İkinci bir isme talimatımızı verdi. 

12 bomba Akıncı'ya atıldı. Oradaki uçakların harekât kabiliyeti ortadan kalktı. Bu tabii iyice işi 

rahatlattı. Birçok yerde herkes bir şeye kapıldı. Artık iş lehe dönüşmüştü. Kolay kolay bir hare-

ket noktası yoktu. Daha da bir rahatlama gelmiş oldu’ dedi.

BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

‘Böylece işin sıkıntılı kısmı atlatıldıktan sonra yargıdaki açıklamalar arka arkaya geldi. On-

lar da dik durdular. Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı açıklama çok önemliydi. Emniyet teşki-

latının, bazı komutanların yaptığı açıklamalar çok önemliydi’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 

açıklamasına şöyle devam etti: ‘Bu darbeci kesimin direncini ciddi manada kırdı bu açıklama-

lar. Meydanları söylemeye gerek yok. Hanım kardeşlerimizin duruşu, gençlerimizin paletlerin 

altına yatışı... Bu kadarını beklemiyordum. Ne yazık ki bunlar alçakça bunu yaptılar. Şimdi de 

bunun bedelini ödeyecekler.’

ASIL HEDEF TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ ELE GEÇİRMEK

Darbelerin hedefinde mutlaka liderlerin bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan, ‘Hocamın şöyle bir tavsiyesi var. Cebimde bir tespihi var. Bizim bir polis kardeşimizin 

eşi vermişti. İmame koptuğu zaman bütün tespih dağılır. Bunların hedefi, biz şimdi lideri gi-

derelim, onun işini bitirelim. Hallettikten sonra hedef zaten millet. Milletle beraber asıl hedef 

Türkiye Cumhuriyetini ele geçirmek’ dedi.

TSK'DA YENİDEN YAPILANMA

Silahlı kuvvetlerin yeniden yapılanması ve bütün bunlarla beraber ayıklamaların yapıl-

masının gerekli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine ‘Bununla beraber sıfır 

kilometre devlet yapılanması ile yürümemiz gerekiyor. Profesyonel ordu meselesini bence bu 

kadar abartmaya gerek yok, ordunun, yarısı zaten profesyonel. Azınlık var ya o haysiyetli as-

kerimize gölge düşürdü. Onlar da bu işin farkında. Birçokları da bu mücadeleyi verdi. Bir ast-

subayımız özel kuvvetlerde generali öldürdü, alnından öpülesi bir astsubayımızdır. O generali 

orada öldürdü. Çünkü bunlar vatan haini. Bunu yaparken de o şahadete koştu. Dün akşam 

eşi ve yavrularıyla da görüştüm. Artık onlar benim evladım. Buna benzer jandarmada aynı 

şekilde şeyler oldu. Orada komuta kademesi dersini verdi. Ama biz şehidimizin kanını yerde 

bırakmayacağız. Profesyonel ordu ama amatör belli bir disiplini kazanma noktasında atılacak 

adım çok önemli’ şeklinde devam etti.

JANDARMA İÇİŞLERİ'NE BAĞLANDI

Jandarmanın tamamen İçişlerine bağlanacağını da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 

şöyle devam etti: ‘Daha önce yarısı güya İçişleri'ne bağlı ama sicil, özlük hakları vs. bakıyor-

sunuz silahlı kuvvetler kararı vereceği için de jandarma daha çok oradaki emir komuta zinci-

rine bağlı hareket ediyordu. Şimdi durum öyle değil. Tamamıyla bağlı oluyor. Teşkilat şeması 

içinde jandarma ile emniyet gayet güzel bir yere geliyor. Bundan sonra jandarmaya er-erbaş 

alınmayacak. İhtiyacı olduğu zaman uzman er-erbaş alınacak. Bir şeyi daha yaptık. Eskiden 

kurmay dediğimiz zaman çok şey değişiyordu. Sınıf subaylarının general olmasının önünü aç-

tık. Kurmay sınıfından olmayanlar general olamıyordu. Bunun ilk adımını böylece attık, bu tabii 

çok önemli. Benim de 14 yıllık sürecim içinde şu anda bunun başarılmış olması bu vesileyle 

oldu. OHAL'in en verimli adımlarından biri. Sahil güvenlik de İçişleri'ne bağlanmış oldu. Bu 

da çok önemli bir adımdı. Denizlerimizi de sağlama almış olacağız kıyı emniyeti ile. Ordunun 

da küçülmesi sürecine girmiş oluyoruz. Hareket kabiliyetini şu anda artırıyoruz. Tüm İçişleri 

Bakanlığı'nın hareket kabiliyeti çok ileri gidecek. Silah, mühimmat noktasında çok daha güçlü 

hareket edecek. Terörle mücadelede bu noktada polisin, jandarmanın gücünü artıracağız. 

Polis, jandarma el ele bunu yürütecek.’

ASKERİ OKULLAR KAPATILACAK

‘Bugün yeni bir hazırlığı yaptık. Bugün yarın o da Resmi Gazete'de yayımlanır. Okullar me-

selesi. Askeri okullar kapatılacak’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdür-

dü: ‘Tüm okullarda liseler, mesleki okullar, buralardan rahatlıkla harp okullarına giriş olacak. 

Harp okullarının üzerinde bir çatı olacak. Millî Savunma Üniversitesi kurulacak. Bunun altında, 

kara, deniz, hava harp okulu olacak. Orada kurmay, kıdem gidiyor. Burada okuyanların hepsi 

lisans, lisansüstü kurmaylık yerine geçmiş olacak. Harp akademilerinin yerine lisansüstü eği-

timi getiriyoruz. Mesleki noktada kadrolara ihtiyaç var, astsubay meslek yüksekokulları gibi. 

Mesleki noktada eksikleri gidermek için bunu yapacağız. Kalite, kariyer noktasında çok ciddi 

bir gelişmeyi koyacağız. Jandarma Akademisi kurulacak. Bir diğer adım. Bütün askeri has-

tanelerin hepsi sağlık bakanlığına bağlanacak. Burada öyle ihanetler yapıldı ki... Sapsağlam 

evlatlarımız çürüğe çıkarıldı. Çürükler sağlam gösterildi.’ (Darbenin ilk haftasında gösterilen 
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bu hedefler hemen sonrasında geciktirilmeden hayata geçirildi)

Tersanelerin aynı şekilde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlanacağını ifade eden Cumhur-

başkanı Erdoğan ‘Asker kendi işini yapsın. Özel sektörde çok daha başarılı bir şekilde yürüt-

me şansına sahip olduğumuz gibi, Millî Savunma Bakanlığı bunu yapar. Dünya ile farklı bir 

yarışın içindeyiz. Attığımız adımlar ortada. Buna benzer aynı şekilde askerî yargıda çok ciddi 

bir değişimi gerçekleştiriyoruz. Son paketle birlikte silahlı kuvvetlerimiz çok daha kuvvetli 

hale gelecek. Kuvvet komutanlarımız Millî Savunma Bakanına bağlanacak. Bakanlığa değil, 

bakana bağlanacak. (Bu da ilerleyen günlerde gerçekleştirildi) Küçük bir anayasa paketi ger-

çekleşirse Genelkurmay, MİT Cumhurbaşkanına bağlanacak’ dedi.

ŞEHİTLERİ UNUTTURMAYACAĞIZ

‘15 Temmuz Şehitler Köprüsü kararını hükûmetimiz aldı. Ayrıca Şehitler Anıtı yapalım de-

dik. Sağ olsun, hükûmete şunu teklif ettim. Anadolu Yakası'nda gişeleri geçer geçmez bir 

tepe var. Oradaki en uygun yere mimarların çalışmasını falan göreceğiz. Oraya bir anıt dikelim. 

Orada aynen Çanakkale'de olduğu gibi şehitlerimizin adını yazalım dedik’ şeklinde konuşan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Ankara'da Külliye'nin karşısı devlet me-

zarlığıdır. Orada da uygun yere Şehitler Anıtı dikelim ve bu bölgedeki şehitlerimizin ismini de 

oraya yazalım dedik. Sadece bununla kalmayacağız tabii. Bütün şehitlerimize başta okulları-

mız olmak üzere kültür merkezlerimiz vs. adını vermek suretiyle onları kalıcı kılma kararımız 

var. Kızılay Meydanı aynı şekilde 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı adı veriliyor. 15 

Temmuz Şehitler Kavşağı adı veriliyor. Bunu unutturmayacağız. Bu unutulursa yazık olur. Mec-

lis Kavşağı mesela 15 Temmuz Kavşağı olarak anılacak. Hem unutmayacağız hem de onları 

Fatihalarla yâd etme şansı bulacağız. İktidar partisi, gerek ana muhalefet gerek muhalefet ile 

burada toplantı yaptık. Tüm partilere teşekkür ediyorum.’

GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYORUZ

Olayın olduğu gün yastık altından 2 buçuk milyar dolar çıktığını ifade eden Cumhurbaş-

kanı Erdoğan, ‘Onlar farklı beklenti içinde ama güçlenmeye devam ediyoruz. Aslında millet 

sadece darbenin karşısında durmadı. Millet ekonomiye de el koydu. 140 milyar dolar gibi yas-

tık altı kaynağın da olduğu söylenenler arasında. Böyle bir kaynak varsa bu kaynağın değer-

lendirilmesi de çok önemli. Şimdi kamu fonu oluşturulacak. Bu fon içinde özelleştirmede olan 

kaynakları tutun da devletin içindeki kaynakların bu fona aktarılması için. Birçok kaynak var. 

26 Ağustos'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açacağız. Bir diğer taraftan yapacağımız işler-

den biri hızlı tren. Avrasya Tüneli'nin açılışını yapacağız. Kanal İstanbul projemiz var. Çanakka-

le'yi köprüden geçeceğiz. Eskiden OHAL ilan edildiği zaman bakkalda ne varsa toplar evine 

götürürdü insanlar. Adeta meydanlarda festival gibi bir durum var. Bu milletimle ne kadar ifti-

har etsek, gururlansak azdır. Rabbim milletimin birliğini, beraberliğini bozmasın inşallah’ dedi.

EN İDEAL DÜZELTME FETULLAH GÜLEN'İN TESLİM EDİLMESİ

ABD'li bir komutanın 'Muhataplarımız tutuklandı' açıklamasıyla ilgili olarak Cumhurbaş-

kanı Erdoğan şunları kaydetti: ‘Sonra geri adım atıldı, yanlış anlaşıldım dedi. Bunlara anında 

haddini bildirmek gerekiyor. Haddini bildirmediğimiz zaman bunlar kendini haklı konuma ko-

yuyorlar. Bir defa stratejik ortağın benim. Sen kalkıp da niye Türkiye'deki muhataplarından 

biriyle görüşmüyorsun. Burada bir yanlış anlaşılma var deyince tabii bizim açımızdan bir şey 

yok. Ama en ideal düzeltme bir defa bu adamın teslim edilmesi. Yani Fetullah Gülen'in teslim 

edilmesi. Biz sizin iade taleplerinizi yerine getirdik. Bakın 20 sene önce söylenseydi, 15 sene, 

10 sene, 3-4 yıl öncesine kadar bile ben inanın bu kadarını düşünmüyordum. Ama ne yazık ki 

ciddi manada yanılgıya düşmüşüz. Allah bizi affetsin.’

İŞKENCE İDDİALARI, AHLAKSIZ PROPAGANDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan işkence iddialarıyla ilgili de şunları söyledi: ‘Bunlar, ahlaksızca 

propaganda yapıyorlar. Karşılıklı vuruşmalar var. Ama sen bunu işkence diye değerlendire-

mezsin. Senin elinde ne belge var, bunu neye dayandırarak söylüyorsun? Mesela Guantana-

mo'yu konuşuyorlar mı? Acaba bu darbe neticeye ulaşsaydı ne olacaktı? Bu konuda söyleye-

cekleri bir şey var mı?’
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7 AĞUSTOS 2016: TERÖRE LANET MİTİNGİ / YENİKAPI
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