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TAKDİM
Tarihte büyük devletler kurmuş aziz milletimiz, bugün yeniden o şerefli konumunu elde etmek
için önemli bir seferberlik içinde. Dünyada son 200 yıldır haklının değil, güçlünün sesi çıkıyor. Dünya
gelirinin yüzde 90’ını nüfusun yüzde 10’u kontrol ediyor. Nüfusun yüzde 90’ı ise gelirin yüzde 10’uyla
yaşamaya çalışıyor.
Büyük bir hayalle dünya milletlerinin tamamını Birleşmiş Milletler çatısı altında topladılar. Sonra
bu çatı altında Güvenlik Konseyi diye bir yapı kurup dünyanın tamamını 5 üyenin insafına teslim ettiler. İsrail Devleti’ni kurmak için bütün dünyayı iki kez ateşe verdiler.
Dünyanın yarısını NATO’yla, yarısını Varşova Paktı’yla kontrol altında tuttular. Zulüm topuzunu
ağır tuttukları Varşova Paktı, 70 yıl sonra çatırdayıp çöktü. Diğer paktı ayakta tuttular. Ancak gücü hak
sebebi sayanlar düşmansız yaşayamayacaklarını biliyorlardı. Gücün, ayakta kalabilmek için sürekli
saldırıya ihtiyacı vardı; saldırmak için de bir düşmana!.. Bu düşmanı bulmakta gecikmediler.
Yeni düşmanın İslam olduğunu açıklamaktan çekinmediler. Bu sistemde Türkiye’ye verilen görev,
tıpkı soğuk savaş döneminde olduğu gibi Batı’nın karakolu olarak devam etmekti.
Türkiye yatırım yapmayacak, milli kaynaklarını harekete geçirmeyecekti. Etken olmayacaktı.
Edilgen bir yapı içerisinde kendisine emredileni yapacaktı. Parası biterse IMF borç verecekti. Yine
biterse yine verecekti. Arada bir ‘Bu böyle gitmez’ demeye yeltenirse ‘Bizim Çocuklar’ elindeki copu
kafasına indirip sindirecekti.
2000’li yılların başında sahaya Recep Tayyip Erdoğan indi. Önce milletin prangalarını çözdü. Bir
yandan Ceberrut Devlet anlayışını yıkıp Kerim Devlet anlayışını ihya etmeye başladı; bir yandan da
yeni baştan imar etmek için Türkiye’yi şantiye alanı haline getirdi.
Türkiye, son on beş yıldır ilan ettiği seferberlikle milli kalkınma hamlesini tamamlamaya çalışıyor. Savunmadan sağlığa, sanayiden eğitime bütün alanlarda devlet hizmetleri gerçek manada çağ
atlıyor.
Recep Tayyip Erdoğan, tüm zalimlere ‘Bir Dakika! Dünya 5’ten Büyüktür!’ dedi. Erdoğan’ın elinde
eski edilgen konumundan çıkan Türkiye artık, ‘Beni hesaba katmadan hiçbir şey yapamazsınız’ diyebilecek bir güce ulaştı. Bugün, Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye, Osmanlı’nın ayak bastığı her yere
ulaşarak mazlumlara beklediği müjdeyi veriyor: Biz geri döndük!
Aslında 15 Temmuz bir dürtmeydi. Eğer başarılı olsalardı Yeni Türkiye’nin insanına ‘Bütün gördükleriniz bir rüyadan ibaretti!’ diyeceklerdi. Allah, bu mazlum millete yardım etti. Peşinden gittiği
liderine güç kuvvet verdi. Erdoğan’ın çok güçlü milli-siyasi liderliği milletimizin zalimlerin karşında
imanla, inançla dimdik durmasını sağladı. Bir işgal hareketi olarak planlanan bu saldırıdan aziz mil-

letimiz zaferle çıktı. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’a milletimiz adına
şükranlarımızı arz ediyoruz.
Arkadaşlarımız bu araştırmayı yaparken, bugün olup bitenleri anlamaya çalışmakla yetinmediler.
Araştırmalar derinleştikçe anlaşıldı ki, 15 Temmuz kalkışması bir avuç yerli meczubun, ya da hainin
hevesinden ibaret bir saldırı planı değildir.
Coğrafyamızın hamiliğini yapmış milletimizin tarihteki eski şerefli yerini almasını arzu etmeyen
dahili ve harici bütün güçler ellerinden geleni arkalarına koymamışlar. Türkiye’yi çeşitli bahanelerle
oyalarken, bu milletin kendi ayakları üzerinde doğrulmasını engellemek için hile üzerine hile, plan
üzerine plan yapmışlar. Ve vakti saati geldiğini zannettikleri bir anda da nihai darbeyi indirmek için
düğmeye basmışlar.
Belki de Ak Parti hükümetleri işbaşına gelmeseydi, bu millet Eski Türkiye’de olduğu gibi kendine
verilen rolü oynamaya devam etseydi, yani kölelik düzenine boyun eğmeyi sürdürseydi bunlar olmayacaktı.
Sünnetullah’tır; zulüm ilelebet payidar olmaz. Vahşetin artık sınır tanımadığı bir çağda dünyayı
altı yüz yıl barış içinde yaşatmayı başarmış bir millet ‘Adam, bana ne’ deyip oturamazdı, ‘Bana değmeyen yılan bin yaşasın’ diyemezdi. Nitekim oturmadı da, demedi de..
15 yıl önce, Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde kolları sıvayan milletimiz, Yeni Türkiye’yi inşa
etmeye başladı. Bir yandan ülkemizi alt yapılarıyla, üst yapılarıyla baştan başa imar hareketi sürerken bir yanda da başta Milli Savunma Sanayimiz olmak üzere her alanda dev projeler bir bir hayata
geçmeye başladı.
Bugün artık milletimiz, karşısına çıkan her problemin arkasında Yeni Türkiye’nin yolunu kesme
düşüncesinin yattığını biliyor.
15 Temmuz kanlı işgal girişimine karşı gösterilen destansı direnişle açıkça gördük ki, bu aziz millet,
kendisini yolda bırakmayanı asla yolda bırakmaz.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde Yeni Türkiye’nin inşasının tamamlanacağına ve milletimizin tarihteki şerefli yerine yeniden kavuşup bütün dünya mazlumlarının hamisi olacağına inancımız tam. Duamızla, azmimiz ve gayretimizle bu inancın tahakkuk etmesi için elimizden gelenin en
iyisini yapmak hepimizin vazifesidir.
Bu çalışmayı, vatanımızı, işgal girişimlerine karşı korumak için canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize ithaf ediyoruz.
Hasan Tahsin USTA
BELEDİYE BAŞKANI

TEŞEKKÜR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuzda yerel yönetimlerde eski dönemi kapatarak yeni bir dönem başlattınız. Göçlerle ‘Köy Kent’ olmuş; ilgisizlikten
‘Çöp Kent’e dönüşmüş şehirlerimiz sizin anlayışınızla çok kısa sürede birer birer
modern kent olma özelliğine kavuştu.
Daha o günlerde attığınız işaret fişeğini görenler, Türkiye’nin prangalarından
kurtulmasını istemedikleri için yolunuzu kesip sizi zindana attılar. 28 Şubat Süreci’yle milletimizi ‘Bin Yıllık Esaret’e mahkum ettiler. Esaretin daha ilk on yılında bütün zincirleri kırarak bu aziz milletin önüne düştünüz. On yılda milletimize vurulan
bütün prangaları söküp atmakla kalmadınız; diz çöktürülmüş bir devleti yeniden
ayağa kaldırdınız.
Zalimlere, ‘Bir dakika!’ dediniz.
‘Dünya 5’ten büyüktür’ dediniz.
Sadece Türkiye’nin değil, bütün mazlumların gür sesi oldunuz.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kangren olmuş yarasına Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’yle neşter attınız.
Sizi yolunuzdan döndürmek, Yeni Türkiye’nin inşasını engellemek için oyun
üzerine oyun, tuzak üzerine tuzak kurdular. Sayısız komplo, sayısız suikast düzenlediler. Barış projenizi durdurmaya çalıştılar; Emniyet’i, Yargı’yı kirli emellerine
alet ederek karşınıza dikildiler; Türkiye’yi iç savaşa sürükleme girişimlerinde bulundular. Yüksek liderliğinizle hiçbirinde başarılı olamadılar.
Nihayet, 15 Temmuz 2016’da gözlerini karartarak başta liderliğiniz olmak üzere, bütün Türkiye’yi hedef alan kanlı darbe girişiminde bulundular.
Siz milletin adamıydınız. Teslim olmadınız.
Bir kez daha bu mazlum milletin önüne düşüp ‘Yürü!’ dediniz.
Yürüdünüz, millet peşinizden yürüdü. Ne siz milletimizi bıraktınız, ne milletimiz sizi. Yüksek siyasi liderliğinizle milletimiz bir kez daha destan yazdı.
Artık bu aziz millet biliyor ki, sizinle 2023 hedefleri de, 2071 hedefleri de hayal değil! Milletini yüzüstü bırakmayan adam! Size şükranlarımızı arz ediyoruz.

TÜRKLER’İN SOYU VE TARİHTEKİ YERİ
Irkçılık, Türk Dil Kurumu tarafından, ‘İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti’ olarak tarif edilir. Toplum
Bilimi’ne ait bu terimi bir ideoloji olarak benimsemek, milletimizin inancı olan İslam Dini tarafından
da, uluslararası hukuk tarafından da büyük bir suç olarak kabul edilir.
Mekke’nin fethedildiği gün, Peygamber Efendimizin (sav) emri üzerine Bilâl-i Habeşî Hazretleri Kabe’nin üzerine çıkarak Ezan-ı Muhammedi’yi okumuş ve bazı müşrikler; ‘Muhammed şu kara
kargadan başka birisini bulamadı mı?’ diyerek Hz. Bilâl’i tahkir etmişlerdi. Bunun üzerine, şu âyet-i
kerîme nazil oldu:
‘Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Hem de sizi şubeler ve kabilelere ayırdık ki,
birbirinizi tanıyasınız. Şüphesiz ki, Allah katında en şerefliniz, takvaca en ileride olanınızdır.1
Allah, insanlara ırklarını bir üstünlük ve övünme vesilesi kılmamalarını öğütlüyor. Siz, ırkınızla
değil, takvanızla makbul insan olursunuz diyor.
Peygamber (as), çok bilinen Veda Hutbesinde şöyle buyuruyor:
‘Ey İnsanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Arab’ın Arap olmayana
takvâdan başka üstünlüğü yoktur.2
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin birinci maddesi şu hükmü içerir:
Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.
İkinci madde şöyledir:
Madde 2- Herkes; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün
haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesayet altında
veya özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.
Beyannamenin 16. Maddesinin 1. Fıkrası da şu hükmü içerir:
1 Hucurât sûresi, 13. Ayet
2 Hz. Peygamberin Veda Hutbesi
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Madde 16 1. Yetişkin her erkeğin ve kadının, ırk, yurttaşlık veya din bakımlarından herhangi bir
kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile kurmaya hakkı vardır.3
5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın üçüncü maddesinin ikinci bendi şöyledir:
MADDE 3. (2) Ceza Kanunu’nun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet,
renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık
tanınamaz.4
Bu izahattan sonra milletimizin tarihi kökenlerini hatırlatmanın bir ırkçı düşünce olarak ele alınmaması gerektiği açıktır. Buradaki hatırlatmanın amacı, nereden geldiğimizin ve tarihteki varlığımızın hatırlanmasından ibarettir.
…
Nuh Tufanı sonrası, insan soyu dahil, çok az sayıda canlı dışında dünyada hayat kalmadı. Bugün
yaşayan insanlığın Nuh aleyhisselamın soyundan geldiği kabul edilir. Çoğu, sonradan tahrif edilmiş
kutsal metinlerde de Nuh’un evlatlarından Yasef’in oğullarından birinin adı Türk’tür. Ve Türklerin bu
soydan geldiği düşünülmektedir.
Araştırmacılar yazılı dilde ‘Türk’ kelimesinin kullanıldığı tarihi M.Ö. 1328 yılına kadar götürüyorlar. Yine onlar, Türk kelimesinin ilk kez Çin tarihinde Tu-Kiu şeklinde geçtiğini söylüyorlar. Bu kelimenin Çin tarihinde geçmesi önemli bir bulgu. Türklerin soyunun dayandığı söylenen Yasef’in, babası
Nuh aleyhisselam tarafından Orta Asya’nın yönetimiyle görevlendirildiğini dini kaynaklar zikretmektedir. Türklerin Yasef’in oğlu Türk’ten geldiği ve ana yurtlarının Orta Asya olduğu düşünüldüğünde
bu kelimenin Çin tarihinde geçiyor olması anlaşılır bir durum.
Gılgamış Destanı’nda, Sümer Yazıtları ve dini metinlerden edinilen bilgiler ışığında Hz.
Nuh’un çocuklarının ve torunlarının isimleri şu şekilde tespit edilmiştir:
Hz. Nuh’un oğulları; Ham, Sam ve Yafes,
Ham’ın Oğulları; Kuş, Mizraim, Put, Kenan,
Sam’ın Oğulları; Elam, Asşur, Arpaçşad, Lud ve Aram,
Yafes’in Oğulları; Türk, Gomer, Mogog, Madai, Javan, Tubal, Meşeç ve Tiras’tır.
Bu isimlerden anlaşıldığı gibi Hz. Nuh’un çocukları bütün kavimlere atalık yapmaktadır. Türk
milleti de Yasef’in oğullarından Türk’ün idaresindeki kavim olarak bugüne kadar gelmiştir. Sam’ın
oğullarından Elam’ın liderlik yaptığı kavim Elamlılar olarak, Asşur’un başına geçtiği kavim Asurlular
olarak, Aram’ın başına geçtiği kavim Aramiler olarak, Arpaçşad’ın başına geçtiği kavim ise Araplar
olarak anılmıştır.
Heredotos’un doğu kavimleri arasında zikrettiği Targitablar, İskit topraklarında doğdukları söylenen Tyrkae’ler, Tevrat’ta geçen Togarma’lar, eski Hint kaynaklarında geçen Thrak’lar, Turukha ya da
Thrak’lar, eski Ön Asya çivili metinlerinde görülen ‘Turukku’lar, Çin Kaynaklarında M.Ö. I. Yüz yılda rol
oynadıkları belirtilen ‘Tik’ veya ‘Di’lerin Türk olduğu düşünülmektedir.

3 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
4 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
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Türk adının tarih sahnesine ilk çıkışı ise Gök-Türk Devleti’nin kurulmasıyla başlar. Türk adına
Orhun kitabelerinde ‘Türük’ olarak rastlanmaktadır. Gök Türk’lerde bir devlet adı olarak kullanılan
Türk kelimesi, ondan sonra bir kavmin, ırkın adı olarak kullanıla gelmiştir. Bu ismin devlet başkanları tarafından resmi belgelere geçişi de yine bu dönemdedir. 585 yılında Çin İmparatoru, Gök Türk
Devleti Başkanı (Kağan) İşbara’ya yazdığı mektupta ‘Büyük Türk Kağanı’ ifadesini kullanıyor; İşbara
Kağan bu mektuba verdiği cevapta, ‘Türk Devleti’nin Tanrı tarafından kuruluşundan bu yana 50 yıl
geçti’ ifadelerini kullanıyor. Bu ifadelerin Türk kavramının devletler tarafından resmileştirilmesinin
başlangıcı olarak kabul gördüğü tezi yaygındır.
Yakın dönem çalışmalar ne yazık ki bizim yerimize Batılılar tarafından daha yoğun araştırmalara
konu olmuştur. 20. Yüzyılın başlarında sıklaştırılan araştırmalar Türk tarihine de ışık tutmaktadır.
J. Klaproth, J. Von Hammer, W. Schott, M. A. Castren, A. Vambery ve E. Oberhummer gibi ilk
bilginler, Altaylar ve çevresini Türklerin ana yurdu olarak gösterirken, W. Koppers, W. Radloff,
J. Ramstedt, L.Ligeti ve K. H. Menges gibi dilci ve tarihçiler Altaylar’ın doğusu ve Kadırgan Dağlarına kadar olan bölgelerde Türk ana yurdunu aramışlardır ve bu görüşü ünlü Türkolog Barthold da
desteklemektedir. Batılı sanat tarihçileri ise Altaylar’dan Urallar’a kadar uzanan sahayı Türk yurdu
olarak değerlendirmektedir. Tarih, Türklerin ana yurdunun Orta Asya bozkırları olduğundan kuşku
duymuyor. Orta Asya’nın sınırları doğuda Baykal gölünden Batıda Hazar ve Ural Dağlarına; kuzeyde
Sibirya bozkırlarından güneyde Tanrı Dağları ve Gobi Çölü’ne kadar uzanmaktadır. Bu coğrafyanın,
bütün dünya tarafından kabul edilen siyasî adı ise ‘Türkistan’dır.
Ülkemizin yetiştirdiği değerli bilim adamı Prof. Dr. Erol Güngör, ilk Türklerin yani eski atalarımızın
Orta Asya diye bilinen Tanrı Dağları ile Altay Dağları arasında yaşadıklarını söylüyor. Atalarımız beyaz
ırktan ve geniş kafalı, orta boylu insanlar olarak tarif ediliyor. Kullandığımız dilin tarihi de, milletimizin tarihi kadar eskidir. Türkçe dünyadaki çeşitli dil grupları arasında Ural-Altay dil grubunun Altay
dillerinden biridir.
Güngör’e göre tarihte kurduğumuz ilk imparatorluk Hun İmparatorluğudur. İmparator Teoman,
dağınık haldeki Türk boylarını bir araya toplamıştır. Çin’i ağır yenilgilere uğratmış Çinliler Türklerden
korunmak için Çin Seddini inşa etmişlerdir. Mete döneminde Çinliler ağır yenilgilere uğratılmasına
rağmen kalabalık Çin nüfusu içerisinde Türklerin eriyip yok olmasından korkulduğu için gidip yerleşilmemiş; Çin’den ağır vergiler almakla yetinilmiştir.
Türk Ordu Sisteminin temelinin atılması, vatan ve milletçilik duygusunun ortaya çıkması da
Mete dönemine rastlar.
Bumin Kağan tarafından Avarların mağlup edilmesiyle Göktürk Devleti kurulmuştur. Göktürkler,
tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir.
İlk yazılı kaynaklarımız olan Orhun Abideleri II. Göktürk Devleti döneminde yazılmıştır. Ergenekon Destanı Göktürklerin yasasından bahsetmektedir. Eser; Turgişler, Karluklar, Uygurlar, Avarlar,
Hazarlar, Peçenekler, Uzlar, Kumanlar ve Bulgarlar hakkında da bilgi vermektedir.
Erol Güngör’e göre Türkler’in en belirgin özelliklerinden biri kuvvetli bir teşkilatçılık kabiliyetine
sahip olmalarıdır. Yaşadıkları hayat onları hürriyete, istiklale alıştırdığı için hiç bir zaman devletsiz
olmamışlardır.
Türklerde ‘tanrı’ bilinci yüksekti ve Türk Kağanları kudretlerini ‘Tanrı’dan alırlardı. Bir hükümdar Tanrı’nın inayet ve yardımına mazhar olduğu sürece halkına iyi bakar, onları zenginlik ve adalet
içinde yaşatırdı. Bunu başaramayan Kaan’dan Tanrı’nın Kut’unu geri aldığı düşünülür ve ona karşı
isyan etmek meşru sayılırdı. Devletin başında bulunan kimselere tutku, kaan, han, yabgu, ilteber gibi
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çeşitli isimler verilirdi.
Türk devletleri tarih boyunca Türk halkları tarafından kurulmuş özerk cumhuriyet, beylik ve bağımsız cumhuriyet, imparatorluk ve hanedanlıkları içerir.
İlk devleti Sakaların kurduğu düşünülmektedir. Sakaların Hanı kaynaklarda Kral Ateas olarak geçmektedir. ‘Şu Destanı’nda ise ‘Şu Kağan’ olarak zikredilir. Devlet M.Ö. 600’ün sonlarına doğru hüküm
sürmüştür. Alp Er Tunga ve Tomris Hatun’un ismi bu dönemde geçmektedir.
M.Ö. 220-46 yılları arasında hüküm süren Büyük Hun İmparatorluğu’nda ise kudretli imparator
olarak karşımıza Teoman ve Mete Han çıkmaktadır.
Yine M.Ö.46-M.S.48 yılları arasında Doğu Hun İmparatorluğu, M.Ö. 46-36 arasında Batı Hun İmparatorluğu, M.S. 48-215 arasında Güney Hun İmparatorluğu, M.S. 48-156 arasında Kuzey Hun Devleti, M.S. 370-469 yılları arasında Atilla ile adını bütün dünyaya duyuran Avrupa Hun İmparatorluğu
kurulmuştur. 420-567 arasında Ak Hun İmparatorluğu, 330-555 arasında Asya Avar İmparatorluğu ve
6. Yüzyılda da Sabirler hüküm sürmüştür.
İlk Türk ismiyle kurulan 1. Göktürk Devleti 552-582 yılları arasında hüküm sürmüş olup kurucusu
Bumin Kağan’dır.
583-657 yılları arasında Batı Göktürk Devleti, 583-630 arasında Doğu Göktürk Devleti, 562- 803
arasında ise Avrupa Avar Kağanlığı hükümran olmuştur. 5 ve 6. Asırlarda Kutrigurlar ve Otrigurlar
Karadeniz’in kuzeyinde devlet kurup hüküm sürmüşlerdir.
630-665 arasında Kubrat Han’ın önderliğinde Büyük Bulgar Hanlığı kurulmuştur. Göktürkler’in
bir boyu olan Tuharistan Yabgu Devleti ise 630’dan 700’e kadar boy göstermiştir. Batı Göktürkler olarak bilinen Hazar İmparatorluğu 630-965 yılları arasında hüküm sürdü. Birinci Bulgar İmparatorluğu
632-864 yılları arasında tarih sahnesinde bulundu.
İlk Müslüman Türkler olarak bilinen Çuvasistan kökenli (Kutluklar olarak da bilinir) soydaşlarımız
665-1391 arasında İdil Bulgarları olarak hüküm sürdü. İlteriş adıyla bilinen Kutluk Kağan, Bilge Kağan
ve Kül Tigin’in sırasıyla yönettiği İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı 681-744 yılları arasında hükümrandı.
Türgisler olarak bilinen Batı Göktürk Krallığı 717-766 arasında yaşadı.
744-840 arasında Uygur Kağanlığı, 750-1055 arasında Oğuz Yabgulugu, 766-840 arasında Karluklar, 848-1036 arasında Kansu Uygur Krallığı ve 991-1209 arasında da Karahoca Uygur Krallığı hüküm sürdü.
İslam sonrası dönemin ilk Türk devleti, Karluklar ile Uygur Kağanlığının kalıntısı sayılan Karahanlı
Devleti olup 840-1042 yılları arasında Orta Asya’da hüküm sürmüştür. 860-1091 arasında Peçenek
Hanlığı, 9. ve 13. Asır arasında Kıpçak Hanlığı (Kumanlar) 861-1538 arasında Şirvanşahlar, 868-905
arasında Tolunoğulları, 905-1226 arasında Kansu Uygur Krallığı, 911-1368 yılları arasında bugünkü
Doğu Türkistan toprakları üzerinde Karahoca Uygur Krallığı, 935-969 arasında Akşitler, 941-981 yılları arasında bugünkü Azerbaycan toprakları üzerinde Salariler ve aynı bölgede 981-1040 arasında
Revvadiler, 950-1040 arasında Oğuz Yabguluğu, 962-1187 arasında Samani Memluklularından olan
Gazne Devleti, 1037-1194 arasında Büyük Selçuklu devleti, 1042-1211 arasında Doğu Karahanlılar
Devleti hükümrandı. 1042-1212 yılları arasında Batı Karahanlılar, 1092-1117 arasında Melikşah’ın
kardeşi Tutuşu’n hükümdarlığında Suriye Selçukluları, 1092-1243 arasında Rum Selçukluları olarak
da bilinen Anadolu Selçukluları, 1092-1230 arasında Alparslan’ın kardeşi Kavurd Bey’in sülalesinden
gelen Kaşkayların kurduğu Kirman Selçukluları, 1097-1231 arasında Selçuklu Memluklarından gelen
Anuş Tegin tarafından kurulan Harzemşahlar Devleti, 1127-1259 yılları arasında Böriler, 1127-1259
arasında Musul, Halep Atabeyliklerinden oluşan Zengiler hüküm sürmüştür.
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İl Denizliler 1146-1225 yılları arasında, Erbil Beyliği 1146-1232 arasında, Fars Atabeyliği olarak
da bilinen Salgurlular 1147-1284 arasında, 1157-1194 arasında Irak Selçukluları, 1206 - 1290 arasında Memluk Hanedanlığı, 1212-1300 arasında Karahanlıların devamı olan Karluk Devleti hüküm
sürdü.
Anadolu Beylikleri olarak bilinen Mengüç Beyliği 1072-1277 yılları arasında, Çaka Beyliği 10811098 arasında,Dilmaçoğulları Beyliği 1085-1192 arasında, Çubukoğulları Beyliği 1085-1092 arasında,
Danişmendli Beyliği 1092-1202 arasında, Saltuklu Beyliği 1092-1202 arasında, İnanoğulları Beyliği
1098-1183, Ahlatşahlar Beyliği 1100-1207, Artuklular 1202-1408, Çobanoğulları 1227-1309, Tanrıbermiş Beyliği 1074-1098 arasında hüküm sürdü.
Moğol istilasından sonraki dönemde, Batu Han’ın kurduğu Altın Ordu Devleti 1242-1502 yılları
arasında, Çağatay Hanlığı 1227-1347 arasında; 1250-1389 arasında Bahri Hanedanlığı, Delhi Sultanlığı 1206-1526, Haleci Hanedanı 1290-1321, Osmanlı Devleti 1299-1922, Eflak Prensliği olarak da
bilinen Basarab Hanedanlığı 1310-1627, Tuğluk Hanedanlığı 1321-1398, Timur İmparatorluğu 13701507, Kazan Hanlığı 1438-1552, bir süre Osmanlı’ya bağlı kalan Kırım Hanlığı 1441-1783, Safeviler
1502-1736, Babür İmparatorluğu 1526-1858, Afşar Hanedanlığı 1736- 1802, Bakü Hanedanlığı 17471806, Kaçkar Hanedanlığı 1781-1925 arasında hüküm sürdü.
1256-1483 arasında Karamanoğullar, 1261-1368 arasında İnançoğulları, 1275-1342 arasında
Sahipataoğulları, 1277-1342’de Pervaneoğulları, 1280-1326 arasında Eşrefoğulları, 1280-1424 arası
Menteşeoğulları, 1281-1299 arası Dobruca Beyliği, 1203-1421 arasında da Alaiye Beyliği vardı.
1297-1360 arasında Karesioğulları, 1299-1462 arası Candaroğulları, 1300-1423 arası Germiyanoğulları, 1301-1423 arası Hamitoğulları, 1302-1410 arası Saruhanoğulları, 1303-1415 arası
Tacettinoğulları, 1308-1426 arası Aydınoğulları, 1321-1390 arası Tekeoğulları, 1325-1608 arası
Ramazanoğulları, 1335-1381 arası Eretna Beyliği, 1339-1521 arası Dulkadiroğulları, 1381-1398
arasında da Kadı Burhaneddin Ahmet Devleti hüküm sürdü.
Sovyetler döneminde, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1922-1991 arasında, Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1936-1991 arasında, Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 19361991 arasında, Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1924-1991 arasında, Türkmenistan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti 1925-1991 arasında, Tataristan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1919-1921 arasında varlığını sürdürdü.
Sovyetler döneminde özerk cumhuriyetler olarak; Karakalpak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1932-1992 arasında, Kabardin Balkar Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1936-1944 arasında,
Tuva Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1961-1991 arasında, Karaçay Çerkes Özerk Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti 1990-1991 arasında, Dağlık Altay Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1990-1991 arasında, Çuvaşistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1925-91 yıllarında, Yakutistan Özerk Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti 1921-1990 arasında, Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1921-1991
arasında, Nahçıvan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1924-91 arasında, Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920-45 arasında varlık gösterdi.
1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1991’ de
kurulan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan devletleri bugün şerefle yollarına devam ediyor.
Bağımsız birer devlet olamamış olsalar bile bugün varlığını özerk olarak sürdüren soydaşlarımız
da var. Bunlar;
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Sincan Uygur Özerk Bölgesi: 1955’ten beri Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı özerk bir cumhuriyet.
Nüfusunu Uygurlar, Salarlar ve Yugurlar gibi Türk halkları oluşturuyor.
Altay Özerk bölgesi özerkliğini 1991 yılında aldı. Nüfusun yüzde 45’ini Türklerin oluşturduğu
özerk cumhuriyet Rusya’ya bağlı.
Balkar Özerk Bölgesi, Rusya’ya bağlı ve 1991’de özerk oldu. Nüfusun büyük bölümünü Çerkeslerle Türk olan Balkarlar oluşturuyor.
1991 yılında özerkliğini elde eden Başkurdistan Rusya’ya bağlı. Bölge nüfusunun yüzde 60’ını
Türk halkları oluşturuyor.
Yine 1991 yılında özerk olan Çuvaşistan da Rusya’ya bağlı. Nüfusun yüzde 70’ini Çuvaş ve Tatar
Türkleri oluşturuyor.
Nüfusunun yüzde 90’ını Müslümanların oluşturduğu Dağıstan özerk bölgesi Türk ve Kafkas halklarından müteşekkil, özerkliğe 1991 yılında kavuştu. Aynı yıl özerk olan Gagavuzya ise Moldavyaya
bağlı özerk cumhuriyettir. Yine 1991’de özerk olan Hakasya, Rusya’ya bağlı ve Karaçay Türklerinin
yurdudur. Özbekistan’a bağlı olan Karakalpakistan özerkliğini 1991 yılında aldı. Azerbaycan’a bağlı
Nahçıvan da 1991’den beri özerk. Aynı yıl özerklik alan Tataristan, Tuva, Yakutistan da Rusya’ya bağlı
diğer özerk cumhuriyetlerdir.
Tarihçiler Türklerin Anadolu’ya kalıcı olarak gelmeye başlamalarını Avrupa Hunlarına kadar
dayandırıyorlar. Avrupa Hunlarından sonra ise Türk boyu olan Sabarlar Anadolu’ya geçtiler. Daha
sonraları, Selçuklu Türkleri Anadolu’da fetihler yaparken, Balkanlar’da yaşayan Türklerin de buraya
yöneldikleri biliniyor. 1065’te Tuna Nehri’ni geçen Uzların nüfusunun 600 bine, onlardan önce gelen
Peçeneklerin de 800 bine ulaştığı söylenir. Anadolu’nun kalıcı bir Türk yurdu olması ise tam anlamıyla Kayılar’ın bu topraklara ayak basmasıyla başlar.
Bir Türk boyu olan Kayılar, diğer Oğuz boyları gibi Anadolu’yu fethe gelen boyların içinde yer
aldılar. Kayı boyunun bir kısmı, Türkiye Selçukluları Sultanı I. Alâeddin Keykubat zamanında, Ankara
yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirildi. Ertuğrul Bey’in yönetimindeki Kayılar, bir süre sonra
batıya doğru ilerleyerek Söğüt ve Domaniç’i ele geçirdiler. Ertuğrul Bey, bu tarihlerde Türkiye Selçukluları Devleti’nin batı sınırında bir ‘uçbeyi’ olarak görev yaptı.
Osmanlı Beyliği’nin temelleri XIII. yy. ortalarında atıldı. Beyliğe adını veren Osman Bey, bölgenin
ve Bizans’ın içinde bulunduğu durumdan ustaca yararlandı. Bizans’a karşı savaşan gazilerin önderi
durumuna gelen Osman Bey, Bizans köy, kasaba ve kalelerini birer birer ele geçirmeye başladı. Başarıları hem topraklarından hem komşu Türkmen beyliklerinden asker, komutan ve yöneticilerin onun
saflarına katılmasına yol açtı. 1299’da Türkiye Selçukluları Sultanı III. Alâeddin Keykubat’ın, İlhanlı
hükümdarının yanına gitmesi sonucu Anadolu’da bir iktidar boşluğu ortaya çıkmıştı. Bu durumdan
yararlanarak bağımsızlıklarını ilân eden Türkmen beylikleri gibi Osman Bey de, 1299’da bağımsızlığını ilân etti.5
Anadolu’nun kalıcı Türk yurdu oluşunun başlangıcı Malazgirt Savaşı olarak kabul edilir. Malazgirt
Savaşı, 26 Ağustos 1071’de Muş’ta bulunan Malazgirt Ovası’nda meydana gelmiş, Selçuklu Sultanı
Alparslan ve Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşmiş olan meydan savaşıdır.
Doğu Roma bünyesinde yaşayan Ermeniler, Kürtler, Gürcüler, Abazalar, Slavlar ve Bulgar / Hazar
Devletleri döneminde Trakya bölgesine yerleşen Peçenek ve Uz Türkleri, Roma Devleti içerisinde
hem azınlık olarak yaşamakta hem de Paralı Asker olarak görev almaktaydı. Selçuklular, Malazgirt
5 Adım Adım Osmanlı Tarihi
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Savaşından önce yeni sınır komşuları Doğu Roma’ya sık sık gaza seferleri düzenliyorlardı. Zira Anadolu hem verimli ve zengin topraklarıyla ideal bir coğrafyaydı hem de İç Asya neredeyse tamamen
İslamlaşmıştı. Selçuklular hem İslam’ın yayılması hem de verimli coğrafyalara yayılma politikasıyla
Doğu Roma’yı hedef olarak belirlemişti.
Selçuklular Anadolu’nun içlerine doğru seferlerini arttırmış, Kars, Ege ve hatta Marmara’ya kadar akınlar yapar duruma gelmişti. Romen Diyojen, göreve geldikten sonra Selçuklu akınlarına karşı
koymak için düzenli olarak seferler düzenledi. Selçuklu akınlarıyla düşen ileri karakol kalelerini kontrol altına almak amacıyla 1068 yılında Kars’ı, 1069’da Pozantı’yı, 1069’da Palu’yu, 1070’de Kayseri’yi
kontrol altına aldı. Romen Diyojen, güçlü ordusunun verdiği öz güvenle direniş ve tehditle karşılaşmadan ilerliyordu. Diyojen, bu seferi Türk tehdidinden kurtulmak için başlatmıştı ancak ordusunun
verdiği öz güvenle hedefini büyüterek Doğu’daki tüm İslam ülkelerini kontrol altına almak istedi.
Amacı artık sadece Türkler değil, doğuda bulunan tüm İslam ülkeleriydi. Onun bu niyetini bilen Alparslan ordusuyla harekete geçti.
Her iki tarafta da tüm hazırlıklar tamamdı. Alparslan, din alimlerinin de tavsiyesiyle muharebeyi
Cuma günü 26 Ağustos’ta yapmaya karar verdi. 26 Ağustos Cuma günü ordusuyla birlikte namaz kıldı
ve dua etti;
“Ya Rabbi! Sana tevekkül ediyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda cihad ediyorum. Ya Rabbi! Niyetim halistir. Bana yardım et, sözlerimde hilaf varsa beni kahret.” Sonra
askerlerine dönerek tarihe geçen konuşmasını yaptı:
“Burada Allahü tealadan başka bir Sultan yoktur. Emir ve kader onun elindedir. Bu sebeple benimle birlikte cihad etmekte veya benden ayrılmakta serbestsiniz.”
Sultan Alparslan, beyaz kefen elbisesini giyerek atının kuyruğunu bağladı ve eline er silahı olan
gürzü alıp askerlerine şöyle hitap etti: “Askerlerim! Şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. O
zaman ruhum göklere çıkacaktır. Benden sonra oğlum Melikşah’ı tahta çıkarın ve ona bağlı kalın.
Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir.”
Malazgirt Savaşı’ndan ağır bir yenilgiyle çıkan mağrur imparator, Sultan Alparslan’ın huzuruna geldiğinde utancından başını kaldıramıyordu. Alparslan, onun bu haline nezaketle karşılık verip
oturttu ve teselli etti. Diyojen, savaş öncesi muazzam ordusuyla Türkleri yeneceğinden emin olduğunu, aksi bir ihtimali hiç düşünmediğini açıkça dile getirdi. Sultan Alparslan kendisine “Eğer zafer sizin
olsaydı bana ne yapardın?” sorusunu sordu. Diyojen, açık konuşamayıp öldürtürüm diyemediğinden
sadece “Kamçılatırdım.” cevabını verdi. Alparslan “Benim size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?” sorusuna ise bir ümitle “Ya öldürtürsünüz yahut İslam ülkelerinden birine esir gönderirsiniz. Mümkün
görmüyorum ama belki de affedersiniz.” şeklinde cevap verdi. Sultan Alparslan, yenilgiye uğramış bir
imparatoru daha fazla aşağılamayıp kendisini affetti ve ağır şartlarla bir antlaşma imzalattı.
Bu savaşla Türkleştirilen Anadolu, İç Asya’daki diğer Türk devletlerinin de göçleriyle bir Türk
yurduna dönüştü.6

6 http://www.turktarihim.com/Malazgirt_Sava%C5%9F%C4%B1.html
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GEÇMİŞİMİZ GÜNCELLENİYOR
Bugün ülkemizin karşı karşıya geldiği sıkıntıların arkasında birçok sebep aranabilir. Ancak bunlaradan birisi, belki de en önemlisi, milletimizin işte bu şanlı geçmişi yeniden ve çok canlı bir şekilde
hatırlamasıdır.
Recep Tayyip Erdoğan halkoyuyla cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türkiye yeni bir sürece girmiş oldu. Halkta karşılığını bulan “Yeni Türkiye” söylemi artık yeni bir devlet yapılanmasının da kodlarını yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladı.
Erdoğan’la birlikte, gerçekleştirilen yabancı konukları karşılama törenlerine atlı birlikler de dâhil
edildi. Cumhurbaşkanlığı Çankaya’daki küçük köşkten çıkarak Beştepe’de inşa edilen ve bütünüyle
Türk kültürünü yansıtan Külliye’ye taşındı. Artık Cumhurbaşkanı, Türkiye’yi aristokrasiyi hatırlatan
Köşk’ten değil, bütünüyle geçmiş tarihe vurgu yapan Külliye’den yönetmeye başladı.
Makamın girişine değişik kıyafetler içerisinde 16 asker dizildi. 2015 yılının Ocak ayında Türkiye’yi
ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abas’ı karşılama sırasında ilk kez görülen bu manzara
millette derin bir heyecan dalgalanmasına yol açtı. Değişik kıyafetli 16 asker ceddimizin geçmişte
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kurduğu 16 büyük devleti temsil ediyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayata geçirdiği bu uygulama içeride büyük bir heyecan dalgalanmasına yol açmakla kalmıyor, dışarıda da ciddi manada dikkat çekiyordu. Bu görüntüyü haberleştiren Guardian, ‘Abbas, Türkiye’nin Başkanlık Sarayı’nda Erdoğan ve 16 savaşçı tarafından karşılandı’
derken, Bloomberg, ‘Yeni devletin töreninde Erdoğan eski Türki İmparatorluklarının anılarını canlandırdı’ diye haber yapıyordu.
El Arabiya, ‘Abbas’ı Erdoğan’ın sarayında savaşçılar karşıladı’ başlığını atarken, Independent,
‘Türkiye yabancı devlet büyüklerini aslında böyle ağırlıyor’ sözleriyle görüntüleri okuyucuyla paylaşıyordu.
Alman dergisi Stern, ‘Erdoğan ve Abbas tarihi muhafızlarla çevrelendi’ başlığıyla bu görüntüleri
yayınladı. Huffington Post ise görüntüleri yayınladığı haberinde, ‘Türkiye: İşte Recep Tayyip Erdoğan
Mahmud Abbas’ı Ankara’daki sarayında böyle karşılıyor’ ifadelerini kullanmıştı.7
İşte bu olay vesilesiyle tarihimiz bir kez daha, ama bu kez çıkmamak kaydıyla milletin gündemine yerleşti. Bu 16 askerin temsil ettiği devletler şunlardı:
Büyük Hun İmparatorluğu: Kurucusu Teoman. M.Ö. 220 –M.S. 216
Büyük Hun Devleti, Orta Asya topraklarında kurulmuş olan ilk Türk devletiydi. MÖ 220 yılından
MS 216 yılına dek hükümranlığı devam etmiştir. İlk hükümdarı Teoman idi. Mete Han’ın zamanında
ise ülkenin toprakları Japon deniz sınırından Hazar’a kadar uzanıyordu.
Batı Hun İmparatorluğu: Kurucusu Çi-Çi. M.Ö. 48 – M.S. 216
MÖ 53 yılında, Büyük Hun İmparatorluğu topraklarının ayrılması ile Batı Türkistan tarafında Çiçi
Han’ın kurduğu Türk devletidir. Yaşamı boyunca bölgedeki en güçlü ve nüfuzlu kişi olmuştur.
Avrupa Hun İmparatorluğu: Kurucusu Balamir. 375-469
Avrupa Hun Devleti M.S. 375’te kurulmuş, 434 yılında Atilla tarafından yönetilmeye başlaması
ile birlikte güçlü bir hükümdarlık olmuştur. Egemenliğini sürdürdüğü dönemlerde Avrupa topraklarının en kuvvetli devleti olmuştur.
Ak Hun İmparatorluğu. Kurucusu Aksuvar. 420-552
400’lü yılların ortalarında, Amuderya Irmağı’nın yakınlarında bulunan ve oralarda devamlılığını
sürdürmüş Türk devletidir. Horasan, Afganistan ve İran dolaylarına kadar olan topraklara hakim olmuşlardır. Hakimiyeti kısa sürse de bu dönem içinde Asya topraklarındaki önemli devletler içinde
yer almışlardır.
Göktürk Kağanlığı: Kurucusu Bumin Kağan. 552-745
Göktürk Devleti, tarihte ‘Türk’ isminin geçtiği ilk devlet olma özelliğini taşır. Bu devleti kuran ve
hükümdarlığına geçen kişi Bumin Kağan’dır. Bumin Kağan o dönemde Orta Asya topraklarında yer
alan bütün Türk beyliklerini tek çatı altında bir araya getirmiştir. O ölünce de tahtına oğlu Murat Kağan geçmiştir. Bu devirde İpek yolu onların egemenliğinde idi ve bu sayede Çin Devleti’ne de güçlü
olduklarını göstermişlerdir.
Avar Kağanlığı: Kurucusu 1. Bayan. 565-835
7 www.sabah.com.tr
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Macaristan topraklarında büyük bir ülke kuran Avarlar, dönem dönem İstanbul’u ele geçirmişlerdir. Kendi devirlerinde Avrupa’da kurulan devletler arasında güçlü bir konumda yer almışlardır.
İstanbul’u fethetmeye yaklaşan ilk Türk boyu olma özelliğini taşırlar.
Hazar Kağanlığı: Kurucusu Böri Şad. 651-983
Kafkas topraklarında yerleşen Hazarlar, Hazar Denizi’ne de isim babalığı yapmışlardır. 7. yüzyıldan sonra gitgide güç kazanan ve tüm Doğu Avrupa topraklarına hakim olan Hazarlar 300 yıl boyunca hakimiyetlerini devam ettirmişlerdir.
Uygur Kağanlığı: Kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan. 745-840
Büyük Hunların soyundan gelen Uygurlar birçok devletin kurulmasına öncülük etmişlerdir. Uygur Kağanlığı da bu devletlerdendir.. 745-840 senelerinde hakimiyetlerini devam ettirmişlerdir. Selenga, Orhun ve Tola nehirlerinden Baykal Gölü güneyine dek yer alan topraklarda bulunmuşlardır.
100 sene kadar Asya’da yer alan devletler içinde en güçlü konumunda bulunmuşlardır.
Karahanlı Devleti: Kurucusu Bilge Kül Kadir Han. 840-1212
840 yılında Orta Asya topraklarında kurulmuş olan ilk İslami Türk Devleti olma özelliğini taşırlar.
Ayrıca bu bölgedeki ilk İslam devleti olarak da egemenlik kurmuşlardır.
Gazne Devleti: Kurucusu Alp Tigin. 962-1183
Karahanlılarla aynı devirde kurulmuşlardır. İslam’ı kabul eden Türk devletlerindendir. Toprakları
Afganistan ve Hindistan’ı kapsar ve bu dönemde Karahanlılar ile beraber Asya topraklarında güçlü
bir konumda olmuşlardır.
Büyük Selçuklu Devleti: Kurucusu Tuğrul. 1040-1157
Ön Asya’da yer alan ilk ve en büyük Müslüman Türk devletlerinden olma özelliğini taşırlar ve
1040-1157 senelerinde hakimiyet kurmuşlardır. Güneybatı Asya topraklarının büyük bir kısmında
egemen ve bölgedeki en güçlü devletlerden birisiydi.
Harzemşahlar Devleti: Kurucusu Kudbeddin Muhammed. 1097-1231
Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulduğu dönemde varlığını sürdürmüş olan Harzemşahlar, 10971231 senelerinde Aral Gölü güney topraklarında devlet kurmuşlar ve Orta Asya’daki güçlü devletler
arasına girmişlerdir.
Altun Ordu Devleti: Kurucusu Batu Han. 1227-1502
1227-1502 senelerinde, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında yerleşmişlerdir ve 300 yıl boyunca
Asya’da güçlü bir konumda bulunmuşlardır.
Timur İmparatorluğu: Kurucusu Timur. 1370-1501
1370-1501 senelerinde, Ege topraklarından Orta Asya’ya ve Hint Okyanusu’na dek büyük topraklara hakim olmuşlardır ve bu topraklar üzerindeki en güçlü ülke idiler.
Babür İmparatorluğu: Kurucusu Babür. 1526-1858
1526-1858 senelerinde Hindistan topraklarında yaşamışlardır ve bu tarihlerde Asya’daki güçlü
devletler arasında yer almışlardır.
Osmanlı İmparatorluğu: Kurucusu Osman Gazi. 1299-1922
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1299 tarihinde Söğüt topraklarına yerleşmişlerdir ve 1922’ye kadar hüküm sürmüşlerdir. Döneminde, 3 kıtada egemenliğini sürdüren büyük bir imparatorluk olmuştur. En büyük topraklara sahip
olduğu devirde Anadolu, Kafkasya, Kırım, Güney Ukrayna, bugünkü Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Suriye, Ürdün, Lübnan, Filistin, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır,
Tunus, Libya ve Cezayir’de hakimiyet kurmuşlardır.8
Yedi cihanda hükümran devlet
Bir Türk devleti olarak tanınan Osmanlı İmparatorluğu parçalandıktan sonra hüküm sürdüğü
(1299-1920) toprakların üzerinde 64 tane devlet kuruldu. Bunlar;
Bulgaristan (545 yıl) Yunanistan (400 yıl) Sırbistan (539 yıl) Karadağ (539 yıl) Bosna-Hersek (539
yıl) Hırvatistan (539 yıl) Makedonya (539 yıl) Slovenya (250 yıl) Romanya (490 yıl) Slovakya (20 yıl)
Macaristan (160 yıl) Moldova (490 yıl) Ukrayna (308 yıl) Azerbaycan (25 yıl) Gürcistan (400 yıl)
Ermenistan (20 yıl) Güney Kıbrıs (293 yıl) Kuzey Kıbrıs (293 yıl) Rusya’nın güney toprakları (291 yıl)
Polonya (5 yıl) İtalya ‘nın güneydoğu kıyıları (20 yıl) Arnavutluk (435 yıl) Belarus (25 yıl) Litvanya (25
yıl) Letonya (25 yıl) Kosova (539 yıl) Voyvodina (166 yıl) Irak (402 yıl) Suriye (402 yıl) Filistin (402 yıl)
Filistin (402 yıl) Ürdün (402 yıl) Suudi Arabistan (399 yıl) Yemen (401 yıl) Umman (400 yıl) Birleşik
Arap Emirlikleri (400 yıl) Katar (400 yıl) Bahreyn (400 yıl) Kuveyt (381 yıl) İran’ın batı toprakları (30
yıl) Lübnan (402 yıl) Mısır (397 yıl) Libya (394 yıl) Tunus (308 yıl) Cezayir (313 yıl) Sudan (397 yıl) Eritre (350 yıl) Cibuti (350 yıl) Somali (350 yıl) Kenya sahilleri (350 yıl) Tanzan- ya sahilleri (250 yıl) Çad’ın
kuzey bölgeleri (313 yıl) Nijer’in bir kısmı (300 yıl) Mozambik’in kuzey toprakları (150 yıl) Fas (50 yıl)
Batı Sahra (50 yıl) Moritanya (50 yıl) Mali (300 yıl) Senegal (300 yıl) Gambiya (300 yıl) Gine Bissau
(300 yıl) Gine (300 yıl) Etiyopya’nın bir kısmı (350 yıl)
Osmanlı İmparatorluğu ya da Osmanlı Devleti (Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye ya da Büyük Osmanlı
Devleti), 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk devletidir. Osmanlı İmparatorluğu; Doğu
Avrupa, Güneybatı Asya, Kuzey Afrika ve Atlas Okyanusu doğal sınırlarına ulaşana kadar topraklarını
genişletmiştir. Ayrıca daha geniş coğrafyalarda da çeşitli başarılar göstererek kısa süreli olarak Lanzarote (1585), Madeira (1617), Lundy (1627-1632) Vestmann Adaları (1627-1628), Baltimore (1631)
gibi bölgeleri fethetmiş ve buralarda üsler kurarak yıldırma hareketlerinde bulunmuştur.9
Osmanlı İmparatorluğu’nu Oğuzların Kayı boyuna mensup Osman Gazi; Söğüt ve Domaniç civarında, Anadolu Selçuklu Devleti‘nin obası ve kendisine uçbeyliği olarak tahsis ettiği bölgede, Selçuklu
Sultanı III. Alaeddin Keykubad‘ın İlhanlılar tarafından İran’a götürülmesi sonucu oluşan otorite boşluğundan dolayı bağımsızlık ilan ederek 1299 yılında kurmuştur. Devlet; dördüncü padişah olan Yıldırım Bayezid‘in Timur‘a esir düşmesiyle Fetret Devri‘ne girmiş, 11 yıl süren taht kavgalarından sonra
Mehmet Çelebi, Fetret Devri’ne son vermiştir. Fatih Sultan Mehmed, Konstantiniyye‘yi fethederek
Doğu Roma İmparatorluğu‘nu sonlandırmış, bu zaferle Orta Çağ‘ın sona erip Yeni Çağ‘ın başlamasını
sağlamıştır. Ayrıca bu fetihle beraber devlet, imparatorluğa yükselmiştir.
Yavuz Sultan Selim Mısır‘ı fethetmiş, halifeliğin Osmanlı padişahlarına geçmesini sağlamış, Kanunî Orta Avrupa‘da büyük ilerleme kaydetmiş ve Macar Krallığı‘na son vermiştir. Avrupa‘ya karşı
sağlanan üstünlük, I. Ahmed ile birlikte son bulmuş, Avrupa ve Osmanlı Zitvatorok Antlaşması ile
eşit duruma gelmiştir. I. Mustafa ve Genç Osman ile birlikte tahttan indirilmeler başlamış, devlet yönetimi Bağdat‘ın fethedilmesini sağlayan IV. Murad‘a kadar sendelemiştir. II. Mustafa zamanında ise
Osmanlı ilk defa büyük ölçüde toprak kaybetmiş, bu zaman diliminden itibaren reformist, yenilikçi
8 http://www.derszamani.net/tarihteki-16-turk-devleti-isimleri-ve-bayraklari.html
9 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: Atlantik’te Türk Denizciliği
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akımlar başlamıştır. II. Mahmud isyanların baş gösterdiği Yeniçeri Ocağı‘nı kapattırmış, Abdülmecid
Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı‘nı ilan etmiş, II. Abdül- hamid Meşrutiyet (1876-78) ilan edip
33 yıl tahtta kalmıştır.10
Devlet yapısı: Osmanlı İmparatorluğu kurulduğundan beri mutlak monarşi ile yönetildi. Sultan
hiyerarşik Osmanlı sisteminde siyasi, askeri, hukuki, sosyal ve çeşitli kademelerde en üstteydi. Teorik
olarak sadece Allah‘a ve yerine getirmesi gereken Allah’ın yasaları (İslam’daki şeriat)’na karşı sorumluydu. Onun ilahi görevi ‘Allah’ın yeryüzündeki gölgesi’ (zill Allah fi’l-âlem) ve ‘yeryüzünün halifesi’
(halife-i ru-yi zemin) olmaktı.11
Tüm devlet dairesi onun hükmündeydi ve verdiği her karar ferman adı verilen kararnamede
yayımlanırdı. Başkomutandı. 1453’te İstanbul’un Fethi‘nden sonra kendilerini Roma İmparatorluğu’nun varisi olarak görürlerdi. Bu nedenle ara sıra ‘kayser’ ve ‘imparator’ unvanını kullanırlardı.12
1517’de Mısır’ın Fethi‘nden sonra I. Selim, halife unvanını da aldı. Böylece evrensel Müslüman
hükümdarı’ olarak anılır oldu. Yakın zamanlarda Osmanlı hükümdarları tahta çıkmada Avrupa hükümdarlarının taç giyme törenine eş değer olarak ‘Osman’ın kılıcı’ ile kuşatılırdı.
Teoride ve ilkelerde teokratik olmasına rağmen, uygulamada padişah’ın yetkileri sınırlıydı. Siyasi
kararlarda hanedanın önemli üyelerinin görüş ve tutumlarını dikkate alırdı.
Osmanlı Devleti kurulduğunda bir divan vardı ve belli başlı üyeleri bulunmaktaydı. Bunlar: Padişah, sadrazam, vezir-i azam, Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, defterdar, şeyhülislam, kaptan-ı derya
ve nişancı unvanlarıyla anılıyorlardı. Fatih Sultan Mehmet’ten sonra vezir-i azamın görüşlerini daha
rahat söylemesi için padişahlar toplantıları arka tarafta bir bölümden izlemiş, divana vezir-i azam
başkanlık yapmıştır. Vezir-i azam (sadrazam), padişahtan sonraki en yetkili devlet adamı olarak padişahın mührünü taşırdı. Sadrazamdan sonraki en yetkili kişi olan vezir, sadrazamın verdiği görevleri
yapardı.
Kazaskerler adalet işlerine bakarlardı ve ‘Anadolu’ ve ‘Rumeli’ diye ikiye ayrılırdı. Kadı ve müderrislerin atamasını ya da azlini kazaskerler yapardı. Anadolu ve Rumeli’de iki ayrı defterdar vardı.
Rumeli’deki baş defterdardı. Maliye işlerini yapardı.
Tapu, kadastro, fethedilen yerleri gelirlerine göre deftere kaydetmek işlerini yürüten makam
nişancı makamıydı. Devlet’te verilen kararların İslam‘a uygun olup olmadığını denetleyip fetva veren
makam şeyhülislamlıktı. Şeyhülislam, divan aslî üyesi değildi ancak gerekli görülen konularda çağrılıp fikri alınırdı.
Kaptan-ı Derya: Donanma ve denizcilikle ilgili işlerden sorumludur. İstanbul’dayken Divan toplantılarına katılırdı. Kaptan-ı derya da aslî üye değildi, gerekli görülen konularda çağrılır ve fikri sorulurdu. Divan-ı Hümayun II . Mahmud döneminde kaldırılarak yerine nazırlıklar (bakanlıklar) kuruldu.13
Osmanlı Devleti, varlığı süresince birçok hukuk düzenini sentezlemiş ve Osmanlı hukukunu
oluşturmuştur. Kanun, genellikle inanç hürriyetlerini güvence altına alan bir düzene sahipti ve Şer’i
hukukla uyumluydu. Hukuk kuralları yerel özelliklere göre de esneklik gösteriyordu. Toprakların yönetimi ve sivil düzen konusunda yerel idareye haklar tanınıyordu. Böylelikle imparatorluk içindeki
birçok unsurun adalet anlayışına cevap veriliyordu.14
10 https://tr.wikipedia.org
11 Kinross, Lord (1977). The Ottoman Centuries. İstanbul: Sander Kitabevi. ISBN 0-224-01379-8.
12 http://www.tarihin.com/osmanli-donemleri.html
13 https://tr.wikipedia.org
14 http://www.bbc.co.uk/religion/0/24365067
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Toplum yapısı: Toplum, asker ve reaya olmak üzere iki farklı tabakadan oluşmaktaydı. As- ker
dışındaki halk, yani ‘reaya’ devlete vergi ödüyordu. Osmanlı siyasal uygulamasında asker ve reaya
kesin kurallarla ayrılmıştı. Toplumsal köken, yetişme koşulları ve resmi görev bakımından askeri sınıf
Kılıç ve Kalem ehli olarak ikiye ayrılıyordu. Halk ise Müslüman ve Müslüman olmayan milletlerden
oluşuyordu. Gayrimüslimler ayrıca ‘cizye‘ vergisi ödemek dışında toplumda bir ayrıma tabi değildi.
Müslüman toplumun yaşantısı şeriat ile şekillenirken farklı milletlerin din ve örflerine göre mahalli
yaşam tarzlarını koruma imkanı vardı.15
Osmanlı Devleti’nde İslamiyet baskın din olmakla birlikte, teba içerisinde Musevilik ve Hristiyanlık dinlerinin mensupları da bulunmaktaydı. Hristiyanlığın Ortodoks ve Gregoryen kiliseleri millet
sistemi içinde meşru bir şekilde örgütlenmiş durumdaydı. Bu inançlara mensup kişiler, kendi dini
kurallarına göre yargılanırdı.
İslam: Osmanlı’da şeyh-ül islam, İslam dini için en yüksek memurdur. Hilafet veya halifelik, İslami siyasi ve hukuki yönetim makamına ve yönetime verilen isimdir. Halife ise Hilafet makamındaki
kişiye denir. Halifelik daha çok Müslümanların Sünnî kanadının temsilcisi olarak kabul görmüştür. Şii
kanadı büyük ölçüde Sünnî hilafet yönetimi altında yaşasa da Halife’yi kabul etmemişlerdir. Halifeliği
Şiîlikteki ya da Alevilikteki İmametten farklı kabul etmek gerekir. İmamet teokratik bir özellik taşımasına rağmen, Halifelik teokratik bir özellik taşımamıştır. Halifeler yetkilerini saltanat dahi olsa ümmetin biatı ile devralmışlar, yönetim işlerini de büyük ölçüde danışmaya dayalı olarak yürütmüşlerdir.
Bu anlamıyla teokratik olmaktan öte dünyevîdir.
Musevilik ve Hristiyanlık: Musevilik ve Hristiyanlık dinlerinin mensupları, millet sistemi sayesinde o dönemde batı ülkelerinde azınlık dinlerine gösterilen hoşgörünün çok çok üzerinde bir rahatlık içinde yaşamayı sürdürdüler. Hristiyanlığın Ortodoks ve Gregoryen kiliseleri millet sistemi içinde
meşru bir şekilde örgütlenmiş durumdaydı. Bu inançlara mensup kişiler, kendi dini kurallarına göre
yargılanırdı.16
Osmanlı Devleti 1900’lü yıllar başladığında çok geniş bir cephede savaşmak zorunda kaldı.
1911-1912 arasında Trablusgarp Savaşı, 1912-1913 arasında Balkan Savaşları, 1914-1918 arasında I.
Dünya Savaşı ve 1915-1916 arasında da Çanakkale Savaşı imparatorluğu ciddi manada yordu. 19181923 yılları arası Osmanlı’nın yıkılma süreci, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemidir.
…
‘… Ben bu kararların hiçbirinde isabet görmedim. Çünkü bu kararların dayandığı bütün deliller
ve mantıklar çürüktü, temelsizdi. Gerçekte içinde bulunduğumuz o tarihte, Osmanlı Devleti’nin temelleri çökmüş, ömrü tamamlanmıştı. Osmanlı memleketleri tamamen parçalanmıştı. Ortada bir
avuç Türk’ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son mesele bunun da taksimini sağlamaya çalışmaktan
ibaretti. Osmanlı Devleti, onun istiklâli padişah, halife, hükûmet, bunların hepsi anlamı kalmamış
birtakım boş sözlerden ibaretti. Neyin ve kimin dokunulmazlığı için kimden ne gibi yardım sağlanmak
isteniyordu? O halde ciddî ve gerçek karar ne olabilirdi? Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar
vardı. O da milIî hâkimiyete dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak! İşte,
daha İstanbul’dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu topraklarına ayak basar
basmaz uygulanmasına başladığımız karar, bu karar olmuştur..’ Bu cümleler Mustafa Kemal Atatürk’e
ait. Cihan Harbi’nden çıkmış bir milletin halet-i ruhiyesini anlatıyor. Türk yurdunun içinde bulunduğu durum içler acısı.
15 http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1220/1813.pdf
16 https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu

26

Batının  keskin kılıcı: Doğudan gelen sözde molla

“Mustafa Kemal, içinde bulunulan durumu kısaca şöyle özetliyor: ‘Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir: Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu grup, I. Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Osmanlı
ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Savaş’ın uzun
yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda.
… Ordunun elinden silâhları ve cephanesi alınmış ve alınmakta... İtilâf Devletleri, ateşkes anlaşmasının hükümlerine uymayı gerekli bulmuyorlar. Birer bahane ile İtilâf donanmaları ve askerleri
İstanbul’ da. Adana ili Fransızlar; Urfa, Maraş, Ayıntap (Gaziantep) İngilizler tarafından işgal edilmiş.
Antalya ve Konya’da İtalyan askerî birlikleri, Merzifon ve Samsun’da İngiliz askerleri bulunuyor. Her
tarafta yabancı subay ve memurlar ile özel ajanlar faaliyette. Nihayet, konuşmamıza başlangıç olarak aldığımız tarihten dört gün önce, 15 Mayıs 1919’da, İtilâf Devletleri’nin uygun bulması ile Yunan
ordusu da İzmir’e çıkartılıyor. Bundan başka, memleketin her tarafında Hristiyan azınlıklar gizli veya
açıktan açığa kendi özel emel ve maksatlarını gerçekleştirmeye devleti bir an önce çökertmeye çalışıyorlar. Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgelerle iyice anlaşılmıştır ki, İstanbul Rum Patrikhanesi’nde kurulan Mavri Mira Hey’eti illerde çeteler kurmak ve idare etmek, gösteri toplantıları
ve propagandalar yaptırmakla meşgul. Yunan Kızılhaç’ı ve Resmî Göçmenler Komisyonu, Mavri Mira
Hey’eti’nin çalışmalarını kolaylaştırmakla görevli… Rum okullarının izni teşkilâtları, yirmi yaşından
yukarı gençleri de içine almak üzere her yerde kuruluşunu tamamlıyor. Ermeni Patriği Zazen Efendi
de, Mavri Mira Heyeti ile birlikte çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tıpkı Rum hazırlığı gibi ilerliyor. Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz sahillerinde örgütlenmiş olan ve İstanbul’daki merkeze bağlı bulunan Pontus Cemiyeti hiç bir engelle karşılaşmadan kolaylıkla ve başarıyla çalışıyor..17
Bu millet işte böyle ağır şartlar altında dahi birlik olmayı, örgütlenmeyi ve savaşarak yurdunu
kurtarmayı başardı.
Konu Atatürk’ten açılmışken yine devam edelim.
‘Yabancı bir devletin koruyup kollayıcılığını kabul etmek insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten de bu seviyesizliğe düşmemiş olanların,
isteyerek başına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez. Hâlbuki Türk’ün haysiyeti,
gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir!.. O halde, ya istiklal ya ölüm! İşte gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktır. Bir an için,
bu kararın uygulanmasında başarısızlığa uğranacağını farz edelim. Ne olacaktı? Esirlik! Peki efendim.
Öteki kararlara boyun eğme durumunda sonuç bunun aynı değil miydi? Şu farkla ki, istiklali için ölümü göze alan bir millet, insanlık haysiyet ve şerefinin gereği olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli
bulur ve hiç şüphesiz, esirlik zincirini kendi elleriyle boy- nuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete
bakarak dost ve düşman gözündeki yeri bambaşka olur..18
Çok ağır şartlar ve yoksunluk içerisinde Türkiye Cumhuriyeti devleti kuruldu. Ne var ki takip
edilen yıllarda asıl kurucu unsur olan milletin inancı düşman görülmeye başlandı. Millet, inancından
dolayı sürekli örselendi, hatta 1940’lı yıllarda tamamen dışlandı. Atatürk, milletin önüne düşerken
mandacılığa karşı çıkmıştı. Oysa yıllarca onu takip edenler adı konulmamış bir mandacılığın esiri oldular. Sözde bağımsız bir devletimiz vardı ama bu devlet, manda zihniyetiyle yönetiliyordu. Tarihini
unutacaktı. Sanayileşmeyecekti. Yatırım yapmayacak, kalkınmayacaktı. Hele milletiyle asla barışmayacaktı.
Yukarıda aktardığımız Atatürk’e ait sözler istikametinde icray-ı faaliyet göstermek isteyen herkes
bilerek, isteyerek ‘Atatürk karşıtlığı’ ile itham edildi. Bunların üzerine gidildi; aşağılandı, horlandı, ön17 Mustafa Kemal Atatürk; Nutuk
18 Mustafa Kemal Atatürk; Nutuk
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leri kesildi. onun gösterdiği bu istikametin tersine yol alanlar ise ilerici, Atatürkçü olarak ilan edildi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 80 yıllık kısa ömrü bu çelişki içerisinde geçti. Günyüzü görmedi, iki yakası
bir araya gelmedi.
2000’li yılların başlarına kadar bu böyle geldi. Sonra ortaya Recep Tayyip Erdoğan adında bir
adam çıktı. Sahaya inen Erdoğan, 80 yıldır oynanan oyunu durdurmak için bir hakem gibi düdüğünü
çaldı!
‘Bir dakika! Bir dakika!’ diye gür bir sesle haykırdı. Davos’taki bu haykırış bir anda bütün dünyayı
şaşkına çevirdi.
2009 yılında Davos Zirvesi’ne katılan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Simon Peres,
BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve Arap Konseyi Genel Sekreteri Amr Musa’nın katıldığı
-Gazze: Orta Doğu’da Barış- konulu oturumda Peres’in sözlerinin ardından konuşma sürelerini
adil ayarlamadığı gerekçesiyle Moderatör David Ignatius’a tepki gösterdi ve kendisine gerekli sürenin
verilmediğini söyledi. Bu arada Peres Filistinlileri suçlayıcı sözlerini sürdürünce Erdoğan’ın, siyasi
literatüre ‘One Minute’ kalıbı ile yerleşen tepkisi sonrası Moderatör Ignatius, Erdoğan’a söz verdi.
Erdoğan yaptığı kısa konuşmada şunları söylemişti: “Sayın Peres benden yaşlısın. Sesin çok yüksek
çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim
sesim bu kadar çok yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok
iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış bir kişinin bana çok önemli lafları vardır. Tankların üstünde Filistin’e girdiği
zaman, ‘kendimi bir başka mutlu addediyorum’ diyen başbakanlarınız var. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İsmini de veririm, belki merak edenleriniz vardır. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum.
Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak, öyle zannediyorum ki
ayrı bir insanlık suçudur.”
Onun bu çıkışından sonra bütün güçleriyle bir kez daha Türkiye’mizin üzerine çullanmaya kalkıştılar. Fakat Erdoğan korkmuyor; yılmıyor, geri adım atmıyordu. Tarihi bir cümle daha kurdu:
‘Dünya 5’ten büyüktür!’
Onu ve temsil ettiği milleti sürekli ‘Atatürk karşıtı’ yaftasıyla sindirmeye çalışanlar, mandacılığı
reddeden, tam bağımsız Türkiye sevdasını yeniden göndere çeken Erdoğan karşısında sus pus oldular. Anladılar ki, Atatürkçülük lafla değil icraatla oluyormuş.
Onların anladığını Türkiye düşmanı güçler de anladı. AK Parti iktidara geldiğinden beri ülkemizin
karşısına çıkartılan her sorunun arkasında bu gerçek var. İstiyorlar ki, Türkiye tarihini hatırlamasın.
Kendi ayakları üzerinde durmasın. Bölgesinde olup bitenlere karışmasın. Eskisi gibi ileri karakol olarak kendine verilen görevleri yapsın..
Oysa hiçbir şey ‘Bir dakika! Bir dakika! Dünya beşten büyüktür!’ sözünden önceki gibi değil. Artık Türkiye boğazlara köprülerini kendisi yapıyor. Denizin altından kıtaları birbirine bağlıyor. Savunma
sanayisini bağımlılıktan kurtarıyor. Borç almıyor, borç veriyor. Bir zamanlar hinterlandı olan bütün
coğrafyalara el uzatıyor. Yeniden hami, abi konumuna doğru emin adımlarla ilerliyor.
Dört bir yanımızı ateş çemberiyle çevirenlerin bir tek korkusu var: ‘Ya Türkiye yeniden eski gücüne kavuşursa..’
Hile üzerine hile, oyun üzerine oyun kurup, saldırı üzerine saldırı düzenlemelerinin esas ve tek
sebebi bu. 15 Temmuz 2016 tarihinde karşılaştığımız kanlı işgal girişiminin gerçek sebebi de bu.

DİNİ YAPILANMALARIN ARKA PLANI
Dünyanın nerdeyse tamamında farklı dini yapılanmalar meydana çıkıyor. Dinlerin tarihi, insanın
tarihiyle başladığı halde bugün bile birçok yerde farklı dini yapılanmaların hala meydana çıkıyor olması toplum bilimciler tarafından ciddi olarak incelenmesi gereken bir husustur. Dini yapılanmaların
hangi gerekçelerle ortaya çıktığının doğru tahlili, muhakkak ki bu yapılanmalardan kaynaklanabilecek tehditler karşısında alınması gereken tedbirleri kolaylaştıracaktır.
Hristiyanlık‘ta mezhepler bile başlı başına bir ‘din’ olarak değerlendirilmiş, hatta bu, Hristiyanlar
arasında yıllarca süren kanlı savaşlara yol açmıştır.
İsa’nın (as) hayatında yer almayan ‘günah çıkartma’ bu inanca zaman içinde sokulmuş bir yapılanmadır ve insanlığa cidden büyük zararları dokunmuştur. Bu yapılanma inancı iyice tahrif etmiş,
insanlarla yaratıcı arasına çıkarcıların yerleştirilmesine kapı açmıştır.
16. yüzyılda Martin Luther ve Jean Calvin‘in öncülüğünde Katolik Kilisesi’ne ve Papa‘nın otoritesine karşı girişilen Reform hareketinin sonucunda doğan Protestanlık, kendi dindaşı olan diğer
mezhep mensuplarını bile ‘Hristiyanlık dışı’ olarak görmektedir. Aydınlanma Çağı diye adlandırılan
bu dönemde mezhep çatışmalarında katledilen insanların sayısı yüz binlerle ifade edilmektedir. Rönesans dönemiyle birlikte başlayan Lutheryanizm, Kalvinizm ve Anglikanizm birbirine çok acımasız
baktığı gibi bunlardan ayrı ve çoğunluğun inandığı teslisi reddedenler de bulunmaktadır.19
Yine bir dini yapılanmanın ürünü olan Engizisyon mahkemeleri, Ortaçağ’da uyguladıkları akla
mantığa sığmayacak yöntemlerle ve uyguladıkları işkencelerle hafızalarda derin izler bırakmışlardır.
Engizisyon mahkemeleri, Ortaçağ Avrupası’nda kurulan Katolik kilisesinin dini inançlara karşı
gelenleri cezalandırmak amacıyla kurduğu kilise mahkemeleridir. Engizisyon mahkemeleri ile Katolik kilisesinin uygulamalarına karşı gelmeyi engellemek amaçlanmıştır. Kilisenin baskıcı düşünce
sistemine karşı çıkılması engellenmek istenmiştir. Karşı çıkanlar en ağır cezalara çarptırılarak çeşitli
işkenceler uygulanmıştır. İlk Engizisyon Mahkemesi, 9. Grogory tarafından 1203 yılında Fransa Toulouse’da kilise ve dine hakaret edenleri engellemek ve cezalandırmak amacıyla kurulmuştur.20
Musevilikte yer alan yapılanmalar Hristiyanlıktaki ‘30 Yıl Savaşları’ndakinden daha büyük katliamlara yol açmıştır. Bu inanca sirayet eden en büyük mikrop ırkçılığa dayalı yapılanmadır. Öyle
ki, ırklarını dinlerinin önüne geçirmişler ve Museviliği ‘Yahudilik’ olarak beyinlere kazımışlardır. Bu
inancın içerisinden çıkan Siyonizm yapılanması ise sadece Musevilerin değil, bütün insanlığın başına
bela olmuştur.

19 Türkiye Diyanet Vakfı; İslam Ansiklopedisi
20 http://www.bilgiustam.com/engizisyon-mahkemeleri-1203/
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Son iki yüzyıl içinde, Aşkenaz ‘Yahudi Cemaati, bir dizi mezhebe bölünmüştür; bu mezheplerin
her biri Yahudilerin riayet etmesi gereken inanç esasları ve kişinin bir Yahudi olarak hayatını nasıl
yaşaması gerektiği konularında farklı bir anlayışa sahiptir. Doktrinden kaynaklanan bu farklılıklar Yahudi mezhepleri arasında hizipleşme ve çatışmalara da yol açmıştır.21
Burada diğer inaçlardaki dini yapılanmaların insanlığın başına açtığı belaların geniş tarihi incelenmiyor. Esas amaç, kendi bahçemizde bu tür yapılanmaların neden neşvünema bulduğunu araştırmak ve bu yapılanmalardan kaynaklanan tehditler varsa onları tespit etmektir.
Hz. Peygamber’imizden sonra dinin, bütün bağlıları tarafından tıpa tıp onun öğretileri doğrultusunda yaşandığı iddia edilemez. Daha Peygamber’imizden çok kısa bir süre sonra kargaşa dönemine
girilmiştir. Müslümanların arasındaki farklılıkların ‘asr-ı saadet’ten uzaklaştıkça artması, esasında bir
olması gereken devlet anlayışı yerine çok çeşitli devletlerin kurulması, bunların arasında baş gösteren çıkar ayrılıkları, dünyanın yerinde olduğu gibi durmayıp sürekli yeniliklere, değişikliklere açık
olması, İslam dünyasının kendini yenileyememesi, bu değişiklikler ile yarış içine girememesi vs. gibi,
sayabileceğimiz birçok konu Müslümanlar arasında değişik fikri cereyanlara yol açmıştır.
19. yüzyılın başlarına gelindiğinde parçalanma tehdidiyle karşı karşıya kalan İslam dünyası, geçmişteki parlak günlerin çok gerisinde, içine kapalı, köhnemiş müesseseleriyle dünya konjonktüründeki değişimlere ayak uyduramayan, kendisini yenileyemeyen statik bir görünüm arz ediyordu. Bugün ‘İslamcılık’ olarak adlandırılan ve hemen hemen her harekete şöyle veya böyle kendi boyasını
katan hareket, işte bu süreçte Batı karşısında direnebilme ve ayakta kalabilme mücadelesini veren
İslam dünyasında, yeni yetişen aydınlar tarafından başlatılan bir zihniyet mücadelesi olarak ortaya
çıktı. İslam dünyasında ortaya çıkan bütün hareketlerin kökeninde ‘Neden geri kaldık?’ sorusuna
aranan cevaplar ve bu geri kalışı ortadan kaldırma arzusu vardır. FETÖ, DAEŞ, El-Kaide ve benzeri örgütler ise insanların bu arzularını tatmin etmek adına dini duygularının istismar edilmesi sonucunda
ortaya çıkmaktadır.
Batı, İslam ülkelerine yönelik politikalarında hep emperyalist bir tutum sergiledi. Hükümran
oldukları topraklarda Osmanlı ne kadar fütühatçı bir tutum izlediyse Batı da o kadar işgalci bir tavır
sergiledi. Batılılar, işgal ettikleri topraklarda hâkimiyet kurmak için ve emperyalist gayelerle oryantalizm ve misyonerlik faaliyetlerinden geri durmadılar. Genellikle sömürdükleri ülkelerin maddî ve
manevî değerlerini küçümseyerek onları aşağılamaktan geri durmayan Batı emperyalizmi, İslam kültürünü tüm ayrıntılarına kadar inceleyerek ihtilaflı meseleleri özellikle su yüzüne çıkarmaktan geri
durmadı. Onlar bir yandan ihtilafları kaşırken diğer yandan muhalif görüşlerin taban bulmasına da
özen gösterdiler. Müslümanların ana kitlesinden kopan grupçuklara destek sağlayarak örneklerinin
artmasını gerçekleştirmek de bir başka çalışmalarıydı.
Osmanlı’da imparatorluğun hakim olduğu topraklar İslam’ın toprakları olarak değerlendirilirdi.
Kendini öncelikle Müslüman olarak değerlendiren bu milletin çıkardığı ordu da şüphesiz İslam’ın
ordusuydu. Osmanlı bir din devleti değildi ama yapılanması ‘İlay-ı Kelimetullah’ için kurgulanmıştı.
Bu anlayışta devlet, din ve siyaset ayrılmaz bir bütün olarak değerlendirildi hep.
Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra elde kalan topraklar üzerinde bir istiklal savaşı verilerek kurulan Türkiye Cumhuriyeti işte bu geleneğin üzerine inşa edildi. Yeni devlet yapısında benimsenen laiklik uygulanış biçimiyle Müslüman milletin derin bir travma yaşamasına yol açtı. Dini önderlerin cihat
çağrılarına karşılık veren millet, yeni dönemde hayata geçirilen uygulamalara karşı hep tepkiliydi.
Doğan Duman, Demokrasi Sürecinde Türkiye’de İslamcılık konulu çalışmasında şunları söylüyor: ‘Kurtuluş Savaşı sırasında, İslamcılık kurtuluş mücadelesinin temel ateşleyicilerinden biri olarak
21 https://tr.wikipedia.org/wiki/Yahudilik
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kullanılmıştır. Anadolu’nun paylaşılma planlarına ve azınlıkların çalışmalarına bir tepki olarak doğan
Müdafa-i Hukuk örgütlerinin temelinde, yurtseverlik duygusu ve milliyetçilik kadar, dinsel faktörlerin
de bulunduğu bir gerçektir.
Mustafa Kemal mücadelenin başlangıcında, halkın dinsel duygularına seslenirken, birçok şeyh
ve dini liderden yararlanmıştır.22 Oysa laiklik ilkesi ilerleyen süreçte uygulanma biçimi itibariyle toplumda kırılmalara, ayrışmalara ve zaman zaman başkaldırılara yol açtı.
1999 yılının Aralık ayında Altınoluk ergisi, -Din Projesi Tartışması- adı altında bir panel düzenliyor. Panele katılan konuşmacılardan Gazeteci-Yazar Ahmet Taşgetiren önemli değerlendirmelerde ve
tespitlerde bulunuyor. Taşgetiren’in Altınoluk dergisinin 166. sayısında yayımlanan değerlendirmesi
şöyle: Osmanlı’da din-devlet ilişkisi iç içeydi. Devlet, zaman zaman konjonktürel ihtiyaçlar için hükümleri zorlasa da, dini bir ‘üstün değer’ olarak her zaman müracaat kaynağı (referans) olarak görmüştü. ‘Şer’i şerife uygun olmak’, devlet kararlarının meşruiyet ölçüsü idi. Zaten meşruiyet kelimesi
de ‘şer’i şerif’ten geliyordu.
Cumhuriyet Dönemi’nde de, ‘Laiklik’ ilkesi çerçevesinde ‘din ile devlet işlerinin ayrılığı’ öngörülmüşse de, din-devlet iç içeliği devam etti. Ancak bu defa ilişki, geçirilen devrim mantığı sebebiyle,
devletin din alanını murakabe ihtiyacı çerçevesine oturdu. ‘Din-toplum ilişkisi’, gözaltında tutulması
gereken bir ilişki idi. Onun için ‘din hizmetleri’ni koordine edecek kurum, yani Diyanet İşleri Başkanlığı devlet bünyesine, din eğitimi devlet denetimine alındı, devletin ‘din yorumu’ da, Diyanet tarafından ve kontrollü din eğitimi çerçevesinde halka telkin edilmek istendi. Buna karşılık devlet, din
hizmetlerini verecek kişilere maaş ödemeyi üstlendi.
Cumhuriyet, işin başında, yeni yaklaşımları kabul eden, onaylayan, halka yansıtan bir ‘din reformu’nu da öngördü. Bir bakıma din, kendi etki alanının daralmasını, ‘şer’i şerif’e uygun bulmuş
olacaktı. Falih Rıfkı Atay, kemalizm’in bir ‘din reformu hareketi’ olduğunu ifade eder.
Bu alandaki tartışma geçen 75 yılda durmadı. Bu alanda bir toplumsal mutabakat oluşmadı.
Hatta tüm bu dönemdeki tartışmaların ana ekseninin, ‘İslâm’ın yeri’ etrafında döndüğünü söylemek
mümkündür.
Son olarak gerek 1980’li gerekse 1990’lı yıllarda MGK etrafında bir ‘din yorumu’ arayışı yürütüldüğünü biliyoruz.
Bir ara özel olarak oluşturulmuş bir heyete hazırlatılan ‘İslam Gerçeği’ isimli kitap da, bu yöndeki
arayışların bir yansıması idi.
Yıl 1999 ve Cumhurbaşkanı Demirel, sistemle İslâm arasındaki gerilimi gidermek için yeni bir
girişim öngörüyor. Anlaşılıyor ki kendileri bir çalışma yaptırmışlar ve oradan, asıl problemin, İslâm’ın
toplum hayatını düzenleme iradesinden kaynaklandığını, bunun da Kur’an’ın ahkâm âyetleriyle alâkalı olduğunu görmüşler... Şimdi iş, sayıları 230’u bulan bu âyetlerin bir biçimde uygulama dışı tutulmasının kabulüne kalmış... Eğer İslâm bunu kabul ederse laiklikle İslâm arasında sorun kalmazmış ve
böylece yüzyılın başından beri süren gerilim sona erermiş...
Demirel, ısrarla ‘Laiklikle İslâm arasında bir sorun yok’ diyor ve her şeyin ‘toplumsal hayatı
düzenleyen 230 ahkâm âyeti’nde düğümlendiğini ima ediyor. Meselâ ‘Laiklik, başkasının özgürlük
alanına müdahale etmemek şartıyla sınırsız bir inanç özgürlüğü demektir, onun için kimi İslami davranışlara getirilen sınırlamaları kaldırmamız lâzım, o zaman toplumsal gerilim sona erer’ yollu bir
konuşma yapmıyor. Yani o, halkın beklentilerinden yola çıkıp laiklik adına getirilen sınırlamaların
22 Doğan Duman; Demokrasi Sürecinde Türkiye’de İslamcılık
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giderilmesi için bir mücadele vermiyor. O, sistemin özel hassasiyeti sebebiyle, kimi güç odaklarıyla
karşı karşıya gelmeyi gerektirdiği için siyaseten zor görünüyor. Buna karşılık İslâm’dan ‘alan daraltması’nı istemek dünyevi açıdan daha risksiz bir davranış. Bu sebeple fetvayı da, din âlimlerinden
istiyor... Oysa bir zamanlar “Herkes göğsünü gere gere Müslümanım diyebilmelidir.” diyordu. Demek
o alanda bir sorun vardı. Şimdi ise, ‘Herkes ibadetlerini özgürce yapabiliyor mu? Evet. Bu alanda bir
sorun var mı? Hayır!’ diyor. Peki, sorun ne öyleyse? Kötü niyetli bir kısım insanın İslâm’ı siyaset alanına sokması mı? O zaman Kur’an’la, ahkâm âyetleriyle ne alıp veremediğiniz var?
Hadiseye daha yakından baktığımızda, Türkiye Cumhuriyeti’nin bizzat laik cumhurbaşkanının girişimiyle başlayan ‘Din Projesi’ olayının pek çok çelişkiyi, sakıncayı bünyesinde taşıdığını görüyoruz.
Onları kısaca değerlendirmeye çalışalım:
-Bu yaklaşım, tabiî ki öncelikle laikliğin kendisi ile çelişiyor. Bu, din ve devlet alanını ayırmak
değil, aksine, laiklik adına ‘kabul edilebilir bir din üretimi’ demektir... Anayasa Mahkemesi, başörtüsü ile ilgili iptal kararının gerekçesinde, TBMM’yi, ‘laik ülkede dini bir düzenleme yapmak’la itham
ediyordu. Oysa İslâm’a ilişkin tüm reform beklentileri, negatif anlamda, yani sistemin egemen kurallarıyla çelişen tüm dini kuralları budamak anlamında yeni bir din üretme amacına yöneliktir. Bunun
da laiklikle bağdaşır yanı yoktur. Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, “Türkiye Cumhuriyeti örgütlenme
alanında teokratik bir devlettir.” dediğinde çok tepki gördü. Oysa bu din düzenlemeleri de ‘devletin
kabul edebileceği bir din üretme’ anlamında teokratik bir zihniyetin yansımasıdır.
-Bu yaklaşımın İslâm açısından kabulü de mümkün değildir. Bir kere bu yaklaşımın, ‘devlet müdahalesini kabullenme’ anlamına gelmesi itibariyle, ilke olarak İslâm bunu kabul edemez. Çünkü
İslâm, vahiy kaynaklıdır ve din kuralı belirleme hakkı, vahyin sahibine aittir. Peygamber bile, vahyi
insana taşıyan ve onun muhtevasını anlayıp yorumlayan bir elçidir. Bir iddia ile ortaya çıkmamış,
seçilmiştir. Elbet özel kalbî donanımı vardır, kişiliği vahyi algılayıp taşıyacak kıvamdadır ama bir din
banisi, yapımcısı değildir peygamber... Vahyi değiştirme yetkisi de bulunmamak- tadır.
Nitekim Yunus Suresi 15’inci âyette, ‘Bize bu Kur’an’dan başkasını getir ya da değiştir’ diye ısrar
eden (ne garip, Kur’an’ın alanını daraltma, muhtevasını değşitirme girişimleri 14 asırdan beri devam
ediyor ve Kur’an orada, ebedi korunmuşluğu ile duruyor) Mekkeli puta tapıcılara karşı, Allah Resûlü’nün Kur’an’la ilgisi gayet açık bir tarzda belirlenmektedir:
Ve ne zaman âyetlerimiz bütün açıklığı ile kendilerine okunup ulaştırılsa, o Bizim huzurumuza
çıkacaklarına inanası gelmeyen kimseler, ‘Bize bundan başka bir söylem, öğreti, Kur’an getir, ya da
bunu değiştir diyecek olurlar.
(Ey Peygamber) de ki: Onu kendiliğimden değiştirmem olacak şey değil; ben ancak bana vahyedilene uyarım. Bakın, (bu konuda) Rabbime başkaldıracak olursam, dehşet veren o (büyük) gün
(gelip çattığında) azabın (beni bulmasın)dan korkarım.’
Bu âyet gayet açıktır. Kur’an’ın değiştirilmesi taleplerine, Hazreti Peygamber’in lisanından vahyin cevabıdır bu. Herhalde bu cevap, sadece ‘Cahiliye Arapları’nı değil, tüm zamanların değiştirme
taleplerini de karşılamaktadır.
Kaldı ki, ‘Helâli ve haramı belirleme yetkisi’ni ‘Rab yetkisi’ olarak görüyor Kur’an ve bu kuralı
ihlâl edip, ‘helâl-haram tayini’ne yöneldikleri için Hristiyan ve Yahudi din adamlarını kınıyor. Hatta bu
din adamlarına uydukları için söz konusu dinlerin bağlılarını, onları ‘Rab edinmek’le suçluyor. Geçen
14 asır içinde, her egemen iradenin Kur’an’dan birkaç ayet üzerinde tasarrufta bulunmaya yeltendiğini düşünürsek ortada Allah’ın kitabından eser kalır mıydı?
-Bu yaklaşımların temelinde, ‘devlet talebi’ni bir kenara bırakırsak, ‘İslâm’ı yaşanan zamana
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uyarlama’ arayışı vardır. Mantık şudur: Zaman değişiyor, toplumlar değişiyor, dinin kuralları değişmezse, din hayatla nasıl uyum arz edecek? Bu, İslâm fıkhı alanında ‘ahkâmın değişebilirliği’ meselesi
olarak gündeme gelen hadisedir. Bu mesele etrafında, İslâm kültür muhtevası içinde, oldukça geniş
bir düşünce üretimi söz konusudur.
Bir kere, temel metinlerin yorumu, her zaman İslâm âlimlerinin, din-hayat münasebetinde sağlıklı bir yol bulabilmesine imkân hazırlamaktadır. İctihad, bu yorumu da kapsayan geniş bir ilmî çalışma alanıdır. Müslüman ilim adamı, büyük zihin gayreti ile vahiyle gelen Kur’an ve o iklimden neş’et
eden sünnet muhtevası içinden, Allah’ın muradı ile toplumun ihtiyaçları arasında sıhhatli münasebeti temin edecektir.
‘Ezmanın değişmesi ile ahkâmın da değişmesi’ kuralı, bizzat İslâm âlimlerinin, dini çağdaş gelişmelerle buluşturma gayretinin ürünüdür. Ama tüm bu çalışmalar, İslâm hukuk metodolojisi demek
olan Usul-i Fıkıh, Kur’an’ı anlama ve ondan hüküm çıkarma yöntemi olan Usul-i Tefsir, Resulullah’ın
söz ve davranışlarını anlama ve onlardan hüküm çıkarma yöntemini belirleyen ‘Usul-i Hadis’ kurallarıyla bir esasa bağlanmıştır. Yani bizzat İslâm âlimleri, başıboş bir alanda seyretmekten kaçınmışlar,
kendilerini belirli ölçülerle bağlamışlardır.
Belki tüm bu çalışmaların temelinde de, ‘Allah karşısında sorumluluk duygusu, hesap ver- me,
Allah’ın huzuruna çıkma sorumluluğu’ vardır. O yüzden her önüne gelenin, Allah’a hesap verme endişesinden uzak bir halet-i ruhiye ile ‘İslâm’da şunlar şunlar şöyle değişse’ gibi tavır koyması mümkün değildir. İnanan bir insan, bu gibi durumlarda her davranışının Allah’ın huzurunda cereyan ettiğini, sonunda varıp onun huzurunda hesaba çekileceğini bilir. Aynı şekilde, yaptığı işin bu dini tebliğ
eden Allah Resûlü’nün kabulüne mazhar olup olmayacağı endişesini taşır. İnanmayanın ise, zaten din
üzerinde herhangi bir talebi olmaması gerekir.
-Türkiye’de bir gelenek var: Devlet mantığı, toplumu yukarıdan aşağı biçimlendirme, tanımlama geleneği üzerine oturmuş. O yüzden devlet adına hareket edenler tüm sivil alanı, din dâhil,
belirleyebileceklerini düşünüyorlar. Bu, devleti halkın belirlediği çağdaş demokratik yaklaşımla da
uyuşmuyor. Çağdaş özgürlük ve insan hakları çerçeveleri de, bu tepeden inmeci yaklaşımı dışlıyor.
Türkiye, üçüncü bin yılın eşiğinde hâlâ, ‘bu toplumun dinini nasıl zaptu rabt altında tutarız’ yaklaşımında bulunan bir ülke görüntüsüne mahkûm edilmemeli. Bir ‘İslâm ülkesi’ olmanın kendisine
verdiği ‘kavşak ülke-merkez ülke’ misyonunu, İslâm’la gerçekten sağlıklı bir ilişki geliştirerek üstlenmeli. ‘İslâm’ı azaltma’ projelerinin, Türkiye’nin ‘İslâm’la birlikte oluşan’ misyonunu yaralayacağını da
unutmamalı.
Toplumun İslâm’la ilişkisini, bir ‘tehdit’ değerlendirmesi içinde görmek, Türkiye’nin yaşadığı en
büyük tarihî yanılgıdır. Kimi çevreleri yoğun biçimde etkileyen bu tehdit değerlendirmesini ortadan
kaldırmak için ‘İslâm’ın toplumdaki yaşama alanı’nı daraltıp, ‘işte tehdit ortadan kalktı’ mesajına
ulaşmak yerine bu tehdit değerlendirmelerinin hiçbir gerçekliğe dayanmadığını ortaya koyan, Türkiye gerçeğini sağlıklı tarif eden ve geleceği ona göre inşa etmeyi doğru bulan devlet adamlarının tavrı
olmalıdır.
Demirel, kolay zannettiği bir yola girdi ama hem olamayacak olanı seçti hem de yanlışı... Yanlış
hesap Bağdat’tan da döner, Ahiret’ten de... Ama Ahiret’ten dönüş mümkün mü acaba?23
Araştırmacı Şadiye Ay, “Osmanlıdan devralınan sistemin köklü bir değişime uğratılması İs- lamcı
çevrede dinden sapma olarak değerlendirilmiş ve tepkilere yol açmıştır. İslamcı ve muhafazakar çevreler Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası etrafında toplanmıştır. Türkiye’nin açık ve sistemli bir şekilde
Batı’ya yanaşması, yapılan devrimlerle adım adım İslami sistemden uzakla- şılması, İslamcılar ara23 http://dergi.altinoluk.com/index2.php#sayfa=yillar&MakaleNo=d166s003m1
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sında büyük tepkilere neden oldu. ‘Şeyh Said ayaklanması’ bu tepkilerin en ciddi örneğidir. Fakat bu
ayaklanmanın bastırılması sürecinde çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu’nun hükümete verdiği yetkiyle
kısa zamanda İslami muhalefet tasfiye edilmiştir24” tespitlerinde bulunuyor.
Bu dönemde İslam’ın yeniden tanımlanmaya çalışılması, dinin devletin denetimine tabi tutulması izlenen metodlarla devletin din kurumlarına müdahale etmesini sağlayan düzenlemelerin yapılması, din görevi ifa edecek olanların memur yapılarak kısıtlamalara tabi tutulması gibi şeyler hep
Müslüman ahali tarafından dinin baskı altına alınması olarak değerlendirildi. Tek parti iktidarının
yaşandığı bu dönemlerde tanzim edici olan CHP bile ortaya çıkan hoşnutsuzluğu açık biçimde gözlemliyordu. Bu yüzden uygulamaları gözden geçirmek zorunluluğu hissediyordu.
Ay, bu konuda şunları söylüyor: “1945 yılında CHP, oy rekabeti nedeniyle dine yönelik politikasını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmıştır. 1920-1928 arası süreçte hilafet ve saltanatı kaldıran
CHP, İslam’ın siyasal yönüne ağır bir darbe vurmuştur. Ardından Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılarak,
‘Şeriye mahkemeler’inin görevlerine son verilip tekke ve zaviyeler kapatıldı. 1926’da Medeni Kanunun kabul edilmesiyle de İslam şeriatının, aile ve birey hukuku ile ilgili kuralları ortadan kaldırıldı.
CHP’nin din eğitimine son vermesi ve gizli din eğitimini sıkı bir takibe alması, çok partili döneme
geçişte İslamcı bir partiye oy potansiyeli sağladı.’25
Daha sonra çok partili döneme geçildi. Artık rekabetçi bir ortam oluştuğu için bu durumdan CHP
de etkilendi. Bu rekabetçi ortam CHP’yi dine karşı izlediği politikalarda değişiklik yapmak zorunda
bıraktı. Parti içerisindeki bir grubun 1945’te ileri sürdüğü ‘dinde reform’ talepleri, laiklik alanındaki yumuşamaya katkı sağladı. Bu süreçte CHP’nin 7. Kurultayında, gelenekçiler partinin takip ettiği
çizginin daha da yumuşatılması konusunda isteklerini dile getirdiler ve sosyal dayanışmanın dinle
sağlanacağını öne sürdüler.
Fakat bütün bunlar Müslüman milletin taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kaldı.
Kur’an öğrenimi konusundaki sıkıntılar ve birçok caminin kapatılması insanların dini alanlarını iyice
daralttı. Bu doğal olarak illegal çalışmaların yolunu açan bir süreci başlattı. Devlet mevcut dini yapıların kontrol ve denetimini sürdürse de illegal yapılanmalara karşı bir şey yapacak durumda değildi.
Yapabileceği tek şey, tespit ettiğinde bu yapıların üzerine gitmekti ama bu, söz konusu yapıların daha
tedbirli çalışmalarından ve daha da çoğalmalarından başka bir işe yaramadı. Sözün hülasası, devlet
kendi uygulamalarıyla illegal yapıları Müslümanlar için bir sığınak haline getirdi. Bugün FETÖ diye
adlandırılan ‘paralel devlet yapılanması’ da bütün diğerleri gibi bu yanlış sürecin bir ürünü olarak
ortaya çıkmıştır. Kuşku yok ki, kimse evladını terörist olsun diye ‘FETÖ evleri’ne göndermemişti.
Emperyalist emelleri olan Batılılar, dini gerekçelerle oluşturulan bu yapılara sirayet etmekle kalmadılar; onları dizayn edip yönlendirdiler. Vakti geldiğinde hepsini devleti alaşağı etmek için kurulmuş birer bomba haline getirdiler. 15 Temmuz’da FETÖ işte bu pimi çekilen bombalardan biri olarak
karşımıza çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanlı kalkışmadan yaklaşık 4 ay sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasında yaptığı açıklamalarda bu konuya dikkat çekiyor, “Özellikle FETÖ, zamanın
gerisinde kalan, toplumun temel değerlerinden uzak, jakoben, baskıcı bir eğitim politikasının ürünüdür” diyordu.
Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Öğretmenler Günü programında yaptığı konuşmada, ‘Gerek PKK, DHKP-C gibi etnik ve mezhebi farklılıkları kaşıyan örgütlerin
gerekse DAEŞ ve FETÖ gibi dini kavramların arkasına saklanan yapıların en büyük istismar alanı, eği24 Şadiye Ay; Türkiye’de Siyasal İslam
25 Şadiye Ay; Türkiye’de Siyasal İslam
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tim ve öğretim alanındaki hatalardır’ ifadelerini kullanıyordu.
24 Kasım günü konuşmasında Erdoğan, şu hususların altını çiziyordu: “Bu ülkenin yüzlerce yıllık
tarihi ve kültürel birikimine yabancı eğitim-öğretim politikaları, maalesef çatışmacı, hastalıklı, çift kişilikli nesillerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle FETÖ, zamanın gerisinde kalan, toplumun
temel değerlerinden uzak, jakoben, baskıcı bir eğitim politikasının ürünüdür. Teröristle mücadele
güvenlik birimlerinin, terörle mücadele ise tüm toplumun görevidir. Bir tek evladımızın dahi bu tür
insanlık düşmanı yapıların eline düşmesine gönlümüz razı gelmez. Hangi terör örgütü tarafından
devşirilirse devşirilsin hiçbir evladımızın kaybolmasına, vatanına, milletine, devletine, anne babasına
ihanet etmesine gönlümüz razı değil. Bu şer odaklarına karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz.”26
Şadiye Ay, yukarıda sözünü ettiğimiz çalışmasında FETÖ/PDY için şu tespitlerde bulunuyor:
“Zamanında (1970’li yıllarda) bazı iş adamlarının da verdiği destekle Fetullah Gülen, Nur Cemaati’nden ayrılmıştı. Fetullah Gülen çevresinde toplanan grubun oluşturduğu örgüt, radikalden
çok sağa yakın görüşü benimsemesiyle dikkati çekmişti. İlk aşamada bir partiyi desteklemekten çok
kendi varlığını pekiştirip güçlendirmeyle ilgilenilmiş, bu doğrultuda vakıflar kurulmuş, özel dersler
verilmiş, dershaneler açılmıştır. Verdiği vaazlarında kendini küçük göstererek dinleyicilerin gururunu
okşayan Gülen’in İslam’ın radikal yorumlarına karşı bazen sert bir üslupla eleştirilerde bulunması
diğer cemaatlerin tepkilerine ve Gülen’in CIA ajanlığından devletin adamı olduğuna kadar varan
suçlamalara yol açmıştır. Fetullah Gülen, bir yandan, dini ve milli geleneklere uygun din tefsiri yaparken diğer taraftan her fırsatta devletin karşısında değil yanında oldukları imajı çizmekteydiler ve
FETÖ/PDY’nin asker ve polise olan ilgisi yoğundu. Yalnızca -onlara kurşun sıkanları ihbar etmeyenlerin Allah katında sorumlu olduklarını- bildirmekle kalmamış, askeri liselere ve polis kolejlerine sızma
girişimleri olmuştur. Buna karşı tedbir alan askeri yetkililer, Fettullahcıların temas kurduğu birçok
askeri öğrenciyi okuldan atmıştır. 1996 yılı itibariyle FETÖ/PDY’nin Özbekistan’da 3343 öğrencisi ve
209 Türk öğretmeniyle 17 ortaöğretim kurumu, 1 dil merkezi, Türkmenistan’da 293 öğrencisi ve 28
Türk öğretim üyesiyle 1 üniversitesi, 163 Türk öğretmeni, 63 belletmeni, 2694 öğrencisi ile 13 ortaöğretim kurumu, 80 öğrencisi ve 7 öğretmeniyle 1 dil kursu var. (Bugün dünyanın her yanına yayılmış
kurumlarıyla bu sayı tahminlerin çok ötesine çıkmış durumda) Öğrenim çağındaki gençleri hedef kitle seçen Fettullahcılar, yetiştirdiği (!) gençleri özellikle devlet kurumlarına girmeye teşvik etmektedir.
İlerde bir gün FETÖ/PDY’nin kadrolaşması tamamlandığında veya kendilerine güvenleri geldiğinde
bu örgütün siyasi iktidara sahip olmak isteyebileceği teorik olarak varsayılabilir.27 (15 Temmuz’da bu
teoriden pratiğe geçmiştir.)
FBI’ın tercümanlığını yapan gazeteci Sibel Edmonds, hükümet ve FETÖ/PDY arasında yaşananlara farklı bir açıdan bakıyor. Darbe girişiminden aylar önce şunları söylüyordu: ‘CIA, Fethulah Gülen’i
kullanarak Erdoğan’ı bitirmek istiyor. Uzun süre Türkiye’de yaşadım ve Türkiye iç politikasını çok yakından takip ediyorum. Amerikalı insanlar şaşırıyor, “Erdoğan önceleri bir melekken, nasıl oldu da
ABD için şimdi bir şeytan, bir düşman haline gelebildi?” diye soruyorlar. Erdoğan’ın başına gelenler
Fetullah Gülen’le arasındaki kavgayla başladı. Gülen sadece bir sembol. Asıl önemli olan ve işi yapan
Gülen markası. 1997’den sonra CIA Gülen’i oyuna dahil etti. CIA onu ABD’ye getirdi ve ne tesadüf
ki, CIA merkezinin hemen yanı başında bir eve yerleştirdi. Gülen 15 yıldır ABD’de yaşıyor ve 20-25
milyar dolarlık bir ağı kontrol ediyor ve kimse gerçekten bu paranın nerden geldiğini bilmiyor. FETÖ/
PDY ve CIA bununla kalmadı tabii ki, Türkiye’de büyük bir medya ağı kuruldu, satın almalar yoluyla
polis teşkilatına, hukuk ve askeri alanlara sızdılar.
Takvim gazetesinde yer alan bir habere göre, Erdoğan güçlenince bu yapıya başkaldırdı. Aslında
26 http://www.haksozhaber.net/erdogan-feto-baskici-egitim-politikasinin-urunu-86300h.htm
27 Şadiye Ay; Türkiye’de Siyasal İslam
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‘Gülen’ markasının arkasındaki CIA vb. derin yapılara da başkaldırıydı bu. Diğer bir neden de Erdoğan’ın İsrail’e karşı sert tutumu, sözünü geçirebiliyor görüntüsüydü. Türkiye’deki bütün partilere,
medyaya rağmen bunu eleştiren de Fetullah Gülen’di. Gülen’in ABD’deki en büyük destekçisi de
oradaki ‘Yahudi lobisi’dir. Bu noktada başka bir olay patlak verdi; Gezi Parkı olayları. Gülen, Erdoğan’la aralarındaki kavgada, bunu bir fırsat olarak değerlendirmek istedi. Ve Gülen protestolara kendi örgütünden insanları soktu. Erdoğan, başına neler geleceğini anlamıştı. CIA ve Gülen işe el atmış,
protestolarda aktif rol oynamaya başlamıştı. Ve eş zamanlı olarak ABD ve Avrupa basınında Erdoğan
‘diktatör’ olarak anılmaya başlandı.
CIA’nın kukla hükümetler kurduğu ve ardından bir gecede onları yok ettikleri bilenen bir gerçek.
Aynı şey Erdoğan’ın da başına geliyor. Öte yandan Gülen’in ABD dışında CIA ile birlikte açtığı okullar
tek tek kapatılıyor. Çünkü bu ülkeler, FETÖ/PDY’nin varlığının kendi ülkelerinin ulusal güvenliğine bir
tehdit olduğunu, CIA ile ortak operasyonlarda kullanıldığını kavradılar.”28 Yazar Savaş Çoban, Türkiye’nin 1947’den itibaren ABD yönlendirmeli bir ülke haline geldiğinin tartışılmaz bir gerçek olduğunu
söylüyor. Bu süreçte ABD’nin komünizmi kuşatma stratejisinin bir aracı olarak dinin kullanılması söz
konusuydu. ABD, Yeşil Kuşak Doktrini dahilinde İslamcı akımları destekliyordu. Türkiye’de yaşanan
12 Eylül darbesi tarihe ‘Bizim çocuklar başardı.’ sözleriyle geçmişti. Sözün sahibi Amerikalı general
aynı zamanda darbeyi kimin yaptığını da deşifre ediyordu. Çoban, bu darbenin Yeşil Kuşak projesinin
ürünü olduğunu ve Gülen’in büyük ölçüde işine yaradığını söylüyor. İşte onun yazdıkları: ‘12 Eylül
Darbesinin en önemli ürünü ‘Türk İslam Sentezi’ oldu. Darbe sonrası siyasetten kültüre, eğitimden
idari yapıya kadar tüm alanlar, bu ideoloji ekseninde biçimlendirildi. 12 Eylül Darbesinin baş aktörü
Kenan Evren gerek Milli Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla, gerekse cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı
miting konuşmalarında sık sık dini motifler kullandı. Meydanlarda Kuran’dan ayetler okuyan Evren,
imam hatip liselerinin yaygınlaşması, din dersinin zorunlu hale getirilmesi gibi uygulamalarıyla muhafazakârlığın gelişmesinin yolunu açan isim oldu. FETÖ/PDY, darbeyi hararetle destekledi. Gülen’in
bu desteği kısa zamanda karşılığını görmüş ve FETÖ/PDY darbe sonrası hızla büyümüştür... Şeriatla
yönetilen birçok Arap devleti ABD ile müttefiktir, ondan silah almakta, dolarla iş yapmakta ve petrol
fiyatları konusunda onun belirleyici olmasına itiraz etmemektedir. Diğer tarafta ‘ılımlı’ olanlar ise
kapitalist sistemin nimetlerinden sonuna kadar faydalanmaktadır. ABD onlar için dost ve müttefik
bir ülkedir. Bu anlamda ABD Yeşil Kuşak Projesi’ni başarıyla uygulamıştır ve gelişen yeni durumlara
göre revize ettiği bu projeyi uygulamaya devam etmektedir. Beklemediği ve istemediği sonuçlar ortaya çıktığında tecrübelerine dayanarak bu yeni durumları kendi lehine çevirme konusunda başarılı
bir performans sergilemektedir. Arap Baharı ve sonrasında yaşanan- lar bu anlamıyla çok öğretici bir
örnek olarak karşımızda durmaktadır.29
AK Parti iktidarının yaşam tarzına müdahale ettiği yalanını dillerine dolayanlara tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu cevap verirken bu konuda önemli bilgiler de sunuyordu. Bahadıroğlu, 9 Kasım 2013
tarihli Yeni Akit’deki yazısında şunları söylüyordu:
Hükümet yaşam tarzına müdahale ediyor diye celâllenmeden önce, ideolojik devlet yapısının
90 senedir müdahale etmediği ‘yaşam tarzı’ bırakmaması karşısında neden sus-pus oturduğumuzun
hesabını hepimizin vermesi lâzım.
Mesela, laiklik uğruna yıllar boyu inançlı kesime baskı yapılırken (komünistler de bu baskıdan
nasibini çokça almıştır), bugün mangalda kül bırakmayan gazeteler, yazarlar, üniversite kodamanları
ve memleketin entelektüel kesimi neden ‘özgürlük’ demedi, ‘hak’ demedi, ‘hukuk’ demedi, ‘Yaşam
tarzına müdahale ediliyor’ demedi?
28 http://www.uzxalqharakati.com/tr/arsivler/3156
29 http://bianet.org/biamag/siyaset/155563-turkiye-de-siyasal-islamin-kisa-tarihi
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Benim köy evim, ‘Gizli âyin yapılıyor’ ihbarı üzerine 1960’da jandarma tarafından basıldı. İlk
kez kelepçe bileklerime geçtiğinde 14 yaşın sonlarındaydım henüz. Kapıyı ve pencere panjurlarını
tüfek dipçikleriyle kırarak içeri girdiler. Her tarafı köşe-bucak aradılar. Kur’an dâhil, Osmanlı alfabesiyle yazılı ne buldularsa çuvallara doldurup götürdüler. Gazetelere haber olduk. Zamanın gazeteleri
(bazıları hâlâ yayında) ‘Bir irtica evi basıldı, çok sayıda yasak yayın ele geçti’ diye verdiler bu haberi.
‘Suç’umuzu da onlardan öğrendik. Meğer biz, yani evdeki beş kızla üç kadın bir de çocuk, yani
ben, “Devletin sosyal ve ekonomik veya siyasi veya hukuki düzenini, kısmen de olsa dini esas ve
inançlara uydurmak amacıyla veya siyasi amaçla veya siyasi menfaat temin ve tesis eylemek maksadıyla, dini veya dini hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek” propaganda yapmışız,
telkinde bulunmuşuz… Öngörülen cezayı yine gazetelerde okuduk: ‘Beş yıldan on yıla kadar hapis.’
Ne diyorsunuz siz? O günlerin darbe havası (27 Mayıs darbesi), bugünlerin demokrasi havası
gibi değildi. ‘Hükümet-i Cumhuriye’yi yıkmaya çalıştığımız söylentisi bile çıkmıştı bizim ilçede. Kaç ay
‘idamlık’ gözüyle bakılmış, vebalı gibi bizden kaçılmıştı.
Bu ülkede bu türden envai çeşit baskılar yaşandı. Çok fazla gerilere gitmeye de gerek yok; 28
Şubat sürecinde atılan manşetler, yazılan yazılar, oynanan medyatik oyunlar, yapılan uygulamalar
ortada…
Sonuç olarak şunları söylemek mümkün ki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının dinsiz olmaya hakkı vardı, ama lâik olmama hakkı yoktu (Yaşam tarzının sınırlarını devlet belirlemişti)…
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Allah’a ve peygamberlere inanmama hakkı vardı ama kemalist olmama hakkı yoktu (İnancın sınırlarını devlet çizmişti)…
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının dinsiz olma hakkı vardı, fakat ‘tarikatçı’ olma hakkı yoktu (Vicdanî kanaatin sınırlarını devlet oluşturmuştu)…
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bir yere kadar ‘dindar’ olmaya hakkı vardı ama dinini istediği
yerde istediği gibi öğrenmeye, öğretmeye ve yaşamaya hakkı yoktu (İmam hatiplerle ilâhiyat kapalı,
özel din eğitimi ise yasaktı)…
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başını açmaya, mini etekle yahut şortla dolaşmaya hakkı vardı
ama başını örtmeye ve çarşaf giymeye hakkı yoktu (Modayı bile devlet belirlerdi)…
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının şapka giymeye hakkı vardı ama fes, kalpak, takke giymeye
hakkı yoktu (Kılık-kıyafet devlet tarafından tanzim edilmişti)…
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Fransızca, İngilizce, Flamanca, Hintçe, Sanskritçe v.s. okuyup
yazmaya, bu dillerde şarkı söylemeye hakkı vardı ama Kürtçe/ Lazca okuyup yazmaya ve şarkı mırıldanmaya, hatta Kürt, Laz, Arnavut, Romen olmaya hakkı yoktu (Hangi ırkın ahfadı olduğumuzu
devlet belirlerdi)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her lise mezununun askeri okullara girmeye hakkı vardı ama
imam-hatip lisesi mezunlarının hakkı yoktu (Meslek tercihini bile devlet yapıyordu)…
Daha kimin evini soruyorsunuz?30
Dindarların köşeye sıkıştırılması (dolayısıyla illegal yapılanmaların kucağına atılması) Şeflik Dönemi’nden beri bu ülkenin tartışma gündeminden hiç düşmedi. Daha dün denecek kadar yakın bir
geçmişe kadar bu hep böyle geldi. 2012 yılında CHP’li bir vekil hala camilerle sorun yaşandığını ko30 Yavuz Bahadıroğlu; Yeni Akit Gazetesi / www.yeniakit.com.tr
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nuşuyordu. Vekil CHP’nin dindarlığını iddia ediyordu güya. Onun o gün sarf ettiği sözlere tarih araştırmacısı Yazar Mustafa Armağan eleştiri getirirken yakın geçmişimizi de aydınlatıyordu. Bu konuda
Armağan, kişisel web sayfasında 29 Nisan 2012 Pazar günü şunları yazmıştı:
Bir CHP’li vekil güya savunacak ya, buyurmuş ki: 1927′de nüfusumuz 14 milyonken cami sayımız
28 bine yakındı, bugün 81 milyonuz (biz 75 milyon diye biliyorduk ama neyse) ama cami sayımız 82
bin. Yani? Yanisi şu ki, Sayın Vekil Cumhuriyet’in kuruluşunda, yani CHP döneminde ‘daha Müslüman’ olduğumuzu iddia ediyor. Hatırlatalım: CHP’yi kurtarayım derken farkında olmadan Osmanlı’yı övmüş oluyor. Öyle ya, 1927′de mevcut 27 bin camiyi Cumhuriyet idaresi yaptırmadığına göre
bunlar Selçuklu ve Osmanlı’nın eseridir (Beylikleri de unutmayalım). Selçuklu ve Osmanlı eserlerini
saymanın CHP’nin dine ve camilere saygısıyla ne alakası olduğunu çözen varsa beri gelsin.
Ne diyelim, bunlar 1947 Aralık’ından beri böyleler. İlk itiraflarını o zaman yaptılar, “dini ihmal
ettik, hatalıyız, bir çıkmaza girdik, bundan kurtulmamız lazım” dediler, türbeleri açtılar, ilahiyat fakültesini, imam hatip kurslarını, din dersini seçmeli yaptılar vs. ama bu millet çeyrek asırlık zulümden o
kadar bizardı ki, bu şirinlik muskalarına iltifat etmedi, 1950′deki ilk serbest seçimde başardığı ‘Türk
Baharı’yla maneviyatına derin bir nefes aldırmayı tercih etti.
Dine sonuna kadar saygılıyız… Biz cami kapamadık… Camileri asla ahır yapmadık… Kur’an’ı soldan açsak da duvarımızı onunla süsleriz… Ninelerimizin de başı örtülüydü zaten…
1947′den beri ağızlarında dolandırdıkları bu laflar sıktı artık. Eveleyip gevelemek yerine bari
‘Evet yaptık, pişmanız ama bir daha yapmayacağız deyin de bitsin bu iş artık. Sanki yakın tarihlerde
kızlar üniversiteye başörtülü giremesin diye Anayasa Mahkemesi’nin kapısını aşındıranlar Anzaklardı! Bakmayın bugün özgürlükçü davrandıklarına, fırsat ellerine geçse anında aynı frekansa gireceklerinden şüphem yok. Hangi birini yazalım, anlatalım, insan şaşırıyor. Elimizdeki malzeme dağı gün
geçtikçe büyüyor.
Namazda tekbiri yanlışlıkla (Yanlış mı? Adam dinin gereğini yerine getirmiş yahu) “Tanrı uludur”
diye değil de “Allahu Ekber” diye getirdiği için İçişleri Bakanı’nın CHP Genel Sekreteri’ne yazdığı
resmi yazı Başbakanlık Arşivi’nde sırıtırken daha ne yazılabilir? (Ne kadar önemli bir sorun değil mi?
Devrin koca bakanlarının tüyleri Allah kelimesinden diken diken oluvermiş!)
Çevremdeki gençlere sözlü tarih çalışması yaptırıyorum bir süredir. Geçenlerde emekli din adamı Cemal Güncal’a gönderdim bir arkadaşı. Hocamız çocukluğunda yaşadığı dramın her anını yeniden yaşayarak şunları anlatmış:
“8 yaşında hafızlığa başladım. Sık sık ev basılıyor, Kuran-ı Kerim bulundurmak en büyük suç. Bir
elif cüzü bulunduysa vay haline! Korkudan evde ders çalışamadım. Fındık bahçesinde bana bir yer
yaptılar. Orada Kur’an’a çalışıyorum. Bir baktım, bir onbaşı ve iki jandarma beni bulmuşlar. ‘Çabuk
git babanı çağır’ dediler. Gittim, babamı getirdim. Onbaşı babamı sakalından tuttu, elimdeki Kuran’ı
aldı. Babamın kafasına kafasına vurmaya başladı. (Gözleri doluyor, konuşamı- yor.) Rahmetli gömleğini yırttı ve dedi ki: ‘Oğlum, Deli Halid Paşa’nın emir subaylığını, tabur ko- mutanlığını yapmış
adamım. Birinci Dünya Savaşı’na, İstiklal Harbine katıldım ki, bu memleketi kurtarayım da şu Kitabımı
rahat rahat okuyayım diye. Keşke bu harplere girmeseydim de şimdi Kuran’ıma, dinime küfreden
Bulgar piçidir deyip kendime teselli verirdim.’ Alıp götürdüler babamı…”
28.06.1945 tarihli belgede Konya Valiliği Arapça ezan okuyan bir imam hakkında adli takibat
başlatıldığını anlatıyor ve müftülüğü aynı hatanın tekrar olmaması için uyarıyor…
Camileri ahır yapmamışlar meğer. Peki, ne yapmışlar? Sirkeci Garı’nın hemen üstünde, Özal
döneminde yeniden cami yapılan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii yıkılıp “saz evi” yapılmadı
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mı? Aydın’da tarihî ve mimarî bir şaheser olan Cihanoğlu Camii ot deposu yapılmış, yıldırım düşünce
otlarla birlikte cami de yanmamış mıydı? (Cumhuriyet, 5 Şubat 1934). Gaziantep’te Çınarlı Camii
yıkılıp yerine kurtuluş anıtı yapılmadı mı? (Cumhuriyet, 8 Ocak 1936). Bursa’da 49 (15 Şubat 1937),
Hatay’da 14 (23 Temmuz 1940), Kastamonu’da 15 cami ve mescidin (28 Mayıs 1937) satış ilanları da
mı size hiçbir şey anlatmıyor? Bursa’da Alacamescit diye bilinen caminin bir spor kulübüne verildiğini
ve içinde güreş yapıldığını da mı bilmiyorsunuz?
Bilmiyorsanız açın 15 Şubat 1937 tarihli o çok güvendiğiniz ‘Cumhuriyet’ gazetesini okuyun.
İstanbul Divanyolu’ndaki, Mimar Sinan yapısı Sinan Paşa medresesinin kunduracılara ayda 50 liraya
kiraya verildiği halde esere tek çivi çakılmadığını da okuyun (11 Aralık 1937). Sultanahmet’in Asker
Alma Dairesi, Üsküdar’ın en muhteşem eseri Atik Valde Camii’nin cephane deposu yapıldığı, Mihrimah Camii ile Aziz Mahmut Hüdai Camii’ne saman doldurulduğu da mı yalan? Adana’da Yeşil Mescid’in ahır yapıldığını hangi yerlisine sorsanız size söyler halbuki.
En komiği de, Vakıflar Müdürlüğü’nün 24 Şubat 1934 tarihli gazetelerde yer alan faaliyet raporunda yazılanlar. Meğer vakıf mallarını satmayı başarı olarak gören bu kurumumuz, elde ettiği gelirle
tramvay ve kaplıca hissesi satın almış, yatılı okul yapmış, Ankara Hukuk Fakültesi’ni inşa ettirmiş (dinî
kaynaklı bir gelir laik bir kuruma aktarılmış ki, tam bizlik!). Durun, bitmedi henüz. Ankara’nın CHP
devrinde en mutena eğlence mekânı olan ve baloların düzenlendiği Ankara Palas da Vakıflar’ın öz
parasıyla inşa ettirilmiş meğer. (Ben demiyorum, sizin ‘Cumhuriyet’ gazetesi yazıyor erenler!) Bu arada Ankaraspor kulübüne yüklü bir bağışta bulunmayı ihmal etmemiş Vakıflar yönetimi. Bunun gibi
amaç dışı işlere aktardığı para ise gerçekten dudak uçuklatıcı: 4 milyon 364 bin 990 TL.
Sen her biri birer vakıf eseri olan 3 bin 500 parça eseri haraç mezat sat (Başbakan Erdoğan’ın
açıkladığı rakamı esas alıyorum), bunlarla içkinin su gibi aktığı eğlence mekânları yap, spor kulüplerine bağışta bulun, hukuk fakültesi yaptır, üstelik o vakıfları sana miras bırakan ecdada da her Allah’ın
günü sövmeyi öğret çocuklarına.
İşte o iflah olmaz zihniyetin minik bir muhasebesi… Şimdi merhum Eşref Edib’in kanayan sorularının altını gübreleme zamanıdır:
-Okullardan din derslerini kim kaldırdı? Kur’an cüzlerini evlerden kim toplattı? Ezan ve kamette
‘Allah’ demeyi kim yasakladı? Dinî dernekler kurmayı kim yasakladı? Kur’an okuyan âmaları bile yakalatan kimlerdi? Din ulemasını tahkir edip süründüren kimdi? Alay sancakların- dan kelime-i tevhidi
kaldıran, alay imamlığını lağveden kimdi?
İsterseniz ‘İstanbul Aksaray’da bulunan Kara Mehmed Paşa Camii’nin arsasını CHP’ye satan kimdi?’ diye sorarak noktalayalım bu giderek acılaşan bahsi. Allah bir daha o günleri bu millete yaşatmasın! Amin.’31
Bu bahsin hülasası şudur ki, Müslüman bir milletin yaşam alanını daraltarak onların illegal yapıları bir sığınak olarak görmelerine ve ABD’nin tasarladığı ‘Yeşil Kuşak’ projesinin ağlarına düşmelerine sebep olan, katkı sağlayan herkes 15 Temmuz kanlı işgal girişiminden sorumludur.
Bugün bir terör örgütü olarak anılan Gülen Hareketi de bu yapılanmaların ürünüdür. Tabilerinin
büyük, ama çok büyük bir bölümü o yapıya sözde din adına dahil oldular.
Daha darbe girişiminden 10-15 gün önce bile toplumun ‘kelli/felli’ olarak gördüğü birçok insan
Fetullah’a ‘Mehdi’ gözüyle bakıyordu. Hakim İlhan Karagöz bu konuda zirve yapan bir isimdir. O, celse tarihine daha 2 aydan fazla zaman varken Gülen’le ilgili bir davayı aceleyle öne alan isimdir. Ace31 http://www.mustafaarmagan.com.tr
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lesi vardı, çünkü darbe yapılacaktı. Gülen, ABD’den bir ‘mehdi’ olarak dönecekti. Bu yüzden Karagöz
elini çabuk tutup onun Mehdiliğini ilan etmeye soyundu. Hem de bir mahkeme kararıyla.
Balyoz davasında bilirkişiler Erdem Alparslan, Tahsin Türköz ve Hayrettin Bahşi hakkında görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla açılan davada yargı tarihine geçecek olay yaşandı. İstanbul
18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 23 Eylül 2016 günü yapılması gereken 2015/51 sayılı dosyaya
konu dava duruşması hâkim İlhan Karagöz tarafından 4 Temmuz günü yapıldı. UYAP’a dahi yüklenen
572 sayfalık gerekçeli karar skandal ötesi bir şeydi.
Milletin inanç kodlarıyla oynamanın, kendi emelleri için dini kullanmanın FETÖ/PDY tarafından
hangi noktalara sıçradığını göstermesi bakımından örgüt üyesi bir hakimin yazdığı bu karar oldukça
ilginç. Fetullahçı terör örgütü lideri Fetullah Gülen hakkında 4 Temmuz tarihinde (kanlı kalkışmadan
11 gün önce) İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi İlhan Karagöz tarafından verilen mahkeme
kararını Milliyet gazetesi şöyle haberleştiriyordu:
Hâkim Karagöz’ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün milletvekili
ve iş adamlarının Genelkurmay Başkanlığı tarafından gözaltına alınması kararı verdiği anlaşıldı.
Balyoz davasında bilirkişiler Erdem Alparslan, Tahsin Türköz ve Hayrettin Bahşi hakkında görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla açılan davada yargı tarihine geçecek olay yaşandı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde 23 Eylül 2016 günü yapılması gereken duruşma hâkim İlhan
Karagöz tarafından 4 Temmuz günü yapıldı. UYAP’a yüklenen 572 sayfalık gerekçeli karar ise skandal
ötesi.
Hukuki olmaktan öte siyasi yorumlarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok kişiye hakaret içeren kararda FETÖ lideri Fetullah Gülen ile ilgili skandal ifadeler yer alıyor.
UYAP’a yüklenen İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinin skandal kararında Hakim İlhan Karagöz: ‘İşte buradan ilan ediyoruz, Fetullah Gülen Hocaefendi son peygamber Hazreti Muhammed
Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesellem Efendi’mizin kendi soyundan ‘Ehl-i Beyt’inden geleceğini haber
verdiği ve bizim de hem Hazreti Ali hem de yine Ehl-i Beyt’ten olan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kitaplarından aktardığımız gibi o seçilmiş bir kişi olur ve Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti
Osman ve Hazreti Ali Peygamber Efendi’mizin halifeleri iken, Mehdi Aleyhisselam ayrı ve özel olarak
son kez insanlığı doğru yola sevk ederek yanlışlıkları gösterecek özel bir insan olduğu için her ne
kadar harikuladelikleri ve kerametleri olacak ise de zaten ortaya çıktığında birçok kişi hazır beklediği
için ona biat edecek ve derhal tamir ve onarıma başlayacak ve kendisi her türlü hareket serbestisine
sahip olduğu için nasıl ve ne şekilde davranacağını ve insanların nasıl yönlendirileceğini bildiği için
Allah’ın halifesi olarak huruç edecektir’ diyor.
18. Asliye Ceza Mahkemesi kararında Hz. Musa’nın asasının Fetullah Gülen ile ortaya çıkacağı
iddia edilerek ‘asa’yı Musa tabii ki Fetullah Hoca ile birlikte ortaya çıkacak ve daha sonraki süreçte de
Hazreti İsa Aleyhisselam’ın dünyaya gelerek Mehdi Aleyhisselam’ın arkasında namaza duracağı ona
tabi olacağı fakat daha sonraki aşamada da Mehdi Aleyhisselam’ın da Hazreti İsa Aleyhisselam’ın
arkasında namaza duracağını yazmaktadır kaynaklar... Ben de herhalde bu kararım ile yine mehdilik
kitabında geçen CEH CAH oluyorum’ diye yazdı.
Hâkim İlhan Karagöz kararında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümeti, milletvekillerini ve siyasetçileri ‘çete’ ilan ederek; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulması kararı verirken ‘Türkiye Cumhuriyet Genel Kurmay Başkanlığı yetkililerinin
bu suç duyurumuz doğrultusunda derhal olaya el koyarak ismi geçen herkesi derhal gözaltına alması
ve sonra da yapılması gerekenlerin sırayla yapılması ve bu bağlamda;
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Tüm yurda giriş ve çıkışların tutularak ismi geçen ya da geçmeyen tüm milletvekilleri belediye
başkanları iş adamları gazeteciler ve bilinebilen herkes emniyetçi, hakim savcı kesimleri için de yurttan çıkışlarının engellenerek haklarında derhal soruşturma işlemlerinin ona göre yapılmasına özen
gösterilmesine..’ şeklinde karar verdiği ortaya çıktı.32
Yukarıda çok kısa bir özeti verilen devletin din hakkındaki baskıcı tutumunun ve diğer çalışmalarının illegal yapılanmalara yol açmadığı iddia edilemez. Kontroldan uzak bu yapılanmalar ne yazık ki
insanların inançlarını sonuna kadar istismar etti. Açık kaynaklardan şeffaf bir şekilde dinini öğrenemeyen bir yığın insan, yobaz yol götericilerin elinde gerçek bir yobaz olarak yetişti.
Darbe girişiminden sonraki sorgulamalar sırasında ortaya çıkan birçok itiraf insanların din adına
nerelere savrulduklarını gösteren çok sayıda veriyle dolu. Kırşehir’de sorgulanan bir itirafçının söyledikleri bu açıdan oldukça ilginç.

32 http://www.milliyet.com.tr/tarihe-gecen-skandal-gulen-i-gundem-2280552/
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DİNİ OTORİTE, ÖRGÜTÜN DİNLE İLGİSİNİN OLMADIĞINI AÇIKLIYOR:
OLAĞANÜSTÜ DİN ŞURASI SONUÇ BİLDİRGESİ
Dini istismar eden bir örgüt (FETÖ/PDY) tarafından 15 Temmuz 2016 gecesinde gerçekleştirilen
kanlı darbe girişiminin ardından, ülke ve millet olarak içinden geçtiğimiz süreci değerlendirmek, bu
ve benzeri yapıların ülkemize, milletimize ve dinimize verdiği zararları tespit etmek, dinî açıdan bu
konularda istişarelerde bulunmak ve atılacak somut adımları belirlemek amacıyla ‘Din Şûrası Tüzüğü’nün 5’inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı, tek gündem maddesiyle 3-4 Ağustos 2016
tarihlerinde Din Şûra’sını Ankara’da olağanüstü topladı.
İki gün süren Şûra’da gündem, üye, katılımcı ve davetliler tarafından müzakere edilerek alınan
kararlar ittifakla kabul edildi ve kamuoyu ile paylaşılması uygun görüldü. Toplantıdan sonra kamuoyuna şu açıklama yapıldı:
FETÖ/PDY dini bir yapı olarak nitelendirilemez
Gizli ve karanlık emellerine ulaşmak için her türlü yolu mübah gören, dini ve dinî duyguları istismar eden; milletimizin zekâtını, sadakasını, kurbanını çalan, evladını elinden alan, dinimizin temel
değerlerini ve kavramlarını tahrif ve tahrip eden, gayr-i İslamî ve gayr-i ahlakî tutum ve davranışlarla
fitne, fesat, yalan ve desiselerle kendine insan ve imkân devşiren, devletin tüm organlarına sızarak
milletin geleceğini ipotek altına almaya çalışan ve son darbe girişimiyle millet tarafından suçüstü yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) dinî bir oluşum olarak nitelenemez. Bu örgütün elebaşı
‘din âlimi’ ya da ‘hocaefendi’ olarak kabul edilemez.
FETÖ/PDY’nin liderine atfedilen sıfatlar İslam ile bağdaştırılamaz
İslâm’a göre Hz. Peygamber’den başka, ‘masum ve tartışılmaz’ bir otorite ve rehber kabul edile-
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mez. Hiçbir kimse ve hiçbir yapı, kendisini dinin mutlak temsilcisi olarak göremez ve insanları kendisine kayıtsız şartsız itaat ve bağlılığa çağıramaz. İslâm’da mutlak itaat ve bağlılık, çerçevesi Kur’an ve
‘sünnet’ tarafından belirlenen ilkeler için söz konusu olduğundan İslam’a göre hiçbir kişinin kendisini
yanılmaz bir otorite ve rehber olarak kabul etmesinin veya bağlıları tarafından böyle görülmesinin
bir geçerliliği yoktur. Bu Allah’ın kitabına ve Hz. Peygamberin sünnetine açıkça aykırıdır. Bu çerçevede bir kişinin özel, seçilmiş ve yanılmaz olduğu, beyan ve öğretilerinin kutsiyet arz ettiği iddiası dinen
kabul edilemez.
FETÖ/PDY açık bir din istismarı hareketidir.
İslam’da davet, Allah’a ve Hz. Peygamber’in yoluna yapılır. Allah adı kullanılarak çeşitli kişilere,
yapılara ve hiziplere yönelik davet, insanları din ve Allah diyerek aldatmaktır ve dine yapılmış en
büyük haksızlıktır. Hiç kimse aklını, iradesini ve kişiliğini başka birine teslim edemez. Din adına, Allah
adına insanların manevi duygularını istismar ederek kurulan yapıların İslam’dan onay alması mümkün değildir.
FETÖ/PDY din kisvesi altında bir güç ve çıkar hareketidir.
Dini görünümlü eğitim faaliyetlerini bir güç ve çıkar ağına dönüştürerek dünyevî, siyasî ve ekonomik bir yapı oluşturmak, böylece her türlü gizli ve kirli ilişkilerini perdelemek, İslâm’ın temel ilkeleri ile hiçbir şekilde bağdaşmaz. Öte yandan din üzerinden menfaat elde etmenin ve nüfuz oluşturmanın da herhangi bir dinî temeli yoktur.
FETÖ/PDY hareketi sahte bir mehdi hareketidir
Tarih boyunca toplumun güvenliğini tehdit eden mehdici-mesihçi ve hurufi-bâtınî karak- ter arz
eden pek çok fitne ve fesat hareketi ortaya çıkmıştır. Sır, gizem, adanmışlık, karizmatik kişilik gösterisi
ve takiyyecilik/çift şahsiyetlilik bu hareketlerin en bariz özelliği olmuştur. Modern zamanlarda ise bu
tür hareketler, uluslararası siyasal mühendisliklerin güdümünde İslam top- lumlarının parçalanması
ve sömürülmesinin birer aracı olarak kullanılmışlardır.
FETÖ/PDY nin dini bilgi kaynakları şaibelidir
Bu yapının sözde dini söylemlerinde, İslâm’ın temel bilgi kaynaklarından çok, rüyalar, gizemli
hikâyeler revaç bulmuş, bunlar aracılığıyla masum kitleler aldatılıp efsunlanmış, hastalıklı bir zihniyet oluşturulmuştur. Bu amaçla özellikle medya kullanılarak sohbet, vaaz ve konferanslar yoluyla
dinin tahrifine tevessül edilmiştir. Bu vaaz ve sohbetlere Hz. Peygamber’in katıldığı iddia edilmiş,
mensuplarına verilen emir ve talimatlar rüya yoluyla Peygambe’re dayandırılmaya çalışılmıştır.
FETÖ/PDY İslam Ümmetinin vahdetini parçalayan bir tefrika hareketidir.
İslam toplumunda, farklı mezhep, meşrep ve düşünce ekolleri ahenkli bir şekilde bir araya gelmiş ve bu büyük bir zenginlik oluşmuştur. Ancak İslâm’da Müslümanların birliği esas olduğundan
vahdeti parçalayacak her türlü tefrika ve gruplaşma yasaklanmıştır. (FETÖ/PDY) Hakikati kendi tekeline alarak kendisinin dışında herkesi dışlayan bir yapı İslam geleneği ile bağdaşmaz. Dolayısıyla İslam
ümmetini parçalamayı esas alan hiçbir yapı, düşünce ve hareket masum kabul edilemez.
FETÖ/PDY içinde ahlak barındırmayan bir sır hareketidir
Din alanında gizli faaliyet gösteren, denetime kapalı olan ve özellikle mali kaynakları şeffaf olmayan yapı ve organizasyonların, her türlü şaibe ve karanlık ilişkiyi içinde barındıracağı muhakkaktır.
Bu noktada kendince dini argümanlar üreterek meşruiyet sağlamaya çalışan bir hareketin takip ettiği
siyaset ve stratejinin hiçbir sağlam ve sahih temeli yoktur. Dolayısıyla bu yapı insanların dinî duygu-
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larını istismar ederek kendi amaçları doğrultusunda kullanmıştır.
FETÖ/PDY hareketi gayr-ı ahlaki bir harekettir
Kendini gizleme, olduğundan farklı görünme, ikiyüzlü davranma, çift dilli konuşma, takiyye gereği helal-haram gözetmeme, kod adı kullanma, bulunduğu ortamda inandığından farklı yaşama, yalan söyleme, tecessüste bulunma, mahremiyeti ihlal etme, şantaj yapma, kayırmacılık, kötü emeller
için örgütlü dayanışma gibi yöntemler gayr-i İslâmî ve gayr-i ahlakidir.
Kendi mensuplarını kadrolara yerleştirip devleti ele geçirmek amacıyla başta soru hırsızlığı olmak üzere her türlü yolsuzluğu ve hukuksuzluğu yapmak, kul ve kamu hakkına tecavüz etmektir.
Böyle bir yöntemi, örgütlenmesinin temel aracı yapmış olan bir yapı İslamî kabul edilemez. Buna
önderlik eden, yol veren ya da göz yuman insanların vicdandan, ahlaktan ve dinden nasipleri yoktur.
Allah için yapılması gereken ibadetler, farklı amaçlar için istismar edilemez. Zekât ve kurban
parasıyla televizyon kurmak, medya çalışmaları yapmak, lobi faaliyeti yürütmek, bu paraları değişik
ülkelerde seçim kampanyalarına aktarmak, asla meşru görülemez.
FETÖ/PDY Dinlerarası Diyalog adına din mühendisliği yapan ve ‘kelime-i tevhidi’ parçala- yan
bir harekettir
FETÖ/PDY Batılı kamuoyunun ilgi ve desteğini sağlamak, medeniyetler çatışması tezine karşı
duyarlılık üretme adına ‘Dinler arası diyalog’ ve ‘ılımlı İslam’ diyerek şaibeli girişimler başlatmış, pek
çok sırlı ve gizemli ilişkiyle uluslararası dünyada Müslümanların aleyhine oluşturulan karanlık projelerin bir parçası olmaktan çekinmemiştir. Hiç şüphe yok ki Allah katında hak din İslam’dır. Başka din
mensuplarıyla dinî özgürlükleri zedelemeden barış içinde yaşamak esas olup insanlığın faydasına
olacak her işte onlarla ortak zeminde yardımlaşma ve dayanışma mümkündür. Dolayısıyla dinler
arası diyalog adı altında belli bir siyaset mühendisliği olduğu anlaşılan ortak bir dinî teoloji veya dinî
kültür birliği oluşturma çabası hiçbir şekilde tasvip edile- mez. İslam’ın temel esaslarından ödün
vermek, söz gelimi ‘kelime-i tevhid’in ikinci kısmı olan Hz. Muhammed’in risaletini göz ardı etmek
asla kabul edilemez.
Gönül coğrafyamızı doğru bilgilendirmek için Avrasya İslam Şurası düzenlenecektir
FETÖ/PDY, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın pek çok yerinde özellikle Asya ve Afrika’da açtıkları okullar marifetiyle içi boş bir İslam söyleminin öncüsü olmuş, bu bölgelerde yaşayan Müslümanların umut ve enerjilerini heder etmiştir.
FETÖ/PDY terör örgütünün eğitim gönüllüleri adı altında gönül coğrafyamızda, Orta Asya, Balkanlar, Afrika ve Uzak Doğu’da gerçekleştirdiği tahrifat ve tahribat ile bu ülkelerde dini ve dini değerleri kullanarak kurdukları hegemonya tespit edilecektir. Söz konusu tespitler kasım ayında toplanacak ‘Avrasya İslam Şûrası’na katılacak ülkelerin Din İşleri Bakanları ve Diyanet İşleri Başkanları ile
paylaşılacaktır.
FETÖ/PDY’nin dini hayatımıza verdiği zararları tespit etmek için komisyonlar kurulacaktır
Diyanet ve İlahiyat camiasının FETO ve benzer yapıların dini istismar faaliyetlerini irdeleyen ilmi
çalışmalar yapmaları aciliyet kesbetmektedir. Bu bağlamda Örgütü ve liderini yüceltici sözde bilimsel
çalışmalar ve yayınlar da ilgili kurumlarca incelenerek bilimsel açıdan değerlendirilmeli ve gereği
yapılmalıdır.
Din İşleri Yüksek Kurulu bünyesinde, ilahiyat fakültelerindeki farklı branşlardan akademisyenlerin de iştirakiyle özel bir komisyon oluşturulmalıdır. Bu komisyon, öncelikle FETÖ/PDY terör ör-
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gütünün İslam’a ve Müslümanlara verdiği zararları, İslam’ın inanç ilkeleri, ibadet telakkisi ve ahlak
düsturlarında yaptığı tahrifat ve tahribatı, İslam’ın temel kavramlarına dair çarpıtmaları tespit etmeli
ve bu tespitler kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
Her seviyede din eğitim ve öğretim anlayışı gözden geçirilmelidir
Bu tür dini yapıların toplumu bir kez daha aldatmasına fırsat vermemek için, din eğitim ve öğretim politikaları yeniden değerlendirilmeli ve bu çerçevede her seviyede din eğitimi ve öğretimi
gözden geçirilmelidir.
Benzer yapıların oluşmaması ve benzer hataların tekrarlanmaması için STK’larla ortak çalışmalar yapılacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığı, özellikle Din İşleri Yüksek Kurulu marifetiyle özgürlüklerine müdahale
edilmeksizin- Türkiye’de din hizmetine ve din eğitimine destek veren sivil dini-sosyal teşekküllerle,
İslam’ın tarih boyunca medeniyetler kuran ana yolundan ayrılmamaları, her türlü ifrat ve tefritten
uzak kalmaları, daha şeffaf ve denetlenebilir yapılar olması yönünde ortak çalışmalar yapılmalıdır.
Ayrıca dini ve ilmi denetim ve rehberlik için Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde üst kurullar oluşturulmalıdır.
Cumhuriyet tarihi boyunca din-devlet-toplum arasında yaşanan sosyo-politik gerilim süreçlerinde ülkemize özgü bir kurumsallaşmanın yeterli düzeyde ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilememesi
nedeniyle ortaya çıkan boşlukta türeyen din eksenli yapılar, zaman zaman toplumun dini hayatını zaafa uğratacak boyutlara ulaşmıştır. Bu durum, ülkemizde din-devlet-toplum ilişkilerinin gerekli yasal
zeminin inşası da dahil olmak üzere yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.
Maruz kaldıkları manevi zararları önlemek için vatandaşlarımıza ve özellikle gençlere yö- nelik çalışmalar yapılacaktır.
Dini ve maneviyatı kirletmekten kaçınmayan bu hain saldırı neticesinde pek çok vatandaşımızın
bilhassa genç nesillerin maneviyatını derin bir bunalım ve çıkmaza sürükleme potansiyelini bertaraf
etmek için özel çalışmalar yapılacak ve yayınlar gerçekleştirilecektir.’33

İL MÜFTÜLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tepkisi Olağanüstü Din Şurası Toplantısı’yla sınırlı kalmadı. Darbeden yaklaşık 1 ay sonra Diyanet İşleri Başkanlığı, il müftülerini topladı. Başkan Mehmet Görmez,
“Bugün bölgemizin en akut meselelerinden birisi de etnik ve mezhebi taleplerin istismar edilerek
terörize edilmesidir” diyor ve bu konunun masaya yatırılmasını istiyordu. Yapılan bu toplantıda ana
ve tek konu olarak ‘paralel yapılanma’ ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını Başkan Görmez yaptı. Görmez “Şiddeti, vahşeti, tedhişi ve terörü benimseyenler, bundan beslenenler, bundan destek
bulanlar, terör eylemlerini hangi gerekçeyle yaparlarsa yapsınlar kendilerine maşeri vicdanda asla
meşruiyet bulamayacaklar. Er ya da geç millete hukuka ve ilahi adalete hesap vereceklerdir.” diyordu. Ankara Bilkent Otel’de dört gün süren İstişare Toplantısı sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona
erdi. İl Müftüleri İstişare Toplantısının kapanış konuşmasını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Görmez, ’Toplantımızın hazırlıklarının devam ettiği günlerde ve icrası sırasında menfur terör saldırılarında milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet;
acılı ve kederli ailelerine sabır ve metanet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin
başı sağolsun. Yüce Rabbimiz milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin’ diyordu. Diyanet İşle33 3-4 Ağustos 2016 tarihlerinde Ankara’da olağanüstü toplanan Din Şûrası’nda alınan kararlar.
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Batının  keskin kılıcı: Doğudan gelen sözde molla

ri Başkanlığı’nın olağanüstü toplantı çağrısıyla 81 il Müftüsü ve Başkanlık üst düzey yöneticilerinin
katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen istişare toplantısı sonucunda şu hususların kamuoyuyla paylaşılması uygun görüldü:
15 Temmuz 2016 Cuma akşamı aziz milletimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış bir
grup cuntacının girişimiyle büyük bir suikastla karşı karşıya kalmıştır. FETÖ/PDY yapılanması olarak
adlandırılan isyancıların, önce TSK komuta kademesini ele geçirme, ardından seçilmiş cumhurbaşkanı ve hükümeti görevden uzaklaştırma, Milli iradenin temsil edildiği parlementoyu feshetme, emniyet güçlerini etkisiz hale getirme ve bunun sonucunda Anayasal düzeni askıya alarak yönetime
el koyma girişimi, cumhurbaşkanının, meşru idarenin, TSK’nin, Özel Harekat polisi ve emniyet güçlerinin, siyaset kurumunun, sağduyulu medyanın ve toplum temsilcilerinin direnişi ve çağrılarıyla;
aziz milletimizin feraset, cesaret ve kararlılığıyla boşa çıkartılmıştır. Vatanperver ve hürriyetperver
milletimiz, milli iradenin çiğnenmesine, hukukunun paymal edilmesine izin vermemiştir. Milletin
hukukuna kastetmek, izzet ve onuruna halel getirmek, şeref ve haysiyetini ayaklar altına almak üzere planlanan bu saldırı karşısında bütün milletimiz yekvücut olmuş, göğsünü siper ederek bu hain
kalkışmaya dur demiştir. Bu milli direniş esnasında askerimiz, güvenlik gücümüz ve pek çok masum
vatandaşımız şehit edilmiş, çok sayıda insanımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar vermesini Allah’tan niyaz ediyoruz. Şehit ve gazilerimizin yakınlarına başsağlığı
ve sabırlar diliyoruz.
Darbe girişimi karşısındaki vakur, cesur ve alicenap tutumuyla tüm dünyaya örnek olan, demokrasi, milli irade ve hukuk düzenine sahip çıkan asil bir milletin fertleri olmaktan dolayı bahtiyarlığımızı ifade ederken; hain kalkışmada suikasta hedef yapılan seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanı’mıza, meşru
hükümete, Millet Meclis’inin saygıdeğer üyelerine, Genelkurmay Başkan’ı ve komuta kademesine,
güvenlik güçlerine geçmiş olsun demeyi insani ve vatani bir görev biliyoruz.
Üzülerek ifade edelim ki, bu cuntacı kalkışmaya adını veren FETÖ/PDY’nin uzun yıllar boyu,
inançlı, samimi insanların saf dini duygularını istismar ederek, zaman içerisinde dini motifli bir ihanet şebekesine dönüştüğü ve devleti ele geçirme hayalleri kurarak; hile, aldatma, ayartma, beyin yıkama, usulsüzlük yapma ve şantaj gibi türlü yollarla sivil ve askeri bürokrasiyi ele geçirmeye çalıştığı
anlaşılmaktadır. Kamu kurumlarındaki sinsi örgütlenmesinin bu kalkışmayla hangi boyutlara eriştiği
ve hangi stratejik noktalara kadar ulaştıkları açıkça görülmüştür. Masum insanların maneviyatını çalarak, din duygularını istismar ederek, muğlak ve demagojik söylemlerle, sahte ve tutarsız beyanlarla, mistik hezeyanlarla aldattıkları masum insanları, iradeleri ellerinden alınmış birer güdümlü
unsura dönüştürmüşlerdir. Bu cuntacı darbe girişiminin güdümlü FETÖ/PDY mensuplarınca gerçekleştirildiği milletin hakim kanaati olarak tescillenmiştir.
Çalışma ve eylemlerini dini bir görüntü altında gerçekleştirerek, milletin inanç ve sadakatinden nemalanan bu örgütün bütün kirli hayalleri artık açığa çıkmıştır. Yıllardır kendilerini muhabbet
fedaileri olarak bize lanse eden bu topluluğun aslında birer husumet fedaisi olduğu gerçeği artık
hepimizin farkında olduğu bir hakikate dönüşmüştür. Her şartta ve durumda bu türden hastalıklı bir
yapının nasıl oluştuğu, bugüne kadar hangi saiklerle itibar gördüğü konusunda hepimizin soğukkanlı
analizlere, tefekkür ve müzakereye ihtiyacımız olduğu açıktır.
Başkanlığımız, olayın vuku bulmaya başladığı andan itibaren her düzeydeki din görevlileriyle
birlikte aziz milletimizle aynı safta yer tutmuş, anayasal statüsünün gereklilikleri içinde aziz milletimizin maneviyatını canlı tutmak üzere camilerimizi, minarelerimizi, sala ve ezanlarımızı meydanların
hissiyatıyla buluşturmakta gecikmemiştir. Milletimizin varlık ve bekasına kast edenler karşılarında
minarelerimizden yükselen sala seslerini ve onun maneviyatı etrafında kenetlenen milletimizi bulmuşlardır. Bu vesileyle yaşadığımız bu dehşet saatlerinin ilk anlarından itibaren cuntacılara ve ihanet
şebekelerine karşı duran, kendi görevini müdrik din görevlilerimizi, müftüsünden imamına, müezzi-
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ninden Kur’an öğreticilerine kadar hemen hepsini saygıyla, yürekten kutlarız. Gönüllülerimiz meydanlarda kardeşleriyle yan yana bu kumpası boşa çıkarmak için nöbet tutmuşlardır.
Önümüzdeki süreç milletçe hepimiz için olduğu kadar, din hizmeti sunan kadrolar açısından da
azami dikkat gerektiren bir süreçtir. Uzun bir hazırlıktan sonra devreye sokulan bu hunhar projenin
akamete uğramış olması bizi asla rehavete düşürmemelidir. Milleti birbirine düşürme, tamamlayamadıkları hesaplarını başka hile ve desiselerle yeniden harekete geçirme konusunda olası girişimlere
karşı hepimizin müteyakkız olması gerekir.
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan herkesin mensubu olduğumuz yüce İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ve temel insani öğretileri ile yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) sünneti, İslam’ın aydınlık bilgisi ve Müslümanların tarihi tecrübe ve birikimi istikametinde şekillenen prensipler doğrultusunda hareket etmekle yükümlü
olduklarını unutmamalıdırlar. Anayasa’nın ve başkanlık mevzuatının çizdiği çerçeveye; başkanlığın
takarrur etmiş din hizmeti ilkelerine riayet etmenin bütün görevlilerimizin ortak sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır. Din hizmetlerinin ifa ve icrasına yönelik olarak Başkanlığın belirlediği talimat
ve yönergelere riayet etmenin görmezden gelinmeyecek bir yükümlülük olduğu unutulmamalıdır.
Bölücü, ayrıştırıcı, ötekileştirici, dışlayıcı yaklaşımlara asla müsaade edilmeyeceği, tekelci, klikçi tutumlara izin verilmeyeceği, başta bu yapı olmak üzere dini veya etnik yapılarla bağlantısı maruf olanların, istismarcı unsurlarla ilişiği bulunanların başkanlıktaki mevcudiyetine müsaade edilmeyeceği
bilinmelidir. Bütün bu konularda başta il ve ilçe müftülerimiz olmak üzere her düzeyde yöneticinin
sorumluluğunu bir kez daha teyid ediyoruz.
İslam dünyasının muhtelif ülkelerinde bilhassa yakın geçmişte uygulanan, milleti birbirine düşürme, fitne ve fesat ortamı oluşturma, kaos yaratma ve çatışma zemini oluşturarak kamu düzenini
bozma, siyasi istikrarsızlıklar çıkarma ve ülkeleri bölme girişimleri asla dikkatten uzak tutulmamalıdır.
Yaşanan kargaşa ve güvensizlik ortamından yeni şiddet ve terör şebekelerinin üretilmesine asla izin
verilmemelidir. Milleti karşı karşıya getirecek, inanç ve etnik gerilimleri tahrik ederek çatışmalara
sebebiyet verecek her türlü tutum ve davranışlara karşı feraset ve basiretle yaklaşılmalıdır.
Şimdi, inanış, düşünce ve yaklaşım farklılıklarını bir tarafa bırakarak 79 milyonun birbirine kenetlenme zamanıdır. Şimdi her bir vatandaşın, bizimle aynı mahalleyi, aynı şehri ve aynı vatanı paylaşan
her bir memleket evladının canını kendi canımız gibi aziz, malını kendi malımız gibi değerli, inancını
kendi inancımız gibi masun, ailesini kendi ailemiz gibi muhterem bilme vaktidir. Şimdi milletin hukukuna, milli iradeye, özgürlüklere, demokrasiye ve ülkemizin maddi ve manevi bütün kazanımlarına
hep birlikte sahip çıkma zamanıdır.
Şerefli milletimizin bekasına yönelmiş, hukukuna tecavüz etmiş bu ihanet hareketine karşı soylu
direniş, aynı zamanda bir adalet ve merhamet direnişi olarak tarihe yazılmalıdır. Hep birlikte ırk,
mezhep, meşrep, cinsiyet ya da politik mülahazalarla ülkemizi fitne ve fesada sürüklemek isteyenlere karşı tek yürek olmaya devam etmeliyiz.
Her türlü gündelik siyasetin dışında kalarak, toplumsal varlığımızı, milli birliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi bütün menfaatlerin üstünde tutarak hareket eden Başkanlığımız milletin emrinde ve din-i
mübin-i İslam’ın hizmetinde olmaya devam edecektir.34

34 20 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü İl Müftüleri İstişare toplantısı.

DARBEYE GİDEN SÜREÇ
İnsanlık tarihi çok darbe gördü. Bu tür vahşetler yüzlerce, binlerce insanın ölümüne yol açtı.
Ülkeler itibarsızlaştı, yalnızlaştı.. Hatta yok oldu. Darbeye karşı çıkanlar katledildi. Parlamento binalarına zarar verildi. Kamu kurumları yakılıp yıkıldı. Hatta modern savaş uçakları ve helikopterleri
kullanıldı.. Fakat bunların hiçbirisi bir gecede olup bitmedi. Bu acı felaket ne yazık ki, bizim çilekeş
milletimizin başına geldi. Bu vahşet dünya tarihinde bir ilk oldu.
Parlamentolar milli iradenin simgesidir. Bir parlamentonun savaş uçaklarıyla havadan bombardımana tutulması ilk kez güzel vatanımızda yaşandı. 1933 yılında Meclis binası kundaklandı ama havadan bombalanmadı. Türkiye’nin yaşadığı bu vahşi olayın tarihte bir tek örneği var, o da SSCB. Olay,
Mihail Gorbaçov’a karşı başlatılan halk ayaklanmasında yaşandı. Boris Yeltsin, yetkisi olmadığı halde
meclisi feshetmişti. Meclis, Yeltsin’i görevden aldığını açıklayınca O da tankların üzerine çıkarak darbeyi bastırmış, tankları meclis binası önüne yığarak bizzat ateş emri vermişti. 187 kişinin öldüğü, 437
kişinin yaralandığı bu kanlı darbede bile savaş uçakları kullanılmamıştı.
Şili’de 1973’te Salvador Allende’ye karşı ABD destekli General Augusto Pinochet tarafından düzenlenen askeri darbede, hava kuvvetlerinin 2 jeti başkent Santiago’daki devlet başkanlığı sarayını
Allende içindeyken bombalamıştı. Allende’nin onlarca koruması öldü. Bu saldırıda devlet başkanı da
öldü. Türk kamuoyunda 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD’nin olduğuna dair çok güçlü
bir kanaat var. Burada da savaş uçakları kullanıldı ama bu Şili’dekiyle kıyaslanamayacak boyutlarda
büyüktü.
Savaş uçaklarının bu tür olaylarda kullanılmasına 1978 yılında Afganistan’da şahit oldu insanlık.
Uçaklar Afganistan’da 1978’de Devlet Başkanı Muhammed Davud Han’a karşı yapılan darbede rol
oynamıştı. Başkent Kâbil’deki Devlet Başkanlığı Sarayı’nda Davud Han darbeye bizzat silahıyla direnmiş, kendisine 6 uçakla gece saldırısı düzenlenmişti. Darbenin Kremlin tarafından planlandığı ise
ertesi yıl Sovyet tankları Afganistan’ı işgal ettiğinde anlaşıldı. Türkiye’de yaşanan saldırının boyutları
dış güçlerin bir ülkeye düzenlediği bu saldırıdan da çok büyük.
Arjantin’de Juan Peron’a karşı düzenlenen askeri darbede de benzer şeyler yaşandı. Darbe sürerken, başkent Buenos Aires’in Plaza de Mayo Meydanı’nda toplanan Peron taraftarları, uçaklar ve
savaş gemileri tarafından bombalandı ve 300’den fazla kişi yaşamını yitirdi.
Bolivya’da 1979’da General Alberto Natush Busch, protesto gösterilerini bastırabilmek için asker ve polise ateş açma izni vermiş, 500’den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı. Benzer katliamların
sonuncusunu 2013 yılında Mısır’da yaşadık. Ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi 3 Temmuz 2013’te deviren General Abdülfettah Es-Sisi, darbe karşıtı gösterileri kanla bastırdı.
14 Ağustos 2013’te yaşanan Rabia katliamı hala hafızalarda duruyor ama resmi kayıtlara göre 638
kişinin öldüğü bu kanlı saldırılarda bile bütün savaş gereçleri top yekûn kullanılmadı.
15 Temmuz kanlı işgal girişiminde yaşananlar dünyanın tanık olduğu bütün bu katliamlardan
çok daha acı bir katliam olarak tarihe geçti. Bu saldırıda savaş uçakları, modern helikopterler, tanklar,
savaş gemileri top yekun kullanıldı, hem de hepsi aynı anda, bir gecede.

Onları kızdıran ilk şey Çözüm Süreci oldu
Çözüm süreci ya da barış süreci, Türkiye’de uzun yıllardan beri devam eden Kürt sorununu çözmeye yönelik AK Parti hükümeti tarafından başlatılan sürecin adıdır. 1984 yılında başlayan ve 30
yıldan fazla süren çatışmalar neticesinde 50 binden fazla can kaybı ve tirilyonlarca lira tutarında ekonomik zarar meydana geldi. 1999 ile 2004 yılları arasında tek taraflı ateşkes olsa da, daha sonrasında
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çatışmalar şiddetlenerek sürdü.
Sürecin koordinatörlerinden Beşir Atalay, çözüm sürecinin Recep Tayyip Erdoğan‘ın 2005’deki
Diyarbakır konuşmasıyla işareti verilen paradigma değişikliğinin ve 2009’da başlatılan Milli Birlik ve
Kardeşlik Projesi ve demokratik açılımın devamı niteliğinde olduğunu belirtmişti.
Süreç 16 Temmuz 2014’te Resmi Gazete’de ‘Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’ adıyla yayınlanarak kanunlaşmıştır.
Arka plan: Türkiye Cumhuriyeti ile Kürtler için özgürlük, geniş politik ve kültürel haklar, bağımsız
bir Kürdistan veya otonom bir devlet kurmak isteyen çeşitli Kürt grupları arasında silahlı çatışmalar
1984 yılından beri devam edegelmiştir. Bu gruplardan en büyüğü ve en aktifi Türkiye Cumhuriyeti,
ABD, Avrupa Birliği ve NATO tarafından terörist organizasyon ilan edilen PKK‘dir. Ayaklanma, isyan ve
çatışmalar Türkiye genelinde yaşansa da, en çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde meydana gelmiştir. PKK’nin Irak Kürdistan’ındaki askeri varlığı, Türkiye’nin bu bölgeye belirli aralıklarla hava ve kara
harekatı düzenlemesine sebep olmuştur. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, PKK’nin operasyonlarını
engelleyecek askeri güçleri olmadığını bildirmişlerdi. Çatışmalar Türkiye’nin turizm endüstrisini etkilemiş ve Türkiye ekonomisini yaklaşık 300-450 milyar dolar zarara uğratmıştır.
PKK’nin 27 Kasım 1978’de kurulmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri ile arasında küçük çatışmalar başladı. Fakat büyük isyan ve ayaklanma 15 Ağustos 1984 yılında PKK’nin ‘Kürt ayaklanması’nı
ilan etmesiyle başladı. Bu çatışmalar 1 Eylül 1999’da PKK’nin ateşkes ilan etmesiyle son buldu. Fakat
1 Haziran 2004’te PKK’nin ateşkesi sonlandırmasıyla çatışmalar tekrar başladı.
2011 yazından sonra çatışmalar şiddetlenerek artış gösterdi.
28 Aralık 2012’de bir televizyon röportajında Recep Tayyip Erdoğan, Kürt sorununu çözmek için
hükümetin İmralı’da hapis yatmakta olan Abdullah Öcalan ile görüşmeler yaptığını duyurdu. Süreç
devam ederken Paris’te üç PKK’li yöneticinin öldürülmesi, Öcalan’ın konuşmalarının basına sızdırılması ve AK Parti Genel Merkezi’nin bombalanması gibi birkaç olay çözümü sabote etmeye yönelik
eylemler olarak değerlendirildi. Daha sonra, yapılan bu eylemler kınandı ve sürecin devam ettiği
duyuruldu. Son olarak 21 Mart 2013’te, İstihbarat ile Abdullah Öcalan arasındaki görüşmelerden
aylar sonra, Abdullah Öcalan’ın mektubu hem Türkçe hem de Kürtçe olarak Diyarbakır’da Nevruz etkinlikleri sırasında okundu. Mektupta PKK’nin silahlı güçlerinin Türkiye topraklarından çekileceği ve
silahlı mücadeleye son verildiği bildirildi. PKK, Öcalan’ın bu emirlerine uyacağını ve Türkiye topraklarından çekileceğini açıkladı. Erdoğan mektubu olumlu karşılayıp, PKK’nin çekilmesiyle daha somut
adımların atılacağını duyurdu.
25 Nisan 2013’te, PKK bütün silahlı güçlerini Türkiye topraklarından Kuzey Irak’a çekeceğini resmi olarak duyurdu. Hükümete, Kürtlere ve basının çoğuna göre bu hareket 30 yıllık çatışmaların
sonunu getiren adım oldu. İkinci aşama olan anayasal değişiklikler ile ilgili çalışmaların da çekilmeyle
birlikte başlayacağı bildirildi.
11 Temmuz’da TBMM’den cumhurbaşkanı onayına gönderilen çözüm süreci ile ilgili kanun 15
Temmuz’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanarak ‘Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’ adıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak yasalaştı.
Hükümetin çözüm süreci kapsamında aşağıdaki hususlarda gerekli çalışmaları yürüteceği bu
kanunla belirlendi;
Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki,
sosyoekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla
bağlantılı konularda atılabilecek adımların belirlenmesi.
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Gerekli görülmesi hâlinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar yapılmasına karar verilmesi ve bu çalışmaları gerçekleştirecek
kişi, kurum veya kuruluşların görevlendirilmesi.
Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini
için gerekli tedbirlerin alınması.
Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinin sağlanması.
...
Akil İnsanlar Heyeti: 4 Nisan’da hükümet yedi bölge komisyonundan oluşan ve görevi çözüm
sürecini halka anlatmak ve teşvik etmek olan ‘Akil İnsanlar Heyeti’ni açıkladı. Hükümetin haftalar
öncesinden entelektüel ve halk nezdinde bilinen isimlerden oluşan bir komisyon kurulacağını duyurmasından sonra, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ‘Akil İnsanlar’ listesini 4 Nisan’da kamuoyuna
açıkladı.
Listede entelektüel, ünlü, yazar, akademisyen ve sanatçılara yer verildi. Ülkenin yedi bölgesinde
aktif olarak çalışacak ve bölgesel olarak toplantılar yapacak gruplardan oluşan komisyonlar teşkil
edildi. Türkiye’nin bölgelere ayrıldığı komisyonların üyeleri şunlardı:
Akdeniz Bölgesi: Rıfat Hisarcıklıoğlu (Başkan) Lale Mansur (Başkan Vekili) Tarık Çelenk (Sekreter) Üyeler: Kadir İnanır, Nihal Bengisu Karaca, Şükrü Karatepe, Muhsin Kızılkaya, Öztürk Türkdoğan,
Hüseyin Yayman.
Doğu Anadolu Bölgesi: Can Peker (Başkan) Sibel Eraslan (Başkan vekili) Ayhan Oğan (Sekre- ter)
Üyeler: Mahmut Arslan, Abdurrahman Dilipak, İzzettin Doğan, Abdurrahman Kurt, Zübeyde Teker,
Mehmet Uçum.
Ege Bölgesi: Tarhan Erdem (Başkan) Avni Özgürel (Başkan Vekili) Arzuhan Doğan Yalçındağ (Sekreter) Üyeler: Erol Ekici, Hilal Kaplan, Hasan Karakaya, Fuat Keyman, Fehmi Koru, Baskın Oran.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Yılmaz Ensaroğlu (Başkan) Kezban Hatemi (Başkan Vekili) Mehmet
Emin Ekmen (Sekreter) Üyeler: Murat Belge, Fazıl Hüsnü Erdem, Yılmaz Erdoğan, Etyen Mahçupyan,
Lami Özgen, Ahmet Faruk Ünsal.
İç Anadolu Bölgesi: Ahmet Taşgetiren (Başkan) Beril Dedeoğlu (Başkan Vekili) Cemal Uşşak (Sekreter) Üyeler: Celalettin Can, Vahap Coşkun, Doğu Ergil, Erol Göka, Mustafa Kumlu, Fadime Özkan.
Marmara Bölgesi: Deniz Ülke Arıboğan (Başkan) Mithat Sancar (Başkan Vekili) Levent Kor- kut
(Sekreter) Üyeler: Mustafa Armağan, Ali Bayramoğlu, Ahmet Gündoğdu, Hayrettin Karaman, Hülya
Koçyiğit, Yücel Sayman.
Karadeniz Bölgesi: Yusuf Şevki Hakyemez (Başkan) Vedat Bilgin (Başkan Vekili) Fatma Benli (Sekreter) Üyeler: Şemsi Bayraktar, Kürşat Bumin, Oral Çalışlar, Orhan Gencebay, Yıldıray Oğur, Bendevi
Palandöken.
…
2009 yılı Oslo görüşmeleri olarak adlandırılan MİT-PKK görüşmelerinin muhtemel başlangıç tarihi olarak addedilir. Görüşmelerin net olarak ne zaman başladığı bilinmese de 2009 ortaları olduğu
yönünde görüşler var.
11 Mart 2009: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kürt sorunuyla ilgili ilerleyen günlerde çok iyi şeyler olacağını söyledi.
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24 Mart 2009: Abdullah Gül, Bağdat’a giderken uçaktaki gazetecilerle sohbeti sırasında Kuzey
Irak için ‘Kürdistan‘ ifadesini kullandı.
9 Mayıs 2009: Abdullah Gül, “Kürt sorunu Türkiye’nin birinci sorunudur ve mutlaka halledilmelidir.” şeklinde açıklama yaptı.
31 Mayıs 2009: PKK tek taraflı ateşkesi uzattığını bildirdi.
31 Temmuz 2009: İçişleri Bakanı Beşir Atalay Kürt Açılımı kapsamında yapılan temasları basına
açıkladı: “Bir aylık süre zarfında yaptığım görüşme ve toplantılar süreç açısından son derece olumlu
olmuştur.”
2 Ağustos 2009: İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın kamuoyuna duyurduğu hükümetin ‘Kürt açılımı’
kapsamında düzenlenen çalıştayların üçüncüsü gazeteci ve yazarların katılımıyla Polis Akademisi‘nde
yapıldı.
5 Ağustos 2009: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ‘Kürt açılımı’ ile ilgili DTP lideri Ahmet Türk‘le
bir araya geldi.
11 Ağustos 2009: Abdullah Gül, Bitlis ziyareti sırasında Güroymak için Kürtçe ‘Norşin’ ifadesini
kullandı.
28 Ağustos 2009: Economist dergisi süreçle ilgili ‘Kürt açılımı cesaret verici’ başlıklı bir analiz
yayınladı.
19 Ekim 2009: Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla 34 PKK üyesi Habur Sınır Kapısı’ndan girip teslim
oldu. Gelenleri karşılamak üzere Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde toplanan grup provake edildi..
15 Kasım 2009: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Milli birlik ve kardeşlik projemiz bir hedeftir.
Demokratik açılım süreciyle bu hedefe ulaşacağız” dedi.
11 Aralık 2009: Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle DTP’nin kapatılmasına karar verdi. Genel Başkan Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk‘un milletvekilliğinin düşürülmesi kararlaştırıldı.
10 Ocak 2010: Abdullah Öcalan avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada “demokratik açılım
açısından önemli bir çözüm fırsatının heba edildiğini; ancak henüz geç olmadığını” belirtti.
16 Ocak 2010: Beşir Atalay çözüm süreci doğrultusunda hazırlanan ve 4 ayrı mekanizmadan
oluşan ‘İnsan Hakları Paketi’nin başlıklarını açıkladı. Buna göre; cezaevlerinde Kürtçe gibi farklı dil
ve lehçelerde görüşme yapılmasına imkân sağlandı, özel kanalların farklı dil ve lehçelerde 24 saat
yayın yapmasına izin verildi; farklı dil ve lehçelerde enstitü, araştırma merkezi kurulması yönünde
YÖK karar aldı ve Yaşayan Diller Enstitüsü kuruldu, yol kontrollerinin azaltılması ve yayla yasaklarının
asgari seviyeye indirilmesi yönünde valiliklere genelge gönderildi.
24 Ocak 2010: Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde AK Parti ilçe binasına molotof kokteyli saldırı düzenlendi.
8 Şubat 2010: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik çözüm süreciyle ilgili olarak “Ya biz
bu meseleyi çözeriz ya bu mesele bizi çözer.” dedi.
18 Şubat 2010: CHP, Beşir Atalay hakkındaki gensoru önergesini TBMM’ye sundu. Önergede:
“Hukuk devletlerinde bakanlar, terör örgütünü muhatap alan gizli görüşmeler yapamazlar.” denildi.
21 Şubat 2010: Başbakan Erdoğan, demokratik açılımı ve çözüm sürecini anlatmak ve destek
toplamak için 62 sanatçı ile bir araya gelip “Açılıma omuz verin.” dedi.
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25 Şubat 2010: CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, “Devlet Habur’da teröristlerin ayağına götürülmüştür. AK Parti Habur’da teröre teslim olmuştur.” dedi.
27 Mart 2010: MHP lideri Devlet Bahçeli “Açılım tuzağına düşmeyin.” dedi.
12 Nisan 2010: Kapatılan DTP’nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk’e Samsun’da yumruklu saldırı
yapıldı.
16 Nisan 2010: Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine Kandil’den gelen grup içerisinde bulunan Lütfü Taş, Öcalan için ‘sayın’ ifadesini kullandığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1 Mayıs 2010: PKK’nin Tunceli’de karakol saldırısı sonucunda 4 asker şehit oldu ve 7 asker yaralandı.
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14 Haziran 2010: İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi PKK yöneticisi Duran Kalkan’ın “Genel af da
çıksa silah bırakmayız” açıklamasını haberleştiren Milliyet muhabiri Namık Durukan’ın Terörle Mücadele Kanunu’nu ihlal ettiğinden 1 yıldan 7 yıla kadar hapse mahkûm edilmesini talep etti.
18 Haziran 2010: Öcalan’ın çağrısıyla Kandil ve Mahmur’daki kamplardan gelen 34 kişiden 13’ü
hakkında tutuklama kararı çıktı. BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız tutuklamalarla birlikte açılımın
bittiğini söyledi.
13 Ağustos 2010: PKK 20 Eylül’e kadar eylemsizlik kararı aldığını duyurdu.
12 Eylül 2010: Türkiye Anayasa değişikliği referandumuna %57.88 ile “evet” oyu verildi.
23 Ekim 2010: BDP Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş, “PKK’nİn ateşkesi 31 Ekim’de sona
erecek. Önümüzde kısa bir süre kaldı. Bu sürenin barışa yönelik değerlendirilmesi gerekir. Aksi halde
1 Kasım’dan itibaren büyük şiddet olayları yaşanabilir. Hükümet bu süreci barışa yönelik değerlendirmelidir.” dedi.
27 Şubat 2011: Aysel Tuğluk, Abdullah Öcalan’a, aydınlarla daha rahat görüşebilmesi için ev
hapsi istedi.
13 Mayıs 2011: Abdullah Öcalan “15 Haziran’dan sonra süreç ya büyük bir anlaşmaya ya da büyük bir savaşa evrilecektir. Eğer büyük bir savaş çıkarsa hükümet 3 ay bile dayanamaz.”dedi.
12 Haziran 2011: Türkiye genel seçimlerini %46,66 oy oranı ile AK Parti kazandı.
13 Eylül 2011: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yetkililerinin, PKK üyeleri ile Oslo‘da yaptığı bir görüşmeye ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı internette yayınlandı. Ses kaydı saat 09.37’de PKK’nİn
görüşlerine yakınlığı ile bilinen Dicle Haber Ajansı‘nın sitesinden yayınlandı. Haber ve ses kaydı ‘Görüşmelerin iç yüzü Erdoğan’ı yakacak’ başlığı ile verildi. İnternete sızan ses kaydının MİT Müsteşarı
Hakan Fidan, MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş, KCK üyesi Mustafa Karasu, PKK üyesi Sabri Ok,
Kongra-gel Başkan Yardımcısı Zübeyir Aydar ve koordinatör ülke temsilcileri arasında geçtiği iddia
edildi.
26 Eylül 2011: Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, yeni bir başlangıç yapılması gerektiğini
belirterek bunun yolunun da Öcalan ile müzakerelerin yeniden başlatılmasından geçtiğini açıkladı.
19 Ekim 2011: PKK’nin Hakkari ilinin Çukurca ilçesinde polis ve jandarma binalarıyla güvenlik
noktalarına ağır silahlarla ateş açması sonucunda 24 asker şehit oldu.
28 Aralık 2011: Türk Hava Kuvvetleri’nin, Şırnak‘ın Uludere ilçesi yakınlarındaki Irak toprakla-
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rında F-16 savaş uçaklarıyla yaptığı bombardıman sonucunda 35 Kürt kökenli vatandaş hayatını kaybetti.
4 Şubat 2012: Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla KCK‘ya yönelik operasyon neticesinde 41 kişi gözaltına alındı.
8 Şubat 2012: MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sadrettin Sarıkaya tarafından şüpheli
sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
9 Şubat 2012: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fidan’ın ifadeye çağrılmasıyla ilgili olarak “Herhangi
bir suç yok yapılan görev var.” dedi. İstanbul Emniyeti’nde iki şube müdürü görevden alındı.
10 Şubat 2012: MİT Müsteşarı Hakan Fidan ifade vermeye gitmeyerek Abdullah Gül ile görüşmek üzere Çankaya Köşkü’ne çıktı.
11 Şubat 2012: KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan fakat gitmeyen eski Müsteşar
Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ve iki MİT görevlisi ile ilgili yakalama kararı çıkartıldı.
11 Şubat 2012: MİT görevlilerini ifadeye çağıran Savcı Sadrettin Sarıkaya soruşturmadan alındı.
17 Şubat 2012: MİT Kanunu TBMM’de değiştirilerek Cumhurbaşkanı’nın onayıyla Resmi Gazete’de yayınlandı. Fidan’ın ve diğer MİT mensuplarının görevleri kapsamındaki konularla ilgili ifade
vermesi Başbakanlık iznine bağlandı. MİT mensupları ifade vermeye gitmedi. MİT Kanunu’nun 26’ncı
maddesi ‘MİT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından başbakan tarafından görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya
görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı ya da 5271 sayılı Kanunun 250’nci
maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ‘ağır ceza mahkemeleri’nin görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yapılması başbakanın iznine bağlıdır’ şeklinde değiştirildi.
Kamuoyunda bu süreç FETÖ/PDY-AK Parti çatışmasının başlangıç noktası olarak da kabul edildi.
20 Ağustos 2012: PKK’nin Gaziantep‘te düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü, 66 kişi yaralandı.
2 Eylül 2012: PKK’nin Beytüşşebap ilçe merkezinde bulunan askeri birliğe yaptığı saldırı sonucunda 10 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı ve 20 PKK’linin de öldüğü açıklandı.
8 Eylül 2012: TSK, Hakkari-Yüksekova-Şemdinli üçgeninde bulunan PKK’lileri etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı. Çatışmalarda 26 PKK’li öldü ve 2 asker şehit oldu.
24 Eylül 2012: KCK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar, sürecin tıkanmasından hükümeti sorumlu tutarken görüşmelerin yeniden başlamasını istediklerini açıkladı. Aydar, Oslo sürecinin en hızlı
yürüdüğü dönemin 2009 yılı olduğunu belirtti ve eylemsizlik içinde bulundukları bu dönemde KCK
tutuklamalarının başladığını ve bunun sürece ilk zarar veren olay olduğunu dile getirdi.
26 Eylül 2012: Başbakan Erdoğan, Oslo görüşmelerinin çözüme yönelik olarak yapıldığını, daha
sonrasında samimiyetsizlik ve terör örgütü tarafından bilgilerin servis edilmesi nedeniyle bu görüşmelere son verdiklerini söyledi.
28 Aralık 2012: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı‘nın ‘Kürt sorunu’na
çözüm bulmak için Abdullah Öcalan’la görüşmelerde bulunulduğunu duyurdu.
3 Ocak 2013: Ahmet Türk ve BDP Milletvekili Ayla Akat Ata İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan
ile görüştü.
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8 Ocak 2013: Fetullah Gülen, “Sulh için milli onur, milli gurur ayaklar altına alınmamak kaydıyla,
o mefkureye saygı devam ettiği müddetçe bence el de öpülebilir, etek de öpülebilir. Heyet-i İslamiye,
heyet-i milliye arasında huzurun temini adına katlanılabilecek her şeye katlanmak lazım. Hayır sulhtadır, sulh her zaman hayırlıdır.” açıklamasını yaptı.
9 Ocak 2013: PKK’nin kurucu üyelerinden Sakine Cansız ve Kürt aktivistler Fidan Doğan ile Leyla
Söylemez Paris’te öldürüldü.
14 Şubat 2013: Hükümet ikinci BDP heyetinin İmralı’ya gidip Öcalan ile görüşeceğini duyurdu.
15 Şubat 2013: Erdoğan, MİT ile Öcalan arasındaki görüşmelerin ‘İmralı süreci’ yerine ‘çözüm
süreci’ olarak adlandırılmasının daha doğru olacağını açıkladı.
23 Şubat 2013: BDP Grup Başkanı Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve
Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, İmralı Adası’na gidip Öcalan ile görüştü. Adalet Bakanlığı’nın özel
izniyle adaya giden delege PKK lideri Öcalan’ın barış için önerdiği yol haritasını kendisinden dinledi.
Öcalan BDP heyetiyle Kandil’e, PKK’nin Avrupa ayağına ve kamuoyuna bir mektup gönderdi.
26 Şubat 2013: TÜSİAD çözüm sürecine destek vereceklerini açıkladı.
28 Şubat 2013: Milliyet Gazetesi BDP heyeti ve Abdullah Öcalan arasında geçen görüşmenin
detaylarını ‘İmralı Zabıtları’ başlığıyla Namık Durukan imzalı bir haberle kamuoyuna açıkladı. Tutanaklarda Öcalan’ın BDP heyetine “Ne ev hapsi, ne de af. Bunlara gerek kalmayacak. Hepimiz özgür
olacağız. Başarılı olursam ne KCK tutuklusu kalır ne de başkası. Bu olmazsa 50 bin kişiyle halk savaşı
olacak. Yalnız herkes bilmeli ki, ne eskisi gibi yaşayacağız ne de eskisi gibi savaşacağız.” dediği ifade
edildi.
11 Mart 2013: 6 kişilik bir heyet PKK tarafından kaçırılan 8 işçiyi teslim almak için Diyarbakır’dan
ayrılıp Irak’a gitti. Heyet içerisinde İnsan Hakları Derneği ve Mazlumder başkanları da vardı.
13 Mart 2013: PKK 2 yıldır Irak’ta esir tuttuğu Türk işçileri serbest bıraktı. Serbest bırakma Öcalan’ın emriyle gerçekleşti.
18 Mart 2013: Kürt parlamenterler Abdullah Öcalan ile görüşmeye gitti. Heyette BDP Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş ve milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder vardı.
21 Mart 2013: Hükümet ile aylarca süren görüşmelerin ardından Abdullah Öcalan’ın mektubu
hem Türkçe hem de Kürtçe olarak Nevruz kutlamaları çerçevesinde Diyarbakır’da okundu. Mektup
PKK’nin silahlı güçlerini Türkiye topraklarından çekmesinin ve ateşkesin başlangıcı oldu.
29 Mart 2013: Erdoğan, Türkiye topraklarını terk eden PKK üyelerinin herhangi bir çatışma yaşanmaması için sınırdan geçerken silahları bırakmaları gerektiğini söyledi.
3 Nisan 2013: Hükümet ‘çözüm süreci’ni halk nezdinde tanıtmak ve teşvik etmek için ‘Akil Adamlar’ adı verilen bir komisyon kurdu.
4 Nisan 2013: CHP ve MHP çözüm süreci için mecliste kurulacak komisyona üye vermeyeceklerini ve bu komisyonda herhangi bir görev almayacaklarını duyurdu. Erdoğan, ilk kez Akil Adamlar
Heyeti ile toplandı ve ‘çözüm süreci’ni halka anlatmaları ve teşvik etmeleri için kendilerinden yardım
istedi.
20 Nisan 2013: Sırrı Süreyya Önder PKK’nin geri çekilmesinin 8 ila 10 gün içerisinde başlayacağını duyurdu.
25 Nisan 2013: PKK 8 Mayıs’ta topraklarımızdaki bütün silahlı güçlerini Irak’a çekeceğini duyurdu.
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8 Mayıs 2013: PKK üyeleri Türkiye topraklarını terk etmeye başladı. ‘Çözüm süreci’ ile ilgili olarak kurulan meclis komisyonu ilk kez toplanarak kamuoyunu süreçle ilgili daha çok aydınlatacaklarını
bildirdi.
9 Mayıs 2013: Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar adıyla Resmi Gazete‘de bir karar ve komisyonda yer alan üyelerin isimleri yayınlandı.
9 Mayıs 2013: Akil Adamlar Heyeti Erdoğan’a ilk raporunu sundu ve süreçle ilgili görüşlerini
paylaştı.
19 Haziran 2013: KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, devletin süreci sabote ettiğini
bu yüzden sürece dair ciddi kaygılarının oluştuğunu söyledi.
2 Temmuz 2013: ‘Çözüm süreci’ ile ilgili görüşmelerin başladığı tarihten sonra ilk kez Diyarbakır
Lice’de bir gösterici hayatını kaybetti. Bu durum basında ‘Çözüm sürecinde güven bunalımı’ şeklinde
yorumlandı.
7 Ağustos 2013: BDP Milletvekili Pervin Buldan PKK üyelerinin dağdan inip siyaset yapmaları
gerektiğini söyledi.
25 Eylül 2013: KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, hükümetin Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmelerin diyalog aşamasından müzakere aşamasına geçmemesi durumunda ve hükümetin
adım atmaması halinde süreci bitireceklerini açıkladı.
1 Ekim 2013: Başbakan Erdoğan, demokratikleşme paketini açıkladı. Pakette çözüm süreciyle
ilgili farklı dilde eğitim, seçim barajında değişiklik, eski köy isimlerinin verilmesi, öğrenci andının
kaldırılması, ‘x, w, q’ harflerinin kullanılabilmesi gibi yenilikler olduğu belirtildi.
5 Kasım 2013: İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ‘çözüm süreci’nin bir al-ver süreci olmadığını açıkladı
ve taviz verilen bir süreç olmayacağını belirtti.
15 Kasım 2013: BDP Milletvekili Gültan Kışanak, ‘çözüm süreci’nin son bir aydır tıkandığını ve
dışarıdan bir hakeme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
2 Aralık 2013: ‘Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi’
amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu ‘çözüm süreci’yle ilgili 450 sayfalık bir rapor açıkladı.
17 Aralık 2013: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Türkçe ile birlikte Kürtçe ‘Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ yazılı yeni bir tabela eklendi.
3 Ocak 2014: Türkiye’de ‘Kürdistan’ adıyla ilk siyasi parti kuruldu.
27 Ocak 2014: BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken, KCK yönetimi ile görüşmek için Kandil’e gitti.
30 Mart 2014: Türkiye yerel seçimlerini %43,39 ile AK Parti kazandı.
8 Nisan 2014: ‘Çözüm süreci’, Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘ndeki bazı illerin ihracatında büyük
artış sağladı.
14 Nisan 2014: Mesut Barzani, ‘çözüm süreci’nin sonuca ulaşması halinde Abdullah Öcalan’ın
serbest bırakılacağını iddia etti.
26 Nisan 2014: Kamuoyunda ‘çözüm süreci’nde görev alan MİT görevlilerini yasal güvence altına
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almak için çıkarıldığı söylenen “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunda: “MİT mensupları görevlerini yerine getirirken ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle önceden bilgi vermek
suretiyle görüşebilir, görüşmeler yaptırabilir, görevinin gereği terör örgütleri dâhil olmak üzere millî
güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilir.” ifadesine yer verildi.
29 Nisan 2014: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Abdullah Öcalan için ev hapsi ile ilgili bir çalışmamız yok. Böyle bir düşüncemiz de yok.” dedi.
11 Mayıs 2014: Sait Elçi ve arkadaşları tarafından 1965 yılında kurulan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 48 yıl aradan sonra tekrar yasal alana çıkma hazırlıklarına başladı.
7 Haziran 2014: Başbakan Başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Abdullah Öcalan’ın ‘çözüm süreci’ni
diğer Kürt aktörlerden daha iyi değerlendirdiğini savundu.
7 Haziran 2014: Diyarbakırlıların kurduğu bir doğa yürüyüşü grubu, 25 yıldır terörden dolayı
adım atılmayan Tunceli’nin Avgesor Vadisi’ne giren ilk sivil ekip oldu.
9 Haziran 2014: Diyarbakır Lice’de gösteri yapan bir grup, 2. Hava Kuvveti Komutanlığı’nın arka
kapısının olduğu bölgedeki duvardan atlayarak kışla içinde direkteki Türk bayrağını indirdi.
29 Haziran 2014: Hatip Dicle tahliye edildi.
1 Temmuz 2014: KCK davasında 30 kişi tahliye edildi.
8 Temmuz 2014: HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, barışın sağlanması için Öcalan dâhil siyasi
mahkûmların bırakılması, TMK’nın lağvedilmesi ve anadilde eğitimin önünün acilen açılması gerektiğini söyledi.
10 Temmuz 2014: Cemil Bayık, PKK’nin tamamen silah bırakması için öne sürdükleri şartların en
başında ‘Öcalan’a özgürlük’ ve ‘anayasal güvence’ olduğunu açıkladı.
11 Temmuz 2014: Diyarbakır’da görülen KCK ana davasında tutuklu bulunan iki sanık daha tahliye edildi. Dava kapsamında tutuklu kalmadı.
16 Temmuz 2014: 11 Temmuz’da TBMM‘den cumhurbaşkanı onayına gönderilen ‘çözüm süreci’
ile ilgili kanun 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanarak ‘Terörün Sona
Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’ adıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak yasalaştı.
5 Ağustos 2014: Abdullah Öcalan avukatlarıyla yaptığı görüşmede ‘çözüm süreci’nde müzakerelere geçilmemesinden rahatsızlık duyduğunu ve artık sabır taşının çatladığını açıkladı.
10 Ağustos 2014: Recep Tayyip Erdoğan %51.79 oy ile Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimini ilk
turda kazanarak cumhurbaşkanı oldu.
18 Ağustos 2014: Diyarbakır Lice’de PKK’nın ilk kurucularından Mahsun Korkmaz adına dikilen
heykel mahkeme kararıyla yıkıldı. KCK heykelden haberlerinin olmadığını açıkladı.
20 Ağustos 2014: MİT Müsteşarı Hakan Fidan İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştü.
20 Ağustos 2014: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, görüşmelerin artık genişlemesi ve Avrupa ile Kandil’e uzanmasını arzu ettiklerini söyledi.
22 Ağustos 2014: AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yalçın Akdoğan sürecin sahibinin Beşir Ata-
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lay olduğunu ve istediği örgüt ve kişiyle görüşebileceğini açıkladı.
23 Ağustos 2014: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın “Kandil’le direkt görüşülmesini arzu ediyorum.” açıklamasına KCK Eş Başkanı Cemil Bayık, ‘Biz her zaman açığız. Bu basın olabilir, heyetler,
uluslararası kurumlar olabilir.” şeklinde yanıt verdi.
27 Ağustos 2014: Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı görevi süresince de çözüm süreciyle yakından
ilgileneceğinin altını çizdi.
29 Ağustos 2014: ‘Çözüm süreci’nin koordinasyonunu yürüten Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay,
Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu yeni kabinede yer almadı.
29 Ağustos 2014: BDP Milletvekili İdris Baluken ilerleyen günlerde ‘çözüm süreci’nde ‘müzakere’ aşamasına geçileceğini belirtti ve bu müzakerelerin yazılı anlaşma haline gelmesini istediklerini
açıkladı.
30 Ağustos 2014: Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, “Hükümet yol haritasını bize vermedi,
basından öğreniyoruz. Keşke görüşümüz sorulsaydı. Hükümet silahsız çözüleceğini söyledi, analar
ağlamasın isteriz. ‘Çözüm süreci’nde kımızı çizgiler aşılırsa gerekli cevabı veririz.” dedi.
30 Eylül 2014: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sürecin başarıya ulaşması için ‘Çözüm Süreci
Kurulu’ oluşturulacağını açıkladı.
2 Ekim 2014: Suriye-Irak tezkeresi TBMM’de kabul edildi. TSK’ye Suriye ve Irak’ta sınır ötesi operasyon ve müdahale yetkisi veren tezkere Meclis’ten geçti. AK Parti ve MHP tezkere için ‘Evet’ oyu
kullanırken, CHP ve HDP ‘Hayır’ dedi.
6 Ekim 2014: Abdullah Öcalan ‘çözüm süreci’nde yeni adımlar atılması için hükümete 15 Ekim
2014’e kadar süre verdi.
7 Ekim 2014: HDP, IŞİD tarafından kuşatılan Suriye’deki Ayn El Arab (Kobani) için “Kobani’nin
düşmesi durumunda çözüm süreceğinin biteceğini” belirtti.
8-9-10 Ekim 2014: Yurt genelinde IŞİD ve Kobani protestoları sonucunda toplam 34 kişi hayatını
kaybetti. Bingöl İl Emniyet Müdürü’ne yönelik silahlı saldırıda, emniyet müdür yardımcısı ve bir başkomiser şehit oldu. Yurt genelinde ‘terör örgütü adına suç işlemek’, ‘kamu görevlilerine direnmek’,
‘mala zarar verme’ ve ‘yağma’ suçlamalarından 112 kişi tutuklandı. Abdullah Öcalan, Kobani ile çözüm sürecinin ayrılmaz bir bütün olduğunu söyledi.
11 Ekim 2014: KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, Kobani ve Türkiye’de yaşananlardan hükümeti sorumlu tuttu ve Meclis’ten geçen tezkerenin bir savaş ilanı olduğunu, bu nedenle de
çektikleri bütün birlikleri Türkiye’ye geri gönderdiklerini söyledi.
23 Ekim 2014: Kars’ta PKK mensuplarıyla güvenlik güçleri arasındki çatışmada, 3 PKK’li öldü. 25
Ekim 2014: Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’nin saldırısına uğrayan 3 asker şehit oldu.
27 Ekim 2014: Hükümet Sözcüsü Arınç, “Çözüm sürecine mecbur ve mahkum değiliz” dedi. 5
Kasım 2014: HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, ‘çözüm süreci’nin Öcalan ya da hükümet ‘bitti’
demedikçe devam edeceğini söyledi.
8 Kasım 2014: Şırnak Belediye Meclisi şehir merkezindeki 12 mahalle ve iki meydanın isimlerini
Kürtçe isimlerle değiştirme kararı aldığını açıkladı.
23 Ocak 2015: HDP heyeti İmralı ile Kandil arasında mekik dokumaya başladı. Hükümet çözüm
sürecine dönüş için Öcalan’dan PKK’ye Türkiye’de silahlı mücadeleye son çağrısı yapmasını istedi.
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Öcalan bu çağrı için kadın haklarından, çevre sorunlarına kadar her konuda adımlar atılmasını isteyen bir metin yazdı. Kandil bu adımların silah bırakmanın ön şartı olmasında ısrarcı oldu. Hükümet
bu 10 maddenin ön şart olmasını PKK’nin silah bırakmamaya bahane olarak kullandığını düşünerek
karşı çıktı.
23 Ocak’ta HDP’lilerle görüşen KCK’den ‘AK Parti’nin müzakere sürecinin sorumluluğunu esas
alan bir yaklaşımda olmadığı’ açıklaması geldi.
9 Şubat 2015: Meclis’e gelen ‘İç Güvenlik Paketi’ görüşülmesi ikinci kez ertelendi.
15 Şubat 2015: HDP’nin İmralı-Kandil temasları arttı. Kandil, ‘İç güvenlik Paketi’nin sürece zarar
vereceğini açıkladı.
22 Şubat 2015- Şah Fırat Operasyonu‘yla Süleyman Şah’ın türbesi PYD’nin kontrolündeki Eşme
Köyü’nden taşındı.
17 Şubat 2015: Selahattin Demirtaş: “Öcalan’ın çağrı yapması için hükümet önce 10 maddelik
ev ödevini yapmalı, onlar açıklamazsa biz açıklarız.” dedi.
25 Şubat 2015: Demirtaş, CNN Türk’te Öcalan’ın silah bırakma çağrısı yapmak için ön şart olarak
ortaya koyduğunu söylediği 10 maddeyi açıkladı. “Öcalan şartlı silah bırakma çağrısı yaptı.” dedi.
28 Şubat 2015: Öcalan’ın PKK’ye silahsızlanma kongresi için yapacağı çağrının üzerinde Kandil
ve İmralı anlaştı. Daha önce Öcalan’ın yazdığı söylenen 10 madde silah bırakmak için ön şart yapılmadı, bu maddelerin hayata geçirileceğinin garantisi olarak da hükümetin olduğu bir toplantıda
okunmasına karar verildi. Dolmabahçe Sarayı’nda Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Öcalan’la görüşmeleri yürüten MİT eski başkan
yardımcısı, Kamu Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu ve İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya
Önder, Pervin Buldan ve İdris Baluken’in olduğu toplantıda Öcalan’ın PKK’ye silahsızlanma kongresi
toplama çağrısı Sırrı Süreyya Önder tarafından okundu.
28 Şubat 2015: Tarihi açıklamaya 20 dakika sonra canlı yayında ilk tepki HDP lideri Demirtaş’tan
geldi. Demirtaş İç Güvenlik Paketi’ni öne sürerek “Hükümet bir yandan pakette ısrar edip bir yandan
demokratikleşmede ilerleme sağlıyorum diyemez. Bu tasarı barış getirecek bir yasa tasarısı değildir.
Barışa uzaklaşacağım diye çalışmıyoruz, Barışı çok arzuluyoruz. Hükümet yürüttüğü politikayla, zerre
kadar umut vermiyor, barışa yaklaşmıyor.” dedi.
28 Şubat 2015: Aynı gün açıklama yapan PKK yöneticisi Mustafa Karasu: “AK Parti Hükümeti
Önderliğin ortaya koyduğu 10 başlıkta müzakere edip sorunu çözecek midir, çözmeyecek midir? Bu
sorunun cevabı çok önemlidir. Bu sorun çözülmeden PKK silah bırakacak, PKK kongresini yapıp silah
bırakma kararı alacak biçimindeki yaklaşımlar demagojidir, aldatmak ve sorunu çarpıtmaktır.”
11 Mart 2015: Dolmabahçe toplantısından sonra İMC TV‘de Banu Güven’e Kandil’de konuşan
KCK Eş Başkanları Cemil Bayık ve Hülya Oran: “PKK silah bırakacak açıklamaları seçim propagandasıdır. Silahların bırakılması, ancak Öcalan’ın bizzat katılacağı bir kongrede karara bağlanabilir. Yani
PKK bu kararı Öcalan serbest kalmadan açıklamayacak. Bu adımlar atılmadan hareketimize, halka,
Türkiye demokrasi güçlerine güven vermeden kongrenin toplanması, kongrenin onların belirttiği gibi
kararlar alması düşünülemez.” dedi.
17 Mart 2015: Seçime parti olarak girme kararı veren HDP lideri Demirtaş partisinin Meclis grup
toplantısında kürsüye çıkıp üç cümlelik bir konuşma yaptı: “Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız.”
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18 Mart 2015: İzleme Komitesi’nde yer alacağı iddia edilen isimler medyada yer aldı.
20 Mart 2015: Cumhurbaşkanı Erdoğan izleme komitesine olumlu bakmadığını açıkladı: Ben
gazetelerden okuyorum. Böyle bir şeyden doğrusu benim haberim yok. Şunu da çok net söylüyorum
ben olumlu bakmıyorum. Bunlar doğru şeyler değil. Bu işler istihbarat teşkilatlarıyla yürür.”
21 Mart 2015: Diyarbakır Nevroz’unda mektubu okunan Öcalan, PKK’ye silahsızlanma kongresi
çağrısı yaptı ama yeni bir ön şart öne sürerek: “Hakikat ve Yüzleşme Komisyonu, deklarasyon gereği
ilkelerde mutabakat oluşmasıyla birlikte PKK’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yaklaşık kırk yıldır yürüttüğü silahlı olan mücadeleyi sonlandırmak ve yeni dönemin ruhuna uygun siyasal ve toplumsal
strateji ve taktiklerini belirlemek için bir kongre yapmalarını gerekli ve tarihi görmekteyim. Umarım
ilkesel mutabakata en kısa sürede varıp Parlamento üyeleri ve İzleme Heyetinden teşkil edilen bir
Hakikat ve Yüzleşme Komisyonu’ndan geçerek bu kongreyi başarıyla realize etme durumunu yaşarız.
Bu kongremizle birlikte artık yeni dönem başlamaktadır.”dedi.
22 Mart 2015: Ukrayna dönüşü uçakta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe açıklamasını doğru bulmadığını söyledi: “Bir metin okunmadı, iki metin okundu. Onların okuduğu metinle
Yalçın Bey’in okuduğu metin birbirinden tamamen ayrı. Aynı metin değildi dikkat ederseniz. Ben
oradaki toplantıyı da doğru bulmuyorum. Çünkü bu toplantıda hükümetin başbakan yardımcısıyla şu
an parlamento içinde olan bir grubun yan yana o resmi vermesini ben şahsen doğru bulmuyorum.
Daha önceleri gerektiğinde bir arkadaşımız onlarla görüşmeler yapar ve açıklama yapılırdı. Ama o
toplantıda olduğu gibi medyanın karşısına çıkmak suretiyle, iki ayrı metin deklare edilmiyordu. Böyle
bir şey hiç yaşanmamıştır. Bunu doğru bulmuyorum. Açıklanan 10 maddelik metne gelince; o metinde bir demokrasi çağrısı yok. Bu metnin demokrasi adına neresini kabul edeceğim? Metni incelersek
oradaki konuların çoğunun demokrasiyle falan yakından uzaktan alakası yok. Hala yeni yeni talepler
ortaya çıkıyor. Daha sonra Başbakan Yardımcımızın yaptığı bir açıklama var. Onların tamamen aksine.
Yani birbiriyle tamamen örtüşen bir şey yok. O zaman neyi görüştüler? Buna ortak bir deklarasyon
diyebilir misiniz? Böyle bir şey var mı?”
11 Nisan 2015: Ağrı‘da PKK ile askerler arasında çatışma çıktı. 4 asker yaralandı.
05 Mayıs 2015: KCK Eş Başkanı Hülya Oran: “Bizim şu anda kongreyi toplama gibi bir gün- demimiz yok. Çünkü, bu süreç işlemedi ve hiçbir adım atılmadı. Bırakalım müzakereyi, diyalog süreci
de ortadan kaldırıldı. Bir aydır önderliğimiz ile görüşme olmuyor, heyet önderliğimizin yanına gitmiyor. PKK devletin atacağı adımlar üzerinden kongreyi toplayacaktı. Biz kongreyi gündemden çıkardık. Kürt sorunu çözülmeden PKK böyle bir kongre yapmaz. Kürt kimliği tanınmadan, bu temelde
anayasa değiştirmeden ve Kürtlerin statüsünü kabul etmeden böyle bir kongreye asla toplayamaz.
Öcalan’ın bir taraf olarak resmen kabul edilmesi gerekiyor.”
7 Haziran 2015: Sert bir seçim kampanyasının ardından HDP yüzde 13 oyla barajı geçip 80 vekil
çıkardı. AK Parti yüzde 41’le birinci parti oldu ama tek başına iktidar olamadı.
12 Haziran 2015: Seçimlerden sonra Demirtaş’ın, Öcalan’ın çağrısıyla PKK’nin silah bırakabileceği açıklamasına KCK cevap verdi: “Şunu açıkça vurgulamalıyız ki, PKK’nin Türkiye’ye karşı silahlı mücadeleyi bırakma konusu ve bunun iradesi tamamen bize aittir. Şunu herkes bilmelidir ki HDP, PKK’nin
yasal partisi değildir. Dolayısıyla böyle bir çağrıyı HDP yapamayacağı gibi, mevcut İmralı koşullarında
bulunan Abdullah Öcalan’ın böyle bir çağrıyı yapması mümkün değildir. HDP’nin ve Öcalan’ın ‘silah
bırak’ çağrısı yapmasını beklemek ve bu yönlü dayatmalarda bulunmak çözümsüzlükte ısrardır ve
bunu da hareketimizin kabul etmesi mümkün değildir. Bu tutumumuz ne Öcalan’ı dinlememek ne
de HDP’nin politika yürütmesinin önünü almaktadır.”
26 Haziran 2015: Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD’nin Suriye‘nin güneyinde devlet kurma girişim-
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leri, Türkiye’nin askeri müdahalesi tartışmaları üzerine konuştu: “Tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli
ne olursa olsun, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin güneyinde bir devlet kurulmasına asla müsaade
etmeyeceğiz.”
29 Haziran 2015: Karayılan: “Açıkça söyleyeyim, eğer onlar Rojava’ya müdahale ederlerse biz
de onlara müdahale ederiz; o zaman Türkiye’nin tümü bir savaş sahasına dönüşür. Türkiye yetkilileri
halkımızın 6-7-8 Ekim’deki kalkışını unutmamalıdır. Halkımızın o büyük başkaldırısını, içinde geliştiği
ortamı uygun görmeyen Önder Apo’nun, ancak durdurabildiği iyi biliniyor. Açık ki bu halk böyle bir
müdahaleye müsaade etmez. Kısaca böyle bir müdahale kararı Türkiye için stratejik bir karar olur,
Kürt halkı için de yeni bir dönem başlamış olur. Biz bu konuda kimseye yalvaracak değiliz. Kendileri
bilir. Yaparlarsa Kürt halkı olarak elbette bizim de yapacaklarımız olur.”
11 Temmuz 2015: KCK barajları gerekçe göstererek ateşkesi bitirdiğini açıkladı: “Özgürlük hareketimizin titiz tavrı istismar edildi. Barajlar ve baraj yapımında kullanılan araçlar gerilla güçlerimizin
hedefinde olacaktır. Her tutuklama artık gerilla için bir misilleme nedeni olacaktır. Özgürlük Hareketimiz artık ateşkes tutumunun istismar edilmesini kabul etmeyecek, oyalama yaparak Kürt sorununu
çözümsüz bırakan politikalara karşı da tutumunu koyacaktır.”
14 Temmuz 2015: KCK Eş Başkanı Bese Hozat, Özgür Gündem gazetesine ‘Yeni Süreç: Devrimci
Halk Savaşıdır’ başlıklı bir yazı yazdı. Hozat ‘devrimci halk savaşı ve serhıldan’ çağrısı yaptı.
20 Temmuz 2015: Suruç‘ta Kobani‘ye gitmek için toplanan SDGH’li gençlerin açıklama yaptığı
sırada bir IŞİD’li canlı bomba kendini patlattı, 32 kişi hayatını kaybetti.
20 Temmuz 2015: Adıyaman’da PKK’liler ile askerler arasındaki çatışmada Uzman Onbaşı Müsellim Ünal şehit oldu.
20 Temmuz 2015: KCK Eş Başkanı Cemil Bayık halkı silahlanmaya ve tünel ve siper hazırlamaya
çağırdı: “Halkımız meşru savunma örgütlenmesini ve bilincini de geliştirmeli. Bu sadece askeri güçlerin büyütülmesi temelinde değil, halk olarak meşru savunmasını geliştirmeli. Tüm halkımız silah
almalı, bu temelde kendini eğitmeli ve örgütlemeli. DAIŞ ve sömürgeci tüm güçlerin her türlü saldırısına karşı köylerde, kentlerde, mahallelerde yer altı sistemi, tüneller, mevzi sistemi geliştirmeli.”
22 Temmuz 2015: Şanlıurfa‘nın Ceylanpınar ilçesinde görevli polis memurları Feyyaz Yumuşak
ve Okan Acar sabaha karşı yataklarında uyurken şehit edildi. Fırat Haber Ajansı’nda yer alan HPG
Basın İrtibat Merkezi’nden yapılan açıklamada şöyle dendi: “22 Temmuz günü bir Apocu fedai timi,
Suruç katliamına misilleme olarak bugün sabah 06.00 sularında Ceylanpınar’da iki polise karşı bir
cezalandırma eylemi gerçekleştirmiştir. BBC Türkçeden Mahmut Hamsici’ye açıklamalarda bulunan
Kandil’deki KCK Dış İlişkiler Sözcüsü Demhat Agit, Ceylanpınar’da iki polisin öldüğü saldırıyı PKK’nin
yapmadığını iddia etti. PKK’li Demhat Agit polislere yönelik saldırıyla ilgili soruları cevaplarken,
PKK’nin 2 polisi öldürmediğini iddia ederek şöyle devam etti: “Bunlar PKK’den bağımsız birimler.
Bize bağlı olmayan, kendi içlerinde örgütlenmiş olan yerel güçlerdir diye açıklandı. Bizim yaptığımız
bir şeyi üstlenmekle ilgili çekincemiz yok. PKK/HPG olarak yapılan bir eylem varsa bunun izahatı,
gerekirse özeleştirisi yapılır.”
22 Temmuz 2015: Adana’da Kalem-Der üyesi Ethem Türkben hamile eşi ve 3 çocuğunun gözleri
önünde DAEŞ’çi olduğu iddiasıyla öldürüldü.
23 Temmuz 2015: Diyarbakır’da trafik kazası ihbarına giden polis ekibine pusu kuruldu, polis
memuru Tansu Aydın saldırıda şehit oldu, 1 polis de yaralandı.
23 Temmuz 2015: Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Dağ Hudut Karakolu’na Suriye tarafındaki
IŞİD’çiler ateş açtı. Saldırıda Astsubay Yalçın Nane şehit oldu.
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24 Temmuz 2015: TSK’ye bağlı jetler Kuzey Suriye’de IŞİD, Kuzey Irak’ta PKK hedeflerine hava
operasyonu düzenledi. Bu 3 yıl sonra PKK’ye yapılan ilk askeri operasyon oldu.
26 Temmuz 2015: Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi’nde gözaltı işlemleri için bir binaya girerken
silahlı saldırıya uğrayan polis memuru Muhammet Fatih Sivri şehit oldu.
30 Temmuz 2015: Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde devriye görevi yapan polis aracına bir grup terörist tarafından silahlarla ateş açıldı, 1 polis memuru ve 1 vatandaş şehit oldu.
31 Temmuz 2015: Adana’nın Pozantı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırıda 2
polis memuru şehit oldu. Çıkan çatışmada 2 PKK’li terörist ölü ele geçirildi.
8 Ağustos 2015: Mardin’in Midyat ilçesinde devriye görevi yapan sivil polis aracına PKK’li teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.
10 Ağustos 2015: Şırnak Silopi’de zırhlı araca yapılan mayınlı saldırıda 4 özel harekat polisi şehit
oldu.
10 Ağustos 2015: Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde askeri personel dağıtımı yapan skorsky tipi
helikoptere düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 7 asker de yaralandı.
10 Ağustos 2015: İstanbul’da Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi’ne bombalı saldırı düzenlendi, Terörist ölürken, 3′ü polis 10 kişi de yaralandı. Sabah saatlerinde polis merkezine inceleme yapmak için
gelen uzman ekiplere teröristler tarafından ateş açıldı. 1 polis müdürü şehit düştü, 2 saldırgan çıkan
çatışmada ölü ele geçirildi.
28 Ağustos 2015: Lice ilçesinde, teröristlerin Diyarbakır-Bingöl karayolunun güvenliğini sağlayan
askerlere yönelik saldırısında 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
28 Ağustos 2015: Mardin’de polise ait zırhlı servis aracının geçişi sırasında PKK’li teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucunda 10 polis ve 6 sivil vatandaş yaralandı.
29 Ağustos 2015: Şanlıurfa’da, Balıklıgöl Devlet Hastanesi acil servisinden çıkan polis aracına
düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru şehit oldu.
3 Eylül 2015: Mardin Dargeçit’te yola yerleştirilen mayının PKK’lı teröristlerce patlatılması nedeniyle 4 özel harekat polisi şehit oldu.
4 Eylül 2015: Tunceli çarşı merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Şehit Nahit Bulut
Polis Karakolu’na PKK’li teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonrası çatışma çıktı. Çatışmada 2
PKK’li terörist öldürüldü.
6 Eylül 2015: PKK’nin Dağlıca’da düzenlediği saldırıda 16 asker şehit oldu.
6 Eylül 2015: Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, PKK’nin gençlik yapılanması YDG-H’lilerin açtığı hendeği kapatmak için operasyon yapan polise roketli saldırı yapıldı. Saldırıda 2 özel harekat polisi şehit
olurken 3 polis yaralandı.
8 Eylül 2015: PKK’nin Iğdır’da polisleri taşıyan servis minibüsüne düzenlediği 1 tonluk bombalı
saldırıda 13 polis şehit oldu.
Eylül 2015: PKK saldırıları sonucu Hakkari ve Iğdır da toplam 30 asker ve polis şehit oldu.
Azerbaycan devleti bu olaydan sonra 3 günlük milli yas ilan etti.
Eylül 2015: PKK’ya yönelik hava harekatında 40 terörist öldürüldü.
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Eylül 2015: HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma açıldı.
Eylül 2015: Şırnak’ın Cizre ilçesinde 8 gün süren sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
10 Eylül 2015: PKK’nin Tunceli’deki saldırısında 1 polis şehit oldu.
13 Eylül 2015: PKK’nin Şırnak’ta polislere dönük saldırısında 2 polis şehit oldu.
13 Eylül 2015: PKK’nin Diyarbakır’da polislere yönelik roketatarlı saldırısında 1 polis şehit oldu.
15 Eylül 2015: Hakkari-Van karayolunda polis aracının geçişi sırasında PKK’liler yola önceden
döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirdi, olayda 2 polis şehit oldu.
16 Eylül 2015: Mardin’in Nusaybin ilçesinde zırhlı polis aracına PKK tarafından bombalı saldırı
düzenlendi biri komiser 3 polis şehit oldu.35

TERÖRÜN SONA ERDİRİLMESİ VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN
GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN
Kanun No. 6551
Kabul Tarihi: 10/7/2014 Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için yürütülen çözüm sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Uygulama, izleme ve koordinasyon
MADDE 2 - (1) Hükümet, çözüm süreci kapsamında aşağıdaki hususlarda gerekli çalışmaları
yürütür.
Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki,
sosyoekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla
bağlantılı konularda atılabilecek adımları belirler.
Gerekli görülmesi hâlinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar yapılmasına karar verir ve bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi,
kurum veya kuruluşları görevlendirir.
Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini
için gerekli tedbirleri alır.
ç) Bu Kanun kapsamında yapılan çalışmalar ile alınan tedbirlere ilişkin kamuoyunun doğru ve
zamanında bilgilendirilmesini sağlar.
Alınan tedbirlere ilişkin uygulama sonuçlarını izler ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar.
Gerekli mevzuat çalışmalarını yapar.
Yetki ve sekretarya
35 Vikipedi, özgür ansiklopedi
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MADDE 3 - (1) Bakanlar Kurulu, ‘çözüm süreci’ne ilişkin gerekli kararları almaya yetkilidir.
(2) ‘Çözüm süreci’ kapsamında yapılan çalışmaların koordinasyonu ve sekretarya hizmetleri
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından yürütülür.
Kararlar ve yerine getirilmesi
MADDE 4 - (1) Bu Kanun kapsamında verilen görevler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirilir.
(2) Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki görevleri
yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz.
Yürürlük
MADDE 5 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
..
Aslında ‘çözüm süreci’, Cumhuriyet tarihimizin en büyük projesi olarak ele alındı. Misak-ı milli
sınırlarına bile rıza gösterilmemiş bu millet, 20 milyon metre kareye yaklaşan bir vatandan kopartılmış, anayurdumuz olarak kabul edilen küçücük bir yarım adaya hapsedilmişti. Bu küçük toprak
parçasında bile rahat yaşamasına müsaade edilmiyordu. Sürekli sağcı/solcu diye, alevi/ sunni diye,
Türk/Kürt diye ayrıştırıp bir birlerini kırdırmaya çalışıyorlardı.
1980 darbesi gerçekleştirildikten sonra Türk/Kürt ayrımcılığı körüklendi. PKK terör örgütü eliyle
yeni bir savaş başlatıldı. Türkiye yatırımlarından, hatta ekmeğinden kısarak varını yoğunu bu mücadeleye ayırıyordu. Sürekli IMF’ye borçlandırılan ülkemizin bu kirli oyunla 50 bine yakın insan kaybının yanısıra 400 milyar dolara yakın kaynak kaybı oldu.
‘Barış süreci’nin asıl hedefi bu kirli oyunu bitirmekti. Dış güçlerin tezgahı bozulacak, Türk/ Kürt
kardeşliği tesis edilecek ve Türkiye artık yoluna devam edecekti. Buna tahammül edemeyen dış güçler bir kez daha düğmeye bastılar. FETÖ/PDY dedikleri iç düşmanı harekete geçirerek Türkiye’nin
barışa giden yolunu bir kez daha tıkamaya çalıştılar.

Milli İstihbarat Teşkilatı hedefe kondu
Barış sürecinin devam ettiği günlerde MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a yönelik baskı ve operasyonların arttığı izlenmişti. İçerde FETÖ/PDY’ye yakın yayın organları ona saldırırken dışardan da İsrail
saldırılarını sürdürüyordu.
Gülen grubu, Fidan’ın yasaları hiçe sayarak PKK ile görüşmeler yaptığını ileri sürüyordu. İran ile
ABD arasında devam eden nükleer müzakerelere Türkiye adına katılan isim Hakan Fidan’dı. İsrail ise
bu görüşmelerde Hakan Fidan’ın, İran’a bilgi sızdırdığını iddia ediyordu.
Örgüt ile Türkiye arasında Oslo’da bazı görüşmelerin yapıldığı daha sonra bu görüşmelerin durduğu kamuoyuna yansımıştı.
Gerçekten de içerde devletin başlattığı ‘Çözüm Süreci’nin en verimli bir evresinde birdenbire
Habur krizi patladı. Peşinden sözde ‘eylemsizlik’ içinde olan PKK, Reşadiye’de saldırı gerçekleştirdi.
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Onun peşinden de Uludere olayı patlak verdi. PKK’nin birileri tarafından kurgulandığı ve barış sürecini ortadan kaldırmak için saldırılara başladığı açık bir gerçekti.
İşte o günlerde Akşam gazetesi ulaştığı bir haberi kamuoyuyla paylaştı. PKK’nin kurucu isimlerinden ve örgütün Kandil’deki liderlerinden Mustafa Karasu’nun örgüte ait bir sitede yayınlanan
röportajıydı söz konusu haber. Tek taraflı bir bakış açısını yansıtsa da, Akşam’ın yayınladığı söyleşi,
varlığı tartışılan Oslo görüşmeleri hakkında önemli ipuçları veriyordu. Akşam’ın yayınladığı ve örgüte
yakın sitede yer alan röportaj:
Oslo görüşmeleri çok tartışıldı. Ne zaman, nerede başladı? Buna kim-kimler öncülük etti?
Neden Oslo?
Oslo görüşmeleri resmi olarak 2008 Eylül’ünde başladı. Ama önceden dolaylı görüşmeler var.
Aracılık yapan, uluslararası bir kurumdur. Dolayısıyla bazı büyük devletlerle ilişkili olma olasılığı da
vardır. Görüşmeler Oslo’da olduğu için Norveç Devleti’nin de bilgisi dâhilinde olduğunu söylemek
gerekir. Türk devleti ve PKK arasındaki ilk görüşme Eylül 2008’de yapıldı. İkincisi ya da üçüncüsü Mart
2009’da yapıldı. Seçimlerden sonra mayısta da görüşmeler oldu. Daha sonra temmuzda görüşmeler
oldu. 2009 yazındaki Oslo görüşmeleri, aynı zamanda Önder Apo’nun bir Yol Haritası hazırlayarak
devlete sunduğu sürece tekabül ediyordu. O zaman MİT Müsteşar Yardımcısı ekibiyle geliyordu.
Daha sonra 2009 Ağustos’unda, ‘yol haritası’nın devlete verildiği süreçten sonra Hakan Fidan da
görüşmelere katıldı. O zamanlar Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı/Başbakan Temsilcisi olarak görüşmlere katılıyordu. Önder Apo, 22 Ağustos’ta ‘yol haritası’nı sundu. Buna hiçbir cevap verilmediği
gibi sonraki ilk Oslo görüşmelerinde ‘yol haritası’nın verilmeyeceğini söylediler.
Barış grupları bu süreçte ‘hareket’in görüşlerini kamuoyuna aktaracaktı. Hatta Meclis’e bile gidip hareketin düşüncelerini aktarabilecekleri söylenmişti. Öyle bir şey planlanmıştı. Ama
Habur’da milyonlar ovalardan kasabalardan yollara dökülüp barış gruplarını karşılayınca, aynı
29 Mart seçimlerinden sonraki tepkiyi gösterdiler.
Sizden Oslo görüşmelerinde kimler yer aldı, kimlerle nasıl görüşüldü?
2006’dan beri olgunlaşan bir durumdu. Yani İki-üç yıla dayanan öncesi var. Oslo görüşmesine
heyet olarak Sozdar arkadaş, Avrupa’dan KNK Üyesi ve Diplomat Adem Uzun arkadaş ile yine dış
ilişkilerden sorumlu ve aynı zamanda KCK Yürütme Konseyi Üyesi olan Zübeyir Aydar arkadaş katılıyordu. Zaman zaman Remzi Kartal arkadaşımız da görüşmelere katıldı. Birkaç görüşmeden sonra da
(3. Görüşme ile birlikte) Sabri Ok arkadaş da görüşmelere katıldı. En son iki üç görüşmeye ben katılmadım. Sabri arkadaş katıldı. Onlar (devlet tarafı) beş-altı kişilik bir heyetle geliyorlardı. ’Biz her şeyi
bilemeyiz, devletin farklı kurumları var’ diyerek çözüm adına somut yaklaşımlar içine giremediler.
Devletin taahhüt altına girmesinden ziyade, daha çok bizden istenen, ateşkes olsun ortam sağlansın,
ortam sağlanırsa devlet bazı şeyleri yapar, gibi taleplerde bulunuyorlardı.
Oslo ve İmralı’da gerçekleşen görüşmelerde Öcalan ile mesaj alışverişiniz nasıl oluyordu?
O dönem heyet geliyordu, mektuplarını getiriyordu. Biz de o heyetle toplantının sonuçlarını
gönderiyorduk. Bazen daha geniş yazılarak, bazen de daha kısa yazılarak görüşme sonrası notlar
gönderiliyordu. O süreçte aracılar da mektuplar götürüp getiriyorlardı. Dediğim gibi uluslararası bir
kurum aracılık yapıyordu. Zaten hemen hemen her görüşme öncesi o aracılar, hem gidip Türk devleti
ile hem de bizimle görüşüyorlardı. O trafik herhangi bir aksamaya uğramadan 2011’in yazına kadar
sürdü.
İngiltere’nin garantör devlet olarak görüşmelerde yer aldığı basına yansıdı, bu doğru mu?
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Biz böyle bir şeyi kesin söyleyemeyiz. O görüşme heyetinin içinde İngiliz kökenliler de vardı. Başka kökenliler de vardı. Hatta görüşmeye katılan Asya kökenli de vardı. Ama garantörlük gibi herhangi
bir durum yoktur. Yani öyle bir şey olmadı.
Oslo’da ya da İmralı’da kaç protokol hazırlandı? Devlet neden imzalamadı?
Bu protokolleri Önderlik hazırladı. Yani Oslo görüşmeleri sürecinde en son görüşmelerde de
arkadaşlar Önderliğe bilgi veriyorlar. Bütün görüşmelerin sonucunda üç protokol hazırladı. Sanırım
2011’in Nisan ayında bize geldi. Biz her üç protokolü de uygun gördük, onayladık. Sadece bir-iki
maddesinde değişiklik yaptık, eklemeler yaptık. Temelde üç protokol vardı, Anayasal çözüm, barış
ve hakkikatleri araştırma protokolüydü. Yani geçmişte yaşanan cinayetleri araştıran bir komisyon da
kurulacaktı.
12 Haziran 2011 seçimlerinden önce Oslo’da bir görüşme daha olacaktı. Fakat o görüşme olmadı. Devletin hazır olmadığı söylendi. Seçimden önce olması gereken görüşme olmadı ve zaten
seçimden sonra da hiç görüşme olmadı. Oslo görüşmeleri seçimden önce bitti. Önderliğin sunduğu protokolleri hükümetin de kabul etmeyeceği belli oldu. Hükümetin o görüşmeleri onaylamadığı
aracılar vasıtasıyla duyuruldu. Aracılar geldiler, devletin bu protokollerin altına resmi olarak imza
atmayacaklarını, söylediler.
Oslo görüşmelerinde masayı devirenin PKK olduğu söyleniyor. Silvan’da gerçekleşen olay örnek gösteriliyor. Masayı siz mi devirdiniz?
Görüşmeler 4 yıla yakın sürdü. Herhalde sekiz-dokuz görüşme olmuştur. Sonuç çıkmayınca
2010’un 31 Mayıs’ında 4. Mücadele Dönemi dediğimiz Devrimci Halk Savaşı sürecini başlattık.
Öcalan seçimden önce tekrardan AK Parti’ye bir şans tanıdı. Önderlik 2011 seçimlerinden sonra
Meclis’in devreye girmesini ve komisyonların kurulmasını istedi. Kendisinin önünün açılmasını söyledi. Ama AK Parti 2011 seçimlerinden sonra kendisini güçlü görünce, Oslo görüşmelerine artık katılmadı, ciddiye almadı. Silvan olayı bahanedir.36
Daha sonra Oslo görüşmelerinin ses kayıtları basına servis edildi. Ve bu kayıtlar üzerinden MİT
Müsteşarı Hakan Fidan’a yönelik yıpratma kampanyaları özellikle FETÖ/PDY medyasında sistematik
olarak hız kazandı. Türkiye gazetesi yazarlarından Yıldıray Oğur 2 Şubat 2015 tarihinde köşesini bu
konuya ayırdı. Oğur, olayların kronolojik analizini yaptığı yazısında Oslo görüşmelerini sızdıran grubun emniyet içerisindeki PDY’nin (Paralel Devlet Yapılanması) işi olduğu sonucuna ulaşmıştı.
Oğur’un yazısında söylediklerine bakalım:
Bir ‘sızıntı’ hikâyesi: Oneminute, Devlet-PKK arasındaki, Oslo görüşmeleri olarak bilinen müzakere sürecindeki toplantılardan birinin ses kaydını Vimeo video paylaşım sitesine yükleyen kullanıcının adı.
Hakkında bildiğimiz bundan ibaret.
Eğer 13 Eylül 2011 günü Dicle Haber Ajansı (DİHA), bu ses kaydını haber yapmasıydı, kimsenin
milyonlarca video içinde duran bu kayıttan haberi olmazdı. Haberin yapılış hikâyesi de çok tuhaftı.
Hatırlayalım. Önce PKK’ye yakın DİHA ses kaydını ve dökümünü haberleştirip abonelerine geçti. Sonra kayıt kısa bir süre DİHA mahreçli olarak PKK’ye yakın Fırat Haber Ajansı’nda da haber oldu.
Bir süre sonra DİHA, sanal saldırı sonucu haberin siteye girdiğini belirterek, haberini geri çekti ve
abonelerinden özür diledi. Bunun üzerine Fırat Haber Ajansı da haberini geri çekerek, şu açıklamayı
36 http://www.aksam.com.tr/siyaset/pkk-ilk-kez-acikladiosloda-neler-oldu/haber-199057
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yaptı: ‘Haber DİHA yetkililerinin, haberin kendilerine ait olmadığı yönündeki uyarısıyla yayından kaldırıldı. Okuyucularımızdan özür dileriz.’
Hadi diyelim ki DİHA’nin sitesi hacklendi ve uzun bir süre haber orada bir şekilde kaldı. Peki,
böylesine kritik bir sızıntı örgüte danışılmadan, sorulmadan mı Fırat Haber Ajansı’nda da haber yapılmıştı? Tuhaf.
Ama ses kaydının yer aldığı videoyu yükleyenlerin bunun bağıra çağıra PKK’nin ya da PKK yanlısı
birilerinin işi gibi göstermek istemesi de bir o kadar tuhaftı.
‘Oneminute’ tarafından Vimeo’ya yüklenen ses kaydı, pek sık kullanılmayan Kongra-Gel bayrağıyla açılıyordu. 2003’te PKK yerine kurulan Kongra-Gel Brüksel merkezli bir yapı.
Sanki biri, bu sızdırmanın Brüksel’deki Kongra-Gel yetkilileri tarafından gerçekleştirildiğini söylemeye çalışıyordu. Zaten sızdırılan görüşmede masada sesi duyulanlar arasında, Brüksel’deki Kongra-Gel yapılanmasında yöneticilik yapan Zübeyr Aydar ve bağlantılı KNK (Kürdistan Halk Meclisi) yöneticisi Adem Uzun da vardı.
Tuhaflıklar bunlarla sınırlı değil. Ses kaydını siteye yükleyen kişi, videosuna başlık olarak
‘Erdoğan’ın içyüzü Erdoğan’ı yakacak’ı seçmişti.
Şayet, PKK tarafından yüklendiyse, fazla iç politikaya, Erdoğan’a oynayan bir başlıktı bu. Videonun altına yazılan ise örgüt jargonuna daha yakın şeylerdi: “KCK Heyeti ile devlet heyeti arasında yapılan görüşmelere ait kayıtlar, Kürt halkına ve gerilla güçlerine karşı vahşi bir savaşa girişen Erdoğan
ve AK Parti hükümetinin Türkiye toplumuna söylediği yalanları ve ikiyüzlü karakterini ortaya çıkardı.”
Hakan Fidan’ın konuşmalarının ağırlıklı olduğu 47.05 dakikalık ses kaydının diğer ilginç bir tarafı
ise video kaydının arasına yerleştirilmiş yönlendirici başlıklar. 2011’de izlediğimizde pek ilginç gelmeyen o başlık tarzını, 17/25 Aralık’tan sonra internete yüklenen tapelerin hepsinde görmüş olmak
dört yıl sonra tabii başka gözle bakmaya neden oluyor.
O ara başlıkları da şöyle bir hatırlayalım: “Barışın önündeki tek engel AK Parti’nin Türkiye toplumuna karşı ikiyüzlülüğü ve korkaklığıdır.”, “Merkezi koordinatör ülkenin zorlamasıyla başlayan açılımı
kendi projeniz olarak sunmadınız mı?”, “Görüşmelerde taleplerimizin meşruluğunu kabul etmediniz
mi’, ‘Önderlikle aramızdaki iletişim kanallarının açık tutulacağını kabul etmediniz mi?”, “Demokratik
özerkliğin önünü açmak için bize söz vermediniz mi?”, “Önderliğin kıymetini takdir etmediniz mi?”,
“KCK’lilerin serbest kalacağının güvencesini vermediniz mi?”
İlk ikisi dışındakiler AK Parti’yi sıkıştırmak için PKK’dan çok, MHP’nin de sorabileceği sorular
bunlar. Ayrıca kayıtta, eğer PKK sızdırsa muhakkak çıkaracağı, örgütün hoşuna gitmeyecek yerler
olduğunu da ekleyelim.
Peki, ses kaydı sızdırılan bu görüşme ne zaman yapılmıştı?
Ses kaydında Habur Olayı (Ekim 2009), Reşadiye Baskını’ndan (Aralık 2009) geçmiş zaman kipiyle bahsedildiğine, Newroz’a giden süreçte bir girişimden gelecek kipiyle bahsedildiğine ve Hakan
Fidan Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olarak takdim edildiğine göre (MİT’e müsteşar yardımcısı
olarak atanma haberleri 16 Nisan 2010’da çıkmış) en muhtemel tarihler Ocak, Şubat, Mart 2010.
Tahmini zaman aralığını biraz daha daraltabiliriz. Görüşme, 4 Mart 2010’dan da önce bir tarih
olmalı. Çünkü o gün Belçika polisi Brüksel’deki Kongra-Gel binasını, Roj Tv’yi basıp o masada oturan
Kongra-Gel Başkanı Zübeyr Aydar ve Adem Uzun’un da aralarında olduğu pek çok ismi gözaltına
almıştı. Haberlere göre Zübeyr Aydar ve Remzi Kartal 25 Mart’a kadar gözaltında kalmışlar. Adem
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Uzun’un ne zaman bırakıldığı ile ilgili bir bilgi yok...
Ses kaydıyla ilgili bilgilerimiz bu kadar. Cumhurbaşkanı ve Başbakan bu sızdırmanın arkasında
paralel devlet olduğunu defalarca söyledi. PKK’den da benzer açıklamalar geldi.
Dört yıl sonra ilk kez biri ses kaydını kimin kaydettiği ve sızdırdığı konusunda isim verdi. Durup
dururken bu ismi veren kişi de ilginç ve önemli. Emniyet İstihbarat Dairesi’nin eski başkanı Ömer
Altıparmak.
İzmir’de gözaltına alınan polislere desteğe giden Altıparmak, ‘paralel devlet’ iddialarının merkezindeki en kritik isimlerden biri. Görevden alındıktan sonra İdris Naim Şahin’in partisinden siyasete
de girmiş. Ergenekon’dan, Balyoz’dan tutuklanmış askerler, polisler, yıllarca hapis yatan İlker Başbuğ,
Hanefi Avcı gibi devletin sırlarına hakim isimlerin yapmadığı bir şeyi yapıp, görevi icabı bildiklerini
intikam için kullanmaktan çekinmemiş Altıparmak ve dört yıl sonra bu sızdırmayla ilgili ilk kez bir ismi
telaffuz etmiş:
“Anayasal düzen üzerinde pazarlık yapılıyor. Özerklik hususunda terör örgütü mensupları ve hakem devletin mevcudiyetinde tartışmalar yürütülüyor. Bu, Anayasa’mıza ve yasalarımıza da aykırı
bir husus. Bu hususu Oslo görüşmelerini, hatırlarsanız katılanlardan biri de Sabri Ok’tu. Geçenlerde,
‘Kürdistan’dan Türk polisi ve askeri çekilsin.’ diyen adamdı, masanın bir tarafında oturan. Öbür tarafta Adem Uzun diye dışişlerinden sorumlu bir adamı vardı PKK’nİn. Maalesef meslek acemiliği mi
dersiniz ne derseniz deyin, Oslo’da yapılan tüm görüşmeleri terör örgütü PKK’nİn Adem Uzun denilen adamı üstündeki dinleme cihazıyla birebir kaydetti ve bunu terör örgütünün internet sitelerinde
yayınladı. Birileri döndü bunu polisin üzerine atmaya çalıştı. Terör örgütü mensupları tarafından kaydedilmiş ve devleti zora sokmak için internet sitelerinde yayınlanan hususu bize yormaya çalıştılar.”
Peki gerçek hikâye ne?
İşe ses kaydını yeniden dinlemekle başlayalım. Hemen ilk dakikalardan itibaren kayıttan gelen
kumaşa, zemine sürtünme seslerini herkes duymuş olmalı. Görüşme tutanaklarındaki bazı ifadelerden bu görüşmelerin ses kaydının resmen alındığı anlaşılıyor. Bu kayıtların iki tarafa verildiği. Ama
bizim duyduğumuz kayıtta, sesi kaydeden cihazın mikrofonunun kumaşa sürtünme sesleri bunun
amatör bir çekim olduğunu düşündürüyor. Bu sürtünme sesleri bazen, üzerindeki kişinin hareketiyle
de artıyor Bu da bu kaydın resmî değil, masadakilerden birinin üzerindeki bir kayıt cihazıyla yaptığı
gizli bir kayıt olduğunu düşündürtüyor.
Parçaları birleştirelim.
4 Mart 2010 tarihine yeniden dönmeliyiz. Brüksel’de masada oturan Zübeyr Aydar ve Adem
Uzun’un Türk polisiyle koordineli bir operasyonda Belçika polisi tarafından gözaltına alınıp, ofislerinin arandığı tarihe.
Neredeyse ses kaydı sızdırılan son Oslo görüşmesinden (ki bu görüşmenin Oslo’da yapılmadığı
da biliniyor) hemen sonra olmuş bu operasyon.
Brüksel’deki zamanlaması manidar bu operasyonun neden yapıldığı, neler bulunduğu belirsiz.
Çünkü bir süre sonra herkes serbest kalmış. Brüksel’deki PKK faaliyetleri de hiçbir şey olmamış gibi
(ROJ Tv’nin adını değiştirmesi dışında) devam etmiş.
var.

Ama Ankara’ya göre bu operasyonla Oslo kayıtlarının sızdırılması arasında doğrudan bir ilişki
Evet, ses kaydını duyduğumuz Oslo görüşmesini kaydeden kişi Adem Uzun’du. Ama bunu,

68

Batının  keskin kılıcı: Doğudan gelen sözde molla

PKK’den habersiz olarak yapmıştı. 4 Mart 2010 günü Belçika polisi Adem Uzun’u gözaltına alırken bu
ses kaydına da el koydu. Daha sonra Belçika polisi, bu ses kaydını Türk polisine ulaştırdı.
Daha önce Sabah gazetesinde çıkan bir habere göre bir polis ya da istihbaratçı bizzat Türkiye’ye
gelerek bu kaydı teslim etti. Bunu neden yaptığı sorusunun cevabı meçhul. Ankara’ya göre bu kaydı
internete sızdıran da polis, yani FETÖ/PDY…
İnternete düşen ses kaydı bir yıl sonra başka bir adreste daha bulundu. Polis, 13 Ocak 2012 günü
17 ilde 123 adrese birden yapılan KCK operasyonunda aranan BDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda Oslo
kayıtlarını bulduğunu açıkladı.
Peki, biz bunu ne zaman öğrendik? 7 Şubat 2012’de MİT müsteşarı KCK soruşturmasında sanık
olarak ifadeye çağrıldığında...
Hakan Fidan aleyhine olan deliller arasında bu ses kayıtları da bulunmaktaydı.
Neden sorularının cevabını hâlâ vermedik. Neden Adem Uzun görüşmeyi kayda aldı, neden
Belçika polisi, Türk polisine Oslo ses kayıtlarını verdi? Ve neden polis Hakan Fidan’ın katıldığı ilk Oslo
görüşmesinin kaydını internete sızdırdı?
Bir cevabımız henüz yok.
Belki küçük bir kronoloji herkese bir fikir verir. Tekrar başa dönelim:
Ses kaydını sızdıran hesabın adı Oneminute idi.
29 Ocak 2009 Erdoğan, Davos’ta ‘one minute’ çıkışını yaptı.
Ocak-Şubat 2010 Hakan Fidan Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olarak ilk kez Oslo görüşmelerine katıldı.
4 Mart 2010 Brüksel’de Adem Uzun ses kayıtlarıyla birlikte gözaltına alındı.
10 Nisan 2010, Hakan Fidan ABD’deki İran Nükleer görüşmelerinde Türkiye’nin Şerpa’sı olarak
katıldı.
16 Nisan 2010 Hakan Fidan MİT Müsteşar Yardımcılığına getirildi. 24 Mayıs 2010 Hakan Fidan
MİT Müsteşarı oldu.
31 Mayıs 2010 İsrail Mavi Marmara gemisine saldırdı.
Haziran 2010 Haaretz’de Mossad’ın Hakan Fidan’dan rahatsızlığıyla ilgili haberler çıktı.
1 Ağustos 2010 İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Hakan Fidan’ın İran’a bilgi sızdırma ihtimalinden bahsetti.
6 Haziran 2011 Öcalan, barış konseyleri kurma konusunda hükümetle anlaştıklarını açıkladı. 12
Haziran 2011, AK Parti yeniden tek başına iktidara geldi.
14 Temmuz 2011, PKK, ‘Silvan saldırısı’nı yaptı. 13 Eylül 2011, Oslo ses kaydı internete düştü.
22 Kasım 2011, Öcalan’ın avukatlarına KCK operasyonu düzenlendi. Polis örgütün bütün mail
trafiğini ele geçirdi. (Belki sızıntının DİHA’ya haber olmasında bu mailleri kullandı.)
26 Kasım 2011, Başbakan Erdoğan ameliyat oldu.
25-26 Kasım 2011, başbakanın ofislerine dinleme cihazları yerleştirildi.
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28-29 Aralık 2011, MİT, başbakanın ofislerindeki dinleme cihazlarını buldu.
28 Aralık 2011, gecesi Uludere Katliamı yaşandı. Hemen ardından ‘’paralel devlet yapılanması’
çevreleri suçu MİT’e atan haberler yaptı.
13 Ocak 2012, Polis, KCK operasyonunda Diyarbakır BDP binasında Oslo ses kayıtlarını ve protokollerini buldu.
7 Şubat 2012, Hakan Fidan KCK’den sanık olarak ifadeye çağrıldı. Ben cevabımı buldum.37
Barış sürecinin başlangıcı olarak kabul edilen Oslo görüşmelerinin yabancı bir ajan tarafından
FETÖ’cü polisler’e servis edildiğine dair Sabah gazetesinde de bir haber yayınlandı.
Sabah gazetesinde yer alan haberde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın 7 Şubat 2012’de şüpheli
sıfatıyla ifadeye çağrıldığı KCK soruşturmasında yer alan ‘Oslo Görüşmeleri’ tapelerinin yabancı bir
ajan tarafından servis edildiği öne sürülmüştü. Dershane tartışmasıyla başlayan AK Parti-FETÖ/PDY
gerilimi sürerken, Sabah gazetesinin gündeme taşıdığı haber ilginçti. Gazetenin haberinde kamuoyuna yansıyan Oslo görüşmelerinin, devlet içinde yuvalanan ‘paralel yapı’ya yabancı bir ajan tarafından
servis edildiğinin öne sürüldüğü belirtiliyordu. ‘Oslo tapeleri yabancı ajandan’ başlıklı haber şöyleydi: Oslo’daki görüşmenin ses kayıtları, yabancı bir istihbaratçının getirdiği hard diskin içinde paralel
yapıya teslim edildi. Bu disk de Diyarbakır BDP’de yapılan aramada bulunmuş gibi yapıldı.
MİT krizini başlatan dosyadaki iddialar çok ağırdı. ‘Çözüm süreci’ için atılan her adım PKK terör
örgütüne yardım gibi yansıtılıyordu. İmralı’daki görüşmelerin ‘Kozmik Oda’ bilgilerine de ulaşan savcı
‘devlet sırrı’ niteliğindeki görüşmeleri de dosyada delil olarak gösteriyordu.
7 Şubat iddiaları
Suç tarihi: Özel Yetkili Savcı Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya’nın hazırladığı dosyada suç tarihi 1984 ile 2012 tarihleri arasını kapsıyordu. (PKK terör örgütünün kuruluşundan itibaren)
Suçlama: 5 MİT mensubu hakkında; PKK-KCK terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek, isteyerek yardım etme ve soruşturmanın gizliliğini ihlal etme iddiası
bulunuyordu. MİT mensupları terör örgütünün kuruluşundan ‘çözüm süreci’ne kadar geniş bir yelpazede birçok konuda ayrı ayrı suçlanıyordu.
‘Kozmik’ görüşmeler
PKK-KCK terör örgütünün tarihinin özetlendiği soruşturma dosyasında, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla yaptığı görüşme tutanaklarına, görüşme sonrasında avukatlar ile Kandil arasında yaşanan
e-mail trafiğine de yer verildi. Kanlı bir sürecin sonlandırılması için yapılan görüşmeler ‘özel yetkili’
savcılar tarafından terör örgütüne yardım olarak nitelendirildi. İmralı’daki görüşmelerin ses kayıtları
da savcının sürdürdüğü yazışmalar sonrasında dosyaya konulmuştu. Gizli yürüyen bu süreçte devlet
sırrı niteliğindeki belgelere de ulaşılmış, ‘İmralı’daki kozmik tutanaklar’ artık özel yetkili ellere geçmişti. Dosya açıldıkça taşlar yerli yerine oturuyordu. Dosyanın önemli dayanaklarından biri, halen
gerçekliği tartışılan dijital bir delildi. 13 Ocak 2012 tarihinde BDP Diyarbakır İl Teşkilatı’nda yapılan
aramada ele geçirilen bir hard diskten söz ediliyordu. Bu dökümanda, Müsteşar Hakan Fidan ve
eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş’in PKK’nin Avrupa’daki bazı yöneticileri ile yaptığı görüşmelere
yer veriliyordu. Aslında olayın gerçek yüzü farklıydı. İl Başkanlığı’na düzenlenen operasyondan kısa
bir süre önce Türkiye’ye yabancı (Avrupalı) bir istihbarat servisinin elemanı giriş yapmıştı. Takipte
olduğundan habersiz olan ajanın, paralel yapıyla çalıştığı sonradan anlaşılan istihbaratçı polislerle
37 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/yildiray-ogur/584624.aspx
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gizlice buluştuğu ve yurtdışından getirdiği ‘hard diski’ teslim ettiği belirlendi. Teslimat sonrası, terörle mücadelede görevli polislerin düzenleyeceği operasyona da önden malzeme oluşturulmuştu.
Hard diskin içeriği operasyondan önce basına sızdırıldı. DİHA isimli ajansın veri tabanına dışarıdan
yüklendiği açıklandı. Ancak, bu dijital kayıt Diyarbakır BDP İl Başkanlığı’nda yapılan baskında kasada
bulunmuş olarak kaydedildi. ‘Çözüm süreci’ için yapılan ‘Oslo Görüşmeleri’ sekteye uğratıldı. Görüşmeler daha sonra İmralı üzerinden devam ettirildi. Savcılık, MİT hakkında açılan tüm dosyaları bir
araya topladı. 7 Şubat soruşturması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 20 ihbarcının dilekçesi üzerine açılan soruşturmayla birleştirildi. Birbirleriyle bağlantısı olmayan dosyaları aynı merkezde bir araya ge- tiren savcılık, tek hamleyle büyük bir operasyon gerçekleştirmeyi hedeflemişti.
Bir yandan ‘çözüm süreci’nin başlaması diğer yandan “MİT’in dış istihbarat ağının” güçlendirilmesi,
stratejik birimler kurulması, nitelikli eleman takviyesi, MİT’in bölgedeki ağırlığının artması, büyük
güçlerin dikkatinden kaçmadı. Özellikle istihbaratta dışa bağımlılığın azalması, içeride istihbaratın
tek çatı altında toplanması girişimi, yerleşik kalıpları bozmuştu. Eş zamanlı olarak dış basında MİT’i
hedef alan yayınların başlaması, bu haber ve yorumlara Müsteşar Fidan’ı karalama kampanyalarının
eklenmesi ise Ankara için artık sürpriz değildi.
Tam o sırada Uludere!
Böcek olayının ardından 28 Aralık 2011 tarihinde, Türkiye dramatik bir olayla sarsıldı. Uludere’de, Kuzey Irak’a kaçağa giden bir grup vatandaş, terörist değerlendirmesi ile savaş uçaklarınca
bombalandı. 35 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Ve o anda, “yanlış istihbarat MİT’ten” tartışması başlatıldı. MİT’in, eski tarihli bilgi notları, güncel rapor gibi habere dönüştürüldü. Bunun üzerine MİT,
“28 Aralık 2011 tarihinde hayatını kaybeden 35 vatandaşımız ile ilgili olabilecek grup, yer, tarih, sayı
ve geçiş güzergâhlarına ilişkin teşkilatımızca herhangi bir istihbarat paylaşımı gerçekleştirilmemiştir.”
açıklamasında bulundu. Uludere olayını soruşturan Genelkurmay Askeri Savcılığı ise 6 Ocak 2014
tarihinde ‘takipsizlik kararı’ verdi. Kararda; TSK personelinin TBMM ve Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde kanunun emrini icra kapsamında kendilerine verilen görev gereklerini yerine getirdikleri,
görevi yerine getirirken kaçınılmaz hataya düştükleri, eylemleri hakkında kamu davası açılmasını
gerektiren sebep bulunmadığı belirtildi.
MİT’e yeni vizyon: Kuruluş tarihi 6 Ocak 1927 olarak kabul edilen Milli İstihbarat Teşkilatı, 85’inci
yıldönümü için oldukça kapsamlı etkinlikler düzenlemişti. Devletin zirvesi, medya ve eski teşkilat
mensupları için ayrı ayrı programlar hazırlanmıştı. Ancak, MİT’in 85. kuruluş yıldönümü, Uludere’nin
gölgesinde başladı. Medyanın davetli olduğu programda Müsteşar Fidan, ‘Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulduğunu açıkladı. Daha derinlemesine, tek merkezden koordinasyona
yönelik emniyet, Genelkurmay ve bakanlıkların içinde olduğu bir mekanizma kurulduğunun altını
çizdi. Bu kurulun içinde MİT Müsteşarı’nın yanı sıra, MASAK gibi kurumların da görev alacağını ifade
etti. İstihbaratın bu kuruldan ilgili birimlere dağıtılacağını vurguladı. Bu sırada önemli bir gelişme
daha yaşandı. Genelkurmay bünyesindeki Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı (GES) da
MİT’e devredildi. Teşkilat ayrıca, ‘Özel Operasyon Birimi’ adı altında yeni bir ekip de oluşturdu. Yurt
dışında çeşitli terör grupları tarafından kaçırılan Türk vatandaşları burnu dahi kanamadan kurtarıldı.
Oslo Görüşmeleri
Tarih 13 Eylül 2011. PKK’ye yakınlığıyla bilinen bir ajansa yansıyan ses kayıtları, gündeme bomba
gibi düştü. Kayıtlarda PKK ile devlet arasında yapılan görüşmeler, özel bir kurgu ile sunuluyor ve o
görüşmede dönemin Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı (MİT Müsteşarı) Hakan Fidan, eski MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ile KCK’li Mustafa Karasu, PKK’li Sabri Ok, Kongra-Gel Başkan Yardımcısı
Zübeyir Aydar ve koordinatör ülke temsilcilerinin olduğu iddia ediliyordu. Ortaya çıkan kayıtlarla
birlikte kamuoyu ‘Çözüm Süreci’ için yapılan Oslo sürecini öğrenmiş oldu. PKK’iın Avrupa kanadıyla
2006 yılında dolaylı olarak başlayan görüşmeler, 2011’de bazı kayıtların internete sızmasıyla sekteye
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uğradı. Daha sonra Müsteşar Fidan ve Güneş hakkında Ankara ve İstanbul’da Oslo sürecine ilişkin
soruşturma açıldı. Ancak, siyasi irade, terörün sona ermesi için yine MİT üzerinden bu kez İmralı ile
çözüm odaklı görüşmeleri sürdürdü. Ve bu görüşmelerin başladığı, kamuoyuna da açıklandı. O tarihten itibaren Türkiye tarihinde yeni bir sayfa açıldı.38
Bu olayların tartışıldığı günlerde Kanal 7 televizyonunda yayınlanan ‘iskele sancak’ programında
konu bir kez daha masaya yatırıldı. Programın katılımcılarından Bülent Orakoğlu, meselenin sadece Türkiye bağlamında ele alınarak anlaşılamayacağını söylüyordu. Orakoğlu, Türkiye’nin son yıllarda özellikle uluslararası alanda aldığı role dikkat etmemiz gerektiğini belirtiyor, geçmişte devletin
önemli noktalarında görev alanların hayatlarını kaybettiğini, Özal’ın ve Yazıcıoğlu’nun başına gelenleri hatırlatıyordu. Ona göre bazı generaller de bu yüzden öldüler ve bugün de inisiyatifi elinden
bırakmak istemeyenlerin tekrar aktif hale gelmek için devreye girmeleri söz konusudur.
Bazı dış mihrakların ve içerdeki uzantılarının (PDY) Oslo görüşmeleri üzerinden MİT Müsteşarı
Hakan Fidan’ı yıpratma girişimlerini değerlendiren Orakoğlu, İstihbarat Teşkilatı elemanlarının örgüt
içine sızma görevi olduğunu ve operasyonları önlemeye yönelik hareket etmek için çaba gösterdiğini
söylüyordu.
Orakoğlu önemli bir noktaya parmak basıyordu programda: “Türkiye’de istihbarat ve emniyet
mensupları tarihinde ilk kez uyum içinde çalışırken bir anda bu mesele bahane edilerek tekrar karşı
karşıya getirilmeye çalışıldığını görüyoruz.”
Program konuklarından Orhan Miroğlu ise, Türkiye’de yıllardan beri hükümetlerin ‘Kürt sorunu’nu görmezden geldiğini, görevdeki hükümetin ise bu olayı çözmek için elini taşın altına koyduğunu, bunun çözülmesinden rahatsız olanların karşı harekete geçtiklerini savunuyordu.
Bülent Orakoğlu, söz konusu programda İsrail’le ilgili bir bilinmeyeni de gündeme getirmişti:
Milli İstihbarat Teşkilatı özellikle 28 Şubat sürecinde İsrail ile çok sıkı ilişkiler içine girmişti. Öyle ki,
polisin giremediği yerlere İsrailliler rahatlıkla girebiliyorlardı. Hakan Fidan’ın göreve gelmesi İsrail’i
rahatsız etti. PKK içine sadece MİT değil yabancı istihbarat örgütleri de sızdı.39

MİT her zaman hedefteydi
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Can Acun, Oslo görüşmelerinin sızdırıldığı günlerde
şunları yazıyor:
İçinden geçtiğimiz süreç Türkiye’nin ‘büyük devlet’ olup olamayacağının sınavı niteliğinde. Görüşme kayıtlarının bugünlerde servis edilmesinin bu süreci baltalamayı hedeflediği açıktır.
Zor zamanlardan geçiyoruz. Etnik temelli şiddet tırmanıyor, İsrail ile ontolojik bir çatışmanın içerisindeyiz, Arap Baharı’nın yönetilmesi sürecinde Batılı devletlerle çekişiyoruz. Açıkçası içinden geçtiğimiz süreç tam da ‘büyük devlet’ olup olamayacağımızın sınavı gibi ve bu üç meselede alacağımız
sonuçlar Türkiye’nin bu yüzyılını belirleyecek kudrete sahip. Peki, Türkiye bu yeni ölçekte yüzleşme
zorunda kalacağı meselelere hazır mı? Bunu zaman gösterecek ancak çoktandır muhataplarımız tarafından test edilmeye başlandığımızı da unutmamak gerek. Mavi Marmara bunlardan birisiydi. Diğer önemli başlık ise elbette Kürt Meselesi. Servis edilen MİT-PKK görüşmeleri Kürt Meselesi üzerinden tam da yukarıda bahsi geçen üç meselenin kesişme noktasında önümüze konulan diğer bir test.

38 http://t24.com.tr/haber/sabah-oslo-gorusmeleri-yabanci-bir-ajan-tarafindan-cemaate-servis-edildi,250598
39 http://www.haber7.com/guncel/haber/842837-mit-kck-olayinin-perde-arkasi
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Önce ne olduğuna bir bakalım; PKK’ye ait Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) 09.37’de ‘Görüşmelerin
İç Yüzü Erdoğan’ı Yakacak’ adıyla bir yayın girildi. Bu yayında Oslo’da MİT ve PKK arasında koordinatör ülke aracılığı ile yapılan görüşmelerin ses kaydı ve transkripsiyonları yayınlandı. Daha sonra
ise DİHA’dan yapılan bir açıklamada ilgili haberin sanal saldırı sonucu şifreleri kırılarak yayınlanmış
bir haber olduğu bilgisi geçilerek yayından kaldırıldı. Aynı haber Fırat News adlı diğer bir PKK’ye ait
haber ajansında da yayınlandı, bu ajans da yanıltıldıklarını ifade edip bir süre sonra yayın geri geçildi.
Haberin içeriğinden anlaşıldığı kadarı ile bu ses kaydı Oslo’da yapılan ve MİT’in yürüttüğü devlet
bürokrasisi ile diasporadaki PKK liderleri arasında yapılan 5. tur görüşmelere ait bir dinleme kaydı.
Yaklaşık bir buçuk yıl önceye ait. MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ve görüşmenin yapıldığı sırada
Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olan Hakan Fidan, Sabri Ok ve Mustafa Karasu gibi KCK Yürütme
Kurulu üyeleri ile görüşüyorlar. Görüşmenin amacı PKK’nin askeri kanadının tasfiye edilmesi. Bugün
itibariyle gelinen noktada başarısızlıkla sonuçlandığı anlaşılan görüşmeler. Aslında mekân zaman
detayları dışında devlet kurumlarının İmralı ile görüşmesi bilinen bir şeydi, şimdi belli hedefler çerçevesinde servis edilerek alenileştirilmiş oldu.
Esasında böyle bir görüşme özü itibariyle çok doğal, istihbarat örgütlerinin asıl görevlerinden
birisi de sahne altından bu tip işleri yürütmek, gerekirse düşmanlarla dahi görüşmektir. Ancak bu tip
görüşmelerin sızdırılmaması gerekir, yoksa kamuoyunda algısal anlamda ciddi rahatsızlıklar yaratıp
siyasi fatura üretebilir.
Peki, bu kaydı kim neden yaptı ve neden böyle bir konjonktürde servis etti? Öncelikle bu kaydın
servis edilmesinin iki temel hedefi olduğu anlaşılıyor. Bunlar da açıkçası Başbakan Erdoğan ve MİT
Müsteşarı Hakan Fidan. Görünen diğer bir hedef ise terörle mücadele.
Ses kaydının cızırtılı olması ve harekete duyarlı olduğu gerçeği ile ortamdaki birisi tarafından
yapıldığı izlenimini veriyor. Bu da üç ihtimali ortaya çıkarıyor ya MİT mensupları ya PKK’liler ya da
koordinatör ülke temsilcisi tarafından yapılmış olabilir.
Kaydın PKK’ye ait haber ajansları olan DİHA ve sonrasında Fırat News’te yayınlanması, her ne
kadar hacklendik iddiası ile geri çekilse de olağan şüpheliyi ortaya koyuyor. Ayrıca önemli bir ayrıntı
da görüşme kayıtlarında hep devlet görevlileri uzun uzadıya konuşurlarken, PKK’lilerin sadece bir iki
cümle etmesi ve kayıtlarda PKK aleyhine olabilecek hiçbir şeyin olmayışı. Kayıtla PKK’ye yarayacak
şekilde oynandığı da açık.
İkinci bir ihtimal ise kaydın MİT tarafından yapılmış olması ve bugün itibariyle MİT’ten tasfiye
edilmiş Kozinoğlu gibi Ergenekon’a yakın isimlerce servis edilmesi. Bunun da MİT içinde araştırılması
gerek.
İlk iki ihtimali de kuşatacak şekilde ortaya çıkan üçüncü bir ihtimal ise Başbakan
Erdoğan’ın tam da Kahire’de ‘dış mihrak’ diye andığı İsrail’in, Türkiye’ye mücadelede yeni bir
seviyeye geçildiğinin mesajını vermesi. İsrail’in Ergenekon ve PKK içindeki uzantıları ile bunu gerçekleştirmiş olması mümkün. Böyle bir kaydın, PKK’ye yönelik muhtemel bir kara operasyonu ile Erdoğan’ın Arap Baharı gezisi sırasında servis edilmesindeki zamanlamanın tesadüf olmasını beklemek
zaten naiflik olacaktır.
Sonuç itibari ile PKK ile olan mücadelemizi etkileyebilecek potansiyelde yeni bir test ile karşı
karşıyayız. Bu süreçte kamuoyunun soğukkanlı bir şekilde terörle mücadeleye desteği aralıksız devam etmeli. Hükümet ve ona bağlı kuruluşların da artık karşı istihbarat konusunda mesafe kat etmesi gerekiyor. Ayrıca muhalefetin de iç siyasi kazanımlar adına yabancı ülkelerin manipülasyonuna
gelmemeleri gerek. Bakalım bu testi geçebilecek miyiz?
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Bu arada Türkiye’de bazı çevreler son zamanlarda sistematik bir şekilde, PKK-İsrail ilişkisinin
mümkün olamayacağının lobisini yapsalar da, eşyanın tabiatı gereği bundan sonra yaşanacak her bir
olay bize bu ilişkinin derinleştiğini göstermeye devam edecek.40
Tarihler 7 Şubat 2012’yi gösteriyordu. O gün önemli bir gündü. Zira Başbakan Recep Tayyip Erdoğan amaliyat olacaktı. O gün akşam, yani Başbakan’ın amaliyat masasına yatacağı saatlerde gelen
bir haber ortalığa bomba gibi düştü. Özel yetkiyle donatılmış savcılardan Sadrettin Sarıkaya, doğrudan MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı arıyor:
-Ben, Özel Yetkili Savcı Sadrettin Sarıkaya. İfade vermek üzere sizi makamıma bekliyorum! Savcılar MİT kanununun kendilerine vermediği bir yetkiyi kullanmakta kararlıydılar. Bir yandan Müsteşar’ı ifadeye çağırırken bir yandan da, İstanbul’daki Bölge Başkanlığı’nı polislerle
sarıyordu. Fidan’ı ifadeye çağıran savcının portföyünde başka isimler de vardı. Fidan’dan başka 4
ismi daha arayan savcı, ‘İfadeye gelmezseniz kolluk kuvveti göndereceğiz!’ diyerek tehdit etmeyi de
ihmal etmedi. Durumu öğrenen Başbakan Erdoğan, doktorların ısrarına rağmen ameliyathanenin
kapısından geri döndü. Oynanan oyunun farkındaydı. Kısa bir açıklama yaptıktan sonra alelacele
Ankara’ya dönerek bu derin krizi bizzat yönetti. Gerisini basından okuyalım:
Derin kriz
Her şey, sürpriz bir ismin MİT Müsteşarlığı’na atanması ile başladı. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hakan Fidan’ın, MİT Müsteşarlığı’na önerilmesi, içeride ve dışarıda çok sayıda ezberi bozdu.
Geleneksel müttefikleri ile çalışmaya alışmış, istihbarat kurumu üzerinden Türkiye’yi kontrol altında tutmayı başarmış küresel güçler, Fidan ismine hazırlıksız yakalanmış gibiydi. Aslında TİKA’daki
çalışmalarından, nükleer silahların yayılmasını önleme ve nükleeri barışçı amaçla kullanma müzakerelerinden biraz tanıyorlardı. Fidan, Erdoğan’ın özel temsilcisi olarak toplantılarda bulunuyordu.
Ama kariyer olarak daha ileriye gidebileceğine pek ihtimal vermemişlerdi. İşte o tarihlerde kesintiye
uğrayan Oslo ve Habur süreçlerinden sonra Ankara, 30 yıllık kanlı çatışmayı bitirmek üzere oldukça
önemli yeni bir inisiyatif başlatmıştı. Bu kez alınan karar, eskisinden çok ama çok farklı idi. Türkiye,
üçüncü ülkeleri doğrudan işin içine katmadan tamamen kendi milli imkanları ile “çözüm süreci’nde”
karar kılmıştı. İmralı ile sürdürülen görüşmelerde ilerleme sağlanmış, artık kamuoyuna süreçle ilgili
bilgi verme zamanı gelmişti. Türkiye’yi prangalarından kurtaracak bu süreç, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile başlamış ve MİT’te kurulan özel bir kadro bu amaçla görevlendirilmişti.
2011 yılı sonbaharında Başbakan Erdoğan, bir dizi konsültasyon yaptırmış ve ameliyat için 26
Kasım 2011 gününe tarih alınmıştı. Erdoğan hastaneye yatarken ‘paralel yapı’ ilk ve en stratejik hedef olarak gördüğü MİT Müsteşarı Hakan Fidan için dosya hazırlıklarını son aşamaya getirmekteydi.
Başbakan’ın sağlık durumu üzerinden spekülasyon yaratan çevreler dikkatleri bir başka noktaya çekerken MİT’ten bir ekip de Ankara’da iki kritik noktada ofis araması yapıyordu. 28 Aralık 2011’de,
Başbakan Erdoğan’ın ‘subayevleri’ndeki ikametgâhı ile resmi konutundaki çalışma ofislerinde, güvenlik birimleri tarafından istihbarata karşı koyma faaliyeti kapsamında arama gerçekleşti. Emniyet
birimleri, oda içleri için ‘temiz raporu’ vermişti. Ancak, Başbakan’ın yakın mesai arkadaşları bazı
kuşkular duymaktaydı. Duyumları vardı. “Bir de MİT incelesin” denilerek iki ayrı binada MİT’ten de
böcek araması istendi. 28 Aralık’ta Erdoğan’ın Subayevleri’ndeki evinde 30 Aralık’ta da resmi konutundaki aramalarda prizlere yerleştirilmiş ‘böcek’ diye tabir edilen ve en az 100 metre yakınlardaki
bir noktaya sinyal gönderen iki ayrı dinleme cihazı bulundu. Bu bilginin dışarıya sızmaması için sıkı
tedbir alındı, MİT de araştırmayı derinleştirdi!
Ankara, Başbakan’ın evine kadar sızan köstebeklere odaklandığı sırada İstanbul’da polis, rutin
40 http://www.sonsayfa.com/Haberler/Guncel/MIT-Oslo-olayinin-perde-arkasi-215857.html
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gibi görünen bir baskın düzenlemişti. 20 Aralık 2011 sabahı KCK Basın Komitesi’ne yönelik operasyon kapsamında bir ajans bürosuna da girilmişti. Bilgisayarlara da el konulmuştu. Pek fazla kimsenin
dikkatini çekmeyen bu olay, 7 Şubat MİT Krizi’ne giden yoldaki kilometre taşlarından birini oluşturuyordu. Bu gelişme üzerine 2011 yılının son günlerinde MİT İstanbul Başkanlığı’nda hareketli saatler
yaşanmaktaydı. Emniyetin operasyonuyla 44 kişi gözaltına alınmıştı. Polis, basılacak yerler listesinde
olmayan ancak MİT’in irtibat elemanı bulundurduğu o haber ajansında da arama yapıyordu. Foto
muhabiri M.Ö. de gözaltına alınan kişiler arasındaydı.
Baskını öğrenen MİT görevlileri, konunun anlaşılması için soruşturmayı yürüten ‘özel yetkili
savc’ı ile görüşmeye karar verdi. MİT yetkilileri, 7 Şubat kriziyle adını duyuracak olan Özel Yetkili Savcı Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya ile o gün tanıştı. MİT görevlileri soruşturma savcılarına, Milli
İstihbarat Teşkilatı’nın özel çalışmasını anlattı. Konunun deşifre olması halinde pek çok MİT elemanının hayatının tehlikeye gireceği ifade etti ve ‘Ulusal güvenlik sorunu’ ortaya çıkabileceği kaygısını
paylaştı.
MİT mensuplarını dinleyen Savcılar Bayraktar ve Sarıkaya’nın, “Canınız bize emanet, bu bilgiler
bizden çıkmayacak.” dediği ve istihbari çalışmaya zarar gelmemesi için özen gösterecekleri sözü de
kayda geçti. Hatta anlatılanlar karşısında Savcı Bayraktar, bir ara şaşkınlığını gizleyemedi ve “Böyle
çalışmaları biz CIA gibi istihbarat örgütlerinin yaptığını düşünürdük. Gerçekten göğsümüz kabardı.”
diyerek MİT görevlilerini övmeyi de ihmal etmedi.
İfadeyle birlikte yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. MİT’in çalışmasına duyduğu hayranlığı
dile getiren savcılar aynı gün, istihbarat faaliyeti yürüten MİT görevlileri için teknik takip kararı aldırdı. Savcıların özel seçtiği polis ekibi, terör gruplarını takip etmek yerine, terör gruplarına sızan MİT
mensuplarını izlemeye özel öncelik verdi. Günübirlik raporlarla savcılara bilgi aktarılırken kapsamlı
operasyon için hazırlık devam etmekteydi. MİT mensupları büyük bir dava sürecinin parçası olduklarından habersizdi. KCK Basın Konseyi’ne yapılan operasyon sonrası hazırlanan dosya aslında Müsteşar Hakan Fidan’a odaklanmıştı. İstanbul ve Ankara’da açılan diğer soruşturmalar da aynı dosyada
birleştirilerek tek operasyonla işlem tamamlanacaktı.
‘Devletin savcısı, devlete operasyon yapmaz’ düşüncesiyle hareket eden MİT görevlileri iç huzuruyla ayrılırken büyük bir tuzağın parçası olacaklarından habersizdi. Gözaltına alınan M.Ö. ‘Paralel
Yapı’ için Müsteşar Fidan’a gidecek kestirme yol olarak seçilmişti. Diğer sanıklardan ayrılan M.Ö. için
itinalı bir yaklaşım gösterildi. İfade için İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı S.B.’nin
odasına götürüldü. MİT’in, PKK-KCK yapılanması çalışması hakkında detay almaya çalışan polisler,
taktik bir manevra uyguladı. Kendi ayarladıkları avukatı MİT’ten gelen avukat gibi tanıtıp M.Ö.’den iki
yıl büyük bir emek harcanan KCK yapılanmasına yönelik çalışmayı aldılar. M.Ö. savcılıktan serbest bırakılırken onun çizdiği şema ‘paralel’ ellere de geçti. Böylece, 7 Şubat 2012’nin altyapısı da kuruldu.
Başbakan Tayyip Erdoğan, ertelediği ameliyata 11 Şubat 2012’de girdi. Erdoğan, ameliyat öncesi riskleri dikkate almış, sağlık ekibi ve ameliyat yeri tekrar gözden geçirilmişti. Ayrıca MİT krizinin aşılması için jet hızıyla yasal düzenleme yapılması kararlaştırılmıştı. O yasa teklifi 10 Şubat’ta
Meclis Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel imzasını taşıyan tek maddelik
teklif, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 26’ncı maddesinde değişiklik öngörüyordu. ‘Soruşturma İzni’ başlıklı maddeye göre, MİT mensuplarının veya başbakan
tarafından özel bir görevi ifa etmek üzere görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken, görevin
niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı veya Ceza
Muhakemesi Kanunu’nun 250. maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin
(Özel Yetkili Mahkemeler) görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla, haklarında soruşturma
yapılması başbakanın iznine bağlı olacaktı. Meclis’e gelen teklif, 17 Şubat’ta kabul edildi. 18 Şubat’ta
ise yasa Resmi Gazete’de yayımlandı.
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MİT Yasası’ndaki değişikliğin ardından Başbakanlık 24 Şubat 2013 tarihinde soruşturmaya izin
verilmediğine ilişkin yazısını Savcılığa gönderdi. Savcılık, 22 Mart 2013’te kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Böylece kriz son buldu. Savcıların iddianamesi dikkatte alınacak olsaydı, PKK-KCK faa- liyetlerinde istihbarat toplamakta görevli MİT mensuplarının tamamı gözaltına alınacaktı. Paralel ekip, Müsteşar Fidan için apayrı bir planı icra etmekteydi. Savcılıktan gözaltı kararının çıktığı gün Müsteşar
Fidan, MİT’in özel uçağı ile Ankara’dan İstanbul’a gidecekti. Nasıl olduysa uçağın gizli tutulan rotası
elde edilmişti. Gözaltı kararı bu sırada uygulanacaktı. Uçuş iptal olursa plan yedeklenmişti. Yenimahalle’de MİT Müsteşarlığı’na giden ana yola bile polis konuşlandırılmıştı.41

MİT operasyonunda hedef Barış Süreciydi
MİT Müsteşarı’nı ifadeye çağırırken esas amaçları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin
ayaklarındaki prangaları söküp atmak için başlattığı Barış Sürecini sabote edip yeni Türkiye’nin önünü kesmekti. 15 Temmuz kalkışmasına kadar HSYK Başkan Vekili olarak görev yapan Hamsici çıkarıldığı mahkemeye sunduğu itiraflara havi dilekçesinde bu konuda şunları söyleyecekti:
‘MİT Müsteşarı’nın İstanbul Cumhuriyeti Savcılığı tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmak
istenilmesi ve bu çağrılmanın Fetullahçı örgütün o dönemde Türkiye’de gerçekleştirilmek istenilen
barış sürecine karşı olmaları ve bu süreci engellemek için MİT Müsteşarı’nı şüpheli sıfatı ile çağırmaları benim FETÖ/PDY mensupları hakkında tekrar düşünmeme sebebiyet verdi.’ Hamsici aynı ifadesinde HSYK seçimleri konusunda da itiraflarda bulunmuş ve FETÖ’cü adayları belirlemek için düzenlenen bir toplantıya iştirak ettiğini söyleyerek şu açıklamaları yapmıştı: “HSYK Başkanı olarak daha
önceden bakanlıktan dolayı tanıdığım özel yetkili Cumhuriyet savcısı olan aynı zamanda FETÖ/PDY
mensubu olarak bildiğim Fikret Seçen’i telefonla aradım. Yapmış olduğum konuşmada bu çağırmayı
örgüt mensuplarının bilerek yaptığını, devletin terörle mücadele politikasını etkilemeye çalıştıklarını ve bunu FETÖ/PDY mensuplarının talimatı ile yaptıklarını anladım. Bu kişilerin bu nedenle MİT
Müsteşarını kasıtlı olarak ifadeye çağırıp, barış sürecini etkilemeye çalıştıkları kanaatine vardım.”42
Oysa aynı Hamsici, PDY ile etkin mücdele edebilmek için HSYK yasası değiştirilirken 15 üyeyle birlikte imzaladığı 68 sayfalık bir metin açıklamış ve bu değişikliklere karşı çıkmıştı. Hamsici imzaladığı
ve Adalet Bakanlığı’na da gönderdiği bu metinde, “Teklif metninde öngörülen değişikliklerin büyük
bölümünde dönüştürme/siyasallaştırma çok açık bir şekilde görülebilmektedir. Buna göre belirtilen
düzenlemelerin Anayasa’nın 159. maddesi ile 2. maddesinde ifadesini bulan hukuk devleti ilkesine
aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmektedir.” diyordu. Değişikliklere karşı çıkan bu metindeki ithamları
Bakan reddetmiş ayrıca HSYK da serdedilen görüşlerin kurumsal bir özellik taşımadığını duyurmuştu:
“HSYK Başkanvekili Sayın Ahmet Hamsici Bey’in 6087 Sayılı HSYK Kanunu değişikliğine ilişkin kişisel
görüşlerini içeren rapor sizlere gönderilmiştir. Bu değerlendirme HSYK adına kurumsal bir açıklama
değildir.”43
Aynı paralel organizasyon ‘MİT tırları olayı’nda da çirkin yüzünü göstermişti. 15 Temmuz kanlı
darbe girişiminden sonra ‘MİT tırları’ olayıyla ilgili olarak, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 muvazzaf subay, astsubay hakkında verilen gözaltı kararını uygulamak üzere 16 ilde
gerçekleştirilen operasyon sonucu 9 şüpheliyi gözaltına almıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen 15
askerin darbe girişimi soruşturmaları çerçevesinde tutuklanarak cezaevine konulduğu, dokuzunun
41 http://www.sabah.com.tr/gundem/2014/02/07/savcidan-mit-baskanina-ifadeye-gel
42 http://www.sabah.com.tr
43 http://bianet.org/bianet/siyaset/152725-hsyk-dan-degisiklige-itiraz
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da firar ettiği anlaşılmıştı.
Talimat sivil imamlardan: Şüphelilerden Burçin Büyükikiz’in MİT tırlarını durduran dönemin Jandarma Bölge Komutanı olan Hamza Celepoğlu’nun kurmay başkanı olduğu, fakat operasyon kapsamında yakalanamadığı öğrenildi. 34 şüphelinin MİT tırlarının durdurulması olayında talimat verdikleri anlaşılan 16 sivil FETÖ imamı ile ortak hareket ederek eylemi gerçekleştiren askerler oldukları
iddia edildi. Eylem talimatının en üst düzey imam olan Öğretmen Hamza Ali Ece tarafından verildiği
söyleniyor.
Olayı Nevşehir’de kurgulamışlar: Daha önce MİT Tırlarının durdurulması konusunda jan- darma
görevlilerine talimat verdikleri iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan FETÖ/ PDY’ye bağlı 15
memur imamının, soruşturmadan bir süre önce haberdar edildikleri ve çeşitli bahanelerle izin alıp
sırra kadem bastıkları ortaya çıkmıştı. Memur imamlar ile jandarma görevlilerin Nevşehir Kozaklı’da
bir otelde birlikte kalıp ‘MİT tırları olayı’nı kurguladıkları anlaşılmıştı. Otel kayıtları ve HTS karşılaştırmaları soruşturma kapsamında delillendirilmişti.
İmamın itirafları: MİT tırları soruşturmasında hakkında yakalama kararı olan FETÖ/PDY’nin
jandarma imamlarından Hasan Bektaş Çorum’da teslim olmuştu. 15 Temmuz darbe girişiminden
hemen sonra teslim olup diğer imamları deşifre eden Bektaş, aralarındaki iletişimi tabletlerine yüklenen özel bir programla sağladıklarını anlatmıştı. Bektaş, “18 Mayıs 2016 günü örgüt tarafından
bana kullanmış olduğum tablet üzerinden sıkıntılı bir durum olduğunu, alabildiğim kadar izin alarak,
evi terk edip Ankara’ya gelmemi söylediler.” diyerek FETÖ’nün operasyon öncesi kaçması talimatı
verdiğini itiraf etti.
Mesajın kimden geldiğini bilmediğini, programın bunu engellediğini iddia eden Bektaş, yıllık
izin dilekçesi bırakarak Ankara’ya gittiğini anlattı. Kendisini bir hastane önünden İrfan isimli kişinin
alarak bir eve götürdüğünü belirten Bektaş, bu kişinin kendisine, hakkında MİT tırları soruşturması
kapsamında yakalama emri çıkarılacağını anlattığını belirtti. Bektaş eylemin paralel yapı imamlarınca
planlandığını da itiraf etmişti.44

ERGENEKON DAVASI
AK Parti iktidara geldikten sonra ordunun darbe yapacağı söylentilerinin ardı arkası hiç kesilmedi. Necdet Sezer’den sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde gösterilen direnç, AK Parti iktidarına karşı
yayınlanan e-muhtıra, AK Parti’yi kapatmak için açılan dava vs. gibi ciddi konular toplum hafızasından bu darbe konusunu hiç çıkartmadı.
Bir gün Türkiye, güne askerlere yapılan operasyonla uyandı. O güne kadar dokunulamayan askerlerin makamlarına giriliyor, aramalar yapılıyor, gerekirse gözaltı kararları uygulanıp tutuklanıyorlardı. İfşaatlar, ihbarlar, kazılar, kazılarda ortaya çıkan cephanelikler bir birini kovaladı. İhbar ihbarı
kovaladı, düğüm düğümü çözdü ve çok sayıda muvazzaf rütbeli tutuklandı. İş gelip Genelkurmay
Başkanlığı yapmış bir komutana kadar dayandı. İstanbul’daki Silivri Cezaevi adeta bir askeri kışlaya
döndü. Yargılamalar yapılıp cezalar kesildi.
Ergenekon’un ilk iddianamesi sonradan FETÖ/PDY üyesi olduğu ortaya çıkan Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın tarafından hazırlandı.
Bu savcılardan Zekeriya Öz, 2013 yılında yaşanan ve siyasi tarihimize 17/25 Aralık operasyonu
diye geçen darbe girişiminin baş aktörü olarak tescillenip açığa alındı. Daha sonra hakkında tutukla44 http://www.haber7.com/guncel/haber/2069133-fetonun-imamindan-olay-mit-itirafi
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ma kararı çıktığını iki gün önceden öğrenip yurt dışına firar etti.
Diğer savcılardan Mehmet Ali Pekgüzel HSYK Genel Kurulu’nun 24.08.2016 tarih ve 2016/426
sayılı kararıyla 166 sıra numarasına kaydedilip meslekten ihraç edildi. Aynı listede 354 numaraya ise
Nihat Taşkın yazılarak o da ihraç edildi.
Ergenekon soruşturması, bir ihbar telefonu üzerine 12 Haziran 2007’de Ümraniye’de bir gecekonduda 27 adet el bombasının bulunmasıyla başladı. Ergenekon dalgaları adıyla anılan operasyonlarda iş, siyaset, spor, sanat, hukuk ve medya dünyasından isimler, çok sayıda asker, polis, iş adamı,
yazar, akademisyen ve sendikacı gözaltına alındı. İlk duruşması 20 Ekim 2008 tarihinde başladı. Ergenekon Davası’nda 23 iddianame birleşti, davada 31’i gizli tanık olmak üzere 160 tanığın beyanı
alındı. Gizli tanıklardan Poyraz, Hisar, ‘9’ ve Deniz gizli kalmak istemedi, kimliklerini açıkladı, sanıklarla yüzleşti. İsmini açıklayanlar arasında en çok etki uyandıran ise gizli tanık ‘Deniz’ olarak ifade
veren PKK’nin eski yöneticilerinden Şemdin Sakık oldu. “Samimiyetimi ortaya koymak için kimliğimi
açıkladım.” diyen Sakık’ın ifadesi sırasında Silivri’de mi yoksa hükümlü olarak kaldığı Diyarbakır Cezaevi’nde mi olup olmadığı konusu da dava avukatları tarafından tartışıldı. Tutuklu sanıklar, Şemdin
Sakık’ın tanık olarak dinlenmesine duruşmada tepki gösterdi. Davada 600 duruşma yapıldı. Kararını
5 Ağustos 2013’te açıklayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Genelkurmay Başkanı emekli
Orgeneral İlker Başbuğ’u Müebbet hapis cezası, CHP Milletvekili Mustafa Balbay’a 34 yıl 8 ay hapis
cezası, Mehmet Haberal’a 12 yıl 6 ay hapis cezası, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 34 yıl 4 ay hapis cezası, Alparslan Aslan’ı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası ve 90 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar da çeşitli hapis cezasına çarptırıldı.
Ergenekon davasında yargılanan sanıkların ve avukatlarının yaptığı ortak çalışma sonucunda,
Kasım 2012’de açıkladıkları raporda yer verilen rakamlar şöyleydi:
100.000’den fazla telefon izlendi.
60.000 telefon dinlendi.
3.000 kişi hakkında takip yapıldı.
1.360 kişi ifade verdi.
588 kişi tutuklandı.
Dava 6 yıldan uzun sürdü.
7 sanık ifadesini veremeden öldü.
7 sanık kansere yakalandı.
19 iddianamenin toplam sayfa sayısı 17.000’i aştı.
Davanın ek klasör arşivi 5 terabayt büyüklüğüne ulaştı. Bu ise toplam 9.000.000 sayfa doküman
demek.
Davada 44 gizli tanık var.
01.11.2012 tarihi itibari ile 19 iddianame ile ilgili 600’ü aşkın duruşma yapıldı. Bu, Türk Yargı
Sisteminde yaklaşık 150 yıllık ağır ceza yargılamasına denk geliyor.45
Bütün bu süreçte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın son derece hassas olduğunu sağduyu sahi45 http://ikincicumhuriyet.org/index.asp?sayfa=gundem&icerik=55837
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bi herkes biliyor. Erdoğan hep bu soruşturmanın etkili ve doğru bir şekilde yürümesinin, aldığı tavır
ve risklerle yakından ilgili olduğunu düşündü. Ayrıca o, bu davaların devlet içi gerginliklerde ciddi
bir karşı ağırlık olduğunun ve sivilleşmeye doğru bir hamle oluşturduğunun farkındaydı. AK Parti
karşıtları askere yönelik operasyonların arkasında hep Erdoğan’ı göstermeye gayret etseler de, Başbakan’ın yaşanan gelişmelerin böylesine çarpık olmasından, orgeneralliğe kadar yükselmiş askerlerin gözaltına alınmasından kaygı duyduğu açık bir gerçekti. Zira bugün siyasi dehası tartışılamayan
Recep Tayyip Erdoğan’ın bu olup bitenlerin asker ve hükümet arasındaki gerilimi kontrolsüz olarak
yükselteceğini görmemesi kabul edilir bir durum değildir.
O günlerde Başbakan’ın danışmalarından Yasin Doğan’ın bir yazısındaki şu satırlar önemlidir:
“Hiçbir iktidar, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin yıpratılmasına göz yumamaz, haksız eleştirileremaruz kalmasına seyirci kalamaz, askerin güçten düşürülmesini demokrasinin bir gereği gibi göremez
(…) Sorumluluk mevkiinde olmayan bazı kişiler, askerle mücadele etmeyi demokratik bir çaba gibi
görebilirler. Ancak asker-sivil ilişkilerini doğru kurgulamak başka bir şeydir, askeri zafiyete düşürerek
sivil iradeye alan açmaya çalışmak başka şey.”46
Başbakan Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tutuklanmasına sert tepki göstermiş, o makamdaki bir kişinin terör örgütü üyesi veya lideri olmakla suçlanmasının anlaşılır bir yanının olmadığını söylemişti. Erdoğan işi bir adım daha ileri götürerek, “Siz önünüze gelen herkesi böyle
tutuklarsanız biz Güneydoğu’da terörle mücadele edecek asker bulamayız.” sözlerini sarfediyordu.
Başbakan Erdoğan, Başbuğ ile 2 yıl beraber mesai arkadaşı olduğunu dile getirerek, “Burada
tutuklama yoluyla değil de tutuksuz yargılama yolu ki her zaman söylediğim tezimdir bizim her zamanki arzumuzdur.” diyordu.47
15 Temmuz girişiminin hemen arkasından darbeye karşı açıklama yapan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da o dönemde Erdoğan’ın gösterdiği dik duruşa şahitlik ediyordu. Eski Genelkurmay Başkanı ve Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CNN Türk’te 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili önemli
değerlendirmelerde bulunurken “15 Temmuz kalkışmasının ana omurgası FETÖ/PDY’dir.” diyecek,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2012-2016 arasında Fetullahçı örgüte karşı adeta tek başına mücadele
ettiğini vurgulayacaktı. Başbuğ, CIA’in FETÖ’nün arkasındaki bu darbe kalkışmasından haberdar olduğunu belirterek, CIA’in asıl amacının TSK’yi dibe vurdurarak bölgede güçsüz düşürmek olduğunu
söylüyordu.48
…
24 Mart 2008 tarihinde Oda TV’de yayınlanan bir yorum o günlerde yaşanan gelişmelere ışık
tutar nitelikteydi. Söz konusu yorumda şu görüşlere yer verilmişti:
Son operasyonlarla ne hedefleniyor? AK Parti’nin kapatılma davasıyla Ergenekon soruşturması
aynı merkezler tarafından mı yapılıyor?
Yani hedef hem AK Parti hem Kemalistler mi? Peki bu oyunu sahneye koyanlar kim ve amaçları ne?
Önce bir tespitte bulunalım:
Artık Türkiye’nin bildiği gerçek var. Örgüt son yıllarda gerek iktisadi gerek siyasi olarak çok güçlendi.
Peki:
46 www.yenisafak.com.tr
47 http://www.sabah.com.tr/gundem/2012/01/09/basbakandan-basbugun-tutuklanmasina-ilk-yorum
48 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1275308-ilker-basbug-erdogan-gulenle-2012den-beri-tek-basina-mucadele-ediyor
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Bu FETÖ/PDY neden bu kadar güçlendi/ Veya güç sahibi haline getirildi? Bu sınırsız güç ne yapmak istiyor?
Soru soruyu doğuruyor:
FETÖ/PDY sadece Türkiye’deki siyasi-iktisadi ve kültürel yaşamı dönüştürmek için mi güç haline
getirildi?
Meseleyi salt Türkiye sınırları içinde görenler yanılır!
Meselenin özü şudur:
21. yüzyılda Türkiye Orta Doğu ve Kafkaslar gibi önemli bölgelerde nasıl bir rol oynayacaktır.
Kemalistler-Ulusalcılar-Milliyetçiler Türkiye’deki iktidara sahip olursa veya kamuoyunda etkili olursa Türkiye’nin tavrı ABD-İsrail ekseni paralelinde olmayacağını söylemek kahinlik olmasa
gerek.
ABD-İsrail böyle bir iktidarı ister mi? Hayır. O halde:
Siz ABD ve İsrail’in yerinde olsanız ne yaparsınız?
Yanıtı basit: Kendileriyle ittifak kuracak bir ‘güç’ arar ya da yaratırsınız! Peki bu ‘güçle’ neler
yapabilirsiniz:
Bu ‘gücün’ Türkiye’deki günlük yaşamı değiştirip değiştirmemesiyle ilgilenmezsiniz. Kadınların
bırakın türbana çarşafa girmesi bile sizin ilgilendirmez. Onlar için önemli olan kendi sözlerinden çıkmayan bir siyasal iktidardır.
Örneğin: Kuzey Irak’taki Kürtlerle Türkiye bir federasyon kurabilir mi?
Ya da Mehmetçik sadece Afganistan’da değil zamanı gelir İsrail-İran Savaşı’nda da aktif rol oynayabilir mi?
Ya da…
Bu ya da’ları bulmak için kafanızı biraz kaldırmanız gerekiyor. Örneğin şu sorunun yanıtını aramalısınız:
Türkiye’deki güçlü Fetullahçı örgütün benzeri cemaatler başka ülkelerde de var mı? Örneğin:
Ürdün’ de; Bosna-Hersek’te, Mısır’da… Var.
Yani mesele sadece Türkiye ile sınırlı değildir. Mesele ‘ılımlı İslam’ yaratmak! (‘Ilımlı’ adı bile
psikolojik savaşın bir metodu!)
Dönelim son operasyonlara:
Ergenekon’da gözaltına alınanların ortak noktası şudur: Gözaltına alınanlar, tutuklananların siyasal görüşleri farklı olsa da hepsi FETÖ/PDY’ye karşıdırlar.
Yine ortak noktaları ABD-İsrail ve AB’ye karşıtlığıdır.
Soruşturma sürdüğü için bu konuya daha fazla giremeyeceğiz. Ama son gözaltılardan amaç,
ulusal niteliği öne çıkan isimler üzerinde şüphe uyandırmak mıdır? Kemalist-ulusalcı-milliyetçi koalisyonu parçalamak, zayıflatmak mıdır?
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MHP’nin son siyasal tavırlarını da bu paralelde düşünmek gerekir. Gelelim AK Parti’nin kapatılması davasına:
Başbakan Erdoğan yasaklı olursa AK Parti kimin eline geçer?
Ya da AK Parti de kapatılırsa kim AK Parti kadar güçlü olabilecek bir partiyi hayata geçirebilir?
Sınırsız parasal güce ve medya desteğine sahip cemaat olabilir mi?
Peki Başbakan Erdoğan’ın bu Fetullahçı örgütle iyi ilişkisi yok muydu; niye hedef olsun?
Ulusalcılar-Kemalistler–milliyetçiler ne derse desin Başbakan Erdoğan ve AK Parti’li bir grupta
‘milliyetçi damar’ vardır.
Kim ne derse desin; Başbakan Erdoğan Genelkurmay’la hep iyi ilişkiler kurmaya özen göstermiştir. Bu AK Parti’li grup ne kadar kızıp sinirlense de son tahlilde “Bu ordu bizim.” demektedir.
Afganistan’a Türk askeri gönderilip gönderilmeme meselesinde bile Başbakan Erdoğan ile ordu
ittifak halindedir.
Ve unutmayınız, AK Parti’de Fetullahçı taraf güçlüdür ama partiye hakim değildir! Partide hala
güçlü bir Nakşibendi grup vardır.
Son dönemlerde bürokrat atamalarında hep FETÖ’cülerin olması başta Erdoğan olmak üzere
bazı AK Parti’lileri rahatsız etmektedir.
Ve yine unutmayınız; 22 temmuz seçimleri gecesinde kamuoyuna olumlu mesajlar veren Başbakan Erdoğan, Abdullah Gül’ün Köşk ısrarı nedeniyle sekteye uğramıştır.
Gül’ü Köşk’e zorlayan hangi güçtür?
Fehmi Koru yazılarını bu paralelde okumak gerekir… Özetlersek:
Operasyonu yapan, AK Parti’ye dava açan bu örgüttür diyemeyiz. Ancak sürecin o örgüte yaradığını söyleyebiliriz.
Ki hakkımızda dava açılmasın! Peki bu örgüt kimdir?
Eee tabii ki Fetullah Gülen örgütü değildir.49
Ergenekon soruşturmaları sürerken medyada konuyu en sıcak tutan gazetelerin başında Taraf
ve Zaman gazeteleri geliyordu. Zaman’ın Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın konuyla ilgili
yazdıklarından sadece bir tanesini hatırlayalım:
Türk medyası Ergenekon’un neresinde?
Ergenekon soruşturması başladığından bu yana bazı çevrelerin kimyası bozuldu. Ne haberciliğe
dair evrensel ilkeler kaldı ortada; ne demokratik düşüncenin hassas kriterleri. Bir telaş, bir telaş ki
sormayın. Soruşturmada iddia edilen; hatta ortaya çıkarılan her şeye itiraz ediyorlar. Çürütülemez
buldukları konuda da işi sulandırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Niçin ve nereye kadar? Toplum, gerçekleri görmüyor mu? Ergenekon terör örgütünü gizlemek için verilen olağanüstü
gayretten kuşkulanmıyor mu?
Gerçek şu ki karşımızda terör örgütü olmakla suçlanan derin ve karmaşık bir yapı var. Ülkeyi
kaosa doğru sürüklemek için çeşitli senaryolar hazırlayan (eylemcisiyle, taktikçisiyle, destekçisiyle)
49 http://odatv.com/buyuk-oyun-ergenekonun-perde-arkasi-2403081200.html
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bir örgütten söz ediliyor. Tüyler ürperten iddialarla (hatta bazı delillerle) karşı karşıyayız. Kim ne
derse desin; suçlamaları yokmuş gibi görmek ya da ta baştan her şeyi inkar etmeye kalkışmak, akılla
mantıkla izah edilemez. Bahsi geçen örgütün şu ana kadar ele geçirilen silahları bile insanın tüylerini
diken diken etmeye yetiyor. Ülkeyi kaosa götürmek için her türlü eylemi meşru gören bir örgütü savunanlar her anlamsız çırpınışta şüpheleri kendi üzerlerine çekiyor. Gladyo iddialarını hafife almak,
tarihî bir vebali üstlenmek demektir. Fanatik örgüt sempatizanları bunu yapabilir; ancak bir siyasî
lider ya da hür düşünceli bir aydın, yahut kitle gazetesi olma iddiasında bulunan bazı yayınlar, Ergenekon örgütüne ‘fasa fiso’ muamelesi yapamaz. Yaparsa yakasını tarihten kurtaramaz.
Bazı basın yayın organlarının kopardığı gürültüye bakanlar sanır ki Ergenekon soruşturması bir
düşünce suçunu mercek altına almış. Yok böyle bir şey! Şu ana kadar yakalanan bombalar yeterince
ürperti vermiyor mu? Silahlar, suikast iddiaları, krokiler, darbe planları... Kim bu kadar somut ve vahim suçlamaları sulandırmaya ya da örtbas etmeye kalkışabilir? Niçin böyle büyük bir riski üzerine
alır? Hafta içinde ortaya çıkartılan gömülü cephanelikler bile bazılarının arsız savunma güdüsünü
törpüleyebilmiş değil. Oysa müdahale edilmeseydi örgüt infaz kararı uygulayacak ve bugün Türkiye
bambaşka şeyler konuşuyor olacaktı. Adamlardaki cesarete bakar mısınız! Sivas’ta Ermeni bir din
adamı öldürülecek, “Ermenilerden özür diliyorum” kampanyasına katılan aydınlardan bazıları suikasta kurban gidecek, Alevi kimliğiyle bilinen bir sima yok edilecek. Bu kadar vahim bir tablonun
arkasındaki örgütü görmüyor mu bazı meslektaşlarımız?
Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişilerden bazıları için feryadı koparanlar
var. Bunların bir kısmı emekli askerler, öğretim görevlileri, üst yargı mensupları. Deniyor ki; “Bir zamanlar devletin önemli kademelerinde bulunmuş bu kişiler suç örgütü üyesi olamaz.” Adama sormazlar mı “Nereden biliyorsun?” Diyelim ki garip önermeniz doğru; o zaman niçin sabredip asıl
suçlamanın ne olduğunu görmüyor, eldeki delillerin ortaya çıkmasına tahammül edemiyorsunuz?
Bu telaş niye? Bu ülkede “asla sorgulanamaz” diye tanımlanan imtiyazlı bir zümre varsa adalet yok
demektir.
Kaldı ki devlet zırhına bürünmüş her gladyo, gücünü devletlû kişilerin desteğinden almıştır ve
almak zorundadır. Bu tür örgütler üzüm ağacına benzetilir. Bir salkımın diğer salkımdan haberi olmayabilir; ancak kuru bir dal gibi gözüken ana bir damar, bütün unsurları stratejik anlamda bir araya
getirir. Üstelik tecrübeyle de sabittir ki her darbe teşebbüsünün bir eylemci kadroları vardır; bir de
onların teorisyenleri ve dahi lojistik destekçileri. Asker ya da polis bağlantısı olmayan, akademik
çevrelerden destek almayan, operasyon sırasında karşılaşılan güçlükleri yargıdaki yandaşlarıyla çözmeyen örgütler, gladyo olamaz. Bu tarz yardımlarla kollanmayan organizeler, olsa olsa mafya özentili
adi suç örgütleri olabilir. Yazılanlara ya da konuşulanlara bakınca şu yarım cümleyi söylemek zorunda
kalıyorsunuz: Ya gladyoyu bilmiyorsunuz; veya...
Medyadaki bazı kişilere zanlı beğendirmek mümkün değil. Önce “Kim bu serseriler?” diye küçümsediler; hatta bu işin paşasız olamayacağını söylediler. Şimdi de ‘saygın insanlar’ üzerinden iddiaları çürütmeye çalışıyorlar. Oysa beklemek, suçlamaların gerçekliğini iddianamede görmek gerekiyor. Daha baştan ‘kesin suçludurlar’ demek de yanlış; ‘zinhar bu kişiler suç işlemez’ demek de.
Ortada bir örgüt olduğu kesin; yoksa bu kadar doküman, cephane ve kadro olmazdı; ancak kimin
suçlu kimin masum olduğuna bugünden karar verilemez. 10. dalganın başladığı ilk andan itibaren
yapılan bir kısım ‘canlı yayınlar’ tam bir provokasyon örneğidir. Bazıları belli ki Genelkurmay Başkanı’na büyük bir öfke duyuyor. İstiyorlar ki ‘Bizim adamlarımıza dokunmayın!’ manasına gelecek bir
bildirdi yayımlansın. Asker hukukî sürece saygı gösterdikçe, üst yargı ‘ihsas-ı rey olur’ gerekçesiyle
susmayı tercih ettikçe, bazı medya mensuplarının öfkeye kapılmasını anlamak mümkün değil. Bekledikleri açıklama gelmeyince eski açıklamayı yayınlamak ya da “Zaten bu konudaki görüşleri biliniyor.”
deyip 27 Nisan bildirisine atıflarda bulunmak, bozulmuş psikolojiyi yeterince ele veriyor. Aslında bu
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tip panikataklarla yapılan yayınlar, Ergenekon zanlılarının lehine bir duruma da neden olmuyor; tam
aksine hem zanlıları daha zor durumda bırakıyor hem de ‘savunucular’ hakkında soru işaretlerinin
oluşmasına zemin hazırlanıyor.
Son operasyon gösterdi ki Ergenekon’un bir ucu Susurluk çetesine dayanıyor. Kim bilir hangi
salkımdır bu? Susurluk’tan yargılanan, hüküm giyen, daha sonra A. Necdet Sezer tarafından affedilen İbrahim Şahin’den elde edilen bilgilerle Ankara’nın göbeğinde cephane bulundu. Bu vahim tablo
bile bazıları için Ergenekon’u sulandırma vesilesi olabiliyor. Ergenekon sanıklarını koruma güdüsüyle
çırpınıp duranlar, Susurluk’tan mahkûm bir Özel Harekâtçıya veryansın ediyorlar. Oysa durum nedir?
İbrahim Şahin ve ekibi sonuçta Özel Harp Dairesi’ne bağlı olarak ça- lıştıklarını söylemiyorlar mı?
Anlaşılıyor ki, Susurluk hücresi büyük bir yapının küçük bir parçası ve halen aktif durumdalar.
Dalganın ortaya çıkardığı cephanelik sadece Şahin ile sınırlı değil. Bir muvazzaf yarbayın (Mustafa Dönmez) evinde de cephane çıktı. Sonra anlaşıldı ki iddianamede geçen tutuklu sanık Doç. Dr.
Emin Gürses ile telefonda konuşan kişi Mustafa Dönmez’miş. Yarbayda çıkan silahlara birinci sayfalarında yer vermeyenler; ya da bu haberi minicik bir sütuna sıkıştıranlar, konu İbrahim Şahin olunca
kükreyiveriyor. Ergenekon’dan kurtulmak için Susurluk’u feda etmek buna deniyor. Kaldı ki bu cephane meselesi bir ilk de değil. Önce Ümraniye’de, sonra Eskişehir’de askerî yetkililere ait cephanelikler çıkmıştı. Bu soruşturma olmasaydı kim bilir nerede kullanılacak, kim bilir bu ülke hangi kaosu
yaşayacaktı?
Bazı gazeteciler ya hukuki süreci bilmiyor veya başka bir endişe ile olayı çarpıtmak istiyor. Malumunuz; Ergenekon davası Ümraniye’de bulunan bombalarla başladı. Bu bombalar ‘Cumhuriyet’e
atılanlar ile aynı türdendi. O noktadan başlayan soruşturma yeni bilgiler ve belgelerle derinleştirildi.
Süreç şöyle işliyor: Savcılık (beş savcı) elde ettiği bilgileri toparlıyor. Sonra mahkemeye başvurarak
gözaltına almak ve sorgulamak istediği kişileri ve sebeplerini bildiriyor. Daha sonra gözaltına alınacak
kişilerin (askerse) kurumlarına bilgi veriliyor, onayları alınıyor. Ve son safhada polis devreye girerek
bahsi geçen kişileri gözaltına alıyor. Sorgu en fazla dört gün sürüyor ve bu süre sonunda eldeki bilgi
ve belgelere göre (bazen de zanlının yaş ve sağlık durumuna da bakılarak) tutuklanıyor ya da serbest
bırakılıyor. Bizim medya bu hukukî süreci bilmiyormuş gibi yapıp (belki de gerçekten bilmiyor) bazen savcıyı, bazen polisi hedef alıyor.
Zanlıların daha bugünden suçlu ilan edilmesi de yanlış; masum ilan edilmesi de. Ortada bir örgüt olduğu kesin; çünkü terör örgütü suçlaması yapılacak kadar bombalar, silahlar, krokiler, suikast
planları vs. var. Ancak kimin ne kadar suçlu olduğunu anlamak için yargılama sürecinin sona ermesi
gerekiyor. Bu kadar delil ortadayken her şeyi sadece tetikçilik görevini üstlenen en alt kademedeki
‘eylemci kadrolar’ üzerine yıkmak, hem adalete uymaz hem de gladyo mantığına. Bu kadar pervasız
bir örgüt, gücünü ancak devlet zırhına bürünerek alabilir. Onlara bu zırhı kim verdiyse, onları bugüne
kadar kim kolladıysa vs., onların da kanun karşısında hesap vermesi gerekir. Gelecek ek iddianameler
yakın tarihimizin karanlık kalmış olaylarına ışık tutabilir. Çünkü bu ülkede karanlık ve karmaşık olayların artık ortaya çıkarılması gerekiyor. Bunun aksini savunanlar, bir çeşit faşizmin devam etmesini
ve karanlık dehlizdeki saltanatlarının kıyamete kadar sürmesini istiyor. Dünya bu kadar şeffaf ve sivil
bir yörüngeye oturmuşken, demokratik bir ülkenin şatolardan yönetilmesi mümkün mü? Ergenekon
davasındaki medyanın yerini bu dava karşısında takınılacak demokratik ve şeffaf tutum ortaya koyacak.50
Dumanlı, operasyonlara karşı çıkanları cahillikle suçluyor, onlara “Acele etmeyin bekleyin” diyordu. Ona göre kimseyi baştan suçlu ilan etmek doğru değildi ama ortada kanlı bir örgütün olduğu
50 www.zaman.com.tr
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kesindi ve bazı deliller daha şimdiden savcıların önüne konulmuştu.
Oysa hukuki süreç kimin cahil olduğunu ortaya çıkaracaktı. Kaldı ki, 15 Temmuz kanlı darbe
girişiminden sonra ortaya çıkan durum, Dumanlı’nın üzerine titrediği savcı, hakim ve emniyet mensuplarının tamamının FETÖ/PDY mensubu olduğunu gösterdi.
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın, “Ordumuza kumpas kuruldu” açıklamalarından sonra bu
davalar üzerine yoğun bir tartışma dönemi başladı. Tartışmalar Ergenekon Davası’nın temyiz mercii
olan Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin verdiği kararla son buldu. İlgili daire dokuz yıldır süren Ergenekon
davasını usulden bozdu. Böylece dosyanın sil baştan ele alınmasının yolu açıldı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, ‘Ergenekon terör örgütü’nün, kim tarafından ne zaman kurulduğunun,
suçlarının, hiyerarşik yapısının ortaya konulmaması, liderinin belli olmaması gibi nedenlerle yerel
mahkemenin ‘Ergenekon terör örgütü’ kabulünde isabet bulunmadığına hükmetti. Kararda daha
başka gerekçeler de vardı:
‘Danıştay saldırısı’ davası, ‘Ergenekon davası’ ile birleştirilmemeliydi.
Sanıkların gece vakti ifadeleri alındı.
Sanıklara ve avukatlara süre sınırı konularak savunma izni verilmesi, sözlü beyana izin verilmemesi hukuksuzdur.
Sebepsiz yere davalar birleştirildi ve yargılama uzatıldı, hukuksuzdur.
Devlet sırrı olduğu söylenen delili polis ve savcı inceleyemez. Avukat büro ve evlerinde usulsüz
arama yapılmıştır.
Askeri mahallerde usulsüz arama yapılmıştır.
Dijital verilerin imajlarının arama mahallinde alınmaması ve bir kopyasının sanığa verilmemesi
hukuksuzluktur.
Avukat ve müvekkili arasında gizli olması gereken görüşmeler hukuksuzca dinlenmiştir.
Ergenekon Örgütünün kabulü mümkün değildir.
Resmi kurumlar, Genelkurmay Başkanlığı, emniyet, “Ergenekon yok” dediği halde bu hususların
dikkate alınmaması hukuksuzluktur.
Ergenekon isimli terör örgütü yoktur.
Ergenekon örgütünün ne zaman nerde kim tarafından kurulduğu nasıl üye olunduğu ispatlanamamıştır.
Danıştay eylemi vahim eylemdir. Osman Yıldırım, ‘Danıştay saldırısı’ndan ceza almalıydı.
Silivri’de kamu düzenini ilgilendiren hatalar yapılmıştır.
Hakim Eyüp Yeşil, kararla ilgili bilgi verirken örgüt ana bilgileri kabul edilen dokümanların Tuncay Güney ve Ümit Oğuztan’ın ev ve iş yeri aramalarında ele geçirildiğini, daha sonra bir kısmının
internet ortamında yayımlandığının anlaşıldığını belirtiyordu. Yeşil, sanıkların örgüte ilişkin nitelendirilmesinin somut deliller yerine örgüt ana dokümanlarına atıf yapılarak kurulması ve örgüt dokümanı kabul edilen belgelerdeki örgütün yapılanması ile mahkemenin kabul ettiği örgüt yapılanması
arasında önemli şekilde farklılık bulunması gibi konuların da bozma nedeni sayıldığını söylüyordu.
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Örgütün nerede, ne zaman kim ya da kimler tarafından kurulduğunun ortaya konulamadığı gibi
örgüt faaliyeti kapsamında daha önce işlenmiş suçların da belirtilmediğini dile getiren Yeşil, sözlerini
şöyle sürdürüyordu:
Sanıkların örgütle nerede, ne zaman ve kimler vasıtasıyla ilişkiye geçtikleri ve hiyerarşik konumlarının açıklanamaması, örgütün kabul ediliş şekliyle liderinin belli olmaması gibi, departman ve
hücre arasındaki köprü elemanları ve bu irtibatın ne şekilde sağlandığının ortaya konulamaması, TSK
içinde kurulu olmakla birlikte sivil yapılanmaya da sahip olduğu ve 1971’li yıllarda var olduğu mahkemece kabul edilen bir örgütten, MİT, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök’ün haberdar olmamasının nedenlerinin makul şekilde açıklanamaması, mahkemenin kabul ettiği şekilde, bu örgütün diğer
terör örgütlerini de yönlendirip, yönettiği konusunda somut delil ortaya konulamaması, delillerin
önemli bir kısmının hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.
Bu işe bakacak mahkemeye örgütle ilgili şunu söyledik, atılı suçlara ilişkin somut delillere dayalı
olarak sanıkların eylem ve faaliyetlerindeki irtibatı ortaya koyduktan sonra varsa iştirak iradesini
aşan hiyerarşik yapılanmanın bulunup bulunmadığı, bu yapılanmanın bir veya birden fazla oluşum
veya örgüt niteliğinde olup olmadığını, varsa örgütün niteliğini dosya kapsamı ve somut delillere
göre ortaya koyarak, sanıkların hukuki durumlarının bu doğrultuda tayin edilmesi gerekirken bunlara
riayet edilmeksizin örgüt kabulünde isabet bulunmadığından bu nedenle bozulmuştur.’
Hükümde ağırlıklı olarak ‘hükümete karşı suç’ bölümü bulunduğundan bu konunun da özellikle
incelendiğini söyleyen Yeşil, 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu’nun (TCK), 147. maddesinde düzenlenen ‘hükümete karşı suç’un teşebbüs suçu olarak düzenlenmediğini, maddi ve manevi cebir kullanarak hükümetin karar alma yetkisinin kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması halinde bu suçun
oluşacağını belirtiyordu. 5237 sayılı TCK’de ise bu suçun ‘teşebbüs suçu’ olarak düzenlendiğini ve
unsur olarak da ‘cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını
kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesini’ yaptırım altına bağladığına dikkat çeken
Yeşil, her iki suç arasında hem teşebbüs hem de unsur açısından değişiklik olduğu halde bu hususun
yeterince mahkeme kararında tartışılmamış olduğunu, lehe yasa mukayesesinin ayrıntılı yapılmadığının tespit edildiğini söylüyordu.51
Davanın sonuçlanmasından bir yıl sonra, 26 Nisan 2016 tarihinde Gazeteci Kemal Öztürk Yeni
Şafak gazetesinde şunları yazacaktı:
Enteresandır, Ergenekon davasına sahte deliller, suçlar ve belgeler ekleyen Fetullahçı örgütten
çok AK Parti eleştiriliyor. Mesele nedir? AK Parti, FETÖ/PDY tüm bunları yaparken göz yumdu, iş birliği yaptı, ittifak yaptı... Suçlu da suçlu, anlayacağınız.
AK Parti, Ergenekon sürecinde yargı ve emniyetin temsilcilerine güvendi ve onların delillerini
doğru zannetti. Bu bir hata mıdır? Diyelim ki kusurdur, hatadır. Bu konuda daha şüpheci, sorgulayıcı
olmalıydı, doğru.
Şuna eminim, AK Parti yöneticileri (Erdoğan da dahil), FETÖ’nün sahte delil üretecek kadar, yasa
dışı dinleme yapacak kadar, şeytanın aklına gelmeyen tuzaklar kuracak kadar, ülkesine bir darbe
yapacak kadar gözü dünmüş olduğunu asla fark etmedi, anlamadı, bilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
buna, “Kandırıldık.” diyor.
MİT Müsteşarına operasyondan sonra, AK Parti bir büyük ihanetle karşı karşıya olduğunu fark
etti, FETÖ ile arasına mesafe koydu. 17-25 Aralık’tan sonra da FETÖ’nün, hükümete, devlete ve tüm
51 http://www.ntv.com.tr/turkiye/ergenekon-davasinda-karar,1niPVD8ffUO3g6k6bObF6w
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kurumlara savaş açtığını, bunun bir darbe girişimi olduğunu duyurdu vemücadeleye girdi. Burada
FETÖ/PDY ile ilişkide ikinci safhaya geçti AK Parti. FETÖ/PDY ‘nin, AK Parti’ye karşı değil, devletin tüm
kurumlarına karşı savaş başlattığını ve herkesin ülkesi için bu mücadeleye destek vermesini istedi.
Peki ne oldu? İşte olayın püf noktası burası. ‘FETÖ’nün bu darbe (17-25 Aralık) girişimini herkesin
görmesine rağmen gizli dinlemeler, sahte belgeler, hukuk cinayetleri işlediğini bilmesine rağmen ne
yaptılar? AK Parti’yi devireceklerine inandıkları için, bu suç örgütüyle kirli bir ittifak kurdular.Bilerek,
görerek, isteyerek, bu suç örgütüyle kim nasıl bir ittifak kurdu bazılarını sıralayayım size.
CHP: Yıllarca bu FETÖ/PDY’e karşı en şiddetli muhalefeti yapan parti, askere, yargıya, emniyete,
bürokrasiye ve kendi partilerinin liderine tuzaklar kurduğunu bildiği halde, sırf AK Parti ve Erdoğan’ı
devirecek diye bu örgüte ses çıkarmadı. Yerel Seçimler, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ortak hareket etti, onların oyunu aldı.
HDP: KCK operasyonlarını yapanın FETÖ/PDY olduğunu bildiği halde, Kürt hareketine karşı kavga
verdiğini bildiği halde, Amerika ile iş tuttuğunu gördüğü halde, bu suç örgütüyle ittifak kurdu. Yerel
seçimler, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ortak hareket etti, onların oyunu aldı. Tüm
bunları bilerek, fark ederek, isteyerek yaptı.
Medya: Yıllarca öcü gibi gösterdikleri FETÖ/PDY, AK Parti’ye en sert darbeyi vurunca, FETÖ’nün
arkasına geçtiler. Yolsuzluk, rüşvet iddialarını öne çıkartıp, FETÖ’nün aleni darbe girişimini görmezden geldiler. FETÖ’nün verdiği sahte belgeler, bilgilerle gazete çıkardılar, televizyon kurdular, manşet
attılar, köşe yazısı yazdılar. Tüm bu ittifakları bilerek, isteyerek, FETÖ’nün bir suç örgütü olduğunu
görerek yaptılar.
Yargı: Soru çalarak, kendi adamlarını usulsüzce yargıya sokarak adalet sistemini perişan ettiğini,
Ergenekon davası başta, tüm davalarda sahtecilik yapmalarını bilmelerine rağmen, HSYK seçimlerinde FETÖ ile ittifak kurdular. Solcu, Kemalist yargı mensuplarının kurduğu birlikler, kendi adayları için
bu örgütün oyunu aldı. Bilerek, isteyerek, görerek FETÖ ile iş birliği yaptılar.
iberaller: Türkiye’nin en güçlü demokratikleşme hamlesini yaptığı için AK Parti’ye destek veren
bazı liberaller; ilişkileri istedikleri gibi gitmedi diye, demokratik düzene karşı darbe girişimi yaptıklarını bildikleri FETÖ ile iş tuttular. Gazetelerinde yazdılar, televizyonlarında program yaptılar, onlarla
dayanışma eylemleri düzenlediler. Bilerek, isteyerek, görerek suçun ortağı oldular.
Türk solu, Kürt solu, ortanın solu: FETÖ/PDY’yi gerici ve yobaz diye yıllarca dergilerinde yazdılar.
AK Parti’ye karşı darbe başarılı olsun diye, onlarla buluştular, iş tuttular, desteklediler. Onların verdiği
sahte belge ve bilgileri yaydılar. Bilerek, isteyerek, görerek suçun ortağı oldular.
ABD ve AB: Neredeyse her gün özgürlükler, demokrasi ve hukuk konusunda açıklama yapan
ABD ve AB, FETÖ’nün hükümeti devirme girişimini bildiği halde, demokrasiyi felç edeceklerini gördüğü halde, onları korudu, ittifak yaptı, iş tuttu. Bunları bilerek, görerek, isteyerek yaptı. Örnekleri
daha da çoğaltabiliriz.
Ancak mesele şudur: Öyle AK Parti gibi gaflete düşerek, aldatılarak değil, bilerek ve isteyerek bir
kriminal örgütle ittifak kurdular. Bir hukuk cinayeti varsa ortada, AK Parti kusurluysa, bu saydıklarım
taammüden suçludurlar. FETÖ onları kandırmadı, asıl onlar bu örgütü bilerek kullandılar. Şimdi ‘Ergenekon davası’ sonrası mangalda kül bırakmayanlara bir kez daha bakın. Başka bir şey göreceksiniz.52

52 http://www.yenisafak.com/yazarlar/kemalozturk/ergenekon-davas%C4%B1...-cemaatle-ittifak-meselesi-2028567

BALYOZ DAVASI
‘Balyoz davası’ süreci Taraf gazetesinde Yasemin Çongar, Mehmet Baransu ve Yıldıray Oğur’un
imzasıyla 20 Ocak 2010’da yayımlanmaya başlanan haber dizisiyle başladı. Taraf gazetesi 20 Ocak
2010 tarihinde ‘Fatih Camii Bombalanacaktı’ diye manşet atarak, ‘Balyoz darbe planı’ dosyasının
içeriğini duyurmuş oldu. Gazete haberini ikinci bir haberle de desteklemişti. ‘Kendi Jetimizi Düşürecektik’ başlığıyla verilen ikinci haberde de planla ilgili bilgiler genişçe paylaşılmıştı.
Hazırlanan iddianameye göre, beş aşamada planlanan darbe için birinci aşamada, istihbarat
faaliyetleriyle ilgili çalışmalar yer alıyor. İkinci aşamada askerî müdahale için zemin hazırlanacak,
üçüncü aşamada darbe yapılacak, dördüncü aşamada yürütme görevi ‘Milli Mutabakat Hükümeti’ne devredilecekti. Beşinci aşamayı, yürütmenin tekrar sivil yönetime devredilmesi için seçime
gidilmesi oluşturuyordu. 1. Ordu Komutanı olan Çetin Doğan liderliğinde hazırlandığı öne sürülen
‘Balyoz Harekât Planı’ adına 4 eylem planı yer alıyordu; bu planlar ‘Suga, Oraj, Sakal ve Çarşaf’ diye
adlandırılmışlardı.
Oraj planı kapsamında, Ege’de Yunan hava sahasında bir Türk jetinin Türkiye tarafından düşürülmesi ve bu komployla Yunanistan’la ilişkilerde kriz çıkarılmak istendiği ve cübbeli-sarıklı kişilerin
Hava Müzesi’ni basmasıyla yapay bir kargaşa yaratılmasının amaçlandığı iddia ediliyordu.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek ‘suga eylen planı’yla suçlanıyordu. Planın, Deniz Kuvvetleri’nin Ege’de Yunanistan’la yüksek gerilime yol açacak askerî faaliyetler yürütmesini amaçladığı iddianamede yer alıyordu. ‘Çarşaf eylem planı’ ise İstanbul’da Fatih Camii’nin bombalanması
iddiasını içeriyordu. İddiaya göre bir yüzbaşı komutasındaki dokuz kişilik eylem timi, cep telefonu
düzenekli patlayıcıyı FETÖ/PYD’ye en yakın ayakkabılığa yerleştirip katliama yol açacaklardı. İddiaya
göre Eylem, cuma namazının ardından cemaat dağılmadan gerçekleştirilecek ve bölgedeki ajanlar
provakasyon amacıyla Fatih esnafını harekete geçirerek iç çatışmanın fitili ateşlenecekti.
İddiaya göre ‘sakal eylem planı’ da yine İstanbul’da Beyazıt Camii’nin bombalanması üzerine
kurulmuştu. Plan uyarınca, tahrip düzeneği bir çantaya yerleştirilecek bomba caminin şadırvanına
bırakılacak ve cuma namazından 10 dakika önce patlatılacaktı.
İddianamede yer verilen ‘Balyoz Harekât Planı’na göre, darbenin sabah 03.00’da gerçekleştirilmesi ve darbeden sonra direnebilecek 200 bin kişinin stat ve benzeri tesislerde toplanması, ülkeye
giriş ve çıkışlara yasak konması, demokrat görüşleriyle bilinen gazetecilerin tutuklanması, kamuoyu
desteği için 137 gazeteciden yararlanılması planlanmıştı. Taraf gazetesinde yayınlanan bu iddianameden yaklaşık 5-10 gün sonra Gazeteci Mehmet Baransu valiz dolu bir araçla Beşiktaş’taki özel
yetkili mahkemenin önüne geldi. Ertesi gün gazetelerde boy boy resimleri vardı. Yine iddiaya göre
Baransu içi delil dolu belgeleri savcılığa teslim etmişti.
Artık bu tarihten sonra Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ni yoğun bir çalışma temposu bekliyordu.
Peş peşe operasyonlar, gözaltılar, tutuklamalar bir birini kovalamaya başladı.
Daha sonra Eskişehir’de Emekli Albay Hakan Büyük’ün evinde ele geçirilen ve Orgeneral Bilgin
Balanlı’nın Harp Akademileri Komutanı’yken tutuklanmasına dayanak gösterilen yeni dokümanlar
dosyaya eklendi. Dosya daha da kabardı. Bunu Gölcük Donanma Komutanlığı’nda 6 Aralık 2010’da
yapılan aramada ele geçirilen belgeler takip etti. Onlar da dosyaya konuldu. Tabi dosya her açılıp içine yeni şeyler konulduğunda hapishanelerin kapısı da açılıyor, eskilere yeni sanıklar ilave ediliyordu.
İddialar arasında doğrudan hükümeti hedef alan konular da var.
Selimiye Kışlası’nda 5-7 Mart 2003’te yapılan 1. Ordu Plan Semineri’nde ‘Balyoz Harekât Planı’
ile ‘Oraj, Suga, Çarşaf, Sakal’ eylem planlarının adı geçmiyor ama yapılan konuşmaların bir bölümün-
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de doğrudan hükümeti hedef alan ifadeler bulunuyor. Her nasılsa bu konuşmalar kayda da alınıyor.
Kayıtlardan anlaşıldığına göre 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, seminerin açılışında şu ifadeleri
kullanıyor:
“Bunun için de her şeyden önce, evet hükümetin ve meclisin kendisine çekidüzen verdirici, ben
onu söyleyeceğim şeyde Genelkurmay Başkanı’na, kuvvet komutanına diyeceğim ki, siz meclisi ve
hükümeti uyarıcı bu gidişe dur deyici bir ültimatom verin gerekirse. Gerekirse çağırın ‘Bu işin sonu
b…tur’ işte sonunuz böyledir. Bu konuda gerekli tertip ve tedbirleri alın. Evvela ulusal birliğimizin, evvela inandırıcı bir milli mutabakat, buraya öyle yazmışım. Milli mutabakat hükümeti kurulması sureti
ile halkın tasvip edeceği tarafsız bağımsız daha tek... Edeceği bu kadar gaile içinde ülkeyi daha sonra
bütün bu gailelerden sonra seçime götürecek bir hükümetin kurulması en önemli birinci... Bu tabii,
bu öngördüğümüz senaryonun içerisinde öngördüğüm bir çözüm tarzı hani bugün de gidip onu şu
anda yapın diye gideceğim yok yanlış da anlamayın. Bizim yaptığımız tekliflerimiz vardır. O teklifleri
de şimdi sizlerle paylaşmak istemem.”53
İşte bu sözler de hükümete karşı bir darbe girişimini ele veren açıklamalar olarak iddianamede
yer alıyor.
Çetin Doğan, kayda da alınan bu konuşmaları yaptığını kabul ediyor. Ancak dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’a, plan seminerinde ‘iç tehdit’ senaryolarının ele alınmamasını emrediyor. Fakat Doğan, bu konuda ısrar ediyor ve bu tutumunu ikinci bir
yazıyla Kara Kuvvetleri Komutanı’na iletiyor. Dosyada, Yalman’ın bu ikinci girişime verdiği bir cevap
bulunmuyor. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök de, Doğan’ın seminerdeki konuşmalarını
şu açıklamayla reddediyor: “Daha önce Çetin Doğan Paşa televizyonda çıkıp, ses kaydıyla ilgili olarak
‘evet bu konuşmayı ben yaptım’ demedi mi? Böyle bir konuşmayı yapan insan, altındaki personelin
bundan motive olarak olumsuz şeylere yol açabileceğini düşünmez mi?”54
‘Balyoz davası’nda soruşturma dahilinde ilk tutuklamalar 26 Şubat- 2 Mart 2010 tarihleri arasında yapıldı.
Soruşturma faslı 6 Temmuz 2010 tarihinde bitti. Davanın 968 sayfalık ilk iddianamesini dönemin
özel yetkili savcıları Mehmet Ergül, Süleyman Pehlivan, Ali Haydar ve Murat Yönder hazırladı. İddianame Temmuz 2010’ da mahkeme tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması, 16 Aralık 2010’da
yapıldı. İlk duruşmadan iki gün önce Mahkeme Başkanı Zafer Başkurt görevden alındı, yerine Ömer
Diken atandı. 6 Aralık 2010’da bir ihbar üzerine Gölcük Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramada
el konulan belgelerden 34 klasör davayla ilgili görülerek mahkemeye gönderildi. Mahkeme bunun
üzerine 162 emekli ve muvazzaf subay hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.
Devam ettirilen soruşturma sırasında Emekli Albay Hakan Büyük’ün Eskişehir’deki evinde ele
geçirilen yeni ‘Balyoz’ dokümanları dayanak gösterilerek Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı ile Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş’ın da aralarında bulunduğu 15’i
tutuklu 28 şüpheli hakkında yeni bir dava açıldı.
Gölcük Donanma Komutanlığı’nda ele geçirilen belgelerle ilgili soruşturma sonunda yine konuyla ilgili bir dava daha açılınca sayı üçe çıkmış oldu. Daha sonra davalar birleştirildi ve savcı, 29 Mart
2012’de 920 sayfalık esas hakkında mütalaasını mahkemeye verdi.
Mütalaada, ‘Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten ceb53 arsiv.taraf.com.tr/yazilar/yildiray-ogur/dinle-balyoz-konusuyor/23228/
54 http://www.hurriyet.com.tr/haddini-asarsa-dava-acacagim-14341350
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ren men etmek veya bunları teşvik etmek’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Davanın 20 Eylül’de yapılan duruşmasında karar verildi. Tutuklulardan beraat eden olmadı. Kararda
savcının mütalaasına büyük oranda uyulmuştu. Toplam 365 sanıklı davada 3 kişi 20 yıl, 78 kişi 18 yıl,
214 kişi 16 yıl, 28 kişi 13 yıl 4 ay ve 1 kişi de 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz 36 sanık hakkında
beraat kararı verildi. Tutuksuz yargılanan kalan sanıklar hakkında da tutuklama kararı verildi. Soruşturma ve dava sürecinde tutuklularla ilgili tahliye kararı veren hâkimler Yılmaz Alp ve Oktay Kuban
başka görevlere tayin edildiler. 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı Şeref Akçay da, verdiği tahliye
kararları nedeniyle bazı meslektaşlarının kendisiyle ‘selamı kestiğini’, bazı hâkimlerin kendisiyle konuşmadığını açıkladı ve daha sonra baskılara dayanamayarak emekliye ayrıldı.
Dava ‘Boş’ çıktı
‘Balyoz davası’ Yargıtay tarafından bozuldu. Sanıklar yeniden yargılandılar. Yargılamayı Anadolu
4. Ağır Ceza Mahkemesi yaptı. Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 63 sanık hakkında
‘Ceza verilmesine yer olmadığına’ dair karar vermesi gerekirken, suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek mahkumiyet hükmü kurulduğu belirtilen gerekçeli kararda, Yargıtay bozma ilamından sonra
bir kısım sanıkların Anayasa Mahkemesi‘ne başvuru yaptığı bireysel başvurularla ilgili olarak Anayasa
Mahkemesi‘nin ‘Hak ihlali’ kararı verdiği anlatıldı. 236 sanığın mahkumiyet kararlarının Yargıtayca
onandığı hatırlatılan gerekçeli kararda, ‘Hak ihlali’ kararının ardından 236 sanık hakkında yeniden
yargılama yapıldığı kaydedildi. 64 sanık hakkında ‘anlaşma suçu’ kapsamında kalması nedeni ile haklarında 5237 sayılı TCK‘nin 316/2. ve CMK‘nın 223/4-a maddeleri gereğince ‘ceza verilmesine yer
olmadığına’ karar verilmesi gerektiği nedeniyle Yargıtay tarafından dava dosyasının bozulduğu, her
iki davanın yargılama usulleri farklı olması nedeniyle de davaların birleştirilmediği ifade edildi.55
Tuzak tersine döndü
15 Temmuz kalkışmasından sonra ‘tuzak’ kendisini kuranların başına geçti. 15 Temmuz kal
kışmasının hemen ardından davaya bakan yargı mensuplarının büyük bölümü FETÖ ile ilişkili
görülüp tutuklandı. Eski dosyalarla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 15 Temmuz Darbe girişimi ana soruşturması kapsamında Ergenekon, Balyoz ve Askeri
Casusluk Davalarıyla ilgili olarak yürütülen kumpas soruşturmaları, 15 Temmuz darbe girişimi ana
dosyasına dahil edildi. Soruşturmaların birleştirilmesine karar veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Genelkurmay Başkanlığı’na bir yazı yazdı.
Yazıda, Kapatılan Ceza Muhakemesi Kanunu 250. ve Terörle Mücadele Kanunu 10. Maddesiyle
yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ağır Ceza Mahkemelerince Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk
gibi isimlerle bilinen ve söz konusu terör örgütüne mensup hakim, savcı ve emniyet mensupları tarafından yapıldığı hususunda şüphe bulunan soruşturma ve kovuşturmalarda terör örgütü mensubu
olmayan askerlerin hedef alındığı belirtildi. Yazıda, sahte veya manipüle edilmiş delillere dayanılarak
kararlar verildiği ve bu şekilde terör örgüt mensubu olmayan askerlerin Silahlı kuvvetlerden çıkarılmaları veya emekliye ayrılmalarının sağlanarak tasfiye edildiği iddialarının olduğu belirtildi.
Soruşturmayı yürüten savcılık, Genelkurmay Başkanlığı’ndan kayıtlarını inceleyerek şu sorulara
cevap vermesini talep etti:
CMK 250. ve TMK 10. maddeleriyle yetkili başsavcılıkları ve Ağır Ceza Mahkemelerince haklarında soruşturma açılan ve kovuşturma yürütülen muvazzaf askerlerin kimlikleri ve adli işlem tarihi
itibariyle görevleri nelerdir?

55http://www.dha.com.tr/balyoz-davasinda-gerekceli-karar_930996.html
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Bu kişiler hakkında hangi idari tasarrufların uygulandığı veya emekliye ayrılıp ayrılmadıkları,
adli işlem tarihinden sonra vekaleten veya asaleten bu şahısların mevcut görevlerine hangi askerler
atandı?
Atanan askerlerin darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 tarihi itibariyle görevleri nelerdir?
Darbe girişimine iştirak ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yapılıp yapılmadığı, yapılmış
ise meslek safahatları nedir?56
Suçlayanlar suçlandı
15 Temmuz kalkışmasından sonra, ‘Balyoz soruşturmas’ının başlatılmasına neden olan ve 365
askerin sanık olarak hakim karşısına çıktığı ‘Balyoz davası’nın delilleri arasında yer alan belgeler
Mehmet Baransu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmişti. Bunlar içerisinde devletin güvenliği ve askeri yararları açısından Egemen Harekat Planı (1’inci Ordu Komutanlığı
tarafından Yunanistan’a karşı Trakya bölgesinde düzenlenecek olan bir harekatta kullanılmak üzere
hazırlanmış bir harekat planıdır) da bulunuyordu. Genelkurmay Başkanlığı, ‘TSK’nin muvazzaf ve
emekli personelinin yargılandığı davalarda TSK’yi hedef alacak şekilde suç delilleri üretildiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılarından Faruk Söker 276 sayfalık iddianame hazırlayarak ‘Balyoz davası’nın başlamasına yol açan belgeleri yayınlayan Taraf gazetesinin
eski çalışanları Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur, Yasemin Çongar ve Tuncay Opçin’in
şüpheli sıfatıyla yargılanmalarını talep etti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanıklara yüklenilen suçlamalar şöyle:
“Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma,
devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama ve terör örgütü propagandası yapmak.”57

GEZİ OLAYLARI
Taksim’deki Gezi Parkı’nın Asker Ocağı Caddesi’ne bakan duvarın 3 metrelik kısmı Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında yıkıldı. 4-5 ağaç da taşınmak üzere yerinden söküldü. ‘Taksim dayanışma grubu’ eyleme başladı, 40-50 kişilik grup çadır kurup parkta sabahladı. 28 Mayıs 2013 tarihinin
sabahında eylemcilerin sayısı arttı. BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in de destek verdiği grup,
yıkım çalışmalarını durdurdu. Zabıta ve polis müdahalesi geldi. Gazetelere günlerce manşet olan
‘Kırmızılı Kadın’ fotoğrafı da o gün çekildi. 29 Mayıs sabahı şafak vakti olaylar sırasında çadırlar yandı.
Mayıs günü sabaha karşı 05.00 sularında polis parktaki eylemcilere bir kez daha müdahale etti.
Eylemciler akşama kadar nöbet tuttu. Akşam saatlerinde hızla sayı arttı.
Mayıs’ta polisin sert müdahalesi sonrası ortalık karıştı. O gün BDP’li Sırrı Süreyya Önder de
yaralandı. Eylemler hızla diğer illere de yayıldı. Ankara, İzmir, Mersin, İzmit, Konya, Manisa gibi pek
çok kentte gösteriler yapıldı. Aynı gün İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Topçu Kışlası Projesi hakkında
yürütmeyi durdurma kararı verdi. Polisin özellikle Taksim’deki sert müdahalesi büyük tepki topladı.
1 Haziran’da eylemciler İstanbul’un Anadolu yakasında toplandı ve Boğaziçi Köprüsü üzerinden
56 http://www.karar.com/guncel-haberler/15-temmuz-davasinda-flas-karar-259024#
57 http://t24.com.tr/haber/mehmet-baransu-tutuklandi-iste-ifadesi,289078
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yürüyüşe geçti. Grubun Beşiktaş’a varmasının ardından polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Kadıköy ve Anadolu yakasının diğer kesimlerinden de birçok protestocu Taksim’e varmak
için yürüyüşe başladı. CHP Kadıköy mitingini iptal etti. Yaşanan gerilim ve polis müdahalesi sonrası
Taksim açıldı. Eylemciler Gezi Parkı ve Taksim’i doldurdu.
Göstericiler ikindi sularında tekrar toplanmaya başladı. İstanbul gibi Ankara’da da polisin geri
çekilmesinin ardından protestocular Kızılay Meydanı’na girmeye başladı. 1 Haziran itibarıyla 48 ilde,
90’nın üzerinde gösteri yapıldığı açıklandı. İçişleri Bakanı Muammer Güler, 939 kişinin gözaltına alındığını belirtti. 2 Haziran’da gece yarısı maskeli bir grup Beşiktaş Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi
önündeki polislere saldırdı, 7 memur yaralandı.
2 Haziran Pazar günü başta İstanbul olmak üzere Ankara’dan, İzmir’e, Eskişehir’den Adana, Samsun, Tunceli’ye kadar pek çok ilde eylemler sürdü. İçişleri Bakanı Muammer Güler, 28 Mayıs’tan 2
Haziran’a kadar 67 ilde 235 eylem yapıldığını, bin 730 kişinin gözaltına alındığını, zararın 20 milyonu
bulduğunu belirtti.
Haziran’da eylemler, Ankara, İstanbul, İzmir gibi pek çok ilde sürdü. Sabah saatlerinde sakin olan
Taksim, akşam saatlerinde yeniden doldu. Ankara’da gün boyu eylem ve müdahale vardı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fas ziyareti öncesi ve Fas’ta Gezi Parkı eylemlerine değindi.
“Tencere tava, hep aynı hava” diyen Başbakan, olayların iç ve dış bağlantılı, organize olduğunu belirtti. Aynı gün Cumhurbaşkanı Gül, “Demokrasi demek sadece seçim değildir, mesajlar alınmıştır.”
dedi. Gül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul ederek görüştü. Antalya’da lise öğrencileri eylem
yaptı. Gece geç saatlerde ise Hatay’dan acı bir haber geldi. 22 yaşındaki Abdullah Cömert yaşamını
yitirdi. İlk açıklamada Cömert’in ateşli silahla başından vurularak öldüğü duyuruldu. Otopside ise
ateşli silah izine rastlanmadı.
Haziran’da başkent Ankara’da yoğun bir trafik yaşandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan
Vekili Bülent Arınç’ı ve BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önderi’i kabul etti. Arınç, yaptığı açıklamada: “O
ilk olayda, çevre duyarlılığıyla hareket edenlere karşı yapılan aşırı şiddet gösterisi yanlıştır, haksızdır.
O yurttaşlarımdan özür diliyorum.” dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise Türkiye’deki olayların Orta
Doğu ülkeleri değil, gelişmiş ülkelerde yaşanan meselelerden olduğunu kaydetti.
Haziran’da İzmir’de eli sopalı timler eylemci gençlere saldırırken görüntülendi. Bunların sivil
polis olduğu iddia edildi. Eli sopalı timler daha sonra Adana ve Antalya’da görüntülendi. Eylemciler
adına bir grup Ankara’da Başbakan Yardımcısı Arınç’la görüştü. Sendikalar eylemcilere destek için bir
günlük iş bıraktı.
7 Haziran’da Başbakan Tunus’tan İstanbul’a döndü. On binlerce kişi Başbakan Erdoğan’ı karşıladı. Erdoğan, “Çevreci kardeşler gelin konuşalım.” dedi. AB ve ABD’den eylemlere sert müdahale
edilmesini eleştiren mesajlar geldi. 8 Haziran’da GS, BJK VE FB taraftar grupları birleşip Taksim’e
yürüdü. AK Parti Ankara ve İstanbul’da miting yapma kararı aldı. Ankara’da ise çatışmalar yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “AVM, otel, rezidans yok, kışla yapılacak.” dedi.
9 Haziran’da Başbakan Erdoğan Mersin ve Ankara’da toplanan on binlerce vatandaşa hitap etti,
değerlendirmeler yaptı. Türkiye’nin birçok yerinde yine eylemler vardı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu sosyal medya üzerinden: “Bin gönül için bin kez özür dilerim.” mesajı attı.
10 Haziran günü İstanbul’da eylemcilerin sığındığı camiye ilişkin “Eylemciler birayla geldi, bira
içti.” iddiaları üzerine müftülüğün soruşturma başlattığı öğrenildi. Akşam saatlerinde Taksim’de çatışmalar yaşandı. Vali Mutlu, “Gezi’ye kesinlikle müdahale edilmeyecek.” dedi.
11 Haziran sabahı polis Taksim çevresindeki yasa dışı pankart ve flamaları indirmek için alana
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girince bazı gruplarla çatışmalar yaşandı. Polis aracı molotofla yakıldı. Molotof atan kişiler en çok
konuşulan isimler oldu. Polis SDP binasını basıp 70 kişiyi gözaltına aldı. Grup toplantısında Başbakan:
“Kusura bakmayın bu Tayyip Erdoğan değişmez.” dedi. Gece ise polis ‘Gezi parkı’ndaki eylemcilere
yeniden müdahale etti.
12 Haziran günü İstanbul’da sakin bir atmosfer vardı. Akşamüzeri Taksim’de piyano konseri verildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hem ‘Gezi heyeti’ hem de Necati Şaşmaz ve Hasan Kaçan’la
görüştü. AK Parti Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’na ilişkin referandum yapılmasını gündeme getirdi.58
Olaylar sonucunda 9 sivil (Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İsmail
Korkmaz, Ahmet Atakan, Berkin Elvan, Burak Can Karamanoğlu, Mehmet İstif ve Elif Çermik) ve 2
güvenlik görevlisi (polis komiseri Mustafa Sarı ve polis memuru Ahmet Küçüktağ) hayatını kaybetti,
8.163 kişi yaralandı.
Gezi’de Basın
CNN‘in uluslararası kanalı protesto gösterilerini canlı yayınlarken CNN Türk’te bir belgesel yayınlanması eleştiri konusu oldu. Eylemlerle ilgili sürekli yayın yapan CHP‘ye yakınlığı ile bilinen Halk TV
ve İşçi Partisi‘ne yakınlığı ile bilinen Ulusal Kanal, Alevi kesimlere yakınlığı ile bilinen Cem TV eylemler boyunca yer yer canlı yayınlarla, program ve marşlarla eyleme dair geniş bilgi aktardı.
11 Haziran’da Oğuz Haksever; NTV kanalındaki programda Gezi eylemlerini savunan Fatmagül
Berktay’ın sözünü kesip sesini yükseltip ayağa kalktı. Ertesi gün bir kısım protestocular; NTV binası
önünde 2. bir gösteri yaparak olayı protesto edip Oğuz Haksever’in istifasını talep ettiler.
14 Haziran’da BBC kanalı, BBC Türkçe Servisi‘ndeki ‘Dünya Gündemi’ programının NTV tele- vizyonunca yayınlamaması üzerine, NTV ile ortaklığını askıya aldı.
Olayları birçok ülkenin basın ve medya kuruluşu da takip etti. Katar merkezli El Cezire televizyonu olayları ‘Türk Baharı’ olarak nitelendirdi. Almanya‘dan yayın yapan ZDF televizyonu ve Norveç‘ten VGTV olayları naklen yayınladı. ABD’den New York Times gazetesi olayları ‘İstanbul’da park
için yapılan barışçıl protesto eylemleri polisin müdahale etmesiyle çatışmaya dönüştü’ başlığıyla
haber yaptı. Guardian gazetesinden Richard Seymour; ‘Küçük bir park için yapılan mücadele rejim
için bir acil durum, Türk Baharı için ise bir potansiyel oldu’ yorumunda bulundu. 11 Haziran’da CNN
International‘da Başbakan Başdanışmanı İbrahim Kalın yayındayken Christiane Amanpour kendisini
‘Show is over’ diyerek yayından aldı.
İç Tepkiler
AK Parti’nin kurucu üyelerinden Fatma Bostan Ünsal polisin mahkeme kararına rağmen parktan
çekilmemesini anlayamadığını belirten bir açıklama yaptı ve “Milletin üzerindeki ölü toprağı kalkmış
gözüküyor, umalım ki bu tüm Türkiye için hayırlara yol açsın.” yorumunu ekledi.
Eski Turizm ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay ise yapılması düşünülen kışlanın, sadece 100 yıldan
biraz fazla bir süre ayakta kaldığı sonrasında ise yıkıldığını, büyük bir tarihi vasfının olmadığını buna
karşın Taksim civarındaki son yeşillik alanın tahribinin İstanbul için onarılmaz yara açacağını söyledi.
Hüseyin Çelik ise eylemcileri ‘kelle isteyen yeniçerilere’ benzetti ve taleplerini kabul etmeyeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ise, ‘Gezi Parkı’ protestolarına ilişkin, “Bu,
milletin demokrasi, özgürlük talebidir.” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan ‘Gezi’ eylemlerine Ankara’dan katılarak destek verdi.
58 http://www.aksam.com.tr/guncel/gezi-parki-olaylari-nedir-nasil-basladi-neler-yasandi-iste-gun-gun-gezi-eylemleri/haber-212253
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, direnişin ilk günlerinde ön plana çıkan BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder‘i kastederek 5 Haziran’da yaptığı açıklamada: “İmralı’nın postacısının liderliğini yaptığı
Gezi Parkı eylemine destek vermiyorum.” dedi ve meydanlarda ülkücü olmadığını, olmayacağını ve
eyleme destek vermek isteyenlerin ancak MHP’den istifa ederek destek olabileceklerini belirtti. Ancak protestoların yayılmasının ve giderek hükumet karşıtı bir eyleme dönüşmesinin ardından diğer
muhalefet partileri gibi MHP de eylemcilerin yanında bir tavır alıp hükumete yüklendi. Bahçeli sadece bir hafta sonra, 12 Haziran’da partisinin grup toplantısında yaptığı bir konuşmada: “Gezi Parkı bir
çığlıktır. Haykırışın sembolleştiği yerdir.” dedi. Yine de Bahçeli, protestolar boyunca şiddeti körüklemek yerine bol bol sağduyu çağrısında bulundu. Eylemcilerin sokaklarda gösteri yapmalarının doğru
bir protesto yöntemi olmadığını ve tepkilerini sandıkta göstermeleri gerektiğini savundu.
BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Taksim Gezi Parkı’ndaki düzenlemelere karşı girişilen protesto gösterilerinin hükûmete karşı bir ‘darbe girişimi’ olarak yorumladı ve “Geziyle aramıza mesafe
koyduk.” dedi. BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder gösterilere ilk gününden itibaren aktif
destek vermişti.
Abdullah Öcalan‘ı 7 Haziran’da ziyaret eden BDP Milletvekileri Öcalan’ın şu mesajını ka- muoyu
ile paylaşmışlardır: ‘Direnişi anlamlı buluyor ve selamlıyorum. Elbette ki bu duruş yeni bir siyasal kırılma yaratmıştır. Ancak hiç kimse ulusalcı, milliyetçi, darbeci çevrelere de kendini kullandırmamalı.
Bu hareketin onların denetimine girmesine T.C vatandaşı demokrat, devrimci, yurtsever ve ilerici
çevreler izin vermemelidir. Türkiye Komünist Partisi eylemlere dair yaptığı açıklamada halkı parti
saflarına örgütlenmeye çağırdı.
İşçi Partisi ve TGB (Türkiye Gençlik Birliği) eylemlerde aktif olarak yer aldı.
Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker olaylara dair yaptığı açıklama sırasında: “Bu
yeni nesil aklı başında eğitimli gençlerin; özgürlüğünü isteyen, hakkını hukukunu bilen gençlerin:
-artık bana karışma, hayatımı yönetmeye kalkma, bana yaşam tarzı dikta etmedemeleri, başbakanın
üslubuna ve içeriğine karşı çıkmaları; -biz bu başbakana ülkeyi yönetsin, özel yaşamımızı yönetmesin diye maaş veriyoruz; kendi işine baksın, bizim yatak odamıza, mutfağımıza, oturma odamıza bu
kadar müdahale etmesin- gerekçesiyle güzel bir tepki başlattılar. Ben de bunun yüzde yüz arkasındayım, gurur duydum.” diyerek gezi protestolarını destekledi.
Özgürlük ve Dayanışma Partisi Eş Genel Başkanı Alper Taş, Gezi Parkı eylemlerini ‘Büyük bir
toplumsal hareket, devrim değil, kendiliğinden bir isyan’ olarak nitelendirdi.
Saadet Partisi yayınladığı 15 maddelik deklarasyonla gezi parkı olaylarında: “İktidarın; -güç bende istediğimi yaparım- demesi ne kadar yanlışsa, marjinal grupların ortalığı savaş alanına dönüştürmesi de o kadar yanlıştır.” şeklinde bir görüşü benimseyerek alandaki protestolara katılmayacağını
beyan etti. Ayrıca Anadolu Gençlik Derneği de benzer açıklamalarda bulundu.
Dış Tepkiler: Avrupa Birliği - Avrupa Parlamentosu, 13 Haziran 2013 tarihinde, İstanbul Gezi
Parkı protestolarında polisin aşırı güç kullanmasını kınayan bir karar tasarını onayladı. Kararda, barışçıl protestoculara karşı sert yöntemlere başvurulmaması istendi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a birleştirici ve uzlaşmacı bir tavır sergileme çağrısı yapıldı. Parlamentonun kararında şiddetten
sorumlu polis memurlarının yargı önüne çıkarılması, gözaltındaki barışçıl protestocuların salıverilmesi ve kurbanlara tazminat ödenmesi istendi.
ABD: 31 Mayıs 2013’te ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki de, Taksim Gezi Parkı’ndaki
olaylarla ilgili kaygılı olduklarını açıkladı. 1 Haziran 2013’te ise Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi
sözcüsü Laura Lucas tarafından yapılan açıklamada barışçıl halk gösterilerinin demokratik ifadenin
bir parçası olduğu belirtilip “Kamu otoritelerinin sorumlu ve itidalli davranmalarını bekliyoruz.” dendi.
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Almanya: Almanya Başbakanı Angela Merkel protestoları değerlendirirken, hukuk devleti anlayışının, güvenlik makamlarının her zaman orantılı ve uygun hareket etmesini gerektirdiğini belirterek, tarafları itidale çağırdı. Aynı saatlerde Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada
da vatandaşlara, “Türkiye’de gösterilerin yapıldığı yerlerden ve kalabalık gruplardan uzak durun!”
uyarısı yapıldı.
Hollanda: Hollanda Dışişleri Bakanı Frans Timmermans, polisin göstericilere karşı kullandığı
orantısız gücü üzüntüyle karşıladığını belirterek eylemcilerin ifade özgürlüğü ve medya hakkındaki
kaygılarının dile getirmesini desteklediğini açıkladı.
Rusya: Vladimir Putin‘in sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya Devlet Başkanı orada meydana gelen
olayları biliyor ama Türkiye’deki hadiselerle ilgili açıklama yapmayacak.” dedi.
Bulgaristan - Bulgaristan Dışişleri Bakanı Kristiyan Vigenin, “Komşu dost Türkiye’de şiddetten
dolayı endişeliyiz.” açıklamasında bulundu.
Yunanistan: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopulos, çok iyi tanıdığı Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ı lider olarak elde ettiği gücü bugün sevk ve idareye davet ettiğini belirtti.
Suriye - Suriye Enformasyon Bakanı Umran El Zubi, olayların sorumlusu olarak Recep Tayyip
Erdoğan’ı ilan ederek, ‘diktatör rejimi sebebiyle istifa’ çağrısında bulundu.
BM: Birleşmiş Milletler sözcüsü Martin Nesirky, New York‘taki Genel sekreterlik binasında yaptığı günlük basın toplantısında, “Türkiye’deki gelişmeleri yakından izliyoruz.” diye konuştu.
Uluslararası Af Örgütü: Kurum, 31 Mayıs 2013 günü yayınladığı basın bildirisinde olayları protesto etti. Bu açıklamada polislerin aşırı ve gereksiz güç kullanmasının soruşturulması ve sorumlu
emniyet görevlilerinin yargılanması çağrısı yapıldı.
Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu: 16 Ekim 2013 tarihinde açıklanan Türkiye ilerleme ra- porunda, Gezi eylemlerinde polisin aşırı güç kullanımına dikkat çekti. Avrupa Konseyi 26 Kasım 2013
tarihinde ‘Gezi olayları’ konulu bir rapor yayınladı. Konseyin İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks
tarafından hazırlanan raporda, güvenlik güçlerinin davranışının insan haklarına yönelik bir tehdit
oluşturduğu belirtildi.59

59 https://tr.wikipedia.org/wiki/Gezi_Park%C4%B1_protestolar%C4%B1

17/25 ARALIK KALKIŞMASI
17/25 ARALIK’TAN ÖNCE FETULLAH GÜLEN: KÖTÜ GÜNLER İCAT EDİN
Siyonistlerin ‘Tanrıyı Kıyamete Zorlamak’ diye özetlenen bir hedefleri vardır. İddialarına göre
kıyamet yaklaştığında dünya ‘Tek devlet, tek din’ olarak Siyonizmin hakimiyeti altında toplanacaktır.
Bunun için yeryüzünü sürekli fesada verip güya kıyameti yaklaştırmayı kendilerine bir vazife olarak
görmektedirler.
Fetullah Gülen’in de 17 Aralık darbe girişimi öncesi örgütüne, “Dünya zulümle dolduğunda Mesih gelir. Kötü günler icat edelim. Gerilimi artıralım” talimatı verdiği ortaya çıktı.60 Bu ideal siyonizmin
hedefiyle birebir örtüşmektedir.
Sabah gazetesinde yayınlanan bir habere göre, Fetullah Gülen’in Isparta’da bazı notları ele geçiriliyor. FETÖ ana dava dosyasına giren bu notlardan Gülen’in, 17 - 25 Aralık öncesi teşkilatına ‘Kötü
günler icat edelim. Gerilimi artıralım’ talimatı vermiş olduğu anlaşılıyor.
Söz konusu notlar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan FETÖ ana dava dosyasına konuluyor. Aynı notlarda Gülen, Ecevit’le görüştüğünü ve kendilerine sahip çıktığını şöyle anlatıyor:
“Hizmetimize fırtınalı bir dönemde sahip çıktı. MGK’de bizi savundu. Dosyaları masaya vurup oturumu terk etti. Mahkûmiyet kararı verildi, derhal kaldırttı. Okullarımızı korudu. Bunlar unutulacak gibi
değil.” Gülen notlarında, Ecevit’in bu duruşunu hayatıyla ödediğini de iddia ediyor. Taraftarlarına Yahudilerle kavga etmeme talimatı verildiği de görülen notlarda Gülen, ‘İran’ın idarecilerinin pek çoğu
Yahudi’dir. Birbirleriyle kavga ettiklerine bakmayın. Amerika’da da kim gelirse gelsin idarede yine
Yahudiler vardır. Yeryüzünde radikal bu gruplarla kavga ederek hizmet edemeyiz’ dediği anlaşılıyor.
Gülen’in, Hanefi Avcı’yla ilgili değerlendirmesinde de, ‘Ben sivrisineklerle uğraşmıyorum. Fillerle,
domuzlarla uğraşıyorum ama sinek mide bulandırıyor’ dediği görülüyor.
Mesih iması: Fetullah Gülen, notlarında en dikkat çeken ayrıntıları ise şifreli veriyor. Gezi olayları ve 17-25 Aralık sonrası Türkiye’ye ‘Mehdi’ olarak gelmesi planlanan Gülen’in örgütüne kaos oluşturulması talimatı vererek, “Dünya zulümle dolduğunda Mesih gelir. Kötü günler icat edelim. Gerilimi artıralım. Hz. Mehdi gerilim döneminde gelir.” dediği belirleniyor.61

17-25 Aralık’ın şifresi: Altın Vuruş
FETÖ ana davası iddianamesindeki şu cümle oldukça dikkat çekici: ‘Fetullah Gülen, 20 Ekim
2013’teki sohbetinde ‘altın vuruş’ adıyla 17-25 Aralık operasyonlarının talimatını şifreli olarak vermiştir.’ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderilen FETÖ ana soruşturma iddianamesinde önemli tespitlere yer veriliyor. İşte bunlardan bazıları:
FETÖ devlet içindeki kadrolarının silahlarını örgüt için kullanıp iktidarı ele geçireceği günü örümcek gibi ördüğü ağda sabırla bekledi. Asker, hâkim, savcı ve emniyet birimlerindeki kadrola- rını kullanarak devleti teslim alacağını düşünerek 17-25 Aralık 2013’te harekete geçti. Gülen, 20 Ekim 2013’te
yayımlanan ‘Sui-zan’ isimli sohbetinde ‘altın vuruş’ adıyla 17-25 Aralık operasyonlarının talimatını
şifreli olarak vermiştir. Darbenin adını ‘altın vuruş’ olarak ifade etmiştir.
17 Aralık tarihinin seçilmesi Arap Baharı’nın o gün başlamasına nazire. ‘Altın vuruş’ operasyonu
ile Türkiye‘nin süresiz kaos ortamına sürüklenmesi, fikri manada lidersiz bir toplum oluşturulması,
60 http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/07/13/kotu-gunler-icat-edin
61 http://www.aksam.com.tr/guncel/Fetullah-gulen-kotu-gunler-icat-edin/haber-532579
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kuvvetin halkın elinden gücün emrine alınması amaçlandı. Türkiye, terörün yanında siyasi, diplomatik ve ekonomik kriz ile sıkışan bir ülke durumuna düşürülmek istendi.
FETÖ’nün emniyet ve yargı kadrolarınca yapılan operasyonların gerçek hedefi Başbakan ve
61. Hükümet’ti. Soruşturmalarda Başbakan’ın oğlu ile ilgili hiçbir delil olmamasına rağmen sırf
Başbakan’ı suçlamak için soruşturmanın içine çekilmiştir.
İktidar partisini güçsüzleştirmek, hükümeti devirmek için Gülen’in emriyle iktidar partisindeki
örgüte mensup milletvekilleri İdrisBal, HakanŞükür, İdris Naim Şahin, Ertuğrul Günay, Haluk Özdalga,
Erdal Kalkan, Hasan Hami Yıldırım, Muhammet Çetin, İlhan İşbilen ve Ahmet Öksüz Kaya istifa etti.
FETÖ, dini istismar ederek, fakir ve öğrenciler için topladığı yardım ve hayrı örgütün finansmanı için
kullanıp devletin başına kadrolarını musallatederek sistematik-organize bir terörizm uygulamıştır.
Türkiye ve Başbakan’ı teröre destek veriyor göstermek için yürütülen casusluk faaliyetinin yönetici
imamların bilgisi dahilinde organize şekilde yapıldığı görülmekte.62
Başbuğ’dan intikam aldılar: FETÖ, kendilerine yönelik soruşturma açan her savcı ve görev alan
hâkimleri veya kolluk görevlilerini linç ederek itibarsızlaştırıp, hayatlarını mahvetmiş ve canlarından
bezdirmiştir. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi C. Savcısı Nuh Mete Yüksel, C. Savcısı Salim Demirci, Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve yardımcısı Osman Ak buna örnek gösterilebilir. Örgütün
asker içindeki uzantılarıyla ilgili işlem yaptıran İlker Başbuğ, emekli olduk- tan sonra örgütün hedefi
olmuş ve intikam alınmıştır.
Devletin hafızasını kopyaladılar: FETÖ, devletin bütün hafızasını kopyaladı. Bütün arşivlerini ve
depolanan her türlü gizli veya gizli olmayan bilgiyi, devlet sicillerini, depolanan her belgeyi ve tapu,
nüfus, okul, üniversite, hastane, adli sicil, istihbari bilgiler ve her türlü bilgiyi 1995’ten beri elde
etmiştir. Devletin her tür bilgisi halen bu örgütün elinde. Devletin bütün kurumlarının çağa ayak
uydurmak adına dijital, elektronik ortama geçmesi, örgüte aradığı fırsatı sunmuştur. Yabancı ülke
istihbaratı bu bilgileri kopyaladı. Bu korkutucu bir durum.63

25 Aralık, Erdoğan ve Gülen
Hayatının büyük bölümünü Gülenciler içinde geçirmiş bir isim Hüseyin Gülerce. Gülerce’nin,
FETÖ’nün 25 Aralık kalkışmasından sonra Star gazetesinde bir makalesi yayınlandı. Gülen’in kalkışmadaki rolünü anlatan makalesinde Gülerce şunları söylüyordu:
25 Aralık 2013’te AK Parti iktidarına yönelik büyük bir operasyon yapıldı. 8 gün önceki 17 Aralık
Operasyonunun ardından Savcı Muammer Akkaş, ‘yolsuzluk ve rüşvet’ iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ı şüpheli sıfatıyla ifadeye
çağırmak üzere bir belge hazırladı. 7 Şubat 2012’de MİT krizi ile düğmesine basılan darbe teşebbüsü,
Başbakan’ın bizzat kendisine yöneldi. Sonra bugünlere uzanan bir süreç yaşandı, yaşanıyor.
25 Aralık sürecinde Başbakan olan Erdoğan ve ‘17/25 Aralık darbesinin lideri’ olarak bugün yargılanan Fetullah Gülen, bu olay için ne demişlerdi?
Erdoğan 25 Aralık’ta Pakistan ziyaretinden Türkiye’ye döndü. Aynı gün AK Parti Genişletilmiş İl
Başkanları toplantısında konuştu:
‘Bu olayın değerli arkadaşlarım, uluslararası boyutu vardır ve uluslararası boyutta bunun en
62 http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/07/16/17-25-aralikin-sifresi-altin-vurus
63 http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/07/16/17-25-aralikin-sifresi-altin-vurus#
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tepe noktası vardır ve onun altında da bunun çeşitli yerlerdeki taşeronları vardır.
Türkiye içinde birtakım odaklar, birtakım örgütler, birtakım merkezler bu kirli komploda maşa
olarak kullanıldılar. Şu yaşadığımız 9 gün, Türkiye açısından tam anlamıyla bir turnusol kâğıdı olmuştur. Bakın biz bu medyayı, bu sermaye çevrelerini, bu örgütleri on yıllardır çok iyi biliyoruz, çok
yakından tanıyoruz. Ama şu süreçte bunların ne oldukları, neye hizmet ettikleri, kimin çıkarını düşündükleri, kimin değirmenine su taşıdıkları açık ve net şekilde ortaya çıkmıştır. Burada açık açık
söylüyorum; şu son olay göstermiştir ki Türkiye’de kendi ülkesinin değil, başkalarının çıkarlarını düşünen, kendi milletinin değil başka çevrelerin rantını düşünen, vatana ihanet içinde ajanlık yapan,
casusluk yapan medya kuruluşları var, sermaye çevreleri var, örgütler ve çeteler var; bu kadar açık
konuşuyorum.
Demek ki şu ana kadar çetelerle verdiğimiz mücadele yetmemiş. Demek ki bu zincirin daha
çok farklı halkaları varmış. Ve çetelerle bu mücadeleyi vermiş bir Hükümet olarak devlet içinde yeni
çetelerin, devlet içinde devletin, devlet içinde ‘Paralel yapıların’ oluşmasına kesinlikle göz yummayacağız. Yeni Türkiye’de devlet içinde devlet olmayacak, devlete paralel yapılanmalar asla olmayacak.
Bir taraftan Kur’an diyeceksin, bir taraftan hadis diyeceksin, Allah, Peygamber diyeceksin, ama
adın kasetlerle, adın komplolarla, adın ulusal ve uluslararası kirli işlerle anılacak.
Türkiye’ye, milletimize, milli iradeye yönelik bir tezgâh kurdular. Değerli kardeşlerim, yolsuzluk
kılıfına gizlenmiş, Türkiye’ye, millete, Türkiye’nin geleceğine kasteden bir saldırıyla karşı karşıyayız.
Bu bir yolsuzluk soruşturması değildir, bu siyasete ve millete karşı açık bir komplodur, açık bir tezgâhtır. Allah’ın izniyle bu tezgâh, bu oyun milletimiz tarafından 30 Mart’ta sandıkta bozulacaktır. Bundan
sonra da bunu devam ettirecekler...
Aynen öyle oldu. MİT Tırlarının durdurulması, 30 Mart’ta AK Parti’nin Ankara ve İstanbul’u kaybetmesi için Fetullahçı terör örgütünün CHP adaylarını desteklemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminde
muhalefet adayına çalışılması, ABD’de milletvekili ve senatörlerden Türkiye aleyhine imza toplanması ve 7 Haziran seçimlerinde barajı aşması için HDP’ye oy verilmesi...
Fetullah Gülen bu süreci nasıl değerlendirdi? Ekrem Dumanlı, Gülen’le Pensilvanya’da röportaj
yapmıştı. 21 Mart 2014’te (seçimlerden 9 gün önce) yayınlanan röportajda Gülen şunları söyledi:
‘Ben daha önce de arz etmiştim. Bu operasyonları yapanlar organize edenler her kimse, hiçbiriyle bir irtibatım olmadı. ‘Binde birini bile tanımıyorum...’ dedim defalarca. Eğer bu soruşturmaları
yürütenler arasında hizmetleri takdir eden birileri var idiyse, ben de bu insanlara: “Yolsuzluk iddialarını görmezden gelin” mi demeliydim?
Kime oy verme meselesine gelince. Şimdi bir tarafta sabahtan akşama hakaret yağdıran bir parti
başkanı var. Bu kadar ağır lafları içine sindiren varsa yine gidip o partiye oy verir...’
9 gün sonraki seçimde, FETÖ/PDY tabanına bundan daha açık talimat olabilir mi? Gülen 20
Aralık’ta beddua edince kaybetti. Haksız beddua dönüp sahibini buluyor.64
17/25 Aralık olaylarından bir yıl önce İstanbul Emniyeti’nde ciddi hareketliliklerin yaşandığı o
günlerde çok tartışılıyordu. Emniyet’te yaşanan yeni yeni görevden almalar ve yeni atamalar özenle
gerçekleştiriliyor, örgüt emir verdiğinde gözünü kırpmadan yerine getirecek bir yapı oluşturuluyordu. 2013’ün Ekim ayına gelindiğinde Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü binasının koridorlarında yüksek sesle şunlar söylenmeye başlanmıştı: “3 ay sonra bu hükümet olmayacak. Herkes ona
64 http://www.star.com.tr/yazar/25-aralik-erdogan-ve-gulen-yazi-1078307/
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göre davransın.”65
MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılmasından günler sonra o zamanki İçişleri Bakanı
Efgan Ala, kamuoyuyla çok önemli bir konuyu paylaştı. Bakan aynen şunları söylüyordu: “Burada ilk
defa söylüyorum. İşi o kadar ileri götürmüşler. Bazı belgelerde darbeyi yapmışlar, fezlekeyi yazmışlar
ve hatta o belgelere ‘dönemin başbakanı’ ibaresini koymuşlar… Demek ki darbe yapıp amaçlarına
ulaşacaklarını düşünmüşler.”66
Kamuoyu bu açıklamalardan sonra Fidan’ın ifadeye çağrılmasının arkasındaki gerçek nedenleri
sorgulamaya başladı. Aradan çok uzun bir süre geçmeden konunun detayları ortaya çıktı. Fidan’ı
ifadeye çağıran Savcı Hüseyin Görüşen bu girişiminin peşinden görevden alınmış, yerine savcı olarak
Murat Esen atanmıştı. Akşam gazetesinin verdiği habere göre, Görüşen’in görevden alınmasından
neredeyse bir yıl sonra odasındaki bir çekmecenin kilitli olması savcı Esen’in dikkatini çekiyor. Mübaşiri çağırarak kilitli çekmeceyi açtıran Esen bir yılı aşkın süredir Türkiye’nin merak etiği dosyaya ulaştı.
Esasen Görüşen’den sonra görevlendirilen Esen, sabık savcının baktığı dosyaları istemiş, kendisine
toplam 250 dosyanın 249’u teslim edilmişti. Işte aranan o 250. Dosya yeni açılan çekmeceden çıktı.
Fezlekeye göre bir numaralı sanık Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, iki numaralı sanık MİT Müsteşarı Hakan Fidan, üç numaralı sanık ise Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’dı. Fezlekede üç kişi için
de ‘vatana ihanet’ suçu isnat edilmişti. Başbakan Erdoğan’ın karşısında ise ‘dönemin Başbakanı’ yazıyordu. Savcı Esen, hemen dosyaya el koyarak takipsizlik kararı verdi. Eğer 17 ve 25 Aralık operasyonları başarılı olsaydı fezleke devreye sokulacaktı. Erdoğan, Fidan ve Atalay başta olmak üzere birçok
bakan ve bürokrat tutuklanarak cezaevine konulacaktı.
Daha önce Ergenekon/Balyoz davaları ve 2011 yılındaki şike operasyonlarında sağladıkları polis
ve yargı uyumu gibi bir durumu 17 Aralık için de sağlamanın alt yapısı kurulmuştu. Mesai saatlerine sığmayan polis-savcı görüşmeleri çay bahçelerindeki sohbetlerde, tavla partilerinde de sürdürülüyordu. Operasyonu yapacak emniyet müdürlerinden, gözaltı işlemlerinde görev alacak polislere
kadar hepsi belirlenmişti. İstanbul Adliyesi’nde de her şey kontrol altındaydı. Nöbet listesi, arama
izinleri, gözaltı listesi, adliye personeli, sorgu yapacak savcı ve tutuklayacak hakimler.. İş öyle bir
noktaya götürülmüştü ki, adliye çevresinde bir grup savcı ve hakimin, ‘Şubat ayında büyük olaylar
olacak. Bu hükümete yatırım yapmayın’ dediği konuşulmaya başlanmıştı.
Takvimler 15 Aralık tarihini gösterdiğinde ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yerleşkesinde
bulunan İstanbul Mali ve Organize Şube tarafından kullanılan bilgisayarda garip bir hareketlenme
gözlendi. O güne kadar görülmemiş bir yoğunlukta dosya temizleme programları yüklenip, hazırlanan özel çalışmalar operasyon iddiasıyla geri dönmemek üzere tek tek yok ediliyordu. Aynı hareketlilik 16 Aralık günü de devam etti. Büyük operasyon öncesi toplanan bilgiler, dinlenen telefonlar,
ortam dinlenmesiyle elde edilen deliller ve çoğunluğu yasa dışı toplanan belgeler hızlı bir şeklide
yok ediliyordu. Üst düzey polis şeflerinden bazıları o gece ‘yurt dışı’ ile telefon görüşmeleri yaparak
operasyon hakkında bilgi veriyordu. Aynı numaranın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutuna ‘böcek’
yerleştiren polisler tarafından da arandığı daha sonra anlaşılacaktı.’67
Hükümetle FETÖ/PDY arasındaki çatışma özellikle dershanelerin kapatılma sürecinde doruk
noktaya ulaşmıştı. Çok farklı iddialar ortaya atılsa da hükümet, dershanelerin eğitim amacı dışında
da yaygın olarak kullanıldığını fark etmişti. Esas amaç hem bu ‘başka alanlar’daki yapılanmaları engellemek, hem de eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için yeni bir düzenleme getirmekti.
65 http://www.gercekhayat.com.tr/kapak/kisikli-darbecileri-bekledi/
66 http://www.aksam.com.tr/yazarlar/donemin-basbakani-erdogan/haber-303039
67 http://www.ahaber.com.tr/gundem/2015/12/14/25-aralik-gecesi-kisiklida-ne-oldu
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Hükümetin, örgütün tehlikeli yapısını kavramasından sonra aldığı bir kısım tedbirler oldu. Özellikle eğitimde fırsat eşitliğini zenginin lehine bozan dershanelerin kapatılması gündeme geldi. Böylelikle örgütün mali ve insan kaynakları akamete uğratılmak isteniyordu.
Zamanın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, esasında dershanelerin bir tür gölge eğitim sistemi oluşturduğuna dikkat çekiyor, bu konuda şunları söylüyordu: ‘Dershane denilen yapılanmanın aslında
bir tür gölge bir eğitim sistemi oluşturduğu ve bunun da aslında hem milli kaynaklarımızı israf ettiği
hem de aslında merkezdeki okulları, müfredatı, öğretmenleri bir anlamda işlevsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya başladığı, sanki bütün eğitim süreçleri belli sınavlar ve o sınavlara hazırlayan dershanelerden ibaretmiş gibi bir algının yaygınlaşmasına yol açtı. Bu bir illüzyon aslında. Yani dershanenin
olmazsa olmaz bir kurum olduğu yanılsaması, özellikle üretilmiş bir yanılsamadır. Sektör tarafından,
daha doğrusu sektörün özellikle eğitim dışı amaçlar taşıyan bölümü tarafından üretilmiş bir illüzyon,
bir yanılsamadır. Müteaddit vesilelerle bu süreç boyunca açıkladık, gerek dershanelere giden öğrenci profiline baktığımız zaman, gerek o öğrencilerin sınavlardaki başarı oranlarına baktığımız zaman
bunu açıkça görebiliyoruz. Bir öğrencinin her- hangi bir sınavda elde ettiği başarının ne kadarı hafta
sonunda gittiği dershaneden edinilmiş kazanımlar sayesinde gerçekleştiği, ne kadarının haftanın beş
günü devam ettiği okulda aldığı eğitimden kaynaklandığını test etmeniz mümkün değil. Ama yıllar
boyunca dershaneler, biraz da reklam ve tanıtım imkânlarının devlet okullarına göre çok fazla olması
nedeniyle bu tür ba- şarılı öğrencileri kendilerine mal etmek konusunda, doğrusu bir kamuoyu oluşturdular. Ama dershanelere giden öğrencilerin profiline baktığımız zaman gerçekten takviye olan
öğrencilerden ziyade, zaten herhangi bir dershane takviyesi olmaksızın da sınavda başarılı olabilecek
olan öğrencilerin özellikle seçildiğini, bunların özel sınıflarda özel bir eğitimden geçirildikten sonra
dershanenin reklamı için kullanıldığını, ama buna karşılık dershanede eğitim-öğretim gören diğer
çocukların sınav sonuçlarının ne olduğunu bilmiyoruz.’68
Dershanelerin kapatılmasına karşı savaş hazırlığında olan Gülen örgütünün iktidara yönelik nasıl
bir hamle yapacağı Ankara’da tartışılmaya başlanmıştı. Kulislerde AK Parti içinde bir çözülme yaşanacağı iddiaları dolaşıyordu. FETÖ’cü vekillerin istifaları gündemdeydi. Ve ilk hamle 16 Aralık’ta
yapıldı. Erdoğan’ın siyasete kazandırdığı eski futbolcu Hakan Şükür, hocası Gülen adına AK Parti’den
istifa etti. Şükür’ün iki A4 kâğıdını dolduran istifa metnindeki “Sayın Başbakan’ın bu konudaki bütün
ısrarlı anlatımlara, sitemlere ve taleplere kulaklarını tıkamasını anlayabilmiş değilim.” sözleri oldukça
dikkat çekiciydi. Bu sözler darbe sonrası kullanılan cümlelere çok benziyordu. Görünürdeki dershane
gerginliği AK Parti iktidarına karşı bir kalkışmaya dönüşmüştü. 17/25 Aralık darbe girişimi işte bu
sürece denk geldi. 17 Aralık’ta hedefine ulaşamayan darbeciler ikinci hamleyi 25 Aralık’ta yaptılar
ama hükümet işi anlamış, tedbir almakta gecikmemişti. Yapılan operasyonun kapsamını değerlendiren yeni polis müdürleri güvenlik kameralarına el koyarak format atılan bilgisayarları kurtarmaya
çalıştılar. Bu sırada gözaltına alınan ünlü isimler, iş adamları ve bakan çocukları, İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’nün 5. katında bulunan narkotik şubenin konferans salonunda bekletiliyordu. Sorgular
henüz başlayacaktı ki, Başsavcı Vekili Zekeriya Öz ifadelerin doğru alınmadığını öne sürerek emniyet
binasına baskın düzenledi. Mali Şube’ye gelen Öz, polislere zorla örgüt şeması yazdırmaya kalkıştı.
Örgütün tepe ismi olarak da Tayyip Erdoğan’ı gösteriyordu. Devamında da bakanlar geliyordu. Öz,
talimatlarına uymayı reddeden yeni emniyet müdürlerini tehdit edecek kadar işi ileri götürdü. Ona
göre hükümet hala gidiciydi. Erdoğan’ın ellerine kelepçe takılacaktı ve bakanlar tutuklanacaktı. Polis
müdürleri kendilerini tehdit eden Zekeriya Öz hakkında tutanak tuttular. Kısa süre sonra İçişleri Bakanı olacak olan Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala’nın müdahalesiyle apar topar Mali Şube’den dışarı
atılan Öz, soruşturmayı yürüten savcıların koordinasyonunu sağlama görevinden de alındı.
Yaşanılanların FETÖ ile olan bağlantısını ise bizzat Fetullah Gülen’in kendisi 21 Aralık günü yayın68 http://www.milliyet.com.tr/nabi-avci-dershaneye-gitmeden/siyaset/detay/2095912/default.htm
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ladığı video ile tüm kamuoyuna duyurdu. Devletin içinde kurduğu yapılanma sayesinde bizzat elleriyle atadığı polis müdürleri ve diğer bürokratların görevden alınması ile adeta çılgına dönen Gülen,
bulunduğu Pensilvanya’dan çok ağır beddualar etti. O tarihe kadar sevgi tohumları ekmekle taban
oluşturan Gülen’in gözlerinden ateş saçarak kullandığı kelimeler itiraf niteliğindeydi. Kalkışmadan
dolayı yapılan görevden almalara ateş püsküren Fetullah Gülen, böylece devlet içindeki yapılanmasını itiraf etmiş oluyordu.

Mevsim Kış; Türkiye dondu
2013 yılının son günlerinde bir soruşturma dosyası deyim yerindeyse Türkiye’nin altını üstüne
getirdi. Sabah işe yetişmek için kahvaltı masasına oturanlar televizyonlarda gördükleri haberler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlardı. Haberlere bakılırsa hem emniyet hem de yargı bir yolsuzluk
operasyonu için düğmeye basmıştı. Dört Bakan yolsuzlukla suçlanıyordu. Bazılarının çocukları gözaltına alınmış, bazılarının ise alınacağı konuşuluyordu. Öyle ki, İçişleri Bakanı’nın oğlu bile babasını
arıyor; “Baba polisler geldi, ne yapayım?” diye soruyordu.
Emniyet, doğrudan İçişleri Bakanı’na bağlı olsa bile Bakan’ın bütün bu olup bitenlerden haberi
yoktu. Ne olup bittiğini öğrenmek için emniyet müdürünü defalarca arıyor ama ulaşamıyordu. Bu
gözaltıların ne olduğunu, nereden çıktığını İstanbul valisine sordu ama onun da haberi yoktu. Üstelik
müdüre o da ulaşamıyordu. İstanbul emniyeti operasyon hareketleriyle çalkanıyor ama kimse emniyet müdürüne ulaşamıyordu.
İşin içerisine Başbakan’ın oğlunun adı da karıştırıldı. Muhtemelen o da derdest edilip gözaltına
alınacaktı. Belli ki projenin içinde Başbakan da var. Hatta sonradan ortaya çıkanlar gösterdi ki proje
sadece Başbakan için yapılmış. Barış sürecini yerle bir eden MİT krizine benzer yeni bir krizin içerisine giriyordu Türkiye. O süreçte MİT Müsteşarı üzerinden Başbakan’a operasyon çekmek isteyen
mihraklar şimdi de aynı operasyonu oğlu ve bakanları üzerinden çekmek istiyorlardı.
Muhalefet yaşanan krizden bir iktidar senaryosu çıkartıyor ve hükümeti yolsuzlukla suçluyordu.
Başbakan bir saniye gecikmeden olayın adını koydu: “Hükümete karşı yargı darbesi yapmak istiyorlar.” 17 Aralık 2013 sabahı yapılan operasyonlar adı sonradan çok konuşulacak Cumhuriyet Savcıları
Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç’in talimatıyla başlatıldı. Operasyonlar sonucunda birçok kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar, rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık gibi
şeylerle suçlandılar. Barış Güler (İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu), Salih Kaan Çağlayan (Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu), Abdullah Oğuz Bayraktar (Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar’ın oğlu,) Süleyman Aslan (Halkbank Genel Müdürü), iş adamları Ali Ağaoğlu, Rıza Zarraf ve
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in de aralarında yer aldığı 89 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimlerden 26 kişi tutuklandı. Barış Güler, Salih Kaan Çağlayan, Rıza Zarraf ve
Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan da tutuklananların arasındaydı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bu yapılanları hükümeti ve ekonomiyi hedef alan siyasi bir
operasyon olarak yorumladı. Özellikle Halk Bankası Türkiye-İran ticaretinde çok büyük rol oynuyordu. Erdoğan da hükümetin birçok önemli ismi de operasyonun FETÖ/PDY tarafından yürütüldüğünü
açıkladılar. Soruşturmanın ardından aralarında Erdoğan ve bazı bakanlar dahil birçok hükümet yetkilisine, bürokrata ve iş adamına ait olduğu iddia edilen ses kayıtları internet ortamında yayınlandı.
FETÖ’ye sert eleştiriler yönelten Başbakan, açıkça operasyon yapanların devleti ele geçirmek isteyen
‘paralel yapı’ mensubu olduklarını söylüyordu.
Operasyonlar, hükümette revizyona yol açtı. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış görevinden
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alındı. Köprünün altından çok sular aktıktan sonra, Bağış yaptığı bir açıklama da operasyon yapanların Başbakan’ın oğluna silah çektiğini söyleyecekti. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra milletin başlattığı ‘Vatan Nöbetleri’nin İstanbul/Avcılar’daki bölümüne katılan Egemen Bağış, orada yaptığı konuşmada bu konuyla ilgili şunları söylüyordu: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (o zaman
başbakandı) ve dört çalışma arkadaşına çamur attılar. 25 Aralık 2013’te ihanet içindeki haşhaşiler
Reis’in oğlu Bilal Erdoğan’a silah çektiler, biliyor musunuz? Bunlar böyle şerefsiz. Bu Haşhaşiler öyle
hain ki bizim dünyamızı kararttıkları yetmiyormuş gibi bir montaj, kumpasla ahiretimizi de karartmaya kalktılar.”69
Bağış görevden alınırken İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ise bakanlık görevlerinden istifa ettiler.
Ortalık 17 Aralık operasyonunun tozu dumanı içindeyken 25 Aralık’ta ikinci bir operasyon dalgası daha geldi. Sonradan yine adı sık sık gündeme gelecek olan savcı Muammer Akkaş tarafından yeni
bir soruşturma başlatıldı. Toplam 96 kişi ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, ihaleye
fesat karıştırmak ve rüşvet almak’ ile suçlanıyordu. Çoğu iş adamı 45 kişi için gözaltı listesi hazırlandı
ve hızını alamayan Akkaş, mahkemeden iş adamlarının mal varlıklarına el koyma kararı çıkarttı. Akkaş, artık her şeyin tamamlandığına inanmış olacak ki Başbakan’ın oğlu Bilal Erdoğan için bile gözaltı
kararı çıkarttırdı. Allah’tan emniyet içinde hala sağduyu sahibi insanlar varmış ki onun bu emrini
yerine getirmediler. Daha sonra Akkaş’a görevden el çektirildi. Bilal Erdoğan da ‘paralel yapı’nın bendesi olmuş bu savcı gittikten sonra ifadesini verdi.
17 Aralık’ı gerçekleştiren emniyetçilere yönelik soruşturma başlatıldı. İlk gün beş şube müdürü
görevden alındı. Bu görevden almaları yenileri takip etti. 19 Aralık’ta ise İstanbul Emniyet Müdürü
Hüseyin Çapkın görevden alınarak merkez valiliğine atandı. 2014 Ocak ayının ilk haftasında emniyetteki soruşturmalar Ankara’ya da sıçradı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde büyük çapta görev değişiklikleri yapıldı. Polis memurlarından 350’sinin yeri değişti. Daha sonra bir emniyet genel müdür
yardımcısı ile 15 ilin emniyet müdürleri görevden alındılar. 24 ile yeni emniyet müdürü tayin edildi.
17/25 Aralık operasyonları sonrasında Türkiye genelinde 6 bin civarında emniyet görevlisi hakkında,
görevden alma ya da yer değiştirme şeklinde işlem yapıldı.
Yine bu operasyonlarla ilgisi bulunan avcı Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç’in görev yerleri değiştirildi. 11 Şubat 2014 tarihinde Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun yayınladığı kararname ile çoğu bu
olaylara karışan 166 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Zekeriya Öz de bu isimlerden biriydi.
Bu süreçte görev yerleri değiştirilen isimlerin çoğu 15 Temmuz kalkışmasından sonra hem meslekten
ihraç edildi hem de tutuklandılar. 17 Aralık soruşturmasıyla görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,
11 ay süren incelemenin ardından, dosyaya takipsizlik kararı verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Birimi savcılarından Ekrem Aydıner tarafından yürütülen soruşturmanın kararında ‘soruşturma kapsamında usulüne uygun delil toplanmadığı, suçun unsurlarının oluşmadığı
ve herhangi bir örgüte rastlanmadığı’ belirtildi.70
25 Aralık soruşturmasıyla ilgili ise soruşturmaya konu olan 96 kişi hakkında kovuşturmaya yer
olmadığı gerekçesiyle 2 Eylül 2014 tarihinde takipsizlik kararı verildi. Üstelik verilen kararda bu soruşturmaları başlatanlara yönelik çok ağır suçlama da vardı. Kararda, soruşturmayı hazırlayanlar
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya çalışmakla” suçlanıyorlardı: “25 Aralık soruşturması, hukuki bir soruşturma görünümü altında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni cebren ortadan
kaldırmaya ve engellemeye yönelik bir teşebbüstür.”

69 http://www.diken.com.tr/egemen-bagis-17-25-aralik-surecinde-bilal-erdogana-silah-cektiler/
70 http://www.posta.com.tr/17-aralik-icin-takipsizlik-karari-haberi-249268
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Bu kararda savcıların ilk dikkat çektiği nokta dinleme ve teknik takip kararlarında hep aynı hakimlerin imzasının bulunması oldu. Yapılan incelemede 25 Aralık soruşturmasını yapan polislerin nöbetçi hakimleri atlayarak sürekli Hakim Süleyman Karaçöl ve Menekşe Uyar’dan izleme ve dinleme
kararları aldıkları tespit edildi. Bu konu takipsizlik kararına şu ifadelerle yansıyordu:
-Dosyanın başlangıç aşamasından fezlekenin düzenlendiği 15 Aralık 2013 tarihine kadar alınan
tüm fiziki teknik takip ve iletişimin tespiti ve kayda alınmasına dair kararlar görevsiz mahkemelerce
verildi.
-Yaklaşık 1,5 yıllık soruşturma sürecinde yetkili 3 hakim bulunmasına rağmen Hakim Osman
Burhanettin Toprak’ın ve Yakup Kaya’nın nöbetlerinde dahi kararlar hakim Süleyman Karaçöl tarafından verildi.
-Hakimlerden Bekir Altun’un nöbetine riayet edilmeyerek kararlar sürekli Süleyman Karaçöl ve
Menekşe Uyar’dan alındı.
-Kamu imkanlarını kullanan soruşturma görevlilerinin kişilere pusu kurma hak ve görevleri yoktur. Suç işleme ihtimaline karşı tespit kararı alınarak 2-3 yıl gibi sürelerle dinleme yapılmaması gerekirdi. Hal böyleyken dosyada bulunan bir çok şüphelinin ne sebeple dinlemeye başlandığı anlaşılamadı.
-Bazı şüpheliler hakkında yapılan dinlemeler tape haline getirilmezken, bazıları tape haline getirilmekle birlikte fezlekeye dahil edilmemiş, kimi şüphelilerin de hem dinlenildiği hem de fezlekede
ismi geçtiği halde 25 Aralık 2013 tarihinde arama ve gözaltı talimatlarında isimlerinin bulunmadığı
tespit edilmiştir.
-Bir kısım şüphelilerin iletişimleri tespit edilirken, 3.kişi sıfatıyla yasal olmayan bir şekilde iletişimleri tespit edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Binali Yıldırım, Ömer Çelik ve Muammer Güler haklarında hiçbir dinleme kararı olmaksızın uzun süre dinlenmişler. Bu şahısların görüşmeleri haklarında hiç bir dinleme kararı olmaksızın tape haline getirilmiştir.
-Bilal Erdoğan ve Berat Albayrak hakkında dinlenmelerine ilişkin hakim kararı bulunmadığı halde, diğer şüphelilerle yaptıkları iletişimin aylarca tespit edildiği, CMK138/2 maddesindeki hükümlerin uygulanmadığı görülmüştür. Suç işlediklerine dair şüphe var ise, derhal onların hakkında da
iletişimi tespit kararı alınması gerekirken, buna tevessül edilmeyerek uzunca bir süre iletişimlerinin
tespit edildiği görülmüştür.
-Soruşturmayı yürüten görevlilerin kasten bütün dinledikleri şüphelileri örgüt lideri gibi göstermek suretiyle kanundaki en uzun dinlenme süresi olan 6 ay sınırını aştıkları tespit edilmiştir.
-Usulsüz olarak yapılan dinlemeler esnasında, iş adamlarının ve diğer şüphelilerin suç teşkil
etmeyen günlük konuşmalarının, eşleri ile yaptıkları sıradan görüşmelerin dahi kayıt altına alındığı
tespit edilmiştir.
-Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın telefon görüşmelerinin defaten kayıt altına alındığı, hakkında herhangi bir hakim kararı bulunmadığı halde, CMK 138/2 usullerine riayet edilmeden dinlemeler
yapıldığı anlaşılmıştır.71
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaşananları bir ‘darbe girişimi’ olarak değerlendirmekle yetinmedi; benzer durumların yaşanmaması için bu konuda tedbir alma yolunu seçti. Bu çerçevede
HSYK’nın yapısında köklü değişikliklere yol açan yasal düzenlemeler yaptı.
71 http://www.hurriyet.com.tr/25-aralik-sorusturmasina-takipsizlik-karari-27118567
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Meclis’ten geçirilen yeni yasayla HSYK bünyesinde Adalet Bakanı’na hâkim, savcı ve adalet müfettişlerinin atanması ile disiplin soruşturmaları gibi birçok konuda geniş yetkiler sağlanmış oldu. Bunun peşinden 2014’ün güzünde seçimler yapılarak 2018 yılına kadar görev yapacak olan yeni HSYK
üyeleri belirlendi. Daha sonra fark edildi ki, devletin kılcal damarlarına sızan örgüt bu seçimlere de
müdahale etmiş. Cizre Savcısı Tolga Ayhan’ın odasında yapılan aramalarda ele geçirilen belgelerden,
seçim öncesi FETÖ’nün çeşitli talimatlar verdiği anlaşıldı.72
Darbe girişiminden sonra örgüt üyeliğinden tutuklanan hakim Ö. çıkarıldığı savcılıkta itirafçı
oldu ve şartlı tahliye edildi. Bu itirafçı verdiği ifadede ‘2014 HSYK seçimlerinden 3-4 ay önce E.’nin
evinde toplandık. Bizden sorumlu olan M., FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock’tan bahsetti. Bu program üzerinden haberleşeceğimizi söyleyip telefonlarımızı istedi. Kendisi telefonlarımıza ‘ByLock’u yükledi. Bu programda herkesin bir nickname’i vardı. HSYK seçimlerinin sonuna kadar
ByLock’tan haberleşme sağlandı. FETÖ’nün isteğiyle daha sonra bu programı sildim’73 diyordu.
17/25 Aralık olaylarının perde arkasını değerlendiren birçok tartışma yapıldı. Süleyman Özışık’ın
yazdıkları da bu döneme ışık tutan değerli çalışmalardan biri. Özışık, eğer bu darbe başarılı olsaydı
hükümetin yıkılacağını söylüyor. İşte anlattıkları:
Tarih 16 Aralık 2013!
Operasyonun düğmesine basılan ilin Emniyet Müdürü’ne bir telefon geliyor. Telefondaki sesin
sahibi tanıdık biri... Lafı hiç dolandırmadan tüyler ürperten o sözleri söylüyor:
’Yarın sabah Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı tarihe karışacak. Yargı ve polis gerekli bütün
hazırlıkları yaptı. Telefonunu kapat ve kaybol, git!’
Duyduklarına inanamıyor müdür. “Siz çıldırmışsınız! Bunu yapacağımı, bu söylediklerinize izin
vereceğimi nasıl düşünürsünüz?” diyor hiddetle.
Karşısındaki kişi oldukça sakin bir şekilde sözlerine devam ediyor:
“Kızının kimlerle neler yaşadığı bilgisi ve görüntüleri sadece sana gelmedi. O görüntü ve bilgiler
bizim elimizde de mevcut. Sen dirensen de bu operasyon yapılacak. Türkiye’de bir devir kapanıyor.
O devrin suçlularından biri olarak cezalandırılmak ve kızın yüzünden insan içine çıkamayacak hale
gelmek istemiyorsan bugün mesai saatinden sonra telefonunu kapat ve kaybol git!”
O konuşmadan 11 buçuk saat sonra operasyon başlıyor. Bakan çocukları, Halkbank genel müdürü, Rıza Zarrab, Ali Ağaoğlu ve Fatih Belediye Başkanı’nın evleri ardı ardına eş zamanlı operasyonlarla
basılıyor.
Kabinede operasyondan ilk haberdar olan İçişleri Bakanı Muammer Güler. Oğlu Barış Güler’in
kendisini arayıp, “Baba polisler evi bastı ne yapayım?” demesi üzerine hemen İstanbul emniyet müdürünü arıyor ancak hiçbir telefon numarasından ulaşmayı başaramıyor.
O gün İstanbul emniyet müdürüne 17 saat boyunca hiç kimse ulaşamıyor. Vali Hüseyin Mutlu,
köşe bucak müdürü arıyor ama o da bir türlü ulaşamıyor!
Operasyonun detayları hakkında sabah saatlerinde bilgi sahibi olan Erdoğan, operasyona operasyonla cevap veriyor:
“Müdür’ü derhal görevden alın. Yarın sabaha kadar görevinin başındaymış gibi bulunsun.
72 http://www.ahaber.com.tr/webtv/gundem/adliye-personeline-operasyon
73 http://www.haber10.com/guncel/hsyk_secimlerinde_bylockla_haberlestik-662337
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Hiçbir şeye müdahil etmeyin. Selami Altınok’u İstanbul’a getirin!”
Operasyonların devam edeceğini bilen Erdoğan’ın ikinci hamlesi ise operasyonlara çifte denetim getirmek oldu. Bir önceki operasyonu Başsavcı’dan gizleyerek yapan savcı ve polislerin Emniyet
Müdürü ve Başsavcı’nın onayı olmadan yeni bir operasyon yapmasının önüne geçildi.
Şimdi diyeceksiniz ki, “Bu operasyonları yaparak Erdoğan’ı nasıl devireceklerdi?” Anlatayım...
17 Aralık operasyonu daha başlamadan, 4 bakanla ilgili fezlekeler hazırlanmıştı. Plan şöyle işleyecekti:
Fezlekeler jet hızıyla Meclis’e gönderilecek, Erdoğan yolsuzlukla adı anılan bakanları derhal bakanlık görevinden alıp AK Partiden ihraç edecek, Meclis de bu bakanların dokunulmazlıklarını kaldıracaktı. Bu bakanlardan bazıları, harcandıklarını düşündükleri için tıpkı Erdoğan Bayraktar gibi “Ben
talimatları Başbakan’dan aldım.” diyecekti.
Operasyon bu kez Erdoğan’a uzanacak ve bir fezleke de Erdoğan için Meclis’e gönderilecekti.
“Madem bakanları harcadın, sen de istifa et.” diye baskı altına alınan Erdoğan koltuğu bırakmak
zorunda kalacaktı.
…
İşler sarpa sarınca bu kez 25 Aralık operasyonu için düğmeye basıldı. Savcı Muammer Akkaş,
Bilal Erdoğan başta olmak üzere pek çok iş adamı hakkında yakalama kararı çıkardı.
Operasyon için bütün hazırlıklar tamamlandı. Hatta operasyon başlamadan birkaç saat önce paralel yapıya bağlı gazete ve televizyonlarda, “Bilal Erdoğan için yakalama kararı çıkartıldı. TCDD Genel
Müdürü Süleyman Karaman gözaltına alındı” şeklinde haberler yer almaya başladı.
Ancak Cumhuriyet Başsavcısı, “Bu operasyona izin vermiyorum!” diye rest çekince oynanmak
istenen oyun deşifre oldu. 25 Aralık gecesi başsavcının kesin emrine rağmen operasyonun devam
edeceği bilgisi gelince Bilal Erdoğan özel bir ekip tarafından özel konutuna alındı.
Beklendiği gibi oldu...
Bir süre sonra Başbakan Erdoğan’ın konutunun etrafı polis kaynamaya başladı. Hedefleri, içerideki Bilal Erdoğan’ı almaktı. Ancak karşılarında, İçişleri Bakanlığı’ndan gelen, “Erdoğan’ın konutuna
yaklaşan kim olursa olsun vurun!” talimatını uygulamaya hazır özel harekatçıları bulunca tıpış tıpış
geri dönmek zorunda kaldılar.
‘Vay bee’ dediğinizi duyar gibiyim ama bitmedi. Şeytanın aklına gelmeyen oyunu henüz anlatmadım.
O gece Erdoğan’ın evini saran polislere bir talimat daha verilmişti. Talimatı alan bazı polislerin,
“Meslek hayatıma mal olsa bile bunu yaparım” çığlığı emniyet koridorlarında yankılandı.
O talimat şöyleydi:
“Bilal Erdoğan’la beraber, terör örgütü PKK ile herhangi bir yasal dayanak olmaksızın pazarlık
yapan-yaptıran Başbakan’ın koluna kelepçe takarak konutundan çıkarın!”
Tam bir çıldırmışlık, tam bir akıl tutulması yani...
Anlayacağınız, Erdoğan’ın bu yapıya taktığı ’Haşhaşi’ sözü boşuna değil.74
74 https://www.facebook.com/notes/recep-tayyip-erdo%C4%9Fan-destek-sayfasi/
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Türkiye gazetesi yazarı Nuri Elibol’un 15 Temmuz kalkışmasından sonra yazdığı bir makalede de
17/25 Aralık olaylarına atıf yapılıyor ve bunun bir milat olduğunun altı çiziliyor. Yazıda 17/25 Aralık
olaylarıyla paralel yapı arasındaki sıkı bağ gözönüne alınarak şu değerlendirmeler de bulunuluyor:
Allahü Teala’nın yardımı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın siyasi liderliği ve milletimizin ortaya koyduğu
destansı mukavemet karşısında ülkemiz uçurumun kenarından döndü. Geçici olarak da olsa büyük
bir badireyi şimdilik atlattık. Müslüman aynı delikten iki defa sokulmaz. Bu ülkeyi ve milleti ebediyen
darbe teşebbüslerinden korumak ve devletin tüm kılcal damarlarına sızarak neredeyse devleti ele
geçirmek üzere olan paralel devlet yapılanmasını kökünden kazıyarak devleti millete iade etmek için
başta yargı ve adalet kurumları olmak üzere hükümet-devlet ve güvenlik istihbarat birimleri seferber
olmuş durumda. Amaç gayet net: Tüm devlet kurumlarından ve stratejik özel sektör kurumlarından 17-25 Aralık darbe girişimini, ‘MİT tırları’ olayını gördükten sonra hâlâ FETÖ yapılanmasından
kopmayan, hâlâ bu yapıyla bağını devam ettiren ve 15 Temmuz darbe girişimine direkt veya dolaylı
destek veren kim varsa bunları siyaset dahil o kurumlardan söküp atmak, suç işleyenleri de cezalandırmak. O yapının kanunsuz ve haksız yollarla elde ettiği mal-mülk-makam ve mevki ne varsa
ellerinden alıp millete geri vermek.
17-25 Aralık darbe girişimleri ve ‘MİT tırlarının durdurulması’ olaylarından sonra FETÖ yayın
organlarından olan Zaman gazetesi, Bugün gazetesi aboneliğini devam ettirenler veya yeni abone
olanlar..
Yine bu tarihlerden sonra örgütün niyeti ortaya çıkmasına rağmen, tüm ikaz ve yardımlara rağmen, çocuklarını FETÖ’ye ait okullarda-dershanelerde ve etüt merkezlerinde okutanlar..
17-25 Aralık darbe girişiminden sonra FETÖ’ye ait finans kurumlarında hesap bulunduranlar,
özellikle de FETÖ çağrısı ile bankaya yeni para yatıranlar..
FETÖ tarafından kurulan Aktif-Sen gibi sendikalarda 17-25 Aralık’tan sonra üyeliğini ısrarla devam ettirenler..
17-25 Aralık darbe girişimi ve ‘MİT tırları’ olaylarından sonra FETÖ mensuplarının yurt içi ve yurt
dışında yaptıkları toplantılara, özel organizasyonlarına, ev toplantılarına katılanlar..
17-25 Aralık darbe girişiminden sonra teröristbaşını Pensilvanya’da ziyaret edenler..
FETÖ’ye müzahir TUSKON gibi, İŞAD gibi iş dünyası derneklerinden vakıflarından sendikalarından 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra ısrarla ayrılmayanlar..
Yine FETÖ tarafından kurulup işletilen Yazarlar Vakfı-Abant Platformu ve FETÖ’ye ait üniversitelerin-okulların yönetici-mütevelli heyeti ve üyeliğinden 17-25 Aralık’tan sonra ayrılmayanlar..
17-25 Aralık darbe girişimlerinde bu yapının ne yapmaya çalıştığı, amacı ve iplerinin kimlerin
elinde olduğu ortaya çıktı. Haydi diyelim ki insanlar saftı; göremediler, fark edemediler. Cumhurbaşkanı’nın Başbakan’ın, MHP liderinin ben dahil birçok yazar çizerin bu ahlaksızlar ile ilgili ikazlarını
atladınız, pas geçtiniz. Peki ‘MİT tırları’ olayı da mı sizi uyandırmaya yetmedi? Onu da atladıysanız ya
sizin beyniniz yok, ya da robotsunuz. 17-25 Aralık ve ‘MİT tırları’ olayına rağmen bu yapı ile irtibatını
ikazlar yapıldığı hâlde ısrarla devam ettirenlere şüpheyle bakmamız gayet doğaldır.75
Devletin resmi kanalı olan TRT1’de yayınlan bir program 17/25 Aralık operasyonlarının bütün
şifrelerini açık bir dille ortaya koydu. Köksal Akpartinar’ın hazırladığı “1’DE SABAH” programında
yayınlanan dosyada “25 Aralık 2013 tarihinde ne oldu?”, “Operasyoncular başarılı olsaydı şu anda
75 http://t24.com.tr/haber/fetoculer-12-maddeyle-tespit-ediliyor,354955
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nasıl bir Türkiye olacaktı?” sorularının cevapları ortaya çıkartılmış oldu. Söz konusu o dosyada şu
tespitler yapılmıştı:
17 Aralık sözde yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yapılan operasyonun üzerinden 8 gün geçmemişti ki, bu kez İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’ın yürüttüğü ‘soruşturmalar’ın da olduğu anlaşıldı. Akkaş’ın yürüttüğü soruşturmalar, tıpkı 17 Aralık’ta olduğu gibi 1,5 yıl
gizli yürütülen ve UYAP’a dahi girilmeyen iki ayrı dosyadan oluşuyordu.
Aralarında medya yöneticilerinin, 3. köprü, 3. havalimanı gibi büyük projelere imza atan iş
adamlarının, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve sanatçı Orhan Gencebay’ın da olduğu 96 kişiye, Özel Yetkili Savcı Muammer Akkaş, 25 Aralık sabahı gözaltı kararı aldırdı. Fakat İstanbul Emniyeti’nde 17 Aralık darbe girişiminde görev yapan polisler artık bulunmuyordu.
Savcı Akkaş’ın gözaltı kararları yeni göreve gelen polisler tarafından uygulanmadı. Muammer Akkaş’ın aynı hakimlerden aldırdığı gözaltı kararlarını İstanbul Emniyeti’nde görevli polisler uygulasaydı
neler yaşanacaktı? Türkiye, kısa süre içinde sözde ‘yolsuzluk ve rüşvet’ kılıfı altında seçilmiş meşru
hükümetin ortadan kaldırılmasına tanıklık edecekti!..
Savcı Muammer Akkaş 1,5 yıl boyunca 96 kişiyi aynı hakim kararlarıyla dinletmiş ve aynı polislerle fiziki takip yapmıştı. Savcı Akkaş’ın 25 Aralık sabahı da yine aynı hakim eliyle aldırdığı gözaltı
kararları uygulanmış olsaydı, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Kısıklı’daki evinden gözaltına alınacaktı. Emniyete götürülürken çekilen görüntüleri basın ile paylaşılacak
ve algı operasyonunun ilk adımı atılmış olacaktı. Tıpkı 17 Aralık’ta olduğu gibi, polislerin arama ve el
koyma sırasında çektiği görüntüler yazılı ve görsel medyaya servis edilecekti. Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın “oğlu gözaltında olan bir lider” olduğunu, dünyanın önde gelen haber ajansları olayı flaş
olarak abonelerine duyuracaktı. Böylece uluslararası kamuoyunda geniş biçimde yer bulması sağlanacaktı. Ülke içinde ise malum çevreler tarafından ‘Erdoğan’ın istifa etmesi gerektiği’ dillendirilecek
ve ‘yargıya teslim ol’ çağrıları yapılacaktı.
4 bakanı istifa etmiş olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, oluşturulan kamuoyu baskısına
daha fazla dayanamayıp Başbakanlık’tan, AK Parti Genel Başkanlığı’ndan ve milletvekilliğinden istifa
edecekti. Bu durumda 17 Aralık ile başlayan darbe girişiminin, 25 Aralık’ta en önemli halkasıyla hükümet devrilmiş olacaktı. Fakat asıl öldürücü darbe ise ocak ayının ilk haftası ‘Selam Tevhid Kudüs
Ordusu’ soruşturması ile gelecekti. Peki!.. Selam Tevhid Kudüs Ordusu neydi? Gerçekte böyle bir
ordu var mıydı? Bu soruların cevabını bulabilmek için 15 yıl geriye gitmek yeterli. Umut davasında,
Selam Tevhid örgütü, 28 Şubat darbecileri tarafından masa başında hazırlanan listede yer alan 18
irticai terör örgütünden biriydi. Liste, Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki dini grup ve cemaatleri sindirmek, halk nezdinde itibarsızlaştırmak amacıyla hazırlandı. Selam Tevhid örgütüne yönelik ‘umut
operasyonu’ da, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in ‘önceden planlanmış’ İran gezisini
erteletmek, Uğur Mumcu’ya fail bulmak ve İsrail’in politikalarını eleştiren haftalık yayınlanan Selam
gazetesini susturmak amacıyla başlatılmıştı.
İstanbul’da gözaltına alınan Selam gazetesi mensuplarından bir çakı dahi ele geçirilemedi. Gözaltına alınan sanıklara yedi gün boyunca, silah sunmaları ve emniyet tarafından hazırlanan ifadeleri
imzalamaları için ağır işkenceler yapıldı. Sanıkların reddetmesi üzerine, Ankara’da yeni bir grup daha
gözaltına alınıyor ve iki grup birleştiriliyordu. Akabinde, bir tarlaya gömülmüş silahlar bulunuyordu.
Yargılama sırasında, Hasan Kılıç’ın avukatı Cüneyt Toraman sanıklara isnat edilen ve tarladan çıkarılan silahların Susurluk dosyasındaki kayıp silahlar olduğunu dile getirmiş ve bu savunması, Zaman
gazetesinde haber bile yapılmıştı. 2011 yılında başlatılan ‘Selam Tevhid soruşturması’ da, başından
sonuna kadar usulsüzlüklerle dolu olan ‘Umut Davası’nın temelleri üzerine oturtulmak isteniyordu.
‘Selam Tevhid soruşturma’ dosyasındaki şüphelilerin tamamı, soruşturma tarihinde başbakan olan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çevresindeki ve İsrail’e husumetini açıklamaktan çekinme-
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yen kişi ve kuruluşlardan oluşuyordu. İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk, Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni İbrahim Karagül başta olmak üzere, kamuoyunun yakından tanıdığı kişi ve kuruluşlar,
terör şüphelisi gösteriliyordu.
Soruşturma dosyasında, şüphelilerin tek bir terör eylemi söz konusu olmadığı gibi, terör eylemi
hazırlığının da söz konusu olmadığı, sahte tutanaklarla terör örgütü görüntüsü verilmeye çalışıldığı
ortaya çıkıyordu. Soruşturma dosyasının tevdi edildiği Cumhuriyet savcısının ‘Takipsizlik kararı’ vermesi, bu soruşturmanın başından sonuna kadar düzmece olduğunun çok açık bir kanıtı oluyordu. İş
paralel savcının uhdesinden çıkıp da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onur- lu savcısına geçince, bırakın soruşturmayı, suç isnadını gerektirecek en ufak bir kanıtın bile ol- madığı ortaya çıkıyordu. 2000
yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen Umut operasyonu da, 2011’de başlatılan Selam Tevhid soruşturması gibi, İranlı ajanlar bahane edilerek başlatılmış, soruştur- manın ileri aşamalarında İranlı ajanların
tamamı buhar olmuştu! Umut operasyonu sırasında ‘İranlı ajanlar’ olmadığı gibi, 2011’de başlatılan
‘Selam Tevhid soruşturması’nda da İranlı ajanlar bir türlü bulunamamıştı... Ajan diye kodlanan isimler aslında Türkiye’ye gelip ticaret yapan İranlılar’dan başkası değildi. Zira soruşturmanın gerçek sahibi emniyet ve soruşturmanın amiri savcı da 3,5 yıl boyunca tek bir kanıt dahi ortaya koyamamıştı.
Ama üst akıl planlamayı yapmıştı, plana göre: Birkaç İranlı iş adamının Türkiye’ye olan ziyaretleri, İran Türkiye’de ordu kurmuş gibi lanse edilecek ve ‘Selam Tevhid Kudüs Ordusu soruşturması’
kapsamında, buraya dikkat tarihi de verelim; ocak ayının ilk haftası, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan gözaltına alınacaktı. Erdoğan’ı sorgulayacak olan mahkeme gözaltının
ardından tutuklama kararı verecek böylelikle iktidar boşluğu yaratılmış olacaktı. Bu paralel yapıya
yeter miydi? Elbette… Yetmeyecek ve devamını da getireceklerdi..
Senaryonun devamında, sadece Türkiye’yi yönetenlerin değil, Türkiye’nin uluslararası itibarının
da hedeflendiği adımlar geliyordu: Bir yandan DAEŞ terörü diğer yandan Esad’ın zulmünden çeken
Türkmenler’e yardım götüren MİT tırlarının durdurulması bundan sonraki en kilit adımdı. Senaryoya
göre bu tırlarda silah ele geçirilecek ve Adana’daki MİT Bölge Başkanlığı tarafından El-Kaide’ye silah
yardımı yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatılacaktı.
Yeterli mi? Cevap basit! ‘Hayır’… Çünkü üst akıla hiçbir şey yetmiyordu. Son kilit adımla, 17
Aralık dosyaları kapsamında İran ile uluslararası hukuka uygun olarak yapıldığı halde ısrarla kovuşturulan altın ticaretiyle ilgili soruşturma, Adana’daki bu soruşturmayla birleştirilecekti. Böylece Türkiye’nin seçilmiş hükümetinin Orta Doğu’daki terörist gruplara silah yardımı yaptığına ilişkin kamuoyu
oluşturulacak ve ülke uluslararası kurumların ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya bırakılacaktı. Bu soruşturmalar yüzünden Türkiye’nin ticaret yapmasına ambargo getirilecek, uluslararası tüm hesapları
dondurulacaktı.
Uluslararası bankacılık faaliyetleri de askıya alınacaktı. Ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin hazine yardımı dışında, haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla kapatma
davası için Anayasa Mahkemesi’ne müracaat edecekti. Zaten kamuoyu algısı oluşturulduktan sonra,
kapatılması için bir dizi kampanyalarla mahkemeye baskı kurulacak ve partinin kapatılması sağlanacaktı. Tüm bu olanlardan sonra senaryoya göre atılacak adımlar da bir bir planlanmıştı. Öyle ki, kimin
ya da kimlerin iktidar koltuğuna oturacağı ve o iktidarın uluslararası ambargoları kaldırmak için ulusal güvenliğimizi tehdit eden hangi tavizlerin verileceği, her şey ama her şey netti.
25 Aralık soruşturmasındaki yüzlerce dinleme kararı Süleyman Karaçöl ve Menekşe Uyar isimli hakimlerin imzasıyla alınmıştı. 3. kişi sıfatıyla yasal olmayan bir şekilde iletişimleri tespit edilen
Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Binali Yıldırım, Ömer Çelik ve
Muammer Güler haklarında hiçbir dinleme kararı olmaksızın uzun süre dinlenen isimlerdi. Ve bu
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görüşmeler, tape haline getirilip depolanmıştı.
Eğer 25 Aralık’ta hükümet darbe girişimini görmemiş ve önlem almamış olsaydı, Türkiye’nin 12
yıldaki tüm kazanımları birkaç hafta içinde sona erecekti. Milli İradeye kast eden bu operasyonun
parçası olanlar seçilmiş iktidarı devirmeye o kadar çok inanmışlardı ki, polis fezlekelerinde ‘dönemin
Başbakan’ı ifadesini kullanmaktan çekinmemişlerdi. Çünkü 17 Aralık ile başlayan sözde ‘yolsuzluk soruşturması’ hukuksal parametreler kullanılarak hükümeti devirmeye yönelik bir darbe girişimiydi.76

Darbeden sonra gelen itiraf
15 Temmuz’da yaşanan kanlı darbe girişiminden sonra geçmişte FETÖ’ye samimi duygularla
destek olan bazı insanlar travma yaşadılar. Onlar kendi anlayışlarına göre bu yapıya bir örgüt olduğu
için değil, güya ‘hizmet’ olduğu için destek vermişlerdi. Onlar millete hizmet edileceğini düşünüyorlardı, silah çekilmesini değil. O gece dahil oldukları yapının dünyanın en kirli terör örgütlerinden biri
olduğuna tanıklıkları karşısında yaşadıkları travma doğaldır. Bu örgütün kanlı yüzünü görmelerine
rağmen her şeyde bir hikmet arayıp sapkınlığını sürdürenler olduğu gibi, bu hareketin kendi inançlarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını anlayıp ciddi bir pişmanlık içerisine giren insanlar da oldu elbette.
Bu travmayı yaşayanlardan biri de geçmişinde orduya hizmet gibi şerefli bir görev ifa etmiş
bir astsubay. Astsubay S. A. kanlı darbe girişiminden sonra vicdanen duyduğu rahatsızlık üzerine
Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak çocuk yaşta tanıştığı yapı hakkındaki bildiklerini bütün ayrıntılarıyla anlatıyor. Astsubay S. A’nın itiraflarını devletin resmi ajansını referans göstererek aktaran ‘A
Haber’den dinleyelim:
Elazığ’da okuduğum lisede FETÖ yapılanmasıyla tanıştım. Lisede sınıfın en başarılı öğrencisiydim. Üst sınıflardan birkaç kişi bir gün yanıma gelerek, beni üniversitede okuyan arkadaşlarının yanına çiğ köfte yemeye davet ettiler. Çiğ köfte yemeye gittiğimde üniversitede okuyan 5 ev arkadaşı
bana, ‘Biz derslerimizde çok başarılıyız. Hem kendimizi geliştirmek hem de size yardımcı olmak istiyoruz. Bu nedenle derslerinizde size yardımcı olmak istiyoruz. Bunun karşılığında sizden herhangi bir
ücret talep etmiyoruz’ dediler. Paralel yapı ile tanışmam burada oldu.
Benim gibi çiğ köfte yemeye gelen 15 öğrenci daha vardı. Hepsine de aynı şeyi söylediler. O günden sonra yaklaşık 6 ay boyunca her hafta pazar günleri bu eve gitmeye devam ettim. 6 aydan sonra
yavaş yavaş buradakilerle ile namaz kılmaya başladık. Oradaki evin abisi imam oluyordu. Namazdan
sonra da Fetullah Gülen’in ‘Sonsuz Nur’ kitabından kesitler okuyarak sohbet yapıyorlardı. Bana da
bu kitapları okumamı tavsiye etmeye başladılar.
Her pazar günü ders çalıştıktan sonra yarım saat bu kitapları okuyorduk. Bu durum lise 3. sınıfı
bitirene kadar böyle devam etti. Başarılı bir öğrenci olduğum için bir dershaneden burs kazanmıştım.
Evlerine gittiğim beni bu dershaneye gitmemeye ikna ettiler. Beni FEM Dershanesine ücretsiz olarak
göndereceklerini söylediler ancak yapmadılar. Ben de burs kazandığım Final Dershanesi’ne başlayacağımı söyledim. Bana, “Oraya gidersen ahlakın bozulur, dinin tehlikeye girer, oraya gitmen doğru
değil.” diyerek ikna ettiler. Dershaneye gitmememe sebep oldular.
Lise hayatım boyunca hep bahsettiğim söz konusu eve gittim. 3 yıl boyunca Fetullah Gülen’in
vaazlarının ve kısa videolarının bulunduğu klipleri izlettiler. Kitaplarını okuttular. Lise 3. sınıfın başındayken o evin abisi gitti, yerine bilgisi yetersiz ve tecrübesiz olan başka biri geldi. Ben bu şahısla
anlaşamadığım için 3. sınıfın ikinci döneminde evden ayrıldım. Evin imamının adı Mehmet Emin idi.
76 http://www.sabah.com.tr/gundem/2014/12/25/25-aralikta-erdogana-teslim-ol-cagrisi-yapilacakti#
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Soy isimlerini söylemezlerdi. Takma isim de olabilir. Fırat Üniversitesi’nde Elektrik- Elektronik Mühendisliği okuyordu. Evde kalan diğer 4 kişiyi neredeyse hiç görmüyorduk. Eve gittiğimde beni direk
Mehmet Emin’in odasına alıyorlardı.
Maddi durumum iyi olmadığı için dershaneye gitmedim. 2006 yılında Fen Bilgisi öğretmenliğini
kazandım. Kayıt için gittiğimde uzun bir kuyruk vardı, sıra numarası alarak beklemeye başladım. Bir
kişi yanıma gelerek, “Bende fazladan numara var, boşuna kuyrukta bekleme.” diyerek, 4 numarayı
verip sıranın başına geçirdi. Kayıt işlemi sonrası yanıma gelen aynı kişi, “İstersen bu gece seni evde
misafir edeyim, senin şimdi otele verecek paran yoktur. Boşuna para harcama, ben arkadaşımla bir
ev tuttum, zaten bir sürü öğrenci gelmiş, bu nedenle ev de bulamazsın.” diyerek eve davet etti. Eve
girer girmez zaten daha önce de paralel yapının evlerinde kaldığım için evin FETÖ/PDY’ye ait olduğunu anladım. Beni eve davet eden kişinin yeni kayıt yaptırmadığını zaten okulun öğrencisi olduğunu
bana yaptığı şeyin eleman kazanmak için bir taktik olduğunu anlamam da uzun sürmedi.
Beni eve götüren kişinin adının F.K olduğunu hatırlıyorum. Sınıf öğretmenliği bölümü 3. sınıf öğrencisiydi. 6 ay kaldıktan sonra evi değişti. Zaten ‘’ışık evleri’nde yaklaşık 3-4 ayda bir ev değişiyordu.
Benimle birlikte 3 öğrenci daha bu evde kalıyordu. Zaten maddi durumları çok iyi olmayan ve şehre
geldiğinde kalacak yer bulamayan birçok öğrenci üniversitenin ilk yıllarında paralel yapının evlerinde
kalıyordu. Benim kaldığım evde yalnızca tek gazete okunurdu, televizyon ve internet bulunmaz, sigara, alkol ve kız arkadaş edinme gibi şeylere müsamaha gösterilmezdi. Ben 4 yıl bu evlerde kalmaya
devam ettim. Üniversite 2. sınıfta ben bulunduğum evin ‘sözde imamı’ oldum. Bulunduğum evde
benden hariç 4 kişi kalırdı, 3-4 ayda bir sürekli değişiyordu. Bu nedenle birçoğunun adını hatırlamıyorum.
Evde kalanların bir kısmının bazı şeylerden haberleri olmazdı, sadece dini kitap okuyup, namaz
kılarlardı. Hatta birçoğu namaz bile kılmazdı fakat her şeye rağmen en azından evde kalıyorlar diyerek hoşgörü gösterirdik. Mesela BDP isimli siyasi partiye çalışıp sadece bilgi toplamak için evlerde
kalanlar vardı. Ben bu kişileri benim daha üstümde bulunanlara söylediğimde, “En azından evde
kalıyorlar, başka kötülüklere bulaşmıyorlar.” diyerek göz yumuyorlardı.
FETÖ/PDY içerisinde sırasıyla sözde ev imamları, bölge talebe mesulleri, il imamları, ülke imamları, kıta imamları ve dünya imamı bulunuyor. Bu çok büyük bir yapı. Bu yüzden dünyadaki örgütlenmelerini parça parça bölerek yönetiyorlar.
Ben ev imamı olduktan sonra haftada bir kez imamların toplantılarına katılmaya başladım. Sözde imamlar her hafta bir kez bu şekilde toplanırdı. Biz toplantıları paralel yapıya bağlı bir öğrenci
yurdunun toplantı salonunda yapardık. Toplantılara kesinlikle cep telefonu sokulmazdı. Telefonlar
dışarıda bırakılırdı. Toplantıların konuları genellikle Fetullah Gülen’in haftalık mesajları olurdu. Mesajların içeriği genellikle dini nitelikliydi. Mesajlar evde o hafta hangi konuda sohbet yapılacağı, nelere dikkat edileceği, eve gelen ortaokul ve lise öğrencilerine nasıl davranılacağı ve neler anlatılacağı
şeklindeydi. Bu hususlar da İslam dininin doktrin ve öğretilerine dayalıydı.
Toplantılarda bize iletilen mesajlarda siyasi bir içerik yer almazdı. Açık açık bir şeye oy verilmesi istendiği zaman 2011 referandumuydu. Bu referandumun çok önemli olduğunu ve herkesin ‘evet’
oyu vermesini istemişlerdi. Hatta bu referandumda ‘evet’ sonucu çıkmasının AK Parti’nin 50 defa
seçim kazanmasından daha önemli olduğunu söylemişlerdi.
Sözde ev imamı toplantılarında neredeyse istinasız olarak her hafta itaat ve istişarenin öneminden bahsedilirdi. Bu husus sürekli paralel yapı içerisinde vurgulanan bir şeydi. Ben bu şekilde 1,5 yıl
boyunca sözde ev imamlığı yaptım. Daha sonra 3. sınıfın ikinci döneminde bölge talebe mesulluğu
görevi de yaptım. Bana bağlı birkaç ev vardı. Ben bu evleri takip ediyordum. O evlere her hafta dü-
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zenli olarak ortaokul veya lise öğrencileri devam ediyor mu, öğrencilere bisküvi ve kola gibi ikram
edecek şeyler için paraları var mı? gibi şeyleri takip ediyordum. Öğrencilere ders verirken dikkat
edilecek şeyleri sözde ev imamlarına söylüyordum. Mesela gelen küçük öğrencilerin çok sevimli olduğunu ancak öğrencilerle hiçbir şekilde fiziksel temas kurulmaması gerektiğini çünkü ailelerin bu
durumu yanlış anlayabileceğini ve öğrenciyi bir daha eve göndermeyeceğini söylüyordum. Bunu da
bize üstümüzdeki kişiler söylüyorlardı.
İçinde bulunduğumuz yapıda gizlilik çok önemliydi. Paralel yapı’da imamlık ve bölge talebe mesulluğu yapan kişiler yılda en az 2 defa telefon hatlarını ve cihazlarını farklı hat ve cihazlarla değiştiriyordu. Sürekli kod isim kullanıyorlardı. Mesela bir seferinde benim ‘Mehmet’ diye bildiğim bir kişi,
kendisini başka birine gözümün önünde ‘Ali’ diye tanıtmıştı.
Üniversite 4’üncü sınıfa geçtiğimde bana herhangi bir arkadaşımın yanında, bekar evinde kalabileceğimi söylendiler. Aslında bu, bir teklif değil, her zamanki gibi itaat etmemiz gereken bir emirdi.
Bunun üzerine ‘ışık evleri’nden çıkarak, bekar, içki içen, kız arkadaşlarını eve getiren öğrencilerle
kalmaya başladım.
Bu kişilerin ‘paralel yapılanma’ ile bir bağlantısı yoktu. Bana 3 yıl boyunca vermeye devam ettikleri bursu ben ayrıldıktan sonra da almaya devam ettim. Yalnızca haftada bir toplantılara katılmak
dışında paralel yapıyla bir bağlantım kalmamıştı. Bütün arkadaşlarım da benim artık bu örgütten
koptuğumu sanıyordu. Ben evden ayrılırken kendime yeni bir hat ve telefon aldım. Artık paralel
yapıdan sadece bir kişiyle görüşüyordum. Bu kişi B.U’ydu ve benim o zamana kadar iki yıl boyunca
toplantıya gittiğim öğrenci yurdunun müdürüydü.
Erzurum’daki bir kolejde yapılan sohbete B.U. ile katıldım. Burada doğu illerinden gelen 60’a
yakın benim gibi öğrenci vardı. Bu kolejde 40 yaşlarında Bülent isminde Fetullah Gülen ile bizzat
görüştüğü söylenen biri, bu 60 kişiyle sohbet etti. Ben bu 60 kişiyi ilk kez orada gördüm. Bize ‘Bülent abi’ diye tanıttıkları kişi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in ölümünden sonra dünyaya
her yüzyılda bir büyük din aliminin geldiğini ve toplamda 14 alimin geleceğini, Bediüzzaman Said
Nursi’nin 13. alim olduğunu, 14. alimin ise Fetullah Gülen olduğunu, Gülen’in her gece uykusunda
Peygamber Efendimizle görüştüğünü ve İslam aleminin problemleri hakkında istişare ettiğini anlattı.
Ayrıca ondan almış olduğu emirleri FETÖ/PDY mensuplarına ilettiğini, hayatı boyunca sadece bir gün
peygamberimizi rüyasında görmediğini ve onun için bir şiir yazdığını, amaçlarının İslam dinini tüm
dünyaya yaymak, ezanın ve Peygamber’imizin namının dünyanın her yerine ulaşmasını sağlamak
olduğunu, bu amacı gerçekleştirmek için tüm varlığını ve aile- sini bırakarak hicret ettiğini ve büyük
mahrumiyetler içerisinde yurt dışında okullar açtıklarını, bizlerin de bu kişiler gibi fedakarlık yaparak
onları örnek almamız gerektiğini, İslamı tüm dünyaya yayma hedefini mutlaka gerçekleştirmek gerektiğini, dünyaya İslamı ve barışı yaymanın tek yolunun tüm ülkelerde dünya standartlarından daha
kaliteli okullar açarak o ülkelerin beyin takımını yetiştirmeleri olduğunu anlattı.
Katıldığım o toplantıda bize sürekli FETÖ’nün birçok ülkede bulunan okullarında o ülke liderlerinin çocuklarının eğitim gördüğünü anlattılar. Hatta “Göreceksiniz 40 yıl sonra dünyadaki bütün
başbakanlar Türkçe bilecek, bütün başbakanlar bir toplantı yaptığında bunun dili Türkçe olacak, şu
anda birçok ülkede ülke liderlerinin çocukları bizim okullarımızda okuyor. Belki size komik gelecek
ama Fetullah Gülen henüz 20 öğrenci yetiştirirken ben de oradaydım. Bize bir gün bütün dünyada
okulları ve üniversitelerinin olacağını, Türkçe olimpiyatları düzenleyeceğini, kocaman statların bizlere dar geleceğini söylemişti. O zaman ben gülmüştüm ancak şimdi bunlar gerçek oldu.” şeklinde
ifadeler kullanmıştı. Bu sohbette de mutlak itaat ve istişarenin önemi üzerinde uzun uzun konuştu.
Bütün bu toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Toplantının ardından gelenlerle birebir görüşmeler yaptı. Ben de B.U. ile bir odaya gittim. Bu-
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rada B.U. odadan çıktı ve kendisini İhsan olarak tanıtan 35 yaşlarında bir adam ile baş başa kaldım.
Bu kişiyi o gün hayatımda ilk defa gördüm. Bana üniversiteden sonra hangi mesleği yapmak isteğimi
sordu. Ben de öğretmen olmak istediğimi, bunun için abilerin talimatları hilafına gizli gizli KPSS’ye
çalıştığımı söyledim. O da bana abilerle istişare ettiğini ve benim için en uygun mesleğin astsubay yahut subaylık olduğunu düşündüklerini söyledi. Ben fıtratıma uygun olmadığı için bu mesleği yapmak
istemediğimi söyledim. O da bana itaatin çok önemli olduğunu alınan istişare kararına itaat etmem
gerektiğini, eğer itaat etmezsem Allah tarafından cezalandırılacağımı, hayatımda mutsuz olacağımı
söyledi. Ben de o günkü sohbetin etkisiyle ikna oldum ve subaylık sınavlarına girmeyi kabul ettim.
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde ÖSYM tarafından yapılan subaylık yazılı sınavına girdim. Benim seviyeme göre çok sabit bir sınavdı. Yazılı sınavı rahatlıkla 40. asil olarak kazandım. Bir ay sonra
da mülakata girdim. Mülakattan önce B.U bana bir sürü taktik verdi. Askerlerin durumsal farkındalığa çok önem verdiklerini, mülakat salonundan çıkarken kaç merdiven olduğuna, duvarların rengine,
merdivende yazı olup olmadığına, odadaki tablolara dikkat etmemi, mülakat kurulunda bir bayan
psikolog olacağını, bu kişinin özellikle paralel yapı mensuplarını tespit etmek için orada olduğunu,
mülakat anında davranışlarıma çok dikkat edeceğini, özellikle ona karşı konuşmama ve kendisiyle
tokalaşıp tokalaşmama hususuna çok dikkat edeceğini, bu bayana ‘merhaba’ derken gözlerinin içine
bakmamı, elini sıkmamı, medeni bir şekilde kendimi tanıtıp, güler yüzlü ve esprili olmamı, kısa ve öz
konuşmamı, kendi özgeçmişimi kısa ve öz şekilde anlat- mamı, orada kendimle ilgili her bilgiyi doğru
vermemi söyledi. “Fetullah Gülen’i tanıyor musun?” diye sorarlarsa, “Tanıyorum, televizyonlarda
filan gördüm.” şeklinde cevap vermemi, komutanlar bana kızgın bir şekilde bir şey söylerlerse bunun
psikolojimi ölçmek için olacağını, bu durumda, “Komutanım hayırdır, yengeye kızıp hıncını benden
mi çıkarıyorsun.” gibi esprili bir cevap vermemi bana tembihledi. Her şey B.U’nun anlattığı gibi çıktı.
Ben de o taktikler doğrultusunda hareket ederek mülakatı geçtim.
Ankara’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın düzenlediği sözleşmeli subaylık sınavı vardı. Bu sınav
Ankara’da olacaktı. Ben bu sınava girmeden önce B.U yanında Ankara’dan gelen “Selami” isimli 30
yaşlarında, görsem tanıyabileceğim ancak her zamanki gibi soyadını ve isminin takma olup olmadığını bilmediğim bir şahısla beni tanıştırdı. Sınavdan bir gün önce Ankara’ya gitmemi, Ulus’ta heykelin
önünde saat 15.00’de Selami ile buluşmamı kararlaştırdık. Uçak biletini zaten onlar almıştı. Ben kararlaştırdığımız gibi o gün o saatte Selami ile buluştum. Elinde bir çanta ile yürüyerek yanıma geldi.
Bana, ‘Gel senin kaldığın otele gidelim.’ dedi.
Otele gidip kaldığım odaya çıkınca çantasından bir dizüstü bilgisayar çıkardı ve masanın üzerine
koydu. Sonra bana çok önemli bir şey göstereceğini ancak göreceklerimi kimseyle paylaşmamam
için namusum ve şerefim üzerine yemin etmem gerektiğini söyledi. 3 kere yemin ettikten sonra
bilgisayarın ekranını açtı ve bana bir takım sorularla bu soruların cevaplarını gösterdi. Bana sadece
sorularla doğru cevaplarını okumamın yeterli olduğunu söyledi. Söylediği gibi yaptım. Ben okumayı
bitirdikten sonra bu soruların ertesi gün gireceğim subaylık sınavının so- ruları olduğunu söyledi.
Ben bunun kul hakkı yeme anlamına geldiğini, zaten başarılı bir öğrenci olduğumu, sınav sorularını
önceden bilmeye ihtiyacım olmadığını söyleyerek tepki gösterdim.
Bunun üzerine bana ordu içerisinde yapılaşmak isteyen çok fazla hainin olduğunu, Hristi- yanlar, Yahudiler, Masonların bu vatan hainlerinden olduğunu, onların kendi taraftarlarına bu şekilde
soruları verdiğini, onlarla rekabet edebilmek için onların yerine vatanını seven insanların gelmesi
için soruları vermek mecburiyetinde olduklarını söyledi. Eğer benim yerime onlardan biri gelirse onların yapacağı her kötülükte benim de sorumluluğum olacağını, ahirette Allah’ın ‘Senin elinde böyle
bir fırsat vardı, neden değerlendirmedin’ diye hesap soracağını söyleyerek beni ikna etti. Girdiğim
subaylık sınavındaki sorular bir önceki gün Selami’nin bana gösterdiği sorularla birebir aynıydı. 50
sorunun 5 tanesini bilerek yanlış yaptım. 45 doğru ile 25. asil olarak sınavı kazandım.
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Subaylık sınavının mülakatını da rahatlıkla geçtim. Zaten B.U, bana astsubaylık sınavıyla ilgili taktik verirken bu durumun subaylık mülakatı için de geçerli olduğunu söylemişti. Bu nedenle mülakatı
geçtim. Ben aktif olarak spor yaptığım için spor sınavını rahatça verdim. Ancak subaylıkla ilgili 6 aylık
güvenlik soruşturmasında elendim. Astsubaylık sınavını ise kazandım.
Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı’na 2011 yılında kaydımı yaptırdım, ondan sonra sadece
Selami ile buluşuyordum. Her hafta pazar günü saat 15.00’te Ulus Meydanı’nda Atatürk heykelinin
yanında buluşuyorduk. Biraz yürüyüp bir kafede ya da bir restoranda yemek yerdik. Bu şekilde konuşurduk. Bana hep tedbirin çok önemli olduğunu, aşikar şekilde namaz kılmamamı, lavabonun duvarında teyemmüm alıp yatağıma yatıp gözlerimle namaz kılmamı, Fetullah Gülen’in bizim bu şekilde
namaz kılmamızın peygamberin kıldığı namaz kadar kutsal olduğunu söylediğini, telefonuma dini
içerikli materyalleri indirmememi, kimseyle dini ve siyasi konuları tartışmamamı, tartışma olursa
hemen kısa kesip oradan uzaklaşmamı tembihliyordu. Ben de söylediklerini dilimle tasdik ediyordum. Fakat yine de kendi bildiğim gibi davranıyordum. Tedbir ve gizli namaz kılma meselesi benim
hiçbir zaman aklıma yatmadı. Okulun içerisinde mescit ve cami varken farklı bir yerde namaz kılmak
istememiştim. Bu nedenle normal şekilde abdestimi alıp okulun mescidinde namazımı kılıyordum.
Aradan 2-3 ay geçtikten sonra Selami tedbire dik- kat etmediğim hususunda beni uyardı. Halbuki
ben namazımı gizlemediğimi ona söylememiştim. Buradan bir şekilde beni içeriden birine izlettiğini
düşündüm. Okul bu şekilde 4,5 ay sürdü.
Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı’ndan mezun olduktan sonra astsubay çavuş rütbesiyle
kursiyer olarak jandarma okulunda eğitim almaya devam ettim. Artık TSK’den maaş almaya başlamıştım ve mesai sonrası evime gidiyordum. Selami bana Keçiören Sanatoryum Mahallesinde bir ev
tahsis etti. Ev okuldan çok uzak bir yerdeydi. Evi, öğrencilik yıllarından tanıdığım, benim gibi ‘’ışık
evleri’nde kaldığını bildiğim fakat astsubaylık sınavına girdiğini bilmediğim S.A. ile paylaşıyordum.
Ev dayalı döşeli, kirası 450 liraydı. Ev sahibini görmedik. Kirasını ve faturalarını Selami’ye veriyorduk.
Selami haftada bir evimize gelip dini konularda öğütler veriyor, tedbirin öneminden bahsediyordu.
Evde dini kitaplar yoktu, yalnızca kanepenin altındaki gizli bölmede
Fetullah Gülen’in kitapları, Cevşen-ü Kebir ve Risale-i Nur vardı. Kur’an da vardı ama onu saklamıyorduk. Bu şekilde 1 yıl daha geçtikten sonra 2012’de kura çekerek İzmir’e tayin oldum.
Ev arkadaşım S.A. ile astsubay okulundayken mesleği sevmediğimizi konuşup istifa etmeyi düşündük. Bu nedenle evde KPSS’ye çalışıyorduk. Selami geleceği zaman kitapları saklıyorduk. Selami’de bizim evin anahtarı vardı. Bir gün biz işe gittiğimizde evi karıştırarak KPSS kitaplarını bulmuş,
bizim sınava çalıştığımızı öğrenmiş. Bize sözde davaya ihanet etmememizi, mesleğimizden vazgeçmememizi söyleyerek bir sürü nasihat etti. Bu olaydan 1 hafta sonra ev arkadaşım S. A’nın takım komutanı bölüğe kızdı ve bir direğin karşısına geçerek ‘Ben eşeğim’ diye bağırmasını emretti. O da emri
uyguladı fakat olay gururunu çok zedelemiş, bunun üzerine istifa etti. Ben de istifa etmek istedim,
durumu babama anlattım. Babam benim öğretmen olmamı hayal etmişti. Bana, “Sen benim sözümü
dinlemedin ve asker oldun. Devlet seni yetiştirdi astsubay yaptı. Mesleğini bırakırsan vatana ihanet
etmiş olursun. Eğer bu saatten sonra mesleği bırakırsan seni eve almam.” dedi. Babam, paralel yapıyla bağlantımı hiçbir zaman bilmedi.
İzmir’e tayinim çıktığında, FETÖ/PDY içerisinde Ankara’da faaliyet yürüten Selami beni Mustafa
isimli kişiyle tanıştırarak, “Seninle artık Mustafa ilgilenecek.” dedi. Bu kişi bana içerisinde sadece bir
numaranın kayıtlı olduğu bir telefon verdi. Mustafa telefondaki numarayı ezberlememi istedi. Ayrıca bu telefonla sadece kendisini aramamı ve arada bir ‘sahibinden.com’ isimli sitede ilan verip bir
şeyler satan kişileri arayıp ürün sormamı söyledi. Bunu sorduğumda TİB’in sadece tek kişiyle yapılan
görüşmelerden şüphelendiğini ve bunları dinlediğini söyledi.
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Mustafa, benden İzmir İl Jandarma Alay Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Teknik Kısım
Amirliği’ni arayıp, çıkan kişiye, İzmir’e atandığımı, çok iyi Kürtçe bildiğimi, teknik kısma alırlarsa çok
iyi tape çözeceğimi ve çok faydalı olacağımı söylememi istedi. Ben de bunları söyledim. Telefonda
konuştuğum başçavuş, özellikle uyuşturucu dosyalarında Kürtçe bilen personel sıkıntısı yaşadıklarını durumu alay komutanına bildireceğini söyledi. Teknik kısımda dinleme yapan personel olarak
göreve başladım. Mustafa ile bana verdiği telefon vasıtasıyla haftada 1-2 defa buluşuyorduk. Benim
görev yerimin kendileri için çok kritik olduğunu belirtti. Görevimin, devletin bekasını ilgilendiren
ciddi suçlar ve siyasilerle ilgili dosyalarda bir görüşme tespit edersem o görüşmelerin zaman aralığını ve görüşmeyi yapan şahısların kimlik bilgilerini söylemek olduğunu bana iletti. Bunun nedenini
sorduğumda bu tür görüşmelerin sümen altı edildiğini, dinlemeyi yapan personelin başının belaya
girmesinden korkarak savcılara olayı intikal ettirmediklerini ve bu nedenle önemli suçlarla ilgili gereğinin yapılmadığını ifade etti.
Görev yaptığım kısmın sorumlusu, yapılan görevin çok ciddi olduğunu, gizliği ihlal edecek hareketlerin ciddi hukuki sorumluluk doğuracağını söyleyerek bizi sürekli uyarıyordu. Ben de bunun
üzerine bildiklerimi Mustafa ile paylaşmamayı kafama koydum. 17 Aralık 2013’ten bir ay önce Mustafa bana 4 tane telefon numarası verdi. Bu numaraları bir şekilde yasal kılıfına uydurarak dinlemem
gerektiğini söyledi. Ben bu numaraların son 4 hanesini ezberledim. Sistemde sorgusunu dahi hukuki
sorumluluktan korktuğum için yapmadım. Bu nedenle numaraların kime ait olduğunu bilmiyorum.
Niyetim o numaralar yaptığım mevcut yasal dinleme kapsamında her- hangi bir telefon numarasıyla
irtibat kurarsa ve içinde suç unsuru da varsa tapesini çözüp tim komutanına vermekti. Ancak böyle
bir konuşmaya denk gelmedim. Zaten bir ay sonra 17 Aralık günü biz bütün yasal dinleme işlemlerini
sonlandırdık. Yalnızca terörle ilgili önleme dinlemesi yaptık. Bu işlem için de Ankara’dan karar alınmıştı. 17 Aralık’tan sonra da ben Mustafa ile bir defa görüştüm. Bu görüşmede bana verdiği telefonu
geri aldı ve bana riskli bir dönemde olduklarını bu şekilde görüşmenin uygun olmayacağını söyledi.
Zaten ben 2013 yılı Nisan ayında onların bulacağı biriyle değil de sevdiğim kızla evlendiğim için uzun
süredir bana soğuk davranıyordu. Fakat yine de benden vazgeçmiş değildi.
FETÖ/PDY görevlendirdiği Mustafa ile 17 Aralık süreci hakkında da görüşme yaptık. Benden, 17
Aralık sonrası yaptığımız görüşmede bu mevzuları kimseyle tartışmamamı, kimin haklı, kimin haksız
olduğu konusunda fikrim olmadığını söylememi istedi. Telefonu aldıktan sonra iki kez daha evime
geldi. Mustafa evime geldiğinde soruşturmaların darbe girişimi olmadığını, Erbakan döneminden bu
yana AK Parti hükümetinin kendilerine sıcak bakmadığını, sırf ülkede iyi şeyler olsun diye AK Parti
ile yakın durduklarını, bakanların yolsuzluklarını uzun süredir bildiklerini ve bunu Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’a ilettiklerini, 17 Aralık 2013’te ortaya çıkan yolsuzluklara Erdoğan’ın herhangi bir
işlem yapmadığını, bunun üzerine savcıların yetimin hakkını korumak için her şeyi göze alarak bu
operasyonu gerçekleştirdiğini söyledi. Bu konuları kimseyle tartışmamamı bana söyledi. Bu konuşma 17 Aralık darbe girişimi sürecinden kısa bir süre sonra benim FETÖ/PDY hakkındaki fikirlerim
değişmesin diye yapıldı. Ben bunu şimdi anlıyorum.
Mustafa’nın ikinci kez evime gelişi tayinim Hakkari’ye çıkmadan hemen önceydi. Yanında Ömer
diye biriyle geldi. Benimle Van’da ilgilenecek kişinin Ömer olduğunu söyledi ve bizi tanıştırdı. Bana
açık öğretim ve üniversite sınavlarına başvurmamı ve sınav bahanesiyle sık sık Van’a gelmemi Ömer
isimli şahıs söyledi. Van’a ilk geldiğimde beni Ömer karşıladı. Benim telefonuma bir program yükledi.
Bu programda iki telefon birbirine yaklaştığında birbirini algılayan ve bir arama tuşunun belirdiği bir
ekran çıkıyordu. Arama tuşuna basınca benim telefonumda bir kod belirdi. Ben ‘ok’ tuşuna basınca mesajlaşma bölümü açılıyordu. Mesajlar okunduktan 2-3 saniye sonra kendiliğinden siliniyordu.
Programa da bir şifre ile giriliyordu. Bana Van’da bu şekilde haberleşeceğimizi söyledi. Programda
telefonlar yan yana gelip bir kere eşleştikten sonra bir yer- den mesajlaşma imkanı veriyordu. Fakat
benim akıllı telefonum çok iyi olmadığı için Hakkari’ye giderken format attım. Programı unutmuş-
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tum. Zaten 17 Aralık darbe girişimi sürecinden sonra paralel yapının gerçek yüzünü görmeye başlamış ve benden geçmişte istenen illegal talepler nedeniyle kendilerine bağlı hakim ve savcıları organize ederek gerçekten Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru ve tek hükümetine karşı darbe girişiminde
bulunmalarına ciddi şekilde ihtimal verir olmuştum. Bu olaydan sonra hiçbir şekilde onlarla irtibat
kurmadım. Sadece bundan yaklaşık 2 ay önce eşimin telefonundan yabancı bir numara aradı ve
benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben telefonu aldığımda sesinden Ömer olduğunu anladım ve
kendisiyle görüşmek istemediğimi söyleyerek yüzüne kapattım.
Çok pişmanım: Ben daha önce bu konuyu adli mercilere bildirmek istedim. Ancak dosyaya bakacak savcının FETÖ/PDY’nin bir üyesi olabileceği ve başımı belaya sokabileceği düşüncesiyle fikrimden
vazgeçtim. Ancak 15 Temmuz 2016 gecesi milletin silahıyla milletin kendisini şehit edecek kadar
gözü dönmüş bir yapı olduğunu tüm milletimizle birlikte görünce durumu komutanıma aktardım.
FETÖ/PDY yıllar yılı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün milletimizi
kandırmış olan sinsi bir yapılanmadır. Benim bu yapının içerisinde bulunduğum dönemde herkesin
malumu olduğu gibi neredeyse AK Parti ve hükümetimizle eşdeğer tutuluyordu. Her görüşten insanlar ve medya kuruluşları Türkçe Olimpiyatları’na methiyeler diziyordu. Zaten 2002 yılından 2013
yılına kadar sadece iki kez hukuka aykırı iş yaptıklarına şahit oldum. Görünüşte hepsi benimle aynı
inancı paylaşan, benim gibi mütedeyyin ve ülkesine faydalı olmaya çalışan insanlardı. İllegal taleplerine de kendilerince bir gerekçe bularak beni de ikna etmişlerdi. Fakat 15 Temmuz 2016’da genç,
yaşlı, kadın, erkek ayırt etmeksizin gafil avladıkları milletimize silah sıkacak, hedef gözetmeksizin
bombalayacak kadar gözü dönmüş caniler olduklarını tüm milletimiz görmüştür. Yaşanan hadiseler
dünyada itibarımızı sarstığı gibi tüm vicdanları derin- den yaralamıştır. Ben de vicdanen rahatsız olarak bildiklerimi paylaşmak istedim. FETÖ/PDY ile olan irtibatım için çok pişmanım. Benden istedikleri
hukuka aykırı eylemleri şu veya bu şekilde hiç gerçekleştirmedim.77

17/25 ARALIK’TAN SONRA
Gülen Wall Street Journal’a konuştu: Erdoğan reform yolundan ayrıldı
FETÖ Lideri Fetullah Gülen 17/25 Aralık kalkışmasından sonra başlatılan soruşturmalar karşısında tam anlamıyla paniğe girdi. O güne kadar ‘din adamı’ kimliğiyle tanınan Gülen, malikânesinde
yaptığı ve ‘evlerine ateş salsın’ sözleriyle ünlenen beddua seansıyla bu bildik imajını yerle bir etti.
Bu olaydan sonra bir süre sessizliğe bürünen Gülen, çok geçmeden bu sessizliğini çok sevdiği Wall
Street Journal’a bozdu.
Gazete, Gülen’in açıklamalarını, ‘Batı ülkelerinin çalkantılı bir bölgede en büyük müttefiki olan
Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarını etkileyebilecek kesin ayrılık sinyalleri’ olarak nite- lendirdi.
Haber gazetenin hem İngilizce hem de Türkçe internet sitelerinde yer aldı.
Wall Street Journal, Gülen’in e-posta yoluyla yaptığı açıklamalarında ‘Erdoğan reform yo- lundan ayrıldı’ ifadelerini başlığa çekiyordu.
Habere göre, 17 Aralık’ta yolsuzluk soruşturmasının başlamasından bu yana ilk defa böyle açıklamalarda bulunan Gülen, “Türk halkı, son iki yıldır demokratik sürecin tersine dönmüş olmasından
dolayı üzüntülü” ifadelerini kullanıyordu.
Gülen, açıklamalarında “İdeoloji, sempati veya dünya görüşüne göre yapılan tasfiyeler, şimdiki
hükümetin sonlandırmaya söz verdiği geçmişin uygulamalarıydı.” diyordu.
77 http://www.ahaber.com.tr/gundem/2016/07/30/astsubay-17-25-araliki-da-itiraf-etti
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Joe Parkinson ve Ayla Albayrak imzalı haberde şu yorum ve ifadeler dikkat çekiyordu: ‘Fetullah
Gülen Hizmet hareketinin, ya da dışarıda (sözde) ‘cemaat’ diye anılan bu yapılanmanın, AK Parti’ye
siyasi bir alternatifin oluşmasına sıcak baktığına işaret etti. Öte yandan Gülen, hareketinin CHP’ye
destek verebileceği söylentilerini yalanlamadı. Fırsatlar geldiğinde FETÖ üyeleri tıpkı diğer vatandaşlar gibi seçimlerini değerler üzerinden yapacaktır- diyen Gülen, açıklamalarına -İnsanlar seçimlerini
öz değerlerini paylaşanlarla aynı doğrultuda yapabilirler- diye devam etti.
Gülen’in AK Parti ile yolları ayırma kararı ekonomik istikrarın yükseldiği, yaşam standartlarının
arttığı ve Ankara‘nın etkisinin daha fazla hissedildiği 10 yıldan uzun bir sürenin ardından AK Parti ile
olan İslami kökenli koalisyonda yaşanan gevşemenin göstergesi olarak görülüyor.
AK Parti Merkez Yönetim Karar Kurulu üyesi Osman Can yaptığı açıklamada bu tasfiyeler devam
etmeli çünkü FETÖ üyeleri devlet hiyerarşisinin dışında bir yapıdan emir alıyorlar, devlet kurumların
içinde kendi siyasetlerini yürütüyorlar- ifadelerini kullandı.78

78 http://www.hurriyet.com.tr/gulen-wall-street-journala-konustu-erdogan-reform-yolundan-ayrildi-25613717

FETULLAH GÜLEN
Fetullah Gülen (d. 27 Nisan 1941, Pasinler), eski imam, vaiz ve yazar. 2016 yılında kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı‘nın kurucuları arasındadır ve vakfın onursal başkanıdır. 1999 yılının Mart
ayında, 28 Şubat sürecindeki Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi atmosfer sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri‘ne giden Gülen, o tarihten bu yana Pensilvanya eyaletindeki Saylorsburg kasabasında
yaşamaktadır.
50’yi aşkın kitabı, çeşitli dergilerde makaleleri ve birçok vaazı yayımlanmıştır. Arapça, Farsça ve
Osmanlı Türkçesi bilmektedir.
28 Ekim 2015 yılından beri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘en çok
aranan teröristler’ listesinin kırmızı kategorisinde yer almakta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve
Paralel Devlet Yapılanması (PDY) lideri olmakla suçlanmaktadır.
15 Temmuz 2016‘da Pensilvanya‘dan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bulunan takipçilerine verdiği
emirle Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti’ni yıkmak için bir darbe girişiminde bulunmuştur. Gülen demokrasiden yana olduğunu söyleyerek darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresindekiler
tarafından kurgulandığını iddia edecek kadar kendini kaybetmiştir. 18 Temmuz 2016’da Erdoğan,
Gülen’in iadesini ABD‘den resmen talep etti.
Hayatı: Erzurum‘un Pasinler ilçesi Korucuk köyünde 27 Nisan 1941’de doğan Gülen’in babası
Ramiz Bey, cami imamı, annesi Refia Hanım ev hanımıdır. Gülen, altısı erkek, ikisi kız, sekiz kardeşin
ikincisidir. Doğum tarihi ve annesinin gerçek adı çeşitli tartışmalara konu olmuştur.
Öğrenimi: 1945’de Kur’an öğrenmeye başlayan ve kısa zamanda Kur’an’ı hatmeden Gülen,
1946 yılında ilkokula başlamıştır. Babasının 1949 yılında Alvar köyüne imam olması ve ailesinin oraya
taşınması nedeniyle ilkokulu bırakmak zorunda kalmış, sonradan Erzurum’da dışarıdan girdiği imtihan ile ilkokul diplomasını almıştır. Babası Ramiz Efendi’den Arapça dersler, Hasankale‘de bulunan
Hacı Sıtkı Efendi’den tecvid ve Kur’an dersleri alan Gülen, 1951’de hafızlığını tamamlamıştır. Gülen,
1954’de Erzurum’daki Kurşunlu Camii medresesinde Alvar İmamı Muhammed Lütfi’nin torunu Sâdi
Efendi’den medrese dersi almıştır. İki buçuk ay içinde Emsile, Bina ve Merah’ı metin ezberleyerek
okuyan ve İzhar’ı bitiren Gülen’in Kâfiye okumasına lüzum görmeyen Sâdi Efendi onu Molla Câmi’ye
başlatmıştır. 1955’den 1959’da Edirne’ye gidinceye kadar Osman Bektaş‘tan fıkıh ve din eğitimi almıştır.
Gençlik dönemi: Askerlik öncesi ve sonrasında Edirne Üç Şerefeli Cami‘de toplam dört yıl süre
ile imamlık yaptı. Askerlik acemi eğitim dönemini Ankara Mamak ve usta erlik dönemini İskenderun‘da tamamladı.
Askerlik sonrasında, 1963 yılında, Erzurum’a giderek bir yıla yakın ailesinin yanında kaldı. Bu sırada Komünizmle Mücadele Derneği‘nin 2. şubesinin Erzurum’da kuruluşunda yer almış yönetimine
girmiştir.
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Edirne’deki görevi sırasında Dar’ul-Hadis Camii’nin imam odasında özel sohbetler başlattı.
1965’te Kırklareli‘ne tayin olup burada bir yıl vaizlik yaptı. 1966’da İzmir‘e merkez vaizliğine atanan
Gülen, 1971 yılına kadar buradaki görevine devam etmiştir. 1968 yılında resmi görevlendirme ile
ilk kez Hacca gitmiş; ve gezici bölge vaizi olarak da Ege Bölgesi‘nin çeşitli il ve ilçelerinde vaaz ve
sohbetlerde bulunmuştur. Bu dönemlerde Turgut Özal ile de tanıştı. Turgut Özal ile tanışıklığının
1960’ların ortalarında olduğunu ifade eden Gülen, Turgut Özal hakkında “sık sık Bornova Camii’nde
vaaz yaptığımda, vaaz dinlemeye gelirdi.” demektedir.
1971-1980: 5 Mayıs 1971 tarihinde, 12 Mart döneminde askeri cuntanın isteğiyle TCK‘nin
163. maddesinden tutuklandı. 7 ay tutuklu kaldıktan sonra, 5 Kasım 1971 tarihinde tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve 1974 yılında beraat etti. 23 Şubat 1972 tarihinde Edremit
vaizliğine atandı, aynı zamanda Manisa ilinde de vaizlik görevlerine devam etti. Gülen, daha sonra
İzmir’in Bornova ilçesi vaizliği görevine atandı.
1975 ve 1976 yıllarında Anadolu’nun bazı şehirlerinde Kur’an ve İlim, Darwinizm, Altın Nesil, İçtimaî Adalet ve Nübüvvet isimli konferanslar vermişti. İlk sayısı Şubat 1979’da çıkan Sızıntı dergisinde
önce başyazıları, daha sonra orta sayfa yazılarını da yazmaya başladı.
1981-1990: 1980’de ‘12 Eylül darbesi’nden sonra askeri cuntanın İzmir ve Ege Ordu Sıkıyönetim
Komutanlıkları tarafından yakalanma emri yayınlandı. Aynı tarihte İzmir’i terk etti. Anadolu’da çeşitli
illerde dolaştı, dost ve akrabalarında kaldı. 20 Mart 1981 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığındaki
vaizlik görevinden istifa etti.
İlk sayısı 1 Temmuz 1988’de çıkan ve üç aylık periyotlarla yayın hayatına devam eden Yeni Ümit
dergisinde başyazılar yazmaya başladı. 1989’da İstanbul ve İzmir‘de Diyanet İşleri bünyesinden bağımsız, gönüllü olarak vaazlarına yeniden başladı. Üsküdar’da Yeni Valide Külliyesi‘nde 13 Ocak 1989
tarihinden 16 Mart 1990 tarihine kadar (62 hafta) verdiği vaazlar, daha sonra Sonsuz Nur adıyla üç
cilt halinde kitaplaştırıldı. 1992 yılına kadar gönüllü olarak vaazlarını sürdürdü.
1991-2000: 1990’lı yıllarda Turgut Özal, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, Abraham Foxman, Morton Abramowitz, Papa II. John Paul gibi tanınmış din ve devlet adamları ile görüşmeler
yapmış, Amerika’da hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi eski genel sekreterlerinden Kasım
Gülek‘in cenaze namazını vasiyeti üzerine kıldırmış ve çeşitli gazetelerde röportajları yayınlanmıştır. 1995’te Sabah‘tan Nuriye Akman ve Hürriyet‘ten Ertuğrul Özkök‘e Türkiye’nin içinde bulunduğu
durum, Başbakan Tansu Çiller ile görüşmesi, İslam, siyaset, kadın ve eğitim konularında röportajlar
vermiştir. Bu yıllarda ayrıca Cumhuriyet gazetesi ve Hikmet Çetinkaya‘dan dava yoluyla almaya hak
kazandığı 150 milyonluk tazminatları Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na bağışladı.
1999 yılı Mart ayında sağlık sorunları nedeni ile Amerika Birleşik Devletleri‘ne giden Gülen, o
tarihten bu yana, ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Saylorsburg kasabasında yaşamaktadır.
2000 sonrası: Haziran 2008’de ABD’den Foreign Policy ve Birleşik Krallık‘tan Prospect dergilerinin internet üzerinden okuyucu anketleri ile oluşturduğu Dünya’nın ilk 100 entelektüeli listesinde
yer almıştır. Ayrıca 2013 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak
gösterilmiştir.
Hakkında açılan davalar: 28 Şubat süreci devam ederken 1999 yılı Haziran ayında ulusal televizyon kanallarında yayınlanan bazı video görüntüleri Türkiye’deki, laik düzen yerine şeriata dayalı
bir İslam devleti kurmak için taraftarlarını teşvik ettiği suçlamalarına neden oldu. Bunun üzerine,
22 Ağustos 2000 tarihinde aleyhinde dava açılmış, bu dava 2000 yılı Aralık ayında çıkan af ile askıya
alınmıştır. 2006 yılında Terörle Mücadele Kanununda (TMK) yapılan değişiklik sonrasında Gülen’in
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avukatlarının başvurusu nedeniyle davası yeniden görülmüş, 2008 yılında cürüm ve şiddete başvurarak teşekkül oluşturduğuna dair delil olmadığı iddiasıyla beraat etmiş ve karar Yargıtay Ceza Genel
Kurulu’nca da onanmıştır.
Ocak 2008’de devlet kadrolarına sızdıkları yolundaki iddialara değinen Gülen, bir insanın kendi
millet fertlerini yine kendi memleketindeki bazı müesseselere girmesi için teşvik etmesine ‘sızma’
denemeyeceğini söylemiştir.
30 Ekim 2014 yılında gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 saat süren MGK sonucunda Fetullah Gülen’e
bağlı kurumlar ‘legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten paralel yapılanmalar’ olarak kaydedilmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınacak bu karar için öncesinde “Onlarla ilgili çok
daha farklı bir adımı atacağız. Çünkü bu operasyon öyle lokal değildir. Geneldir ve bunun adımını
atacağız. Bu ay yapacağımız Milli Güvenlik Kurulu toplantısında benim de önemli bir gündemim olacak, o da bunların yanında ülkemizi tehdit eden hangi unsurlar varsa, bunlara yönelik Milli Güvenlik
Belgesi’nin gözden geçirilmesidir.” demiştir. Bu karar sonrasında MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu tarafından Kırmızı Kitap veya Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) olarak adlandırılan
resmi kitaba Fetullah Gülen ile bağlantılı kurumlar PDY/PÖ (Paralel Devlet Yapılanması/Pensilvanya
Örgütü) adı altında eklenmiş ve Fetullah Gülen devlet düşmanı olarak kabul edilmiştir.
MGK’da alınan bu kararlar 24 Kasım 2014 yılında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu’nda onaylanmış ve böylece resmiyet kazanarak MGK Genel Sekreterliği’ne gönderilmiştir.
İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebini bu gerekçe ile uygun görüp, Fetullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkardı. İstanbul merkezli paralel yapı soruşturması kapsamında Fetullah Gülen hakkında verdiği kararda, “Şüphelinin soruşturma kapsamında,
örgüt kurarak yönettiği yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, 10 yılı aşkın süredir yurt dışında
olduğu ve dönmediği, şüpheliye ulaşılamaması ve savunmasının tespitinin mümkün olmaması nedeniyle terör örgütü kurma ve yönetme suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılması şeklinde
hüküm kurulmuştur.” ifadeleri yer aldı.
FETÖ/PDY’nin, ’Molla Muhammed’ olarak bilinen Mehmet Doğan ve grubuna yönelik soruşturmada kumpas kurduğu ve usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan
iddianamede, Gülen’in silahlı örgüt kurmak veya yönetmek suçundan 15 ile 22,5 yıl, resmi belgede
sahtecilik suçundan 3 ile 7,5 yıl ve iftira suçundan da 1 ile 4 yıl olmak üzere toplamda 19 ila 34 yıla
kadar hapsi istendi. İddianamede Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski Emniyet Müdürleri Tufan Ergüder, Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse ve Mutlu Ekizoğlu’nun aralarında
bulunduğu 15’i tutuklu 32 kişi de şüpheli olarak yer aldı.
17 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığı ve şüphelilere kumpas kurulduğu iddiasıyla
yürütülen soruşturma kapsamında Gülen hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Gülen, “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek”, “silahlı örgüt kurmak veya
yönetmek” ve devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli
kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek’le suçlandı.
Gülen hareketi: Gülen hareketi, Risale-i Nur‘larda Said Nursi tarafından sıkça kullanılan ve kendisinin ana hareket ekseni olarak tarif edilen ’hizmet-i imaniye ve Kur’aniye’ deyiminin zaman içerisinde kısaltılması ile oluşan bir terimdir. FETÖ/PDY’nin kendisini bir sivil toplum hareketi olarak konumlandırması ile FETÖ’nün her türden kurumsal faaliyetlerini de içine alan bir kapsam genişliğine
ulaşmıştır.
Gülen hareketi, Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerde eğitim ve sosyal amaç kisvesi altında
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faaliyetler gösteren bir organizasyondur. Eğitimde Gülen tarafından ’altın nesil’ olarak ifade edilen
bir insan modelini yetiştirme amaçlı ev, okul, dershane, kültür merkezleri, üniversite gibi kurumlar
oluşturulmuştur. Ayrıca FETÖ/PDY bu faaliyetlerini finanse etme iddiasıyla kullandığı, yardım organizasyonlarını gerçekleştirdiği çeşitli vakıf ve dernekleri ile ticari faaliyet gösteren basın yayın kuruluşları, hastaneleri ve finans kurumları mevcuttur.
Hareket her ne kadar kendisini ‘Hizmet’ olarak adlandırsa ve ulaştığı devasa ekonomik kaynaklarla ‘hizmet’ yürüttüğünü iddia etse de FETÖ’deki çözülmelerin beraberinde getirdiği itiraf ve tanıklıklar işin iç yüzünün böyle olmadığını gösteriyor.
Hareket, çeşitli toplum kesimlerince Türkiye içi ve dışında, eğitime, dinlerarası diyaloğa ve fakirlikle mücadeleye yaptığı katkılardan dolayı desteklenirken başka kesimler tarafından da laiklik
için bir tehlike olarak görülmesinin yanı sıra siyasî ve ekonomik bir güç haline gelmesi nedeniyle de
eleştirilmektedir.
Gülen’in; çeşitli konuları ele alan çok sayıda kitap, makale, kaset, görüntülü video ve şiirleri
mevcuttur. Eserleri başta İngilizce, Arapça, Almanca, İspanyolca ve Rusça olmak üzere değişik dillere
çevrilmiştir.
Gülen hakkında birçok biyografi ve inceleme kitapları yayınlanmış ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve üniversitelerde hakkında akademik konferanslar yapılmış ve bu konferanslarda 200’den fazla
tebliğ sunulmuştur.
Fetullah Gülen’e ait olan Kırık Mızrap adlı şiir kitabından alınan 11 şiir; 2005 yılında Ahmet
Özhan tarafından Hüzünlü Gurbet albümünde yorumlanmıştır. 2013 yılında ise aralarında Natacha
Atlas, Bahroma, Ely Bruna gibi ünlü sanatçıların bulunduğu 12 sanatçı Gülen’e ait 12 şiiri İngilizce
olarak Rise Up - Colours of Peace adlı albümde yorumlamıştır.
Ödüller
1995 - Türk Ocakları Vakfı ‘Nihal Atsız Türk Dünyası Hizmet Ödülü. (18 Temmuz 2016 tarihli Türk
Ocakları Merkez Yönetim Kurulu kararıyla verilen bu ödül iptal edilmiştir.)
1995 -Mehmetçik Vakfı ‘Teşekkür Beratı’.
1996 - Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) ‘Hoşgörü Ödülü’.
1997 - Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) ‘Türk Dünyasına Hizmet Ödülü’.
1997 -Türk Eğitim-Sen ‘24 Kasım Eğitim Özel Ödülü’. 1998 - Türk 2000’ler Vakfı Ödülü.
1998 - Hamdullah Suphi Tanrıöver Türk Ocakları Kültür Armağanı. (Ödül, verilişinden 18 yıl sonra, 18 Temmuz 2016 tarihli Türk Ocakları Merkez Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilmiştir.)
1998 - İpekyolu Vakfı Ödülü.
2001 - Türkiye Yazarlar Birliği ‘Üstün Hizmet Ödülü’. 2007 -Dünyanın En Büyük Entelektüel İnsanı ödülü
2010 - Leeds Metropolitan Üniversitesi (İngiltere) ‘Fahri Doktora Unvanı’.
2012 -Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı, Kraliyet İslam Strateji Çalışmaları Merkezi, Amman.
2013 -Dünyanın En Etkili 100 Kişisi, TIME dergisi.
2015 -Gandhi-King-Ikeda Barış Ödülü, Luther King Jr. International Chair, Morehouse College.79
79 Wikipedia Özgür ansiklopedi
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Sapkın anlayış
Gülen’in tabilerine yönelik konuşmalarında kendine biçtiği tasarruf yetkisinin sınırlarının olmadığı anlaşılıyor. Gönüllülerinden Akın İpek hakkında soruşturma başlayınca yurt dışına kaçmıştı. Gülen’in o günlerde Pensilvanya’da bağlılarına konuşurken iş adamı Akın İpek’in ahirette hesap vermeden cennete gideceğini belirten ses ve görüntüleri yayınlanmıştı. Kayıtlarda Gülen, “Akın İpek, melek
oğlu bir melektir. Şayet Türkiye’de, mizandan geçerken -Sen geçebilirsin, lüzum yok seni sigaya çekmeye- denilebilecek, adeta kırmızı pasaportlu bin tane insan varsa biri de odur” diyor, bu sözleriyle,
doğrudan Allah’a ait bir tasarrufu kendisinin kullanabileceğini söylemiş oluyordu.
Onun ölçüsüzlükleri bunula sınırlı kalmıyor.
Gülen, bağlılarının inancını istismar etmekte sınır tanımıyor. Örneğin, ‘ruhaniler’ olarak tarif
ettiği sınıfı öylesine yüceltiyor ki, adeta ölmüş dahi olsalar onları dünyaya geri getiriyor. Nil Yayınlarından çıkan Fasıldan Fasıla adlı kitabının bir yerinde bu konuyla ilgili olarak şunları yazıyor:
“Ruhanî kendi çerçevesi dahilinde pek çok şeyi müşahede edebilir. Ruhanilerin cismaniyete
ait şeyleri görmeleri, onlar için zahmetsiz sıkıntısız bir şekilde gerçekleşebilir. Bazen Allah onlara,
mükâfat-ı cismaniye de verir… Dolayısıyla ruh-cesed beraber olarak kendilerine ait şeyleri müşahede
ederler. Siz, bir dürbünle dağları gördüğünüz, daha hassas bir dürbünle yıldızları müşahede ettiğiniz
gibi, ruhlar da, cismaniyete ait şeyleri böyle çeşitli dürbünler kullanarak, cismanîlerin görme ve duyma buudları içerisinde müşahede ederler… Madde ile kayıtlı olmayan ruhlar, dünyadaki cesetlerine
benzer misalî cesedleriyle tekrar görülebilirler. Bunun sayısız denecek kadar misalleri vardır.” Gülen
aynı kitabında işi bir adım daha ileri taşıyıp, velileri nebilerle kıyaslıyor. Ona göre “Velinin bütün
hayat boyu varacağı yere, nebi daha doğduğunda varmıştır. Mevlâna, Muhyiddin-i Arabî ve 80 küsur
senelik hayatımda dünya zevki namına bir şey tatmadım diyen Bediüzzaman da buna dahil… Onlar
bayraklarını nereye götürüp dikerlerse diksinler, orada Nebinin sesini, soluğunu duyarlar.”80
Gülen’e göre sahabede görünmeyen keramet hadiseleri diğerlerinde misalsiz derecede çok görülmektedir. Diyor ki, “Velâyetin ilk basamaklarında çok keramet görülür. Bunlar, şekerleme nev’inden, veli namzedinin aşkını, şevkini artırmak içindir. Ama, evliyanın en mükemmelini temsil eden
‘sahabe-i kiram’da o kadar çok keramet yoktur. Çünkü onlar, yollarını ve istikametlerini bulmuşlardır
ve şekerlemeye de ihtiyaçları yoktur.” Yine bağlılarını söylediklerine gözü kapalı razı eden büyülü iddialarda da bulunuyor. Her sözüne inanmayı imanın bir şartı gibi algılayan muhiplerine diyor ki, “Bazı
veliler Makam-ı Hızıriyeti temsil ettiklerinden, uğradıkları yer yeşerir. Bediüzzaman da bu makamı
temsil etmişse gezdiği yerler yeşerecektir. Bugün Türkiye’de hizmet adına birtakım yerlerdeki yeşillik
bundandır. Buna Almanya, Rusya, Kosturma da dahil edilebilir. Onun geçtiği başka yerler de vakti
geldiğinde mutlaka yeşerecektir.”81
Gülen, gizemli konuşmayı seviyor. Vaaz ve sohbetlerinde ucu açık cümleler kuruyor. Zira oradan
müritlerinin kendisine yöneleceğini iyi biliyor. Bir yerde tasavvufi terimleri anlatırken ‘seyr-i süluk’
bahsinde şunlar söylüyor: “Bu mertebelere nâil olanların hali, peygamberlerin Cenab-ı Hakk’ın muhtelif isimlerine mazhar olmaları haline benzer. En iyisi de, insanın bu mazhariyet ve bu hallerini
bilmemesidir. Eğer biliyorsa, istidraç olmaması için dua etmeli ve gizlemeye çalışmalıdır.” Onun öğretisinde bazı insanlar ölseler de tasarruf yetkilerinin sürdüğü vardır. Önce kendisi soruyor: “Gavs,
Kutup, Üçler-Yediler-Kırklar diye bilinen veliler, bütün İslâm ülkelerine mi dağılmıştır? Yoksa Türkiye’de ayrı, Mısır’da ayrı mıdır?” Sonra soruya kendisi cevap veriyor: “Belki Allah’ın (c.c) velileri dört
bir tarafa dağılmıştır. Ancak ‘iki imam’ dediğimiz zatlar, her zaman bulunabilir ama Gavs her zaman
80 http://fegulen.com/fasildanfasila1.htm
81 https://tr-tr.facebook.com/S.NURSIveF.GULEN/posts/462510327141512
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olmayabilir. Ayrıca her Kutup, Gavs değildir. Bir ölçüde kutbiyet, gavsiyetin hasse-i lazimesidir. Ve
bunlar vefat edince Allah’ın izniyle vesayetleri devam eder. Yani tasarrufları, bir rahmet bulutu gibi
üzerimizde tüllenir durur. İmam Rabbanî, A. Kadir-i Geylanî, Şeyhu’l- Harranî ve Bediüzzaman gibi
zatları bunlardan sayabiliriz.”82
Gülen hiç sıkılmadan Peygamberimizi, Hz. İsa’nın babası makamında gösteriyor.
Önce, “Hz. Meryem’e Mesih’i nefheden Ruh kimdir?” diye sorup peşinden şu pişkin cevabı veriyor: “Bütün tefsirler bunu Cebrail (a.s) olarak ifade ediyorlar. Fakat âyette Ruh tabiri kullanılıyor.
Bu Ruhun tayininde ise ihtilaf vardır. İhtimalin sınırları ise, ihtilafın çerçevesini aşkın ve Efendimizin
(s.a.v) ruhunu da içine alacak kadar geniştir. Çünkü Hz. Meryem çok afife ve nezihe bir kadındı, bu
itibarla da gözlerinin içine bir başka hayalin girmemesi gerekirdi. Ayrıca Efendimiz (s.a.v) de, bir makamda onun kendisiyle nikahlandığına işaret etmektedir. Bu açıdan da Ruh, Efendimizin (s.a.v) ruhu
da olabilir. Fakat, bu kat’i değildir, bir ihtimaldir. İhtimaller ise, delillerle takviye edilecekleri an’a
kadar kat’iyet ifade etmezler.”
İftiralarını şu ifadelerle de süslüyor: “Mamafih, diğer annelerde olduğu gibi, Hz. Meryem’de
de embriyolojik safhalar söz konusudur. O da hâmile kalır, karnı büyür ve doğum sancıları gelince,
bir kenar semtte su arkının bulunduğu bir hurma ağacının yanına gider ve hamlini vaz’eder. Ancak,
bu hâmile kalış ve embriyolojik vetirenin başlaması nasıl olmuştur? İşte bunlar, âdetâ birer sır paketi gibidir. Hz. Meryem, karşısında Cebrâil midir, yoksa zaman üstü husûsiyetiyle Hz. Rûh-u Seyyidü’l-En’âm’ın cevher-i hayatı mıdır da ona temessül etmiş, o da bu rûhu görünce, heyecan tabii
bedene ve cismâniyete âit olmayan bir heyecan- duymuştur. İşte bütün bunlar bizi aşan ve ‘Kudret’
dâiresinde cereyan eden şeylerdir.”
Peygamberimize yönelik iftiraları bununla sınırlı da değil.
‘Efendimiz’den sonra peygamber olmadığı için, gelen evliya ve mücedditler nübüvveti temsil
etmişlerdir. Efendimiz’de hakim olan unsur, bu velilerde de hakimdir. Tıpkı Hz. Davud’da hakimiyet,
Hz. Adem’de tevhid hakim olduğu gibi, Allah Rasûlü’nde de ferdiyet hakimdir. Herhalde, ‘ism-i azam’
sayılırken başta ‘Ferd’ isminin zikredilmesinin sırrı da bu olsa gerek.
“Ayrıca, Allah lafz-ı celâlinin baş harfi olan ‘Elif’, Ahmed’in de baş harfidir. Allah (c.c), Ahmed’de
mütecellidir. ‘Hizmet-i imaniye’de bulunanlar, hangi nebinin cemaatinden olurlarsa olsunlar şeffaf
birer ayna hükmündedirler. Onlara bakanlar, aslî olan peygamberlerini görürler. Tahrifden evvelki
Hristiyan Hz. İsa’ı (a.s), Müslüman ise, Hz. Muhammed’i (s.a.v) görür. Bugün, hizmetteki bazı hususiyetlerde evsaf-ı İseviye ne kadar ileri giderse gitsin, ‘evsaf-ı Muhammediye’ daima hakimdir. Zira Hz.
Mesih, bir hadîsin işaretiyle -Bazınız bazınıza imamsınız buyurur. Bu:
-Ben imam olamam demektir. Bugün, devrin getirdiği şartlar ve hizmetin stratejisi açısından, bir
yanağına vurana öbür yanağını çevir, karşılık verme, sokağa dökülme diyorsak, bir ma’nada bu ruhu
temsil gereğinden dolayıdır.”
“Şimdilik bu cemaatte mülayemet ve müsamaha ma’nasına Mesihiyet yönü galip olabilir, o şeffaf aynada Mesih (a.s) görülebilir. Bu ma’nâyı anlamayanlar ve aslı tecellî ile karıştıranlar, Mesihî
ruhun temsilcisine Mesih nazarıyla bakabilirler. Bu iltibasa Bediüzzaman Hazretleri bir yerde işaret
ederek, -Evliya mertebeleri içinde bir mertebe vardır ki, o mertebede Hz. Hızır ile görüşülür ve buna
‘makam-ı Hızır’ denilir. Bu makamdaki bir veli bazen ‘ayn-ı Hızır’, yani Hızır’ın bizzat kendisi olarak
görülebilir demektedir.”

82 F. Gülen; Fasıldan Fasıla
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O, dinleyenlerine anlattığı şeylerde “Ehlullah’a ilk inkişâf eden şeyin kabirlerin keşfi olduğu söylenmektedir.” diyor ve devam ediyor: “Bunu şu şekilde anlamak lazımdır. Allah dostlarına gösterilen,
açılan o kadar gizli hakikatler vardır ki; onlardan bir tanesi de, -belki velayetin ilk basamağı- kabirlerin keşfidir. Dolayısıyla mezarın içini, daha doğrusu ‘âlem-i berzah’ta olup biten şeyleri bir ‘ehl-i
keşf’in müşahedesi, çok ileri bir seviye değil sadece işin başıdır.” Yani ona göre bazı kişiler bundan
çok daha ileriye gidebilirler. Hatta, “Yine velilerin, insanın içinden geçen şeylere
-Allah’ın izni ile- muttali olması ve söylemesi, intak-ı bi’l-hakk şeklinde olup, farkında olmadan,
onları Allah’ın konuşturmasıdır. Bu sezme şeklinde de olabilir. Onlar muhataplarının zihinlerinden
geçen düşünceleri sezer ve üstü kapalı bir şekilde ifade ederler. Ve anlatılanları ancak ilgili şahıslar
anlayabilir. Aynı rûh haleti içinde olmayanlar ise konuşanı deli-divane zannederler.”
Gülen, bağlılarına konuşurken daima onları heyecanlandırıp ‘himmet’ paralarını artırma- yı
amaçlıyor. Ne var ki çoğu zaman bu konuda da ölçüyü kaçırıp olmayacak şeyleri olmuş gibi anlatmayı
tercih ediyor. Şu ifadeler kendisine ait: “Hz. Bediüzzaman’ın hizmet anlayışına göre; eğer bir beldede
onun bir talebesi varsa, orası, İslâm düşüncesi hesabına fethedilmiş demektir. Demek ki o kendine
çıraklık yapan hemen her ferdi, -himmetim milletimdir- diyen insanlar konumunda kabul ediyor.
Aslında bu anlayışta ve bu düşünce istikametinde yapılacak hizmetler, bizden hem Allah’ın hem de
Peygamberin (s.a.v) beklediği hizmetlerdir. Evet, ben de bu düşünceye gönülden katılarak diyorum
ki: Arkadaşlarımızdan herhangi biri, bir beldeye gittiğinde orada tam merci olmalı ve bütün karanlıkları parçalayacak bir performans sergilemeli.. Duygu ve düşünceleri ışığa gark edecek bir misyon ortaya koymalı ve çevresinde hemen yüzler, binler halelenmelidir -ve inşâallah öyle olur- Bu ise ancak,
sahabenin ilkleri gibi, dâvâyı hayatının gayesi bilmekle gerçekleşecek bir husustur.
“Konuyla alâkalı bir hatıra nakledeyim size: Kitaplar ilk defa baskıya gireceği dönemde Üstad,
sağa-sola hem de 50-100 lira gibi küçük bir para bulmak için adam gönderiyor. Tahiri Mutlu makamı
cennet olsun- bunu duyuyor ve koşa koşa köyüne gidiyor. Köy meydanında bütün mülkünün satılık
olduğunu ilan ediyor, arazisinin bir kısmını haraç-mezad satıyor.. Satıyor ve parayı sevine sevine getirip Üstadına teslim ediyor. Sadece o mu? Elbette hayır. Hulusi Efendi, Hüsrev Efendi, Mustafa Gül..
ve diğerleri hep aynı duygu ve düşünceyi paylaşırlar. Demek ki onlar, öyle samimi ve öyle bir safvet
içinde idiler ki, bunu hayatlarının gayesi biliyor ve o uğurda hırz-ı can ediyorlardı. Gün geliyor bu
safvet, onları ilklerle buluşturuyor. Biri, gecenin geç saatlerinde teksir makinesinin kolunu çevirirken
-Hasbî Rabbî cellallah, mâfî kalbî ğayrullah, Nur Muhammed sallâllah- diyor. Tam o esnada birden
kapı açılıyor ve içeriye Raşid Halifeler giriyor, -Devam edin, bizler sizinle beraberiz diyorlar.”83
Sadece Müslümanların değil, Hristiyanların da ‘uçan’ tabakası Gülen’in ziyadesiyle dikkatini çekiyor ve onların uydurma hikayelerini bağlılarını öykündürecek bir uslupla anlatıyor. İşte onun anlattıklarından bir örnek: Fransızca Le Monde La Vie adlı derginin Mart 1963 sayısında, eğer Hristiyanlık
propagandası maksadı taşımıyorsa- bir rahibin başından geçen şöyle bir hâdise anlatılmaktadır: Bu
rahip, bir grup çocukla gezmek için İsviçre dağlarına gittiğinde yolda uyur. Kendine geldiğinde, şuurlu
bir şekilde vücudundan uzaklaştığını ve kollarını oynatamadığını fark eder. Kısa zamanda duruma
alışınca dağların üzerinden uçmaya başlar. Çocuklar aklına gelince, yanlarına gitmek ister ve gider;
sonra eşini hatırlar ve kendini şehirde eşinin yanında bulur. Kendisi hareketlerini bizzat izlerken, onu
kimse görmez. Ardından anî bir rahatsızlık hisseder ve kendisini vücudunun içinde bulur; artık geri
dönmüştür. Sonra, gördüklerini bir bir anlatınca herkes hayrete düşer. Bu olay, İngiltere’de araştırılıp
doğruluğu kabûl ve teslim edilmiştir.
“Ruh, kendi zâtında maddî kılıfı olan ceset gibidir. Mânevî kılıfı da, âdeta misâlî bedendir. Ehlullah temessül ettiği zaman, bu ikinci bedeniyle aynı anda beş on yerde görülebilir. Meselâ onları
83 Fasıldan Fasıla; Fetullah Gülen
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hapishanedeyken, sabah namazında camide ve aynı zamanda Kâbe’de tavafta görebiliriz.”
“Ehlullahtan ‘abdal’ sınıfı içinde bulunanlar, şu anda diyelim camidedirler; ama aynı anda, Efendimizin (s.a.v) huzurunda bulunurlar. Kâbe’dedirler, ya da bir yerde irşadla meşgûldürler. Farkına
varılsa, el atılsa, eliniz bellerinden öbür tarafa geçiverir. Çünkü, elinizin değdiği, ne onların asıl vücududur ne de ruhlarıdır; belki, akıcı ve ruha kılıf olmuş misâlî bedenleridir ve onlar temessül halindedirler.”84
Gülen, Hz. Hamza’ya da Allah’a da iftira etmekten çekinmiyor: “Ankara’dan İstanbul’a geliyoruz… Kartal civarına kadar geldik. Hava hafif hafif yağıyordu. Oralarda çukurca bir yer varmış; tam
biz oraya yaklaşmıştık ki, yağmur olanca hızıyla şiddetlendi. Rampanın dibine indiğimizde de bujileri
su aldı ve araba stop etti. Bir-iki dakika içinde su kabardı ve bizim arabayı yüzdürmeye başladı. Her
geçen dakika su daha da kabarıyor ve bir afet halini alıyordu. Öyle ki kısa bir müddet sonra kalas yüklü kamyonları bile kaldırıp, sağa sola sürüklemeye başladı. Camı biraz açayım, dedim, içeriye dolan
su üçümüzü de sırılsıklam ıslattı. Hemen camı kapattım. Elden bir şey gelmiyordu. Koca otobüs ve
kamyonlar dahi suyun yüzünde adeta saman çöpüne dönmüşlerdi. Hatta onlardan birkaçı, sağımızdan, solumuzdan geçerken ‘Geçen sene burada bir sürü taksi sürüklendi gitti’ diyerek moralimizi de
bozdular… Ya araba kıyıdaki bariyerlere vurur da parçalanırsa; halbuki emanet.. Durmadan bunları
düşünüyorum… Bir ara baktım büyük bir kalas bize doğru geliyor. Aklımdan, şu kalas bizim ile sütre
arasında dursa hiç olmazsa araba kıyıdaki sütrelere çarpmaz diye düşündüm ve tam o esnada arkadaşlara ‘dua edin’ dedim. Kendim de ‘Ya Seyyidena Hamza! Ya Seyyidena Hamza!’ diyerek o yüce
ruhu, imdadımıza göndersin diye Cenab-ı Hakk’a dua ettim. Üzerimize doğru gelmekte olan kalas,
yanımızdan geçerek gözden kayboldu… Ve hayrettir selin mecrası birden değişti, hızı da azaldı… Olayın şahitleri var. Bu değişikliği ve birden selin hızının azalmasını fiziki kanunlarla izah imkansız. Hiçbirimizin şüphesi kalmadı ki, Cenab-ı Hakk o mukaddes ve yüce ruhu istihdam buyurdu ve yardımımıza
gönderdi.”85

Fetullah Gülen: Haçlı’nın Ülkenizi İşgal Etmesi Tehlikeli Değildir
Saddam Hüseyin’in 2 Ağustos 1990’da Kuveyt‘i işgal etmesiyle başlayan krizin sonucunda, ABD
öncülüğünde, Birleşik Krallık, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır‘ın da aralarında bulun- duğu
40’a yakın ülkenin dahil olduğu koalisyon gücü 17 Ocak-28 Şubat 1991 tarihleri arasında Irak’a askeri
harekat düzenledi. Kod adı Çöl Fırtınası Harekatı (Operation Desert Storm) olan işte bu 1. Körfez
Savaşı sırasında Irak ordusu önemli bir varlık gösterememişti. Ancak onlar da İsrail’e füze atmaya
çalışıyorlardı. Bir olay sonunda birkaç İsrailli öldü. Ölenlerden biri çocuktu.
İşte tam o günlerde Fetullah Gülen’in sesi duyuldu televizyonlarda. Irak’ta katledilen binlerce
çocuk için her hangi bir tepki göstermeyen Gülen, İsrail’e atılan füzeden çok etkilenmiş olacak ki,
‘Katledilen İsrailli çocuklar tül tül gözlerimin önüne gelince ağlıyorum’ demişti.
Çok daha sonraları, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı insanlık dışı ambargoyu protesto etmek için
uluslararsı bir organizasyon yardım yüklü gemilerle yola çıktı. İsrail uluslararası sularda silahsız ve
sivil olan gemilere saldırdı. İHH konvoyunda yer alan 9 Türk bu saldırılarda katledildi. Gazze için götürülen yardım malzemeleri de gasp edildi.
Bu olay Türkiye-İsrai ilişkilerinin dibe vurmasına yol açtı. FETÖ lideri Gülen bu süreçte de tavrını
açık ve net olarak İsrail’den yana koydu.
84 http://fegulen.com/inancingolgesinde1.html
85 İnancın Gölgesinde; F. Gülen,
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Türk basınına da ABD basınına da nadiren röportaj veren Gülen, 2010 yılında Mavi Marmara
baskınının ardından en azından susmasını dahi beceremeyip, sessizliğini yine Wall Street Journal’a
bozmuştu. Gülen gazeteye verdiği röportajda İsrail’i değil mazlum insanlara yardım götürenleri suçlayarak, “Otoriteden (yani İsrail’den) izin alamadan gidemezsiniz.” demişti.
O’nun bu açıklamalarından çok sonra, Hürriyet’ten Cüneyt Özdemir bir grup gazeteciyle Pensilvanya’ya gitti ve Fetullah Gülen ile bir kahvaltıda buluştu. Özdemir’in yanı sıra Ferhat Boratav, Serdar
Turgut ve Bejan Matur’un da hazır bulunduğu o buluşmada, Mavi Marmara gemisine düzenlenen
saldırı ve şehidler de gündeme geliyor. Gülen, gazetecilere Mavi Marmara gemisindekilerin şehid
değil, bile bile ölüme giden insanlar olduğunu söylüyor.
Özdemir, Türkiye’ye döndükten sonra 5N1K programında, Fetullah Gülen’in Mavi Marmara şehidlerine ilişkin yaklaşımını şöyle anlatıyordu: ‘Mavi Marmara gemisine binenler Biz orada şehid olmaya gidiyoruz demişler ve İslami bir motif üzerine hareket ediyordu. Fetullah Gülen bunun şehidlik
bile sayılamayacağını, bile bile ölüme gitmek olduğunu söyledi.
Programa konuk olan Ferhat Boratav da “En azından The Wall Street Journal röportajında Türkiye’de yankı uyandıran açıklamasının, bu işin yanlış olduğu yönündeki açıklamasının bir değerlendirme hatası ya da dil sürçmesi olmadığı, aynı düşüncesini savunduğu ortaya çıktı. Yani dil sürçmesi ya
da öylesine söylenmiş değil, bilerek ve düşünülerek söylenmişti.” diyordu.
Bejan Matur ise aynı konuda ‘Siz, ben şehid olmak istiyorum diyerek yola çıkamazsınız. Bunun
takdiri Allah’a aittir demişti. Oradaki kurguda hata olduğunu ve eleştirel baktığını’ söylemişti’ diyor
programda.86
Yani Gülen, gemiye binenleri -biz şehid olmaya gidiyoruz- dedikleri için eleştiriyor ve ‘Bunu Allah takdir eder, siz değil’ diye eleştiriyor ama iş son söze geldiğinde onu Allah’a bırakmıyor, kendisi
hüküm veriyor: ‘Siz şehid değilsiniz.’
Yıllar sonra Zaman gazetesi yazarı Emre Uslu, FETÖ’ye ait Todays Zaman’da şunları yazacaktı:
“İlk olarak, hükümetin İsrail’le olan sorunlu ilişkileri ‘Gülen hareketi’ içindeki hoşnutsuzluğun
kaynaklarından biri. Türkiye’nin İsrail’le çatışma içerisinde olmaması gerektiğini düşünüyorlar.
Çünkü ‘Gülen hareketi’ İsrail’le olan çatışmanın Türkiye’yi Batı’dan uzaklaştırdığını ve ülkeyi İran,
Rusya ve Orta Doğu’ya yakınlaştırdığını düşünüyor.”87
Her ne kadaar yıllarca Türk toplumunun içinden biri gibi gözüksede 15 Temmuz kanlı işgal girişiminden sonra Gülen’in gavur aşkı iyice su yüzüne çıktı.
Darbe girişiminden bir ay sonra bulunduğu inde açıklamalarını sürdüren Gülen, bir sohbetinde
şunları söylecekti: “Haçlı’nın ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir.”
Onun bu konuşmasını haberleştiren gazete şunları yazıyordu:
“FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen‘in son konuşmasında söyledikleri kirli düşüncelerini ortaya koydu. Gülen konuşmasında ‘Haçlı’nın ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir’ dedi. Gülen bunun
gerekçesini de ‘Çünkü sizinle onlar arasında kırmızı çizgiler vardır. Bir kere onlar sizin ka- dınınıza
kızınıza ilişmezler. Mabedinize ilişmezler. İlişmemiş Haçlılar’ sözleriyle açıkladı. Gülen’in açıklamalarının ilgili kısmı şöyle: ‘En tehlikeli şey, şeytanın kafiri kafir yapması değildir, münafıkı Müslüman
göstermesidir. En tehlikeli şey odur. Haçlı’nın ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Çünkü sizinle
86 http://www.vakithaber.com/haber.php?haber_id=32489
87 Todays Zaman; 25.11.2013
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onlar arasında kırmızı çizgiler vardır. Bir kere onlar sizin kadınınıza kızınıza ilişmezler. Mabedinize
ilişmezler. İlişmemiş Haçlılar. Fakat münafık meseleyi öyle bir karıştırır ki, Müslümanlıkla kafirlik bir
harcın parçaları gibi, farklı kimyevi şeylerin bir araya gelmesi gibi, o güzellik, o beriki çirkinlik ile bir
araya gelince kömür, elmas birbirine karışır. Siz anlayın artık meselenin ne olduğunu.”88
Haçlılar hakkında böyle düşünen Gülen’in Siyonizme hizmet eden Masonluk hakkındaki görüşleri de oldukça ilginç.
Fatih Altaylı ile konuğu arasında geçen bir diyalogda Altaylı, konuğuna şunları söylüyor: “Yıllar
önce Gülen ile sohbet ederken amaçlarını anlattı. Sizin anlattıklarınıza çok benziyor. Dinlerin kardeşliği konusunda bir takım yaklaşımları var. O bunları anlatınca ben de döndüm ‘size neo İslamik mason
diyebilir miyiz?’ dedim. ‘Masonlukla ilgili benzer fikirler var’ dedim. Fetullah Gülen bana döndü dedi
ki ‘Masonluk kötü bir şey değildir. Tabi ki diyebilirsiniz’ dedi. Çok şaşırdım.”89
Gülen’in Müslümanların ‘amentüsü’ olan ‘İmanın şartları’ konusunda da farklı düşündüğü biliniyor. Günümüze kadar gelen İslam alimleri Kur’an-ı Kerim ve sahih hadislere dayandırarak imanın
şartının 6 olduğunu, bunların; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberler, ahiret gününe, kadere
(hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna) inanmak olduğu görüşünde hemfikir olmuşlardır. Oysa Gülen,
imanın şartlarının dört olduğunu söylüyor:
“İman esasları, muhakkikîn yaklaşımı ile dört asla irca edilebilir ki, bunlar; Allah’a, âhirete, peygamberlere iman; bir de ubudiyet veya adalettir. Namaz, oruç, hac, zekât veya diğer ibadetler, bu
asıllar üzerine bina edilen ve asla göre fürûât sayılan amellerdir.”90

Gülen mason muydu?
Üzeyir Şenler, son nefesinde yakından tanıdığı Fetullah Gülen’in ‘masonluğunu’ açıklıyor.
TRT1’de, Bediüzzaman’ın talebesi Üzeyir Şenler’in, vefatından kısa bir süre önce Fetullah Gülen’in
nasıl mason olduğunu ve üstadını deşifre ettiğini ortaya çıkaran bir video yayınlandı. Bu konuyu
sayfalarına taşıyan Sabah gazetesinin haberine göre; Bediüzzaman’ın talebesi Üzeyir Şenler’in vefatından kısa bir süre önce kendisiyle yapılan ve videoya alınan bir sohbette Fetullah Gülen’in Mason
olduğunu açıkladığı ortaya çıktı. Üzeyir Şenler videoda Gülen’in finansörü Ali Rıza Güven’in önce
kendisine masonluk teklifinde bulunduğunu, kabul etmeyince aynı teklifi Gülen’e götürdüğünü anlatıyor.
Kardeşi Şule Yüksel Şenler’in başörtüsü nedeniyle yargılandığı bir davanın İzmir’de görüldüğünü, bu sebeple o sırada Ali Rıza Güven’in evinde kaldıklarını anlatan Üzeyin Şenler Ali Rıza Güven
ile arasında geçen diyaloğu şu cümlelerle anlatıyor: “Dilinin altında bir bakla var, baklayı çıkarmak
istemiyordu. Fazla dayanamadı en sonunda çıkardı baklayı ağzından. Baklayı şöyle çıkardı ağzından;
bir iki özel mevzuyla ilgili sizinle çok mühim bir görüşmemiz olacak dedi. Sizi dedi inceledik. Yakınen
tanıyoruz. Sizde dedi öyle bir kabiliyet var ki, artık başladı şey etmeye. Ondan sonra siz dedi yalnız
çok yükseklerde olmanız gereken bir şeydesiniz, gaste maste … Ali Rıza Güven bana masonluk teşkilatına girme teklifinde bulundu.”
Habere göre, Şenler bu teklife sert tepki verince aralarında şu diyalog geçiyor: “Dedim ki bakın,
bir kere sizin bana teklif ettiğiniz şey abes oldu. Neden abes oldu? Bir kere ben üniversite mezunu
88 http://www.haberler.com/Fetullah-gulen-hacli-nin-ulkenizi-isgal-etmesi-8720191-haberi/
89 https://bpakman.wordpress.com/2010/04/17/uzeyir-garih-Fetullah-gulen-ve-dinler-arasi-diyalog/
90 Zaman grubu Ailem Dergisi sayı 123
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değilim. Daha talebeyim. Diplomamı almış değilim. Ondan sonra bu bir. İkincisi nasıl planlanmışsa o plan ters tepti itirazımla tabi. Mason olmak şart oluyor diyor. Tepkim daha dehşetliydi, sertti.
Benden sert cevap aldıktan sonra artık şeyi kesti.” Şenler bu diyaloğu aktardıktan sonra da Fetullah
Gülen’in Ali Rıza Güven’le masonik bağlantılarını şu ifadelerle deşifre ediyor: “Mesela şu anda bir
numara olan birisi onunla beraber, çok sıkıydı. Sıkı münasebeti vardı. Her an beraberlerdi. Artık söylemek… Fetullah ya Fetullah!”
Şenler, bu görüşmede uzun yıllar İstanbul’da Risale-i Nur’un yayınlanması üzerine çalışmalar
yaptığını, masonluk teşkilatında görev alması halinde kendisine önemli bir kurumun genel müdürlüğünün verileceğinin vadedildiğini de söylüyor.
TRT1’de yayınlanan Ali Rıza Güven’le ilgili belgeselde Gülen-Güven ilişkisi net olarak anlatılıyor.
Güven’in Fetullah Gülen ile tanışması dönemin İzmir Merkez Vaizi Yaşar Tunagür’ün Diyanet İşleri
Başkan Yardımcılığı’na atanmasıyla başlıyor. Ankara’ya giden Tunagür, o dönem askerliğini yeni bitiren genç bir vaiz olarak çalışan Gülen’in tayinini İzmir’in Kestanepazarı Camii’sine çıkarıyor. Burada
ilk olarak Ali Rıza Güven’le tanışan ve birlikte çalışan Gülen, o günleri şu cümlelerle ifade ediyor:
“Bir masanın etrafına toplandılar. Anlatayım hizmeti bunlara. Sağdan soldan aidat ölçüsünde dönen paralarla olmaz. Bir umumi himmet olması için konuşayım. 10-12 kişi vardı. Hacı Ahmet Bey o
zaman 100 bin lira verdi. Taç fabrikaları falan vardı. Ali Rıza Bey 50 bin lira verdi. Değişik yerlerde
platformlarda hizmet derken bu yol değerlendirilebilecek bir yol denildi. Öyle bir çığır açıldı.” Aynı
belgeselde Gülen’in 1971 muhtırasının hemen ardından üst rütbeli bir asker tarafından ifadesinin
değiştirildiğine de yer veriliyor.
Haber şu cümlelerle noktalanıyor: “Fetullah Gülen’in gençlik yıllarında masonluk yemini ederek
üstün hizmetlerinden dolayı taltif madalyası aldığı belgelenmişti. 1969 yılında Hür ve Kabul Edilmiş
Masonlar Locası tarafından üstün hizmetleri karşılığında ödüllendirilen Gülen, 1975’te ise Türkiye
Büyük Mason Mahfili’nde gizli yemin etmişti. CHP’li Kasım Gülek’in mektuplarını yayınlayan Yeni
Şafak, Fetullah Gülen’in karanlık masonik ilişkilerini, Moon tarikatı ve CIA ile Kasım Gülek aracılığıyla
tanıştığını da belgelemişti.”91

Dinlerarası Diyalog
Dinler arası Diyaloğu başlatan Papa 6. Paul, Aralık 1967’de dünyanın ileri gelen bazı şahsiyetlerine evrensel barış için (!) bir mektup gönderiyor. VI. Paul’ün mektup gönderdiği kişiler arasında bazı
Müslüman alimler de bulunmaktadır. Bunlardan biri Pakistanlı değerli İslâm âlimi Ebûl A’lâ Mevdudi’dir. Papa, bu mektubunda özetle şunları söylüyor:
“Biz dünyanın bütün iyilik isteyen insanlarından yeni yılın ilk günü 1 Ocak’ın Dünya Barış Günü
olarak kutlanması dileğinde bulunuyoruz. Bize göre mevcut şartlarda barışa ne kadar fazla ihtiyaç
olduğunu ve bunun sağlanmamasından doğabilecek tehlikeleri, amacı uluslararası barışı sağlamak
ve onun için çaba sarf etmek olan bütün milletler, uluslararası dini kuruluşlar ve kültürel/siyasi hareketler hissetmektedirler. Barışı sağlama yolundaki engelleri kaldırmak çok önemli bir görevdir. Bu
engeller arasında bir kaçı da dünya milletlerinin aralarındaki ilişkilerde bencilliğin devam ettirilmesidir. Bazı toplumlar, saygı, şeref ve vakar ile yaşamlarını sürdürme haklarından mahrum bırakıldıklarını düşünmektedirler. Ve bu haklarının itiraf edilmemesinden dolayı bu insanlar rahatsız olup
savaş yolunu seçmişlerdir. Dolayısıyla, güya uluslararası çekişmeler insaf ve adalet yoluyla, karşılıklı
müzakereler gibi makul yollarla halledilemez, tersine sorunları en iyi adalet kılıcı sağlarki bu da kan
91 http://www.timeturk.com/son-nefesinde-gulen-in-masonlugunu-acikladi/haber-2960
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dökme ve insanları katletme gibi sonuçlar doğuracaktır - gibi bir genel kanı oluşmuş bulunmaktadır.
‘Barış, güvenlik ve birlikte yaşama için yeni nesillere kardeşlik ve uluslararası yardımlaşma eğitimi mutlaka verilmelidir… Barış ve huzur sadece lafla kurulamaz. Bunun için laflarla avunmak insanlığın kalbinin sesi olması yönüyle zahirde iyi görünse de, çoğu zaman bu, sadece işlevsiz ve ihlâssız
işlemi gizlemek için bir kılıf görevi görmektedir. Hatta bazen bu anlayış, taraflı zulmün devamına alet
olmuş olur. Ülkeler birbiriyle ve muhtelif ülkelerdeki liderler ve vatandaşlar bir- birleriyle sevgi, ihlâs
ve adaleti hakiki manada şiar edinmedikçe ve fertler ve milletlere, kültürel, ahlaki ve dini çizgiler
içinde söz ve işin hürriyeti olmadıkça barış ile laf söylemek manasız ve neticesi olmayan bir şeydir.
Hürriyet ve Güvenlik için gereklilikler olmadan eğer sadece galebe ve işgal yoluyla barış ve huzur
ile kanuni düzen ve sistem kurulsa da ardı arkası kesilmeyen ve kontrol edilemeyen dalgalanmalar,
ayaklanma ve savaşlar silsilesi hep devam eder.’92
Papa’nın mektubu bu minvalde devam eder ve diyalog çağrılarıyla son bulur.
Papa tarafından gönderilen mektuba Mevdudi’nin verdiği cevap oldukça kapsayıcı ve önemlidir.
Mevdudi, mektubunda şunları söyler:
“Birkaç gün önce Lahor’daki Luyu la Hall Genel Başkanı Dr. R. A. Butler vasıtası ile sizin değerli mektubunuz bana ulaştı. Bu mesajınızda siz, Katolik Kilisesi’ne bağlı insanlarla birlikte tüm dünyanın büyük dinlerinin takipçileri ve bütün iyi dileklere sahip insanlardan yeni yılın başlan- gıcının
‘Dünya Barış Günü’ olarak kutlanmasını rica ediyorsunuz. Bu mesaj hakkındaki düşüncelerimi acilen
size ulaştırmak istiyordum. Fakat Ramazan ve Ramazan Bayramı’nın araya girmesi buna engel oldu.
Şimdi ilk fırsatımda size bu mektubu yazıyorum. Öncelikle herkesin ortak amacı olan iyi bir maksat
için dünyadaki tüm insanları davet ettiğiniz ve bununla birlikte bu amacı elde etmek için de önemli
yollara işaret buyurduğunuz için sizi tebrik ederim. Hakikaten barış in- sanoğlunun mutluluk ve gelişmesini sağlayan en temel ihtiyaçlar arasındadır. Fakat bunun isteği ve ihtiyacını idrak etmesine
rağmen insan çoğu zaman hatta bugün bile bundan mahrumdur. Bunun sebepleri ise sizinde çoğuna
tüm dünyadaki insanlarının dikkatini çektiğiniz sebeplerdir. Benim fikrime göre, fiilen bu sebepleri
kaldırmak için bir şey yapılmazsa sadece iyi niyetli ve temiz dileklerde bulunmak ile dünya barışı sağlanamaz. Bu yüzden bana göre bizden herkesin, milletler, toplumlar ve bütün dinlerin takipçileri tam
ihlâs ve doğrulukla kendi muhasebesini yapmalıdır. İnsanoğlu sonuçta kendisini barıştan mahrum
eden sebepleri eksikleri ve hataları belirlemeli ve mümkün olduğu kadar da bunları yok etmek için
çalışmalıdır. Bununla birlikte her birimizin tam olarak gerçekçi şekilde, tatsızlık doğurmak ve çoğaltmak için değil de ıslah etme niyeti ile diğer güruhun iyi niyetli insanlarıyla, onların hangi tavırlarından kendi güruhunun rahatsızlık duyduğunu da belirterek bunları düzeltmeye çalışsın.
“İşte bu amaçla ben, Müslümanların siz Hristiyanlardan şikâyetçi olduğu bazı sorunlarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Böylece Katolik Kilise’nin lideri olma hasebiyle Hristiyan âlemi arasında
sahip olduğunuz olağanüstü etki ve saygıdan yararlanarak sizin onların ıslahı için çaba sarf edeceğinizi umuyorum. Ve ben de, Hristiyan kardeşlerimizin eğer makul sebeple bizim davranışlarımızdan
bir şikâyeti varsa bize söylemesini istiyorum. Biz inşaalah onu mutlaka ortadan kaldırmak için hiçbir
zaman vakit kaybetmeyiz. Dünyada barış ve huzur ortamını sağlama yolunda biz birbirimize adaletle
davranarak yardımcı olabiliriz. Ayrıca, bu yolda diğerlerine açık gönülle davranmak için geniş kalbimiz olmazsa bile en azından diğerlerine haksızlık etmemeli veya onlara sıkıntı vermemeye çalışmalıyız. Hristiyan kardeşlerin davranışlarında bir ülke veya bir milletin değil de bütün dünya Müslümanları için şikâyet sebebi olan konuları ben hiç laf kalabalığı yapmadan size kısaca anlatayım.
‘Barış ve Karşılıklı Nefret: Uzun bir süreden beri Hristiyan ilim sahiplerinin ve liderlerinin, yazı
92 http://www.islam.info.tr/forums/konular/guezel-bir-diyalog-oernegi.2448/
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ve konuşmalarında Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kur’an-ı Kerim ve İslam üzerine yaptığı ve bugün de devam eden saldırıları Müslümanlar için çok inciticidir. Siz şikâyetimizin makul ilmi eleştirilere karşı olduğunu düşünerek yanlış anlamayasınız diye ben ‘saldırı’ kelimesini bilerek kullanıyorum.
İlmi tenkit eğer delil ile birlikte saygılı ve uygun şekilde olursa ne kadar ağır itiraz- lar yapılsa da alınmayız, bilakis iyi karşılarız. Ve delilin cevabını delil ile vermeye hazırız. Fakat biz haklı olarak o yalan
ve yanlış suçlamalar şeklinde ortaya atılan ve çok kalp kırıcı bir dil ile işlenen ve hâlâ da devam eden
saldırılardan şikâyetçiyiz. Müslümanlar ise Hz. Meryem (a.s) ve Hz. İsa’ya (a.s) çok ciddi bir şekilde
saygı gösterirler. Ve onlara karşı saygısızlık ifade eden her hangi bir kelime sarf etmek inancımıza
göre küfürdür. Siz her hangi bir Müslüman’ın Hz. İsa (a.s) veya saygıdeğer annesine saygısızlık ettiği
hiçbir örneği bulamazsınız. Gerçi biz Hz. İsa’nın (a.s) ulûhiyetine inanmıyoruz fakat onun nebiliği
(peygamberlik) üzerine bizim imanımız aynı Hz. Muhammed (s.a.v)’in nebiliği üzerine olduğu gibidir.
Ve hiç kimse Muhammed (s.a.v) üzerine ve onunla birlikte diğer enbiya üzerine iman getirmedikçe
Müslüman olamaz. Bununla birlikte biz yalnızca Kur’an-ı Kerim’i değil, Tevrat ve İncil’i de Allah’ın
kitapları olarak kabul ediyoruz. Ve hiçbir Müslüman bu kutsal kitaplara hakaret etmeyi düşünemez
bile. Bizim tarafımızdan eğer bir bahis mevzuu varsa, o da İncil’in şu anki mevcut şekliyle ne kadar
müstened olduğu konusudur. Ve bu bahsi Hristiyan âlimler bile kendi aralarında yapmaktadırlar.
Fakat Müslümanlardan Hz. Musa (a.s) ve Hz. İsa (a.s) ile İncil’deki diğer peygamberlere Allah’ın kelamının indiğini inkâr eden hiçbir kimse çıkmamıştır.
Müslümanlar mevcut İncil’in tamamıyla Allah’ın kelamı olduğunu kabul etmezlerse bile bunun
içinde Allah’ın kelamı olduğuna mutlaka inanırlar. Bu yüzden Hristiyan kardeşler tarafın- dan bize
‘onların peygamberleri veya kutsal kitaplarına hakaret ediyoruz’ şeklinde hiçbir zaman şikâyet vaki
olmamıştır. Bunun aksine bizler, gün geçmiyor ki onlardan bir hakaret işitmeyelim ve üzülmeyelim.
Ve asırlardan beri bu kalp kırmalar sürüp gitmektedir. Onların yazar ve konuşmacıları Peygamberimiz (s.a.v), kutsal kitabımız ile dinimize şiddetli saldırılarda bulunuyorlar. Dünyadaki Müslüman ve
Hristiyan toplumları arasında ilişkilerin bozulmasının en önemli sebeplerinden birisi budur. Böylece
aralarında şiddetli nefret doğmaktadır. Üstelik bu haksız propagandanın mutlak sonucu olarak Hristiyan halkın kalplerinde Müslümanlara karşı nefret ve hakaret duygusu oluşmaktadır. Eğer, Hristiyanlık
mensuplarının bu davranışlarının Müslümanların kalbini kırma ve onlardan nefret etme boyutuna
kadar ulaşmaması için nasihatte bulunabilirseniz dünya barışına oldukça büyük katkıda bulunmuş
olacaksınız.
Barış ve Sömürgecilik: Misyoner hareketlerinin uzun bir süredir İslam ülkelerinde Hristiyanlığı
yaymak için kullandığı ve halen kullanmakta olduğu metodlar da dünyadaki Müslümanlar için büyük bir şikayet nedeni olagelmiştir. Diğer ülkeler ve toplumlarda ne tür metodlar kullandıkları bizi
fazla ilgilendirmiyor ama Müslüman ülke ve toplumlarda bizim deneyimimiz ve gözlemimiz odur ki
misyonerler sadece ‘tebliğ’ ile iktifa etmemişlerdir. Bilakis ‘tebliğ’ sınırlarını aşarak çok çeşitli yollar
benimsemişlerdir. Bunlar tebliğden daha çok siyasi baskı, ekonomik tamah ve hırs, ahlâki ve itikâdî
yıpratma tanımı içerisinde yer almaktadır ve bu metodları herhangi makul düşünen birisinin dini
yaymanın meşru aracı olarak kabul etmesi çok zordur.
Afrika’nın büyük bir bölümünde misyonerler sömürgeci güçlerin yardımı ile Müslümanları eğitimden mahrum bırakmışlar ve Hristiyanlığı kabul etmeyen veya en azından kendi Müslüman ismini
bırakıp Hristiyan ismini benimsemeyen her bir kişinin yüzüne okullarının kapılarını kapatmışlardır.
Bu yolla meydana getirilen nüfuzlu Hristiyan azınlık, özgürlük çağının gelmesinin ardından, bugün,
Müslümanların çoğunlukta olduğu birçok Afrika ülkesinde si- yasi, askeri ve ekonomik yönden üstün
duruma gelmiştir. Bu Müslüman çoğunluğa sahip Afrika ülkelerine yapılmış bulunan açık bir haksızlık
idi. Sudan’da İngiliz sömürge yönetimi yardımıyla misyonerler güney bölgesini kendileri için ‘güvenli
bölge’ye çevirdiler. Bu bölgede eğitim ve tebliğ hakkı sadece Hristiyan misyonerlere tahsis edildi ve
Müslümanlar için ‘tebliğ’ faaliyeti şurada dursun, başka amaçlarla bile bu bölgeye gitmeleri yasak-
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landı. Ben bütün bunların hangi delille dinin meşru ve makul yollarla yayılmasını ispat edebileceğini
bilemiyorum. Bizim kendi ülkemizdeki misyoner hastaneleri ve okullarında bilinen yöntem şudur:
Bunlar Müslüman hastalar ve öğrencilerden akıl almaz ücretler talep etmektedirler. Ancak herhangi
fakir birisi Hristiyanlığı kabul etmeye görsün, ona tedavi ve eğitimde kolaylık sağlanmakta; ya bedava veya göstermelik bir ücret alınmaktadır. Bunun ‘tebliğ’ olmadığı, bilakis insanların şahsiyeti ve
inancının satın alınması olduğu açıktır. Buna ilave olarak, misyoner okulları bizim ülkemizde öyle bir
nesil yetiştirmektedir ki bunlar ne Hristiyanlığı benimsemekte ne de Müslüman olarak kalmaktadır.
Bilakis, kendi ahlak ve davranışları, dil ve hayat tarzı itibariyle yabancı biri olup çıkmaktadır veya
dini yönden onun içinde Hristiyanlık veya İslam yerine ateistlik ve dinsizlik eğilimleri oluşmaktadır.
Acaba makul düşünen birisinin Hristiyan misyonerlerin bütün bu yapmakta olduklarının dine bir hizmet olduğunu kabul etmesi mümkün olabilir mi? İşte bu sebeplerden dolayıdır ki, İslam ülkelerinde
genelde bu misyonerlerin yaptıkları dini tebliğ yerine İslam ve Müslüman toplum aleyhine bir tuzak
olarak algılanmaktadır. Ben sizden, bütün bu faaliyetlerin akıbeti üzerinde düşünmenizi ve kendi etki
ve nüfuzunuzu kullanarak misyoner teşkilatların tebliğ metodunun düzeltilmesi noktasında gayret
göstermenizi rica ediyorum.
Barış ve İsrail: Hristiyan dünyası ile ilgili olarak Müslümanlar genelde, Hristiyanların İslam ve
Müslümanlar aleyhine şiddetli bir inatlaşma hissine sahip oldukları kanısını taşımaktadırlar. Ve gün
geçmemektedir ki bizim bu kanımızı pekiştirecek tecrübeler yaşamamış olalım. Bununla ilgili yaşadığımız en taze tecrübe Arap-İsrail savaşı sürecinde olan hadiselerdir. Bu savaşta İsrail’in elde ettiği
başarılar üzerine Avrupa ve Amerika’daki misyoner ülkelerde yapılan kutlamalar tüm dünya Müslümanlarını derinden yaralamıştır. Dolayısıyla, Arapların yenilgisi ve İsrail’in zaferler kazanması üzerine Hristiyan dünyasında açıktan açığa sevinç gösterileri ve kutlamalar yapılması ve İsrail’in gizleyip
saklanmadan himaye edildiğini gören hiç bir Müslüman gösteremezsiniz ki bütün bu yapılanların
İslam ve Müslümanlar aleyhine Hristiyanların taşıdığı derin inatlaşmanın bir göstergesi olduğunu
düşünmeden durabilsin.
Filistin’de İsrail devletinin nasıl kurulduğu, hatta kurdurulduğu, tarihi kimseye gizli değildir. İki
bin yıldır Filistin, Arap nüfusun vatanı idi. Bu yüzyılın başında oradaki Yahudi nüfus % 8’den daha
fazla değildi. Buna rağmen İngiltere hükümeti burasını Yahudilerin ulusal vatanı olarak kurma kararı
verdi ve Cemiyet-i Akvam (Birleşmiş Milletler) bu kararı onamakla kalmayıp, aynı zamanda, İngiltere hükümetine Filistin’in himayesini vererek, İngiltere’ye Yahudi temsilciliğini hükümete düzenli bir
şekilde ortak etme direktifini verdi ve böylece bu kararın pratiğe dönüş- türülmesine yardımcı oldu.
Bundan sonra, tüm dünyadaki Yahudileri getire getire mümkün olan her tür tedbiri alarak onların
Filistin’de yaşama süreçlerini başlattı. Öyle ki, 30 sene içerisinde bölgedeki Yahudi nüfusu yüzde
otuz üçe kadar ulaştı. Bu öyle aleni bir zulüm idi ki, bu yolla bir ulusun vatanında zorla diğer yabancı
bir ulusa vatan kurduruldu. Dahası, bundan daha zalimce bir adım atıldı ve Amerika açıkça baskı
yaparak, Yahudilerin bu yapay ulusal vatanının bir Yahudi devletine dönüştürülme kararını Birleşmiş
Milletler’den geçirdi. Bu karar uyarınca yüzde 33’lük Yahudi nüfusuna Filistin’in yüzde 55’i, Arapların
yüzde 67’lik nüfusuna ise yüzde 45 yüzölçümü tahsis ediliyordu, ancak Yahudiler savaşarak ve zor
kullanarak Filistin’in yüzde 77’sine sahip oldular; vurarak, kırarak, öldürüp yağmalayarak yüz binlerce Arabı kendi vatanlarında evsiz bıraktılar. İşte İsrail gerçeği budur. Acaba dünya yüzünde adalet ve
iman sahibi bir kimse bu ülkenin tabii ve insaf çerçevesinde kurulmuş meşru bir devlet olduğunu
iddia edebilir mi? İsrail’in varlığı en kötü tarafından bir insafsızlıktır. Bundan daha ileri zulüm ise,
Yahudilerin Filistin’de sırf zorbalık ve şiddetle elde etmiş oldukları bu sınırlarla kendilerini sınırlı görmemeleridir. Bilakis onlar yıllardır açık bir şekilde ‘Nil Nehri’nden Fırat Nehri’ne’ kadar tüm bölgenin
kendi ulusal vatanları olduğunu dillendirmektedirler. Bunun bir başka anlamı şudur: Bu millet, her
zaman için tüm bu bölgeyi zorbalıkla ele geçirme ve bu bölgenin asıl unsurlarını zorla yerlerinden
yurtlarından ederek dünyanın her tarafına yayılmış bulunan Yahudileri buraya getirip yerleştirme
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gibi insafsızca bir iradeye sahiptir. Yani bölge hiçbir zaman huzur görmeyecektir. İşte bu insafsızca
planın bir bölümü geçtiğimiz temmuz ayında yapılan ani saldırı ile gerçekleştirildi. Bu vesile ile İsrail
26 bin mil kare toprağı gasp etti.
Tüm bu yapılan zulümlerin sorumlusu Hristiyan âlemidir; Hristiyanlar bir ulusun vatanında başka bir ulusa kendi vatanlarını kurdurmuşlar, bu sunî ulusal vatanı bir devlete dönüştürmüşlerdir. Yine
onlar bu insafsız devlete para ve silah yardımı yaparak, bu devleti kendi genişleme planlarını zorla
gerçekleştirebilecek derecede güçlendirmişlerdir. Ve şimdi bu devletin yeni elde ettiği başarılar Hristiyan âleminde bir bayram havası içerisinde kutlanmaktadır. Dolayısıyla acaba siz tüm bu olanlardan
sonra, sadece Arapların değil tüm dünya Müslümanlarının gözünde Hristiyanların adalete olan saygıları, insanların iyiliğini isteme ve dini inat ve taassuptan uzak olmaları gibi söylemlere herhangi bir
inançları kalmış olduğunu söyleyebilir misiniz? Veya siz dünyada güvenlik ve huzuru oluşturmanın
sırf bu yoldan geçtiğini mi düşünüyorsunuz? Dolayısıyla Hristiyan kardeşlerinizi bu tavırlarından dolayı ayıplamak ve onların bu ruhsal kirlenmelerinden arınmaları için çaba göstermek aslında bizim
değil de sizin vazifenizdir.
Barış ve Birleşmiş Milletler: Bu konuyla ilgili olarak bizzat sizin tarafınızdan yapılan bir başka
haksızlık daha var: Gerçi ben, bunun iyi niyetle yapıldığını düşünüyorum ve sizin büyük ihtimalle
bunu aslında bir insafsızlık olarak algılamadığınız kanısını taşıyorum. Kastettiğim husus sizin eski
Kudüs’ün (Beytu’l Makdis) uluslararası denetime verilmesi şeklindeki teklifinizdir. Siz büyük ihtimalle
bu teklifinizi uluslararası denetim altında bu mukaddes şehrin savaş ve çekişmeden korunacağı düşüncesiyle gündeme getirmektesiniz. Ancak gerçekte, netice olarak bu da bir başka zulüm şeklinde
kendini gösterecektir; uluslararası denetimin kontrolünün yapay İsrail devletini kurduran, İsrail’in
bugüne kadarki hiç bir insafsızlığına dur diyemeyen ve olduktan sonra da süreci geri çeviremeyen
bir uluslararası yönetimin elinde olacağı açıktır. Eğer bu kutsal şehir böyle bir uluslararası denetime
verilirse, aynen Cemiyeti Akvam (Birleşmiş Milletler) himayesi altında İngiltere Hükümeti’nin Yahudi
göçmenler için Filistin’in kapılarını açmış olduğu gibi, Yahudiler için Kudüs’te yerleşmenin kapıları
ardına kadar açılacaktır. Yine aynı şekilde, nasıl ki İngiltere himayesi altında Yahudilere Filistin arazileri peşkeş çekilmişse, aynı şekilde Yahudilerin Kudüs’te arazi ve bina satın almaları yolundaki tüm
engeller kalkacaktır. Böylece kısa bir süre içerisinde bu kutsal şehir fiili olarak da bir Yahudi şehrine
dönüşecektir ve bu şehir kalplerinde ne Hristiyanlık kutsallarına ne de Müslümanlık kutsallarına
saygı duyan Yahudilerin eline geçecektir.
Mesajınıza cevap verirken yazımı uzatmam ve açık sözlülüğümden dolayı özür dilerim ancak,
ben, barış ortamının oluşturulması yolundaki asıl engellerin neler olduğu ve bunların fiili olarak ortadan kaldırılması için neler yapılması gerektiği hususundaki görüşlerimi sizinle pay- laşmayı üzerime
bir vecibe olarak görüyordum. Bununla birlikte tekrar ifade etmek isterim ki, eğer dünya barışı ile
ilgili İslam âlemi tarafından engel oluşturulduğu düşünülen bir husus varsa bizimle paylaşınız: Biz,
hem İslam âlemi üzerinde var olan az çok etkimizi bu gibi engelleri kaldırmak için kullanırız hem de
diğer İslam âlemi liderlerinin dikkatini bu hususa çekeriz.93
Fetullah Gülen hakkında en çok konuşulan konuların başında ‘dinlerarası diyolog’ meselesi gelir. 1990’ların en tartışmalı konularından biri budur. Gerek Gülen’in Papa’yı ziyareti, gerek bir kısım
Müslüman akademisyenin Vatikan’a gönderdikleri mektup, gerekse Papa’nın Türkiye ziyareti ve Türkiye’de düzenlenen bir dizi etkinlik hep bu tartışmanın odagında değerlendirildi.
Gülen, kendisiyle Pensilvanya’daki malikhanesinde görüşen Milliyet gazetesinden Mehmet
Gündem’e, diyalogla ilgili şunları söylüyordu:
93 http://www.islam-tr.net/forum/konu/Fetullah-gulenin-ic-yuzu-dinler-arasi-diyalog-fitnesi.11798/
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“Bizim diyalog ve hoşgörü hareketimiz tamamen Türk milletine aittir ve Türkiye orijinlidir; diyalog faaliyetlerini kendi maksatları doğrultusunda yapanlara eklenmiş değil, aksine onlar yapıyorsa
biz neden yapmayalım, onlarla müşterek programlar planlayarak kendimizi ifade yollarını neden aramayalım mülahazalarından doğmuştur.”94
Oysa gerçek böyle değildi. Diyalog konusunun en popüler olduğu dönemde Türkiye’ye önemli
bir ziyaret gerçekleştirildi. Misafir, Papa Franciscus’du. Papa Franciscus, ‘dinlerarası diyalog’ çalışmaları çerçevesinde Ankara’ya bir ziyarette bulunmuştu. Türkler’in bam telini iyi bilen Franciscus, işe
Anıtkabir’i ziyaret ederek başlamayı ihmal etmedi. Anıtkabir’i hem ziyaret etti hem de duygu ve düşüncelerini şeref defterine kaydetti: “Dileğim odur ki iki kıta arasındaki doğal bir köprü olan Türkiye,
sadece yolların kesişme noktası değil aynı zamanda tüm kültür, etnisite ve dinlere mensup kadın ve
erkekler için diyalog ve birlikte yaşadıkları bir nokta olur.”95
Görüldüğü gibi Papa Franciscus, diyalog konusunun, Gülen’in söylediği gibi yerel ve bu milletin
düşüncesi olmaktan çok uluslararası bir boyut taşıdığını açıkça belirtiyor.
Zaten Fetullah Gülen’in daha evvel Papa’yı ziyaretinde sarf ettiği sözler de onun Mehmet Gündem’e söylediklerini değil, Papa’nın söylediklerini doğrular mahiyette. Gülen’e ait şu cümleler kendisine bağlı olan Aksiyon dergisinde yer aldı:
“Papa 6. Paul cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan ‘dinlerarası diyalog’ için
Papalık Konseyi (PCID) misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde hatta biraz cüretle, bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazi yardımlarımızı sunmak için size geldik.”96
Dinlerarası diyalog’a en sert muhalefeti gösterenlerden Ahmet Tekin, Hz. İsa’nın Tevhid dinini
değiştirip, dini ahkâmları ortadan kaldıran Pavlus gibi, Gülen’in de İslam’ı Hristiyanlaştırmak istediğini belirterek şunları söylüyor:
“Fetullah Gülen’in üzerinde yürüdüğü yol Pavlus’un yoludur. Nasıl ki Pavlus şeriatı yani dinin
diğer ahkâmlarını ortadan kaldırarak Hristiyanlığı sadece tanrıya iman ve sevgi dini haline getirmiş
ve ‘şer-i ahkamı’ tamamen ortadan kaldırmış ise Gülen de insanları oraya götürmek istiyor. Çünkü
Istiyor ki dinler arasındaki müşterek noktaları alalım, müşterek olmayan noktaları kenara bırakalım
onlar bize yeter diyor. Hristiyanlarla Müslümanlığı nasıl bir araya getireceğini şaşırmış vaziyette.” Tekin, Gülen’in dinler arası diyalog ile ilgili yaptıklarının dinin temel hükümlerini yok saymak olduğunu
belirtiyor, “Gülen İslam dünyasını Hristiyanlaştırmak istiyor. Bu görevi yapıyor şu anda. Misyonumuz
bir diyor! Reform deyin, devrim deyin, ne diyorsanız deyin İslam ile gelmiş ve bitmiştir. Yeniden
dinde reforma öteye beriye ihtiyaç yoktur. Bu adam milletin dinini fikrini dejenere ediyor, boşluk
yaratıyor zihinlerde ve bu boşluk içinde misyonerler rahat faaliyet göstersin diye yapıyor bunu. Bu
çok büyük bir tehlikedir geleceğimiz için.” diyor.
FETÖ/PDY okullarındaki hocaların 3’te birinin ajan olduğunu iddia eden Ahmet Tekin, “FETÖ/
PDY’nin okullarındaki hocaların üçte biri ajandır. Bu hocalardan bizim istihbaratımızdan da olanlar
olabilir o ayrı ama kesinlikle bunların üçte biri ajandır. Ve bunlar çocuklarımızı ifsat ediyorlar”97 şeklinde konuşuyor.
Gülen’in en yakın adamlarından ve ‘dinlerarası diyalog’un en ateşli savunucularından Ahmet
Şahin, bu konuda şunları söylüyor: “Zaten dikkatlice bakıldığında görülecektir ki ‘ehl-i kitap’la temel
94 Fetullah Gülen’le 11 Gün – 1 Mehmet Gündem, Milliyet, 08.01.2005
95 http://www.aljazeera.com.tr/haber/papa-dinler-arasi-diyalog-icin-turkiyede
96 M. Fetullah Gülen, Rabb’in aciz kulu / 9 Şubat 1998 / Aksiyon
97 http://www.sabah.com.tr/gundem/2014/03/05/gulenden-soke-eden-hazreti-isa-yorumu
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noktalarda birlikteyiz. Daha meşhur ifadesiyle amentüde ittifakımız vardır. Çünkü Allah’ın gönderdiği
kitapların hemen hepsinde tekrarlanan amentüdür: Allah birdir. Peygamberler haktır. Melekler vardır. Kitaplar gönderilmiştir. Ahiret vardır. Ölen insanlar bir gün dirilecek, yaptıkları iyiliklerin mükafatını, kötülüklerin de mücazatını göreceklerdir. Bu temel noktalar bir amentüden başkası değildir ve
biz ‘ehl-i kitap’la bu amentüde müttefikiz. Garip olan şudur ki ittifak ettiğimiz amentüyü öne geçirmiyor da ihtilaf ettiğimiz teferruatı ileri sürüp mutlak küfre karşı dayanışmamıza engel olarak görüyoruz. Halbuki temelde ittifak varken teferruattaki ihtilaflara takılıp kalmak makul değildir. Bu sebeple
burada diyoruz ki: “ Ey ehl-i iman! Siz de bütün insanlığın dini olan İslamı sadece kendi ihtiyacınıza
göre yorumlayarak onu bir dünya dini olmaktan çıkarıp kendi ülkenizin dini haline sokmayınız. Unutmayınız ki bütün insanlık onun içinde kendine yer bulacaktır. Başka gidecek yeri de yoktur.”98
Ürdün’ün başkenti Amman’daki Kraliyet ‘Ehl-i Beyt’ İslam Düşüncesi Müessesesi Başkanı Prens
Gazi bin Muhammed bin Tala’nın girişimiyle Papa’ya bir mektup yazılıyor. İmzalayanların için de beş
de Türk bulunan mektup 12 Ekim 2007 tarihinde Papa XVI. Benedikt ‘e gönderiliyor.
138 sözde Müslüman akademisyen, yazdıkları mektupta iki din arasında barışçıl bir ilişki tesis
edilmesi çağrısında bulunuyor ve “Dünyanın geleceği, Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki barışa
bağlıdır.” diyorlar. Kardinal Tauran, işte bu mektubu ‘olumlu’ ve ‘cesaret verici’ olarak niteliyor ve
şunları söylüyor: “Bu, son derece cesaret verici bir sinyal. Zira iyi niyet ve diyalogla, ön yargıların aşılabileceğini göstermektedir. Bu diyalog konusuna manevi bir yaklaşımdır. Bunu, maneviyat diyaloğu
olarak da adlandırabilirim.”
Sözde akademisyenler barış ve diyalog çağrısında bulunuyorlar ama, Papalık Dinlerarası Diyalog
Kurulu Başkanı Kardinal Tauran, öyle düşünmüyor. Tam aksine O diyor ki, “Kur’an-ı Kerim var oldukça
Müslümanlarla diyalog zor.”
Vatikan, Müslümanlarla gerçek anlamda teolojik tartışmanın yapılamayacağını, çünkü Müslümanların Kur’an-ı Kerim’i ‘Allah’ın kelamı’ olarak gördüklerini ve Kur’an üzerinde derinlemesine tartışmayı kabul etmediklerini söylüyor ki işin doğrusu da budur.
Papalık Dinlerarası Diyalog Kurulu Başkanı Kardinal Jean-Louis Tauran: “Müslümanlar, Kur’an’ı
Allah kelamı olarak gördükleri için Kur’an’ı derinlemesine tartışmayı kabul etmiyorlar. Bu yaklaşımla
inancın içeriğini tartışmak zor.”99 diyor.

F. Gülen’in Papa’ya sunduğu mektup
‘Pek muhterem Papa cenapları; (hazretleri)
‘Üç büyük dinin doğum yeri olarak bilinen toprakların dünyayı daha iyi yaşanabilir bir mekan
kılma yolundaki kutsal misyonumuzu tam manasıyla bilen halkımdan size en içten selamları getirdik.
Yoğun gündeminizde bize zaman ayırarak sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için zatıalilerinize en
derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız.
‘Papa 6. Paul cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinlerarası Diyalog İçin Papalık Konseyi (PCID) misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde hatta biraz cüretle, bu pek kıymetli hizmetinizi
icra etme yolunda en mütevazı yardımlarımızı sunmak için size geldik.
‘İslam yanlış anlaşılan bir din olmuştur ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlardır. Uygun
98 Zaman Gazetesi, 17 Nisan 2000 Pazartesi
99 Hoşgörü ve Diyalog İklimi s.155-156
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bir yerdeki vakitli bir gayret bu yanlış anlamanın büyük oranda azalmasına katkı sağlayabilir. Müslüman dünyası, İslam’ın asırlarla ölçülen yanlış algılanmasını silip atacak bir diyalog imkanını bağrına
basacaktır. ‘Beşeriyet, çelişen görüşler ortaya koydukları gerekçesiyle, zaman zaman bilim adına dini,
din adına da bilimi inkar etmiştir. Bilginin tamamı Allah’a aittir ve din Allah’tandır. O halde bu ikisi nasıl çelişebilir? İnsanlar arasında anlayışı ve hoşgörüyü artırmaya yönelik dinlerarası diyaloğa yönelik
ortak gayretlerimiz çok iş görebilir.
‘Kendi memleketimizde şimdiye kadar çeşitli Hristiyan mezheplerinin liderleriyle diyalog içinde
olduk. Bu naçiz gayretlerin boşa çıkmadığını acizane ifade etmek isteriz. Amacımız bu üç büyük dinin
inananları arasında hoşgörü ve anlayış yoluyla bir kardeşlik tesis etmektir. Bizler bir araya gelmek
suretiyle sözde medeniyetler çatışmasının gerçekleşmesini görmek isteyen yolunu şaşırmış ve şüpheci kimselere karşı dalgakıranlar gibi, isterseniz bariyerler gibi deyin, karşı durabiliriz. Geçen yıl bazı
ünlü uluslararası bilim adamlarının katıldığı medeniyetlerarası barış ve diyalog konulu bir sempozyum düzenledik. Bu gayretin başarısından aldığımız teşvikle bu tür etkinlikleri tekrarlamak istiyoruz.
Halihazırda üç büyük dinin bağlıları arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik olarak dinler arası diyalog konusunda Vatikan’ın da temsil edileceğini ümit ettiğimiz bir konferans düzenleme sürecinde
bulunuyoruz. Yeni fikirlerimiz varmış iddiasında bulunmuyoruz. Yine müsamahanıza sığınarak, bu
misyonun hedeflerine yakından hizmet etmek için üstlenmek istediğimiz birkaç teklifte bulunmayı
arzu ediyoruz. Hristiyanlığın üçüncü bin yılına girişi münasebetiyle yapılacak kutlamalar vesilesiyle
Orta Doğu’daki Antakya, Tarsus, Efes ve Kudüs gibi bazı kutsal yerlere müşterek ziyaretleri içeren birçok etkinlikler önermek istiyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Demirel’in, cenaplarının ülkemizi
ziyaretine ve mezkur kutsal mekanları göstermeye davetini tekrarlamak için bir fırsat addediyoruz.
Anadolu halkı size misafirperverliğini göstermeyi ve şevkle selamlamayı hararetle beklemektedir.
‘Filistinli liderlerle diyalog kurmak suretiyle Kudüs’ü birlikte ziyaret etmemize davetiye çıkarabiliriz. Bu ziyaret bu mübarek şehri Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanların, hiçbir kısıtlama, hatta
vize dahi olmaksızın serbestçe ziyaret edebileceği uluslararası bir bölge olarak ilan etme gayretlerine
yönelik dev bir adım teşkil edebilir. Üç büyük dinden liderlerin işbirliği ile, ilki Washington DC’de
olmak üzere muhtelif dünya başkentlerinde bir konferanslar serisinin gerçekleştirilmesini teklif ediyoruz. İkinci serinin zamanı için Hz. İsa’nın doğumunun 2000. yıl dönümü ideal olabilir.
“Bir öğrenci değişim programı da çok faydalı olacaktır. İnançlı genç insanların birlikte eğitim görmesi birbirlerine yakınlıklarını artıracaktır. Öğrenci değişim programı çerçevesinde üç büyük dinin
babası olduğu ikrar edilen Hazreti İbrahim’in doğum yeri olarak bilinen Urfa şehrindeki Harran’da bir
ilahiyat okulu kurulabilir. Bu, ya Harran Üniversitesi’ndeki programların genişletil- mesi suretiyle ya
da üç dinin ihtiyaçlarını da temin edecek şumullü bir müfredata sahip bağımsız bir üniversite şeklinde gerçekleştirilebilir. ‘Önerilen programlar aşırı büyük işler gibi algılanabilir; ama bunlar erişilmez
değildir. Dünyada iki tip insan vardır. Bazıları kendilerini topluma adapte etmeye çalışır. Diğer bazıları
ise topluma uymaktansa toplumu kendi değerlerine adapte etmek ister. Toplum bütün ilerlemeleri
bu ikinci tip insanlara borçludur. Onları yarattığı için Rabb’e şükürler olsun.”100
Beyaz Tv’de yayınlanan bir programda Tarihçi Kadir Mısıroğlu şu ifadeleri kullanıyor: “Şanlıurfa
peygamber diyarıdır, Diyarbakır da öyledir sahabe mekanıdır. O topraklar mukaddestir. Oralara saldıranların helak olma sebeplerinden biri de budur. PKK de bundan dolayı yok olacaktır.
PKK ile beraber olan Fetullah Gülen de bir Ermeni hareketidir. Babadan Ermeni anadan Yahudi’dir. O da onlarla beraberdir. Ben vesikasını yayınladım. Anasının adını pasaport alırken Rabin diye
yazmış. Türkler’de Kürtler’de Rabin diye kadın adı var mı? Ankara Emniyeti’nin raporunda var. Anası100 http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/nurettin-veren/gulenin-papa-2-john-paula-ortaklik-mektubu-13914.html
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nın da Yahudi olduğunu dair kendisi pasaport alırken el yazısını ortaya koydum buraya.”101
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 4’üncü Semavi ve Evrensel Dinler Kongresi‘ne ka- tılmak üzere gittiği Kazakistan’ın başkenti Astana‘da gazetecilerin ‘Dinlerarası Diyalog’ konusun- daki
sorularına şu cevabı vermişti: ‘Dinler arası diyalog olmaz, din adamları arasında diyalog olur. Yani
iki farklı dinden din adamı oturup örneğin çevre ile ilgili, savaşlarla ilgili bir konuyu görüşebilir, bu
diyalogdur. Ancak dinler arası diyalog olmaz. Dinler birbirine dönüştürülmez, din adamları dünya
ile ilgili yaşanan sorunlarla ilgili sorunlarını tartışır. Mühim olan düşmanlıkları, yanlış anlaşılmaları,
ötekileştirmeyi bırakarak bir masa etrafında konuşabilmektir.’
İlahiyatçı Mehmet Bayrakdar, bu konuda kafasında çok fazla soru birikince “dinlerarası diyalog’
ile kararları ve dokümanlarını okumaya karar verdim.” diyor. Bu konuda çok sayıda bilgi ve belgeye
ulaştığını söylüyor.
Bayraktar, Gülen’in mektubunu okuyunca iki hususun dikkat çekici olduğunun görüleceğini söylüyor. Bunlardan birisi, “Gülen nasıl oluyor da Papa nezdin de üç dinin doğduğu yerlerin ve halklarının temsilciliğini kendinde görebiliyor? Üç din, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâm, sırasıyla Mısır-Sina’
da, Kudüs’ te ve Mekke-Medine’ de doğmuştur. Bugün buralarda çeşitli halklar ve devletler vardır.
Siyaseten ve hukuken Gülen bu yerleri ve halklarını nasıl temsil edebilir? Öte yandan bu yerlerin
halkı din bakımından Yahudi, Hristiyan ve Müslümandır. Gülen, hadi diyelim
İslâm’ı temsil edebilir ama, Yahudiliği ve Hristiyanlığı nasıl temsil edebilir?
İkincisi ise, ikinci paragraftaki cümleleriyle Papalık Koseyi’nin ‘dinlerarası diyalog’ misyonunun
bir parçası olmayı, buna hizmet etmeyi istiyor ve bunların gerçekleşmesini arzu ediyor. Gülen, birinci
paragrafta kendi hizmet ve vazifesini ‘kutsal misyonumuz’ diyerek misyon olarak nitelediği gibi, ikinci
paragrafta da ‘dinlerarası diyalog’u da misyon olarak niteliyor.
Misyon kelimesini Gülen’in kasıtlı olarak seçip seçmediğini bilemiyoruz; ancak Papalık nezdinde
‘misyon’ kelimesinin özel bir anlamı vardır ki, bu insanlara Hristiyanlığı tebliğ etmektir; misyonerlik
ve misyoner kelimeleri de zaten aynı kelimeden gelir. Nitekim II. Vatikan Konsili’nin Misyonerlikle
ilgili Ad Gentes Divinitus adlı kararında misyon şöyle tanımlanıyor: “Kilise tarafından gönderilen İncil
öğreticilerinin yükümlülükleri ve bütün dünyaya giderek İncil’i vaz etme vazifesini yüklenerek henüz
Mesih’e inanmamış halklar arasında kilise’yi yerleştirmeleri, genel olarak misyon diye adlandırılır.”102
Bayrakdar’ın, ‘Gülen nasıl oluyor da Papa nezdinde üç dinin doğduğu yerlerin ve halklarının temsilciliğini kendinde görebiliyor?’ sorusunun cevabını alabilmek için Gülen’e bağlı Zaman gazetesinde
yazılanları hatırlamakta yarar var. Cemal Uşşak, Gülen’in adamlarından. Hem onun onursal başkanlığını yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın başkan yardımcısı hem de Kültürler arası Diyalog Platformu Genel Sekreteri. Zaman’ın röportajcısı Nuriye Akman, işte bu Uşak ile bir söyleşi gerçekleştiriyor.
Söyleşi Zaman gazetesinde “Kardinal Ratzinger Türkiye’de Papa Oldu” başlığıyla yayınlanıyor. Akman,
röportajının takdiminde diyor ki, “Uşşak, 16. Benediktus’un seçildikten sonra değil, Türkiye’ye geldik
ten sonra gerçek Papa olduğuna inanıyor.” Akman’ı böyle düşündürmeye iten sebep, sorduğu sorulardan birine Uşşak’ın verdiği şu cevap: “Kendisi buraya gelinceye kadar Papa olmamıştı henüz. Hâlâ
kardinal Ratzinger’di, bir felsefe veya teoloji fakültesinde öğretim üyesi sıfatıyla duruyordu. Ama taç
giyen baş akıllanır. Bana göre Türkiye ziyareti ile birlikte Papa olmaya başladı.”103
Hadiseye neresinden bakılırsa bakılsın, ‘diyalog’un Hristiyanlığı da aşan bir boyutunun olduğuna
kuşku yoktur. Bu, siyonizmin ‘Tek din - Tek devlet’ hedefine teksif edilmiş bir projedir.
101 http://www.internethaber.com/kadir-misiroglu-gulen-babadan-ermeni-anadan-yahudidir-video-galerisi-1578386.htm
102 Mehmet Bayrakdar; Dinlerarası Diyalog ve Başkalaştırılan İslam
103 Zaman 9 Aralık 2006
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Fetullah Gülen, bu diyalog meselesine Müslümanlar nezdinde sağlam referanslar bulmak için
dinin temellerini kendi maksadına yarayacak şekilde yorumlamaktan çekinmiyor. Mesela, Meryem
Suresi’nin 17. Ayetine getirdiği yorum bu gayretlerinden biridir. Gülen, Kur’an’dan İdrake Yansıyanlar
adlı kitabında söz konusu ayetin mealini ve yorumunu şöyle yapıyor:
“Sonra insanlardan gizlenmek için bir perde germişti. Ruhumuzu göndermiştik de ona tam bir
insan olarak görünmüştü. Acaba ne idi bu ruh? Hemen büyük çoğunluğu itibariyle bütün tefsirler,
ayet-i kerimede -ruhumuzu gönderdik diye belirtilen ‘ruh’un Cebrail (a.s) olduğunu ifade etmekteler.
Ne var ki, burada Kur’an ‘ruh’ tabirini kullanıyor. Ruhun tayininde ise ihtilaf vardır. İhtimalin sınırları
ise ihtilafın çerçevesini aşkındır. Hatta Efendimizin ruhunu içine alacak kadar da geniştir. Evet, bu da
muhtemeldir; zira Hz. Meryem çok afife ve nezihe bir kadındı. Bu itibarla da gözlerinin içine başka
bir hayal girmemişti ve girmemeliydi de. Ona sadece kendisine helal olan biri bakmalıydı. O da olsa
olsa Efendimiz olabilirdi; zira o bir münasebetle Hz. Meryem’in kendisiyle nikâhlandığına işaret buyuruyordu. Bu açıdan da ‘ruh’un Efendimizin ruhu olacağı da ihtimal dahilindedir.”104
Gülen, bu yorumları yaparken, Peygamberimizi işin içine katarak onun Hz. Meryem’in kendisiyle
nikahlandığına işaret buyurduğunu söylüyor. Aslında bazı kaynaklarda yer alan bir ‘Hadis-i Şerif’i ima
ediyor ama, bütün ulemanın bu hadisenin ahirette gerçekleşeceği konusunda ittifak etmiş olmalarını görmezden geliyor.
Prof. Dr. Mehmet Barakdar, Gülen ve örgütünden bazılarının ‘dinlerarası diyalog’ görüşmelerinde Hz. Peygamberimizin Resûl olduğundan bahsetmeyi gerekli ve uygun görmediklerini söylüyor
ve Gülen’in adamlarından Ahmet Şahin’in Zaman gazetesinde yayınlanan makalesinden şu bölümü
buna örnek gösteriyor: “Bazıları -üç dinden herhangi bir dine inanmak yeterlidir. Mühim olan ‘kelime-i tevhid’ inancıdır. Hz. Muhammed’i kabul ve tasdik etmek ise şart olmayıp bir kemal mertebesidir- diyor. Bazıları da -Ehl-i kitap ile amentüde ittifak halindeyiz- iddiasında bulunuyor.”105
Bayrakdar, Gülen’in Fasıldan Fasıla adlı kitabında geçen “Herkes ‘kelime-i tevhid’i esas alarak
çevresine bakışını yeniden gözden geçirmeli ve ıslah etmelidir. Hatta ‘kelime-i tevhid’in ikinci bölümünü, yani -Muhammed Allah’ın resûlüdür- kısmını söylemeksizin sadece ilk kısmını ikrar eden
kimselere rahmet ve merhamet bakışıyla bakmalıdır…” cümlelerine yer vererek Gülen’in bizzat bu
tür görüşlere ilham kaynağı olduğunu söylüyor.106
Yine Gülen’in ‘dinlerarası diyalog’ çalışmalarının en büyük destekçilerinden biri olan ilahiyatçı
Suat Yıldırım ‘Salat ve selam Hz. İsa için’ başlıklı yazısında şunları söylüyor: “Müslüman ve Hristiyan
ümmetlerinin, Hz. İsa’nın şahsiyeti etrafında bütünleşerek, hem kendilerini hem de bütün insanlığı
kurtarmaya yönelmeleri, hepimizin ideali olmalıdır. Bunun bazı emareleri de görünmektedir.”107
İlahiyatçı Suat Yıldırım’ın, lideri Gülen’in emriyle (bunu kendisi söylüyor) yazdığı Kur’an meali
Türk kamuoyunda çok uzun süre tartışmalara yol açmış, hemen hemen her kesimin yoğun tepkisini
toplamıştı. Aslında bu mealin, ‘yeni dünya düzeni’nin patronları tarafından kurgulanan ‘ılımlı İslam’
için hazırlanmış bir meal olduğuna kuşku yoktur.
Gülen, ABD’nin Yeşil Kuşak hedefi için yetiştirilmiş bir insandır. Siyonizmin ‘Tek din - Tek devlet’
hedefinin önünde önemli bir engel olarak görülen İslam’ın içinin boşaltılması ve başkalaştırılması için kullanılan bir koçbaşıdır. Bunu bizzat kendileri açıklamaktan geri durmamışlardır. FETÖ’nün
en önemli akademik kurumu olan Fatih Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 2006
104 Gülen; Kur’an’dan İdrake Yansıyanlar
105 Ahmet Şahin, Zaman 17 Nisan 2000
106 Mehmet Bayrakdar; Dinlerarası Diyalog ve Başkalaştırılan İslam
107 Aksiyon, 8 Aralık 2003
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yılında düzenlediği bir konferans için TÜBİTAK’a müracaat ederek mali destek istiyor. Üniversite tarafından TÜBİTAK’a verilen dilekçedeki şu cümleler her şeyi açıklamaya yetiyor: “Aslında, Avrupa ve
Asya’nın arasında, karşısında ve ötesindeki Türkiye (ve özellikle İstanbul), ılımlı İslâmi eğitim misyonu
ve ulusal sınırları aşan gelecek görüşü ile Fatih Üniversitesi ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ile İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerini oluşturan uluslararası eğitim kadrosu bu görev için çok uygundur.”
Bizzat kendi resmi müracaatlarında ‘ılımlı İslam’ tanımını kullanmaktan çekinmiyor, dahası bu göreve en uygun kurum olduklarını söylüyorlar.
Gülen’in önemli adamlarından ilahiyatçı Suat Yıldırım’ın yazdığı meal uzun süre Türk kamuoyunda tartışmalara yol açmış, hemen her kesimden akademisyenlerin yoğun eleştirileriyle karşılaşmıştı. Suat Yıldırım, lideri Gülen’in emriyle yazdığı bu mealde bir çok ayet için muharref kitaplardan
referans gösterme pervasızlığında bulunmuştu. Bir örnek olarak Bakara Suresi’nin 62. ayetini görelim:
“İman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sâbiler… Her kim Alllah’a ve ahiret gününe (gerçtekten)
iman eder ve amel-i salih işlerse, elbette onların Rab’leri yanında mükâfatları vardır. Onlar için herhangi bir korku olmadığı gibi kendilerini üzecek bir şeyle de karşılaşmazlar.” (KM, Matta 2.23; Resûllerin İşleri, 2, 22)108
Burada Gülen’in Fatih Üniversitesi’ne yüklediği misyon ile Suat Yıldırım’a yazdırdığı mealde izlenilen yol beraber düşünüldüğünde projenin neye hizmet ettiği kolayca anlaşılmaktadır.
Yine ‘diyalog’un önemli destekçilerinden Bekir Karlığa diyor ki, “Dinlerde kast edilen aynı Allah.
Fakat Hristiyanlıkta üçlü bir tanrı anlayışı var. İsa da Tanrı. Tanrı oğlu Tanrı, Baba Tanrı, Oğul Tanrı
ve Kutsal Ruh. Yani Cebrail, Meryem’e üflenen ruh. Çünkü Hz. Meryem’e üflenen Ruh’tan ibarettir.
Dolayısıyla burada aynı Tanrı’ya inanmıyorlar demek yanlış olur. Üçü de İbrahim’in Tan- rısı. Yani tek
Tanrı.”109
Sadece ‘dinlerarası diyalog’ projesi içerisinde Gülen’in aldığı rol bile hem projenin kendisinin
hem de Gülen’in neye hizmet ettiğini açıklamaya yeter. Bu proje bir Siyonist projedir. Amacı, Siyonizmin nihai hedefi olan ‘tek din – tek devlet’ idealine ulaşmaktır. Dünyada kaoslar alabildiğine körüklenecek ve güya ‘Tanrı kıyamete zorlanacak’tır. Türkiye’yi dünyadan ayrı düşünmek elbette mümkün
değildir.

Üzeyir Garih, Fetullah Gülen, O’nun Okulları ve Dinler Arası Diyalog
Fetullah Gülen, okullarına aşırı önem veriyor. Türkiye’de son dönemlerde okullarına kuş- kuyla
yaklaşılmasına öfkeleniyor. 2005 yılında Pensilvan’ya giderek 11 gün süreyle Gülen’le bir söyleşi gerçekleştiren Milliyet’ten Memhmet Gündem, ona okullarının ‘Türkiye dışında nasıl algılandığını’ sorunca şu cevabı alıyor: “Türkiye dışında, o ölçüde bir çarpıklığa şahit olmadım ben; zaten öyle olsaydı
iflah etmezlerdi. Aslında hareketin açılım yerleri, belli entelijans servislerinin çok hassas olduğu,
buna paralel olarak kuşkunun da beraber geliştiği yerler olmasına, ayrıca hem içten hem de dıştan
onca tahrikler olmasına rağmen oralarda problem olmadı. Mesela, kendi dinlerine, diyanetlerine sıkı
sıkıya bağlı olan, kendi mezheplerinin dışında başka hiçbir şeyi iflah etmeyen ülkelerde bile, oralara
giden eğitim gönüllülerine hüsn ü kabul gösterilmesi, objektif baktıklarını, yararlı gördükleri için kabul ettiklerini gösteriyor. Fakat Türkiye’de aynı ölçüde her kesimce hüsn-ü kabul gösterildiği söylenemez. Türk insanının dünyanın değişik yerlerinde açtığı kültür lokallerini, okulları, üniversiteleri ben
bir yönüyle geleceğin sulh adacıkları, bir yönüyle de bu tür hadiselere karşı dalgakıranlar olarak gö108 Suat Yıldırım; Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli
109 Tempo: Sayı 990, 23 Kasım 2006
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rüyorum.” Gündem, sohbeti bölüp, “Endişeler, bu okullarla ilerde Türkiye’nin dışarıdan kuşatılacağı
yönünde.” deyince de şu cevabı veriyor: “Ben de aksini düşünüyorum, inşallah. Türkiye’nin dışarıdan
okullarla nasıl kuşatılacağını bilemiyorum. Ne diyeyim, vehimle yaşıyorlar.” Türkiye, gerçekten de 15
Temmuz 2016 akşamı nasıl kuşatıldığını görecekti.
Gülen’in, gazeteciye söylediklerine göre okullar açılırken zamanın devlet adamlarından büyük
destekler almış. “Dışarıda okullar açılırken devletin haberi var mıydı?” sorusuna şöyle cevap veriyor:
“Vardı tabii. Arkadaşlarımızdan Merhum Hacı Kemal’in Süleyman Demirel’le ciddi yakınlığı vardı.
Bazı devlet adamlarına verilmek üzere mektup istediği zaman, Demirel çok civanmertçe davrandı;
kâğıtları imzaladı ve ‘Alın üzerine siz ne yazarsanız yazın.’ dedi. Bu mektuplardan bazılarının müsveddeleri hâlâ bende duruyor. Merhum Turgut Özal, Asya gezisi sırasında hangi ülkeye uğradıysa,
‘Ben cumhurbaşkanı olarak bu meseleye kefilim.’ dedi. Bülent Bey okulları gezdikten sonra, ‘Osmanlı döneminde bile yapılamayan şeyleri yapıyor bu ülke insanı.’ dedi. Bunların hepsini takdirle yâd
ediyorum… Kuzey Irak ve Afganistan’da açılan okullardan askerler katiyen haberdardılar ve takdir
ediyorlardı. Fakat belli bir dönemden sonra birileri çıktı, sanki buralarda muzır insan yetişiyormuş
gibi bir mülahazaya girdi, (bağışlayın) yalan yanlış şeyler ortaya attılar, bazıları da onların tesirinde
‘acaba’ dediler.”
Gülen okulları hep istihbarat servisleriyle birlikte anıldı. Gülen’in bu konuda da söyleyecekleri var: “Okulların açıldığı ülkeler (Orta Asya, Rusya Federasyonu) uzun zaman komünizmin tesirinde kalmış yerler. Orada KGB birikimine sahip istihbarat örgütleri var. Bu örgütler 12 senedir adeta
mercek altında tutmuşlardır bu hizmetleri. Maalesef, bizdeki bazıları çok insafsızlık yaparken, onlar
okullara dokunmamış, takdir etmişti. Türkiye’de, bir kesimin çok defa el altından o servislere haber
ulaştırdığını biliyoruz. Türkiye’yi seven, önemli birisi, ‘Biz falan yerdeki insanı ikna ediyoruz’, aynı
şahıs bir süre sonra, ‘Ne yapayım sizin arkanızdan Türkiye’deki bir servis getirip önümüze bir dosya
daha koydu’ diyor. İşte bütün bunlara rağmen, o insanlar, önlerine dosyalar koyanlara, ‘Biz sizin iddia
ettiğiniz şeyleri bu insanlarda göremiyoruz’ diyorlar. Onlar ödüller vermeye devam ediyor, bizdekiler
de iğfal etmeye… Bizdekilerin iğfal çabası onları daha derinden tetkik etmeye sevk ediyor; bundan
sonra daha güçlü iğfal faaliyetleri de olsa, zannediyorum artık inanmayacaklar.”110
Gündem’in, okullar konusunda “Orta Doğu’da kapılar neden açılmadı?” sorusuna Gülen cevap
verirken öyle bir örnek veriyor ki, bu örnek her şeyi açığa çıkarıyor. Gülen diyor ki, “Ben Orta Doğu
halkının bu meseleye tahammül gösterebileceğine kani değilim. Lawrance’ların (İngiliz casus) oralarda açmış olduğu yaralar henüz kapanmış değil.”111 Adeta ‘ikinci bir Lawrance’e tahammül edemezler’ demeye getiriyor.
Gülen’in haklarında yeterince şaibe bulunan okulları bugün dünyada 150’ye yakın ülkede faaliyet gösteriyor.
Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemde bu okulların önceki dönemde cumhurbaşkanı
veya başbakanın referansıyla bugüne geldiğini, artık böyle bir onay verilmediğini belirterek, “Bu ülkelerdeki okullar farklı yapılara sahip.” diyecekti.
Avcı’ya göre “yurt dışındaki okulların büyük bir bölümü milletin okullarıdır. Bunlar milletten
toplanan paralarla değişik adlar altında yapılmış yani milletin emeğine dayanan yapılanmalardır.
Bunların kötü amaçla kullanıldığına dair farklı ülkelerden Türkiye’ye şikayetler geldi. Türkiye’de olup
bitenlere bakarak o ülke otoriteleri benzer bir uygulamanın, benzer bir eğitim dışı çalışmanın kendi
ülkelerinde yapılmasından endişe ettiklerini bize ifade ediyorlar. Zamanında bu okulların büyük bir
110 Fetullah Gülen’le 11 Gün; Mehmet Gündem, Milliyet
111 Fetullah Gülen’le 11 Gün
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bölümü ya cumhurbaşkanı ya başbakan ya da bakan düzeyinde verilmiş referanslarla bugünlere
gelmişlerdir. Bu referansların tekrar teyidini istemek bu ülkelerin hakkıdır. Bu teyit verilir mi? Hayır
bu teyit bugün verilmiyor.”
Avcı, bu konuda şunları söylüyor: “Yaşananlardan sonra böyle bir kefalet hiçbir makam tarafından verilmiyor. Verilmez. Bunlarla ilgili yapılacak düzenlemelerde o ülkenin otoriteleri bizden yardım
isterse ki bazı ülkelerde istiyorlar, o yardım kendilerine nasıl verilir, nasıl bir kurumsallaşma içinde
bu destek sürdürülebilir, onun arayışı içerisinde bu çalışmalar yapılmıştır. Bunun da en uygun yönteminin sivil bir yapılanma, bir vakıf yapılanması olduğu, devletin de bu yapılanmaya eskiden olduğu
gibi destek olması.
‘Mümkün olan en kısa zamanda yurt dışındaki eğitim kurumlarının gerçekten sadece eğitim veren kurumlar haline gelmesi için ne mümkünse yapacağız. Aşağı yukarı 150’yi aşkın ülkedeki kurumlardan söz ediyoruz. Değişik isimler altında açılmış okulları düşünürsek bunların bazıları yerel bir sivil
toplum örgütü görüntüsü altında açılmıştır. Bazıları bir ticari kuruluş statüsünde açılmıştır. Bazıları
o ülkenin yetkili makamlarının izniyle dolayısıyla o ülkenim eğitim otoritesine bağlı olarak açılmıştır.
Her birinin açılış ve kapanış veya dönüştürülmesi o ülkelerin mevzuatına göre yapılacak demektir.
‘Burada bizim üzerinde yüzde 100 tasarruf yetkimiz olan okullar elçiliğimize bağlı olan okullardır. Bakanlar Kurulu’nda yaptığımız sunumda Türkiye’nin yurt dışındaki bütün eğitim hizmetlerine
yapacağı katkının bir vakıf bünyesinde yapılmasının daha uygun olacağı görüşü ön plana çıktı. Farklı
statüdeki okullar ve farklı mevzuatlara yönelik bir çalışma yapılacağı için değişik ülkelerde her biri
farklı mevzuatı olan ülkelere götürülmesine ilişkin düzenlemelerin de sivil bir yapılanma içerisinde
olmasının daha makul olacağı görüşü ağır bastı.”112
Gülen, Üzeyir Garih ilişkileri hep dikkat çekti. Bu ilişkilere dair ilginç bilgiler paylaşmadan önce,
Garih’in ailesi tarafından onun anısına yazılan bir kitaptan bir hatırayı aktaralım. Üzeyir Garih’le ilgili
eşi Lili ve çocukları Dalia Garih Herzikowitz ile İzzet Garih tarafından yayınlanan bu kitap, ünlü sanayicinin pek bilinmeyen sırlarını günışığına çıkarıyor. ‘Dr. Üzeyir Garih’ adlı kitapta anlatılan anılarında Garih’in yüreğini hoplatan bir davet yer alıyor: “Yıl 1958... Bir cumartesi akşamı iki polis gelmiş
evime. Akşam hanım dedi ki: ‘Biri sivil iki polis gelecek.’ Ertesi akşam biri sivil iki polis geldi. Dediler
ki, ‘Yarın sabah saat 07.00’de sizi Ankara’ya götüreceğiz.’, ‘Niçin?’ Cevap vermediler... Ertesi sabah
07.00’da hazır oldum. Hava meydanına götürdüler. Alana iner inmez ‘Haydi seni Merkez Bankası’na
götürüyoruz’ dediler. Pazar günü olmasına rağmen Merkez Bankası’nın arka kapısından beni toplantı
odasına götürdüler. İçeriye 5-6 kişi girdi. Bunlardan birini tanıyordum. Vehbi Ekesan, kendisi Maliye
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı’ydı. Bunları görünce rahatladım, başlarındaki şahıs da kendini tanıttı.
‘Ben Tan Doğan, Merkez Bankası Guvernörüyüm. Bizim banknot matbaamız var ama para basamıyoruz. Çünkü ısıtma kliması uygun çalışmıyor, renkler üst üste kayıyor. Sayın Başbakanımız Adnan
Menderes Bey talimat verdi, (Bu matbaa çalışacak ve para da basılacak.) Bu arada bizim dövizimiz
de çok kıt. Bu işi sizin yapacağınızı Sümerbank’tan öğrendim. Ardından beni bir araba ile Merkez
Bankası’nın matbaasına götürdüler.”113
Fetullah Gülen’in Yahudi ve masonlarla olan sıkı fıkı ilişkisi hep hayranı olduğu ‘diyalog’ çerçevesinde ele alındı. Onun ‘hoşgörü’ diye diline pelesenk ettiği büyülü bir kelimesi vardı.
Dikkatli olanlar ‘hoşgörü’nün odağına hep Yahudilerin, masonların, Siyonistlerin, ya da onlara
yataklık yapanların orurtulduğunu görüyorlardı. Aslında onun ‘dinler arası diyalog’ diye tutturduğu
şeyin, Siyonizmin ‘tek din, tek devlet’ projesinden başka bir şey olmadığı da biliniyordu. Ama Gülen
112 http://www.dogruhaber.com.tr/haber/160870-bakan-nabi-avci-gulen-okullari-icin-ne-dedi/
113 http://www.yenisafak.com/arsiv/2002/agustos/27/g7.html
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bu iki büyülü kelimeyle kitleleri etkilemeyi hiçbir zaman elinden bırakmadı.Bülent Pakman, 2010
yılında yazdığı bir makalede, Gülen’in Siyonistlerle, Yahudilerle, Moon tarikatıyla ilişkilerini, okullarının kimler tarafından nasıl desteklendiğini bütün ayrıntılarıyla yazıyor. O makaleden bazı bölümler:
Üzeyir Garih’in samimi ilişkiler içerisine girdiği İslamî cemaat mensubu kişiler arasında yer alan
isimlerden birisi de Fetullah Gülen’di. Dinlerarası Diyalog Türkiye’de gelişirken Gülen, Türkiye’de ‘dinlerarası diyalog’ projesinin önderlerinden biri haline geliyor. ‘Dinlerarası diyalog’un bir başka hararetli savunucusu ve yürütücü eş başkanı da Üzeyir Garih.
Dinlerarası Diyalog deyince önce bunun piri, “Babil’den dünyaya dağılmak için yayılan ırklar sanki Allah’a hizmet için Amerika’da buluşuyor ve en özgür demokrat koşullar içinde birleşiyor” diyen,
Yahudilerle ilgili çok olumlu düşüncelerin sahibi Arusi Şeyhi Ömer Fevzi Mardin akla geliyor. Ömer
Fevzi Mardin, Küçük Hüseyin Efendi’nin halefiydi. Üzeyir Garih’in babası da Hüseyin Efendi’nin müridiydi. Üzeyir Garih en az ayda bir kez cumartesileri bu Hüseyin Efendi’nin mezarını ziyaret ediyordu.
Üzeyir Garih ve Ömer Fevzi Mardin’in ortak yanları Küçük Hüseyin Efendi’den başlıyor ve ‘dinlerarası
diyalog’da devam ediyor.
Yahudi asıllı yazar Rıfat N. Bali’nin deyimiyle Musevi Cemaati’nin akil adamlarından olan Garih,
Fetullah Gülen’le köprü kuran ilk azınlık mensubuydu. Garih’in kurduğu köprü kısa sürede sonuç
veriyor, Gülen’in desteğiyle gerçekleştirilen etkinliklerde de hem üç büyük dinin temsilcileri hem
de farklı siyasal görüşlere sahip aydınlar ilk kez bir araya geliyorlardı. Musevi Cemaati’nin ‘diyalog’
çabalarına nasıl baktığı Türkiye Musevi Cemaati Onursal Başkanı Bensiyon Pinto’nun, Ramazan Bayramı münasebetiyle 9 Ocak 2000’de Zaman gazetesine verdiği mesajda ifade ediliyordu. Pinto, Fetullah Gülen’in diyalog projesine atıfta bulunarak, “Hocaefendi, yaptığı ‘diyalog’ çalışmaları ile bizleri
bir kez daha keşfetti. Hocaefendi, sadece Müslümanlar ile diğer dinler arasında değil, Musevilerin,
Hristiyanların, Süryanilerin, Katoliklerin bütün dinlerin arasında da bir kaynaşma süreci başlattı. Şimdilerde dinler arasında dostluk ve uzlaşma mesajları vermek kolaylaştı. Ama önemli olan ilk adımı
atacak cesareti göstermekti.” şeklinde konuşuyor. Bu arada ekleleyim, Pinto mason.
Gülenin Diyalogunun destekçilerinden Jack Kamhi’de şunları söylüyor: “Fetullah Hoca, ecdatlarına yakışır güzel bir şekilde, onların yolunda. Türkler, asırlar boyunca bütün insanlara sevgi ve saygı
göstermişlerdir. Ne din savaşı ne baskı; gittikleri yerlerde tersine, insanları hürriyetlerine kavuşturmuşlardır. Geçenlerde Macaristan’a gittim, hep Türkleri methediyorlar. Romanya’ya gittim, yine aynı
sevgiyle karşılıyorlar. Fetullah Gülen Hoca’nın ‘hoşgörü’ girişimini epey zamandır izliyorum ve bunu
alkışlıyorum. Bu gün, toplumumuzun bu güzel değerlerini, dünyaya layık olduğu gibi tanıtabiliyoruz.
Başka yerlerde yaşanmış büyük felaketler, Almanya’da olmuş olaylar binlerce sene silinmeyecek.
İkide bir gündeme geliyor, tarihte hiçbir şey silinmez. Fetullah Gülen’in hareketleri alkışlanabilecek
bir girişimdir. İlave edeyim ki, eğer o hoşgörüyü ecdatlarım, Osmanlı’dan ve Türkiye’den görmeseydi,
bu gün hayatta olmazdım.”
Fetullah Gülen, Garih’i özel ofisinde ziyaret ediyor, iki insan pek çok konuda karşılıklı fikir teatisinde bulunuyor, birbirlerine hediye veriyorlardı. Gülen amber tesbih, ipek halı; Garih ise, tarihi
kandil hat eserleri veriyordu. Garih, Fetullah Gülen’in ziyaretinden etkilenerek Gülen’e yazdığı mektupta hislerini şöyle dile getiriyordu: “Fetullah Gülen Hocaefendi Hazretleri, iş yerimizde bizleri ziyaret etmek lütfunda bulunmuş olmanızdan dolayı şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkürlerimi arz
etmeyi borç bilirim. Uğurlu kademli olduğuna gönülden inandığım teşrifleriniz sırasında sarf etmiş
olduğunuz veciz cümleler bizleri düşündürmüş ve zihinlerimizde yeni ufuklar açmıştır. Lütfettiğiniz
ve Ulu Tanrı’nın ismi ile veciz deyimleri ihtiva eden güzel tablo, çalışma odamın duvarını süslemektedir. Ayrıca armağan ettiğiniz çok değerli amber tesbih ve nadide ipek halıyı bir hâtıranız olarak aile
ocağımızda muhafaza edeceğim. Bu nazik ve anlamlı jestinizden dolayı ayrıca şükranlarımı arz ederim. Yüce Peygamberimizin ‘Hediyeleşiniz, muhabbeti arttırır.’ deyiminden hareketle zatiâlilerinize
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sunduğum, 1500 yıllık Orta Doğu’nun kutsal topraklarında yapılan kazılarda çıkan orijinal bir kandil
ile, Merhum Tunca üstadımızın bir hat eserini sizlere olan saygımızın ve sevgimizin ifadesi olarak
lütfen kabul buyurmanızı istirham eder, emirlerinize intizâren en derin saygılarımı sunarım. Üzeyir
Garih.”114
Garih’in Fetullah Gülen’i sık sık ziyaret ettiği ve FETÖ’nün faaliyetlerine katıldığına da dikkat
çeken Gazeteci Taha Kıvanç (yani, Fehmi Koru), Garih için “Benim de aralarında bulunduğum gruplara Türkiye sınırları dışındaki okul faaliyetlerinin ne kadar muhteşem olduğunu anlatırken çok dinlemişimdir kendisini...” diyor. Gerçekten Üzeyir Garih, Gülen’e yakınlık duyan iş adamlarının Türki
Cumhuriyetlerde kurdukları özel Türk okullarının da destekçileri arasındaydı. Ne kadar doğrudur
bilinmez, ama benzer okulların İsrail’de de kurulması için kollarını sıvadığı rivayet ediliyordu. Hatta
Garih, Moskova’da açılan bir okulun da finansörlerindendi. Fetullah Gülen’e göre onun bu yardımını
ne cemiyet ne de cemaat çerçevesine oturtmak mümkün değildi. Kimilerine göre ise bunu Rusya
Federasyonu ve Orta Asya’daki yatırımlarını güvence altına almak için yapmıştı. Garih bu konuda
şunları ekliyor: “Ulu Tanrı, insanı adeta biyolojik bir bilgisayar olarak yaratmış, içine psikolojik bir
program yapmış; bu da saldırganlık, savunma, hırs ve bencillik esası üzerine kurulmuştur. Fakat bunu
düzeltecek olan eğitim, din ve imandır. Öyle zannediyorum ki, insan sevgisi, Allah sevgisi, insanın bu
duygularını bir yerde yatıştıracak. Bu ancak eğitimle mümkün olabilir. Eğitime önem veren Fetullah
Gülen Hoca’ma özellikle teşekkür etmek istiyorum.”
İlişkileri Gülen ABD’ye gidip orada yaşamaya başladığında da sürüyor. Fetullah Gülen Amerika’ya
gitmesinden sonra da Garih ile mektuplaşmaya devam etti. Cinayetten sonra Zaman gazetesinde
taziye mesajı yayınlayan Fetullah Gülen, Garih ile mektuplaşmalarından da söz ediyordu: ‘Beşeri
münasebetlerinde sıcak, zaman zaman mektuplaşmalarımızda Peygamber Efendimizden ‘Peygamberimiz’ şeklinde bahsedecek ölçüde inanç izhar eden ve başka inançlara saygılı, kıymetli dost Üzeyir
Garih. Beynelmilel şöhrette başarılı bir işadamımızı ve bir dostu kaybetmenin üzüntüsü içinde, başta
ailesi olmak üzere, yakın dostu ve Alarko Şirketler Topluluğu Eş Başkanı Sayın İshak Alaton Beyefendi’ye ve bütün topluluk mensuplarına taziyelerimi arz ile, ülkemizin artık bir istikrar, barış, huzur,
sükun ve refah ülkesi haline gelmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim. M. Fetullah Gülen.’115
FETÖ/PDY’ye ait Zaman gazetesi, 1996 da İstanbul’da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nca düzenlenen hoşgörü konferansı hakkında şunları yazıyor:
“Vatikan İstanbul Temsilcisi Georges Morovitch, Katolik Cemaati Ruhani Lideri Kati Pelatre, Türkiye
Protestan Prespiteryan Cemaati Sözcüsü İsa Karataş ve Yunanistan Başkonsolosu Fotis Ksidas’ın da
katıldığı konferans çok renkli bir mozayik meydana getirirken konuşmacıların hoşgörü yüklü sözleri
büyük takdir topladı. Üzeyir Garih’in ‘Şu anda burada insanların birbirlerini sevmeleri ve birbirleriyle
ilişki kurmaları için adeta eğitim yapılıyor.’, Patrik Bartholomeos’un ‘Fetullah Gülen Hoca’mızla birbirimizi çok seviyoruz. O hepimiz için barışın, hoşgörünün ve insanlık için muteber olan değerlerin bir
timsalidir.’ ve Fetullah Gülen Hocaefendi’nin ‘Birbirimizi kendi içimizde kabul edemedik o yüzden de
kendi cennetimizi kaybettik’ sözleri buluşma noktasını işaret ediyordu.”
Garih’in diyalog ve uzlaşma konularındaki tutumunu yurt dışında katıldığı çok önemli toplantılarda dile getirdiğini belirten FETÖ/PDY’nin Zaman gazetesinden Ali H. Aslan, Garih’in Türk-Amerikan
ilişkilerinin geliştirilmesini amaçlayan Washington’daki Amerikan Türk Konseyi (ATC)’nin yıllık toplantılarını hiç kaçırmadığını belirtiyordu. Aslan, Garih’in salon toplantıları kadar sokakların nabzını
da çok iyi tuttuğunu vurguluyordu. Garih’in Washington’un en belalı sayılan semtlerinde tek başına
dolaştığına tanık olduğunu belirten Aslan, “Nabız tutmadaki bu mahareti nedeniyledir ki Dr. Üzeyir
114 https://bpakman.wordpress.com/2010/04/17/uzeyir-garih-Fetullah-gulen-ve-dinler-arasi-diyalog/
115 https://bpakman.wordpress.com
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Garih, Türkiye’de kendini aydın zanneden bir çoklarının göremediklerini görmüş, ülke barış ve refahı
için yapılması gerekenleri büyük oranda kavramıştı. Eğitimsiz bir milletin asla yükselemeyeceğini bildiğinden, eğitim sevdalılarının kervanına katılmıştı. Fetullah Gülen’in fikri teşvikleriyle Anadolu’nun
bağrından çıkıp dünyaya yayılan büyük eğitim seferberliğini de vefayla destekleyenlerden biri olmuştu. Diplomalı kara cahillerin en çirkin saldırılarını yaptığı dönemlerde dahi o, aydınlanma sevdasına
ihanet etmemişti. Geçen sene Harvard’da yaptığı bir konuşmasını dinleyen bir dostum, hiç de o türlü
konuşmaya mecbur olmadığı bir ortamda, bu eğitim gönüllülerinin hakkını nasıl teslim ettiğini anlatmıştı bana.” diyordu. Aslan’ın bu konudaki son sözleri de ilginçti:
“Üzeyir Bey’in vefatı sadece bizler değil, ön saflarında bulunduğu uluslararası Musevi lobisi için
de büyük bir kayıp. Dünyaya yön veren etkili çevrelere Türkiye’yi en geniş açılı ve tutarlı perspektiften sunanlardan biri olan Garih’in yeri kolay doldurulamaz.”116
FETÖ/PDY’den bir başka isim Hüseyin Gülerce 30 Ağustos 2001 tarihli Zaman gazetesinde Üzeyir
Garih’in 28 Ağustos 2001 tarihinde Neve Şalom Sinagogu’nda yapılan dinî töreni ile ilgili olarak “…
Demek ki diyalog ve onun temsilcileri çok önemliydi. Üzeyir Garih ismi dışında acaba başka kaç kişi
bizi bu mabede getirebilirdi? Sayıları yüzü bulan Müslümanlar olarak bir sinagogun içindeki duruşumuzla kabullendiğimiz acaba neydi? Anlattığımız, anlatmak istediğimiz neydi? Fark ettiğimiz ikinci
tablo, bu Musevi mabedinin içinde bir ‘dinlerarası diyalog’ sergileniyordu. Hahambaşı David Aseo,
Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, Vatikan temsilcisi Georges Marovitch, Türkiye Ermenileri
Patriği 2. Mesrob Mutafyan, İstanbul Müftüsü Necati Tayyar Taş aynı mabedin çatısı altındaydılar.
Bu iki tablonun canlı yayında enfes yorumlarla bütün dünyaya gösterilmesini ne kadar çok istedim
bilemezsiniz.” Gülerce yazısında Fetullah Gülen’in de bu tablonun oluşmasında önemli bir payının
bulunduğunu vurgulamadan geçemiyordu: “Neve Şalom Sinagogu’nda, iki diyalog tablosunu seyrederken gözüm hep Sayın Gülen’i aradı. Cesur adımları, ne güzel buluşmalara sebep oluyordu.”117
Aksiyon dergisi 01.09.2001 tarihli sayısında ‘İyi Bilirdik’ başlığı altında Garih için şunları yazıyor:
‘Boğaziçi Köprüsü’nün altındaki 4 katlı Alarko Holding binası Üzeyir Garih için çok önemliydi. Garih’le
yaptığımız görüşmelerde bu binanın şirketlerinin yükseliş dönemlerine şahitlik ettiğini söylüyordu
ve özel bir duygusunu da paylaşıyordu: “Bu binanın balkonunda Fetullah Gülen ile kahvaltı yaptım.
Ve bu benim için inanılmaz bir onurdur. İnanması zor ama ben benim bu binayı, bu balkonu hatta
bu masayı sevmemde bu kahvaltıda edindiğim tarifi zor duyguların da etkisi vardır.” Duvardaki tablo
ve yerdeki küçük halıyı gösterirken heyecanlanan Üzeyir Garih, “Ben bunları değer verdiğim gönül
insanı Fetullah Gülen’den aldım. Ve görüyorsun ki, odamın en nadide eşyaları onlar...” diyordu.
Toplantılarda karşılaştığımızda ise, “Hocaefendiyle geçen ay telefonlaştık, sağlığı iyi’ ya da “Dua
etmeliyiz, Hocaefendi’nin şekeri yükselmiş.” diyor ve Amerika’ya gidip Fetullah Gülen’i ziyaret edememesine hayıflanıyordu. Muhafazakâr kesimin kasetlerle suçlandığı bir dönemde, herkesin aksine Fetullah Gülen’e destek çıkması, Büyük Ada’daki ruhban okulu konusunda devlet ricalinin daha
anlayışlı olmasını istemesi ile gönlündeki engin hoşgörünün samimiyetini de ispatlıyordu Musevi İş
adamı Üzeyir Garih!118
Gülen’in Masonlukla ilgili düşüncelerini Fatih Altaylı anlatıyor: “Yıllar önce Gülen ile sohbet
ederken amaçlarını anlattı. Sizin anlattıklarınıza çok benziyor. Dinlerin kardeşliği konusunda bir takım yaklaşımları var. O bunları anlatınca ben de döndüm ‘Size neo İslamik mason diyebilir miyiz?’
dedim. ‘Masonlukla ilgili benzer fikirler var’ dedim. Fetullah Gülen bana döndü dedi ki ‘Masonluk
kötü bir şey değildir. Tabi ki diyebilirsiniz.’ dedi. Çok şaşırdım.’
116 www.zaman.com.tr
117 zaman.com.tr (Hüseyin Güleece)
118 Aksiyon Dergisi 01.09.2001 tarihli sayısı
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‘Dinler arası diyalog’un önemli bir ayağı olan Moon Tarikatı’nın Türkiye halifesi olarak bilinen
Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Sekreterlerinden Kasım Gülek, Gülen’le çok samimi ayrıca Gülen’i Morton Abramowitz’e tanıştıran kişi. Gülek öldüğünde cenaze namazını Gülen kıldırıyor. Gülen,
1992 yılında ABD’ye gittiğinde, Kasım Gülek’in Amerikan Ordusu’nda albay olarak görev yapan, daha
sonra şüpheli bir şekilde ölen baldızı Aylin Rodomisli (Adı Aylin romanında anlatılan kişi) aracılığıyla
Pentagon ve CIA ile ilişkiye geçtiğini bizzat kendisi anlatıyor. Kasım Gülek’in kızı Tayyibe Gülek, daha
sonra DSP’den Adana milletvekili seçiliyor. Tayyibe Hanım’ı Fetullah Gülen’in Pentagon’la ilişikini
kuran teyzesi Aylin yetiştiriyor. Morton Abramowitz ise
Körfez Savaşı sırasında ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve ABD’nin önde gelen think-tank yani düşünce üretim kuruluşu olan Carnegie Vakfı’nın eski Başkanı. 1996 yılında CIA Başkanlığına aday gösterilen Abramowitz adından anlaşılacağı gibi Yahudi olmasının ötesinde ABD’nin en faal gruplarından Yahudi Lobisi’nin de önde gelen isimlerinden. Moon tarikatı ile Fetullah Gülen’i birleştiren bir
diğer isim Gladyo’nun tetikçisi Abdullah Çatlı. Çatlı, 1981 yılında Moon Tarikatına ait olan Dünya Anti
Komünist Ligi’nin toplantısına katılıyor. 1992’de Gülen’i ABD’de havaalanında karşılayan da Abdullah
Çatlı. Zamanla Moon tarikatının sahibi olduğu Washington Times gazetesi ile Fetullah Gülen’in Türkiye’de yayınlanan Zaman gazetesi arasında sıkı bir iş birliği oluşuyor.
Fetullah Gülen Şubat 1998’de Vatikan’da Papa II. Jean Paul ile görüşüyor. Bu görüşmeyi ADL Anti
Defamation League (Ayrımcılıkla ve İnkarla Mücadele Birliği), Moon tarikatı ve Morton Abramowitz
ayarlıyor. Fetullah Gülen 8 Şubat 1998 günü Vatikan’a hareketinden önce yaptığı açıklamada, “Birkaç
ay önce Abramowitz cenaplarının yardımıyla bu buluşma gerçekleşti” diyor. ADL anti-semitizimle,
Yahudi karşıtlığıyla mücadele eden ABD’nin etkili Yahudi kuruluşu. ADL herhangi bir örgüt değil.
Bush zamanında Amerika’yı yöneten yeni muhafazakar kadroları hemen hemen elinde tutan bir
örgüt. Örneğin, ABD’nin eski Savunma Bakanı Yardımcısı, Karanlıklar Prensi ünvanlı Richard Perle
bu örgütün üyesi. Morton Abramowitz, Graham Fuller gibi adları CIA ile bağlantılı olan isimler de
ADL’nin teorisyenleri arasında bulunuyor.119
Bu görüşmeden önce Mart 1998’de 55 Yahudi örgütünü temsil eden Conference of Presidents
of Major American Jewish Organizations yani Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Birliği Türkiye’yi
ziyaret ediyor, onları temsilen Jacob Stein, Kenneth Jacobson ve Leon Levy, Fetullah Gülen ile görüşüyor.
FETÖ/PDY’nin Zaman gazetesi Yahudilerin kendilerine desteğine ilişkin 10 Mart 1998’de bakın
neler yazıyor: “3 gündür Türkiye de bulunan Yahudi Liderler Heyeti, Başbakan Yılmaz, Orgeneral
Çevik Bir, TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fetullah Gülen ile görüştü. 55 Yahudi örgütünü temsilen Türkiye’de bulunan 59 kişilik (AYÖBK) Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları
Konferansı Heyeti, Fetullah Gülen’in Türkiye deki ve yurtdışındaki çabalarını önümüzdeki yüzyılın
barış asrı olması açısından önemsediklerini ve sözkonusu projeye büyük ilgi duyduklarını belirttiler.
Görüşmede; Gülen’in, ABD’nin en etkili Yahudi Lobisi olan ADL’nin (Anti Defamation League) teklifiyle hazırladığı ‘hoşgörü’ ve ‘diyalog’la ilgili kitap da gündeme geldi. Gülen, İngilizce olarak hazırlanan
kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, bittiğinde insanların hizmetine sunacağını söyledi. Kitap, ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacak.”
Moon tarikatı ile Fetullah teşkilatı arasındaki örgütlenme modellerindeki Siyonist ilişkilerin yanında en önemli benzerlik birinin Mesihliğe, diğerinin ise İslam temsilciliğine ve Mehdiliğe soyunmaları olarak gösteriliyor. Her ikisinin ABD’deki ortak organizasyonlarından bir başkası da siyonist CSIS
(Center for Strategic and International Studies - Stratejik ve Uluslararası Etüdler Merkezi) kuruluşu.
CSIS 1962’de Georgetown Üniversitesi’nde kuruldu. Amerikan devletine ve özellikle petrol ve silah
119 https://bpakman.wordpress.com/inanc-dunyasi/dinler-arasi-diyalog/ilimli-islami-fethullah-gulen-hazirladi/garih-gulen-ve-diyalog/
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şirketlerine hizmet veriyor. Dış ülke yöneticileriyle, bürokratlarıyla, Amerikan çıkarlarına dolaylı ya
da dolaysız hizmet verecek akademisyenlerle bağlar kuran CSIS, bir devlet kurumuyken, Yeni Dünya
Düzeni’ne uyum sağlamak üzere şirkete dönüştürüldü. CSIS, Orta Doğu petropolitik araştırmalarıyla
da dikkat çekiyor. Orta Doğu bölümünün içinde Türkiye’ye de ayrı bir bölüm açılıyor. CSIS Türkiye
Projesi Direktörü Bülent Alirıza, Türkiye Uzmanı Seda Çiftçi. Moon Tarikatının PWPA (Proffesors World Peace Academy /Profesörler Dünya Barış Aka- demisi) kuruluşunun ilk başkanı olan ve yukarıda
adı geçen Kasım Gülek’in kızı Harvard mezunu DSP eski milletvekili ve Ecevit’in ABD gezilerinde en
büyük yardımcısı, 2002 yılında Kıbrıs’dan sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Tayyibe Gülek CSIS komitelerinde görev alıyor.120
Üzeyir Garih öldürülmeden kısa bir süre önce gerçekleşen bir başka ‘dinlerarası diyalog’ etkinliği
de 26-27 Nisan 2001 tarihlerinde, Georgetown Üniversitesi’nde CMCU (Center for Muslim-Christian Understanding – Müslüman Hristiyan Anlayışı Merkezi) düzenlenen ‘F. Gülen: The man and his
movement’ (Bir adam ve onun hareketi) konferansı. Bu toplantı katılımcıları arasında Arap, Yahudi,
Vatikan temsilcileri yanında Alan Makowski, Graham Fuller, George Harris gibi ABD istihbaratçıları
da dikkat çekiyor.
CIA eski Başkan Yardımcısı, CIA İstasyon Şefi Graham Fuller, ‘Gülen hareketi’nin CIA ve Masonlar tarafından desteklendiğinin önemli kanıtı. Fuller, Fetullah Gülen’in ABD’deki yeşil kart başvuru sürecinde birdenbire ortaya çıkıp Gülen’in Amerika için bir güvenlik tehdidi veya radikal bir
güç olduğuna inanmadığını anlatan bir mektup yazarak, yani bir anlamda teminat/kefalet mektubu
vererek Gülen’in ABD’de kalmasını sağlayan kişi ve de Mason. Fuller: “Kemalizm bitti; dünyadaki
bütün liderler gibi o da sonsuza dek yaşayacak bir ürün veremedi. Oysa İncil ve Kur’ân hâlâ veriyor.
Bu nedenle, kendisine entelektüel güven duyan Türkiye, İslam’ın günlük yaşamdaki yerini almasını
yeniden düşünmelidir.” diyerek ‘ılımlı İslam-diyalog’ yaratıcılığını çok güzel ele veriyor. Graham Fuller ‘Siyasal İslam’ın Geleceği’ adlı kitabında (Sayfa 220-223) Gülen’e övgülere devam ediyor:
“Bu hareket, halen Fetullah Gülen’in liderlik ettiği en geniş ve en etkili kanadın adına izafeten
çoğunlukla Gülen hareketi veya Fetullahçılar (Fetullah takipçileri) olarak anılmaktadır. ‘Nur hareketi’
yetmiş yıldan fazla bir süredir sahnededir, şu anda Türkiye’deki en geniş organize dini harekettir,
dünyada da en genişlerinden biridir. Gülen özellikle ‘hareket’in enerjisinin büyük bir kısmını, niteliği
itibariyle hemen hemen evrenselci ve geniş manevi öğretilere dayalı olarak İslama modernist bir bakışta yaklaşacak okulların açılması ve çalışma gruplarının kurulması da dahil, eğitimle ilgili çabalara
yöneltmektedir.
Türkiye’de 236 ilk ve ortaokul, özellikle eski Sovyet blokuna dahil ülkelerde olmak üzere dışarıda
280 okul açmış olduğu, buralarda İngilizce ve Türkçe kaliteli seküler eğitim verildiği bildirilmektedir.
200 dolayında dini vakıf ve 211 ticari şirket bu faaliyetleri finansal olarak desteklemektedir.”
Üzeyir Garih’in Gülen desteğini ölümünden sonra yine bir başka Yahudi-Mason olan Soros hayranı İshak Alaton sürdürüyor. Alaton, Gülen karşıtı bir kişiye telefon ederek kahve içmeye şirketine
davet ediyor ve “Fetullah Gülen konusunda ön yargılısın, sizi tanıştırmak isterim.” diyor. Alaton’un,
Gülen okullarının Rusya’da ve Türkmenistan’da açılması ve açık tutulması konusundaki politik sorunları çözmede yardımcı olduğu da biliniyor. Alaton, Gülen’in ABD’de kalabilmesi için kefalet sağlayan Fuller için de aracılık yapmış. Yani Alaton da Gülen konusunda, Garih gibi, aracılık yapacak bir
‘adanmışlık’ duygusu içinde. Yahudi ve masonların FETÖ’ye desteği saymayacak kadar fazla. Örneğin
Gülen Ankara 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılanırken avukatı olan Çetin Özek 33.
dereceden mason.121
120 http://turkcutoplumcu.org/component/option,com_tag/tag,yazar/
121 https://bpakman.wordpress.com/2010/04/17/uzeyir-garih-Fetullah-gulen-ve-dinler-arasi-diyalog/
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Gülen’in İsrail’e ve Siyonistlere olan sempatisi sır değil. Özellikle 1991 yılındaki Körfez Harbi’nden beri onun bu sevgisi kamuoyu nezdinde sık sık gündeme geldi. Gülen, zaman zaman doğrudan
adını vererek, zaman zaman da ‘güneydeki ülke’ diyerek tercihini hep İsrail’den yana kullandı. Gülen’in Yahudilerle hem ideoloji birlikteliği (dinlerarsı diyalog projesinde olduğu gibi) hem de bütün
ülkelerde bir istihbarat üssü haline gelen okullarına sağladığı desteklerle finansal birlikteliği söz konusu.

Para, okullara nerelerden geliyor?
Takvim gazetesinden Ergün Diler, Siyonistlerin ilginç para trafiğini sorgulayan bir yazı yazıyor.
Fetullah Gülen’in de adının geçtiği ve kurduğu okullara paraların nerelerden, kimler tarafından, nasıl
aktarıldığının anlatıldığı makalede Diler, şunları söylüyordu:
“Çok değer verdiğim bir dostum aradı. ‘Sana ilginç şeyler anlatacağım’ dedi. Böyle yapmazdı.
Bin düşünür bir konuşurdu. Şaşırmıştım. Haliyle heyecanlandım... Önemli olmasa aramazdı. Konuya
girmek istedim. Sorularla durdurdu. Sonra öyle ipuçları verdi ki bambaşka bir yerde kendimi buldum.
Ara sıra böyle yapardı. Aldı beni buralardan uzaklara götürdü... Burnumuzun dibinde yaşanan bir
olayın nasıl da küresel anlam taşıdığını bir kez daha gördüm... İpuçlarından giderek ulaştığım noktayı
sizlerle paylaşayım... Dünyaca tanınan bir bankerdi. Monte Carlo’daki evinin kundaklanması sonucu
öldürüldü. Olay çok ama çok ilginçti. Edmond Safra, 1932 doğumluydu. Lübnanlı bir Yahudi’ydi.”
Arap-İsrail savaşı öncesi kurduğu Intrabank ile önce Araplar’ın, sonra da Pakistan ve Hindistan’ın
paralarını işletti. Tek adres oldu. En zengin aileler Safra’dan vazgeçmiyordu! Sonra Safra’nın İsrail
ajanı olduğu ortaya çıktı. Araplar hemen bankalara koştu. Paralarını çekti. Bunun üzerine Safra Cenevre’ye kaçtı. Çeşitli bankaların ortağı ve gizli sahibiydi.
Çok daha zengin oldu. Beyaz Saray, Kremlin, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan, Hindistan ve Singapur gibi finans merkezlerinde büyük şöhrete sahipti... Safra ne zaman öldürüldü? 1999’da! Peki
neden Safra’yı yazdım? Nedeni var! FETÖ/PDY’ye geleceğim... Safra’dan iki yıl sonra Üzeyir Garih
Eyüp’te bir mezarlıkta öldürüldü. Ya da bir başka yerde öldürülüp cesedi oraya getirildi. Bilemem...
Garih ile Safra arasında bir ilişki var mıydı? Vardı! Garih’in eşinin yeğeni Safra’nın aklıydı. Türkiye ile
ilişkileri o isim kuruyordu. Her şey onun üzerinden gidiyordu. Safra ve Garih’in eşinin yeğeni Türkiye’den çıkan paraların büyük bir bölümünü yönetti. Rakamları kesin olarak bilen yok. Ama çok büyük
miktarda para bunların elinde oyuncaktı. Bilen biliyor ama kimse sesini çıkaramıyordu! Çok önemli
bir kaynak buradan çıkan paranın 10 yılda 500 milyar dolar aştığını söylüyordu! Rakam çok büyük...
Peki çıkan paralar yani Türk işadamlarından toplanan paralar nereye gidiyordu? Bunu bilen var mı?
Çok yok! Gülen’in okullarına... Bu operasyona... Üzeyir Garih de Houston’da bir merkez kurup buradan FETÖ okullarına para akıtıyordu! Ama Safra çok karışık ilişkilerin ortasındaki bir isimdi! Republic
National Bank of New York Safra’nındı. 1998’de FBI ile temasa geçti. İddiaya göre kara para işine
karışan Ruslar’ın isimlerini vermişti. Rusya’nın IMF’den aldığı paraların kendi bankası üzerinden nasıl
yıkandığını anlatmıştı. İşin ucu Kremlin’e kadar uzamıştı.
Hatta Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile kızı Tatyana ve damadı Okulev’in bile adı skandala
karıştı. Yeltsin ailesinin Bank of New York üzerinden dolaylı yollardan para akladığı ve gizli hesapları
bulunduğu iddia edildi. Safra ölmeden iki ay önce “Bende Parkinson var. Yakında bankacılığı tamamen bırakıyorum.” dedi. Sonra iki saldırgan kapıları şifreli olan malikhaneye girdi. Yeni işe başlamış
hizmetçisini vurdu. Görevli yere düşerken alarma bastı. Safra banyoya sığındı. Artık güvendeydi. Kurşun geçirmez bir bölme ile hayatta kalmıştı. Karısının telefonla ulaşıp ‘Tehlike geçti!’ sözüne bile
inanmadı. İtfaiye geldi. Kimseye güvenmediği için banyodan çıkmadı. Kundaklanan evdeki duman
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ölümü oldu! Yanında Filipinli hizmetçisi Vivienne Torrente vardı. O da hayatını kaybetti! Safra Amerikalılar’a kimlerin isimlerini vermişti? Bunu bilen yok.
Türkiye’den kimler vardı? Hangi önemli iş adamları çarkın içindeydi? Kim, ne kadar para vermişti? Para verenler içinde kaç Musevi Türk vardı? Sistemin içindeki Türkler kimlerdi? Kim ne veriyor, ne
alıyordu?.. Bunlar o gün de bugün de konuşulmuyordu!
Sistemi çözmek için parayı bulmak şarttı. Polisi, askeri, bürokratı buluyorduk! Ama parayı ıskalıyorduk. Eğer para bulunmazsa tehlike asla ve kat’a geçmez!
Bakın Gülen 15 Temmuz’dan sonra nerelere çıkıp konuştu? Bir göz atın! Le Monde: Sahibi Serge
Dassault. Le Figaro: Sahibi Serge Dassault. CNN International: Sahibi Ted Turner Al Ghad: Muhammed. Dahlan Financial Times: (Pearson PLC) Der Spiegel: Ortaklarından biri Jakob Augs- tein ‘Yukarıdaki patronlar’ın bir şekilde ortaklık yaptığı bir isim vardı! Kim biliyor musunuz? Edmond de Rothschıld.. Irak’ta BRT Medya vardı. ABD, İngiliz ortaklığıyla ayakta duruyordu... İşgalden sonra kurulurken
Edmond de Rothschild’in orada da payı vardı.
Capital Group Holdings LLC, 2013 yılından itibaren James Rothschild’e bağlandı... James Rothschild de, güvendiği önemli bir ismi Capital Group Holdings LLC. bünyesine kattı. Bu isim Robert J.
Dunn’dı... Bu çok özel bir isimdi. ABD eski Başkanı George W. Bush’a bir dönem danışmanlık yapan
Dunn, önemli şirketlerde görev aldı. Bush ailesinin elinin bulunduğu Carlyle Group’ta üst düzey yöneticilik yapan Dunn, 2013 yılından itibaren Rothschild ailesinin Türkiye, Hindistan ve Polonya operasyonlarından sorumlu!
Ve Dunn 15 Temmuz’dan sonra önemli isimlerle bir araya geldi. Türkiye’de... “15 Temmuz’un
arkasında şunlar şunlar var.” diye dolaşıp durdu! Edmond Safra’nın İsrail ajanı olduğunu kim açıklıyordu? Öldürülmesini kim emrediyordu? Anlamadığım bir şey daha vardı! Dostum sordu, cevap
veremedim. Bilmiyordum çünkü. Soru şuydu: “15 Temmuz’dan sonra firar eden Paşalar neredeydi?”
Bilmediğim için sustum. Gazete haberleri ile cevap verecek değildim... Gülümsedi. “Neredeler biliyor musun?” diye ekledi ve cevabı yapıştırdı: Hepsi İsrail’de... Edmond Safra 1999’da öldürüldü.
Peki Gülen ABD’ye ne zaman gitti? Bu cinayetten birkaç ay önce! Peki para trafiği ne oldu? Kim
paralara hükmetti? Kim kazandı? Galiba doğru sorular bunlar... Ama hiç bilmediğimiz gizli gerçek
ortadayken ekranlar Gülen magaziniyle dolu! Akıllı olmazsak kaybederiz... Anlayalım... Not: Edmond
Safra ve Garih’in eşinin yeğeni aynı zamanda Vatikan’ın parasını da yönetiyordu.122
Gülen’in okul ağı özellikle yurt dışında çok yaygın. Geçmişte Türk devlet adamları tarafın- dan
bu okulların en üst düzeyde desteklendiğine şüphe yoktur. Okulların özellikle Sovyetler’in dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Türki cumhuriyetlerde, Balkanlar’da ve Afrika ülkelerinde yaygınlaşması hep, sürdürülen eğitim projelerinin uluslararası bir proje olduğu tezini gündemde tuttu.
Özellikle Türkçe Olimpiyatlarına yönelik organizasyonlarla milletin etnik damarı okşanıyordu. Kenya’dan, ya da Tanzanya’dan gelmiş Afrikalı bir çocuğun İzmir veya Ankara’da sahne alıp “Üsküdar’a
gider iken aldı da bir yağmur..” diye şarkı söylemesi milletin hoşuna gidiyor, Gülen okulları sayesinde
dilimizin Tanzanya’ya kadar yayıldığı sanılıyordu. Oysa bunların tamamı sahne için hazırlanmış şeylerdi ve bu okullarda dil, Türkçe değil İngilizce’ydi.. Okullara zeki çocuklar seçilerek alınıyordu. Bilinenin aksine burslar, fakir öğrencilere değil, zeki öğrencilere tahsis ediliyordu. Bulundukları ülkenin
devlet adamlarının, sanayicilerinin ve tanınmış simalarının çocuklarını bu okullara çekmek için özel
gayret gösteriliyordu.
Mesela, kanlı darbe girişiminden sonra kurulan araştırma komisyonunun raporuna yansıyan
122 http://www.takvim.com.tr/yazarlar/ergundiler/2016/08/18/paranoya
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bilgilere göre Fetullah Gülen’in talimatıyla ABD Başkanı Barack Obama‘nın akrabalarının çocukları
Kenya‘daki FETÖ okullarında ‘ücretsiz‘ olarak okutulmuştu.
Taslak raporda örgütün, 160 ülkeyi kapsayan ‘dev bir network‘ haline geldiği belirtilerek, Obama döneminde daha da geliştiklerine dikkat çekiliyor. Komisyonun tespitlerine göre son dönemde
özellikle ABD ile ilişkilerine her zamankinden daha fazla önem vermişler. ABD’deki örgüt okullarının
sayısı Obama döneminde hızla artmış ve üst düzey yetkililerle yakın ilişkiler geliştirilmesi için hiçbir
masraftan kaçınılmamış, seçim bağışlarında bulunulmuş.
Komisyonun taslak raporundaki şu ifadeler dikkat çekici: “FETÖ’nün 2007 yılı itibarıyla İstanbul
il imamı olan ve akabinde Kenya Ülke Sorumlusu olarak atanan Ahmet Kara, Barack Obama‘nın başkanlık yemin törenine davet edilen şahıslar arasında yer almıştır. Obama’nın başkan adayı olmasıyla
birlikte, Ahmet Kara’nın Fetullah Gülen’in talimatı doğrultusunda, Obama’nın Kenya’da yaşayan ailesiyle ilgilenmesi, akrabalarının çocuklarını gruba ait okula ücretsiz kabul edilmesi ve aile fertleriyle
iyi ilişkiler tesis etmesinin sonucu olarak Obama’yla da iyi ilişki kurulması sağlanmıştır.”123
Sabah Yazarları Kulübü, Washington’daki Kongre binasında 15 Temmuz darbe girişimi hakkında
geniş katılımlı bir panel düzenliyor. Panele, Hilal Kaplan, Kerem Alkin, Nagehan Alçı ve Saadet Oruç
konuşmacı olarak katılıyorlar. Hilal Kaplan burada yaptığı konuşmada FETÖ‘nün 1970’lerden 2016’ya
kadar devlet organlarına nasıl sızdığını detaylı bir şekilde izleyicilere aktardıktan sonra, FETÖ’nün
önce eğitim sistemine ve Diyanet’e, sonra da ordu ve yargıya girdiğini anlatıyor. Kaplan, bu okulların
Gülen sızmaları için oynadığı rolden uzun uzadıya bahsettikten sonra, bu okullarla oluşturulan imajdan dolayı darbeci Gülen’in Batı basınında ‘barış isteyen iyi bir adam’ gibi gösterildiğini anlatıyor.124
Gülen örgütünün dünyadaki 160 ülkede bulunan okullarıyla ilgili ortaya çıkan gerçekler, örgütün
Türkiye’de başka, dünyada başka bir propaganda yaptığını, FETÖ/PDY’nin resmen ‘Hristiyan misyonerlik örgütü’ gibi çalıştığını gösteriyor.
Afrika’da yaşayan Ahmet Kemal Öncü’nün kamuoyuyla paylaştığı ve FETÖ’nün ileri gelenlerine
de gönderdiği mektupta, Gülen örgütünün yurt dışında okullarında Hristiyanlığı teşvik ettiği, İslam
aleyhinde çalıştığına dair kan dondurucu detaylar yer alıyor.
Yıllardır Vatikan’la dinler arası ‘diyalog’ adı altında projeler yürüten, Hristiyan ve Yahudilere
Müslümanlardan daha fazla hürmet eden Gülen örgütünün, 160 ülkede nasıl faaliyet yürüttüğünün
kodları da o şok mektupta yer alıyor.
Mektupta yer alan bilgilere göre FETÖ/PDY’den birinin şu sözleri şoke edici: “Bakın hocalar, bu
sorunun cevabını Türkiye’de verseydim Türkiye’deki ahmaklar anlayamazdı ama sizin için bir şans ki
Hristiyan bir ülkedesiniz. Böyle gençleri gereksiz yere namaza özendirmeye çalışmayın. Onları Hristiyan olmaya yönlendirin. Bu bir kolaylıktır. Çünkü Hristiyanlıkta namaz yok. Bari Hristiyan olsunlar ki
namaz borcuyla ahirete gitmesinler…”
Ahmet Kemal Öncü, kamuoyuyla da paylaştığı ve Vehbi Vakkasoğlu’na gönderdiği mektubunda,
şunları yazıyor:
“Kıymetli Hocam! Mesaj kutunuz açık olmadığı için buradan yazıyorum size. Sizi hakikaten sever
ve sayarım. Uzun yıllardır da sizi takip eder, tanırım. Bu sebeple bana kulak vereceğinize itimadım
var.
Gördüğüm yaşadığım onlarcasından sadece bir tanesini burada zikretmek istiyorum ve lütfen
123 http://www.hurriyet.com.tr/feto-obamanin-yakinlarini-okullarinda-bedava-okutmus-40316038
124 http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/12/03/sabah-yazarlari-abdde-fetonunicyuzunuanlatti
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yorumunuzu bekliyorum. Çünkü biz sizleri daha farklı tanıdık lakin şimdilerde daha farklı intibalar
uyandırmaktasınız bizde. Kısaca anlatacağım hadise şöyle ki:
‘Güney Afrika’dayım ve bir gün orada Fetullah Hoca Efendi grubunun yaptırdığı camiye gittim.
Hem cumayı orada eda edelim hem de arkadaşlarla selamlaşırız dedim. Camiyi yaptıran yaşlı aksakallı beyefendi ile beraber namazdan sonra caminin yemekhanesine indik. O şehirdeki kolejin öğretmenleri de oradaydı.
‘Uzunca bir masada 10-12 kişi kadardık. Caminin banisi ile yan yana oturduk. Tam karşıma da
70’li yaşlarda Rizeli bir amca oturdu. İstisnasız herkesin hürmet ettiği bir amcaydı. Amerika’dan yeni
gelmiş. Hocaefendiyle sohbet etmiş.
‘Selamını getirdiğini söyledi. FETÖ/PDY’de ileri gelen muhterem bir amca imiş. Masadaki doğal
hiyerarşi gereği o konuşuyor bir büyük olarak herkes ona soruyor o da cevaplıyordu. Öğretmenlerden birisi yeni nesilde namaza karşı gevşeklik gösterenler olduğunda onları namaza nasıl teşvik
edelim diye bir soru yöneltti bu amcaya… Ben de az çok serde hocalık var merak ettim bu mühim
suale nasıl bir cevap gelecek diye…
‘Amca kendinden gayet emin bir şekilde şöyle dedi: -Bakın hocalar, bu sorunun cevabını Türkiye’de verseydim Türkiye’deki ahmaklar anlayamazdı ama sizin için bir şans ki Hristiyan bir ülkedesiniz. Böyle gençleri gereksiz yere namaza özendirmeye çalışmayın. Onları Hristiyan olmaya yönlendirin. Bu bir kolaylıktır. Çünkü Hristiyanlıkta namaz yok. Bari Hristiyan olsunlar ki namaz borcuyla
ahirete gitmesinler.‘Bendeniz şok olmuştum bu sözleri duyunca. Bir misafir olarak genelde bulunduğum mahalde
susmayı tercih eden biri olarak -Nasıl nasıl?- diye hayretle sormaktan kendimi alamadım.
-Nasıl?- dedim.. -Şakamı yapıyorsunuz?‘Konuşan bilge(!) amca Karadenizliydi. Bir an şaka yaptığını düşündüm. Gülümsedim. Ama emin
olmak için bir daha sordum. ‘Amca özür dilerim yanlış anlamadım değil mi; namaz kılmakta zorlananlar Hristiyan mı olsunlar dediniz?’
‘Üstüne basarak ve biraz da bana çıkışarak -Evet!- dedi. ‘Karadeniz şivesiyle - O da Din daa! dedi
ve ilave etti:
‘O da Allah’ın dini değil mi? Ne mahzuru var? Eğer kılamıyorsa namazını geçsin öbür dine en
azından namaz borcu olmaz!’
‘Ben kulaklarıma inanamadım. Hasbünallah!
‘Amca siz Müslüman mısınız? diye sordum kibarca. -Evet- dedi. Yanımdaki, camiyi yaptıran yaşlı
aksakal da beni diziyle dürttü ki konuşmayayım.. Gerçekten şaka gibiydi.
‘Döndüm öğretmenlere seslendim. -Beyler sesiniz niye çıkmıyor, siz müslüman değil misiniz?dedim. Rahatım kaçtı orada. Tansiyonum bir anda yükseldi ve yemeğimi yiyemez hale geldim.
‘Kusura bakmayın beyler sofranızda oturmak bana helal değil dedim ve orayı kibarca terk ettim.
‘Daha sonra bizi orada misafir eden caminin banileri bu meseleye aklımın ermeyeceğini, bir
hikmetinin olduğunu vs. söylemeğe çalıştılar.
‘Kıymetli hocam! Bu yazıyı yazan kardeşiniz ehl-İ ilim olma gayretinde 30 senesini sarf etmiş
İslam’ı öğreten anlatan bir hoca efendi. İtikadımız olan ‘ehl-i sünneti’ yeryüzüne yayma davasında
olan yüce ve pak ‘ehl-i sünnet’ camiasının aciz bir ferdiyiz. (Sizleri de bu ‘ehl-i sünnet’ dairesinde
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olduğunuz kanaatiyle sevdik hep) Yani sözlerimizi avam-ı nasın sözü gibi telakki etmemenizi rica
ediyorum.
Şimdi bu ve bunun gibi daha nice hadiseden bizzat hatıralarımı size aktarabilirim. Yaşadıklarımız, gördüklerimiz öylesine etkileyici ve üzücü şeyler ki umuma şamil olabilecek cinsten…
‘Yurt dışında yaşayan bir kardeşiniz olarak gayri müslimlerle irtibatta olma meselesini gayet rahat anlıyorum. Usulünce onlara yüce dinimizi tebliğ etmeği anlıyor ve tasvip ediyorum. Zaten bizler
de bunu yapmaktayız. Ancak Müslüman gençleri Hristiyanlığa yönlendirme meselesini şiddetle kınıyorum.
‘Hatta ekseriyyeti gayrimüslimlerden oluşan kolej çocuklarına;
‘Sizin Müslüman olmanıza gerek yok, bakın İslam zordur, öğrenmek ve yaşamak kolay değildir,
siz kendi hak dininizde devam edin’ gibi haince, o körpe beyinleri belki de ebediyen hidayetten uzaklaştıran sözleri bizzat gördükçe hiç tahammül edemiyorum.’125

Kürşat Tecel: “Fetullah Gülen’in Yahudi iş adamları ile ilişkisi…”
Kürşat Tecel imzasıyla yayımlanan ve Fetullahçıların faaliyetlerini irdeleyen bir yazıda, Üzeyir
Garih ve İshak Alaton isimleri üzerinde duruluyor ve Fetullah Gülen’in Yahudi iş adamları ile ilişkisine
mercek tutuluyor. 2011 Temmuz’unda yazılan yazıdan bazı bölümler:
Neticede Türk Toplumunda bu ‘cemaat’ üç farklı şekilde yorumlanmıştır.
Birinci gurupta; yapılanlar büyük bir kolektif hizmet faaliyetidir ve o nedenle FETÖ’ye karşı çıkılması laik - Kemalist çizgidekilerin yapacağı bir iştir, yani İslam eşittir cemaat düşüncesi hâkimdir.
Başta muhafazakâr merkez nüfusun büyük kısmı FETÖ/PDY’yi bu şekilde algılamaktadır. Onlar için
namaz kılan, Allah rızası için yaşayan mülayim tiplerdir. Alkol kullanmayan, sigara içmeyen, güvenilir
ve namuslu insanların oluşturduğu hizmet halkasıdır. Başta Türkçe Olimpiyatları olmak üzere, dünyanın envai çeşit ülkesine okullar açarak ‘yüce dilimizi’ cihana tanıttığı için aynı zamanda son yüzyılın
en büyük ‘Türk-İslam’ hareketidir! Bu nedenle Anadolu’da birçok mutaassıp aile, çocuklarını bu örgütün kontrolüne vermek arzusu taşımaktadırlar.
İkinci gruba göre kökten dincidir ve modernliği sahtedir. Fundamentalisttir ve kökten reddedilmesi gerekmektedir. Bu şekilde düşünenler genellikle Sosyal Demokrat ya da Sol gelenekten gelenlerdir. Bunlar açısından FETÖ/PDY oldukça sinsi gizli emeller taşımaktadır, bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, sosyal, hukuk devleti olma özellikleri her zamankinden daha fazla tehdit altındadır.
Birçoğuna göre ‘paralel devlet yapılanması’nın saldırısı ile karşı karşıyadır.
Diğer bir kesim ise; Küreselleşme çabalarının başarıya ulaşması ve ‘Büyük Orta Doğu Projesi’nin
sürdürülebilir olabilmesi için, CIA ile işbirliği yaparak, ‘dinler arası diyalog’ söylemleri ile yeni bir İslam modeli ve yönetim modeli tasarladığı için önüne set çekilmesi gerektiği kanaatindedir. Bu yelpaze de oldukça geniştir. Nakşî ve Kadri gelenekten gelen birçok tarikat ile birlikte Milli Görüş çizgisinde
olanlar, Süleymancılar, Nurcuların bazı kolları ve nihayetinde Türk Milliyetçileri bu yapının kökünün
dışarıda olduğuna inanmaktadırlar. Bu nedenle ABD’nin çıkarları doğrultusunda hareket eden, ihlâslı olmayan ya da ihlâslı görünüme sahip olan emperyalist bir maşa tarafından kontrol edildiği tezi
hâkimdir.
Biz de bu veriler ışığında FETÖ/PDY’nin gelişimi ve icraatları açısından bir değerlendirme yapa125 http://www.medyagundem.com/bu-mektupla-gulen-orgutunun-gercek-yuzunu-gorup-sok-olacaksiniz/
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lım. Başta Fetullah Gülen-Said Nursi ilişkisine bakalım.
Bir tarikatın ya da cemaatin devamında genellikle silsile yolu takip edilir. Ya bizzat şeyhin evladı,
damadı, ya da dizinin dibinde yetişmiş bir müridi Cemin başına geçer. Aynı dönemde sahneye çıkan
cemaatlerin iltihak yolu ile bütünleştiği rastlanılan bir durum değildir. İşte Fetullah Gülen’in en enteresan yanı da budur, çünkü hayatının hiçbir döneminde Said Nursi ile bir arada bulunmamış, hatta
tanışmamıştır.
Fetullah Gülen, Saidi Nursi ile aynı dönemde yaşamasına rağmen telakki etmemiştir. O dönemle ilgili Nur Cemaati’nin önde gelenlerinden Mehmet Kırkıncı’nın anlatımı ile Fetullah Hoca sıkı bir
Turancıdır. Bu konu ile alakalı olarak Fetullah Gülen, Kırkıncı Hoca’ya aynen şöyle söylemektedir:
‘Bediüzzaman zamanında yaşadım ve adını da duydum, Risale-i Nurları da duydum. Ancak her Erzurumlu gibi bizde biraz Turancılık vardı. Onun için Bediüzzaman’ı ziyaret etmedim.
O dönemde çok farklı ideolojilere sahip olan birisinin, daha sonraları Saidi Nursi organizasyonlarından fersah fersah büyük bir ‘Nur Cemaati’ organizasyonunu gerçekleştirmiş olması dikkat çekici
bir husus, bir o kadar da ilginçtir.
Geçmişte Turancı olduğunu söyleyen bir zatın himayesindeki kitle ile ülkücülerin karşı karşıya
gelmesinin nedeni nedir? Şimdi de ona bakalım.
Üzerinde en fazla tartışma yaşanan konulardan birisi de FETÖ/PDY ile ülkücülerin arasındaki
mesafenin kapanamayacak düzeyde açılmış olmasıdır. Geçmişte, 1990’lı yıllara gelindiğinde ülkücüler arasında, cemaatle ilgili olumlu görüş hâkimdir. O yıllarda SSCB parçalanmış, Ülkücülerin esaretten kurtulan Türkler için sevinç gözyaşları döktüğü yıllardır. Rahmetli Türkeş’in olumlu beyanatları da
bu dönemi kapsamaktadır. FETÖ/PYD’nin bağımsızlığını kazanan Türk toplumlarına Anadolu İslam’ını
götürme gayretinde olduğu kanaati ile bir nebze sempati ile bakılmıştır.
FETÖ’ye mesafeli duranlar açısından en büyük veri; şüphesiz Fetullah Gülen’in Papa ile olan
diyalogu ve bunu sağlayanların oluşturduğu soru işaretidir. Ülkemizde birçok büyük başarının ya da
organizasyonun perde arkasında Yahudilerin olduğu düşüncesi hâkimdir. Gülen’in Yahudi iş adamları
ile ilişkisi mercek altına alındığı zaman, bu şehir efsanesi gerçekmiş gibi görünmektedir. İshak Alaton
ve Üzeyir Garih’in Fetullah Gülen ile olan yakın ilişkisini bilmeyen yoktur.
Özellikle Yurt dışı okulların açılması ve faaliyetlerinin devam etmesi noktasında; 2001 yılında
Hüseyin Şeyh Türbesi civarında, Fevzi Çakmak Mezarı yakınında şaşırtıcı bir cinayete kurban giden
Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı, ünlü Yahudi iş adamı Üzeyir Garih’in FETÖ/PYD’de emeği
oldukça büyüktür. Garih’in doksanlı yıllarda, Hürriyet gazetesine vermiş olduğu röportajda FETÖ/
PYD’yi öve öve bitirememesini çok iyi hatırlıyorum. Yurt dışı okullar için hatırı sayılır bir meblağ da
yardım ettiğini aynı mülakatta açıklamıştır.
Üzeyir Garih ve İshak Alaton’un FETÖ’ye yardımları nakdi olmakla kalmamış birçok görüşmenin
gerçekleşmesine de yardımcı olmuştur. Bunların başında Gülen’in Papa ile görüşmesi gelmektedir.
Türkiye’de var olan birçok cemaat ve tarikat mensubunun şiddetle Fetullah Gülen aleyhtarı olmasının nedenlerinin başında, Gülen’in sıklıkla yaptığı ikili görüşmeler vardır. Bunların birisi de Papa
İkinci John Paul’le yaptığı görüşmedir. Bu görüşmede FETÖ’nün en etkin isimlerinden birisi olan Allaattin Kaya’nın Fetullah Gülen’in de olduğu bir ortamda Papa İkinci John Paul’le 9 Şubat 1998’de
buluşmalarında Papa’nın elini öpmesi hadisesidir.
Üzeyir Garih- Fetullah Gülen ve Papa ilişkisine Wikileaks belgelerinde de rastlamak mümkündür.
Belgeye göre Fetullah Gülen’le Papa’yı bir araya getirenlerden Garih öldürülmüş, Marovitch ise
suikast girişiminden kurtulmuştur. Bütün bu olaylar ve gelişmeler Wikileaks belgelerine de girmiştir.
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Bu belgeler www.dipnot.tv adresinden yayın yapan internet sitesinde şu şekilde yer almaktadır:
‘Wikileaks Türkiye Belgeleri’nde Alarko Holding’in ortağı Üzeyir Garih ve Vatikan’ın İstanbul Temsilcisi Georges Marovitch’in, Fetullah Gülen’i Papa ile buluşturma gayreti de yer alıyor. Garih, bu
buluşmadan dört yıl sonra öldürüldü, Marovitch ise öldürülmek istendi.
Üzeyir Garih ve Georges Marovitch, Fetullah Gülen’le dostlukları bilinen iki isim. İkisinin de,
Gülen’i Papa İkinci John Paul’le buluşturmakta ayrı ayrı rol oynadığı, ‘WikiLeaks Türkiye Belgeleri’ne
yansıyan bilgiler arasında.
Fetullah Gülen, Papa İkinci John Paul’le 9 Şubat 1998’de Vatikan’da görüştü. Gülen, aynı gün Roma’ya gitmek için İstanbul’dan ayrılırken, Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Pier Luigi Celata ile İstanbul
Temsilcisi Georges Marovitch aracılığıyla, 1997’de kendisine iletilen bir davete icabet ettiğini söylemişti. Yani davet Papa’dandı. Peki, davet fikrini Papa’nın aklına sokan kimdi ya da kimlerdi?
‘WikiLeaks Türkiye Belgeleri’nde, Monsenyör Marovitch’in bu görüşmenin ayarlanmasında
oynadığı belirleyici rolü, bizzat kendi ağzından ifadelerle yansıtan bir Amerikan telgrafı da var. Bu
sayfalarda sunduğumuz telgrafta, aynı zamanda, Amerikalı diplomatların Papa-Gülen görüşmesinin
sağlanmasında Üzeyir Garih’in de dolaylı rol oynadığına ilişkin bir notu yer alıyor.
Diğer bir esrarengiz bağlantı ise CIA ile olandır. Nitekim bu ilişkinin mevcudiyetini kabule zorlayan en büyük gelişme Özbekistan’daki okulların kapatılmasıdır. Yabancı istihbarat faaliyetleri sebebiyle Orta Asya’da FETÖ’ye ait birçok okulun kapatılmasına Özbekistan öncülük etmiştir. ‘Okulların
kapatılmasına ABD ile uyuşamayan İslam Kerimov’a suikast girişimleri neden olmuştur. Ülkede faaliyet gösteren Gülen taraftarlarından suikast’a karıştıkları gerekçesi ile tutuklananlar ve hapis cezasına çarptırılanlar mevcuttur. Bunun üzerine bizzat Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov 1999
ve 2000 yıllarında söz konusu okulların kapatılması için talimat vermiştir.’ (www.uludagsozluk.com)
2002 yılına geldiğimizde ise bu sefer Rusya; ülkesindeki birçok okulu, istihbarat faaliyeti yürüttüğü gerekçesi ile kapatmıştır.
FETÖ/PYD’ye ile CIA ilişkileri her zaman konuşulan konulardan birisidir ancak bu konuda en net
bilgiyi eski bir MİT çalışanı olan Osman Nuri Gündeş vermektedir. Eski MİT’çi Osman Nuri
Gündeş, FETÖ/PYD’nin Orta Asya’daki okullarında CIA ajanlarının ‘öğretmenmiş gibi’ çalıştıklarını iddia etmişti. Bu iddiaya yeni bir kanıt, eski FBI çalışanı araştırmacı Sibel Edmonds’tan geldi.
Edmonds, bir ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanından iddiayı teyit ettirdi.
Fetullah Gülen’in 2008 yılında yaptığı ABD vizesini uzatma başvurusunda yaşananlar, Gülen’e
verilen CIA desteğini göstermek açısından önemlidir. Gülen, normal başvurusunda vizesinin uzatılması istemini kabul ettiremedi. Mahkemeye başvurdu…(www.acikgazete.com)
Daha sonra uzantısını verdiğim sitede oturma izninin nasıl gerçekleştiği ve CIA yetkililerinin gayretleri anlatılmaktadır.
FETÖ’nün dış destekleri, Yahudi iş adamlarından aldığı vizeler yanında, büyümesinde ve serpilmesinde en önemli yere iktidarlar ile olan ilişkileri sahiptir. Bunun sebebi FETÖ/PYD’nin bütün
zamanlarda iktidarları en fazla destekleyen konumda olmasıdır.
Sırasıyla 1980 ihtilali sonrası ‘cunta hükümeti’, sonrasında Özallı yıllar da gayet hızlı bir şekilde
faaliyetlerini yürütmüştür. Sağ ya da Sol bütün hükümetler ile tam bir uyum içerisinde olan FETÖ/
PYD, sadece 28 Şubat’ın yaşandığı yıllarda Erbakan hükümeti ile anlaşamamıştır. Akabinde Ecevit
hükümeti zamanında Meclis’e kontenjandan 7-8 milletvekili soktuğu herkesin malumudur.
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Fetullah Hoca’nın ‘12 Eylül referandumu’ kampanyaları sırasında şiddetle eleştirdiği ‘cunta’ için
evveliyatında çok ilginç yaklaşımları göze çarpmaktadır. 1980 İhtilali sonrası Gülen “Kenan Evren
okullarda din dersini zorunlu hale getirdiği için cennetliktir.” mealinde bir de açıklamada bile bulunmuştur. (http://forum.memurlar.net/konu/205847/)
İktidar-FETÖ/PYD ilişkisinde en son dikkatleri çeken; 12 Haziran seçimleri ardından Zaman gazetesi yazarı ve FETÖ’nün etkin isimlerinden Hüseyin Gülerce’nin ‘hükümet’e örtülü mesajı olmuştur.
Gülerce % 50 ile iktidar olan yürütmeye “Hükümetin samimi olup olmadığı Kabineden ve hükümet
programından anlaşılacaktır.” demek suretiyle mesaj vermiştir.
Özellikle Papa ziyareti, çeşitli istihbarat spekülasyonları ve küresel çaptaki ilişkiler, diğer tarikatların FETÖ’ye olan mesafeli yaklaşımının temel sebeplerini oluşturmaktadır. Bu ilişkiler sarmalı
nedeniyle birçok tarikatın ve FETÖ’nün yayın organında ‘ayet’ ve ‘hadislerden’ örnekler verilerek
ziyaret kınanmış, böylesi bir iş birliğinin ‘Küfür’ olduğu vurgulanmıştır.
Son yıllarda FETÖ/PYD’nin siyasi açıdan diğer tarikat ve cemaatlere oranla daha dominant olması, hatta iktidara ortakmış gibi görünmesi diğer İslami gruplar tarafından oldukça tepki ile karşılaşılan
bir durumdur.
‘Mavi Marmara gemisi baskını’ esnasında, Fetullah Gülen’in İsrail’i destekler nitelikte açıklamaları, otorite olduğu ve yardımların uzlaşma yolu ile sevk edilmesi gerektiğini söylemesi İslami çevrelerde infiale neden olmuştur. Burada, Fetullah Gülen’in açıklamalarının; yardım olayından ziyade
diplomatik bir üslupla İsrail’in haksızlığını perdeleme gayretinde olduğu düşüncesini uyandırmıştır.
Son yılarda; bürokrasi atamalarında ve yürütme faaliyetlerinde FETÖ’nün doğrudan etkili olduğu açıkça gözlemlenmektedir. Bu etki de rekabetin doğal sonucu olarak diğer İslami çevreler açısından FETÖ’yü biraz daha ötekileştirmiştir.
Başka bir husus var ki, değinmemek mümkün değildir. Türkiye de insanlar, Orta Asya’ya açılan ilk
kapının FETÖ/PYD olduğunu zanneder. Oysa gerçekler bunun tam aksi yöndedir.
Bu süreçte genel kanının aksine bölgeye ilk giden o yıllarda Turan Yazgan Hoca’nın başını çektiği
‘Türk Dünyaları Araştırmaları Vakfı’ olmuştur. Vakıf ilk yıllarda çok büyük mesafeler kat etmiştir. Vakfın resmi internet adresinde yapılan faaliyetler şu şekilde sıralanmıştır.
Türk Dünyası Terimini İlk Yerleştiren
Türk Dünyasının Müziğini Derleyip Korosuyla İlk Tanıtan Türk Ülkelerine Toplu Olarak İlk Ulaşan
Türk Liderlerini Türkiye’ye İlk Getirip Tanıtan Türk Topluluklarının Bayraklarını İlk Neşreden Türk
Ülkelerinde İlk Türkçe Eğitimi Başlatan
Türk Dünyası İle İlgili İlk Gençlik Şöleni Düzenleyen Türk Dünyası İle İlgili İlk Çocuk Şöleni Düzenleyen Türk Dünyası Ressamlarına İlk Resim Sergileri Açan Türk Dünyası Tiyatrosunu Türkiye’de İlk
Sahneleten Türk Ülkelerinde İlk Konferansları Gerçekleştiren
Türkiye’de İlk Türk Halkları Asamblesi Konferansını düzenleyen. Türkiye’de İlk Aksakallılar Konferansını düzenleyen.
Türkiye’de İlk Türk Kadın Kurultayını Gerçekleştiren Türkler Arasında İlk Kültür Münasebetlerini
Kuran Türkleri Birbirlerine İlk Tanıtan
Türk Ülkelerinde Dilde Fikirde İşde Birlik İdealini Tekrar İlk Canlandıran Türk Dünyasının Her
Yerine İlk Damgasını Vuran
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Türk Dünyasını Her Yönüyle Araştırıp; Müzik Yayınlarıyla, Kitap Yayınlarıyla, Dergi Yayınlarıyla,
Takvim Yayınlarıyla Bütün Dünya’ya Kesintisiz İlk Duyuran Vakfımızdır.
Görüldüğü üzere bölgeye ilk giden ve muhteşem eserler ortaya çıkartan FETÖ/PYD’nin değildir.
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı bölgede birçok okullar açmış, yine Milli Eğitim Bakanlığı da bölgeye birçok öğretmen göndermiştir. Bu vesileler ile ne var ki; bu başarıları karşısında gözyaşı döken
bir tane bile başbakan yardımcısı çıkmamıştır. O yıllarda Milli Eğitim vasıtası ile bölgeye çalışmaya
gidenler genellikle ülkücü öğretmenler olmuştur. Bu eğitim faaliyetlerinin ve öğretmenlerin nasıl
engellendiklerini de o öğretmenlerden dinlemek mümkündür.
Daha sonra birçok engellemeye maruz kalan vakıf ve Milli Eğitim faaliyetleri gerilemiş, ilgisiz
kalınmış ve kamuoyunda takdir uyandırmaması için basında adeta sansürlenmiştir.
Sonrasında FETÖ/PYD aradan sıyrılarak bölgeye yerleşmiştir.
Orta Asya’da birçok okul açmak suretiyle bölgeye giden ‘Şakirt’ler eğitim faaliyetlerinde at koştururken ‘Ağabey’leri de ticaretlerini geliştirmiştir.
‘Ilımlı İslam’ın bölgede hızla yayılması amacıyla, küreselleşmenin gereği olarak, (yaygın kanaatin
aksine) FETÖ okulları’, Türkçe değil, İngilizce eğitim vermekte ve seçme öğrencilere sadece reklam
amaçlı Türkçe şarkılar-Türküler-şiirler öğretilmektedir.
Ülkücüler ile FETÖ karşıtlığını tetikleyen unsurlardan birisi de bölgede çalışan diplomatların,
ülkücü öğretmenlerin ve ticaret erbaplarının gözlemleridir.
Artık FETÖ/PDY, ülkücüler açısından gayrimilli bir unsurdur. ‘FETÖ’de ise hormonlu büyümenin
oluşturduğu öz güven sayesinde, kendi yapısını ve amacını tasvip etmeyen her kesime karşı açıkça
olumsuz görüş beyanatında bulunmak gibi bir gelenek başlamış durumdadır ve son yıllarda en fazla
olumsuz nitelemeyi ülkücüler için yapmıştır.
Birçok istihbari faaliyeti etkin kontrolünde bulunduran yapı; teknik takip ve dinlemeler sayesinde elde ettiği verileri, ajan internet siteleri yoluyla kitlelere ulaştırmak suretiyle ülkücülere karşı
vahşi intikam metodunu benimsemiştir.
Beklenilenden daha fazla ve çabuk büyüyen, bölgesel ve küresel bir güç olduğu kabul edilen FETÖ’ye en son terör örgütü PKK zeytin dalı uzattı. Geçtiğimiz yıllarda PKK, FETÖ’nün Güneydoğu Anadolu’da yapılanmaması için büyük gayretler sarf etmiştir. FETÖ’nün devletteki etkinliğini fark eden
örgüt, devleti masaya oturtmak için sokak ortasında sivil kıyafetli askerleri kurşunlarken FETÖ’yü hizaya getirmek için ise ara sıra bölgede FETÖ sempatizanı imamları infaz etmekte, yurtlara molotoflar
atmaktadır. FETÖ/PDY’nin de Abant Platformu adı altında topladığı sözde aydınlarla başlattığı ‘açılım’
sayesinde bu mesajlara karşılık verdiği görülmektedir.
En son terör örgütü elebaşı , ‘Orta Doğu’da büyük bir nüfusa sahiptir’ demek suretiyle FETÖ/
PDY’nin sırtını sıvazlayarak, bazı konularda ortak mesai yapabileceklerini ima etmiştir.
Genel hatları ile FETÖ’nün ulusal boyuttan küresel boyuta geçtiğini, insanların bakış açısını neye
göre şekillendirdiklerini izah etmeye çalıştım.
Önümüzdeki zaman diliminde etkisi nasıl olur onu hep birlikte göreceğiz. Ancak FETÖ/PDY’nin
daha uzun yıllar Türkiye’nin şekillenmesinde etkin rol oynayacağını söyleyebiliriz.126
‘Dinlerarası diyalog ve hoşgörü’ nam proje tek başına Fetullah Gülen’e biçilen misyonu anlatma126 http://www.egemengazetesi.com/kose-yazisi/282/Fetullah-gulen-cemaati-neyi-basardi.html
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ya yeter. Bu projeyle İslam’ın içinin boşaltılarak, Siyonizmin ‘tek din, tek devlet’ hedefinin gerçekleştirilmek istendiğine kuşku yoktur.
Kökü dışarda bir hareket olan ‘dinlerarası diyalog ve hoşgörü’ projesinin Türkiye’deki öncüsünün
Fetullah Gülen olduğunu herkes biliyor. Hatta Gülen bu proje üzerinden öyle bir PR yapmıştır ki,
Türk kamuoyu, bunun sadece bir ‘Gülen projesi’ olduğunu düşünecek kadar yanıltılmıştır. Bu aslında
Siyonizmin ‘tek din, tek devlet’ hedefinin ta kendisidir. Ne yazık ki yapılan PR çalışmalarıyla kamuoyu yanlış yönlendirilmiş ve kimse Gülen’in ‘hoşgörü ve diyalog’ nam büyülü kelimelerinin arkasına
takılmaktan kurtulamamıştır.
Oysa Gülen, bir mesajında “Evet, aynı kökten geldikleri, aynı temel esaslara sahip bulundukları,
aynı kaynaktan beslendikleri halde, asırlarca rakip dinler olarak yaşamış bulunan İslâm, Hristiyanlık
ve Mûsevîlik arasında başlayan, hattâ eski Hind ve Çin dinlerini de içine alacak şekilde gelişen diyalog
teşebbüslerinin olumlu neticeler verdiği müşâhede olunmaktadır.”127 diyerek İslam’a nasıl bir darbe
vurmak istediğini gösterecektir.
Gülen, bir röportajında: “Odessalı Hristiyanların ise elbette rehberleri, din büyükleri vardır ve
onlara söylenmesi gerekeni söylemektedirler. Bir Müslüman, yani dinlerin temel birliğine inanan biri
olarak, onların söylediklerinin bir Müslüman’ın söylediğinden ve söyleyeceğinden farklı olacağını
düşünmüyorum.”128 diyecek kadar işi ileri götürmüştür. Oysa her Müslüman, Allah’ın insanlığı bir tek
dinle sorumlu tuttuğunu ve onun adının da İslam (Müslümanlık) olduğunu bilir.
Onun “Odessalı Hristiyanların rehberleri, din büyükleri…” dediği papazlar, Odessalı Hristiyanlara, şunları söylüyorlardı: “Görünen ve görünmeyen varlıkları yaratan, yeri ve göğü yaratan, her
şeye kadir Tanrı Baba’ya inanıyorum. Tanrı’nın biricik Oğlu tek Rab ve ezelde Baba’dan doğmuş olan
Mesih İsâ’ya inanıyorum. O Tanrı’dan gelen Tanrı, ‘nur’dan nur, gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı’dır.
Yaratılmış olmayıp, Baba ile aynı özdedir ve her şey onun aracılığıyla yaratılmıştır.”129 Bu hakikat ortadayken, bir Müslüman, yani dinlerin temel birliğine inanan biri olarak, onların söylediklerinin bir
Müslüman’ın söylediğinden ve söyleyeceğinden farklı olamayacağını nasıl düşünebiliriz?
Gülen, kafirin kafir olarak adlandırılacağını Kur’an-ı Kerim’den bildiği halde Pensilvanya’da kendisiyle röportaj yapan Mehmet Gündem’e ‘Kâfire kâfir demek mü’minin vazifesi değil. Kâfir demek
insanın insanlığına saygısızlıktır’130 diyecek kadar kendisini kaybetmiş biridir.
Fetullah Gülen’in bu sözlerinin etkisinin ne denli tahribatlara yol açacağı, onun; sözde dini bir
FETÖ/PDY’ye liderlik yapması, geniş bir nüfûz alanına sahip olması, bizzat sevk ve idâresinde yığınlarca gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi iletişim araçlarının bulunması, dersaneler, kolejler ve
üniversitelerin sayesinde inanılmaz bir insan kaynağına ulaşıyor olması, yurt içi ve dışında çok aktif
faaliyet gösteren devasa bir finans gücüne sahip olmasıyla birlikte düşünülecek olursa daha iyi anlaşılacaktır.
O, yürütmekle görevli olduğu ‘diyalog’ için Vatikan’ı ziyaret ettiğinde elini öptüğü Papa’ya, “dinlerarası diyalog’ İçin Papalık Konseyi (PCID) misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz.” diyerek gerçek misyonunun ne olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu sözlerle sadece Papa’ya ve projeye bağlılığını ilan etmiyor, bilakis, “İslam yanlış anlaşılan bir
din olmuştur ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlardır.” gibi ifâdelerle Müslümanları suçla127 F.Gülen, Zaman, 04 Ekim 2004
128 F.Gülen, Favorit, Nîsân 2009
129 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri
130 Mehmet Gündem; Fetullah Gülen’le 11 Gün
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maktan da geri durmuyordu.
Kendisini ‘Hocaefendi’ diye çağırtan Gülen, “Hz. Îsâ’nın kişiliği İslâm dininde nasıl yorum- lanmaktadır?” sorusuna şu cevabı veriyor: “Hz. Îsâ’ya ve Hz. Muhammed’e, Kur’an’a ve İncil’e inanmayan bir Musevî yine Musevîdir; Hz. Muhammed’e ve Kur’an’a inanmayan bir Hristiyan yine Hristiyan
’dır ama, Hz. Îsâ’ya, Hz. Musa’ya, Hz. Davud’a, Hz, Süleyman’a, Hz. İbrahim’e, kısaca herhangi bir
peygambere, bunun gibi İncil’e, Tevrat’a, Zebur’a inanmayan bir kimse asla Müslüman olamaz; bunlardan birine bile inanmamak, kişiyi İslâm dairesinin dışına çıkarır. Bundan dolayıdır ki, İslâm, kendinden önceki İlâhî gelenekleri asla dışlayıcı olmamış, onları kucaklamış, birinci sorunun cevabında
arz edilmeye çalışıldığı üzere, onların mensuplarını ‘ehl-i kitap’ olarak telâkki etmiş, kendilerine ona
göre davranmıştır.” Gülen, tabiilerine ehl-i kitapla ittifakı öneriyor. ‘Kelime-i Tevhitteki Lailaheillah
etrafında birleşebiliriz’ diyor. Ehl-i kitabın da kurtuluşta olduğunu söylüyor.131 Ama, onların Hz. Muhammed’e inanmamalarının nasıl bir sonuç doğuracağını hiçbir zaman açıklamıyor. Bu hakikat ortadayken, ‘Bir Müslüman, yani dinlerin temel birliğine inanan biri olarak, onların söylediklerinin bir
Müslüman’ın söylediğinden ve söyleyeceğinden farklı olamayacağını’ nasıl düşünebiliriz?
Gülen, bir yandan, “Hz. İbrâhim’den sonra risâlet, Hz. İshâk’ın soyundan yürümüş ve gelen her
peygamber İslâm’ı temsil etmiş olmakla birlikte, Tevrât’ı tahrif eden, tevhidi şirke dönüştüren İsrâiloğulları büyük çoğunluğuyla Hz. Îsâ’ya da inanmayıp, neticede Yahudiler olarak ‘ehl-i kitab’ olma
durumuna düşmüşlerdir. Hz Îsâ’dan sonra, ona iman ve ittibâ edenler de zamanla büyük ihtilaflara
düşmüş ve neticede İncil tahrifata uğradığı, hatta elde Hz. Îsâ’ya nâzil olan İncil diye bir kitab kalmadığı gibi, tevhîd de teslise dönüştürülmüştür.”132 diyor, öte yandan, “İslâm, kendinden önceki İlâhî
gelenekleri asla dışlayıcı olmamış, onları kucaklamış, onların mensuplarını ‘ehl-i kitap’ olarak telâkki
etmiş, kendilerine ona göre davranmıştır.” tezviratında bulunuyor.
Necati Fatih Muratoğlu bir çalışmasında şunları söylüyor: “Gülen’in mânevî başkanı bulunduğu
‘Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı bünyesinde yapılan bir konuşmadan aşağıya nakledeceğimiz hususlar,
iddiamızı te’yid eder mahiyettedir. Vatikan temsilcisi George Marovitch, Dozideos Anagnasdopavios
ve Yusuf Altıntaş gibi kilise ve havra mensublarının huzurlarında Prof. Karaman tarafından yapılan
konuşma, ‘Polemik Değil Diyalog’ ismiyle neşredilen kitaptan aynen iktibas ederek naklettiğimiz şu
ifadelere lütfen dikkat buyurula: Bütün insanların Müslüman olmaları’ dinin, Kur’ân’ın hedefi değildir.’ (Polemik Değil Diyalog, s. 41);
...
3) Peygamberimiz ‘Yahudiler mutlaka Müslüman olsun!’ demiyor, ‘Hristiyanlar mutlaka Müslüman olsun!’ demiyor.’ (Polemik Değil Diyalog, s. 35);
..
Kur’ân-ı Kerîm’de ‘ehl-i kitab’ ile ilgili devamlı vurgulanan şey; Allah’a iman, âhirete iman ve
amel-i salihdir. Kur’ân birçok âyette bunu söylüyor; yani “Peygambere iman edin.” demiyor.’ (Polemik Değil Diyalog, s. 37);
Ben diyorum ki, İslâm, ‘ehl-i kitâb’a, tek seçenek olarak - son dinin mensubu olma mana- sındaMüslüman olmaya çağırmıyor. ‘Hanifiyyet’ (Hz. İbrahim çizgisindeki tevhîde ve bu mana- da İslâm’a)
çağırıyor. (Polemik Değil Diyalog, s. 37);
Bu arada şu var, hani korkulan şey, böyle dersek, böyle inanırsak “Hristiyan ve Musevi Müslüman olmaz.” deniyor, bundan endişe ediliyor.
131 www.fgulen.com/tr
132 http://www.gurabamecmuasi.com/Dergi/12-sayi/129-dinlerarasi-diyalogun-seyrettigi-istikamet.html
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-E olmazsa olmasın.
-Peki, ama Kur’ân bunları Müslüman olmaya davet ediyor.
-Acaba?133
Gülen’e ait Zaman gazetesinde Ahmet Kurcan şunları yazıyordu: ‘Kur’anî perspektifi esas alarak inanç bağlamında insanların kategorilerine bakalım önce. Genel anlamda Kur’an’a göre insanlar
Müslüman, kâfir/müşrik ve ‘ehl-i kitap’ olmak üzere üçe ayrılır. Sabiiler, münafıklar vb. inançları da
hesaba katacak olursak üç rakamını çoğaltabiliriz. Ama biz genel anlamda meseleye bakacağımız için
bunu Müslüman, kâfir/müşrik ve ehli kitapla sınırlandırılmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz.
(…) Müslümanlar yukarıda izah ettiğimiz teorik temellerden uzaklaşarak karşı tarafı ehli kitap olmasına rağmen kâfir diye adlandırmıştır. Bu yanlışlığı müdafaa edecek değilim; ama şu kadarını da ifâde
etmeden geçemeyeceğim: Zannediyorum bu adlandırmada dönemin tarihsel şartlarının ciddi rolü
var.”134
Bizzat Allah, ehl-i kitabın Müslüman olmadığını söylerken, Gülen’in ‘Dinlerarası Diyalog’u bağlılarını öylesine kör etmiştir ki, kendilerini, “Bu yanlışlığı müdafaa edecek değilim.” diyecek kadar
uzaklara savurmuştur.
Yine Gülen’nin himâyesinde faaliyet gösteren Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı bünyesinde bulunan
KADİP tarafından Türkçe/Rusça olarak neşredilen DA mecmuasında, İman Valeriya Porohova şunları
söylüyor: “İslâm’a göre inançsızlar ateistler ve putperestlerdir. Allah’ın kendilerine ‘Kitap’ verdiği
Yahudiler ve Hristiyanlar ise inançlıdır.”135
Gülen tarafından Mayıs 2004’de, Mardin’de icrâ edilen milletlerarası ‘Dinler ve Barış’ sempozyumu hala hafızalarda kayıtlıdır. O sempozyumda çan ve ezan eşliğinde Rum, Ermeni ve Süryânî Patrikleriyle, Yahudi Hahamı’nın peşine takılıp, sembolik sırat köprüsünden geçilerek, haşr meydanına
ve oradan da cennete girme merasimi.. Bu merasim aynı anda, 142 televizyondan canlı olarak bütün
dünyaya izlettirilmişti.
Mardin’de ‘üç semavi dini birleştirdiklerini’ düşünecek kadar kendinden geçen Gülen taraftarları kendi gazetelerinde şunları yazmaktan geri durmadılar: “Mardin, Alon’un da bu utangaçlıkla
söylediği gibi hepimize ‘Bu üç dinin üstünlük taslanmadan nasıl birbirleri ile bağlantılı iç içe geçmiş
olduğunu gösterdi. Yeter ki rasyonel ve pragmatik bir model olarak da önümüzde bulunan İbrahim’in
ayak izlerini takip edelim; Mardin, Urfa, İstanbul, Roma, Kudüs ya da Mekke, aslında hepsi aynı izin
peşinde.”136
Gülen’in adamlarından ilahiyatçı Suat Yıldırım yıllar önce ‘Kuran-ı Hakim’in Açıklamalı Meali
adlı bir kitap yazmıştı. Yıldırım’ın söz konusu mealinde İncil ve Tevrat’tan alıntılara yer verilmesi o
dönemde tartışmalara neden oldu. Bazı ilahiyatçılar Yıldırım’ın Kur’an’ın ruhuna aykırı şeyler ileri
sürdüğünü söylediler. Hatta bazılar, onu “Kur’an’ı İncilleştirmeye çalışmakla” suçladılar.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra gözaltına alınarak tutuklanan Gazeteci-Yazar Ali Bulaç,
örgütün gazetesi Zaman’da yazdığı yazılarda Suat Yıldırım’ı desteklemiş dahası, “Onun eleştirilmesi
değil tebrik edilmesi gerekir.” demişti: “Yıldırım’ın çalışması birkaç seçkin Kuran mealinden biridir.
Hoca belki diğer meallerden biraz daha fazla miktarda Tevrat ve İncillere yeri geldikçe atıflarda bulunmakta, Kur’an’da söz konusu edilen bir mesele ya da olayın Tevrat ve İncil’de nasıl geçtiğini gös133 http://dinlerarasidialog.blogcu.com/Fetullah-gulen-in-favorit-mecmuasindaki-mulakati/7287522
134 Ahmet Kurucan, Zaman, 15 Mayıs 2004
135 İman Valeriya Porohova, DA diyalog Avrasya, sayı 21
136 Eyüb Can, Zaman, 14.4.2000
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termektedir. Hocanın bu yönünün belirginleşmesi onun Yahudi ve Hristiyan kaynaklarına vukufiyetini gösterir ki bu tenkit değil, tebrik edilmesi gereken bir noktadır.”137
Bulaç’ın Suat Yıldırım’ı destekleyen yazılarına karşılık, Gazeteci-Yazar Aslan Bulut Yeniçağ’da bu
ayıbı herkesin yüzüne vuran yazılar yazmıştı. Bulut şunları söylüyordu: “Suat Yıldırım’ın bu mealinden şüphe edilmesinin asıl sebebi, 8 Aralık 2003 tarihli Aksiyon dergisindeki açıklamalarıdır. Bu
derginin kapağına Hz. İsa ikonu konulmuş ve altına ‘İnsanlık Onu Bekliyor’ diye bir başlık atılmıştı.
45’inci sayfada da Suat Yıldırım’ın ‘Salat ve Selam Hz. İsa İçin’ başlıklı bir açıklaması vardı. Yıldırım,
şöyle diyordu: -Mutlak risaletin sahibi Hz. Muhammed tarafından, dünyanın son döneminde tekrar döneceği bildirilen Hz. İsa’nın bu misyonuna, başta Hristiyanlar olmak üzere bütün insanlık çok
muhtaç görünüyor. On dört asırdan beri dünya haritasını, doğrudan doğruya veya sonuçları itibarıyla şekillendiren Müslüman ve Hristiyan ümmetlerinin, Hz. İsa’nın şahsiyeti etrafında bütünleşerek,
hem kendilerini hem de bütün insanlığı kurtarmaya yönelmeleri, hepimizin ideali olmalıdır. Bunun
bazı emareleri de görülmektedir. Birbiriyle samimi diyaloğa giren Müslüman ve Hristiyanlar, belirli
konularda dayanışmada bulunmaktadır.- Aksiyon dergisinin, Hz. İsa’yı kapak yapması ve ‘İnsanlık
onu bekliyor’ demesinin ardında Suat Yıldırım’ın görüşleri yatmaktadır. Tabii dergiyi hazırlayanlar,
kendi görüşlerine uygun konuşacak bir ilahiyatçıyı seç- miş de olabilir. Sonuç değişmiyor. Her ne
olursa olsun, bu ifadelerde Suat Yıldırım, ‘Dinlerarası Diyalog’ temaslarını adeta kutsamakta ve Müslümanlar ile Hristiyanları, Hz. İsa’nın etrafında bütünleşmeye davet etmektedir. Hristiyanların Hz.
İsa’sı ile Müslümanların inandığı Hz. İsa’nın farklı olduğunu bile bile! Bir de -ABD, BOP’u 2003’te
açıkladı- diyor! Evet resmen böyle. Ama aynı projeyi, Akşam gazetesinin manşetinden 1996 yılında
ben açıklamıştım. O zaman ‘komplo teorisi’ diye üzerinde duran olmadı. Üstelik bu proje, W. Wilkie
tarafından ‘Tek Bir Dünya’ adı altında kitap olarak da ortaya konulmuştu. Kitap, 1951 yılında Türkiye’de de yayınlanmıştı. Zaten projenin asıl sahibi, 20’nci yüzyılın başında İngiltere idi, sonradan ABD
devraldı! Sonuç olarak Suat Yıldırım’a benim cevabım Yunus’un bir beytiyle olacak: İlim meclisinde
aradım kıldım taleb / İlim geride kaldı, ille edeb, ille edeb.”138
Yakalandığı bir hastalık sonucu vefat eden Aytunç Altundal, Fetullah Gülen’le ilgili çıkışlarıyla
tanınıyordu. Tarihçi Kadir Mısıroğlu’nun, Gülen’in soy kütüğü ile ilgili açıklamalarını daha da ileri
taşıyan Altundal, onun ‘gizli kardinal’ olduğunu hem yazıyor hem de söylüyordu.
Altundal’ın ismi en çok Refahyol iktidarı döneminde duyuldu. Kendisinin Prof. Dr. Necmettin
Erbakan’a “Türkiye’de Batı tipi laiklik nasıl uygulanmalı?” konulu bir rapor hazırladığı söyleniyordu.
Sabah gazetesinde yayınlanan bir haberde, “Altundal, Papa II. John Paul’ün 16 Nisan 1995’te St.
Peter Meydanı’nda yaptığı konuşmada, siyasal haklar edinmek için silahlı mücadele veren örgütleri
dile getirdiğine dikkat çekerek, bu konuşmanın ardından Türkiye’de bazı çevrelerin ‘PKK diyalog istiyor’ yolunda açıklamalar yaptığını belirtti.” diye yazıyordu.
Gazete Altundal’ın yazısında geçen “1995’ten bu yana Türkiye’de ‘diyalog’la yatıp ‘hoşgörü’yle
kalkanlar, ne hikmetse tıpkı Vatikan ağzıyla konuşarak terörist bir örgütle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ‘diyalog ve hoşgörü’ yutturmacasıyla, kendi deyimleriyle, ‘diplomatik’ görüşmelerde bulunmak
üzere, eşit taraflar olarak ‘diyalog masası’na oturtmaya uğraştılar.” cümlelerine dikkat çekiyordu.
Yazının sonlarında Altundal’ın sorduğu Papa dahil sadece 7 kişinin isimlerini bildiği bu iki ‘gizli kardinal’den birinin Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki bir din adamı olduğunun tahmin ediliyor, diğeri Orta
Doğu’dan Müslüman bir lider, kral ve veya bir din adamı mıdır?’ sorusunu hatırlatan gazete şunları
yazıyordu: İşte bu soru üzerine bazı çevreler ‘Orta Doğu’daki ‘kardinal’in Fetullah Gülen olduğu’ iddiasını ortaya attılar.139
137 www.zaman.com.tr
138 www.yenicag.com.tr
139 http://arsiv.sabah.com.tr/1998/04/04/r02.htm
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‘Gizli Kardinal’ tartışması
Aytunç Altundal, yukarıda değindiğimiz yazısında şunları söylüyordu:
Üç yıl önce, 16 Nisan 1995’de Papa II. John Paul, St Peter Meydanı’nı dolduran 200.000 kişilik bir
kalabalığa Paskalya mesajını okudu. Papa ilk kez bu Paskalya mesajında siyasal haklar edinmek için
silahlı mücadele veren örgütleri bizzat dile getirdi. Papa aynen şunları söyledi:
“Özellikle Kürtleri, Filistinlileri ve Latin Amerika’daki grupları siyasal haklar elde etmek için silahlı mücadele bulunmaya son vermeye çağırıyorum. Toplumda karşılıklı kabule ve saygıya dayalı
kullanılabilir (eauitable) çözümün tek yolu vardır: Diyalog. Ben onları bir an önce diyalog başlatmaya
çağırıyorum.”
Bu Papalık çağrısından sonra ilginç gelişmeler oldu. İlkin Belçika’da sonra da Almanya’da ‘diyalog’ grupları oluştu. Hemen ardından 1995 yılının Eylül ayında “PKK Diyalog istiyor” sesleri” yükseltilmeye başlandı. Bunları “Türkiye Diyalogdan Kaçıyor.” şeklindeki Batı basınının manipüle edilmiş
haberleri izledi. Türkiye yeniden insan hakları örgütlerinin boy hedefi haline getirildi.
Vatikan’ın ve onun bürokrasisinin Türkiye’deki siyasi gelişmelerle doğrudan ve açıklanmış iradeyle ilgilenişi işte bu 16 Nisan Paskalya konuşmasından sonra hız kazandı. Ne hikmetse bu dönemde o güne değin diyalog sözcüğünü telaffuz bile edemeyen bazı çevreler birdenbire ‘din’ aşkına
‘diyalog ve hoşgörü’ toplantıları düzenlemeye başladılar.
Papa’nın ne tür bir diyalog çağrısı yaptığı ise Katolik Kilisesi tarafından yayınlanan resmi belge
ve yayınlardan anlaşıldı. Katolik aleminde en ciddi ve en çok izlenen yayın organı olan The Catholıc
World Report (ABD tarafından finanse ediliyor) Mayıs 1995 sayısında Türkiye’yi tek taraflı suçlayan
bir haber yayınlandı. Haberde Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör John Porter’ın “Türkiye’de Kürtlere
Jenosit Uygulanıyor” şeklindeki demeci verildikten sonra Müslüman Türklerin elindeki ‘Ankara hükümeti’nin başta Kürtlere, Aramilere, Ermenilere, Süryanilere ve Rumlara baskı yapmakta olduğu
vurgulandı. (Aynı Senatör bilindiği üzere ABD’de ‘Ermeni Soykırımı’ tezini savunur, iki ay önce eşiyle
gelerek Türkiye’deki bazı Kürt liderleriyle görüşmüştü) Aynı dergi Haziran 1995 sayısında ise tam altı
sayfalık bir yazıyla Türkiye’nin AB’ye girmesini engelleyeceğini duyurdu. Papa’nın diyalog çağrısının
böylece kasıtlı bir Anti-Türkiye kampanyasını seslendiren bir ‘monolog’ olduğu da anlaşıldı. Rastlantı
bu ya, 1995’den bu yana Türkiye’de ‘diyalog’la yatıp ‘hoşgörüy’le kalkanlar, ne hikmetse tıpkı Vatikan
ağzıyla konuşarak terörist bir örgütle Türkiye Cumhuriyeti’ni ‘diyalog ve hoşgörü’ yutturmacasıyla,
kendi deyimleriyle, ‘diplomatik’ görüşmelerde bulunmak üzere, eşit taraflar olarak ‘diyalog masası’na oturtmaya uğraştılar. Hala da uğraşıyorlar...
Vatikan bu gelişmeleri nasıl değerlendirdi, bilinmez, Ama geçtiğimiz hafta Papa II. John Paul,
sessiz sedasız bir atama yaptı. 21 Şubat 1998’de resmiyet kazanarak yürürlüğe giren bu atama olayı
ile Kardinaller Koleji’ne (Vatikan’ın Senatosu) 20 yeni Kardinal atandı. Böylece bu Papa’nın ölümünden sonra yapılacak olan seçimde oy kullanma hakkına sahip olan ‘kardinal’ sayısı 122’ye yükseltildi.
(Gerçekte 166 Kardinal var. Bunlardan 80 yaşının üstündekiler oy kullanamıyorlar). Yeni kardinallerden ikisi de Amerikalıydı. Bunlardan biri Türkiye’deki ‘diyalog ve hoşgörücüleri’ yakından tanıyan
Şikagolu Francis Kardinal George diğeri de eski Denver Başpiskoposu James Kardinal Stafford’du.
Ancak ilginç olan bu değildi. Papa II. John Paul neredeyse 100 yıldır uygulanmayan bir ‘Papalık hakkını’ da bu atamalarda kullanmıştı. Vatikan terminolojisinde ‘in pectore’ diye bilinen bu uygulamaya
göre Papa 20 ‘kardinal’ine ek olarak iki de ‘in pectore’ yani ‘gizli kardinal’ atamıştı. Söz konusu sözcük
Latince ‘Kilisenin bağrına bastığı gizli evladı’ anlamına gelmektedir.
Diğer bir anlatımla ‘in pectore’ ile yıllardır Vatikan’ın ‘gizli’ hizmetinde çalışan ve/fakat kendi
ülkesinde kimliğini gizleyen başka dine mensup iki kişi şu anda Vatikan’da ‘kardinal’ yapılmış bulunu-
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yorlar. Papa’nın özel ‘Audiance-Görüşme’ yapmasından sonra kardinalliğe getirmeye uygun gördüğü
bu kişilerin kim oldukları şu anda Papa dahil sadece 7 kişi tarafından biliniyor. Geleneğe göre Papa’nın bu şahısların kimliklerini ölümünden önce açıklaması gerekiyor, yoksa bu kişilerin’in pectore’
statüleri kimlikleri açıklanmadan sürecek.
Yıllardır Vatikan’ın isteklerini yerine getirerek ‘gizli Katolik’ olarak çalıştıkları ve bizzat Papa’nın
dediğine göre gerçek kimliklerinin açıklanması halinde ihanetleri nedeniyle kendi ülkelerinde öldürülebilecekleri ihtimali bulunan bu iki kişi acaba kimdir?
Bunlardan birinin Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki bir din adamı olduğu tahmin ediliyor. Diğeri de
acaba Orta Doğu’dan Müslüman bir lider, kral ve/veya bir din adamı mıdır? Soğuk Savaş yıllarında
CIA hesabına çalıştığı bilinen Papa II. John Paul’un Vatikan’daki Mafyası Opus Deı’nin Orta Doğu’da
hangi liderlerle kol kola ve sermayesiyle iç içe olduğu biliniyor. Birkaç yıl içinde çok hazin bir ‘aldanış’la karşılaşmasınlar diye Orta Doğu’nun Müslümanları bu soruyu kendilerine sorsalar iyi ederler,
kanısındayım.140

Altundal’ın ölümü
Aytunç Altundal, Gülen’in ‘dinlerarası diyalog’ çalışmalarına en sert eleştiri getiren yazarlardan
biriydi. Birden bire kanser olduğu duyuldu. Kısa bir süre sonra da vefat etti. Basında, Aytunç Altundal’ın ölümü üzerine çok şey yazılıp çizildi. En güçlü iddialardan biri onun öldüğü değil, öldürüldüğüne yönelik. Bu iddialar genellikle Altundal’ın kendi anlattıklarına dayandırılıyordu. Aytunç Altundal
hastalandıktan sonra, vefatından kısa bir süre önce verdiği bir röportajda suikaste uğradığını belirterek, “Biyopsiler yapılmıştı. Tertemiz çıkmıştı. İki ay öncesine kadar. Sonra birden bire bir ay içinde
bütün vücudumu saran bir kanser olayıyla karşılaştık. Buradaki doktorlar da çok şaşırdılar. Yabancı
doktorlar, Fransa’da Nükleer Tıp diye bilinen bir merkeze gittik. O nükleer tıp merkezi dedi ki burada
bir gariplik var. Vücudunuza verilmiş olan bir kanser ilacı olabilir. Kanser olmadığınız halde size kanser ilacı verilerek kanserli hasta yapıyorlar.” demişti. Kasım 2013’te vefat eden Altundal’ın evi hem
vefatından önce hem de vefatından sonra iki kez soyulmuş ve evindeki bir takım önemli belgeler
çalınmıştı. Altundal evinin Fetullahçılar tarafından soyulduğunu da açıklamıştı.
15 Temmuz kanlı işgal hareketinden sonra bütün bu iddialar ete kemiğe bürünmeye başladı.
Şüpheli kanser teşhisiyle ölümü tartışılan Aytunç Altundal’ın, en yakınındaki yardımcısı da FETÖ’cü
çıktı. Aytunç Altundal’ın ölümünün üzerindeki sır perdesi FETÖ soruşturmaları kapsa- mında gözaltına alınan 30 yıllık Jandarma İstihbaratçı İ.Ç. nin itiraflarıyla aralandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü darbe soruşturması kapsamında konuşan istihbaratçı İ.Ç. ifadesinde Altundal’ın yardımcısı B.Ş olduğunu ve İstanbul’da görevliyken FETÖ ile irtibatlarını onun üzerinden sağladığını söyledi. İtirafçının verdiği bilgilerden sonra polis Altundal’ın
ölümüyle ilgisi üzerinde durulan B.Ş’nin peşine düştü. Ünlü Araştırmacı-Yazar Aytunç Altundal’ın
vefatı, FETÖ iddianamesine de şüpheli ölüm olarak geçmişti. FETÖ itirafçısı İ.Ç. 2005 yılında İstanbul
Balmumcu Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevdeyken İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde aşırı sağ
faaliyetler değerlendirme analiz astsubaylığı yaptığını bunun için Aytuç Altundal’ın yanına giderek
tanıştıklarını söylüyor.
Dönemin Jandarma Bölge Komutanı Halil Helvacı’dan Hristiyanlık mezhepleri ile ilgili aldıkları
bir görev için iki astsubayla birlikte Aytunç Altundal’ın yanına gittiklerini söyleyen İ.Ç. “İstanbul’da
bu Altundal’ın yanına gittik. Bize Hristiyanlıkla ilgili kitap verdi. Yardımcısı olarak bildiğim B.Ş isimli
140 http://www.bilgealtun.com/?pnum=552&pt=Papa’n%C4%B1n+Gizli+Kardinalleri%2FAytun%C3%A7+Alt%C4%B1ndal
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kişiyle tanıştım. Sonrasında ben bu ofise tek gidip gelmeye başladım. Tek gittiğim dönemde Altundal’ın asistanı olan B.Ş bana ‘gel bir pastanede çay içelim.’ dedi. FETÖ/PDY’den olduğunu söyledi.
B.Ş bana ‘Askerin hizmete bakışı nasıl, hükümete bakışı nasıl’ şeklinde sorular sordu ve ‘Ara ara buluşalım konuşalım’ dedi. Bu şekilde ilk etapta pastaneler- de buluşuyorduk, sonrasında evine davet
etti. Hocaefendinin günlük değerlendirmelerine dair kısa videolar izliyorduk. Bana eski bir telefon
verdi ‘bu telefonu sadece sen kullan ve benimle irtibatında kullan kimse bilmesin’ dedi. Bu telefonla
bana mesajlar atıyordu.” diyor. İtirafçı İ.Ç. Aytunç Altundal’ın asistanlığını yapan B.Ş’nin, Ergenekon
soruşturması sürecinde de üst düzey komutanlarla ilgili bilgiler istediğini anlatıyor.141
Aytunç Altundal’ın ölümü FETÖ hakkında hazırlanan iddianamelerin birinde de şüpheli bulunarak mercek altına alınıyor. İzmir’de FETÖ’ye yönelik iddianamede, örgüt aleyhine kitap yazan Necip
Hablemitoğlu, Haydar Meriç ve Aytunç Altundal’ın şüpheli ölümlerine de yer verildi. İddianamede,
Gülen’in devlet içinde kadrolaşmasının bu yazarlar tarafından dile getirilmesine dikkat çekildi. İddianamede, FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in, CIA, MI6 ve BND gibi yabancı istihbarat örgütlerine
taşeronluk yaptığını, bunlar adına hareket ederek karşı devletlerin istih- barat birimlerinde kadrolaşma yoluna gittiğinin, özellikle bu araştırmacı yazarlar tarafından dile getirilen konular arasında olduğu kaydediliyor. Gazeteci-Yazar Necip Hablemitoğlu’nun ‘Köstebek’ isimli kitabına da kaynak olan
emniyetteki yapılanmayı deşifre eden raporları düzenleyen dönemin emniyet müdürlerine gözdağı
verildiği, FETÖ’ye yakın duranların önünün açıldığı, ‘dokunanın ise yanacağı’ bir yapı oluşturulduğu
belirtiliyor. İddanamede şöyle deniliyor: “Örgütün bu şekilde sızdıkları devletin gücünü, devleti savunanlara karşı kullanacak düzeye gelmeleri konusunda uluslararası düzeyde yardım aldıkları konusunda da ciddi kaygılar bulunmaktadır. Bu konuda araştırma yapan ve kitap yazan Necip Hablemitoğlu,
Haydar Meriç ve Aytunç Altundal gibi gazetecilerin ölümleri, FETÖ bağlantısı nedeniyle şüphelidir.
Ayrıca, henüz kitabı basım aşamasına gelmemiş Ahmet Şık ile bu konuda kitap yazan Hanefi Avcı
ve Nedim Şener’in tutuklu olarak uzun süre yargılandıkları davalarla susturulmaları ve susturulmak
istenmeleri üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur.”142

Zaman Gazetesi
FETÖ lideri başlarda Sızıntı dergisiyle anılıyordu. Daha sonra onun en önemli medya ayağını
Zaman gazetesi oluşturdu. Gülen gazeteyi bizzat kurmuş olmasa bile kısa bir süre içinde oraya yerleştirdiği ‘ortak’ sayesinde tamamını ele geçirdi. Gazete yayın hayatına başladıktan kısa bir süre sonra
Fetullah Gülen ismiyle anılır oldu. 2000’li yıllarla birlikte Türkiye’nin başını ağrıtan bütün konularda
en önde yayın yapan kuruluşların içinde o vardı. Ergenekon/Balyoz davaların- da, şike davasında,
‘Gezi olayları’nda, dershane tartışmalarında, 17/25 Aralık operasyonlarında hep en önde yaptığı yayınlarla dikkat çekti.
Zaman gazetesi Gülen’e yakınlığıyla bilinen Alaaddin Kaya’nın da ortakları arasında yer aldığı bir
grup tarafından çıkartıldı. İslami duyarlığa sahip kişi ve kurumları temsil edilen ve 3 Kasım 1986’da
yayın hayatına başlayan Zaman gazetesinin kuruluşunda yer alan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı,
burada yayın danışmanı olarak görev almıştı. Gazete yayın hayatına geçtikten bir buçuk yıl sonra
ortaklar tasfiye edildi ve belirleyici patron olarak sadece Alaaddin Kaya kaldı.
Nabi Avcı, gazetenin el değiştirdiği 1,5 yıllık süreç ve Fetullah Gülen’in fonksiyonuna ilişkin olarak, “Ali İhsan Arslan gazeteyi bıraktı. Aynı tarihte Necati Aktülün de bütün haklarını Alaeddin Kaya’ya devretmiş. Böylece gazetenin tek sahibi, Alaeddin Kaya oldu.” diyor.
141 http://www.objektifhaber.com/aytunc-Altundalin-olumunde-feto-parmagi-351225-haber/
142 http://www.yenisafak.com/gundem/3-yazarin-olumunde-feto-suphesi-2520315
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15 Temmuz kanlı işgal girişiminden sonra, gazete kayuma devredildi, darbe girişiminden sonra
da devlet el koydu. Gazete kayyumdayken editörlerinden Beyza Güdücü Akay, Nabi Avcı ile bir söyleşi yapıyor. Avcı, söyleşide gazetenin yayın hayatına girişini ve Gülen tarafından el konulma sürecini
bütün ayrıntılarıyla anlatıyor:
-3 Kasım 1986’da Ankara’da Ulus Rüzgarlı Han’da, muhafazakar cephenin sesi olarak ku- ruldu
Zaman gazetesi ve siz kurucu yayın danışmanıydınız. Biraz bahseder misiniz Zaman gazetesinin
kuruluşundan?
-Bu camianın ilk fikir gazetesi değildi Zaman. Daha önce ‘Yeni İstanbul’, ‘Yeni Devir’, Erol Güngör’ün başyazılarını yazdığı eski ‘Ortadoğu’ gazetesi, ‘Babıali’de Sabah’ gazetesi var; dolayı- sıyla öncüleri olan bir gazete Zaman. 86’da kurduğumuz Zaman Gazetesi, daha sonraki Zaman Gazetesi’yle
alakası olmayan bir gazeteydi. Turhan Dilligil’in çıkardığı ‘Adalet’ gazetesini rahmetli Faruk Sükan
alınca, adını değiştirmiş ‘Zaman’ yapmış. Yani ‘Zaman’ adını biz koymadık. Üç ortaklı bir gazete olarak başlamıştı; Necati Aktülün, Alaeddin Kaya ve Ali İhsan Arslan 3 ortaktı. Ben her üç ortağı da bu
vesile ile tanıdım. Gazetenin 86’da çıkışında, genel olarak ortaklar adına gazeteyi Ali İhsan Arslan
yönetiyordu. Necati Aktülün hemen hemen hiç görünmedi ortada, İs- tanbul’daydı zaten. Alaeddin
Kaya ve Ali İhsan Arslan zaman zaman yayın kurulu toplantılarına katılıyorlardı. Doğrusu çok fazla da
müdahil olmuyorlardı ilk başlarda. Gazete ilk çıktığında ciddi bir tiraj problemiyle karşı karşıya kaldı,
hiç tanıtımı yapılmadı, dağıtımda ciddi problemler vardı, o yüzden gazete kendini toparlayamıyordu.
Biz bir türlü tiraj tutturamayınca, patronlar daha çok müdahil olmaya başladılar. Alaeddin Kaya’nın
Fetullah Gülen’in temsilcisi olarak gazetenin ortağı olduğunu, biz daha sonra öğrendik. Ben tanımıyordum Fetullah Gülen’i de, Alaeddin Kaya’yı da, Ali İhsan Arslan’ı da, Necati Aktülün’ü de. Ama
zannediyorum Fehmi Koru, İzmir’den Fetullah Gülen’i bildiği için, Alaeddin Kaya’yı da tanıyordu.
Dolayısıyla, gazetenin kuruluşu ve yönetiminin nasıl olacağı, yayın politikası, patronlarla çalışanlar
arasındaki ilişkilerin nasıl olacağı konusu, daha çok Fehmi Koru’nun biçimlendirdiği bir model üzerinden yürüdü. Daha doğrusu yürümedi. Çünkü bir sene sonra, Ali İhsan Arslan bizi gazeteden attı.
(Gülüyor)
-Nasıl yani?
-Bayağı işimize son verdiler. Biz derken kimi kastediyorum, hepimizi. Fehmi Koru da dahil olmak
üzere, hepimizi... Ve Ali İhsan Arslan, kendi kurduğu bir ekiple gazeteyi çıkaracağını düşünerek bunu
yaptı. Fakat bir hafta dayanamadı çünkü okuyucu çok ciddi tepki gösterdi. Enteresan bir biçimde,
gazetenin az sayıdaki okuyucusu çok ciddi tepki gösterince, Ali İhsan Arslan da gazeteyi bıraktı. Aynı
tarihte Aktülün de bütün haklarını Alaeddin Kaya’ya devretmiş. Böylece gazetenin tek sahibi Alaeddin Kaya görünüyordu. Biz de, o ilk atılma, gazeteden uzaklaştırılma hadisesinden ders çıkararak,
kendimizce, yeni ve tek patronumuz Alaeddin Kaya ile bir yazılı sözleşme yaptık. O yazılı sözleşme
şöyle diyordu: “Gazetenin yayın politikasına, Fehmi Koru, Nabi Avcı, Mehmet Doğan, Adnan Tekşen,
-Ali Bulaç vardı galiba- Ali Bulaç’tan müteşekkil yayın kurulu karar verir. Yayın kuruluyla gazete sahibi
arasında bir ihtilaf çıkarsa, gazete sahibinin belirleyeceği bir hakeme gidilir, onun kararına uyulur.
Biz de kabul ettik, imzaladık hakikaten. Aradan çok kısa bir süre geçti, bir gece beni Alev Alatlı aradı.
Telefonda, İstanbul’dan dedi ki; ‘Hayırlı olsun, gazeteyi bırakıyor musunuz, gazete İstanbul’a taşınıyormuş?’.‘Nereden çıkartıyorsun?’ dedim, ‘Bana, Mehmet Şevket Eygi geldi. Gazeteyi devraldığını,
İstanbul’a getireceğini, İstanbul’da çıkacağını, kendisinin genel yayın yönetmeni olduğunu söyledi ve
bana da köşe yazarlığı teklif etti.’ dedi. (duraklama, sessizlik) Biz tabii, sabahı zor ettik. Sabahleyin
Alaeddin Kaya’ya gittim. Fehmi Koru, Mehmet Doğan, Adnan Tekşen de vardı zannediyorum. ‘Nedir
mesele?’ dedik. Kaya, ‘Böyle bir karar aldık, gazete İstanbul’a gidecek, siz bir süre tatil yapın.’ dedi.
Dedik ki, ‘Yani bir ihtilaf mı var?’ ‘Ya öyle fazla bir şey yok ama böyle münasip gördük’ falan dedi.
‘Ama bizim yazılı bir anlaşmamız var. Bu yazılı anlaşmada, hani bir ihtilaf olursa hakeme gidecektik?
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O zaman, hakeme gideceğiz, kimse hakeminiz onu söyleyin, ona gideceğiz’ dedim. ‘Biz gittik hakeme’ dedi. Hakem dediği, meğer Fetullah Gülen’miş. ‘E ne dedi?’ dedik. ‘Bize hak verdi’ dedi. ‘E ama
bizi dinlemedi’ dedik. ‘Yani hakemin bizi de dinlemesi gerekmez miydi?’ Kaya, ‘Biz, sizin söyleyebileceklerinizi zaten söyledik’ dedi. (Gülüyor)
-Pek tarafsızmış bu hakemlik!..
-Yani, ‘Biz sizin adınıza da gerekli şeyleri söyledik, böyle karar verdik.’ dedi. ‘O zaman, bu anlaşmayı hükümsüz kıldınız, sizi mahkemeye vereceğiz.’ dedik. Biz de onları mahkemeye verdik. (Gülüyor) Ve mahkemeyi kazandık. Kazandık da ne oldu? İşte bize bir yıllık maaşımızı tazminat olarak
verdiler. ‘Faizini almayın.’ dediler, ‘İyi tamam faizini almayız.’ dedik biz de. Böylece gazeteyi İstanbul’a
taşıdılar. Bu arada, Fehmi Koru dedi ki, ‘Ben sizinle birlikte mahkemeye de gitmem, benim ayrıca bir
anlaşmam var, o anlaşma bitene kadar ben çalışmak zorundayım.’ Bizim dışımızda, ayrıca bir anlaşması varmış meğer. O öyle devam etti sonra. Şimdi, gazete bir yıl süren bir gazeteydi ama en azından
kuruluşundaki o ilk bir yıl, gerçekten çok sıcak bir ortamda, Rüzgarlı Sokak’ta, eski Adalet gazetesnin
idarehanesinde çok namüsait şartlarda ama genç bir ekip tarafından çıkarılan bir gazeteydi. Daha
çok üniversite öğrencileri, öğretmenler, okur-yazarların severek takip ettikleri bir gazeteydi.
-Kuruluş aşamasındaki yayın ilkeleriniz nelerdi?
-Biz olabildiğince çok sesli bir gazete yapmaya çalıştık, tabii belli hassasiyetleri gözeterek. Ama
mümkün olduğu kadar geniş bir yelpazeyi hedefleyen, daha demokrat, daha dünyaya açık, günün
fikir akımlarına, siyasi gelişmelere açık bir gazete. Herhangi bir partiyle, cemaatle veya çıkar grubuyla, sermaye grubuyla bağlantısı olmayan bir gazete. Daha çok işte yazarları, çizerleriyle yürüyen.
Çizer de, rahmetli Necdet Konak. Çok yazarımız da yoktu, o yüzden çok müstear kullanıyorduk. Yani
benim, sekiz-on tane müstearım vardı mesela, kalabalık görünmek için. (Gülüyor) Büyük ölçüde muvaffak olduk. Bu geniş açıyla bize bağlı bir okuyucu kitlesi oluşmaya baş- lamıştı. Farklı kesimlerde de
ilgiyle izlenen bir gazete olmuştu. Mesela ne kadar farklı kesimlerde ilgiyle izlendiğini söyleyeyim.
Biz gazeteden, son darbeyle ayrılınca, bize bir haber geldi. Dediler ki: ‘Bülent Ecevit sizinle görüşmek
istiyor.’ Bülent Ecevit, Oran’daki evine davet etmiş, gittik, gazetenin eski yönetimi olarak. İşte ben
vardım, Erol Göka, Celal Kazdağlı vardı. Bülent Ecevit’in bizi böyle çok genç görünce, şaşırdığını da
hatırlıyorum. Kapıyı kendisi açtı ve bir-iki saat süren çok güzel bir sohbetimiz olmuştu Ecevit ile. O da
üzülmüştü, gazetenin böyle el değiştirmesi, bu yayın çizgisinin etkisiz hale gelmesinden ve gazeteyi
zevkle takip ettiğini söylemişti.
-Siyasi iklim nasıldı diyecektim, siz Bülent Bey’in sizi davet ettiğini söylüyorsunuz.
-Şöyle bir şey de var mesela: İlk başta dediğim gibi, gazete bir türlü tiraj alamıyordu falan, o
günlerde darbe şartları henüz tam ortadan kalkmış değil. Mesela Bülent Ecevit, yasaklıydı o tarihte.
Süleyman Demirel de yasaklıydı. Biz hatta, kendimizce kurnazlık yapmaya kalktık. Dedik ki, gidelim
Süleyman Demirel’le bir röportaj yapalım. Çünkü hiç kimse, o tarihte yasaklı bir siyasetçi ile röportaj
yapmaya cesaret edemiyor. Dedik ki, ya onlar kapatır gazeteyi, neydi adı onların, ne konseyiydi?
Milli Güvenlik Konseyi.. Evet, ya Milli Güvenlik Konseyi bizi kapatır ya da tiraj alırız. Celal Kazdağlı
ve bir arkadaşla daha birlikte Süleyman Demirel’e gittik. Güniz Sokak’ta, böyle çok geniş bir salonda oturuyordu. Önünde büyük, üzeri kitaplarla dolu bir sehpa olan koltuğuna oturdu. Salonda da,
çepeçevre dizilmiş sandalyelerde, Anadolu’dan geldiği belli olan, muhtemelen eski Adalet Partisi
teşkilatından insanlar var. Beni, Süleyman Demirel’in yanına oturttular. Ben de kendisine dedim ki,
‘Efendim siz, Türk siyasetinin pek çok dönemlerine şahitlik etmiş bir siyaset duayenisiniz. Biz de yeni
bir gazeteyiz. Sizin bu engin tecrübelerinizi, okuyucularımızla paylaşmak için bir röportaj yapmak
istiyoruz sizinle.’ Demirel şöyle bir durdu. ‘Şunu şöööle yüksek sesle söyleyin de şu argedeşler de bir
duysunlar’ dedi. (Gülüyor) Yani bütün eski arkadaşlarına, ‘bakın hala beni siyaseten duayen kabul
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eden, benimle röportaj yapmaya gelen gazeteciler var’ mesajını vermek istiyor. Bir de onlara yüksek
sesle, ‘argedeşlerin’ duyacağı şekilde söyledik. (Gülüyor) Ama röportajı da gerçekleştiremedik. Bizi
gönderdiler çünkü.
-Zaman gazetesine dair, sizin de muhakkak kulağınıza çalınmıştır o dönem; “İşte Zaman gazetesi, tersten okununca Namaz gazetesi” gibi sözler...
-Evet evet. Kim çıkardı bu lâfları onu hatırlamıyorum ama daha gazete çıkmadan başladı bu. İşte
‘tersinden okunduğu zaman, namaz oluyor, dolayısıyla nasıl bir gazete olduğunu siz oradan varın
hesap edin’ mealinde şeyler oldu. Ama dediğim gibi, bu gazetenin adını biz koymadık, Faruk Sükan
koymuştu. Patronlar gazeteyi aldıklarında, zaten adı Zaman idi. Şöyle bir şey de hatırladım siz söyleyince: Bizim gazete çıkmadan önce veya o tarihlerde, ‘Günaydın grubu’, bizim hitap edeceğimizi
varsaydıkları camiaya hitap etmek üzere, Yeni Haber diye bir gazete çıkarmaya teşebbüs ettiler. Ve
Rüzgarlı Sokak’ta, bizim üst katımızda da, bir yer tuttular.
-Rekabetin böylesi
-Yani üst kattalar ama onların ofis tabii çok dayalı döşeli. Mesela şöyle şeyler konuştuğumuzu
hatırlıyorum: ‘Yahu yukarıdakiler bir cihaz almışlar, faks cihazıymış adı’ (Gülerek devam ediyor.) Gazetenin sayfasını buradan yapıp fotoğrafını çekiyorlarmış, İstanbul’a gönderiyorlarmış, olduğu gibi
oraya gidiyormuş gazete’ diye. Teleksle çalışıyoruz biz o zaman. Bürodaki en gelişkin alet, teleks ve
telefon. Yani utanmasak, gidip ‘yahu şunu bir görelim’ falan diyeceğiz ama rakibiz. Rahmetli Ahmet
Kabaklı’yı transfer ettiler falan. O yüzden bizim gazetenin çıkışı da bir süre gecikti zaten. Biz istiyoruz
ki, önce onlar çıksın, şöyle bir bakalım. Görelim ve ona göre biz de şeklimizi şemailimizi, muhtevamızı, mizanpajımızı, logomuzu ayarlayalım. Öyle karşılıklı birbirini kollayan bir dönem geçirdik, sonra
onlar dayanamadılar, çıkardılar. Gazeteyi görür görmez, benim hakikaten böyle sezgilerim var, birçok
zaman tutuyor, dedim ki; ‘Tamam, bu kırk gün.’ (Gülüyor)
Görelim kırkını ya çıkarır ya çıkarmaz. Nitekim kırkını çıkartır çıkartmaz gazeteyi kapattılar. Daha
sonra, şunu da hatırlıyorum: Alaeddin Kaya, gazetenin tek patronu haline geldikten sonra, özellikle
gerek Ankara, gerek İstanbul, gerek İzmir bürosuna birtakım genç adamlar yerleştirdiler. Bir kısmı
bunların, bir-iki ay bizimle çalıştılar, sonra Amerika’ya gitti bunlar. Sonra bunların bazıları, yani şu
anda kamuoyunun da bildiği gazeteciler oldular. O zaman ben, Fetullah Gülen’i falan tanımıyorum
ama Alaeddin Kaya’nın hal ve hareketlerinden hissediyorduk ve söyledim de kendisine. ‘Tamam sizi
anladım, siz bu işi öğrenene kadar bizimle yürüyeceksiniz, bir süre sonra bizi göndereceksiniz ama
biz o zamana kadar, hiç olmazsa bu arkadaşlar bir şeyler öğrenene kadar işimize bakalım’ diye şakayla karışık konuştuğumuzu ama yani ne çevirdiğinizi az çok hissediyoruz mesajını da içeren konuşmalarımız olduğunu hatırlıyorum. Ayrıca Molla Kasım da, alttan alta çevrilen bu dolapları ti’ye alan
birçok mizah yazısı da yazmıştı...
-Müstear isimler kullandınız Zaman’da, en çok akılda kalan ‘Molla Kasım’dı, bir tarafınız dış
haberciydi ‘Enes Harman’ olarak. Nabi Avcı’nın yazılı basına hediye ettiği, bir kısmını halen bilmediğimiz karakterler var. Bize anlatır mısınız bu süreci?
-Bu müstearların bir kısmı, daha önce zaten başka yayın organlarında kullanılmıştı. Mesela ‘Enes
Harman’ 1974 senesinde, Yeni Devir gazetesinde yazmaya başladığım zaman kullandığım müsteardı. Çünkü ben o tarihte, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğrenciydim. Yeni Devir gibi bir gazetede dış politika yazan bir adamın da, ODTÜ’de sağlıklı bir eğitim hayatı görmesi sıkıntılı olacağı için,
Enes Harman müstearıyla yazıyordum. Zaman gazetesinden önce, bizim üç aylık bir Milli Gazete
tecrübemiz var. 1983’tü zannediyorum. Rahmetli Erbakan, Fehmi Koru’yu davet etmiş. ‘Milli Gazete’yi siz alın, adam edin’ diye. Biz de ‘tamam’ dedik, şöyle bir anlaşma yaptık rahmetli Erbakan’la
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şifahi olarak: ‘Biz üç ay gazeteyi bildiğimiz gibi çıkartalım, adını değiştirmeyeceğiz ama gazetenin
mizanpajı, karakteri, yazarları, her şeyi değişecek. Bize üç ay müsaade edin, beğeniyorsanız devam
edelim.’, ‘Tamam’ dedi rahmetli Erbakan ve biz üç ay kafamıza göre bir gazete yaptık. Çok güzel bir
gazete oldu. Hakikaten benim bugüne kadarki gazete tecrübelerim içinde, o üç aylık Milli Gazete
çok güzeldir. Üç ay sonra biz geldik, rahmetli Erbakan Hoca’ya, biz gelince de, çok güzel sofra hazırlatıyordu. Mahmut diye bir aşçısı vardı. ‘Mahmut Bey sizin için özel hazırladı’ diye iltifat ederdi. Üç
ayın sonunda, yine böyle güzel bir sofra hazırlamışlar, yemek başlamadan, hal hatır faslından sonra,
ben dedim ki, ‘Efendim, biz sizden üç aylık bir mühlet almıştık, şimdi üç ay doldu bu arada, biz orada
gazetede yatıp kalkıyoruz. Fehmi Bey’in (Koru) yeni bebeği oldu, onu görmeye bile gidemedi İzmir’e.
Karar vermemiz gerekiyor. Yani biz devam edeceksek, hangi şartlarda olacak?.. Ücret meselesini ima
ediyorum. ‘Hangi şartlarda çalışacağız ona göre evlerimizi taşıyacağız. Biz şimdiye kadar gazetede
idare ettik filan ama..’ Rahmetli, şöyle bir durdu, ‘Eveeet’ dedi, ‘Bütün ümmetin duaları sizinle, afiyet
olsun.’ (Gülümseyerek)
Baktık ki, böyle net bir durum yok, durum netleşene kadar, biz müsaade aldık gazeteden.
Gitmedik. Bir hafta-on gün daha künyede isimlerimiz göründü, sonunda ısrarımız üzerine çıkardılar. O iş de öyle bitti. İlk Molla Kasım yazısı da, işte orada, Milli Gazete’de oldu.
-Neden sizin kalbinizde bu kadar özel Molla Kasım?
-Doğrusunu söylemek gerekirse, ben Molla Kasım’ı sanki çok benim dışımda bir adam gibi tahayyül ediyorum hep. Yazılarını da, sanki bir başkası yazmış gibi okuduğum olmuştur gerçekten.
Böyle bir muhalif damarı temsil eder. Zaten hem Milli Gazete’de hem de Zaman gazetesinde, gazete
içi muhalefeti seslendiren bir adam. Gazetenin arkasında yazardı, Zaman gazetesinde ve sürekli ön
sayfada yazan Nabi Avcı’ya, ‘Bu gazete böyle mi yönetilir, şu gazeteyi bana verin de bak neler yapıyorum, şöyle kuş kondururum, böyle uçururum’ falan mealinde sadece gazete yönetimine de değil,
bazı grupları, tutumları, tavırları, anlayışları mizahi bir dille eleştiren bir figür aslında. Molla Kasım’ın
oluşmasında, rahmetli Necdet Konak’ın çok emeği vardır. Çünkü çok güzel bir Molla Kasım tipi çizmişti. Necdet’i arıyordum, diyordum ki: ‘Molla bu hafta gazetede darbe yapacağını anlatıyor.’ Sanki
ben o yazıyı yazmışım gibi, sanki o yazıyı Necdet defalarca okumuş gibi, öyle bir karikatür çizerdi ki;
cuk otururdu yazının içerisine. Ben de o karikatürü, yazıyı yazdıktan sonra görürdüm. O kendi karikatürünü öyle çiziyordu, ben kendi yazımı böyle yazıyordum, sonra bunlar bir araya geldikleri zaman
olağanüstü, birbirini tamamlayan bir şey oluşuyordu. Denk getirmiş, birbirimizi böyle okumuş olmak
ikimizin de çok hoşuna gidiyordu.. Çok güzel bir birlikteliğimiz olmuştu rahmetli Necdet Konak’la. Bir
de, uzun süre Molla Kasım’ın kim olduğunu, gazete yönetimi bilmiyordu, ama Fehmi Koru biliyordu.
Alaeddin Kaya bilmiyordu mesela. Hatta bir yayın kurulu toplantısında, Alaeddin Kaya dedi ki: ‘Molla
Kasım diye birisi yazıyor, durmadan size çakıp duruyor. Kim bu herif? Bunun kulağını çekin.’ (Gülüyor)
-Sizi çok mutlu ettiğini görüyorum o dönemin.
-Tabii bir tür terapi yani, çünkü çok geniş şartlarda çalışmıyorduk. Bir de Hakan Albayrak’ın yazdığı Werner Hugo’su vardı. Molla Kasım’a kinaye, Werner Hugo diye bir tip. Alman asıllı, Türkçeyi
doğru düzgün konuşamayan. Hatta Molla Kasım ondan bahsederken, ‘Alaman yavrusu’ diye bahsederdi.
-Bütün bunlar, sizin yüzünüzü güldüren mutlu eden hatıralar, lakin Zaman gazetesi, sizin o
gönderilmenizden sonra bir paralel devlet yapılanmasına dönüştü. Bu yapılanmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
-Şimdi bizden sonra, Mehmet Şevket Eygi geldi Zaman’a, sonra o da gitti, başkaları geldi. Hiç
bizim tarzımız olmayan bir gazete ortaya çıktı, Fetullah Gülen grubunun elinde. Benim gazeteyle
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ilişkim kalmadı. Alıp okuduğumu da hatırlamıyorum. Gazetenin daha ileriki yıllarda, daha büyüdüğü,
Fetullah Gülen’in ortalıkta daha çok görüldüğü tarihlerde, bütün böyle tanınmış insanları, sinema
sanatçılarını davet ettikleri yıldönümü şeyleri yaparlardı mesela, beni hiç çağırmamışlardı. Çok yıllar
sonra, 2000’li yılların başı olabilir, bir kere biz de davet edilmiş olduk. O kadar yani. Tabii o dönemlerde birtakım okullar açılıyor, biz o faaliyetlerini ‘hayra hizmet eden eğitim çalışmaları yapıyorlar, yurt
dışında okullar açıyorlar, Türkçenin ve Türk kültürünün tanıtılmasına vesile oluyorlar’ diye, iyi duygularla, o faaliyetlerini uzaktan takip ediyorduk. Bütün bunların nasıl döndüğünü, ne amaca matuf
olduğunu falan düşünmeksizin, bilmeksizin, kondurmaksızın, biz herkes gibi, onların bizden farklı,
bizim gibi düşünmeyen, farklı bir meşrepten, farklı bir anlayıştan ama yine de o geniş dairenin içinde
insanlar olarak görüyorduk.
-Peki Zaman Gazetesi, FETÖ/PDY’ye devredildi ama sonrasında içinde bulunduğu bu grup nasıl paralel yapıya dönüştü?
-Zannediyorum özellikle emniyete, istihbarata, askeriyeye ve yargıya nüfuz etmeye başladıkları
zaman, bazı yabancılar bunların Türkiye’de bazı operasyonlar için kullanışlı hale geldiklerini, o güce
ulaştıklarını düşünerek, bunlara daha çok nüfuz ettiler. Veya başından beri bu hazırlıkların içinde
oldular...
-Gazete gazetedir dediğiniz için, gazetecilerin böyle algı yönetimleri yapmak gibi bir görevleri
var mıdır?
-Görevlendirilmişlerse vardır. Yani gazete olmaktan kaynaklanan bir görev değildir bu. Birileri
görevlendirilmişse, o zaman gazeteyi de bu amaçla kullanırlar. Ve onlar görevlendirilmişlerdir. Eğer
bir gazete gazete değilse, o zaman başka bir şeydir. Başka bir şey olduğunda, başka şeylerin tabi olduğu hukuk kurallarına göre değerlendirilir.”143
…
Milli İstihbarat Teşkilatı’na yönelik itibarsızlaştırma girişimleri ‘paralel yapı’ olarak adlandırılan
örgütle iktidar arasında yaşanan gerginliği tırmandırıcı bir etki yaptı. AK Parti ile FETÖ arasında sürdüğü zannedilen kavga gerçekte Devlet ile ‘paralel yapı’ arasında süren bir kavgaydı. AK Parti, çivisi
sökülen devleti yeniden rayına oturttuğu ve Türkiye’yi ayağa kaldırdığı için örgüt tarafından hedef
seçilmişti. Bütün kaos planlarının arkasından örgütün çıkması, atılan her olumlu adımın örgüt tarafından akamete uğratılmaya çalışması bunun en açık göstergesiydi. FETÖ, AK Parti’nin Türkiye’yi
yeniden güçlü ve itibarlı bir devlet haline getirme hamlelerini boşa çıkartmak için bu partiyi düşman
olarak gördü. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, hemen peşinden yapılan 10 Ağustos
2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan milletvekilliği seçimlerinde örgüt ‘din kisvesi’ altında sürdürdüğü çalışmaları açıkça siyaset sahnesine taşıdı. Bütün
bu süreçlerde Erdoğan ve AK Parti düşmanlığını körükleyerek siyasi istikrarı yok etmeye çalıştı.

GÜLEN’İN SİYASETE İLGİSİ
30 Mart seçimleri ve FETÖ: Gülen, taraftarlarına kaos üretmeleri talimatı verirken Türkiye yerel
seçimlere hazırlanıyordu. 17/25 Aralık kalkışması böyle bir ortamda gerçekleştirildi. 30 Mart seçimleri yaklaştığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ projesi olan kalkışmayı gerçekten
kavrayamadığı anlaşıldı. O meselenin sahiden yolsuzluk olduğunu zannediyor, Türkiye’ye çekilen
operasyondan bihaber gözüküyordu. Seçimlere gölge düşürmek için iptal edileceğini söyleyenler
dahi oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Bu ihtimalin olması için Türkiye’nin savaşa girmesi
143 http://t24.com.tr/haber/zamanin-kurucularindan-nabi-avci-gazete-cemaatin-eline-Fetullah-gulenin-hakemligiyle-gecti,342974
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lazım. Türkiye şu anda zaten sıkıyönetim var. Devletin başında çöreklenen birinin hırsızlığını görüyoruz. Devletin açıkça soyulduğunu görüyoruz’ diyecek kadar ileri gidiyordu.
Kılıçdaroğlu çekilen operasyona kendini öyle kaptırmıştı ki, CNN ekranlarından Başbakan Erdoğan’a ülkeyi terk etme çağrısında bulunuyordu: ‘Şaka değil. En kestirmeden Türkiye’yi terk ederse
kendi kurtuluşuna da yardımcı olur. Ben Türkiye’yi düşünüyorum. İnsanları düşünüyorum. Adında
şaibe olan biri başbakan olarak kalamaz. Hala koltuğunda oturuyor. Harama or- tak olan biri o koltukta oturamaz.’ Kılıçdaroğlu’na göre Türkiye kaosa değil, dikta yönetimine doğru gidiyordu. Demokrasi
yerini ‘istihbarat devleti’ne bırakmıştı. AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali
Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun gözünde ‘Milyon Ali’ olmuştu ve başkanlığı parayla almaya çalışıyordu. O,
Türkiye’ye FETÖ eliyle çekilen operasyonu görmediği gibi, bu terör örgütüne yönelik eleştirilere de
öfke duyuyordu: ‘Neden her şeyi getirip FETÖ’ye bağlıyorsunuz?’144
Latif Şimşek, bir yazısında ‘işte FETÖ’nün siyasi ayağı’ diyerek şu cümleleri kuruyor:
Kemal Kılıçdaroğlu`nun danışmanı Fetöcü çıkıyor. Kardeşi, ‘FETÖ Ağabeyimi esir aldı’ diyor. Çarkçı Kemal`den ‘tık’ yok. CHP`li belediyelerin FETÖ`nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan`ın kurduğu
ya da kurdurduğu şirketlere milyonlar akıttığının nal gibi belgeleri yayınlanıyor. ‘Dinamit programı’nda FETÖ`yle iş birliği yapan CHP`lilerin tek tek isimlerini yayınlıyoruz. ‘tık’ yok. Adana mitinginde,
Fetöcü gazetecileri tek tek aklayan kendisi!
Kılıçdaroğlu: ‘Nazlı Ilıcaaaak!’ Kalabalık: ‘Burdaaaaaaaaaaa’
Kılıçdaroğlu: ‘Ahmet Altan, Mehmet Altan!’ Kalabalık: ‘Burdaaaaaaaaa…. Burdaaaaaaaaaaaaa’
Kemal Kılıçdaroğlu`nun yaptığı tam anlamıyla, ‘Secaat arzederken sirkatin söylemek’ ten başka
bir şey değil.
Samanyolu Tv kapatılırken, önünde duran Kılıçdaroğlu. Zaman gazetesine el konulurken siper
olan yine Kılıçdaroğlu. Hidayet Karaca, Ekrem Dumanlı tutuklanırken adeta, ‘Onları bırakın beni alın.’
deme noktasına gelen CHP`nin Genel Başkanı.
Azıcık geriye dönersek, 30 Mart 2014 mahalli seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde,
7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde FETÖ ile iş birliği yapan bizzat ve şahsen kendisi. Tarih 15 Aralık
2014. CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, TBMM`de kameraların karşısında. Diyor ki; ‘Her
ne kadar parti yönetimi inkar etse de, 30 Mart Seçimlerinde CHP FETÖ/PDY ile ittifak yaptı.’ ‘Birgül
Ayman Güler`in söylediklerine bir ekleme de ben yapayım. CHP, 30 Mart 2014 seçimlerinde FETÖ ile
sadece iş birliği yapmakla kalmadı. Belediye Başkan adaylarını belirlerken de FETÖ’nün taleplerini
dikkate aldı ve birçok yerde FETÖ ile bağlantısı olan isimleri aday gösterdi. Ve o seçimler CHP için
bir kırılma noktasıydı. Çünkü CHP tarihinde ilk kez 30 Mart 2014 seçimlerinde Atatürkçü ve ulusalcı
isimler partiden tasfiye edildi. Yapılacak küçücük bir araştırma bu iddiamı doğrulayacaktır.145
Şabanözü ilçesinde 3 dönem belediye başkanlığı yapan Ali Çapcı, 2014 yılındaki seçimleri 4 oy
farkla kazanıyor. Diğer partilerin itirazı üzerine oyların tekrar sayılmasının ardından İl Seçim Kurulu,
ilçede seçimin iptal edilmesine karar veriyor. 7 Haziran 2014’te tekrar edilen seçimlerde belediye
başkanlığını, MHP adayı Mustafa Karakaya kazanıyor.
Rakiplerinin seçimin iptali için İl Seçim Kurulu’na başvurduğunu belirten Çapcı, “Seçimlerden 4
gün sonra bir sandık kurulu başkanı ve üyelerinden ifade alınarak 4 oyluk fark göz önünde bulundurulmadan seçim iptal edildi. İfade tutanaklarında, birkaç özürlü seçmene sandık kurulu başkanının
144 http://www.internethaber.com/30-mart-secimleri-iptal-edilir-mi-645784h.htm
145 http://beyazgazete.com/yazar/latif-simsek-yazilari-1969/iste-feto-nun-siyasi-ayagi-yazisi-483362.html
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refakat ettiği yazıyordu.” diyor. FETÖ’nün darbe girişimin ardından birçok şeyi daha net görmeye
başladığını belirten Çapcı, şunları dile getiriyor: “Seçimden önce aslı astarı olmayan şikayetler savcılara iletilmiş, hakkımda savcılar soruşturma açmıştı. Bir yıpranma durumu ile karşı karşıya gelmiştim. FETÖ’nün o dönem Şabanözü’nde kurmaya çalıştığı kumpasta başarılı olduğunu düşünüyorum.
Seçimi iptal eden dönemin Çankırı İl Seçim Kurulu Başkanı Erdal K, FETÖ soruşturması kapsamında
tutuklandı. O dönemin savcıları ve hakimleri açığa alındı. Acaba diyorum Fetullahçı Terör Örgütü, AK
Parti’ye darbe girişimine Şabanözü’nde mi başladı? FETÖ’nün bu seçimlerde nasıl bir kampanya yaptığını hepimiz biliyoruz. Daha sonra cumhurbaşkanlığı, sonra milletvekilliği seçimlerinde, son olarak
15 Temmuz’da denediler.”146
FETÖ’nün 30 Mart yerel seçimlerine müdahil olduğunun bir tanığı da Kars’tan çıkıyor. Kars’ta
gözaltında alınan emniyet imamlarından N.A., yerel ve genel seçimlerde o ilde AK Parti’den sonra gelen ikinci sıradaki parti ya da adayı desteklediklerini itiraf ediyor. Kars’ta Emniyetin ‘istihbarat
şubesi imamı’ olduğu öne sürülen Öğretmen N.A., verdiği ifadede 17- 25 Aralık 2013 sürecinden
sonra ‘Fahrettin’ kod adlı örgüt abisinin talimatı üzerine aileleriyle birlikte görüşmelere gittiklerini,
toplantıya katılan aile sayısının 3’ü geçmediğini bildiriyor. Dışarıda oturanların evlerinde toplantılar
düzenlediklerini söyleyen N.A. kendisinin dini sohbetlerden sorumlu olduğunu belirtiyor. Kars’ta 30
Mart 2014 yerel, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerine katıldığını ifade eden N.A. hangi partinin desteklendiği konusunda şu itiraflarda bulunuyor:
“Yerel seçimlerden önce Fahrettin isimli abi bize hizmet hareketının her ilde AK Parti’den sonra
ikinci sırada bulunan parti adayının desteklenmesi yönünde bir politikaları olduğunu bildirdi. Seçimlerde AK Parti ile ilgili algı, hizmet hareketi içerisinde tamamen yerleşmişti. Yani FETÖ/PDY mensupları AK Parti’den sonra hangi aday güçlü ise o parti ve adaya oy verecekti, muhtemelen de böyle
olmuştu. Fahrettin kod isimli abi bize, ‘Polis lojmanlarına araçlarınızla gitmeyin, sohbet verdiğimiz
gruplarda kendiniz dahil 3 aileyi aşmayın, sohbetlere yine eşli ve aile şeklinde gidin gelin, FETÖ/PDY
mensupları iş yerinde hükümeti eleştirmesin, FETÖ‘yü haklı gösterecek ifadeler kullanmasın.’ dedi.
Yaptığımız sohbetler ve hizmet hareketi içerisinde bulunduğumuz sürelerde tedbir amaçlı farklı isimler kullanırdık. Sohbetlere giderken misafir görüntüsü vermek amacıyla ailecek gidip gelmeye çalıştık. Sohbetlere gelen polisler ile hiç telefonda görüşmezdik. Hizmet içerisinde yer alan polisler ders
çalışmak amacıyla toplanırlardı. Kars’ta da komiser yardımcılığı sınavına girecek emniyet mensupları
bir araya gelip sınava hazırlanmışlardı.”147
Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, FETÖ hakkında şunları söylüyor: “Yapı daima yürüyen arabaya bindi, duran arabaya binmedi, durakta beklemedi. Hiçbir zaman
muhalefeti desteklemeyen bu yapı ilk defa 30 Mart seçimlerinde yürüyen araba AK Parti’yi durdurmak için ilk defa muhalefeti destekledi. 7 Haziran seçimlerinde AK Parti iktidardan uzaklaşsın diyerek, Zaman gazetesinde bazı köşe yazarları çare HDP diye yazılar yazdı. Kendileri Güneydoğu Anadolu’da HDP’yi, geri kalan yerlerde de CHP’yi desteklediler. Mücadele ettikleri, devirmek istedikleri kişi
Recep Tayyip Erdoğan’dı, AK Parti iktidarıydı. Çünkü gayelerine ulaşmak için önlerindeki en büyük
engel Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarıydı.”
Partisinden ayrılan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in
kendi talebi üzerine komisyona davet edildiğini belirten Özdağ, “Birgül Ayman Güler, 30 Mart seçimleri öncesinde CHP ‘paralel’le, yani bu FETÖ ile iş birliği yaptı demişti. Şimdi bu dosyanın tamamını
CHP Genel Merkezi’nden istedik. Bize gönderecekler. Birgül Ayman Güler ne demiş, nasıl ihraç edilmiş, ne sormuşlar? Bütün bunlar vuzuha kavuşturulacak.” şeklinde konuşuyor.148
146 http://www.memurlar.net/haber/622134/
147 http://www.hurriyet.com.tr/fetonun-karstaki-imami-secimlerde-o-ilde-ak-40230630
148 http://www.konhaber.com
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Seçimde FETÖ ile ortaklık yapıldığını söyledikten sonra ihraç edilen 24’üncü Dönem CHP İzmir
Milletvekili Birgül Ayman Güler, Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na bir mektup gönderiyor. Mektubunda Türkiye’de geçmişten itibaren bu yapının siyasi iktidarlarla işbirliği çabasına
dikkat çeken Güler, 30 Mart 2014 yerel seçimlerindeki tabloyu şöyle özetliyor:
“Örgütün resmen tescillenmiş olmadığı o tarihte, FETÖ oyunu güçlü olana verecek; MHP güçlüyse ona, CHP güçlüyse ona, bağımsız güçlüyse bağımsıza…’ şeklinde dile getirilen bir hareket yaşadık.
FETÖ, siyasi yapılara oylarını verdi ve TV’leriyle gazetelerinde propaganda olanaklarını sundu. Karşılığında ise Amerikancı suratını, her şeyini görmezden gelen siyasi oportünizm adeta şaha kalktı. Seçim
iş birlikleri olmasa, bu ortam nasıl mümkün olurdu?”149
30 Mart seçimleri öncesinde FETÖ’nün gözünü kan bürümüştü.Örgütte ihtiras aklın önüne geçmişti. İşi odenli ileri bir boyuta vardırdılar ki, örgütün önde gelen isimlerinden olan Mustafa Yeşil
17-25 Aralık sonrasında Başbakan Erdoğan için ‘İntihar edecekya da akıl hastanesine yatırılacak.”
diyordu. 15 Temmuz kanlı girişiminden sonra birçok konuda tanıklık yapan Hüseyin Gülerce, Mustafa
Yeşil’in Yalova’daki evine kadar geldiğini ve kendisine TSK ile ilgili bir takım itiraflarda bulunduğunu
ve Erdoğan’la ilgili yukarıdaki sözleri de sarf ettiğini belirtiyor.
Hüseyin Gülerce Habertürk’te katıldığı canlı yayında 17-25 Aralık süreci sonrası Mustafa Yeşil ile
yaşadığı bir sohbeti anlatırken şöyle konuşuyor:
Mustafa Yeşil ne söyledi de benim ‘hizmet dünyamı’ yıktı? 25 Aralık’tan 3 gün sonra Ahmet
Taşgetiren, istifa etti. Bugün gazetesinden Star’a geçti. Birkaç gün sonra, Mustafa Yeşil yardımcısıyla
Yalova’ya geldi. Ama ondan bir ay önce de, eşleriyle geldi ikisi, orada bir takım imalarla bana, ‘ayağını
denk alsan’ gibi bir şeyler söyledi. Beni ikaz ettiği belli.
‘Tayyip Bey’ dedi, ‘30 Mart yerel seçimlerini göremeyecek, ya intihar edecek ya da akıl hastanesine götürülecek dedi. Benim kafam allak bullak oldu. Tayyip Bey imam hatip lisesi mezunu dindar
bir insan, böyle bir insan ve intihar!
O böyle deyince ‘siz bu işi neden büyütüyorsunuz, niye dedim yargıda, emniyette, TSK’de insanlar olmasını önceliyorsunuz’ dedim. ‘Bak abi’ dedi, sağ kolunu uzattı, ‘asıl kol bu’ dedi, ‘diğerlerinin
hepsi bu kolu korumak için.’ Ben hizmeti böyle mi anlamışım?
Ben Gülen’den böyle bir şey duymamışım. Adam ‘Silahlı Kuvvetleri’ ele geçirmenin asıl fetih
olduğunu söylüyor. Ben bunu savcıya söyledikten sonra Mustafa Yeşil kaçtı.150
7 Haziran 2015 seçimleri ve Gülen
Gülen’in siyasete ilgisi sonradan ortaya çıkan bir durum değil. Daha gençlik yıllarında siyasete ilgi duymuş olmalı ki, Cumhuriyet Halk Partisi’ne yüklü bir bağışta bulunuyor. CHP Parti Meclisi
eski üyesi Savcı Sayan, Twitter hesabından yayınladığı bir bağış makbuzuyla Gülen’in bilinmeyen
bu yönünü ortaya çıkardı.151 Gülen, o dönemlerde İzmir’de vaizlik yapıyor. Siyaset yapması yasak,
ama buna rağmen CHP’ye yaptığı bağış öyle vaizlik maaşıyla temin edilecek cinsten değil. Üstelik o
dönemlerde CHP eliyle uygulanan din karşıtlığı da hesaba katılınca bu bağışın sıradan bir bağış olmadığı anlaşılır. O bir örgüt lideri olarak da siyasetten hiçbir zaman uzak durmadı. Sık sık hiçbir siyasi
partiyle ve siyasetle ilişkisinin olmadığını iddia etse de her dönemde özellikle iktidar partisiyle ilişki
kurmuş bütün siyasi liderlerle tek tek görüşmüştür. Hatta siyasi liderlerin çok büyük bir bölümünden
149 http://www.aksam.com.tr/guncel/chpnin-feto-dosyasi-c2gulerin-ihracinda-gizli/haber-570477
150 http://www.gazeteplus.com/guncel/fetonun-dehset-dolu-erdogan-plani-h140036.html
151 http://www.internethaber.com/chpye-bagis-makbuzu-Fetullah-gulenin-mi-759218h.htm
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destek aldığını bizzat kendisi açıklamaktadır.
Her ne kadar ‘Bizim siyasetle ilişkimiz yok’ dese de her dönemde siyasetin içinde olmuştur. Son
dönemde siyasetle ilişkisi ise Türkiye’yi bölüp parçalayarak yumuşak lokma haline getirecek kadar
akıl almaz boyutlara ulaşmıştır. Fetullah Gülen’in, Kürt kimliği üzerinden siyaset yapan HDP’yi hangi
saikle desteklediği önemli bir tartışma konusu. Yaptığı bir konuşmada Said Nursi’yi Kürt olduğu için
ziyaret etmediğini dile getirecek kadar ileri giden Gülen, karşıt ‘Nur talebeleri’ tarafından da, Risale-i
Nur’larda Said Nursi’nin kendini Kürt olarak tanımlayan bölümleri tahrif etmekle suçlanıyordu. Kendisine bağlı yayın yapan Samanyolu TV’de yayınlanan Tek Türkiye ve Şefkat Tepe gibi dizilerin adeta
Kürtleri hedef alan birer propaganda unsurlarına dönüşmesi, FETÖ’nün Kürt kimliğine ilişkin alerjisi
olduğunun bir diğer göstergesidir. FETÖ’nün MİT’e yönelik yıpratma kampanyalarının da ‘çözüm süreci’ni hedef aldığı bugün bilinen bir gerçek. FETÖ’nün, Zaman gazetesi ve STV aracılığıyla kamuoyunun çözüm sürecine verdiği desteği bozmaya gayret ettiği o günlerde en çok konuşulan konuların
başında geliyordu.
Hükümet tarafından başlatılan Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’ne ve devamı niteliğinde olan ‘çözüm süreci’ne karşı FETÖ’nün saldırgan bir refleks gösterdiği dönemde başlayan KCK operasyonları
ile çok sayıda Kürt siyasetçi tutuklanmıştı. Yine bu süreçte, MİT ile KCK arasında yapıldığı iddia edilen
‘Oslo Görüşmeleri’nin ses kaydının sızdırılması da önemli bir dönüm noktası olarak hafızalarda duruyor. KCK davalarına bakan hakim ve savcıların 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilmeleri ve tutuklanmaları bu ilişkileri açığa çıkartan birer olgu.
Recep Tayyip Erdoğan’ın FETÖ tehlikesini farkedip açıktan bir mücadele başlatmasıyla birlikte
Gülen’in yeni bir toplum mühendisliği inşa etme arzusu su yüzüne çıktı. Özellikle ‘Gezi olayları’ ve
17 Aralık darbe girişimiyle birlikte, FETÖ uzun süredir izlediği ırkçı, hatta faşizme varan stratejiden
vazgeçti ve HDP ile yakınlaşmaya başladı. Medya ve sivil toplum alanındaki unsurlarından yararlanarak, HDP’ye yönelik algı çalışması yapan FETÖ, terör örgütünün siyasi uzantısına destek vererek
Türkiye’ye yönelik çok ağır ihanetin içine girdi.
Gazeteci Ruşen Çakır, BDP-HDP çizgisindeki Kürt siyasi hareketine uzun süre mesafeli gözüken
FETÖ’nün, 2013 yılının Mayıs ayında BDP ile temas kurduğunu yazmış, diğer medya organları da Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Ahmet Türk ve BDP Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür,
Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Gülen ile görüştüklerini açıklamıştı.
FETÖ-HDP iş birliği, 25 Aralık darbe iddianamesine de girmiş. ‘Paralel yapı’nın 25 Aralık darbe
girişimine ilişkin iddianamede, HDP ile FETÖ’nün ittifakı gözler önüne seriliyor. 7 Haziran seçimleri
öncesinde İstanbul’dan bağımsız milletvekili adayı olan ancak daha sonra çekilen Başkomiser Mehmet Akif Üner’in, Bingöl’de görev yapan bir polis memurunu HDP’ye oy vermesi için nasıl ikna ettiği
dinleme kayıtlarına yansıyor. İddianameye giren tapede Üner, terör çekincesi nedeniyle HDP’ye oy
vermek istemediğini söyleyen polis memuruna, FETÖ’nün ‘taktik oy’ dediği stratejiyi anlatıp, “Ya
işte ‘Selo Başkanın yapıcı konuşmalarına oy verdim.’ diye avutacaksın kendini… Dostumun düşmanı
dostumdur filan… Gözünü kapat, bas HDP’ye bir şey olmaz.” diyor.
Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı’nın Diyarbakır’a giderek HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile yaptığı görüşmenin ardından yapılan yorumların
ağırlık noktasını “Paralel yapı’nın HDP’ye barajı geçmesi için medya desteği verdiği” oluşturuyordu.
Aynı süreçlerde Bugün gazetesi ile Kanaltürk’e destek ziyaretinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın,
FETÖ’ye haksızlık yapıldığına dair söylemleri de bu iş birliğini ele veren karineler olarak kayıtlara
geçiyordu. Habertürk gazetesi yazarı Ruşen Çakır 2 Şubat 2015 tarihli yazısında, FETÖ’nün AK Parti’yi frenleyecek tek güç olarak HDP’yi gördüğünü ve bu sebeple HDP’yi desteklediğini söylüyordu.
Aynı günlerde gazeteci Şahin Alpay da Zaman gazetesindeki köşesinde “Tek çarenin HDP olduğunu”
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belirtiyor ve şöyle diyordu: “Bundan üç ay kadar önce çıkan, -Bu seçimde HDP’ye mi oy vermeli?sorusunu yanıtlayan bir yazımda şöyle yazmıştım: Eğer Erdoğan’ın ihtirasını gemlemek istiyorsanız,
bu hiç içinize sinmese bile, tek çare HDP’ye oy vermek. Evet, taktik oylar HDP’nin barajı geçmesine
yetmeyebilir; HDP’nin asıl AK Parti seçmeni Kürtlerden oy alması gerekir. Demokrasiyi savunanlar
açısından HDP’den başka çare yok.”
Bu iş birliği Abant Platformu’nun 34. Toplantısında tavan yapıyor, HDP ve PKK’li isimlerin de
iştirak ettiği toplantının sonuç bildirgesinde Türkiye’yi demokrasinin karşısında bir sorun olarak gösteriyorlardı.152
Paralel örgüt lideri Fetullah Gülen’in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından düzenlenen Abant Platformu’nun bu toplantısına CHP, HDP ve Cumhuriyet gazetesinden katılımlar dikkat çekiyordu. Bu toplantının açılışını CHP Parti Meclisi Üyesi seçiminde CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer alan ancak delegenin çizdiği İştar Gözaydın yaptı.
HDP Milletvekilleri Hüda Kaya, İmam Taşçıer, Adem Geveri ve eski HDP’li Ufuk Uras ile Yaşar
Kaya da toplantının davetlileri arasındaydı. Baskın Oran bu toplantıda yaptığı konuşmada, “Sandıktan kötülük çıktı.” diyor, “Türkiye acı çektikçe aşılanıyor. Askeri darbeyle gelen kötülükle mücadele
etmeyi öğrendik. Şimdi sandıktan çıkan kötülükle mücadele etmeyi öğreniyoruz.” diyordu. Zaman
yazarı Alpay da konuşmasında Oran’ı tamamlamak için, “Karşımıza askere dayalı vesayet düzeni yerine halka dayalı, seçmene dayalı bir vesayet düzeni çıktı.” demekten geri durmuyordu.
Ağır konuklardan HDP’liler ise Abant Toplantısına terör tehditleri ile damga vuracaklardı. Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, “Erdoğan, katliamı Kürdistan’da başlattı. Sessiz kalmalar sürdükçe,
bu yaşananlar Batı’ya da sıçrayacaktır.” derken İstanbul Milletvekili Hüda Kaya aynı tehdidi yineleyerek, “Ben Abant Platformu toplantısına ilk kez katılıyorum. FETÖ’ye yönelik cadı avı nasıl acımasızca
sürüyorsa, bu toplumun temel taşlarından olan bir kesim bugün yok edilmek isteniyor. Buna sessiz
kalınırsa akan kan batıya da sıçrayacak. Bir tek adamlık hükümranlığının bugüne nasıl geldiğine şaşırıyorsak, batı illerinde de kan akacağını görmemiz gerek.” ifadelerini pervasızca kullanıyordu.153
15 Temmuz kanlı işgal hareketinin ardında tutuklanan Gazeteci Nazlı Ilıcak, daha önce neden
HDP’ye oy vereceğinin gerekçesini şöyle yazmıştı:
“Halkın Demokrasi Partisi (HDP) artık bağımsızlarla değil parti olarak seçimlere katılacak. Bu
önemli bir tercih. Genel Başkan Selahattin Demirtaş, meydan okuyor ve doğru olanı yapıyor. HDP’nin
% 10’luk barajı geçmesi, sadece kendilerine değil, bütün Türkiye’ye yarayacaktır. Barajın bir anlamı kalmayacak, düşürülmesi yönündeki çabalar muhtemelen başarıya ulaşacaktır. Bu kadar erken
söylenir mi bilemiyorum ama gerekçeleriyle birlikte, önümüzdeki seçimlerde kime oy vereceğimi
açıklıyorum:
Selahattin Demirtaş için oy kullanacağım. Çünkü:
Barajın düşürülmesine katkı sağlayacağı için, Türkiye’nin demokratikleşmesinin de önünü açacak bir adım söz konusu.
HDP barajın altında kalırsa, temsilde adalet büyük yara alacaktır. İş bununla da kalmayıp, ülkeyi
karıştırmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürülecektir.
HDP’nin kazanamadığı milletvekillerinin pek çoğu AK Parti’ye gider. Bir bakarsanız, bu parti,
Anayasa’yı tek başına değiştirecek bir çoğunluğa bile kavuşabilir. Bu da Türk demokrasisi açısından
152 http://fetogercekleri.com/feto-ve-siyaset/feto-hdp-iliskisi/
153 http://www.haber10.com/guncel/abant_platformu_toplantisina_katilan_isimler-614080
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hiç de küçümsenmeyecek bir tehdit arz ediyor.
HDP’nin barajı aşarak en az 60 milletvekiliyle parlamentoya girmesi ona bir bölgenin değil, Türkiye’nin partisi olma imkânını kazandırır. Bu durum da ülkenin birlik ve bütünlüğüne hizmet eder.”154
Ilıcak’ın yazısında değindiği tek doğru şey, milletvekilliklerinin büyük bölümünün AK Parti’ye gidecek
olması hususuydu ve bu, FETÖ/PYD’nin korkulu rüyasıydı.
Akşam gazetesinde yer alan bir yazıda ‘paralel yapı’nın gazetesi Zaman’ın Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın FETÖ üyelerinin HDP’yi desteklediğini itiraf ettiğini söylüyordu. Dumanlı’nın
Hürriyet gazetesinde yayınlanan röportajından yola çıkılarak hazırlanılan yazıda özetle şunlar söyleniyordu:
Paralel yapıya yakınlığıyla bilinen Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın,
Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a verdiği röportajda oldukça bocalaması dikkatlerden kaçmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde sık sık dile getirdiği paralel yapının Batı’da
CHP’yi İç Anadolu’da MHP’yi Doğu’da ise BDP’yi (HDP) desteklediği iddiasını FETÖ’nün önde gelen
isimlerinden Ekrem Dumanlı da doğruladı.
Dumanlı, Ahmet Hakan’ın “Hükümetle kavganın ardından yapılan her seçimde AK Parti, oyunu
korudu. Sizin tabanda pek gücünüz yok galiba.” sorusuna verdiği yanıtta, “Benim gördüğüm şu: FETÖ’ye sempati duyan insanlar oylarını MHP’ye, Saadet’e, Güneydoğu’da BDP (HDP)’ye verdi ama bu
partilerin tabanından AK Parti’ye kaymalar oldu.” diyerek önemli bir itirafta bulundu.
Ahmet Hakan’ın, FETÖ ile ilgili olarak, “Siz suçlamanın farkında değil misiniz? Size deniyor ki:
Bunlar yargıya, polise egemen olmuş bir yapı. Emri Pensilvanya veriyor, buradaki savcı, polis harekete geçiyor. Size yönelik temel suçlama bu.” sorusuna Ekrem Dumanlı yanıt vermekte oldukça zorlanıyor. Paralel yapıya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ortaya çıkan delilleri
görmezden gelen Dumanlı, Ahmet Hakan’ın bu sözleri üzerine, “Hodri meydan! İspat edin diyoruz.” diyerek yanıt vermeye çalışıyor.155
7 Haziran seçimlerine gidilirken Gülen terör örgütünün, siyasette kirli ittifaklar oluşturma girişimi Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu öfkelendiriyor, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında sert açıklamalarda bulunmasına yol açıyordu. Davutoğlu’nun ‘paralel yapı’yla örgüt birlikte hareket ediyor, “Kiminle görüştüğünü biliyoruz.” ifadelerini kullanması örgüte çalışanları kızdırıyordu. Bu
konu üzerine yazı yazan Habertürk yazarı Ruşen Çakır, Kürt siyasi hareketinden en az iki milletvekilinin Fetullah Gülen’i Pensilvanya’da ziyaret ettiğini açıklayacaktı.
Oda Tv’de yayınlanan bir yazıda, ‘Ruşen Çakır’ın yazmadığını biz yazalım’ denilerek şunlara yer
veriliyordu: O isimlerden biri dönemin bağımsız milletvekili ve DTK Eş Başkanı, bugünün ise Mardin
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk. Diğeri ise; dönemin BDP Genel Başkan Yardımcısı, bugünün HDP Van Milletvekili Nazmi Gür. Görüşme, Mayıs 2013 tarihinde Pensilvanya’da gerçekleşti.156

154 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/199739/Nazli_Ilicak Oyumu_HDP_ye_verecegim.html#
155 http://www.aksam.com.tr/siyaset/ekrem-dumanlidan-hdp-itirafi/haber-353527
156 http://odatv.com/en-az-2-hdpli-milletvekili-Fetullah-guleni-ziyaret-etti-1012141200.html
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FETÖ/PDY’nin akıl hocası: Huzur HDP’de!
7 Haziran milletvekili seçimleri Türkiye’de bloklaşmanın en temel göstergelerinden biri oldu.
O güne kadar hemen her vesileyle siyasetten uzak olduğunu ileri süren FETÖ/PDY bu seçimlerde
siyasi bir partiden daha fazla sahaya indi. Bir yandan bağımsız adaylarla seçime girerken bir yandan
da nerede hangi parti güçlüyse onun için çalışarak AK Parti’nin zayıflamasını temel strateji olarak
benimsedi. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde topyekun taraftarlarını HDP’ye yönlendirirken diğer
şehirlerde de AK Parti’ye karşı CHP’nin güçlenmesi için gayret gösterdiler.
Grubun en önemli kurumlarından Fatih Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Savaş Genç, daha
önceleri, sosyal medya hesabından HDP’yi “Ülkeye huzur vermeyen derin güç” olarak ilan ediyordu.
Her ne oldu ise aynı Genç, 7 Haziran seçimlerine giderken taraftarlarından HDP’ye oy vermelerini istemeye başlamıştı. Seçimlere giderken Zaman gazetesinde HDP’nin haberleri daha çok dikkat çeker
bir hale geldi. Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi Savaş Genç ise BDP ve HDP için açıkça oy istemeye
başladı.
Bu süreçte ‘paralel yapı’-HDP ittifakının her geçen gün yeni bir boyut kazandığı bir gerçek. Zaman
gazetesi Demirtaş’ı manşetlerden düşürmezken, ‘paralel yapı’nın akıl hocalarından Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Aksiyon Yazarı Savaş Genç, HDP’ye açıkça oy istiyordu. Gülen’in taraftarlarını
HDP’ye yönlendirmekte istenilen başarıyı gösterememesi Genç’i üzüyor, taraftarlarını ikna etmek
için twitter hesabından şunları yazıyordu: “Elim HDP’ye oy vermeye gitmez diyenleri anlamıyorum,
zira HDP’ye vermediğiniz her oyu aslında AK Partiye vermiş olacaksınız. Elinize bir daha bakın.”
FETÖ/PDY’nin 7 Haziran seçimlerinde bir siyasi parti gibi çalıştığı ve örgüte verilen talimatlarda
AK Parti’nin yıpratılmasının hedeflendiği, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki soruşturma ve davalarda da ortaya çıktı. Denizli‘de, 31’i tutuklu, 3’ü firari 75 sanıklı, FETÖ‘nün Tavas çatı yapılanması
davasının ilk duruşmasında tutuksuz sanıklardan itirafçı gizli tanık İ.Ö, örgütün, 7 Haziran’daki seçimlerde HDP‘nin barajı geçmesi için herkesin oy vermesini, hatta nazlarının geçtiği kimseleri de oy vermeleri için ikna etmelerini istediğini söylüyordu. Gizli tanık, gösterilen partiye oy verme konusunda
tereddüt yaşayan sempatizanlara, “Bu konuyu sorgulamayın. HDP’ye oy verme emri ABD’den geldi.”
dendiğini anlatıyor. Hazırlanan iddianamede örgütün ABD imamı İsmail Büyükçelebi’nin, 2014’te
Tavas’ta seçimleri etkilemek için 60-70 kişiyle toplantı yaptığı belirtiliyor.157

1 Kasım 2015 seçimleri ve Gülen
1 Kasım seçimlerine gidilirken Gazeteci Ersoy Dede, Aktüel.com.tr’deki köşesinde ‘paralel yapı’nın hazırladığı ‘oy verme çizelgesini’ içeren bir makale yayınlıyor. 29 Ekim 2015 tarihinde Sabah
gazetesinin sayfalarına taşınan bu yazıda bir de çizelge yer alıyor. Çizelgede iller alt alta yazılarak örgüt tabanının nerde hangi partiye oy vereceği gösterilmiş. 7 Haziran seçimlerinden sonra FETÖ‘nün
her ilde AK Parti’den sonra en çok oy alan partiyi desteklediği ve kendisine tabi olanların bu partilere
oy vermelerini sağladığı görülmüştü. Listeyi dikkatle inceleyenler 1 Kasım seçimlerinde FETÖ’nün
farklı bir taktikle sistemi kilitlemeye çalışmak istediğini gördüler. Ersoy Dede, FETÖ’nün bu çizelgesini
yayınlayarak, nasıl bir yöntemle oy kullanacaklarını şöyle yazıyordu:
Seçimlere sayılı günler kala, ‘paralel yapı’nın seçimde taban stratejisini açıklıyoruz.. 30 Mart’taki
yerel seçimlerden bu yana uyguladıkları, “İkinci en büyük parti kimse ona oy verin.” taktiği işe yaramayınca ‘paralel yapı’, işe daha bilimsel yaklaşma kararı almış görünüyor.. Yazının altındaki çizelge,
‘paralel yapı’da bu meseleye ciddiyetle eğilen uzman bir kadronun yaptığı ince hesaplar sonucu
157 http://www.yeniakit.com.tr/haber/fetonun-secim-talimati-hdpye-oy-verin-245661.html
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oluşturulmuş bir çizelge. Çizelgeyi dikkatle incelediğimizde, -AK Parti’nin en güçlü rakibine oy verelim- türü görece daha basit bir metodu terk ettiğini anlıyoruz...
Hangi seçim bölgelerinde hangi partiye oy verilmesi gerektiğini belirttikleri listenin bir alt okuması var.. Her seçim bölgesinin yanında yer alan parti, o bölgenin en güçlü ikinci partisi değil.. Bazıları dördüncü bazıları bilakis birinci parti.. Listeye detaylı olarak hepimiz, hepiniz bakın.. Mantığını
çözeceksiniz zaten.. Ben referans olsun diye birkaç çözümleme yaptım.. Haa bu arada, listeye dikkatli
baktığınızda, bazı bölgelerin yanının boş olduğunu göreceksiniz.. Olur da liste ‘Ersoy Dede’nin eline
geçerse’ diye, ‘HDP’ yazamadıkları yerleri boş bırakmışlar.. Komik adamlar..
Listeyi, 7 Haziran sonuçlarıyla beraber incelememiz lazım.. Birkaç seçim bölgesine bakalım..
Mesela, Aydın’da 2 milletvekili çıkaran AK Parti, sadece Bin 859 oy daha alsaydı 1 milletvekili daha çıkarmış olacaktı.. En bıçak sırtı sonuçlardan birini aldı yani Aydın’da.. Peki o 3. milletvekilini çıkaracak
oy kimde?.. Değerli dostlar, Aydın’da 121 bin oyla MHP tek milletvekili çıkarmış durumda.. HDP’nin
aldığı oy toplamı ise 60 bin civarı.. Ve milletvekili yok.. ‘Paralel yapı’ karar almış, Aydın’da birinci
parti çıkan ve ilk seçimde 270 bin civarı oyla 4 milletvekili kazanan CHP’nin milletvekili sayısını 5’e
yükseltme derdinde.. Dolayısıyla 1 Kasım sonuçlarına bakacağız. 60 bin civarındaki HDP oyu bir anda
buharlaşırsa ya da MHP’nin 121 binlik oyunda, dramatik bir değişiklik yaşanırsa, çalışmaya tabandan
beklenen karşılık gelmiş demektir.. Hatırlatalım, geçersiz oy sayısı Aydın’da 20 bin civarı.
Gelin Balıkesir’e bakalım bir de.. 312 bin oyla AK Parti birinci parti çıkmış.. 3 milletvekili var.. Hemen arkasından gelen CHP’nin de 3 milletvekili var. Ve aldığı oy 271 bin.. AK Parti eğer, 2 bin 128 oy
daha almış olsaydı, milletvekili sayısı 4 olacaktı.. Paralel yapı burada tercihini MHP’den yana kullanmış.. Çünkü yaptıkları hesaba göre, kayan oylar nedeniyle AK Parti, ucundan kaçırdığı milletvekilini
MHP’ye kaptırmış durumda.. 14 bin olan Saadet Partisi oylarının ve 24 bin civarı olan HDP oylarının
1 Kasım’daki durumuna bakacağız.. MHP’nin 2 olan vekil sayısı artar ve BBP, SP ve HDP’nin toplam oy
sayısında bir değişiklik yaşanırsa, burada da plan başarıyla uygulanmış anlamına gelir...
Rastgele seçerek gidiyorum.. Listeye bakarak siz de kendi analizinizi yapabilirsiniz.. Yaklaşık 220
bin civarında oyun geçersiz sayıldığı İstanbul 2. Bölge’de, AK Parti, 2011 seçimlerine göre 3 milletvekili kaybetti.. Eğer 7 Haziran’da, 3 binden biraz fazla oy daha almış olsaydı, CHP’ye giden bir milletvekilini daha TBMM’ye sokmuş olacaktı.. Şimdi paralel yapı, MHP-CHP demiş bu bölge için.. Ama
HDP’nin de mevcut durumunu konsolide etmesini isteyecektir.. 7 Haziran’da Saadet Partisi 61 bin
civarında oy aldı.. Bunu MHP ve CHP’ye eşit bölüştürmeyi başarırsa CHP’deki du- rumu korur, MHP’yi
de HDP’nin üzerine belki çıkarabilir...
En küçük seçim bölgelerinden biri olan Bayburt’a bakalım bir de.. 14 bin 557 oyla 1 mil- letvekili çıkaran MHP’ye karşı, AK Parti de 27 bin 739 oyla bir milletvekili aldı.. Paralel yapı, AK Parti’nin
ihtiyacı olan 1.500 civarında seçmeni bulamaması için çalışacak gibi görünüyor... Amasya’da da kıl
payı hesaplar yapılıyor.. Sadece 681 oyla bir milletvekilliğini kaybeden MHP için talimat verilmiş
tepeden.. Çorum’da da 1.500 oy farkla MHP 1 vekilliği kaybetmişti.. 59 bin civarı oyu vardı.. Şimdi o
kaybı telafi etmeye çalışacak..
Listeyi, elbette dikkatle incelediğiniz zaman, doğru yerlerden alınacak sadece 100 bin civarında
yeni oyla, AK Parti’nin rahat rahat tek başına iktidar olabileceğini, ‘paralel yapı’nın iyi okuduğunu
anlıyoruz.. Analitik değerlendirmede 15 ile dikkatli çalışıldıysa, 18 yeni vekil kazanamaması için hiçbir neden yok.. Bunu ‘paralel yapı’ biliyor.. Muhalefet partileri biliyor. Ben biliyorum.. Umarım AK
Parti’deki karar vericiler de biliyordur.158
Ersoy Dede’nin analizinden de anlaşılıyor ki, FETÖ 1 Kasım seçimlerinde bir kez daha kaosa oy158 http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/10/29/feto-hangi-ilde-hangi-partiye-oy-verecek#
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nadı. Zira 17/25 Aralık kalkışmasından sonra Gülen’in şakirtlerine: “Çıkartabildiğiniz kadar kargaşa
çıkartın ki Mehdi’nin gelişi hızlansın.” dediği anlaşılmıştı. Seçmen yönlendirmeleri dikkatle incelendiğinde örgütün 1 Kasım seçimlerinde de arzuladığı tek şeyin kaos olduğu anlaşılıyor. Daha 4 ay
önce seçimden çıkmış Türkiye, tek başına iktidar kuracak bir siyasi güçten mahrum kalmış ve iki aylık
çalışmalar bir koalisyon hükümetini de mümkün kılamamıştı. Ülkenin sınırlarının neredeyse yarısını
paylaştığı Irak ve Suriye’deki yangın her geçen gün büyürken, 1 Kasım seçimleri de benzer bir sonuç
verirse artık siyasi istikrar diye bir şey kalmaz ve Türkiye tökezlerdi. FETÖ’nün böyle bir sonuca odaklandığı 1 Kasım seçimlerinin arifesinde anlaşılmış oldu.
Fetullah Gülen, 1 Kasım seçim sonuçlarına ilişkin konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘serkar’ diye bahsediyor. Serkar Osmanlı dilinde müdür, iş başı, kahya, yönetici anlamında kullanılan bir
sözcük. Gülen diyor ki, “Bir serkâr kalktı, -Ben bunların dininden şüphe ediyorum!- dedi. O anlayışa göre; onlara biat etmeyen CHP’liler kafir.. MHP’liler kafir.. Saadet Partililer kafir.. BBP’liler kafir..
Münferit, bağımsız adayların hepsi kafir.”
1 Kasım seçimlerinden sonra Fetullah Gülen’in verdiği tepki bir kez daha onun bir ‘din adamı’
kisvesi altında gırtlağına kadar siyasete girdiğini ortaya koyuyordu. Kendisine ait herkul. org’ta ‘Muhalif Rüzgârlar Ve Mümince Duruş’ başlığıyla yayımlanan konuşmasının tarihi, seçimin hemen ertesi
güne aitti; 2 Kasım 2015!
Gülen söz konusu konuşmasında şöyle diyordu:
.. İnsan ebed için yaratılmıştır, ebedden, ebedî Zât’tan ve ebediyet gamzeden şeylerden başka
hiçbir şeyle de tatmin olmaz. “Kalbler, ancak Allah’ı anmak, vird-i zeban etmek, tabiatının bir derinliği haline getirmekle itminana, oturaklaşmaya ulaşır!..” (Ra’d, 13/28) Böyle oturaklaş- mış bir kalbin
sahibi, Hz. İsrafil Sûr’u dudağında görünse ve küreler birbirine çarpsa, ihtimal ki, onu da takdirkâr bir
nazarla seyreder, -Allahu Ekber- der, -Allahım ne büyüksün, bunları nasıl çarpıştırıyor, vuruşturuyor
veya ahengi koruyorsun!- diye ilave eder. Onun azametini, icraatının büyüklüğünü ve meşiet-i sübhaniyesinin şümulünü görür, ona karşı hayranlığı artar.
Musibet, çile ve ızdırap yürüdüğümüz yolun kaderidir.
Yürüdüğümüz yol, peygamberlerin, selef-i salihînin ve ‘Ashab-ı Kiram’ın yoludur; Allah bu yoldan ayırmasın. Bu yolda ayağa diken batabilir, bir şey ısırabilir, insan bir salyayla karşılaşabilir. Fakat
mümin, beklediği, ümit ettiği, dilbeste olduğu konular karşısında bunların çok önem arz etmediğini
de bilir, güler geçer bütün olup biten şeylere.
Cennete uzanan peygamberler yolunun kendine göre bazı meşakkatleri vardır. Kur’ân-ı Kerim’de
bu hususa şöyle dikkat çekilmiştir:
“Yoksa siz, daha önce geçmiş ümmetlerin başlarına gelen durumlara mâruz kalmadan cennete
gireceğinizi mi sandınız?.. Evet, onlar öyle ezici mihnetlere, zorluklara dûçar oldular ve öyle şiddetle
sarsıldılar ki, Peygamber ve yanındakiler, ‘Allah’ın vaad ettiği yardım ne zaman yetişecek?’ diyecek
hale geldiler. İyi bilin ki Allah’ın yardımı yakındır.” (Bakara, 214) Sizden evvel gelenlerin başlarına
gelen dâhiyeler, gaileler başınıza gelmeden, o sarsıcı yıldırımlar başınızda dönmeden, hatta iş, nebi
ve beraberinde bulunanların “Allahım yardımın ne zaman?” diyeceği kerteye varmadan cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Belanın en çetini, en zorlusu ve en amansızı başta enbiyaya, sonra
da imanının derecesine göre diğer mü’minlere gelir. Mü’min hadiselere bakıp değerlendirirken -Niye
böyle oluyor?- demez; onları gönül hoşnutluğuyla karşılar. Musibete maruz kalınca, her defasında:
-Rab olarak Allah’tan, din olarak İslâm’dan, rasûl olarak da Hazreti Muhammed’den (sallallâhu aleyhi
ve sellem) razı olduk- der:
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Allahım Rab olarak Sen’den razıyız!.. Rabbü’l-âlemîn sensin. Rububiyetine bakan bütün tasarrufatına elhamdülillah diyoruz; el verir ki bizi sapıklığa, küfre ve dalalete sürüklemeyesin!..
Kur’an-ı Kerim tevehhüm-ü ebediyete müptela, gafil insanların bir özelliği olarak şu hususu nazara verir: ‘Onlar dünya hayatını bile bile âhirete tercih ederler!..’ (İbrahim, 3)
Hazreti Üstad, mezkûr ayetin bu çağa baktığını da ifade ederek şöyle diyor: -Bu asrın bir hassası
şudur ki, hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı bakiyeye bilerek tercih ettiriyor. Yani, kırılacak bir cam parçasını
baki elmaslara, bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş.
Evet, mezkûr ayet Süfyan çağına bakıyor: Müslüman göründüğü halde tam nifak urbasını sırtından atamamış, nifak külahını başından kaldırıp savuramamış; namazda bulunmuş, bazen oruç da
tutmuş, -Müslümanım- da demiş, -Müslümanlık- da demiş ama bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih etmiş; işte böyle kimselerin çoklukla bulunduğu nifak çağına…
Dünya hayatı ahirete tercih edildiğinden dolayı da hafizanallah çok büyük günahlar irtikâp ediliyor. Gerçi Efendimiz’in (aleyhissalatu vesselam) hayatı anlatılıyor; mesela siz de diyorsunuz, başkaları da diyor, demeye hakkı olmayanlar da diyorlar: -Biz iki hurma ve bir bardak zemzemle hayatını geçiren Peygamberin ümmetiyiz!- Fakat Rasûl-ü Ekrem Efendimiz’in, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer,
Hazreti Osman ve Hazreti Ali Efendilerimizin hayat tarzlarına göre yaşanmıyor. Her şeye rağmen, sözleri başka hayatları başka kimseler hakkında da iyilik duasında, hidayet dileğinde bulunmak lazım.
Allah’a bağlı ve tamamen ahirete müteveccih yaşamak esastır. Bu arada, ticareti olanlar veya
baştan öyle bir kaynaktan gelenler, o mevzuyu daha ileri götürebilirler, elverir ki onu gönüllerine yerleştirmesinler, onun delisi, sevdalısı olmasınlar. Hazreti Pir’in ifadesiyle, dünyayı kesben değil, kalben
terketmek lazımdır. Bütün dünya senin olsa sevinmemen; bütün dünya elinden gitse gamlanmaman,
kederlenmemen!.. Asıl mesele budur ve bu, Peygamber yoludur.
Yoksa hafizanallah dünyaya bağlanmışsan, adeta ona tapıyorsan, -elimden gidecek- diye yapmadığın kötülük kalmaz. Herkesi yıkarsın, herkesi yakarsın; herkesin canını yakarsın -Aman, benim
dünyama dokunurlar!- diye. Böyle vehmî şeyleri, paranoyaları realite gibi değerlendirir, her türlü
kötülüğe girersin. Kuvvetlendikçe daha bir zehirlenirsin; kuvvetlendikçe daha bir deliliğe kendini salarsın; egoist, egosantrist, narsist hale gelirsin.
Bu zehir zemberek cendereye düşmemek için müstağni olmak lazım. Beni Âdem için istiğna
kadar büyük bir servet yoktur. Müstağni olan insan hiçbir şeye sahip olmasa bile dünyanın en zengin
insanıdır. Zenginlik odur ki, insanın kimsenin elindekinde gözü olmaz; o, Allah’ın lütfettiği şeylerle
yetinir, kanaat eder. Cenâb-ı Allah bizi öyle eylesin. Öbür türlü, yanlış yollara sapma ihtimali vardır
hafizanallah ve sapan insanlara şahit olduk.
Sosyal medyada, ürpertimi günlerce devam ettirecek birkaç hadiseye şahit oldum. Mesela biri
diyordu ki: -Benim mensup olduğum hizbe oy vermeyen kâfir olur!- Oysa Hazreti Ebu Bekir Efendimiz’in hilafeti mevzuunda ümmet icma etmişti fakat belli bir süre, Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir ve
emsali bazı sahabiler geriye kalmışlardı. Biat etmedikleri zaman Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir ve diğerleri -televizyon kameraları karşısında konuşan o insana göre- haşa, yüz bin defa haşa ‘kâfir’. Anlıyor
musunuz? Hizip… Sa’d b. Ubade Hazretleri ömrünün sonuna kadar Hazreti Ebu Bekir’e biat etmedi.
Nukabâdan (nakîblerden, liderlerden) ve sahabenin parmakla gösterdiği biriydi ama bir şeye binaen
biat etmedi. Demek ki, o yanlış mantığa göre, hizip mantığına göre, Sa’d b. Ubade haşa ve kella kafir!..
Hazreti Ali’nin hilafetinden şüpheniz var mı? Haydar-ı Kerrâr, Damad-ı Nebi, Fatih-i Hayber,
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın gözdesi, serkârı. Fakat halasının oğlu Hazreti Zübeyr ona karşı çıktı, biat
etmedi ona. Acaba Hazreti Ali günümüzde intihap edilen insanların berisinde, kayda değmeyen bir
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insan mıydı? Kayda değen bir insansa şayet, ona biat etmeyen insanlar kâfir mi oldu? Bunu söyleyen
insan kâfir olur, böyle diyen kâfir olur. Hazreti Ali Efendimiz’e Harurîler, Hâricîler, Emevîler biat etmediler. Fakat Ehl-i sünnet ve’l-cemaat bunlardan hiçbirine kâfir demedi; belki ehl-i dalalet dediler,
sapık dediler. Usul-ü din kitapları meydanda, bakabilirsiniz. Persler Raşit Halifelere biat etmediler,
fakat Ehl-i Sünnet onlara da küfür isnat etmedi. Çünkü sahih hadislere göre, kâfir olmayan bir insana
‘kâfir’ diyen kâfir olur. Böyle densiz, kendini bilmez kimselerin saltanatları, debdebeleri, ihtişamları
yerine hakkı hakikati bilip ona tabi olmalı!.. Ne küfürdür, ne dalalettir, ne imandır, ne iz’andır, ne
Allah’a bağlılıktır, ne ukba insanı olmaktır? Bunları tefrik ve temyiz ederek, doğrulara bağlanmalı;
olumsuz şeyleri elin tersiyle itmeli!.. Cenâb-ı Allah lütfuyla buna serfiraz kılmışsa, alacağımız bir şey
kalmamıştır.
Allah’a binlerce hamd ü sena olsun, kimseye ‘kâfir’ demedik. Birisi kalktı, -Ben bunların dininden
şüphe ediyorum!- dedi. Bu söz serseriye, çapulcuya düşünce, normal olarak o da -Bize bağlanmayan
kâfir olur- diyebilir. Evet, bir serkâr kalktı, -Ben bunların dininden şüphe ediyorum- dedi. Hakkında
hüsnüzan ettiği birinin ağzından bunu duyan ayak takımına, çapulcuya düşünce mesele, o bunlara
intisap etmeyen herkese kâfir der. Günümüzdeki duruma gelince, bakın me- sele nasıl tehlikeli bir
hal alıyor. O anlayışa göre; onlara biat etmeyen CHP’liler kafir.. MHP’liler kafir.. Saadet Partililer kafir..
BBP’liler kafir.. münferit, bağımsız adayların hepsi kafir.
Cinayetin büyüklüğünü görüyor musunuz? Usul-ü din’i bilmeyen bu kitapsızlar, sünnetsizler, hadis bilmez nadanlar, Kur’an bilmez nadanlar, söyledikleri bir sözle hiç farkına varmadan kendilerine
ait bir heyetin küfrüne sebebiyet veriyorlar, hafizanallah. Cenâb-ı Allah gözlerini açsın, kalblerine
iman ilkâ buyursun, hakikate serfiraz kılsın, hidayet-i sübhaniyesiyle hidayet eylesin!..
Bursevî Tabib Muhammed Bey’in sözüyle noktalayalım: “Çeşm-i insaf gibi kâmile mizân olmaz/
Kişi noksanını bilmek gibi irfân olmaz!”159
..
Hüseyin Gülerce bir zamanlar Gülen’in en yakınındaki isimlerden biriydi. 17/25 Aralık kalkışmasından sonra yapıdan ayrılan Gülerce’nin 1 Kasım seçimlerine 1 ay kala Star gazetesine verdiği röportaj oldukça dikkat çekiciydi. Gülerce Fetullah Gülen’in Erdoğan’ı sevmediğini, 1994 seçimlerinde
de desteklemediğini, 2002’de AK Parti tek başına iktidara gelince de bürokrasideki uzantılarının AK
Parti’li isimler hakkında dosyalar tuttuğunu söylüyor, şöyle devam ediyordu:
“10 yıl biriktirildi sonra 17 Aralık’ta düğmeye basıldı, 25 Aralık’ta vurucu hamleyi yaptılar. Bilal
Erdoğan’ı evinden almaya kalktılar. 17-25 Aralık, yolsuzluk kılıfıyla yapılan bir siyasi darbe idi. Erdoğan gitsin, AK Parti bitsin diye bunlar Türkiye’nin ateşe itilmesine göz yumarlar.”
Gülerce’nin sözlerinin devamı şöyle: “Önce CHP’ye destek verdiler, sonra HDP’ye destek verdiler, 1 Kasım’da da AK Parti tek başına gelmesin diye herkes ile ittifak yapacaklar. AK Parti karşısında
kimin kazanma şansı varsa o bölgede o partiye çalışacaklar. MHP, CHP ve HDP’ye destek verecekler.
Eğer 1 Kasım’da AK Parti tek başına iktidara gelirse bunlar tamamen devlet kadrolarından süpürüleceklerini biliyorlar. Bütün korkuları 1 Kasım’da AK Parti’nin tek başına iktidara gelmesi. Bunu önlemek için de her türlü melaneti, kötülüğü yaparlar. Darbeye bile şapka çıkartırlar.”
Türkçe Olimpiyatları’nda Fetullah Gülen’e yönelik ‘dön çağrısının’ kendisi ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın girişimiyle yapıldığını söyleyen Gülerce, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ben o zaman ‘Başbakan
ismen davet etmesin, o konuşmasıyla üslubunu bulacaktır, ismini geçirmesin’ dedim. ‘Olumlu yanıt
gelmez ise Başbakan’ın lafı havada kalır. İsmen davet, bir de başkalarını rahatsız edebilir’ diye düşün159 www.herkul.org
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düm. Gülen’in bundan haberi yok. Sayın Başbakan, o bildiğimiz konuşmayı yaptı. İsmini geçirmeden
davet etti. Herkes Başbakan’ın güzel bir jest yaptığını söyledi. Birkaç saat sonra Gülen’den görüş geldi; ‘Beni şimdiye kadar kimler davet etmedi. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere kimler...’ Hafife alıcı
bir tavır... Bir yandan da Gülen’in soğuk, ‘Nereden çıktı şimdi bu davet? Pişmekte olan aşa su kattı’
anlamında tepkisi var.”
Hüseyin Gülerce, Gülen’in Türkçe Olimpiyatları’nda Türkiye’ye davet edilmesinin ardından yaşananları şöyle anlatıyor: “Pensilvanya’ya telefon açarak, -Efendim, sizin adınızın geçmemesini ben rica
ettim Başbakan’dan. İsminizi geçirmemekle ilgili Başbakan’ın tavrı yok- dedim. Bir an sustu, bir şey
demedi. O sırada Zaman gazetesi ile kalemşorlar, -Başbakan bak Hocaefendi’nin ismini bile söylemiyor- diye tezvirat yapıyorlardı. Gülen, kendisinin davetinden rahatsız oldu. Kendini köşeye sıkışmış
gibi hissetti. Meğer Gülen baştan beri Erdoğan’ı sevmiyor. Erdoğan’ın samimi davetine olumlu bir
cevap vermiyor. Bu hadiseden sonra vicdanen -Erdoğan samimi, Gülen değil- dedim. Başbakan davet
yapıyor, Gülen ise -Beni daha önce de davet edenler oldu, dönmem fakirin (benim) bileceği(m) bir
şey- diyor. Neden dönmediği şimdilerde daha iyi anlaşılıyor.”
Hüseyin Gülerce, Gülen’in Siyonistlerin etkisinde olduğuna inanıyor. Bu konuda şunları söylüyor: “Gülen, ABD’ye gittiği 1999 Mart ayından beri hizmet hareketi rayından çıktı. ABD’de ‘Yahudi
lobisi’ etkisi altında bir FETÖ/PDY var. Organik bağı var mı bilemem. ABD Dış İşleri Bakanı John Kerry’ye, ‘Türkiye’ye ikaz mektubu yazsın’ diye, Gülen’in okullarındaki idareciler tarafından senatörlerden imza toplandı. Yüz senatörün sekseni imza verdi. ABD’de görülmüş bir şey değil. Bu Senatörler,
‘Yahudi lobisi’nin oluru olmadan imzayı atmaz. Burada üst akıl var. Erdoğan ve AK Parti ile savaşılmasını istiyor. Buna karşı Gülen’i destekliyorlar. Düne kadar İran karşıtı olsalar da takiyenin kralını
yaparlar. Dün kızdıklarını baş tacı ederler, sonra tersi olur. Makyavelist anlayışın günümüzdeki en
önemli örneği ‘paralel yapı’dır.”160
Fetullah Gülen, 17/25 Aralık kalkışmasından sonra ünlü beddua seansıyla gündeme gelmişti.
2015’in Kasım ayı yaklaştığında bütün dünya Türkiye’deki seçimler için nefesini tutarken Fetullah
Gülen’den ilginç bir beddua mesajı geldi. Gülen’in en yakınındaki isim olan ve Gülen’in açıklamalarının paylaşıldığı herkul.org sitesini yöneten Osman Şimşek, şehitler için hatim indirdiklerini söyleyip
ardından ettikleri duaya herkesi amin demeye çağırdı.
Fetullah Gülen’in gözyaşları içinde ellerini açarak “Amin” dediği duada şu sözler dikkat çekiyordu: “Zalimlerin zulmünden fitnecilerin ve münafıkların hile ve hatalarından bizleri muhafaza buyur
Yarabbi, bir arpa boyu hizmetiyle senin yoluna hizmet edenleri aziz ve şerif eyle Yarabbi! Topyekun
vatanımızı da güldür, üzerimizde türlü oyunlar oynamak isteyenlerin ümitlerini de söndür Yarabbi”’161
1 Kasım seçimlerinde FETÖ,AK Parti dışındaki tüm partilere bir şekilde bulaşarak onları şaibeli
hale getirdi. Sonuçta AK Parti seçimden tek başına iktidar sağlayan bir güçle çıktı. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekse AK Parti yöneticileri FETÖ’nün kirli oyunlarının tamamen deşifre olduğunu, devletin tüm gücüyle bu yapıyı bertaraf etmek için çalışacağını ilan etmekten geri durmadılar.
Gülen’i iyi tanıyanlardan Hüseyin Gülece, onun geri adım atmayacağını ve kendisine bağlı olanları
tahrik etmeye devam edeceğini savunuyor şunları söylüyordu: “Çünkü kendilerinden başka iyi Müslüman yoktur, kendi varlıkları, Türkiye’den, her şeyden önemlidir!..”
Fetullah Gülen’in yeni dönemde ne yapacağı sorusuna Gülerce, yazısında şöyle cevap veriyordu:
Milletimiz her sıkıntılı dönemde yaptığı gibi sağduyusu ve feraseti ile yöneticilerimizin önünü açtı.
160 http://www.internethaber.com/cemaatin-1-kasim-plani-huseyin-gulerce-anlatti-811832h.htm
161 http://www.timeturk.com/Fetullah-gulen-den-secim-mesaji/haber-84027
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Gerilim ve kutuplaşma üzerinden kendisini çelmelemek isteyen kirli şer ittifakını darmadağın etti.
Vuracağı tokadın büyüklüğünü belli etmeden öyle bir vurdu ki, bütün şom ağızları birden susturdu.
Hele Doğan - Gülen medyasının nutku tutuldu. Millet tokadının sesi ta Pensilvanya’dan duyuldu. Millete yaslananlar kazandı. Washington ve Brüksel’de onursuz ‘muhbirler lobisi’nin, Türkiye’yi
jurnalleyen şikayet eden gayri milli çabaları boşa çıktı. ABD’ye, ‘Yahudi lobisi’ne, Avrupa’nın zalimlerine yaslananlar kaybetti. Acaba, ‘Yahudi lobisi’nin desteği ile Türkiye aleyhine ABD senatörlerinden
imza toplayanların yüzünde bir kızarma, bir utanç belirtisi bile olmayacak mıdır?
Gülen geri adım atmayacaktır. Pensilvanya’dan Türkiye’deki Gülenistleri tahrik etmeye, kışkırtmaya devam edecektir. Çünkü kendilerinden başka iyi Müslüman yoktur, varlıkları, Türkiye’den, her
şeyden önemlidir!’162 İlerleyen süreçte 15 Temmuz yaşanacak ve Gülen’in daha neler yapabileceği
iyice su yüzüne çıkacaktı.’163

Cumhurbaşkanlığı’na yıllar önce hazırlık
Clinton’a mektup
Kanlı darbe girişiminin yaşandığı Temmuz ayının başlarında medyada çıkan bir haber ortalığı
karıştırdı. Haberde, “ABD Başkanlık seçimlerinde başkanlık yolunda emin adımlarla ilerleyen Hillary
Clinton’ın yardımcısının e-postalarından Fetullah Gülen ve Ekmeleddin İhsanoğlu çıktı.” deniliyordu.
Türkiye kamuoyu bu haber vesilesiyle FETÖ’nün cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de boş durmadığını,
‘çatı aday’ için uluslararası destek sağlamaya çalıştığını öğrenmiş oldu.
Ortaya saçılan Demokrat Parti’nin maillerinden, FETÖ’nün Obama ile İhsanoğlu’nu biraraya getirmek için çalıştığı anlaşıldı.
Amerika’da Judicial Watch’ın ortaya çıkardığı e-posta trafiğinde FETÖ’den Gökhan Özkök’ün dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın yardımcısı Huma Abidin’e attığı mail fazlasıyla dikkat çekiyor.
Habere göre 1 Nisan 2009 tarihli mailde FETÖ’cü Özkök, İhsanoğlu için aracılık yapıyor. Özkök
attığı e-postada Huma Abidin aracılığıyla Clinton’a bir mesaj gönderiyor. Clinton’un Obama ile İhsanoğlu arasında olacak görüşmeye aracılık etmesi isteniyor. Bunun Obama’nın Türkiye ziyaretinde 15
dakikalığına da olsa gerçekleşmesi isteniyor. Anlaşılıyor ki İhsanoğlu, yıllar sonra öyle gökten zenbille
inmemiş.
O dönem henüz İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri olan Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Obama ile görüşmesi için FETÖ’nün neden kulis yaptığı sorusu da onun ‘çatı aday’ olmasıyla birlikte
cevap buluyordu.
Ortaya saçılan yazışmalardan anlaşıldığına göre Clinton’ın yardımcısına gönderilen e-postada
şunlar yazıyor: “Sevgili Huma, Başkan Obama’nın, Türkiye ziyaretinde 15 dakika da olsa İslam Konferansı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu’yla görüşebilirse; harika olacağını lütfen Hillary Clinton’a
anlatın. İhsanoğlu hakkındaki bilgiyi aşağıda Wikipedi’den yapılan alıntıda bulabilirsiniz.”
Gazetelere yansıyan haberlere göre Gökhan Özkök, ABD’de FETÖ’ye bağlı Türk Kültür Merkezi’nin Başkanı olan Recep Özkan ile ABD’de FETÖ için lobi yapıyor. Recep Özkan, 2015’te Clinton’a 1
milyon dolar bağış yapmasıyla adını duyurmuştu. Gökhan Özkök ise Clinton’ı desteklemek için kurulan bir vakfın finansal başkanı olarak da görev yaptı. Gazete haberinde Clinton ve diğer politikacılara
162 http://www.haber10.com/guncel/huseyin_gulerce_gulen_durmayacak_cunku-602773
163 http://mobil.star.com.tr/mobilyazar.asp?Newsid=1067187
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yapılan bağışların, FETÖ’ye Amerika’da politik destek sağlama amaçlı olduğu yazıyordu.164
Türkiye ilk kez halk tarafından seçilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine üç adayla girmişti. Recep
Tayyip Erdoğan, CHP ve MHP’nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş.
Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ve MHP’nin ortak çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında: “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı adayını kim önerdi? Çıkın açıklayın. Bir gece
aniden rüyanıza mı geldi ki, HDP, FETÖ ile işbirliği yaptı diye söylemlerde bulunuyorlar. Üçü de Fetullah ile kanka olmuşken bir tek temiz kalan HDP’yi suçluyorlar.” demişti.165
Türkiye, ilk kez millet tarafından seçilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken Gülen boş
durmadı, bir kez daha müdahale etme gereği duyarak CHP ve MHP’nin ‘çatı adayı’na destek çıktı.
Doğrudan isim zikretmenin yarar sağlamayacağını düşünen Gülen, sohbetinde şifreli konuşmayı
tercih ediyordu. Kendisine ait herkul.org’da yayınlanan seçim arifesi sohbetinde şunları söylüyordu: “Her hâlimizde, her tavrımızda, her davranışımızda, iman-ı ekmel, ihsân-ı ekmel, ihlas-ı ekmel,
rıza-yı ekmel, yakin-i ekmel demeli, hayatımızı bu atkılar arasında bir dantela gibi düzgün işlemeye
bakmalıyız. Bunda çok defa tam başarılı olamayabiliriz. Bazen falsolar cereyan edebilir. Fakat o hâl
bizi o doğru duygu ve doğru düşünceyi vird-i zebân etmeden alıkoymamalı. Düşsek, sürçsek bile yine
kalktığımız zaman el ihsan vel ihlas demeliyiz.”166
Türkiye, 2007 yılında referandumla Anayasa değişikliği yapıp cumhurbaşkanının doğrudan halk
tarafından seçilmesinin önünü açtı. İlk seçim 10 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Bu seçimlere giderken sadece Gülen değil, onu kullanan bütün çevreler belli bir telaş içindeydiler. Bir yandan
ittifaklar kuruyor, diğer yandan AK Parti duvarından tuğla sökmeye çalışıyorlardı.
O günlerde İngiliz Financial Times gazetesi analiz sayfasını bu konuya ayırdı. Gazete seçimi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile FETÖ lideri Fetullah Gülen arasındaki mücadele olarak görüyordu.
Üstelik Gazete “Erdoğan ve Gülen arasındaki restleşme Türkiye’de hükümetin meşruiyetini tehdit
ediyor.” derken aslında kendisi Türkiye’yi tehdit ediyordu.
Financial Times’ın Türkiye muhabiri Daniel Dombey’nin iddiasına göre Erdoğan ile 15 yıldır
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde gönüllü bir sürgün hayatı yaşayan Gülen arasında ölümüne bir siyasi
kavga vardı. Yazar, “Eğer hükümet zorlu bir rakipse, düşmanları da öyle.” diye yazıyor, Gülen hareketinin 140’a yakın ülkede okullarının bulunduğunu, 120 bin şirketi çatısında topladığını, Türkiye İş
adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu’nu (TUSCON) yönettiğini, özellikle Afrika’da gözle görülür
şekilde Türkiye’ye yeni pazarlar açtığını söylüyor, Gülen’i adeta bir rakip olarak değerlendiriyordu.
Daniel Dombey o kadar taraf olmuştu ki, 17/25 Aralık kalkışmasını bile analizinde kullanmış ve
şunları söylemişti: “Birçok şey daha zarar verici kasetlerin ortaya çıkıp çıkmayacağına bağlı. ‘Gülen
hareketi’ mensupları için Sayın Erdoğan’ı yenmek imkansız olabilir. Ancak hareket onlarca yılın ardından gizlice ilerledi ve onu Türk devletinden söküp atmak oldukça zor olacak.” Financial Times’ın
editörlerinden David Gardner arkadaşını yalnız bırakmıyor, onu desteklemek için Erdoğan’a saldırıyordu: “Başbakan Erdoğan siyasi yaşamı için mücadele ediyor. Erdoğan’ın en azından kısa vadede
ayakta kalacağına şüphe yok. Ancak bu Türkiye’nin sosyal dokusunu bozma riski pahasına olacak.”
David Gardner yazısını şu tehditle noktalıyor: “Hangi seçenek gerçekleşirse gerçekleşsin, daha sert
bir mücadele için tüm koşullar mevcut. Bu da, hükümeti ve devlet kurumlarını lekeleyerek siyasi
164http://odatv.com/cemaatin-gizli-yazismasindan-ekmel-bey-cikti-2607161200.html
165 http://t24.com.tr/haber/demirtastan-gulen-gondermesi-cati-adayi-ekmeleddin-ihsanoglunu-kim-onerdi,353990
166 www.herkul.org
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terbiyeyi tamamen ortadan kaldırabilir.”167
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 gün kala Fetullah Gülen’den bir açıklama geldi. Gülen, yıllardır sarıldığı ‘din adamı’ örtüsünü çıkarıp atmış, adeta siyasi bir rakip olarak konuşuyordu: “Millete
zulmedene oy vermeyin de kime verirseniz verin. Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan’a verin (Bu esas
söyleyeceklerini perdelemek için seçilmiş bir sostu), Sayın Ekmelettin Bey’e verin, Sayın Selahattin
Bey’e verin, kime isterseniz verin. Fakat oy verirken şu nifak alametleri kendisinde bulunanlara Allah
aşkına, Peygamber hatırına vermeyin.”
Gülen’in o meşhur konuşmasının satır başları şöyleydi:
-Bu çok önemli bir mesele; çünkü daha sonra herhalde parlamentonun, bakanların intihabı da
biraz o işe bağlı; onların isabetli seçimi de biraz ona bağlı. Türkiye’nin geleceği de ona bağlı. Türkiye
son iki üç dört beş senedir problemler sarmalı içinde, çevresinde dost kalmamış garip bir ülke olma
durumunda. Yeniden yeni hatt-ı muvâsalalar temin ederek, köprüler kurulması.. Mısır ile bir münasebet içinde bulunma, Suriye ile bir münasebet içinde bulunma.. Irak ile bir münasebet içinde, Pakistan ile bir münasebet içinde, Somali ile, Sudan ile, Fas ile, Tunus ile, Cezayir ile.. hatta Avrupa Birliği
peşinde senelerden beri koştuğumuzdan dolayı, demokratik de- ğerler ve kriterler adına öyle olma
peşinde koştuğumuzdan dolayı, Avrupa devletleriyle, Avrupa Parlamentosu ile.. tâ 51’li yıllardan bu
yana içinde bulunduğumuz NATO ile münasebetlerimizi yeniden tesis etmeye matuf yumuşak bir
atmosferin oluşması… Bu kendi içimizde bile birbirimizle geçinemediğimize göre, sanki dünya ile geçinememe meselesi tabiî bir hal almış, -Biz işte böyle biriyiz! -Hayır, bunlar aşılmalı, kendi içimizde
de bu problemler giderilmeli.
Hayatımda bir kere oy kullandım. Bir daha falan mı filan mı demem. Hayatımda zaten bir kere oy
kullandım. Bakın 74 yaşındayım, bir kere. Onda da onların sevdiği bir insana kullandım, içinde merhum Turgut Özal da vardı, ondan dolayı biraz da belki. O da ben oy kullandığımdan dolayı kaybettiler,
daha evvel kazanmışlardı. Arkadaşlarım bana dediler ki, -Hocam kazanmasını istemediğimiz bir yere
oy kullansan da, onlar da kaybetseler!Ama bir şey söyleyeyim: Milletimizin basîreti vardır bence. Şahıs mahıs değil. Bence seçecekleri
insana bakmalılar! Yalan söylemiyorsa; çünkü yalan münafıklık sıfatıdır; emanete hıyanet etmiyorsa,
çünkü emanete hıyanet, bu nefsine karşı hıyanet, ailesine karşı hıyanet, millet malına karşı hıyanet,
bunların hepsi Efendimiz’in sahih hadisiyle münafıklık alametidir. Başkalarına gadr etme, onları bir
kısım sahip oldukları insanî haklardan mahrum etme, gadre uğratma; bu da münafıklık alameti. Kendisine bir şey emanet edildiğinde, o emanete riayet etmeme, münafıklık alameti. Başka yerde de
-Söz verdiği halde karşı tarafı aldatan ve ona gadr eden.- Hazreti Ruh-u Seyyidü’l-Enâm -Ona canımız
kurban olsun- buyuruyor ki: Bu dördü bir insanda bulundu mu o tam halis münafıktır! Yani namaz
kılınca münafıklıktan çıkmaz, oruç tutunca münafıklıktan çıkmaz. Abdullah ibn Übeyy ibn Selul de
namaz kılıyordu. 300 tane hempası vardı, onlar da mescide giriyorlardı, abdestli mi abdestsiz mi,
cem’ mi ediyorlardı, hepsini gece mi kılıyorlardı, Rasûlullah’a ne diyorlardı, belli değil. Fakat Allah
Rasûlü sahih hadiste, -Bu dördü bir insanda bulunursa, o münafıktır- halis münafıktır’ diyor. Bir mübarek müesseseyi, senelerden beri hep iyiliğin dili, tercümanı olmaya çalışmış bir müesseseyi protesto niyetiyle, onların duvarlarının dibinde tel örgülerini aşmak üzere adeta -keşke onu da demesem- Bastille kaçkını gibi insanlar toplanmış, birini de omuzlarına almışlar, orada bayrak indirmeye
çalışıyorlar. O omuzlarda olan da demek onların serkârı. En çok bilenleri!. “La ilahe illa Muhammed,
La ilahe illa Muhammed” diyor. Demek ki hayatında kelime-i tevhidi, ‘kelime-i şehadeti’ bile söylemesini öğrenememiş. Onlara ‘kaçkın’ dedim, siz beni mazur görün, onlar da lütfen bu eksikliklerini
görsünler. Şimdi bir insan böyle bir şey söylese, dersiniz ki, sürç-ü lisan oldu. Fakat çevresinde kitle
167 http://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/03/140319_ft_turkey
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psikolojisiyle hareket eden o yığın da –Birinin dediği gibi ben ‘çapulcu’ demeyeceğim. Çünkü o bana
çirkin ge- liyor. Lisan bozukluğuna maruz kalmış bir hasta insanın kullanacağı tabirdir o- 50 tane 100
tane adam da aynı şeyi tekrar ediyor, ‘La ilahe illa Muhammed, La ilahe illa Muhammed’ diyorlar.
Meseleye baktığınızda bu bir yanıyla şirktir. Sözde birilerine karşı tevhid dersi verme adına şirk mırıldanıyorlar ama farkında değiller.
Birilerini ta’n u teşniye matuf bunları söyledim zannetmeyin. Size söven, sayan, aleyhinizde
olan, bu anlayışta ve mantalitedeki insanlara bence sadece acınır. O çirkin seslerini çıkarmamak için
biraz bal, biraz kaymak, bir lokma üzerine sürülerek onlara atılır, konuşup günaha girme- sinler diye.
Kemik de demedim, çünkü o da başkasına atılır. Eğer azıcık insafları varsa, zannediyorum, seslerini
keserler. Azıcık imanları varsa, seslerini keserler. Azıcık iz’anları varsa, seslerini keserler. Zira hayvanlar bile, en vahşi hayvanlar bile, bu kadar centilmenliği katiyen karşılıksız bırakmamışlardır.
İsterseniz muhavele, isterseniz mülaane, isterseniz mübahele diyebilirsiniz. Ben Kötülüğü biz
yapıyorsak, Allah’ın laneti bizim üzerimize olsun, yoksa kim yapıyorsa onların üzerine olsun!- dedim.
Buna bir yönüyle mübahele denir, bir yönüyle mülaane denir; Nur Sure-i Celilesinde açıkça ifade
ediliyor lanetleşme. Bir kısım ‘ehl-i tahkik’ nezdinde de muhavele denir; kim yanlışsa onun Allah’a
havale edilmesi demektir. Bu tabir de çok çirkin, mümin için kullanılmaz ama bir kısım zilzurna cahiller, kalktı buna beddua dediler, beddua şeklinde algıladılar, son söylenen sözleri de yine beddua
diye algıladılar.168
Gülen, cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik konuşmalarında 17/25 Aralık kalkışmasından sonra
görevden alınan ya da tutuklanan bağlılarının dini duygularını istismar etmeyi de ihmal etmiyordu.
FETÖ’nünyayın organlarından herkül.org’ta yayınlanan konuşmasında şunları söylüyordu: ‘İnsan dininin gücü, mukavemeti, enginliği ölçüsünde belalara maruz kalır. Efendimiz buyuruyor: - Belanın en
çetini, en zorlusu, Enbiya-i İzam’a ondan sonra da derecesinde onların yolunda giden, onları adım
adım takip edenlere gelir. - Bu sayede küçük bir tazyik karşısında bir eve peylenen insanları tanıma
imkanı buldunuz. Ankara’nın göbeğinde bir eve peylenen insanları tanıma imkanını buldunuz. Bir
sürü dönek insanın kaç kuruşla satıldığı imkanını elde ettiniz. Kimlerin gerçek fiyatının ne olduğunu
görme imkanı oldu. Çok kimseleri tanıma imkanı oldu. Kıtmirin de tanıma imkanı oldu, hiç ihtimal
vermiyordum. Baktım ki 1 milyona satılan insan varmış.’169
Bir dönem Gülen’in yanında yer alanlar, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra ‘FETÖ/
PDY’nin ve Gülen’in korkunç planlarını deşifre etmekten çekinmiyorlar. Bunlardan birisi Esat Başaran. 10 yıl boyunca Fetullah Gülen’e masaj yapan Refleksoloji Uzmanı Esat Başaran Takvim gazetesine yaptığı açıklamalarda önemli bilgiler paylaşmıştı. Başaran, 2005 yılında Ekrem Dumanlı’nın bel
fıtığı sorunu için kendisine geldiğini belirterek daha sonra Fetullah Gülen de aynı rahatsızlığı yaşayınca ona da baktığını söylüyor.
Başaran, ‘2012 yılında yine ihanet şebekesinin lideri Gülen’i tedavi için Pensilvanya’daki malikaneye gittim. Bu sırada benim gibi dışarıdan gelen isimleri bir odada topladılar. Bize –Hoca’nın çok
özel misafirleri var. Bunlar bir abla ve abi. Onlar Hoca ile görüşecek- dendi. Ancak bu doğru değildi.
Çünkü abi olarak bahsedilen kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki abiler olduğunu öğrendim. Pensilvanya’ya 2012’deki ziyaretim sırasında yine ilginç bir olayla karşılaştım. Yüzünde kar maskesi olan biri
malikaneye geldi. Bu kişinin TSK içindeki bir general olduğunu öğrendim’ diyor.
Başaran’ın Adil Öksüz’le ilgili de tanıklığı söz konusu. Diyor ki, “Hoca TSK’deki kimseyi yıllarca
imam yapmazdı. Bu nedenle askeriyedeki imamları sık sık değiştiriyordu. Ayrıca ordudaki FETÖ/PDY
168 http://www.internethaber.com/Fetullah-gulenden-cumhurbaskanligi-secimi-bombasi-707704h.htm
169 http://www.gercekgundem.com/siyaset/62895/gulen-bir-suru-donek-insanin
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üyeleri Gülen’i peygamber olarak görüyorlardı. Bir çeşit hipnoz ile Gülen’e direkt bağlıydılar.
-Bu adam CIA’yı kullanıyor- diyerek kendilerini motive ederlerdi. Fetullah Gülen, hep mor, siyah
ve kahverengi cübbe giyerdi. Ancak kanlı darbe girişiminden önce verdiği sohbetinde haki bir cübbe
giymesi tesadüf değil. Darbe gecesi Akıncılar Üssü’nde gözaltına alınıp serbest bırakılan Adil Öksüz
ile 2013’te Pensilvanya’daki malikânede karşılaştım. Yan yana odalarda kaldık. Gizli gizli sigara içtiğim
için Adil Öksüz bana tepki gösterdi. Ben de karşılık verince malikânedekilerden uyarı aldım. Bana
- Aman Esat Bey. O çok önemli bir adam. Sakın onunla kapışma. Yoksa Hoca’yı karşında bulursundediler.’ Başaran’ın şu sözleri de ‘Hizmet hareketi’nin gerçekte nerelerden emir alıp yönlendirildiğini
göstermesi bakımından ilginç: ‘Gülen’in malikanesine sık sık ABD’li heyetler gelirdi. 2012-2013’te de
bu ziyaretlere tanık oldum. ABD gizli servisi CIA’dan da gelenler vardı. Ayrıca Hoca ABD tarafından
korunuyordu. Defalarca malikânenin üstünden helikopterler uçurulduğunu gördüm. Türkiye’den kaçan savcıların, askerlerin hepsi şu anda hocanın yanında. Çünkü ellerindeki para bitti.”170
Gülen bir örgüt lideri olarak dini motifleri kullanmaktan çekinmedi. FETÖ/PDY içerisinde kendisine bir kutsiyet atfedilmesi için ne gerekiyorsa yaptı. Bağlılarının onun bu tutumundan cesaret
alarak aşırılığa kaçıp taşkınlık yapmalarına karşı sessizliğe bürünerek bir çok sapkınlığın ortaya çıkmasına göz yumdu.
Bir dönem Gülen’in en yakınındaki isimlerden biri olan Ahmet Keleş, “Gülen’in kesilen tırnakları
ve saçları atılmaz saklanırdı. İç çamaşırları da saklanırdı. Hatta peçetesini bile yediler.” diye tanıklık
yapıyor. 15 Temmuz kalkışmasının ardından onun eski muhipleri bütün kirli çamaşırları ortaya dökmeye başladılar. Bunlardan birisi de Prof. Dr. Ahmet Keleş. Habertürk TV’deki Karşıt Görüş programında Gülen ile ilgili bilinmeyenleri paylaşan Keleş, örgütteki iğrenç sapkınlıkları tüm detaylarıyla
canlı yayında anlatmaktan geri durmadı.
Keleş, Fetullah Gülen ile Türkiye’de katıldığı bir kahvaltı programında bir örgüt üyesinin, Gülen’in ağzını sildiği peçeteyi yediğini şöyle anlatıyordu: “Bir gün Altunizade’de beşinci katta kahvaltıdayız. Gülen’le aynı sofrada oturmak çok büyük bir şeydir, önemli bir icraattır. Gelenlerden bir tanesi
Gülen’in ağzını sildiği peçeteyi aldı ve bir kısmını yırtıp yedi, bizzat şahidim. Bu cinnet noktasına
gelenler sonra aklınıza gelmeyen her şeyi icra edebiliyor. Gülen’in ağzını sildiği peçeteyle gömülmek
isteyenler dahi var.”171
Fetullah Gülen’in “İstesem elime aldığım kağıdı paraya, dokunduğum toprağı altına çeviririm.”
dediğini söyleyen Keleş, gördüklerini özetlerken “Gülen’in kesilen tırnakları ve saçları atılmaz saklanırdı. Gülen’in traş olduğunda kesilen saçları bile kutsal sayılıyor. İç çamaşırları da saklanırdı.” diyordu. 15 Temmuz kalkışmasından sonra el konulan Yamanlar İlkokulu ve Ortaokuu binasında, gizli bir
oda bulunmasının ardından ortaya çıkan sırlar da kamuoyunun dikkatini yeterince çekmişti.
İzmir’in Karabağlar ilçesindeki okuldaki incelemeler sırasında, binanın beşinci katında bir odadaki elbise dolabının içinde gizli bir düzenek olduğu ortaya çıktı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları detaylı incelemede, dolabın tabanında mekanizmayı çalıştıran ipi çektiklerinde dolabın arka bölümünde, gizli bir odaya geçişi sağlayan kapı açıldı ve oraya çıkan
küçük odanın içinde çelik kasa bulundu. Kasaya yapıştırılmış ‘2800 dolar’ ve ‘3200’ yazılı not kağıtları
dikkat çekti. Okulda ‘şark köşesi’ adı verilen odada askeri kamuflaj elbisesinin göğüs bölümüne Türk
bayrağı, kolunda da ters şekildeki çavuş rütbesi dikkat çekti. İki kırbacın da bulunduğu odada Deniz
Kuvvetleri’ne ait olduğu sanılan tören kılıçları bulundu. Odanın tavanında ise iç içe geçmiş 2 kareden
oluşan ve Sultan Süleyman’ın mührü ile siyon yıldızına benzeyen desen olduğu gözlendi.
170 takvim.com.tr
171 www.ensonhaber.com
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Özel ve şifreli asansörle ulaşılan katta yalnız idarecilerinin girebildiği odada bulunan el sembolünün sırrı ise dudak uçuklatacak cinsten. İddiaya göre bu figür Fetullah Gülen’in elinden alınan
modelden yapıldı. Yamanlar Koleji’nde yetişen ‘seçilmiş öğrenciler’ harp okullarından mezun olmalarının ardından kolejdeki özel odada ‘Gülen’e bağlılık yemini’ ediyor, alçıdan eli öpüyor ve ‘himmet
sözü’ veriyordu.172

Mahkeme kararıyla mehdi
Gülenist hareketin oluşturduğu sapık çizgi o kadar uç noktalara savruldu ki, bundan en büyük
manevi zararı onu takip edenler gördü. Milletin dini inançlarının örgüt tarafından nasıl dumura uğratıldığının en açık göstergesi ise Hakim İlhan Karagöz’ün, Gülen hakkında yazdığı ‘Mehdi kararı’dır.
Fetullahçı terör örgütü lideri Fetullah Gülen hakkında 4 Temmuz tarihinde (kanlı kalkışmadan 11 gün
önce) İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi İlhan Karagöz’ün yazdığı karar akıllara durgunluk
verecek cinstendi. Kararda hukuki olmaktan öte siyasi yorumlarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok kişiye hakaret ediliyor, FETÖ lideri Fetullah Gülen ile ilgili skandal
ifadeler yer alıyordu.
UYAP’a bile yüklenen (sonradan çıkartıldı) İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nin skandal kararında Hakim İlhan Karagöz ‘İşte buradan ilan ediyoruz, Fetullah Gülen Hocaefendi son Peygamber
Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesellem Efendimiz’in kendi soyundan ‘ehl-i beyt’inden geleceğini haber verdiği ve bizim de hem Hazreti Ali hem de yine ‘ehl-i beyt’ten olan Abdülkadir
Geylani Hazretlerinin kitaplarından aktardığımız gibi o seçilmiş bir kişi olur ve Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali peygamber Efendimiz’in halifeleri iken, Mehdi Aleyhisselam
ayrı ve özel olarak son kez insanlığı doğru yola sevk ederek yanlışlıkları gösterecek özel bir insan
olduğu için her ne kadar harikuladelikleri ve kerametleri olacak ise de zaten ortaya çıktığında birçok
kişi hazır beklediği için ona biat edecek ve derhal tamir ve onarıma başlayacak ve kendisi her türlü
hareket serbestisine sahip olduğu için nasıl ve ne şekilde davranacağını ve insanların nasıl yönlendirileceğini bildiği için Allah’ın halifesi olarak huruç edecektir.”173 deniyordu.

EMNİYET’İN GÜLEN RAPORLARI
‘Fetullah Gülen hareketi’nin tehlikeli bir örgüt olduğu daha 28 Şubat sürecinde resmi kayıtlara
geçiyor. ‘paralel devlet’ iddiasını 1999’da ilk kez resmi kayıtlara geçiren ve 90’lı yıllarda FETÖ’nün
MİT, emniyet ve TSK’ye sızmak istediğini belirten, ‘Telekulak davası’ndan beraat eden, dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, Fetullah Gülen’in ABD’ye gitmesinin nedeninin, yazdığı rapor olduğunu belirtiyor. Saral, “15 Mart’ta raporu İstihbarat Daire Başkanlığı ile Teftiş Kurulu’na gönderdik.
Panik oluştu. 18 Mart’ta Gülen ABD’ye gitt.”’ diyor.
Siyasi tarihimize 17/25 Aralık operasyonları olarak geçen 2013 olaylarının hemen ertesinde Nil
Gülsüm, FETÖ’nün saldırılarına uğramış eski emniyetçilerden Cevdet Saral’la bir söyleşi gerçekleştirmişti. Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan söyleşide Cevdet Saral bu hareketin yapılanmasıyla ilgili
önemli bilgiler veriyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunan Cevdet Saral’la hazırlamış olduğu raporu, FETÖ’nün devlet içindeki yapılanmasını ve 17/25 Aralık operasyonunu soran Nil Gülsüm ilginç
172 http://www.milliyet.com.tr/polis-ipi-cekti-feto-nun-gizli-gundem-2292009/
173 http://www.milliyet.com.tr/tarihe-gecen-skandal-gulen-i-gundem-2280552/ (Bu ifadeler, İstanbul 18. Sulh Ceza mahkemesi hakimi İlhan
Karagöz’ün 2015/51 sayılı dosyayla ilgili kararından alıntılanmış)
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cevaplar alıyor. İşte sordukları ve aldığı cevaplar:
1999 yılında bir rapor hazırladınız. O dönemde çok tartışılan, ses getiren rapor, bugünden
bakıldığında çok ilginç tespitler içeriyor. Bu raporun amacı neydi, nasıl ortaya çıktı?
O dönemde çalışmalarımıza öncelikle kendi kitaplarını incelemek, irdelemek suretiyle Fetullah
Gülen’in mantık dokusunu ortaya koymaya çalıştık. Enteresan bir mantık dokusuyla karşı karşıya kaldık. Anlatımları dinsel literatüre pek de uymayan, kendisine aşırı derecede önem yükleyen, kendisini
esrarengiz gösteren bir kişilikle karşılaştık.
Bunun üzerine ne yaptınız?
Biz ön incelemelerimizde durumun görünenden çok vahim olduğunu görerek İstihbarat Daire
Başkanlığı’na, konunun ciddi olduğunu, soruşturmanın sadece Ankara Emniyet Müdürlüğü kapsamında yürütülmesinin yeterli olmayacağını, planlı bir istihbarat çalışması ile sonuca gidilebileceğini
ifade eden bir kanaat yazısı yazdık. Ondan sonra da kıyamet koptu. İsimsiz ihbarlar, şikayetler vs. her
yönden saldırılar gelmeye başladı.
Rapor hazırlama işinde ilk somut adımlarınız nelerdi?
Biz bu çalışmaları hazırlarken devletin arşivlerinde bu FETÖ/PDY ile ilgili bir veri olup olmadığını
araştırdık. İstihbarat Daire Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu bir kitapçıkta FETÖ/PDY fevkalade munis,
devlet sistemine aykırı özellikler taşımayan, bu tavrı dolayısıyla radikal İslâmî kesimin hedefi olmuş
bir yapı olarak gösteriliyordu. Eğitim faaliyetlerinin yaygın olduğu söylenmekteydi.
Çetin bir soruna el attığınızın farkında mıydınız?
Çalışmaya başladığımızda arkadaşlarıma, FETÖ ile ilgili bu çalışmayı genişlettiğimizde siyasi
reaksiyonlarla karşılaşabileceğimizi ve zorda kalacağımızı ifade ettim. Bunun üzerine arkadaşlarım
“Müdürüm; evimizin içini biz biliriz, şahsi geleceğimiz önemli değil, ülkemizin bekası için ne gerekiyorsa yapalım.” dediler. Böylece çalışmaya başladık.
Daha sonra nasıl gelişti çalışmalarınız?
Şubat sonu itibarıyla ortalık karıştı. 15 Mart’ta ‘paralel devlet yapılanması’ ve Fetullah Gülen’in
yaklaşımlarına yönelik 1. Analiz raporumuzu İstihbarat Daire Başkanlığı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı’na
gönderdik. Bu raporun İstihbarat Daire Başkanlığı’na ulaşmasının ardından burada bir panik oluştuğuna dair bize haberler gelmeye başladı. 18 Mart’ta da Fetullah Gülen apar topar ABD’ye gitti.
Sizde nasıl bir kanaat oluştu?
Kendi anlatımlarından anladığımız kadarıyla ve devlete sızma çalışmaları göz önüne alındığında
illegal bir yapılanma ile karşı karşıya olduğumuz kanaatine vardık. Bir cemaat önderi, hasımların
faaliyetlerini öğrenmek için bir istihbarat teşkilatı kurmaktan söz ediyorsa cemaat önderi olmaktan
çıkıp örgüt lideri olur. Bir cemaat önderi, niçin istihbarat teşkilatına ihtiyaç duyar ki!
Sizce FETÖ/PDY nasıl bir yapı?
FETÖ bir misyon hareketidir. Coğrafi bir alanı vardır, devlet içerisinde şimdiye kadar kendi elemanları ve bürokraside kendilerinden olmayan kazanımlarla işlerini yürütmüşlerdir. Fakat ulaştıkları
seviye itibariyle bulundukları konumu yeterli görmeyerek siyasi yönetimden iktidar ortaklığı talebinde bulunmaya başlamıştır. Bunun adı da ‘paralel yapı’dır. Misyonun adını tarif etmek gerekirse o da
‘derin Türkiye’dir.
17 Aralık operasyonun asıl amacı nedir?
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Bu operasyonun asıl amacı, ‘yeni dünya düzeni’ politikalarıyla milli devletleri dönüştürme politikaları paralelinde sözde demokratik tasarruflarla ve siyasi eylemlerle Başbakan’ı saha dışına almadır.
FETÖ/PDY işin neresinde?
FETÖ’nün bugün itibariyle durduğu yer, adresini de göstermektedir. Demokrasi dışı eylemlerle
Başbakan’ı saha dışına alma girişiminin tam da göbeğinde duruyorlar.
17 Aralık operasyonu sonrası benzer bir sızmanın ve paralel yapılanmanın yargı içerisinde de
olduğu kanaati çok yaygın. Sizce nasıl?
Gülen, yargı içindeki ‘paralel yapılanma’nın nasıl olması gerektiğini, bundan 20 yıl önceki konuşmalarında zaten söylüyor. Adliye’de ve Mülkiye’de nasıl örgütlenileceğinin yöntemlerini ve bu
örgütlenmenin hedefini, ayrıca nasıl bir istihbarat örgütü kurulması gerektiğini hem istihbarata karşı
koymak hem de istihbaratın hangi alanlarda kullanılacağını profesyonelce izah ediyor.
Personel, İstihbarat ve KOM, paralel yapılanmanın ilk hedefleri oluyor. Neden öncelikle buraları tercih ediyorlar?
Bu birimler emniyet teşkilatının en önemli birimleridir. Devletten FETÖ’ye yönelik bir operasyon
yapılacaksa bu birimler öncü birimlerdir. Aynı zamanda FETÖ/PDY’nin hasımlarına yönelik bir operasyon planlanacaksa, bu birimler üzerinden geliştirilir. ‘FETÖ’nün amacına ulaşması için bu noktalar,
hayati önem arz ediyor.
FETÖ/PDY ileilgili hazırladığınız raporda bu yapının TSK, MİT ve Emniyet’e sızma çabalarına
dikkat çekiyorsunuz. ‘Sızmalar’ için nasıl bir yöntem izliyorlardı?
Takiyye ve kamufle yöntemlerini en üst seviyede kullanarak bunu gerçekleştiriyorlar.
Bu yapılanma teşkilatta ilk ne zaman görülmeye başlandı?
FETÖ’nün polis içerisindeki ilk adımı Polis Koleji’nde başlamıştır. Polis kolejine ilk sızmaları da
70’lerin ikinci yarısıdır.
Türk bürokrasi tarihinde buna benzer başka bir yapı hatırlıyor musunuz?
Ben 40 yıl bu devlete hizmet ettim. Böyle bir başka yapılanma ile karşı karşıya kalmadım.
Geçmişe baktığınızda ne görüyorsunuz?
Devlette hiçbir evrak kaybolmaz. Biz evrakımızı yazıp bıraktık. Devlet de 10 yıl sonra bizim yazdığımız gerçeklerle karşılaştı. Bu süreç, 35-36 yıllık bir dönemi kapsıyor. O gün FETÖ/PDY’ye yeni
kazandırılan çocuklar, bugün devletin çok önemli mevkilerindeler.
Birinci ve ikinci raporları yazdıktan sonra o dönem neler oldu?
Hakkımızda soruşturmalar başladı. Çalışmayı yürüten 3 arkadaşım görevden alındı. 21 Nisan’da
eldeki tüm verileri bir üst yazı ile DGM’ye gönderdik, ardından bize müthiş bir savaş açıldı. Yasa dışı
telefon dinlemesi suçlamasıyla karşılaşacağım aklıma gelmezdi. Düzmece bilgisayar verileri hazırladılar. Dinleme yapıldığını iddia ettikleri tarihi 1889 olarak gösterdiler. Hatta dinlediğimizi iddia ettikleri bazı telefon numaraları mevcut bile değildi. Bizimle ilgili suçlamalar sahte belgelerle öyle hâle
getirildi ki, biz bir anda cumhurbaşkanını, başbakanı, milletvekillerini, iş dünyasını dinleyen insanlar
hâline getirildik. Bir çemberin içine alındık.
FETÖ/PDY nasıl bir örgütlenme ve hiyerarşiye sahip?
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Örgütlenme biçimi illegal örgütlerin yatay ve dikey örgütlenme modellerinin ideal yapılarından
etkilenilerek oluşturulmuş Masonik yapılanmaya benzer bir görüntü veriyor. 15 yıl önce mahkeme
tutanaklarında söylediğimiz şekliyle ‘paralel devlet yapılanması’, ‘Hasan Sabbah ve Haşhaşileri’ organizasyonuyla neredeyse aynıdır.
İstihbarat cihazlarının kaybolması veya özel/cemaatsel amaçlar için kullanılması bu kadar
kolay mı?
Böyle bir yapılanma içerisinde bundan daha vahimi de mümkündür.
‘Paralel devlet’ tanımlamasına ne diyorsunuz?
‘Paralel devlet’ tanımının çok ötesinde bir güç ile karşı karşıyayız. Ortada ciddi bir yapı var. Eğitim kurumları, medyası, yargı güçleri, ekonomik faaliyetleri söz konusu. Bir devlet gibi örgütlenmişler. Kişisel iradeden çok, cemaat ahengi geçerli. Hangi okula gidileceği, kim ile evlenileceği bile örgüt
tarafından belirleniyor. Tedbir hiç elden bırakılmıyor.
Gelinen noktayı siyaset açısından nasıl okumak gerek?
Her ne kadar bu hareketin bağlıları, örgütü siyaset dışı olarak tarif etseler de, ‘paralel devlet’ çabaları ile siyasetin tam ortasında yer alıyorlar. Örgütün ileri gelenleri, bugünden sonra hiçbir şekilde
“Fetullah Gülen siyaset üstüdür.” diyemezler; çünkü onun siyasi kimliği açıkça ortaya çıkmıştır. FETÖ/
PDY siyaset yapmak istiyorsa, siyasetin kurumlarıyla siyaset alanına girer. Bunu yapmazlarsa, ‘paralel
devlet’ olmadıklarına kimseyi inandıramazlar. Aksi halde ‘korku imparatorluğu’ olurlar.
Cevdet Saral, Osman Ak, Zafer Aktaş ve Mahmut Çorumlu’nun aralarında bulunduğu 21 polis
hakkında üç aydan üç yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın da önce kesin hükme bağlanmasının
ertelenmesi kararlaştırılmıştı. Ardından aynı mahkeme Cevdet Saral, Osman Ak, Zafer Aktaş ve Mahmut Çorumlu hakkında, “delil yetersizliğinden beraatlarına” karar vermişti.174
Emniyet’in Fetullah Raporu:
Cevdet Saral’ın sözünü ettiği raporda acaba neler vardı?
Basında yer alan ‘Fetullahçılar emniyete sızdı’, ‘Fetullahçılar Poliste’ gibi yayınların ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne 5 Şubat 1999 tarihinde talimat veren Emniyet Genel Müdürlüğü, haklarında irticai faaliyetlerde bulunduğu yolunda ihbarlar bulunan bazı polislerin hakkında herhangi bir
belge ve bilginin bulunup bulunmadığının araştırılmasını ister.
4 Şubat 1999 tarihinde de Emniyet Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı Sabri Uzun marifetiyle Aydınlık gazetesinin, ‘Fetullah Emniyeti Ele Geçirdi’ başlıklı yazısı nedeniyle, konu ile ilgili detaylı bir
araştırmanın yapılmasını ister ve İl Emniyet Müdürü’nün imzası ile de bilgi verilmesini rica eder. Bu
emir gereği olarak bir çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, bu yazının ardından
yapılan araştırmaların sonucunu, 21 Nisan 1999 tarihinde Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı’na göndermişti. Yazı oldukça ağır iddialar içeriyordu:

174 http://t24.com.tr/haber/cevdet-saral-bir-rapor-yazdim-gulen-abdye-gitti,248530
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T.C. ANKARA VALİLİĞİ
Emniyet Müdürlüğü
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA / ANKARA

10.01.1999 tarihinde yayımlanan haftalık Aydınlık Dergisi’nin 599. sayısının 1. 4. ve 5. sahifelerinde ‘Haftanın Konusu’ başlığı altında ‘Devlete Sunulan Rapor Fetullah Emniyeti Ele Geçirdi’ başlığı
ile verilen ve Emniyet Teşkilatının başta Personel Daire Başkanlığı olmak üzere eğitim ve öğretim
birimlerindeki örgütlenmeleri kapsayan haber ve değerlendirmeler paralelinde Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Daire Başkanlığınca soruşturma açıldığı mezkûr kurum tarafından konuyla ilgili
bilgi, belge ve doküman istenmesi üzerine müdürlüğümüzce başlatılan çalışmalarda;
Fetullah Gülen hareketinin veya tarikatının örgütsel yapı taşıyıp taşımadığını, mevcut Anayasal
nizamını yıkarak yerine şer-i esaslara dayalı bir sistem kurmayı amaçladığını anlamak için taraftarlarını etkilemede kullandığı yöntemin ideolojik tahlilinin yapılmasına gerek duyulmuştur.
Fetullah Gülen, alışılmış ‘Din Adamı’ profilinden uzak, din adına farklı söylemleri bulunan kimi
zaman ‘Sfenks’ kadar sessiz, kimi zaman Atatürk’ü övmeye gerek duyan, kimi zaman 8 yılık eğitime
destek verecek kadar reformcu, rejim yandaşı ve aydın bir düşünür, kimi zaman da farklı dinlerin
temsilcilerine dünya barışı adına çağrılar yapacak, hatta Papa ile fikir teatisinde bulunabilecek kadar
da enternasyonal yanı güçlü biri olarak görüntüler vermektedir. Tarikat mensupları da baş imam Fetullah Gülen’den aldıkları fetvalar doğrultusundaki davranışları ile kendi düşüncelerinin zıttı olanlara
karşı ‘hile mubahtır’ yöntemi ile tedbirler geliştirmektedirler.
Fetullah Gülen’in yeterli bir din eğitimine ve bilgisine sahip olduğu kuşkuludur. Ama, dini bütünüyle bilmeyen fakat itikatlı olduklarına inanan insanları etkileyebilecek noktayı iyi keş- fetmiş,
üstün bir zekâ sahibi olduğu söylemleri de gündemdedir. Alim olmayı gerektirmeyen dini hikayeleri,
ızdırap yüklü ses tonu eşliğinde, sohbetlerinde gözyaşı suyu ile kişilerin manevi alanlarına nüfuz
edecek şekilde anlatan ve kişileri istediği yöne sevk etmeyi başarması birçok entelektüel kesimin
kendisinden etkilenmesini sağlamıştır.
Özellikle birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz ve 2000′ li yıllara
girmek üzere olduğumuz şu günlerde Türkiye sathını mücadele alanı olarak değerlendiren ve Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’ni yıkmak, parçalamak en hafifinden Cumhuriyet’in temel niteliklerini değiştirme veya kendine göre yön verme ya da devlet içinde hâkim güç olma sevdasındaki bu gibi organize
suç yapılanmalarını o günlerde olduğu gibi bu günlerde de etkileyip kullanmada ön planda tuttuğu
hedef kitlenin başında, aktiviteleri heyecanları ve coşkuları ile gençlerimizin gelmesi son derece düşündürücüdür.
Gençlerimizin ülke menfaatleri ve değerleri acısından hangi noktalarda bulundukları, nihayi
hedeflerinin ne olduğu tam olarak belirlenmiş olanlarla kamufle yeteneğine sahip bulunan çeşitli
maskeler ve kamuoyu desteği ile yollarına devam etmekte olan ve üzerindeki ‘Giz’ perdesi tam olarak kaldırılmamış masumane görüntülü kimi organizasyonların çekim alanlarına girme- lerine mani
olabilecek ölçülerde uyarmadığımız ve yeterli bilgilerle teçhiz edemediğimiz de bir başka gerçektir.
Böyle olduğu içindir ki gençlerimizin halen bir takım kişi ya da legal masumane görünümlü gruplaşmanın etkinliğini arttırmada bu kişi veya örgütlerin hedefledikleri noktalara ulaşma ve bu yöndeki
planlarını hayata geçirmeleri konusunda cazibe merkezi olmaya devam etmektedirler.
Gençlerimiz üzerinde oynanan bu oyunlardan da anlaşılacağı gibi devletin bazı önemli mevkileri
ile birlikte teşkilatımız bünyesinde bulunan başta Polis Koleji ve Akademisi olmak üzere birçok eğitim
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kurumumuz adı geçen tarikatın ilgi alanına girmiş teşkilatlanmaları adeta bir sistematiğe bağlanmış
gibi devam etmektedir.
FETÖ/PDY’nin devlet içerisindeki yapılanması alışılmış örgütlenme modelinin dışındadır. Tarikata göre makamlar öncelikli, kişiler ikinci plandadır. Bu nedenle kişiler makamlara tercih edilmekte ve
gerekirse ya da herhangi bir nedenle güç durumda kalındığında kişiler feda edilerek yerlerine hazır
tutulan kendilerinden olan kişilerin getirilmesi için yoğun çaba sarf edilmektedir. Mümkün olmaması
halinde mevcut bürokrat ya da siyasetçilere hoş görünmek suretiyle kendi tabirleri ile ‘Kullanabildiği
sürece ya da sana zarar vermeyecekse istifade et’ taktiği ile yönetim kademelerini kontrol altında
tutmaya çalışmaktadırlar.
‘Işık Tarikatı’ olarak adlandırdığımız Fettulah Gülen örgütlenmesinin yol göstericilik ve irşad
edicilik şeklinde tanımlanan yapısının dışında; Fetullah Gülen’in kendi deyimi ile ‘Dava adamı ne
muzafferiyetinde ne de mağlubiyetinde tavrını değiştirmez… Her yüce davada, yerinde sebat edip
cepheyi koruma bir yiğitlik nişanesidir’ tarzındaki karakter telkini ile ‘İbni Erkanı (Işık) evlerinde yetiştirilmeden sabırla pişirip olgunlaştırmadan yapılacak her şey ham hayaldir’ şeklinde mensuplarına
ihtiat telkin eden, söylemleri gibi birçok beyanı ışığında Işık Tarikatı’na geçirilmiş örgütsel yapı ortaya
çıkacaktır.
Marksist literatürde, genelde ‘Militan’ olarak adlandırılan tiplerin yetiştirilmesindeki telkin ve
inandırma yöntemleri ile Fetullah Gülen’in ‘Işık Evlerı’ ya da ‘Işık Kışlaları’ diye tanımladığı ve ‘Bayrak
yere düşmüştür oradan kaldırılmalıdır’ şeklinde örtülü olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan
önceki döneme gönderme yaptığı ve büyük bir titizlikle gizlemeye çalıştığı hedefi için ‘Hizmet insanı
gönül verdiği dava uğrunda kandan, irinden dar yolları geçip gitmeye azimli ve kararlı; varıp hedefine
ulaştığında da sahibine verecek kadar olgun ve yüce yaratıcıya edepli ve saygılı… muvaffakiyetinden ötürü alkışlayacağı kimseleri de putlaştırmayacak..’ şeklindeki izahı hem mücadelenin tarzını
anlatmaya, hem de lidere tabi olmak suretiyle ondan irşad ve emir beklemeyi telkin ettiği açıkça
ortadadır.
Esasında yazının ekindeki rapordan da anlaşılacağı gibi Fetullah Gülen’in kitaplarında ger- çek
niyetini gizlemek için kullandığı bazı kelimelerin yerine, gerçekte onun niyetini ihtiva eden sözcükleri
koyduğumuzda çok kullandığı, ancak ne olduğunu bir türlü izah etmediği, hedefinin gelecekte zümre
hâkimiyetini hedefleyen teokratik bir rejim olduğu hemen anlaşılmamaktadır.
Şeriat yerine İslam, Cumhuriyet dönemi yerine talihsiz dönem veya karanlık ya da upuzun hicranlı dönem, militan yerine hizmet erleri ya da Işık Erleri veya Işık Süvarileri, laik kesimler yerine
karşı cephe veya hasım cephe, Cumhuriyet dönemi yöneticileri yerine o kafalar, Atatürk dönemi ya
da İsmet İnönü Dönemi yerine mabede giden yolların kapatıldığı zaman dilimi, şeriat düzeni yerine
hedef, Atatürk yerine deccal şeklinde deyimler ‘hedefinin’ ne olduğunu açıklamaya yeterlidir.
Militanlarına nasihatlarda bulunurken ya da eleştirel boyutlara girdiği konularda adeta ölçüyü
kaçırdığını fark etmişçesine İslami sürecin arkasına saklanarak Cahiliye Dönemi veya Müslümanlığın ilk dönemleri ile tanınmış İslam Alimleri ve onların içtihatlarından veyahut Haçlı zihniyetinden
örnekler vermesi, gerçek niyeti saklama bakımından geçmiş dönemlere indirgediği düşüncelerini
takiyye kuralı ile günümüze aktarmaktadır.
Fetullah Gülen, henüz evrim aşamasında olduklarını, daha devrim aşamasına geçemediklerini,
eserlerinin satır aralarına sıkıştırdığı düşüncelerinde ima etmektedir.
Şu anda yeteri kadar güçlü olmadıklarını ifade ettiği örgütsel seviyelerini Marksist anlatımlarla
tanımlarsak stratejik savunma aşamasından stratejik denge aşamasına hızla yol aldıklarını, bunun
içinde zaten ‘mevsimin ve ortamın müsait olduğunu eğer bir muhalif rüzgâr esmezse, arzulanan
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hedefe ulaşmakta güçlük çekilmeyeceğini’ belirtirken endişesini de açıklamaktan çekinmediği, ekli
raporun muhtelif bölümlerinde görülecektir.
Zira, Fetullah Gülen için kuvvet dengesi çok önemlidir. Ona göre ‘aksiyoner olmayan’ Müslüman
görevini yapmamaktadır. Yani, atadan dededen öğrenilen Müslümanlık, sadece teoride kalmakta
ve ‘karşı cephe’nin ‘karanlık emellerine’ hizmet etmektedir. Bunun için de mutlaka Müslümanların
kuvvet dengesini kurmaları ve harekete geçmeleri gerekmektedir’ derken oluşturduğu cepheyi uyarmakta ve bir anlamda dinsel bölücülüğü netleştirmektedir. Fetullah Gülen’in genel olarak askerin
terminolojisinde kullanılan kışla, süvari, er, cephe, ordu, mevzi, kuvvet, nefes, asker gibi kelimeleri
kitaplarında özenle seçerek sıkça kullanması dikkat çekicidir.
Tarikat liderinin 1950’li yıllara atıfta bulunarak Said-i Nursi’yi ‘karşı cepheye aksiyoner tavır almamak’ gerekçesiyle üstü kapalı eleştirerek ‘…50’li yıllardan bu yana tam 40-45 yıl geçmiştir. O dönemde, 10 yaşında olanlar şayet mevsimi geldiğinde üniversite okusalardı şimdi zirvelerde ya da zirveleri zorlayan konumlarda olacaklardı. 20 yaşında olanlar 60-65 yaşında olacaklardı ki bu da onların
başbakanlar, reis-i cumhurlar seviyesinde en olgun dönemlerini yaşıyor olmaları demektir..’ ifadesi
ile devleti diğer önemde mevkileri ile en üst düzeyde ele geçirmeyi amaçladığı anlaşılmaktadır.
‘…Bir yandan hasım cepheyi mükemmel işleyen haber alma teşkilatıyla içinden tanırken, öte
yandan da hasım cephenin faaliyetlerini kendi içimizde sürdürmesine müsaade edilmemeli’ tarzındaki mantalitesi ile de emniyet ve istihbarat birimlerini ele geçirme teşebbüsündeki niyeti açıkça
ortaya çıkmaktadır.
Yazının ekinde pasajlar şeklinde alınan ve konunun bütününden kopmayan düşüncesi ile
… anlatılanları okunduğunda Fetullah Gülen’in nelere özlem duyduğu net olarak anlaşılacaktır.
Fetulah Gülen değişik kitaplarında geçen Işık Evleri ya da Işık Kışlaları veya Işık Süvarileri gibi
tabirleri sık sık kullanarak ‘bir örgütsel yapılanma’ içerisinde olduğu teşhisine kuvvet kazandırmaktadır. Örgütsel yapının ekli raporda da görüleceği gibi genel hatları bizzat Fettulah Gülen tarafından
çizilmiştir.
Işık Tarikatı’ndan koparak bir televizyonun ‘Ceviz Kabuğu’ adlı programında kamuoyuna yönelik
itiraflarda bulunan ancak, hakkında şu ana kadar herhangi bir işlem yapılmayan Eyüp Kayar isimli
şahsın Fetullahçılık örgütlenmesi ile ilgili yaptığı açıklamalar genel hatları şu ana kadar inceleme ve
araştırmaları teyit eder beyanlar olması bakımından büyük önem taşımaktadır.
Eyüp Kayar’ın beyanları özetlendiğinde ‘ışık evleri’ FETÖ/PDY mensuplarının yaşadığı evler, hücre evleri mahiyetinde, Fetullah Gülen’e göre kapılarına kilit vurulmuş zaviyelerin, kışlaların, tekkelerin görevini yapan evlerdir. Bu evlere giriş ve çıkışlar mümkün olduğunca gizlilik içinde yapılır.
Işık Evleri’nden sorumlu bir ev imamı vardı. Bu imamlar 6 ayda veya yılda bir değişir. Evin maddi girdisi ve çıktısıyla ilgilenir, yukarıdaki imamlara rapor verir, bu evlerde genelde 4-5 kişi yaşar
umumiyetle kiralanır. Evlerde insanlara yaklaşım tarzları özellikle öğretilir, Fettulah Gülen’ in sesli ve
görüntülü kasetleri izlenir; lise ve üniversite öğrencileri kalır.
FETÖ/PDY üç saç ayağı üzerine kurulmuştur. Işık evleri, ağabeyler ve talebeler. Bu evlerde belirli
bir süre kalan örgencilerin beklenen düzeye geldiği anlaşılınca örgüte adam kazandırması istenir.
Yeni ilişki kurulan örgenciler ders çalışma bahanesi ile evlere davet edilir, öğrencilere dersleri
konusunda yardımcı olunur. Zamanla bu öğrencilere sesli ve görüntülü kasetler izletilir ve Fetullah
Gülen’in kitapları okunur.
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FETÖ/PDY mensuplarına kendilerinin beklenen nesil, beklenen cemaat Türkiye’yi kurtaracak cemaat, Peygamber’in hadisi ile övülmüş cemaat olduğu vurgulanmaktadır.
Bu cemaat ikinci ilklerdir. Birinci ilkler Peygamberimiz ve arkadaşları, ikinci ilkler de bu cemaat
mensuplarıdır.
FETÖ/PDY 1992 yılından sonra çok hızlı gelişmeye başladı. FETÖ/PDY ‘Söyleyemiyorsan söylet’
taktiği çerçevesinde cemaat liderine herkes hüsnü kabul göstermeye, hoşgörü ile bakmaya başladı.
Bayrak yere düşmüştür, ayaklar altına alınmıştır. Tekrar bu bayrağın yerden kaldırılması, ellere
alınması, omuzlarda taşınması, uzaya götürülmesi meselesini bu örgüt yapacaktır.
FETÖ hiçbir lakabı kabul etmezler. Her zaman radikal İslam’dan farklı olduklarını vurgularlar. ‘Biz
farklıyız, radikal İslamcılardan farklıyız, bize hoşgörü ile davranmazsanız radikal İslam güçlenir.’
FETÖ’nün en güçlü olduğu eğitim öğretim kurumları, ‘ışık evleri’, yurtlar, kolejler, finans kurumları… holdingler, talebeler, mesleki örgütlenme şeklinde de doktorlar, öğretmenler, polisler gibi.
Siyaset alanında da örgütlenme vardır fakat bu sempatizan bazındadır. Basın yayın alanında
FETÖ/PDY çok güçlüdür. Zaman, Sızıntı, Yeni Ümit, Ekoloj, Aksiyon, STV, Burç FM gibi örgütlenmeler
vardır. Ayrıca prodüksiyon şirketleri vardır.
Kadın kolları örgütlenmesi vardır. Kadın örgütmensuplarına ‘Şakirde’, erkek örgüt mensuplarına
‘Şakird’ denir.
Alınan kararlara mutlak uyulma zorunluluğu vardır. Uymayanlara fırça atılır, şefkat tokatı ile tehdit edilir, örgütten uzaklaştırılır.
FETÖPDY’nin Finans Kaynakları: FETÖ mensuplarından alınan aidatlar, iş adamlarından, esnaftan, örgüteyakın kişilerden toplanan paralar ve diğer ticari kuruluşlardan elde edilen gelirler oluşturulduğu.
Örgütün Hiyerarşik Yapısı
1-İstişare grubu: (7) kişiden oluşur başkanlığını Fetullah Gülen yapar.
Dünya İmamı: İstişare grubundan biridir. Görevi dünyadaki bölge ve ülke imamlarını atamak,
istişare sonucu alınan kararları uygulamaktadır.
Coğrafi Bölge İmamı: Bir dünya coğrafi bölgesinden sorumlu olan kişidir (Orta Asya İmamı, Doğu
Pasifik İmamı gibi.)
Ülke İmamı: Bir ülkenin tamamından sorumlu olan kişidir. (İngiltere, Fransa, Türkiye gibi.)
Bölge İmamı: Bir coğrafi bölgeden sorumlu kişidir. (Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Karadeniz
bölgesi gibi)
İl İmamı: Bir ilin tamamından sorumlu kişidir.
İlçe İmamı: İlçenin tamamından sorumlu olan kişidir. 8- Semt İmamı: Semtten sorumlu kişidir.
9- Mahalle İmamı: Mahalleden sorumlu olan kişidir. 10- Ev İmamı: Evden veya yurttan sorumlu
olan kişidir. 11- Serrehberler.
Belletmenler.
Öğrenciler ve örgüt mensupları.
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Eğitim ve öğretimde başı çeken Işık Evleri’dir. Işık evleri kökünü Hz. Muhammed devrinden alır.
Fetullah Gülen bu evleri Işık Evleri olarak niteler, vaazlarında ve kitaplarında bu evlere ‘ibn-i erkam
evleri’ der. İbn-i Erkam sahabedir. Hz. Muhammed’i herkesin dışladığı bir vakitte evine almıştır. İbn-i
Erkam evlerinde yetişmeden, sabırla pişip olgunlaşmadan yapılan her şey ham hayaldir. Bu evler
FETÖ’nün hücreleri durumdadır. Hiyerarşik sistemin yaratılışa uygun prensiplerinin devlet bazında
temsil edilmesinin ilk adımı ilk şartı olan evlerdir. ‘Müjde ve muştunun, en karanlık ve karamsar
günlerinde billur bir avize gibi asılı durduğu evlerdir.’ Ahir zamanda gelerek tahrip eden Deccal’in bir
daha hortlamak üzere öldürüldüğü evdir.
Her evin bir programı vardır. Her iş bu program dahilinde yapılır. Atatürk’e ait hiçbir kitap okunmaz ve okutulmaz.
Fetullah Gülen’e mehdi nazarı ile bakılır. Mehdi ahir zamanda bayrağın yere düştüğü vakitte
zuhur edecek ve beklenen FETÖ’nün başına geçerek bayrağı kaldıracaktır. FETÖ/PDY örgütü içinde
Atatürk için, Beton Kemal, Kefere Deccal, Öküz Aleyhisselam gibi ağır lakaplar kullanılır.
Fetullah Gülen yur tdışına giden talebeler için hicret eden kişiler kelimesini kullanıyor. İkinci
ilklerin beklenen örgütün vazifesi de Hz. Muhammed’in yaptıklarının aynısını yapmaktır.
Fetullah Gülen’in ‘Ölçü 1’ adlı kitapçığının 60. sayfasında ‘Yerinde durup mevziini koruma, düşmanı alt etme, hedefe varmanın en birinci vazifesidir, cepheyi terk edip ayrılanlar ise yerlerinden
ayrıldıkları andan itibaren kaybetme yoluna girmiş sayılırlar’ tarzındaki telkin ile ciddi bir (cephe) faaliyetinin varlığına işaret edilmekte ve bu stratejinin mevcut çalışma süresinin içerisinde uygulandığı
müşahede edilmektedir.
Tarikatın lideri konumundaki Fetullah Gülen’in imzasına havi kitapların tetkikinden de anlaşılacağı gibi kendisini dinsel bir dava adamı olarak anlatmasına rağmen daha ziyade tarikatın propagandisti konumunda gözükmektedir. Kitaplarının tetkikinden de anlaşılacağı gibi propaganda ağırlıklı
kitaplarının üslubu ve ağdalı deyimleri ile dinsel telkin içeren kitapların üslup ve deyimlerin farklılığı
da eserlerin tek kaynağa ait değil imal edilmiş şekilde yazılmış olduğu görülmektedir.
Devletin anayasal nizamını değiştirip yerine şer-i esaslara dayalı bir İslam devleti kurmayı hedeflediği değerlendirilen Fetullah Gülen ve yandaşları, 28 Şubat Kararları’nın alınmasından sonra ve
özellikle soruşturma ile ilgili yazışmalarının başlaması ile birçok örgüt evini boşaltmış, örgütsel yapılanmaya zarar vermemek için faaliyetlerini mevzii koruma kuralına uyarlamışlardır. Şu anda birçok
örgüt mensubu ve talebeleri aile evlerinde örgütsel faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Gülen örgütlenmesinin ekonomik boyutu da göz önüne alındığında, gelecekte ülkemizi bekleyen tehlikenin büyüklüğü endişe verici boyuttadır.
1992 yılında alınan FETÖ ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Daire Başkanlığı’nca başlatılan soruşturma neticesinde konu müdürlüğümüzün 8.05.1 egııı. 4.06.00.14 III. ve Sor.
(F).92/8303 sayılı yazısı ile DGM’ne intikal ettirilmiş ancak, intikal ettirilen mezkur raporda adı geçen
şahıslar ile ilgili teknik belgesel ve ideolojik değerlendirmeye havi ilave argümanlar sağlanamadığından DGM Cumhuriyet Başsavcılığının 1998/24 sayılı yazılarıyla takipsizlik kararı verildiği anlaşılmıştır.
Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın konu ile ilgili başlattığı soruşturmaya … FETÖ/
PDY mensupları arasında tedirginliğin arttığı, buna paralel olarak Gülen örgütlenmesinin temel taktiklerinden olan takiyye yöntemleri uygulanmak suretiyle tedbirlerin giderek arttırıldığı ve hatta savunma boyutundan saldırı boyutuna geçildiği.
‘Işık Tarikati illegal örgütlenmesi’ ile ilgili Emniyet Müdürlüğümüzce hazırlanan rapor tetkik ve
gereği yapılmak üzere ekte gönderilmiştir.
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Gereğini arz ederim.
(Yazının aslına sadık kalmak için imla düzeltmesi yapılmamıştır)
…
Gülen örgütlenmesi Ergenekon-Balyoz davaları sürerken çok sık gündeme geldi. Bu davaların
örgütün işi olduğuna dair kuşkular gün geçtikçe arttı ve sonunda yaygın bir kanaat halini aldı. Sonunda Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın, “Orduya kumpas kuruldu.” sözleriyle iyice gün yüzüne
çıktı. Müebbet hapis cezalarına çarptırılmış onlarca insan kodeslerden çıkartıldı. Yeniden yargılamalar yapıldı ve beraat ettiler. Gazeteci Nedim Şener, örgütün bağlantılarını ele alan bir kitap yazdı.
‘Ergenekon Belgelerinde Fetullah Gülen ve Cemaat’ isimli kitaptan bir bölüm:
Bedrettin Dalan: Harp Akademileri’nin daha eleştirel, daha ulusal, daha milli çıkarlarını öne alan
tavrı ile yavaş yavaş Türk Silahlı Kuvvetleri son 20-25 yıl içerisinde oldukça güzel bir yere geldi. Bir
Türk ordusu haline dönüştü. Eskiden … yoktu. Silahlı Kuvvetler, dışarıdan gelen isteklere Türklüğün
penceresinden de bakmaya başladı. Tabii bu uluslararası dengeler açısından fevkala- de kötü oldu.
Özellikle Turgut Özal’ın kışkırtmasıyla, yavaş yavaş Amerika Silahlı Kuvvetler’den ürkmeye başladı.
Bir alternatif yapmaya kalktılar. Silahlı Kuvvetler’in karşısına polisi dikmeye kalkıştılar.
Bu rahmetli Özal’ın projesiydi. Amerika ile beraber yaptıkları projeydi. Ben o zaman uyardım.
Bakın sarımsağın karşısına soğanı dikiyorlar. Fetullah Hoca’yı da onun içine yerleştirdiler adamlarını
da. 20-30 tane de Fetullahçı öğrenciyi Amerika’ya gönderip eğitim yaptırıp Polis Akademisi’nin içerisine hoca olarak sürdüler.
Levent Ersöz: Sayın Başkanım hangi… devam ediyor?
Bedrettin Dalan: Bana tartışma eden tek şey, sonunda kapışacaksınız, oraya gelmeden önce…
Levent Ersöz: Siz ne yapacaksınız, biz ne yapacağız? Polis ne yapacak? Bedrettin Dalan: Bunları
bilmeden önce tabloyu göremezsiniz…
Bu görüşme tutanağı, Ergenekon davası ekleri arasında yer alıyor. Görüşme, bir zamanlar Turgut
Özal’a çok yakın isimlerden ve Anavatan Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Bedrettin Dalan ile Jandarma İstihbarat Daire Başkanı Levent Ersöz arasında geçiyor.
Dalan, içinde bulunduğu Anavatan Partisi’nin Genel Başkanı Turgut Özal’ın, askerin ağırlığı karşısına polisi dikme çalışmasının ayrıntılarını işte böyle anlatıyor. Dalan, projenin Özal ve Amerika tarafından hazırlandığını, polisin içine Fetullah Gülen’e yakın isimlerden oluşan bir grubun yerleştirilmesi
ve ABD’de eğitime gönderilmesinin de bizzat Özal’ın kararı olduğunu belirtiyor.
Fetullah Gülen ile adı en fazla yan yana geldiğinde tartışma yaratan kurum Türk Polis Teşkilatı’dır. Polis açısından Fetullah Gülen olayının iki yönü bulunuyor.
Birincisi, Emniyet Müdürlüğü antetli belgelere yansıyan, Fetullah Gülen ve Işık Evleri konulu,
istihbarat ve araştırma belgeleri. Diğeri ise, Emniyet içindeki FETÖ’ye yakın polisler konusu.
Emniyet’in Fetullah Gülen’le ilgili hazırladığı gizli belgelere geçmeden önce, Emniyet içinde, adına kimi yayın organlarında “Fetullahçı polisler” ya da “Emniyet’te F tipi yapılanma” olarak nitelenen
örgütlenmeyle ilgili birkaç notu aktaralım.
“Fetullahçı polisler” ya da “Emniyet’te F tipi yapılanma” tanımları kimi basın organları ve siyasetçilerin ağzından düşmüyor.
Bu konuda birçok kitap ve binlerce gazete haberi yayınlandı.
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Ergenekon dosyası eklerinde, Fetullah Gülen’in veya ona bağlı olanların isimlerinin geçtiği belgeler arasında Emniyet Müdürlüğü antetli olanlar oldukça fazla yer tutuyor. İlki 1992 tarihini taşıyan
raporlar 2006 yılına kadar uzanıyor. Bu belgelerin içeriğini tek tek açıklamadan önce Emniyet içinde
FETÖ/PDY’ye yakın olanlar, belli kesimlerin deyimiyle “Emniyet’teki Fetullahçılar” ya da “Emniyet’te
F Tipi yapılanma” ile ilgili değerlendirmeleri anımsatalım.
Bu değerlendirmelere göre, FETÖ’ye bağlı polislerin ilk eğitim yerleri daha orta öğrenimde başlar. ‘ışık evleri’ adı verilen öğrenci evlerinde lise ya da yüksek öğrenim sırasında nerelere girmeleri
gerektiği telkin edilir.
1980’li yılların ortalarından itibaren eğitim yoluyla bürokrasi içine girmeye başlayan ‘ışık evleri’
müdavimlerinden polislik mesleğine girecekler, 1987-1991 yıllarında polis akademisi, polis koleji,
polis okulları ve bazı daire başkanlıklarında etkili olmaya başladı.
1987 yılında başlayan bu örgütlenme, 1991 yılında bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki
değişiklikler sonrası, kısmen açığa çıkarıldı ve bazı isimler aktif görevlerden uzaklaştırıldı.
Bu konuda en önemli çalışma Ünal Erkan’ın Emniyet Genel Müdürlüğü zamanında yapıldı.
Ünal Erkan’ın Emniyet Genel Müdürü olduğu 1991 yılında Personel Daire Başkanlığı’ndaki kura
yolsuzluğu sonrası, görevlendirdiği müfettişlerin yaptığı inceleme sonucu ortaya çıkan ve Fetullahçı
yapılanma diye adlandırılan oluşumla ilgili çalışmalar, bu konuda gerçekleştirilen en tutarlı araştırmalardan biri olarak değerlendirildi.
Ancak çalışmayı yapan polis müfettişleri İzzet Sezgin Şener ve Ahmet’in bu görevden sonra meslek hayatlarında karşılaşmadıkları sorun kalmadığı dilden dile dolaşıyor.
O dönemde emniyette üst düzey makamda bulunan bir görevli olayı şöyle anlatıyor:
“Bu müfettişlerin biri soruşturmayı bırakmak mecburiyetinde kalırken, İzzet Sezgin deyim yerindeyse ‘yaşarken öldü.’. Her devirde iktidara yakın olmayı başarmış, iktidarlar yıpranmaya başladığında muhtemel iktidara oynamayı ilke edinmiş Fetullahçı yapılanma, yılların istihbarat uzmanı İzzet
Sezgin’in bir göreve atanmasını engelledi. O kadar ki, çocuklarının dahi bir işe yerleştirilmesine sanki
bilinmeyen güçler mani oldu. Bu duruma kahrolan Sezgin felç geçirdi ve hayatını yarı sakat olarak
sürdürmeğe çalışıyor.”
O zamanlar tespit edilen listenin gerçeği yansıttığı konusunda yetkililer hemfikirdi. Ancak tespit
edilen isimler o yıllarda akademi son sınıfa alınıp 8 aylık bir eğitimle mezun edilen ve ‘özel sınıf’ denilen emniyetçiler ile lisan kursu adı altında yurt dışına gönderilen kaymakamlar ve diğer bürokratların
bir kısmı zaman içinde izlerini kaybettirmeyi başardı.
Zaman zaman bazı polisler hakkında ‘Fetullahçılık’ iddiasıyla davalar açıldı, ancak bunlar bürokratik rekabet şeklinde kamuoyuna yansıyan kavgalar arasında sonuçsuz kaldı. Bu konuda haklarında
dava açılanların büyük bölümü ise beraat ettiler.
Bu arada, Fetullah Gülen de bu davaları örnek göstererek, yurt içi ve yurt dışında, kendisine
sürekli iftira atıldığını ve hepsinden de mahkemelerce aklandığını bu örnekleri üzerinden savunmaya
çalıştı.
Emniyet içindeki yaygın yöntemlerden biri de ‘mesleki rekabet’ nedeniyle polislerin birbiri hakkında ‘Fetullahçı’ suçlaması yaparak listeler hazırlanmasıdır.
Durum, gerçekten de suyun bulanmasına ve kimi çevrelerin yorumuyla, FETÖ’nün adamlarının
faaliyetlerini gizlemelerine yaradı. Böylece düzmece ve şişirilmiş listelerin arasında yer alarak ‘ka-
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mufle’ olan ‘örgüte yakın kişiler, bir yandan da bu listelerin kamuoyuna sızmalarında etkili oldular.
Gerçekte herhangi bir yapılanmayla ilgisi bulunmayan, hatta emniyet teşkilatında sevilen ve
sayılan görevlilerin adının da listelerde yer almasının, Fetullah Gülen yanlılarına malzeme sağladığı
şeklinde yorumlar yapılmaya devam ediyor.
Hatta Fetullahçı olarak tanımlanan kişilerin bundan da azami olarak yararlandığı iddia ediliyor.
Kendileriyle ilgisi olmayan fakat toplumun saygı duyduğu isimlerin Fetullahçı diye tanınmasına kendilerinin de büyük destek verdiği konuşuluyor. Çünkü bu şekilde ‘FETÖ’ye yakın olanlar gözden uzak
kalabileceklerdi. Dahası böylesi bir durum, gözden uzak olacağı gibi, “Emniyetin tanınmış, sevilen ve
büyük yolsuzluk, mafya ve mali operasyonlarında görev yapmış saygın isimleri Fetullahçı olduğuna
göre, demek Fetullahçılar zararlı değil, ahlaklı kişilermiş” imajının oluşmasında katkı sağlayacaktı.
1990’larda bu listeleri hazırlayan üst düzey bir emniyet yetkilisi, adı listeye giren ama Fetullahçı
olmayan meslektaşından yıllar sonra sıkı bir azar işittikten sonra şu itirafta bulunuyordu:
“Müdürüm ne deseniz haklısınız. Emniyet içindeki Fetullahçılara yönelik operasyon için altı kişilik bir ekip görevlendirdik. Bu kişiler araştırmaları yapıp, listeleri de oluşturdular. Sonradan ikisinin
örgütün adamı olduğunu anladık ama iş işten çoktan geçmişti.”
Fetullahçı örgütlenme, kayıtlara göre, her meslek grubunda, sorumlu kişiler tarafından koordine ediliyordu.
...
Değerlendirmelere göre, Özal zamanında özellikle Eğitim Daire Başkanlığı’nı, Ankara, İzmir ve
İstanbul polis kolejlerinin yönetim kadrolarını öncelikle ele geçiren organizasyon, bu kilit yapıyla
sürekli emniyet içinde kadrolarını genişletme olanağını buldu. İddialara göre, emniyetin ilgili birimlerine alınacak yeni personel ile emniyet içindeki terfi, yurt dışı görevlendirme ve benzeri sınavlarda
da iş şansa bırakılmıyordu. Başarılı olması istenen belirli yerlerden referanslı isimler dershane ve
benzeri yerlerde kursa alınıyor, çıkması muhtemel (!) sorular üzerinden eğitim programına tabi tutuluyorlardı. Bu arada, dışarıya bilgi sızma olasılığı da göz önüne alınıyor ve yedek sorular da hesaba
katılarak tamamlanan eğitim programlarıyla seçilmiş kişilerin sınavı kazanmaları sağlanıyordu.
Polis şûraları da FETÖ/PDY için her zaman büyük önem taşıdı… 2003 yılında yapılan şûranın önemine ise ayrıca vurgu yapılıyor. Zira, emniyetteki Fetullahçı örgütlenme ile ilgili şikâyetler doğrultusunda çalışma yapan mülkiye müfettişlerince bazı önemli bilgilere ulaşılmış ve belirlenen görevlilerle
ilgili bir liste hazırlanmıştı. Ve listede adı bulunan görevliler bu şûrada terfi alamamışlardı. İlgili mevzuat gereği mayıs ayının ilk haftasında toplanan şûra, terfileri onaylayıp ilan ettikten bir hafta sonra
şûra üyeleri tekrar toplantıya çağırılmışlar ve ‘Fetullahçı’ listedeki isimlerin tamamına yakını ikinci bir
kararla terfi ettirilmişlerdi. Şûranın, mevzuat gereği yılda bir defa toplanabileceğini ve o toplantının
da sonuçlandığını söyleyen 11 kişilik üyeden ikisi bu gerekçeyle ikinci şura kararlarına muhalefet
şerhi koymuşlardı. Biri eski, diğeri ise o dönemde görevde bulunan emniyet genel müdür yardımcısı
iki üyenin de 1991 soruşturmasını yürüten müfettişlerin yaşadıklarına benzer talihsiz olaylarla karşı
karşıya kaldıkları söyleniyor.
Bu konuda aktarılan bilgilere göre, kararlara şerh koyan ve istihbaratın başarılı bir personeli
olarak bilinen eski emniyet genel müdür yardımcısı emekliye ayrılmış, oğlu ise bir süre sonra kadrosuzluk gerekçesiyle istihbarat hizmetlerinden çıkarılmıştı. Görevdeki üye ise, ardı arkası kesilmeyen
asılsız ihbar mektuplarıyla yıldırılmaya çalışılmış, 2005 yılında görevinden alınmış ancak, yargı kararıyla tekrar göreve iade edilmişti.
Polis içinde Fetullah Gülen’e yakın görevlilerin durumuyla ilgili en ilginç yazıyı 25 Nisan 2008
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tarihinde Hürriyet yazarı Yalçın Bayer kaleme aldı.
‘Polis Şûrasına Dikkat’ başlığını taşıyan yazıda Bayer şunları yazıyordu:
‘Polisin içindeki Fetullahçı yapılanma artık herkesin bildiği bir olgu… Herkes onlardan korkuyor!
Özellikle, İstihbarat, Organize Şube ve Terörle Mücadele Şubesi’nde F. Gülencilerin ne kadar etkili
olduğunu anlatmak için Hrant Dink cinayeti ile müfettişler ve dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik soruşturmalara bakılırsa, bağlantı kendiliğinden ortaya çıkıyor.
Neyse konu bu değil.
Polis Şûrası’nın gelecek toplantısına bakalım. Anımsayanlar bilir… 1986 yılında F. Gülencilerin
baskısıyla Turgut Özal lise ve üniversite mezunlarına doğrudan polis kolejine girme imkânı tanıdı.
Bunlara emniyet içinde ‘özel sınıf’ deniliyor. Hepsinin Fetullahçı olduğu herkes tarafından biliniyor.
O yıl koleje giren FETÖ/PDY mensuplarının çocukları, dokuz aylık eğitimden sonra göreve başladılar. Hem de üst rütbeden…
Bu kişiler Anayasa Mahkemesi’nin Dışişleri mensupları için verdiği bir karardan yararlanarak askerlik sürelerini rütbelerine de saydırmayı başardılar. Ve bugün o gençler, polis teşkilatının en önemli
şubelerinde ‘daire başkan yardımcılığı’ rütbesine kadar çıktılar.
Şimdi sıra ‘daire başkanı’ olmalarına geldi.
Ama bunun için küçük bir pürüz var. Polis Şûrası kararı ile II. sınıf emniyet amirinin I. sınıfa çıkması için dört yıl beklemesi gerekiyor. Gelenekler böyle…
Fakat ‘özel sınıf’ polislerin bekleme süresi üç yılını doldurdu. Yani geleneklere göre bir yıl daha
beklemeleri gerekiyor. Ancak Polis Şûrası, dört yıllık bekleme süresini dikkate alarak atamaları onaylıyor.
Ama ‘özel sınıfın’ acelesi var.
‘Özel sınıf’ öğrencileri, siyasiler nezdinde girişimlerde bulunuyor ve gelenekleri bir kenara bırakıp üç yıl bekleme süresinin yeterli olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar.
Başbakan’a kadar rahatlıkla ulaşan ‘özel sınıf’ öğrencileri İçişleri Bakanı’na, oradan da şûra üyelerine etki edebiliyorlar.
Sonuçta istediklerini elde ederlerse, sayıları 100’ü geçen ‘özel sınıf’ polisler, birinci sınıf emniyet
amiri olacaklar. Böylece hepsine Daire Başkanlığı yolu da açılmış olacak. Böylece zaten kilit noktalardaki başkan yardımcılıkları yerine etkili konuma gelecekler.’
Yazıda sözü edilen polisler 2008 yılındaki şûradan istediği sonucu alamadı. Ancak ‘özel sınıf’
denilen bu polisler, bu yıl kanundan gelen haklarını alarak 1. sınıf emniyet müdürü olarak, teşkilatın
yönetiminde görev aldılar. 2009 yılında yapılan Polis Yüksek Şûrası sonrası bu özel sınıfların çok büyük bir kısmı 4 yıldızlı 1. sınıf emniyet müdürü olarak şimdi önemli görevlere atanabilecek konuma
geldiler.
Böylece, onlar da daha önce terfi etmiş ve şu anda görev bekleyen 1065 1. sınıf emniyet müdürü ile birlikte, il emniyet müdürlüğü, daire başkanlıkları ve polis okulları müdürlükleri olmak üzere
aktif görev yerlerinden birine talip olacaklar…
… Sayılarının az olduğu dönemde güçlü şekilde birbirlerine sahip çıkan cemaat mensupları, sayının artmasıyla birlikte çatışmaya, rekabete ve hatta birbirlerini karalamaya giriştiler. Anlatılanlara
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göre, büyük ‘abilerin’ ağırlığını koyması sonucu adaylardan biri göreve atanınca, bu görev için kendini daha uygun gören diğer adaylar rahatsızlıklarını dile getirmeye başladılar. Bu ‘kayırma’dan rahatsızlık duyan kimi görevliler, maaşlarından her ay düzenli olarak yaptıkları ‘himmet’ ödemelerinden
soğuyor ve FETÖ toplantılarına katılım konusunda artık eskisi kadar hassas davranmıyorlardı.
Ayrıca yine anlatılanlara göre, samimi inanç sahibi görevliler çeşitli operasyonlarda izlenen yöntemlerden dolayı da vicdani açıdan rahatsızlık duyuyorlardı. Bu noktada özellikle, belli yerlere gönderilen isimsiz ihbar mektupları veya elektronik posta mesajları ile hazırlığı başlayan operasyonlar,
‘altın nesil’ yaratılacağına inananlarda da büyük hayal kırıklığı yaratmaya başlıyordu. Nitekim, gelinen noktayı sorgulayanların çalıştıkları birimlerden uzaklaştırılmaya başladıkları, bunlardan bazılarının yargı kararıyla görevlerine olmasa da memuriyete iade edildikleri çeşitli yollarla kamuoyuna
yansıyordu.
Fetullah Gülen’in sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile ilişkisi 12 Eylül 1980 askeri darbesi
öncesine, Özal’ın Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı dönemine kadar gidiyordu. Darbe sonrası
askerlerin yönetimde olduğu dönemde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında Gülen’i açıkça
destekleyen Özal’ın Ekim 1989’da Cumhurbaşkanlığı köşküne çıkması ve Süleyman Demirel-Erdal
İnönü’nün kurduğu DYP-SHP hükümeti dönemi Fetullah Gülen için de birçok değişikliğin başlangıcı
oldu.
İşte, özellikle Emniyet içindeki Fetullahçılık iddiaları o dönemde Türkiye gündemine girmeye
başladı.
Emniyet içindeki Fetullah Gülen grubuna yakın kişilerin ilk ortaya çıkarılması ise, 1991 yılının Haziran ayında dönemin İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli’nin, Ünal Erkan’ı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne
atamasıyla başladı.
Erkan göreve gelir gelmez en fazla ‘polis akademisi’yle ilgili şikâyetlerle karşılaşmıştı.
Daha önce, ‘polis koleji’nden mezun olanların devam edebildiği ‘polis akademisi’nin ilk ve son
sınıflarına, yapılan bir düzenleme ile dışarıdan da öğrenci alınmasından yakınılıyordu.
Mezun olacak ‘Fetullahçı polislerin,’ emniyetin istihbarat, personel, muhabere birimleri ile polis
okullarına atanacakları ihbar edildi.
Erkan kendine iletilen bir ihbar üzerine, polis akademisinde saat 24.00’da yapılan mezuniyet
kura çekimine katılma kararı aldı. Kura çekimi yaptıran görevlileri masadan kaldıran Erkan mezunların listesine göz attı ve listedeki bazı isimlerin karşısına işaret konulduğunu gördü. Bir şeyi daha fark
etti Ünal Erkan; masanın altında iki ayrı kura torbası bulunuyordu. Torbalardan birinin içinde emniyet’in istihbarat, personel, polis koleji gibi önemli görev noktaları bulunuyordu…
Diğer torbada ise karakollar ve diğer sıradan görev yerleri vardı. Listede adının karşısında işaret
bulunanlar tek tek incelendiğinde hepsinin daha önce ayarlanmış torbadan kuralarını çektiği ortaya
çıktı. Öğrencilerin akademiye girişlerini araştırdığında ise, yüzde 90’ının kolej kökenli olmadığını, son
anda yapılan düzenlemeye göre akademiye birinci sınıftan veya son sınıftan katılanlar olduğu ortaya
çıktı. İfadeleri alınan bu öğrenciler “Biz Karşıyaka semtinde Fetullah Gülen Hocaefendi’mizin açtığı
‘ışık evi’nde toplanırız. Orada eğitim alırız…” cevabını verdiler. Ünal Erkan, Karşıyaka’daki adrese
baskın yaptırdı. Verilen bilgilerin doğruluğu ortaya çıktı. Evde Fetullah Gülen’e ait kitaplar, video
kasetler ve başka bazı yayınlar bulundu. Geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.
Erkan, o günleri Çağın Polisi isimli dergiye şöyle anlatıyordu:
‘Polis mesleğinde haksızlık yaparsanız, polisi resmen şoke edersiniz. Hiçbir alanda haksızlık ya-
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pılmamalı ama, polis mesleğinde hiç haksızlık yapılmamalıdır. Gerek terfilerde, gerek okullara öğrenci alınırken asla senden benden ayrımına gidilmemelidir. Polis akademisi gibi ülkeye idareci yetiştiren eğitim ve öğretim yuvasında asla kayırma olmamalıdır.
Kura çekimi sırasında kayırmacılık yapılacağı yönünde duyum almıştım. İlgili genel müdür yardımcısı arkadaşımı uyardım. Konuyu takip ettim. Bir arkadaşıma, öğrenci velisi gibi, akademiye telefon ettiriyordum. Gün boyunca çekilmesi gereken akademi mezuniyet kuraları gecenin 24’üne kadar
hâlâ çekilmemişti. Nihayet kuralar çekilmeye başladı diye haber aldığımda, yanıma Emniyet Genel
Müdür Yardımcısı Ümit Erdal’ı alarak sivil bir taksiyle akademiye gittim. Bizim kolejde okuduğumuz
Anıttepe’deki binanın kütüphane olarak kullanılan salonunda bir heyet tarafından kura çekimi işleminin sürdüğünü gördüm.
Yeni mezunlar içeri tek tek alınıyordu. Başkanın önündeki masanın altındaki sehpalarda birkaç
tane torba bulunuyordu. Her bir torbada istihbarat, kaçakçılık, trafik gibi birimler için lazım gelen
sayıda kura kağıtları vardı. Geri kalanlar da ayrı bir torbadaydı. İçeri giren yeni mezun, eğer kayırılacak eleman ise özel olarak hazırlanmış torbadan kura çekiyordu. Gariban ise yani herhangi bir
kayıranı yoksa masa üstündeki torbadan kura çekiyordu. Kadrolaşma ve gruplaşma anlayışı çirkindi.
Üstelik önceden ilgili görevlileri ikaz da etmiştim. Orada gördüklerimizi bir tutanakla tespit ettirdim
ve soruşturma açıldı elbette. Polis teşkilatında haksızlık olursa, polis başkasına haksızlık yapmayı hak
sayar diye endişeleniyorum. Şimdi bunları anlatalım ki, bir daha olmasın.’175
Ünal Erkan’ın sözünü ettiği gelişmelerle ilgili olarak Ergenekon belgeleri arasında yer alan belgelerden ilki 1992 yılına ait.
Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunulan bu fezlekede adı geçenlerle ilgili olarak açılan ilk soruşturma için takipsizlik kararı verildi. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne “Fetullah Hoca’nın
talebeleri” adlı 28.09.1992 tarihli bir yazı ile ayrı bir soruşturma açıldı. Bu yazıyla ilgili karar da 6 yıl
sonra, 20 Mart 1998 tarihinde takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Ergenekon dosyasında bulunan ve Ankara Polis Akademisi’nde 1988-1991 yılları arasındaki gelişmeleri değerlendiren yazı ve fezlekelerin
FETÖ/PDY’den ayrılan R.Y. isimli öğrencinin ihbarıyla başladığı anlaşılıyor. İşte o yazı.
ÇOK GİZLİ 10.03.1992
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA
Em. Gnl. Md. Polis Başmüfettişliği’nin 24.10.1991 gün ve 91/316-12 sayılı yazısı. Em. Gnl.
Md. Polis Başmüfettişliği’nin 04.03.1992 gün ve 439/92 sayılı yazısı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nun 91/312-12 sayılı yazılarında belirtilen konular üzerinde sürdürülen çalışmalarda; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın demokratik, laik ve sosyal bir
hukuk devleti niteliklerini değiştirerek yerine şeriat düzenini getirmeyi amaçlayan illegal “Fettulah
Hoca’nın talebeleri” adlı örgütün, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi, Teşkilatımız içinde de örgütlendiği, özellikle hareket noktası olarak seçtiği polis kolejleri, polis akademisi ve polis okulları içindeki
faaliyetlerinin, Teftiş Kurulu’ndan gelen yazıya bağlı olarak askıya aldıkları, buna rağmen sempatizan
kadroları ile bağlarını zayıflatmamak için toplantı ve çalışmalarını yoğun olarak sürdürdükleri ve illegaliteye son derece bağlı kaldıkları gözlenmiştir.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan takip-tarassut ve tahkikatlarda, Ankara Polis Koleji öğrencilerinin % 50’sine yakın bir kesimi ile çeşitli şekillerde temas kuran örgüt elemanları, kendilerine
yakın olarak üzerindeki ajitasyon çalışmalarını sistemli olarak yürütmektedirler.
175 https://stratejikoperasyon.wordpress.com/2014/08/08/page/3/?mon=8&yr=2014
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Örgütün yapılanmadaki temel stratejisine bağlı olarak, devlet dairelerinin önemli yerlerine yerleşme planını, en tabandan uygulamaya koymaları teşkilatımızda da gözlenmektedir. Gelecekte Emniyet Teşkilatı’nın bürokratlarını oluşturacak polis koleji öğrencileri için, koleje seçimden itibaren her
aşamada sistematik bir çalışmanın yürütüldüğü görülmektedir.
Örgütün tüm yurt sathında çeşitli görünümler altında kurulu bulunan vakıf ve evlerde ailelerinin izni ile yetiştirilen zeki, çalışkan öğrencilerin meslek okullarına yerleştirilme planından polis
kolejleri de payını almıştır. Bu öğrenciler polis kolejlerine geldiklerinde hiyerarşik sıra içinde sınıf, dönem ve okul imamları ve kadrolarının denetiminde görüşleri doğrultusunda eğitilmektedirler. Sınıfların ve okulun kendi bünyesinde sorumlu imamlarının olmasına rağmen, örgüte karşı asıl sorumlu
olan dışarıdan bir üniversite öğrencisidir. Örneğin: Ankara Polis Koleji 3. sınıflar sorunlusu SBF Kamu
Yönetimi 3. sınıf öğrencisi A.A., buna bağlı olarak yine soyadı tespit edilemeyen hukuk fakültesi 4.
sınıf öğrencisi Tank . . . ? Gazi Üniversitesi Arap Dili öğrencisi S. Ö. polis kolejinin ve akademisinin
sorumlularıdır.
Cumartesi ve pazar günleri öğrenciler, sınıf imamlarının belirlediği adreslerde 5-6 saatlik bir
eğitim çalışmasına katılmaktadırlar. Genelde polis koleji ve polis akademisi öğrencilerini birbirleri ile
karşılaştırmamaya özen gösteren idareci kesim öğrencilerin Abidinpaşa Tıp Fakültesi Caddesi Şadırvan Sokak adresinde bulunan Terzi S.B.’nın dükkânında sivil elbise giymelerini ve daha sonra toplantı
evlerine gitmelerini sağlamışlardır. Yapılan bu toplantılarda masumane sohbet ve çay partilerinden
sora Nur Külliyatı ile ilgili kitapların okunması ve açıklamaları yapılarak Fetullah Gülen’in kaset ve
videoları seyredildiği, öğrencilerin konulara olan yatkınlığına göre değişik gurup toplantılarına katıldıkları gözlenmiştir.
Ankara’da:
Dikmen Sokullu,
Abidinpaşa,
Cebeci,
Keçiören,
Yenimahalle,
Demetevler’de, teşkilata mensup kişilere ait evler ile bu işler için kamufle edilmiş eğitim evleri
mevcut. Sağlık Koleji öğrencilerinin ise, Demetevler 12. Cadde … sokaktan köşede bulunan ev ve
Örnek Mahallesi Faik Suat Caddesi 7. Sokaktaki yerleri kullandıkları tespit edilmiştir.
Polis akademisi ve polis koleji öğrencileri ile bağlantılı oldukları sanılan şahısların adresleri aşağıya çıkarılmıştır.
Hukuki konularda kendilerine yardımcı olan Avukat A. B. isimli şahsın yazıhanesine sık sık gidip
geldiği gözlenmiştir.
Fetullah Gülen grubunun Ankara liderlerinin, Atatürk Anadolu Lisesi Din dersi öğretmeni K.Ö.
isimli şahsın olduğu, Fetullah Gülen ile direk irtibatı olduğu, emir ve direktifleri kendisinden aldığı,
Ankara ili ve ilçelerinde, örgütlenme çalışmalarını yönettiği, haftanın değişik günlerinde il dışında
düzenlenen toplantılara katıldığı, özellikle esnaf kesiminin toplantılarına katılarak esnaf üzerinde
sempati uyandırdığı böylece maddi çıkar teminini kolaylaştırdığı kendisinden habersiz hiçbir işin yapılmadığı, kendi görüşleri doğrultusunda faaliyet gösteren evler, okul ve pansiyonların bütün iaşe
giderleri, harcamalarının kendisi tarafından yapıldığı, zengin esnaflar ile para toplamak amacıyla
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yapılan toplantılara ‘himmet’ toplantısı adının verildiği, bu tip toplantılara bizzat kendisinin iştirak
ettiği, taraftarlarınca kendisine ‘Ankara’nın valisi’ dendiği, amaçlarını hizmet için önlerine çıkabilecek
engelleri aşmak amacıyla değişik kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolaştıkları, işlerini yaptırabilmek için rüşvet ve hediyelere başvurdukları söylenmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarına kendi fikirleri doğrultusunda bulunan şahısları yerleştirmede tavassutta bulundukları, başarı elde ettikleri, telefon irtibatlarını asgaride tuttukları, önemli haberleşmelerde kurye kullandıkları, Azarbaycan’a gruplar halinde kendi fikir ve düşüncelerini empoze
edebilecek nitelikli elemanlar gönderildiği, kendi örgüt mensupları arasında söylenmektedir.
Yapılan araştırmalar sırasında Geçit Sokak/Cebeci/Ankara adresinde arkadaşları ile beraber kalan Komiser Yardımcısı İ.K.’nün muhtelif zamanlarda diğer illerden yanına gelen aynı fikir ve düşünceleri paylaştığı arkadaşları ile sohbetler yaptığı duyumlanmıştır. Konuların müfettişlerce araştırıldığının duyulması, özellikle konuyu gündeme getiren müstafi polis akademisi öğrencisinin kendisini
koruyabilmek için müfettişlikte vermiş olduğu ifadeleri, örgüt taraflarına aktarmış olması çalışmalarımız sırasında sık sık karşımıza çıkmış ve hareket imkanımızı kısıtlamıştır.
Her ne kadar ifadelerde belirtilen konuların doğruluğu tartışılmaz bir gerçek ise de bunların
delillendirilmesi zaman içerisinde mümkün olacağı kanısı ile her türlü takip ve tarassuta devam edilmektedir.
Gereğini bilgilerinize arz ederim. DAĞITIM:
Ank. Em. Müdürlüğü’ne Bilgi Teftiş Kurulu Başkanlığı’na

TEFTİŞ KURULU FETULLAHÇI POLİSLERİ TESPİT EDİYOR
Polis Teftiş Kurulu, hazırladığı raporla emniyet içinde Fetullah Gülen grubuna yakın polisleri isim
isim belirlerken, onlara dışarıdan yardımcı olanları da şu fezlekeyle belirledi:
B.05,EGM,0,06,01/15-92
Em. Gn. Müd. Polis Teftiş Kurulu - Ankara
POLİS TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI’NA FEZLEKE
Törerle Mücadele Kanunu’nun 1. maddesinde belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuku, sosyal, laik ekonomik düzenini değiştirmek, Türk Devletinin ve Cumhuriyeti’nin varlığını tehlikeye
düşürmek.
Görevin yerine getirilmesinde Siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, Emniyet mensupları arasında bu yolda ayrım yapıcı, tutum ve davranışlarda bulunmak
Suç Yeri ve Tarihi: Ankara Polis Akademisi 1987-1991 Tarihleri arasında. Davacı (Müşteki): R.Y . ..
Mamak/ANKARA adresinde oturur.
Sanıklar:
1- Prof. Dr. A.Ş. Polis Akademisi öğretim üyesi.
2- Prof. Dr. R.K. Polis Akademisi öğretim üyesi.
Tahlil:
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Yapılan inceleme ve soruşturma sonucu elde edilen bilgi ve delillere göre;
Müşteki, tanık R.Y. 1987 yılında Polis Akademisi’ne girmiştir. Okula girdikten sonra geçmişte olduğu gibi dini vecibelerini yerine getirmeye devam etmiş, bilahare okulda bulunan örgüt organizasyonuna mensup dini inanç ve esasları temel kabul edip faaliyet gösteren kişiler tarafından kendisine
yaklaşılarak, kişinin bazı zaaflarından da yararlanılarak söz konusu grubun içerisine dahil edilmiştir.
Bu grubun içerisine girdikten sonra, eğitim çalışmalarına katılmış ve okulun son sınıfına kadar
aynı grubun içerisinde faaliyetine devam etmiştir. Zaman içerisinde malum grubun sorumlularıyla ters düşmesi üzerine bu teşkilat tarafından dışlanmış ve okul idaresinin de söz konusu grubun
görüşlerine yakın hareket etmesi sonucu, okulu bitirme sınavlarına bir gün kala disiplin puanlarını
düşürmek suretiyle okuldan atılmıştır.
Bunun üzerine İdare Mahkemesi’ne başvurmuş, aynı zamanda da Emniyet Teşkilatı’nda 1991
Temmuz’unda geniş çaplı bir yönetim değişikliğinin olması üzerine, okuldaki faaliyetler hakkında bir
ihbar mektubu yazarak çeşitli makamlara başvurmuştur.
Müşteki R.Y. gerek tarafımıza verdiği ifadede gerekse kendi el yazısıyla yazdığı mektuplarda,
polis akademisi başta olmak üzere, Emniyet Teşkilatı’nın birçok kademesinde bulunan şahısların R.Y.
grubunun görüşleri doğrultusunda faaliyet gösterdiğini açıklamıştır.
Bu örgütlenmenin yapılanması eğitim faaliyetleri ve illegalitesi hakkındaki hususlarda itiraflarda
bulunmuş. R.Y.’ın verdiği bilgiler ışığında itiraf ve mektuplardaki konular üzerinde tarafımızdan geniş
bir araştırma çalışması yapılmış ve ifadelerinin doğruluğu elde edilen belge ve tanık ifadelerinden
anlaşılmıştır.
Elde edilen bilgi ve verilere göre operasyona yönelik daha geniş bir inceleme ve tespitin yapılması amacıyla, makamın emirleri üzerine konu İstihbarat Daire Başkanlığı’na aktarılmış, bu birimin
yaptığı araştırmalarda da R.Y. tarafından verilen bilgilerin doğru olduğu saptanmıştır.
R.Y.’ın ifadesinde belirttiği ve devre imamı İ.K. ile birlikte gittiği Demetevler ve diğer semtlerdeki değişik amaçlarla kullanılan konutların, İstihbarat Daire Başkanlığı’nın tespitlerinde de yer aldığı
anlaşılmaktadır.
Devletin temel nizamını dini inanç ve esaslar üzerine oturtmak amacıyla faaliyet gösteren ve
stratejik amacına ulaşmak için bir örgüt yapılanması içerisine giren, siyasi iktidarı bir ihtilal hareketiyle ele geçirmek için teorik ve pratik eğitim aşamasına giren bu örgütün, temel hareket noktası
Said-i Nursi tarafından kurulan ve onun çeşitli fonksiyonlarından biri olan Fetullah Gülen tarafından
organize edilmektedir.
Teori bir siyasi hareket için gereklidir. Amaca ulaşmak için pratiğin esas hareket noktası olarak
kabul edilir. Bu grubun nihai hedefi olan siyasi iktidarı ele geçirmek amacıyla çeşitli örgütlenme
birimlerine girdiği gözlenmektedir. Örgüt içerisinde çalışmış R.Y.’ın da ifade ettiği gibi mevcut durumdaki amacın hedefe ulaşacak ve Devlet kademesindeki belli kadrolara yeterli eleman yetiştirmek
olduğu ifade edilmektedir. Bu amaçla, Devlet’in varlığının temel koruyucusu ve kollayıcısı olan Emniyet Teşkilatın’da da amaca uygun bir örgütlenmeye gidildiği müşahede edilmektedir.
Başta Emniyet Teşkilatı’nın gelecekte lokomotifi olacak olan ve teşkilata yön verecek, amir kadrosunu yetiştiren polis akademisinde illegal bir yapılanmaya gidildiği, kademe kademe mezun olan
örgüt görüşüne göre militan veya sempatizan durumuna getirilen kişilerin, teşkilattaki diğer eğitim
kurumlarına atanarak, uzun vadeli bir program uygulanmaya koyduğu gözlenmektedir. Yine akademi
son sınıfta branşlar ayırımında, bu gruba mensup öğrencilerin daha çok siyasi kısıma ayrıldığı belirtilmektedir.
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Polis akademisinde genellikle üyesi olan A.Ş., İ.T., R.F., C.Y., A.T., A.K., İ.B., M.K., R.K., B.C., H.İ.O.,
Emniyet Müdürü A.Ö. ve A.E.’den oluşan bir teorisyen kadronun bulunduğunu, bu kişilerin şeriat
düzeninin daha iyi olduğunu empoze ettiklerini bütün tanıklarca ifade edilmiştir. Bu teorisyen kadrosuna okul idarecisi durumunda olan H.B.E. ve İ.T.’ın yardımcı olduğu belirtilmektedir.
Öğretim üyelerinden sanık durumunda olan, İ.Y.T., A.Ş., R.F., B.C., A.K., H.İ.O., R.K. ve C.Y.’nun
ders konularının işledikleri sırada mevcut: Rejimi yererek şeriat düzenini övmek suretiyle hoş göstermeye çalıştıklarını ifadesine başvurulan, H.B., E.G., C.K., İ.Ç., S.Y., E.B., K.Ö., L.S., F.R.A., A.T., S.Y.,
A.T., M.İ.Y., C.A., E.M., A.T., A.U., L.C.Y., adlı tanıklar tarafından açıkça ifade edilmektedir. Yine tanık
ifadelerinde bu öğretim üyelerinin öğrenciler arasında ayırım yaptığı, derslerle ilgisi olmasa bile sürekli şeriat düzenini övmeye gayret sarf ettiklerini belirtmiştir.
Her ne kadar sanık sıfatı ile ifadesine başvurulan söz konusu öğretim üyeleri iddia ve isnatları
reddetseler bile, tanık ifadelerine göre, verdikleri sırada şeriat düzenini savunduklarını öğretim üyelerinin din ve felsefi inanç ayırımı yaptıkları hususu, açıkça görülmektedir.
R.Y. ifadesinde, şeriat düzenin kurallarının daha iyi, T.C. kanunlarının ve nizamlarının derme çatma olduğunu belirten öğretim üyesi kişiler haklarında tanıklık yapabilecek aynı dönemlerde akademide okumuş, şahısların tanık olarak bilgilerine başvurulmuş, söz konusu tanıkların tamamına yakını
R. Y.’ın ifadelerini doğrulamıştır.
Müşteki Tanık R.Y. ifadesinde bu örgüt tarafından tehdit edildiğini, İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görevli A.T.le karşılaştığını, A.T.in kendisine FETÖ/PDY’yi karşısına almaması gerektiğini söylediğini, bu örgüt hakkında yazmış olduğu mektuptan haberleri bulunduğunu belirttiğini, kendisinin de
bu teşkilatın gücünden korktuğunu, çünkü bu örgütün kendisini okuldan attırdığını, ifade etmiştir.
A.T.in uyarısı üzerine endişeye kapıldığını, ‘Ne yapmam gerekiyor?’ diye sorduğunda da, A.T.in
notere giderek, önceki yazdığı ihbar mektubunun yalandan ibaret olduğu konusunda tutanak tanzim
ettirmesi gerektiğini belirttiğini, bunun üzerine A. T.in Altındağ Emniyet Amirliği’ndeki lojmanlarda
bulunan evine giderek, A. T.le birlikte ihbar mektubunu inkar eden bir rapor yazdıklarını, bilahere
Maltepe semtinde bulunan 18. Noter’e birlikte giderek bu raporu ‘ifade beyannamesi’ başlığı altında
noter katibine yazdırdıklarını ifade etmiştir. Daha sonra alınan bilgiler üzerine Ankara 18. Noter’e
tarafımızdan müracaat edilerek, bu belge elde edilmiştir.
Noterde A.T.le birlikte yaptıkları belge, müşteki tanık R.Y. tarafından A.T.in evinde el yazısıyla
yazılarak, müfettişliğimize sunulan belgedir.
(EK: 8)
Bu durum R.Y.’ın ifadesinin doğruluğunu belgeleyen bir husustur.
A. T.’in, R.Y.’ın nişanlısının evine gitmesi müştekiyi “Cemaati karşına alma.” diyerek dolaylı olarak
tehdit etmesi, kendi evinde ihbar mektubuna neler yazmıştın diyerek defalarca sorduktan sonra,
tutanak düzenletmesi bilahare resmiyet kazandırmak için birlikte notere gidilmesi ve önceden belirlenip, ayarlandığı anlaşılan noter katibine belge tanzim ettirilmesi A.T.in anılan grupla bağlantısını
açıkça ortaya koymaktadır.
Bahse konu teşkilatla bağlantısı olmayan birinin kendisini ilgilendirmemesi gereken bir konuda,
bu kadar aktif davranması düşündürücüdür. A.T.in gizli kalması gereken hususların açıklığa kavuşmaması için böyle bir faaliyet göstermesi dikkate şayandır. Kaldı ki talimatlı olarak alınan ifadesinde, sorulan soruyu senaryo olarak nitelendirmekte ve R.Y.la birlikte noterde düzenlettiği belgeyi ifadesine
eklemektedir. Bu da göstermektedir ki A.T., bahse konu grubun bütün faaliyetleri konusunda bilgi
sahibidir ve ilgilidir.
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Bu sebeple Sanık A.T. de diğer sanıklar gibi belirtilen suçu işlemiş bulunduğu mevcut bilgi ve
delillere göre subuta ermektedir.
Müfettişliğimizce soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine söz konusu grup içerisinde rahatsız
olanlar olmuş, R.Y.’ın ifadesinde belirttiği örgütün yayın organı olan Zaman gazetesinde soruşturmayı
yürüten müfettişler aleyhine “Komplocular ne yapmak istiyor?” başlığı adı altında iftira ve isnatlarda
bulunulmuştur.
Genel Müdürlüğü’müzce Genel Müdür adına yapılan açıklama ile müfettişlerin soruşturmayı
usulüne uygun ve hukuk kuralları içerisinde yürüttüğüne dair haber ile iddialar tekzip edilmiştir.
R.Y.’ın ifadesine göre, bahse konu örgütün Fetullah Gülen’in görüşleri doğrultusunda hareket
ettiği, mevcut T.C. Anayasa ve düzenini değiştirmek isteyen yerine şeriat düzenini hakim kılmak arzusunda olan ve bunu bir ihtilalle gerçekleştirmek isteyen, bu amaçla eğitim yapan, yurtlar açan, dershane adı verilen evlerde eğitim yaptıran, bu yurtların altında karate kursu adı altında yakın döğüş
öğreten eyleme dönük pratik eğitim yaptıran bir örgüt olduğu ifade edilmektedir.
Söz konusu örgütün amacına ulaşmak için ve bir örgüt niteliği kazanmak için hiyerarşik ölçüler
içerisinde gerek sivil gerekse Emniyet Teşkilatı’nda örgütlendiği elde edilen bilgilerden anlaşılmaktadır.
Bu amaçla, Fetullah Gülen’in genel sorumlu, buna bağlı bölge sorumluları, bunların altında da il
sorumlularının olduğu anlaşılmaktadır.
Vali diye adlandırılan il sorumlularının altında birçok kurum ve alanda örgütlenmeye gittikleri
müşahede edilmektedir.
Genel bir teşkilatlanma, illegalite, sorumlu tayini, görev bölümü, aidat toplanması ‘Şakirde’ dedikleri mensuplarına kod isim verilmesi yayın faaliyeti, üyelere para cezası uygulanması mensuplarının kişisel haklarına müdahale, teorik ve pratik eğitim yaptırılması gibi hususların uygulanması tam
anlamıyla ideolojik literatürde illegal bir örgütlenmenin varlığını ortaya koymaktadır.
Örgütün koyduğu kurallar çerçevesinde de Emniyet Teşkilatı’nda illegal bir örgütlenmeye gidildiği, elde edilen bilgilerden anlaşılmaktadır. Fetullah Gülen’e bağlı olarak İç Anadolu bölge sorumlusu
K. Hoca’nın, bu şahsa bağlı olarak da Polis Akademisi’nde İ.T. ve H.B.E.’ ün adı geçmektedir. Yine öğretim üyeleri olarak A.Ş., İ.T, R.F., C.Y., A.T., A.K., İ.B., M.K., R.K., B.C., H.İ.O., A.Ö.’ in yer aldığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü’nde de M.T. ve S.T.’nun bulunduğu yine polis akademisi öğrenci kesiminde 3 ve 4.
sınıflar sorumlusu olarak Kom. Yrd. C.M., 1. ve 2. sınıflar sorumlusu olarak da Kom. M. E.’ın bunların
altında da 4. sınıflar sorusu Devre imamı İ. K., buna bağlı olarak para sorumlusunun M. K., yardımcı
imamın İ.Ö., kitap sorumlusunun Z. A., yine bunların altında yardımcı imama bağlı olarak siyasi sınıf
imamının M. S., Adli Sınıf imamının A.K. D., Trafik Sınıfı imamının Z. K., İdari Sınıf imamının M.K.’ın
sorumlu olarak görev aldığı alınan ifade ve belgelerden anlaşılmaktadır.
T. C. Anayasası’nın demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti niteliklerini değiştirerek yerine şeriat düzenini getirmeyi amaçlayan illegal “Fetullah Hoca’nın Talebeleri” adlı örgütün, ülke genelinde
olduğu gibi, teşkilatımız içerisinde örgütlendiği bu sebeple devlet güvenliğini ilgilendiren bir faaliyetin akamete uğratılması ve suçluların fiillerinin sübuta erdirilmesi amacıyla yapılacak operasyondan
sonra, yukarıda bahsedilen meslek mensuplarının suçları kanıtlanmış olacaktır.
İşbu (38) sahifeden oluşan (4) nüsha olarak tanzim edilen bu fezleke (133) parça ekleriyle birlikte dizi pusulasına bağlanarak sunulmuştur.
Arzederim. 28.08.1992
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Eski tarihli bu Emniyet raporlarının iki yerinde geçen ‘darbe’ vurgusu 15 Temmuz’daki kanlı kalkışmanın perde arkasına ışık tutacak özellikte.
Em. Gn. Müd. Polis Teftiş Kurulu’nun Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı’na yazdığı yukardaki fezlekenin iki yerinde geçen ‘…bunu bir ihtilalle gerçekleştirmek isteyen..’ ve ‘… siyasi iktidarı bir ihtilal hareketiyle ele geçirmek için teorik ve pratik eğitim aşamasına giren bu örgütün…’ şeklindeki ifadeler
bunu gösteriyor. Ne var ki emniyet de tıpkı toplumun diğer kesimleri gibi büyük bir yanılgıya düşerek
örgütü ‘İslami bir yapı’ olarak algılıyor. En azından gözlemledikleri ve ‘ılımlı’ diye tanımladıkları yapının ABD tarafından ortaya konulan ‘Ilımlı İslam’ projesinin dünya ve Türkiye’deki en önemli ayağı
olduğu gerçeğini toplumun diğer kesimleri gibi Emniyet de ıskalamış. 15 Temmuz 2016’da gerçek
niyetlerini ortaya koyan örgüt mensuplarının bu milletin dini olan İslam ile bir alakalarının olmadığı
ortaya çıktı. Dolayısıyla devletin, geçmişte örgütü ‘silahlı terör örgütü’ olarak değerlendirmesi, zamanın geldiğinde devleti yıkmak için darbeye yelteneceği gerçeğinin üzerinde durması gerekirken, onu
İslami düzeni savunan bir yapılanma olarak algılaması gerçek tedbirlerin alınmasını engellemiştir.

İSTİHBARAT’TAN FETULLAH GÜLEN’İN DİYALOG ÇABALARINA VURGU
Mahkemeye gönderilen bu fezleke nedeniyle davalar açıldı. Ünal Erkan, dokuz ay sonra Olağanüstü Hal Bölge Valiliği’ne atandı. 1992 yılında FETÖ/PDY ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş
Kurulu Daire Başkanlığı’nca başlatılan soruşturma sonucunda konu Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne
intikal ettirildi. Ancak raporda geçen kişilerle ilgili teknik, belgesel ve ideolojik değerlendirmeye havi
ilave argümanlar sağlanamadığından DGM takipsizlik kararı verdi. Aradan geçen zaman içinde o dönemde görevden el çektirilenler davalar açarak hemen tamamı Emniyet’e, kritik noktalardaki görevlerine geri döndüler.
Fetullah Gülen’in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın toplumda kanaat önderi olarak görülen kişilerle, aydınlarla yakınlaşması olumlu sonuçlarını gösterecekti. Turgut Özal’ın
1993 yılında ölümünün ardından Süleyman Demirel’in cumhurbaşkanı seçilmesi, Fetullah Gülen için
yeni bir dönemin başlangıcı olacaktı.
En önemlisi Demirel’in başbakanlığı döneminde bürokrasi içinde mücadele edilen Fetullah Gülen’in destekçileri rahat bir nefes alabilecekti.
Fetullah Gülen-Tansu Çiller görüşmesi 30 Kasım 1994 tarihinde gerçekleşti.
Böylece Fetullah Gülen, Adnan Menderes’in 35 yıl önce Nur Cemaati’nin lideri Said-i Nursi ile
görüşmesinden sonra bir başbakan ile yüz yüze görüşen ilk (sözde) ‘cemaat lideri’ unvanına sahip
oldu. FETÖ/PDY’nin desteğinin peşinde olduğu iddia edilen Çiller’in, Gülen ile anlaştığı iddiaları ortaya atıldı. Gülen bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Ardından Gülen, 1995 yılı ortalarına kadar
“Herkese eşit mesafedeyim” mesajı vermek için tüm siyasi liderlerle görüştü. ANAP Genel Başkanı
Mesut Yılmaz, Hikmet Çetin, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Alpaslan Türkeş ve Aydın Menderes
ile bir araya gelen Fetullah Gülen, 1995 yılı Ağustos ayında da Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk
ile görüştü. Gülen, bu turlarla da tüm parti liderleri ile yüz yüze görüşen ilk (sözde) cemaat lideri
oldu.
Fetullah Gülen grubunun artık bir tehlike olarak görülmesinden vazgeçilmiş olmasından mı,
tehlike arz etmemesinden mi, devletin bakışının değişmesinden midir, yoksa FETÖ/PDY’ye bağlı kişilerin Emniyet Teşkilatı’nda etkili görevlere dönüşünün etkisinden midir bilinmez, İstihbarat Dairesi
Başkanlığı, bu kez de 1996 ve 1998 yılları arasında ‘Gülen hareketi’ hakkında olumlu görüşler içeren
kitapçık ve bültenler yayınladı.

202

Batının  keskin kılıcı: Doğudan gelen sözde molla

İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nın 1999 tarihli ‘İslam’da Mezhepler, Tarikat ve Dini Akımlar İDB yayınları No.53’ sayılı kitapçıkta, ‘Nur grubu’ içinde en geniş bölüm, liderliğini Fetullah Gülen’in yaptığı
gruba ayrıldı.
Ülkenin yoğun terör eylemleri içinde olması nedeniyle İstihbarat’ın aktif terör gruplarıyla uğraşması ve o dönemde şiddet dışı kaldığı için Fetullah Gülen örgütlenmesinin boyutunu görememesi ya
da küçük rütbelerde de olsa İstihbarat ve benzeri birimlerde yer almaya başlayan FETÖ/PDY mensuplarının etkisiyle raporda, Fetullah Gülen ile ilgili şu değerlendirmelere yer verildi:
“Mahkeme tarafından hakkında takipsizlik kararı verildikten sonra 1989 yılından itibaren İzmir,
Ankara, İstanbul illerinde tekrar vaazlar vermeye başlayan Gülen’in günümüzde yazmış olduğu çeşitli kitaplarla da faaliyetlerini devam ettirdiği gözlenmektedir. Akyazılılar Vakfı ve Türkiye Öğretmenler
Vakfı gibi kuruluşlarla başlayan faaliyetler, günümüzde hayata geçirilen çok sayıda dernek ve şirket
aracılığıyla çok daha geniş bir yelpazede sürdürülmektedir. İlk önceleri öğrencileri barındırmak amacıyla açılan evler, zamanla yerini yurtlara daha sonra özel okullar ve üniversite hazırlık dershanelerine bırakmıştır. Eğitim konusundaki çalışmaları kapsamında özel kolejler açmaya başlayan söz konusu
grup bu sahadaki başarılarıyla faaliyetlerini yurtdışına da taşıma imkanı bulmuş ve böylece de büyük
çoğunluğu Orta Asya Cumhuriyetleri’nde olmak üzere 200’ü aşkın özel okulu faaliyete geçirmiştir.
Ülkemiz içerisinde açmış olduğu özel kolejlerin yanı sıra hemen hemen her ilde açılan üniversite
hazırlık dershaneleri de yoğun bir eğitim faaliyetleri içerisinde olduğu gözlenen grubun eğitim alanında yurt içi ve yurt dışında büyük başarılar elde etmesi halkın büyük ölçüde bu eğitim kurumlarına
rağbet etmesine de neden olmuştur.”
Raporda, Sızıntı dergisinin bu grubun en eski yayın organı olduğu, buna ilave olarak günümüzde
iki gazete, bir dergi, bir televizyon ve çeşitli radyo istasyonlarının yine bu grubun görüşleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi. Gülen’in son dönemlerde toplumun bütün kesimleriyle
diyalog kurmakta sakınca görmeyen yaklaşımları ve gençlik içinde gözlenen radikal kaymalara karşı
almış olduğu tavırlarıyla da dikkatleri üzerine topladığı ifade edilen raporda, değişik görüşlere sahip
kesimleri aralarındaki düşmanlıkları bir tarafa bırakarak diyalog ortamı oluşturma gayretlerinin de
kamuoyunda yankı bulduğu ifade ediliyordu.
Raporda şu ifadeler dikkat çekiyordu: “Toplumun her kesimini kucaklayıcı tavrı, davranışları,
yaklaşımı nedeniyle dini motifli terör örgütleri ve radikal dini kesimler tarafından çok büyük eleştiri
ve hakaretlere maruz kalan Fetullah Gülen, bu kesimler tarafından demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti devletinin savunuculuğunu yapmakla da suçlanmaktadır. Ülkemizde en geniş tabana hitap
ettiği bilinen grup genelde, eğitim düzeyi yüksek şahıslardan oluşmaktadır. Kendi amaçlarını, devlet
kademeleri için imanlı bir gençliğin yetiştirilmesi olarak açıklayan grubun, siyasi yelpazede ağırlığını
demokratik parti çizgisini takip eden sağ partilerden yana koyduğu da bilinen hususlar arasında yer
almaktadır.”
İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nın Temmuz 1998’de yayınladığı 70 numaralı aylık bültende de Fetullah Gülen grubunun toplumun tüm kesimleriyle diyalog kurma çabasında olduğuna dikkat çekiliyordu.
Bültende şu görüşler dile getiriliyordu:
“… 1970’li yıllarda başlamış olduğu çalışmalarını, çizgisini hiç değiştirmeden günümüze kadar
getiren Fetullah Gülen’in, bilhassa son dönemler itibariyle, geniş açılımlar sergilediği ve toplumumuzdaki bütün kesimlerle diyalog kurma yönünde çaba sarfettiği gözlenmektedir.
Son olarak; Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı bünyesinde yürütülen ve değişik görüşlere sahip olan kesimleri birbirine yakınlaştırma yönündeki gayretleri de bu doğrultudaki yaklaşımlarının
bir sonucudur.
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F. Gülen, ‘ılımlı İslami’ yorumları, dini değerlerin siyasal hedeflere alet edilmemesi yolundaki
telkinleri ve farklı kesimlerle diyalog arayışlarının yanı sıra bilhassa Papa başta olmak üzere Yahudi ve
Hristiyan din adamları ile kurduğu irtibatlar nedeniyle de, dini motifli terör örgütleri ve radikal dini
gruplarca yoğun biçimde eleştirilmiştir.
Şu anki durum itibariyle ülkemizde en geniş tabana hitap ettiği bilinen grup, genelde eğitim
düzeyi yüksek şahıslardan oluşmaktadır. Kendi amaçlarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya çapında
önemli bir devlet olma potansiyeline sahip olduğu gerçeğinden hareketle, eğitim faaliyetleri ile bu
sürece katkı sağlama ve bunun gerçekleşmesi için de ülkede toplumsal barışa hizmet etme olarak
açıklayan grubun siyasi yelpazede ağırlığını Demokrat Parti çizgisini takip eden sağ partilerden yana
koyduğu da bilinen hususlar arasında yer almaktadır.
Yurt dışında ve yurtiçinde açılan eğitim kurumları çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin mali giderlerinin kurulan şirketler vasıtasıyla karşılandığı bilinmektedir. Her il ve ilçenin durumuna göre yurt
dışındaki bir ülkenin veya ülkelerdeki birkaç okulun tüm masraflarını karşılayacak şekilde planlamalar yapıldığı ve masrafların bu şekilde taksim edilmek suretiyle yurtiçinden karşılandığı bilinmektedir.
Son dönemde kamuoyunda önemli tartışmalara yol açan 8 yıllık eğitim ve türban konusundaki
uygulamalarla ilgili olarak da, bu tarz meselelerin dinin aslından olmayıp teferruat olduğu, dolayısıyla da bu konuların toplumsal huzur ve barışı zedeleyecek ölçüde tırmandırılmasının zararlı olacağı
görüşünü savunan ‘F. Gülen grubu’nun, geleneksel ılımlı tavırlarına uygun olarak tutumunu devam
ettirdiği gözlemlenmiştir.
Gruba ait ülkemizde faaliyet gösteren eğitim öğretim kurumlarından bazıları aşağıda belirtilmiştir: İzmir Yamanlar Fen Lisesi, İstanbul Fatih Koleji, İstanbul Safiye Sultan Kız Lisesi, Mersin Yıldırımhan Lisesi, Ankara Samanyolu Lisesi, Van Serhat Lisesi, Denizli Server Lisesi, Erzurum Aziziye Lisesi,
Erzincan Otlukbeli Lisesi, Eskişehir Ertuğrul Gazi Lisesi, Sakarya Işık Lisesi, Manisa Şehzade Mehmet
Türk Lisesi, Aydın Nizami Erkek Lisesi, Fatih Üniversitesi.
Ayrıca yurt dışında; Özbekistan’da (17) eğitim kurumu ve (1) dil merkezinin bulunduğu, Türkmenistan’da (1) üniversite, (13) ortaöğretim kurumu ve (1) dil merkezinin olduğu, Kazakistan’da ise
(30) lise ve (1) üniversite, ABD, Kamboçya, Malezya, Bangladeş, Gürcistan, Kırgızistan, Irak, Romanya, Moldova, Ukrayna, Azerbaycan, Tacikistan, Arnavutluk, Fas ve Pakistan gibi ülkelerde okullarının
bulunduğu bilinmektedir.”176
(Söz konusu raporda Gülen’in ‘Ilımlı İslam’ ve ‘Dinlerarası Diyalog’ konularında başarılı (!) olduğu tespiti yapılmış ama ne yazık ki bunların kimlerin projesi olduğu konusu dikkatlerden kaçmış ya
da kaçırılmıştır.)

176 https://26august.wordpress.com/2013/09/04/kostebek-fethullahci-istihbaratcilar-dosyasi-ii/

28 ŞUBAT SÜRECİ VE SONRASI FETULLAH GÜLEN
1997 yılı 28 Şubatı’ında yaşanan ve ‘postmodern darbe’ olarak nitelenen süreçte, ‘irticai akımlar’la ilişkili birçok grup hakkında davalar açıldı. Bunlardan biri de Fetullah Gülen ve grubuyla ilgili
açılan davaydı.
Fetullah Gülen ve örgütünün 28 Şubat 1997 tarihine kadar büyük bir sorunla karşılaşmamıştı.
Başbakan olduğu dönemde sorunlar yaşanmasına rağmen, Süleyman Demirel’in 1993 yılında başlayan cumhurbaşkanlığı dönemi, FETÖ/PDY açısından rahat faaliyet gösterilen bir dönemdi. Ancak
askerlerin rahatsızlığı vardı. Fetullah Gülen o günleri ve üzüntüsünü şöyle anlatıyordu:
“O dönemde birçok kişi geçmişiyle tenakuza düşen bir tavır sergiledi. Demirel, bizim okullar için
zamanında 30 tane imzasız açık mektup verdi. Özal’ın başlattığı devlet geleneğini sürdürdü. Ama
sonra bizi üzen bir beyanatı oldu, Kurtul Altuğ’la konuşmasında ‘Devlet için tehlikeli.’ dedi. İnsan
üzülüyor tabii. Daha sonra telefonla konuştuk, sesi sopsoğuktu. Belki bilemedi gerçekleri. Bu iş bitti
diye inandırdılar onu. Aynı şeyi Cindoruk da yaptı. Geçmişte, 2000’lerin başında bizim avukatlığımızı
istedi. Herhalde vermeyince böyle oldu. Ama ben yine de kimseye kırgın değilim.”
Fetullah Gülen hakkında açılan davaların tamamından, 2008 yılına kadar verdiği hukuki mücadele sonucunda beraat etti.
Ancak o dönemde ortaya çıkan bir kaset kafaları ve ortalığı çok karıştırdı. ‘Diyalog’ ve ‘hoşgörü’
temalı ‘Fetullah Gülen hareketi’nin başındaki isim devleti ele geçirmekten söz ediyordu.
Akıllarda yer eden ve daha sonra hakkında açılan davanın iddianamesinde de kendisine isnat
edilen suçlara dayanak oluşturan ve ATV kanalında yayınlanan o konuşmasında şu görüşleri dile getiriyordu Gülen: “Arkadaşlarımızın mevcudiyeti İslami geleceğimiz adına bu işin garantisidir. Bu açıdan adliye, mülkiye veya başka hayati bir müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti öyle ferdi
mevcudiyetler şeklinde ele alınıp öyle değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim o
ülkelerde garantimizdir. Bizim varlığımızın bunlar nabzıdır. Daha bunun neye ihtiyacı var, nasıl takviye
edilmeli, bu denmeli, sürekli o araştırılmalı, daha bir takviye edilmeli, fakat mevcuttan da bir ölçüde
taviz verilmemeli derken yani fevkalade korumaya alınmalı, katiyen zayiata meydan verilmemelidir.
Bu açıdan bizim ister bu dairede ister diğer dairede arkadaşlarımızın korunması çok önemlidir. Bu
koruma mevzuunda işte arz ettiğim gibi belki işin esnekliğinden istifade edilebilir. Esnek olun, sivrilmeden can damarları içinde dolanın.
Bu açıdan, bir taraftan bu kanun ve kuralları kullanma, biraz önce anlattığım esneklik içinde, diğer taraftan bir kanun ve kural adamı olma imajını uyarmak, yani harfiyen riayet ediyor bunlar denmeli, denmeli ki muntazam terfilerin arkasında bir ölçüde bu vardır. Ve sizin ileriki dönemde daha
hayati, daha önemli yerlere gelmenizin arkasında da bu vardır. Yani sivrilmeden, mevcudiyetinizi
hissettirmeden çok ilerilere gitmek, iş de bu iki müessesede olduğu gibi hayati dinamik bir kısım müesseselerde söz konusudur. Ta ilerilere gitme, böyle can damarları içinde dolaşma ve eğer dönülüp
gelinecekse yara alınmadan, hissettirmeden dönüp geriye gelme meselesi geleceğimizin adına çok
esaslı hususlardır. İstikbale yürümek için sistemin püf noktalarını keşfedin.
Hâlâ bu sistem devam ediyor. Bu sistem içinde arkadaşlarınız istikbale yürüyeceklerdir. Öyleyse
bu sistemin püf noktalarını keşfetmeleri lazım. Hava boşluğu gibi, bu meselenin bir yanıdır. Bir diğer
yanı da ister adliyede ister mülkiyede, arkadaşlarımızın gittikleri yerlerde daha rahat iş yapmaları,
tutulmaları, kaymakam iseler vali olmaları, sıradan bir hakim iseler takdir olunan bir hakim olmaları… siyasi güçlerle ve bize yüzde yüz ters olan insanlarla açık bir diyalogumuz olmasa bile böyle çatışmamak. Fakat aynı cephe sayılabilecekler, yani duygu ve düşüncelerimize, siyasi mülahaza ile bile
sıcak bakan ve bizi terk etmeyen bir çevre içinde mülahaza edebileceğimiz siyasiler vardır. Refah’tan
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bu günkü manası ile DYP’sine kadar uzanan bir siyasi yelpazedir. Bu insanlarla çatışmadan, onlarla
aramızdaki farklı müşterekleri ortaya koyarak, o çizgide münasebet tesisinde yarar vardır.177

EMNİYET’TEN BİR TANIK DAHA
Örgütün zulmüne uğrayan insanlardan biri de Hanefi Avcı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, AjansHaber’e FETÖ’nün geçmişiyle ilgili önemli açıklamalarda
bulundu. Bu açıklamalardan yola çıkan Gazeteci Ejder Karakoç şu değerlendirmeleri yapıyordu:
15 Temmuz’da yapılan kanlı darbe girişiminin ardından FETÖ terör örgütünün Türkiye üzerinde
oynadığı tüm kirli oyunlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Devletin hemen her kademesinde çeşitli
makamlara sinsice yerleşen FETÖ mensubu teröristlerin bir kanser gibi sinsice büyümeleri de son
yıllara kadar neredeyse fark edilemedi. Bu yapının sapkınlığının farkına yıllar önce varan çeşitli dini
yapılanmalar ve tarikatların uyarıları da maalesef dikkate alınmadı.
Fetullahçı Terör Örgütü’nü en iyi tanıyan isimlerin başında gelen eski Emniyet Müdürü Hanefi
Avcı, Türkiye’deki dini yapılanmaların, cemaatlerin, tarikatların hemen hepsinin bundan yıllar önce
FETÖ/PDY hakkında kamuoyunu uyardığını belirtti.
Bu yapıların uyarılarının karşılık bulmamasının nedenini “Bu cemaatler daha çok kendi dünyalarında kendi halklarıyla beraber yaşadıkları ve devlet işine girme, bir makam sahibi olma gibi durumları olmadığı için FETÖ/PDY’ye karşı söyledikleri pek fazla karşılık bulmadı.
FETÖ/PDY’nin sesi kuşkusuz o dönemde çok daha fazla çıkıyordu. Basın yayın organları, güçleri
kuvvetleri daha fazlaydı. Daha önceki şartlar, daha önceki konjonktür de bu hareketi destekledi. Rahmetli Özal’dan bu yana başlarsanız devlet erkanı tarafından da destek gördü. Bu şekilde devletin üst
kademesine yakın olunca bu yapı diğer dini toplulukların söylemlerini de fazla dikkate alan olmadı
maalesef’.” şeklinde ifade eden Avcı’nın AjansHaber’e yaptığı çok çarpıcı değerlendirme şu şekilde:
Bundan yıllar önce dini yapılar ve cemaatler FETÖ’ye karşı kamuoyunu uyardı: Bundan yıl- lar
önce dini yapılanmaları, cemaatleri, tarikatları gezip gördüğümüzde buradaki insanları dinlediğimizde FETÖ terör örgütünün ta o zamanlarda yanlış yolda olduğunu ve vatandaşları uyarmaya çalıştıklarına şahit olduk. Bu cemaatler, tarikatlar başından beri FETÖ’ye mesafeli durdular. Hem İslami
anlayışlarının yanlış olduğunu hem de topluma yaklaşımlarının yanlış olduğunu her fırsatta dile getirdiler. Hatta çok daha radikal olan grupların çok sert tepkileri oldu ama sesleri çok güçlü çıkmadığı
için kendilerinin sözünün dinlenmediğinden yakındılar.
FETÖ Türkiye’deki bütün cemaatleri bütün siyasi gurupları, bütün dini hareketlerin hepsinin
FETÖ/PDY tarafından dinlendiğini, takip edildiğini görüyoruz. Her türlü hakkı hukuku gasp ederek,
kendilerinin dışındaki bütün yapılanmalara hayat hakkı tanımayarak, bu yapılanmaya üstten bakan
bir zihniyetle bu dini yapılanmaları eritmek için uğraştılar.
Gülen’in anlattıklarının dini kaidelere uymadığını her fırsatta dile getirdiler: Türkiye’deki dini
yapılanmaların hemen hepsi Fetullah Gülen’in anlattıklarının dini kaidelere uymadığını da her fır177 https://stratejikoperasyon.wordpress.com/2014/08/08/fetullah-cemaati-dosyasi-nedim-sener-Fetullah-gulen-ve-polis/
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satta dile getirdiler. Bu cemaatlerin, dini yapılanmaların Fetullah Gülen ve örgütüne en büyük karşı
çıkışları da zaten bu noktadadır. Her fırsatta İslamiyet’i tahrip ettiklerini, İslam’ı, olması gerekenden
farklı yorumladıklarını dile getirdiler. Keşke basın mensupları gidip bu dini yapılanmalarla gidip ayrıntılı olarak işlese de burada anlatmak istediklerim ayrıntılı bir şekilde ortaya çıksa…
Dinlerarası Diyaloğu eleştirenlerden her fırsatta intikam almak istediler: Büyük din alimleri ve
bu konularda eserler yazan din adamları özellikle ‘dinler arası diyalog’ konusunu eleştirdikleri zaman
FETÖ/PDY bu insanlara kinlenip intikam alma yoluna gittiler. Bu insanlara karşı özel bir hınçlarının
olduğunu gözlemliyorduk. Türkiye’deki İslami kesimler eskiden beri Fetullah Gülen ve örgütüne karşı
tavır aldılar. Hiçbiri bu yapının hiçbir adımını tasvip etmedi.
Rahmetli Özal’dan bu yana destek gördüler: Bu cemaatler daha çok kendi dünyalarında kendi
halklarıyla beraber yaşadıkları ve devlet işine girme bir makam sahibi olma gibi durumları olmadığı
için Fetullah Gülen ve örgütüne karşı söyledikleri pek fazla karşılık bulmadı. Fetullah Gülen ve örgütünün sesi kuşkusuz o dönemde çok daha fazla çıkıyordu. Basın yayın organları, güçleri kuvvetleri daha
fazlaydı. Daha önceki şartlar, daha önceki konjonktür de bu hareketi destekledi. Rahmetli Özal’dan
bu yana başlarsanız devlet erkanı tarafından da destek gördü. Bu şekilde devletin üst kademesine
yakın olunca bu yapı diğer dini toplulukların söylemlerini de fazla dikkate alan olmadı maalesef.178

178 http://www.ajanshaber.com/hanefi-avcidan-feto-ile-ilgili-cok-onemli-tespit-haberi/373191
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GÜLEN KAİNAT İMAMI OLMUŞ
Gülen hakkındaki Emniyet fezlekelerinin ardı arkası kesilmiyor. Mali Suçlarla Mücadele Bürosu
(MASAK) yaptığı çalışmada örgüt liderinin kendisini ‘Kainat İmamı’ olarak gördüğünü gözler önüne
seriyor. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Eylül 2015’te aldığı bir ihbar
üzerine Maltepe’de bir operasyon düzenliyorlar. Bir kamyonette yapılan aramada, FETÖ/ PDY mensuplarının imha etmek istediği gizli belgeler bulunup el konuluyor. Belgelerde yapılan incelemelerde, örgüt yapılanması ve isimler deşifre edildi. İncelemelerin ardından mali polis, terör örgütünün
işleyişini en ince detaylarına kadar gösteren bir şema hazırladı. Örgütün şemasında, FETÖ/PDY’nin
en üst noktasında ‘Kainat İmamı’ olarak belirtilen terör elebaşı Fetullah Gülen yer aldı. O günlerde
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Habertürk bu konuyu gündeme taşıdı. Habertürk’ün haberinde, dünyayı 8 kıta’ya ayırıp yayılan terör
örgütünün ‘küresel yapılanması’ şu şekilde deşifre edildi:
‘Kainat İmamı Gülen’
FETÖ’nün dünyayı nasıl ele geçirmeye çalıştığını gösteren haritanın en üstünde, Fetullah
Gülen yer alıyor. Gülen, örgüt tarafından Mesih/Mehdi olarak kabul ediliyor. Terör örgütü, Gülen’in isminin altında 3 bölüme ayrılıyor: ‘özel kalem’, ‘mollalar grubu’ ve ‘istişare heyeti’ (Başyüceler).
Özel Kalem: Örgütün ilk ayağında bulunan bu grup, direkt Gülen’e bağlı ve terör elebaşısının
‘mahrem işleri’ni üstleniyor. Bu gruptakiler, Gülen’in sırdaşı ve hizmetlisi gibi faaliyet gösteriyor.
Mollalar Grubu: Gülen’in 25-30 yıldır yanından ayırmadığı, bizzat özel olarak ilgilenip yetiştirdiği ‘mollalar grubu’ da direkt Gülen’e bağlı çalışma yürütüyor. Her türlü dini konuları konuştuğu
bu grup, alınan kararların duyurulmasında da rol üstleniyor. Mollalar, aynı zamanda müfettiş olarak
faaliyet gösteriyor ve denetleme, sınama çalışmasını yürütüyor. Genellikle akademik kariyere sahip
ilahiyat mezunlarından oluşuyor. Örgütün yönetiminde bu üst organ etkin rol üstleniyor. Alınan kararlar, meclis üyesi olan örgüt mensuplarınca silsile yolu ile en alt birimlere kadar iletiliyor.
İstişare Heyeti (Başyüceler Kurulu): ‘Özel kalem’ ve ‘mollalar grubu’ gibi direkt Gülen’e bağlı
olarak faaliyet yürütüyor. Gülen’in başkanlık ettiği heyet, 16 kişiden oluşuyor. Talimatlara uyulup
uyulmadığını kontrol eden, bilgi toplayan, rehberlik yapan, kontrol ve teftiş işlerini yürüten ‘istişare
heyeti’, örgütü ikaz edip uyarabiliyor. Kıta sorumluları ve ülke imamları bu grubun altında şekillenirken, sadece Türkiye İmamı Mustafa Özcan direkt heyetle bağ kurabiliyor.
Tayin Heyeti: ‘İstişare heyeti’ne bağlı olarak 1995’te kurulan ‘tayin heyeti’, İstanbul Çamlıca’daki Çamlıca Camii yakınında inşa edilen binada faaliyet gösteriyordu. FETÖ’nün ‘kıta sorumluları’ ile
‘ülke sorumluları’ (imamları) da ‘tayin heyeti’nin altında örgütleniyor. Türkiye İmamı dışında diğer
ülke imamlarının atamaları, yer değiştirmeleri bu yapı tarafından kararlaştırılıp icra ediliyor.
‘Türkiye İmamlığı’
FETÖ’nün sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan, hem ‘İstişare heyeti’nde bulunuyor hem de
FETÖ/PDY’nin Türkiye ayağında legal ve illegal örgütsel yapılanmanın sorumlusu durumunda.
İşte FETÖ’nün Türkiye örgütlenmesi
İllegal Özel Yapılanma
Yargı İmamları: ‘Adalet’in her organında (hâkim, savcı, adliye) örgütlenmeyi yürüten grup.
Emniyet İmamları: Emniyet Teşkilatı’na sızan ve çalışan yapı.
TSK İmamı: 15 Temmuz’un ardından Adil Öksüz’ün TSK imamı olduğu deşifre oldu. MİT İmamı:
İstihbarat teşkilatı içinde yer alıp bilgi toplama faaliyetini yürütüyor.
Mülkiye İmamı: Vali, vali yardımcısı ve kaymakamları koordine ediyor.
Legal Yapılanma
Sağlık: Sema ve Şifa Hastaneleri.
STK’ler: Vakıflar, sendikalar, dernekler, yardım kuruluşları.
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Eğitim: Dershaneler, üniversiteler, kurslar ve diğer okullar.
Medya: Yazılı, görsel ve dijital medya.
Finans: Bank Asya, Kaynak Holding, bağış-himmet (kişi ve kurumlardan).
Dünyayı 8’e bölmüşler
FETÖ’nün örgütlenmesinde dünyanın 8 kıtaya; Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya,
Orta Asya, Pasifik, Orta Doğu ve Afrika’ya ayrıldığı görülüyor.
Avrupa
Batı Avrupa, Balkanlar ve eski Doğu Bloku ülkelerinde 3 imam bulunuyor.
Amerika
ABD-Kanada ve Güney Amerika’da 2 imam faaliyet yürütüyor.
Asya
Türk cumhuriyetleri, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Rusya Cumhuriyetlerinde 4 imam bulunuyor.
Afrika
1 imam atandığı biliniyor.179

179 http://www.haberturk.com

DARBE
Fetullah Gülen kamuoyunda her ne kadar ‘emekli vaiz’ olarak bilinse de aslında ‘emekli işçi.’
Vaizler, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosundan memur olarak emekli oluyor ve emekli maaşlarını o
zamanki Emekli Sandığı’ndan alıyor, işçiler ise emekli olduklarında maaşlarını Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan alıyorlar.
Gülen’in hayatında ‘sır’ çok. Diyanet’te görev yaptığı biliniyor; ancak oradan emekli olduysa
neden maaşı SSK’den tahakkuk ettiriliyor, belli değil. Sigortadan maaş alması işçi olarak emekli olduğunu gösteriyor. O zaman da, Diyanet İşleri’nden ne zaman ve neden ayrıldığı, ondan sonra emekli
olana kadar nerede çalıştığı hala meçhul.
Kişisel ‘sır’larından biri de yurt dışına nasıl çıktığı! Zira onun son çıkışı 1999. Yani “İrtica’ya karşı
top yekun savaş” diye adlandırılan 28 Şubat zulmünün yaşandığı yıllar, o yıllar. Hakkında ‘irtica’dan
sayısız dava açılan, Emniyet tarafından düzenlenmiş sayısız ‘irtica fezlekesi’ne muhatap olan Gülen’in resmi yollardan ve üst düzey protokol kurallarıyla nasıl yurt dışına gittiği de açıklanamıyor.
Gülen’in pasaportu da ayrı bir ‘sır’ özelliği taşıyor. Çünkü taşıdığı pasaport 1. derece devlet görevlilerinin sahip olduğu cinsten.
Kayıtlarda “Fetullah Gülen’in 20 Mart 1981 tarihinde Çanakkale Merkez Vaizliği’nden 6. derece
kadrodan ancak 5. derecenin 7. kademesinden emekli olduğu” bilgisi var. Oysa maaşını Emekli Sandığı’ndan değil, SSK’den alıyor. Kaldı ki 5. derece memurların yeşil pasaport alma hakları bulunmuyor. Pasaport için müracaat ettiğinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Pasaport Şubeye yazdığı 07 Kasım
1990 tarihli yazıda, “Emsalleri 3. derece kadrodan 3. derecenin 1. kademesinden maaş almaktadır.”
şeklinde beyanda bulunulduğu için o da 1-3. derece devlet memurlarının aldığı yeşil pasaporta sahip
oluyor. Sahte işlemle alınan bu pasaportun süresi 2011 yılına kadar üç defa uzatılıyor. 2 Haziran 2011
tarihinde New York Başkonsolosluğu’nca verilen pasaportta şahsın imzası olmadığı için bu pasaport
iptal edilerek aynı gün 2 Haziran 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeni bir hususi damgalı pasaport alıyor. 26 Mart 2014 tarihinde Polis Başmüfettişliği’nce yazılan tutanakta bu hususi pasaportun
yasal dayanağı olan 07 Kasım 1990 tarihli 39548 sayılı yazının gerçeğe aykırı olduğu Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın yazısında açıkça ifade edildiğinden, hususi damgalı pasaport alması şeklindeki idari
işlemin baştan aşağı yok hükmünde olduğu, pasaportun iptal edilmesi gerektiği yazılıyor. 28 Mart
2014 tarihinde Dışişleri Bakanlığı ve Erzurum Valiliği’nden söz konusu pasaportun iptal edilmesi talep ediliyor ve pasaport sistem üzerinden iptal ediliyor. Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nce pasaportun iptali işlemi gereğince Fetullah Gülen‘in vekili tarafından Erzurum 2. İdare Mahkemesi’ne açılan
davada İdare Mahkemesi Gülen’i haklı buluyor ve idari işlemin iptaline karar veriyor. Erzurum Valiliği
bu kararı temyiz ediyor ve Danıştay‘a başvuruyor. Danıştay, İdari Mahkeme’nin kararını bozuyor ve
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idari işlem kesinleşmiş oluyor. 26 Ocak 2015 itibariyle de Dışişleri Bakanlığı’nca pasaportun iptal
edildiği bilgisi ABD Dışişleri Bakanlığına sözlü olarak iletiliyor.
Gülen, bütün bunlar yetmezmiş gibi 1996 yılında İBDA-C terör örgütünün hedefi olduğunu beyan ederek koruma talep ediyor ve devlet kendisine bir koruma tahsis ediyor. 1997 yılında koruma
sayısının arttırılmasını talep edince bu sayı 3’e çıkartılıyor. 1999’da tekrar koruma sayısı 1’e indiriliyor.
1997 yılında koruma polisi olarak görevlendirilen Ahmet Akgün, 1999 yılında ilgili mercilerin onayı
ile koruma görevlisi olarak görevlendiriliyor. Bütün bu olmazları kurduğu ‘Paralel Devlet Yapılanması’
(PDY) marifetiyle bir araya getiren Gülen, 28 Şubat sürecinde ‘tedavi’ bahanesiyle ama, ‘özel misafir’
statüsünde ABD’ye götürülerek Pensilvanya’daki bir çiftlik evine yerleştiriliyor. Sonradan devasa bir
malikâne haline getirilen bu merkezde Türkiye’ye yönelik işgal planlarının bütün eksik yerlerini birer
birer dolduruyor. Ve nihayet 15 Temmuz 2016 tarihinde bu planı harekete geçirmek için düğmeye
basıyor.
15 Temmuz 2016 gecesi, devlete sızan, halkı kandıran, devletin birlik ve bütünlüğünü dina- mitlemeye yeltenen bir terör örgütünün saldırısıyla karşı karşıya olduğumuzu 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 anladık.
Yabancı mihrakların uşağı olmaktan çekinmeyen bu kirli örgüt, yüce milletimizin bağımsızlığına
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 kasteden 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 kaynaklanan 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 onların 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 sebebidir. Bir başka
ifadeyle Siyonizm, ‘arz-ı mevud’ için ortaya çıkmıştır.
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 dintek devlet’ çatısı altında 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, seçilmiş 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 söylediklerimizi 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 yanına da-
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ğılmış Yahudileri ‘vadedilmiş topraklar’da yeniden bir araya getirmek için yürütülen mücade- lenin
başarısını engelleyen tek şey, Söğüt’te bir çadırdan bir imparatorluk çıkartan Osmanlı’ydı. Son çare
olarak, Sultan Abdulhamid’in huzuruna çıkıp para karşılığı toprak talepleri de redde- dilince 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 cephe- ye sürdüler. İçerdeki işbirlikçilerini harekete geçirdiler. Osmanlı’nın parçalanıp taksim edilmesi konusunda
müttefik olunca da savaşı sonlandırdılar. Artık Müslümanların elindeki ‘Kutsal Topraklar’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 hâkimiyeti 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.
Taşeron savaşlarını sürdüren terör örgütleri yeni yeni yöntemlere başvurarak bir an evvel hedeflerine varmak için zulüm üzerine zulüm yapıyorlar. Bizim, Türkiye olarak 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız bunun en açık örneğidir. Her şeyin bir adım ilerisini tanımlamak için kullandığımız ‘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 ‘İbrahimî dinler’ safsatası
arasındaki paralellik oldukça dikkat çekicidir.
Eski muhiplerinden Prof. Dr. Ahmet Keleş diyor ki, bir gün Pensilvanya’da 5. katta oturduğu 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 konuşmasında 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, Hristiyanlık ve bilinen
Yahudilik 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 düşmansız kalan NATO da bir nevi anlamsızlaşmış oldu. O güne kadar komünist düşman kuvvetlere karşı bir müdafaa ve taarruz gücü olarak tanımlanan NATO bundan sonra ne işe yarayacaktı? Acaba bu kuruluş
da mı feshedilmeliydi? Tabi ki hayır! İpleri elinde tutanlar kararlarını çoktan vermişlerdi. Verilen bu
kararı zamanın İngiltere Başbakanı Thatcher’ın ağzından açıklamakta gecikmediler. Artık anladık ki,
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onlar için yeni düşman İslam’mış.
Üç dönem üst üste başbakanlığa seçilen Thatcher’ın, 1987’deki son seçim zaferinin ardından Avrupa Topluluğu ve vergilerle ilgili görüşleri partisi içinde destek bulmamıştı. Thatcher, bunun üzerine
Kasım 1990’da başbakanlıktan ve Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etti. İki yıl daha partisinin
arka sıralarında görev yapan Thatcher, 1992 genel seçiminde 66 yaşındayken parlamentodan ayrıldı.
Thatcher, görevdeyken 1990’ların başında İskoçya’da yapılan NATO toplantısında İslam ve Müslümanları açıktan düşman ilan eden şu sözleri sarf etmişti:
-Biz NATO’yu Rusya’ya karşı kurduk. Şimdi Sovyetler dağıldı ne yapacağız, NATO’yu lağv mı edeceğiz? Düşmanı olmayan bir ideoloji yaşayamaz ve gelişemez. Bizim mutlaka bir düşmana ihtiyacımız
vardır. Bugüne kadar düşman Sovyetler’di, şimdi Sovyetler dağıldı. Yeni bir düşmanımız olmalı. Yeni
bir düşman yaratmamıza da lüzum yok, zaten hali hazırda İslam gibi bir düşmanımız var.180
Onun bu sözlerinin ne manaya geldiğini ilk anlayan kişi Prof. Dr. Necmettin Erbakan’dı.
Batı’nın dayattığı ‘Yeni Dünya Düzeni’ne karşı Erbakan, ‘Yeni Bir Dünya’ öneriyordu.
İslam alemine bugüne dek hiçbir yararı dokunmayan, Müslümanların aleyhine çalışmaktan başka hiç bir işe yaramayan NATO tehlikesine karşı, Necmettin Erbakan, her fırsatta Müslümanları uyarmıştı.
Erbakan Hoca, NATO’nun bir Siyonist proje olduğunu ve Büyük İsrail’i kurmak için çalıştığını
söylüyordu. Onun eleştirilerinin hedefinde sadece NATO yoktu; Erbakan, her fırsatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni de eleştiriyor, dünyanın kaderinin beş daimi üyeye teslim edilemeyeceğini
söylüyordu. Sırf bu yüzden ‘Yeni Bir Dünya’ hayalinin ilk adımı olarak, başbakan olduğu dönemde
D-8’i kurdu. D-8 gelişmekte olan bütün ülkelerin birlikte ve hızlı kalkınmalarını, uluslararası olaylara müdahil olma güçlerinin artırılmasını, dünya ekonomisindeki etkinliklerinin güçlendirilmesini ve
milletlerin daha iyi yaşam standartlarına sahip olmalarını sağlamak için ku- rulmuştu. Sömürgeci
ve kaba kuvvet ile bir düzen kuran Batı, ulusların acı ve sıkıntılarını görmezden gelerek her durumu
kendi menfaatine uygun şekilde düzenlerken demokrasi, adalet, hak, hukuk gibi evrensel değerleri
de ayaklar altına almıştır. Necmettin Erbakan’ın D-8 felsefesi İslâm ülkelerini hantallıktan kurtararak,
Batı ile olan ilişkilerdeki dengesizliği ve adaletsizliği de ortadan kaldırmayı hedefliyordu.
Necmettin Erbakan, Kasım 2000 yılında El-Cezire televizyonuna verdiği bir mülakatta şunları
söylüyordu: “Bu teşkilat çalışmaya mecburdur. 21. asrın bütün dünya için saadet asrı olmasını istiyorsak bu teşkilata son derece ihtiyaç vardır. Bu teşkilat 18 Haziran 1997’de kuruldu. 1 sene sonra
G-7’lerle beraber bir masa etrafında toplanmayı planlamıştık. Almanya, Fransa ve İngiliz devlet yöneticileriyle gerekli hazırlık çalışmaları yapıldı. Biz hükümette olsaydık geçtiğimiz sene (1999) G-7 ile
D-8 arasında yuvarlak masa toplantısı yapılacaktı. Niçin yapılacaktı bu toplantı? D-8’in bayrağında
toplanan altı yıldızın temsil ettiği değerleri hayata geçirmek için. Bu değerler; savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, üstünlük değil eşitlik, sömürü değil iş birliği, baskı ve
tahakküm değil, insan hakları, hürriyetler ve demokrasiyi hakim kılmaktır. Bu ne demektir? Bu Yeni
Bir Dünya demektir...”
Türkiye’nin NATO’ya üye olmaya davet edilmesinin Türk askerinin Kore’deki kahramanlıklarının
bir sonucu olduğunu iddia edenlere itiraz eden Prof. Dr. Çağrı Erhan bunun gerçekle bir ilgisinin
olmadığını söylüyor. Erhan’a göre Türkiye’nin NATO’ya katılmaya çağrılmasının en önemli sebebi
ABD’nin askerî stratejisindeki değişikliktir.
1949’da SSCB’nin atom bombası yapması ABD’yi endişelendirdi. Bu yüzden SSCB’ye yakın böl180 http://www.muslimport.com/musluman-katili-nato-67-yasinda-3584h.htm
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gelerde askerî üsler kurularak Sovyetlerin gözetlenmesi kararı alındı. İkinci Dünya Savaşı’na fiilen
katılmayan Türkiye’nin, savaşın son yılından itibaren iliklerine kadar hissetmeye başladığı Sovyet
işgali tehdidi, 1949’da NATO’nun kurulmasından sonra Ankara’nın bu örgüte üyelik için gösterdiği
olağanüstü çabanın en önemli sebebini oluşturmaktaydı.
Erhan’dan dinleyelim: “19 Mart 1945 tarihi Türk dış politikası açısından çarpıcı bir dönüm noktasını ifade etmektedir. Şubat 1945’te yapılan Yalta Konferansı’nda, ABD Başkanı Franklin Roosevelt ve
İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in de tasvibini alan SSCB lideri Josef Stalin, Dışişleri Bakanı Vladislav Molotov yoluyla Türkiye’ye 19 Mart’ta diplomatik bir nota vererek, Türk Boğazları’nın savunulması için Sovyetler’e üs verilmesini istedi. Molotov Türkiye’nin Mos- kova Büyükelçisi Selim Sarper’le
yaptığı görüşmede ayrıca, 1925 tarihli Türk-Sovyet Saldırmazlık Anlaşması’nın süresinin yıl sonunda
dolacağını hatırlatarak, SSCB’nin bu anlaşmanın süresini uzatmayacağını net bir şekilde ifade etti. 7
Haziran 1945’te Sarper ile bir defa daha görüşen Molotov, Boğazlar rejiminin değiştirilmesini, Sovyetler’e üs verilmesini ve 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması’nda yapılacak değişiklikle Kars ve
Ardahan’ın SSCB’ye bırakılmasını istedi.”
Sovyet’lerin bu istekleri Ankara’da derin bir şoka yol açarken Batı’ya ‘yanaşmak’ Türkiye’nin
önüne bir mecburiyet olarak gelmiş oldu. Truman Doktrini’nin ilan edilmesinin ardından Türkiye’ye
gelen Amerikalı askerî uzmanlar, Türk ordusunun modernizasyonu için nelerin yapılması gerektiğini
öngören bir çalışma hazırladılar. 12 Temmuz 1947’de Türkiye ile ABD arasında askerî yardım anlaşması imzalandı. ABD Türkiye’ye askerî malzeme vermeye başladı.
Erhan, NATO’nun Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51. Maddesinde öngörülen “müşterek öz
savunma” (meşru müdafaa) ilkesine uygun olarak meydana getirilmiş bir askerî pakt olduğunun altını çizerek, “Antlaşma’nın bugün de geçerli olan 5. maddesine göre, NATO üyelerinden herhangi
birine yapılacak bir saldırıya, diğer üyelerin beraberce karşılık vereceklerini” söylüyor.181
Ömer Göksal İşyar, kendisinden medet umularak girilen NATO’nun Türkiye’ye yarar sağlamadan
önce zarar verdiğinin altını çizerek ilk yurt dışına asker gönderişimizi hatırlatıyor: “NATO’ya girmek
için Türkiye’nin ödediği bedel oldukça ağır olmuştur. ‘Misak-ı milli’ sınırlarının binlerce kilometre
uzağındaki bir coğrafyada askeri rol alabilmek için, çok hızlı ve Anayasa’ya aykırı bir şekilde hareket
edilmiştir. Bunun sonuncunda kendisini başkalarının savaşının ortasında bulan Türk askerlerinden
721’i şehit, 234’ü esir olurken 672’si de yaralanmıştır. Savaşa katılan 175 Türk askerindense bir daha
haber alınamamıştır.182
Türkiye’nin yıllardır binlerce insanının ve trilyonlarca ekonomik kaynağının heba olmasına yol
açan terör sorununda da NATO ve üyesi olan devletlerden hiçbir destek alamadığını söylemeye dahi
lüzum yoktur. Bunların Türkiye’ye destek olmadıkları gibi zaman zaman ülkemizi hasım olarak gören
faaliyetlerde bulundukları da bugün açıkça ortadadır. 1990’lı yılların ikinci yarısında PKK terörü ile
mücadele etmeye çalışan Türkiye’ye ‘sivil halka karşı kullanılıyor’ iddiasıyla silah ambargosu uygulayan Almanya açık bir örnektir. Türkiye’nin terörü defetmek için yaptığı her sınır ötesi operasyona en
sert tepkiyi gösterenler de yine NATO üyesi ülkelerdir.
Baskın Oran’a göre, ‘Türkiye’nin terörle mücadele sürecinde halkta oluşan imaj NATO’nun ve
üye devletlerin Türkiye’ye destek olmaktan çok terör örgütüne destek verdiği yönünde’ oluşmuştur.
Çekiç Güç sürecinde bunu net bir şekilde görmek mümkündür. Çekiç Güç geldikten sonra Türkiye’de
PKK’nin faaliyetleri büyük artış göstermiştir. Buna bir de Çekiç Güç görevlilerinin PKK’ye yardım malzemesi attığı, yaralı PKK’lileri kaçırıp yardım ettiği, karargah duvarlarını Abdullah Öcalan posterleriyle
181 http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?id=520362
182 Karşılaştırmalı Türk Dış Politikası
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süslediği vb. gibi iddialar eklenince, Türkiye kamuoyunda Çekiç Güç antipatisi iyice yükselmiştir.183
Kanal A televizyonunda yayınlanan ‘Dünden Yarına’ programında bu meselenin altı şu sözlerle
çiziliyor: ‘NATO’nun önde gelen ülkesi Amerika Birleşik Devletleri’nin PKK’ye doğrudan destek verdiği algısı sadece halkta değil birçok Türk akademisyende de oluşmuştur. Kimi akademisyenler PKK’iı
‘Yüzde 51’i ABD’ye ait anonim bir şirket’ gibi tanımlarken, kimileriyse ‘Çekiç Güç’ operasyonu sırasında Amerikan helikopterlerinin teröristlere yardım yaptığı kanısındadır. Hatta Türk Genelkurmay Başkanlığı’nın ABD’yi bu konuda defalarca uyardığı, cevap alamayınca da birkaç Amerikan helikopterinin
düşürüldüğü gündeme yansımıştır.”184
ABD destekli bir darbeyle gelip devletin başına oturan 9. Cumhurbaşkanı Kenan Evren bile TGRT
televizyonunda yaptığı bir konuşmada şunları söylemişti: ‘ABD’nin bazı girişimleri oluyor. İstekleri
oluyor, bunları kabul ettikten sonra arkası geliyor. Parmağınızı veriyorsunuz kolunuzu kurtaramıyorsunuz.. Kim gelirse gelsin, Çekiç Güç’ü kaldıramaz. Çünkü ABD’ye çok bağımlı hale gelmişiz. Hem
ekonomik olarak hem de siyasi olarak.’ Bu sözler sarf edildiğinde Başbakanlık makamında bulunan
Süleyman Demirel’in söyledikleri hafızalarda yerini korumaktadır. Demirel’e göre Türkiye Amerika
Birleşik Devletleri ve Batı’dan uzaklaşmamalıdır. Demirel bunun nedenini şöyle açıklamaktadır: “Benim Batı’ya 50 milyar dolar borcum var. Ya ‘Öde!’ diye üzerime gelirse? O zaman ne yaparım?”185
Çoğu uzmana göre NATO, ‘Devlet içinde devlet’dir. NATO, Sovyet yayılmacılığı karşında sözde
mücadele adına direnç sağlamak için birçok ülkede yer altı yapılanmaları gerçekleştirmiştir.
İtalya’da Gladio olarak adlandırılan örgütün pek çok NATO üyesi ülkede farklı adlarla faaliyet
gösterdiği ve genellikle de ABD çıkarlarına uygun olarak hareket ettiği sonraki süreçlerde iyice açığa
çıkan bir olgudur. Çoğu akademisyen tarafından Türkiye’deki bu gayrı resmi yapılanmanın adının
Özel Harp Dairesi olarak bilindiği dile getirilmiştir.
Ömer Göksal İşyar, ABD ve NATO’nun çeşitli fonksiyonlar üstlendiği toplumun ve akademis- yenlerin çoğunluğu tarafından kabul edilen 1980 askeri darbesi hakkında şunları söylüyor: “Nitekim 12
Eylül 1980 öncesi ve sonrasında Türkiye’nin temel dinamiklerinin aldığı şekil sürecin nasıl da ABD
lehine evirildiğini çok açık bir şekilde göstermektedir. 1970’lerin İran’daki yeni rejimi kurulur kurulmaz hemen tanıyan, U-2 savaş uçaklarının havalanmasına izin vermeyen, Amerikan Çevik Kuvvet
projesine katılmayan ve Yunanistan’ın NATO’nun askeri kanadına dönmesine karşı çıkan Türkiye’si,
ABD’nin çıkarlarına uygun düşmemiştir. Türkiye’deki darbelerde, şekli olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin etkisi ve rolünü gösteren başka emareler de vardır: Örneğin, genelde darbeler öncesinde
Hava Kuvvetleri Komutanları ABD’ye gitmişlerdir: 1971’de Muhsin Batur, 1980’de ise Tahsin Şahinkaya bu ziyaretlerde bulunmuşlardır. Öte yandan CIA bağlantılı Türkiye uzmanı Paul Henze de Başkan
Carter’a hitaben -Sizin çocuklar darbeyi yaptı, diyebilmiştir.”186
Politiakademi.org internet sitesinde yapılan şu hatırlatma ve değerlendirmeler dikkat çekicidir:
Türkiye’nin politikaları NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ile uyuşmadığı zamanlarda ise Ankara
hükümetine tepki dolaylı ve çok sert bir şekilde verilmektedir. Örneğin 1 Mart 2003’teki Tezkere
krizi ardından 4 Temmuz 2003’te Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentinde karargâh kurmuş bulunan 11
Türk askerinin Irak’taki ABD’li işgal kuvvetlerine bağlı askerlerce ve yanlarında peşmergelerin de
bulunduğu bir ortamda, derdest edilmeleri ve başlarına çuval geçirilmek suretiyle götürülüp sorguya çekilmeleri Türkiye’ye sert bir mesaj niteliği taşımaktadır. Tüm bu bilgi ve yorumlar çerçevesinden düşünülecek olursa Türkiye’nin NATO üyeliğinin aslında her zaman geçerli bir güvenlik kalkanı
183 Oran, Baskın; Kalkık Horoz, Çekiç Güç ve Kürt Devleti
184 http://www.youtube.com/watch?v=8QhbcOiKNRo&list=WLD93F6492DFBAF7DF
185 Oran, Baskın; Kalkık Horoz, Çekiç Güç ve Kürt Devleti
186 Karşılaştırmalı Türk Dış Politikası

BİR İŞGAL HAREKETİ

217

oluşturmadığı ve maliyetinin çok ağır olabildiği net bir şekilde görülecektir. Bu bilinçle Türkiye dış
politikada çok yönlü davranmaya çalışmaktadır. Avrupa Birliği üyelik süreci gittikçe uzayan, NATO ile
ilişkilerinde dönemsel krizler yaşayan Türkiye başka arayışlara da girmekte ve bu noktada Şanghay
İşbirliği Örgütü göze çarpmaktadır.’187
Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Hatip Dicle’nin, NATO’nun Kürt sorunundan dolayı Türkiye’ye müdahale edebileceğini ileri sürmesi bile bu kurumun mahiyetinin kavranılması için önemli
bir karinedir. Hatip Dicle, yaptığı bir konuşmada, atılacak her adımın toplumda bir karşılığı olduğunu, devleti yönetenlerin kendilerini dinleyip, dinlememelerinin kendilerinin bileceği iş olduğunu
tehditvari cümlelerle ileri sürerek, “Biz bunu Türkiye’nin demokrasi güçlerine, tüm kesimlerine not
düşmek için bir duyarlılık yaratmak için söylüyoruz. Dokunulmazlıkları kaldırırlarsa 1994’teki gibi
Türkiye’nin insan hakları sicili bozulur ve dış müdahaleye açık hale getirir. Orta Doğu’nun kan revan
olduğu bir süreçte, demokratik siyaset yollarını tıkatmak, sorumlu siyasetçilerin işi olamaz. Bütün
bu uyarılarımızın devlet nezdinde karşılık bulut bulmayacağı bir yana, sermaye kesimleri dahil, emek
güçleri, demokrasi güçleri dikkate almalıdır.” diyordu.
Dicle, gazetecilerin “Dış müdahaleye açık hale gelir” sözlerine açıklık getirmesini istemesi üzerine şunları söylemişti: “1990’lı yıllarda 50 ülke içerisinde sicili en kötü ülke durumundaydı. Türkiye’nin bir NATO üyesi olma gerçeğini gözardı etmemek gerekir. NATO’nun 5’inci maddesinin A şıkkı
çok konuşulur. Hiç konuşulmayan B şıkkı da var. B şıkkı ise, eğer bir NATO devletinde bir iç savaş çıkar
ve buna engel olamaz ise, NATO buna müdahale eder. Devletler her zaman kendi çıkarlarını düşünür.
Biz hiçbir devletin yapacağı açıklamalar ne olursa olsun, hiç bir zaman halkın dostu olmayacağını
biliyoruz. Biz kendi sorunumuzu aramızda çözelim. İradeyi kaybetmemek önemlidir.”188
18 Kasım 2016 tarihinde başlayan 62’nci Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü Parlamenter Asamblesi toplantıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in
de katıldığı Genel Kurul ile sona ermişti. İşte o toplantının devam ettiği günlerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’dan oldukça dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Genel Sekreter, “NATO’da
görevli bazı Türk ordu mensuplarının iltica başvurusunda bulunduğunu” açıklıyordu. İltica başvurularının ilgili ulusal mercilerin konusu olduğunu vurgulayan Stoltenberg, diğer yandan “İnsan hakları
konusunu İstanbul’daki temaslarında gündeme getireceğini” belirterek Türkiye’yi tehdit etmekten
çekinmiyordu. Hatta Reuters ajansı bu haberini tüm dünyaya, “Stoltenberg 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki tutuklamalardan dolayı, Türkiye’yi hukuk devleti ilkelerine saygılı olmaya çağırdı.”
ifadeleriyle duyuruyordu.189
Oysa kuruma düşen görev, daha yeni bir darbeyi önlemiş NATO üyesi Türkiye’nin demokrasinin
yanında yer almak ve iltica talebinde bulunanların derdest edilerek ‘müttefik ülke’ye iadesini sağlamak değil miydi? İşte Thatcher’ın yeni görev biçtiği NATO böyle bir kurumdur.

Onlardan al haberi
Amerikan basını Türkiye’de 15 Temmuz’da yapılan darbe girişimine çok yakın ilgi duydu. Türkiye
aleyhine çok şey yazıp çizdiler. Önemli yayın organlarından biri olan New York Times gazetesi, yazı
işleri kurulu tarafından kaleme alınan, Türkiye ile ilgili bir yazı yayınladı. Bu yazıyla birlikte diğer
sayfalarında, Türkiye’nin ekonomik geleceğiyle ilgili karamsar tablo çizen analizlere yer vermeyi de
ihmal etmediler.
187 http://politikakademi.org/2013/05/turkiyenin-nato-ile-iliskiler
188 www.odatv.com
189 http://www.dw.com
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İşte o yazıdan bölümler:
‘Başarısız bir darbe girişimiyle sarsılan Türk hükümeti ve vatandaşlarının çoğu birilerini suçlamak konusunda çaresiz kaldı. Gerçekleri araştırmak yerine, darbe girişimi için ABD’yi suçladılar. Tüm
bunlar yeni bir anti-Amerikancılığı ateşledi. Hükümet, gerçek ve hayali düşmanlara karşı kapsamlı
baskı oluşturmaya başladı. Tüm bu gelişmeler hem NATO hem de Amerika ile Türkiye’nin uzun vadeli
istikrarlı ilişkileri konusunda ciddi bir risk oluşturuyor.
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Türk liderlerine göre 15 Temmuz darbesinin
arkasındaki suçlu, 1999 yılından beri Pensilvanya’da yaşayan ve darbe girişiminin arkasında olduğunu yalanlayan Müslüman din adamı Fetullah Gülen. Ancak hükümet yanlısı basın, toplumun tüm
kesimlerinden siyasi liderler ve sıradan vatandaşlar da darbe girişiminin arkasında olduğunu yalanlamasına rağmen Washington’a işaret ediyorlar. Amerika’nın Orta Doğu’daki en üst rütbeli komutanı
Orgeneral Joseph Votel, geçen hafta katıldığı üst düzey bir güvenlik toplantısında Amerikalılar’la
birlikte çalışan Türk komutanların tasfiye edilip hapse atıldığını ve bu konuda endişelerini dile getirdi. Erdoğan, Votel’i darbecilerin tarafını tutmakla suçlayıp, Batı’nın darbeyi ve terörü desteklediğini
söyledi.
‘Bu arada, hükümet yanlısı Yeni Şafak gazetesi, CIA’yi ve Afganistan’da eskiden bir NATO komutanı olarak görev yapan Orgeneral John Campbell’ı darbe girişiminin arkasında olmakla suçladı.
Gazete ayrıca darbe girişiminin gerçekleştiği gün, Woodrow Wilson Merkezi’nde Orta Doğu programını yöneten Henri Barkey’i Istanbul yakınlarında bir adada akademisyenlerle gerçekleştirdiği bir
toplantıyı, yaptığı bir kaç telefon konuşmasını gizli toplantı ve şüpheli etkinlik olarak değerlendirip
darbenin arkasında olmakla suçladı. Barkey’e, karşı kanıt var mı? Yeni Şafak ayrıca darbe gecesi Amerika’nın Erdoğan’a suikast düzenlemeye çalıştığını yazdı.
‘Bu bölge büyük kaos içerisindeyken, Amerika’nın, iş birliği, NATO ittifakının güvenliği ve IŞİD’le
mücadele açısından hayati olan müttefikini istikrarsızlaştırmak için böyle bir girişimde bulunması
hiç mantıklı ve anlaşılabilir değil. Erdoğan’ın belirttiği gibi darbe girişiminde 237 kişinin ölmesinin,
Türkleri sarsması anlaşılabilir ancak ikiyüzlü ve alaycı bir oyun oynanıyor. Erdoğan, darbeyi yeterince
kınamayan Batı’yı eleştiriyor. Ancak alarm verip aralarında bakanlıklar, okullar, üniversiteler ve orduda görevli 66 bin kişiyi işten atıyor. Bu krizi onları temizlemek için kullanıyor.
‘Amerikalı yetkililer Erdoğan’ın Washington’a bu baskısını, daha bir kaç yıl öncesine kadar müttefik olduğu Gülen’in iadesini sağlamak için olduğunu düşünüyor. Amerikalılar Türkiye’den gelen
belgelerde Gülen’in iadesini gerektirecek herhangi bir kanıt görmediklerini söylüyor. Amerikalı yetkililer, Gülen’in ABD’de olduğu için yasal hakları olduğunu, Adalet Bakanlığı’nın özellikle iade kararını
vermeden önce titiz bir süreç izlemesi gerekliliğini ve özellikle gelen raporlar doğrultusunda işkence
yapıldığını Türklere hatırlattılar. Türkiye komplo teorilerini bir kenara bırakıp bu darbe girişiminin
ardındaki gerçekleri bulmalıdır.
‘Gülen üzerinden yaşanan gerginlikler giderek artıp kötüleşirse, bu gerilim sonrasında Washington, Türkiye’nin Rusya ile daha yakınlaşabileceğini düşünüyor. Amerikalı yetkililer, Türklerin IŞİD
ile yapılan mücadelede iş birliği yapmaya devam edeceğini, - Pazartesi günü Ankara’yı ziyaret eden
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford dahil olmak üzere - özel güvenceler verdiklerini
söylüyorlar. Uzun vadede bakıldığında ABD ve NATO’nun elinde çok derin sorunlar var. Demokratik normlardan uzaklaşmış bir hayati müttefikle ne yapabilir? Amerikalı yetkililer, bu konuda çeşitli
seçenekleri çalışmaya başladıklarını ifade ettiler. NATO bugüne kadar anti-demokratik davranışların
sonuçlarını açıklamamış olabilir ancak seçenekler azalıyor. NATO tarafın- dan atılacak olası bir adım
bile Erdoğan’ı muhtemelen öfkelendirmeye yetecektir. Türkiye’nin güvenilir bir müttefik olup-olmadığını, Batı’nın ilke ve uygulamalarını ne derecede kapsadığını, NATO olmadan sürekli gelişimini ve

BİR İŞGAL HAREKETİ

219

güvenliğini nasıl sağlayacağını görmek zor.”190
Görülüyor ki, yeri geldiğinde ‘güvenlik’ gerekçeleriyle girdiğimiz NATO’yu bile bize karşı bir silah olarak kullanmaktan çekinmiyorlar. Batılı bir güvenlik uzmanı olan Henning Riecke, Alman yayın
organı DW’ye yaptığı değerlendirmede NATO’nun bir ‘değerler manzumesi’ olduğunu iddia ederek
Türkiye’ye gözdağı vermekten geri durmuyor.
Henning Riecke, Türkiye’yi mülteci kriziyle başa çıkılması ve IŞİD ile mücadelede işbirliği konusunda ikna etmenin kolay olmadığını söylüyor. Darbe girişiminden sonra durumun daha da zorlaştığını belirten Henning Riecke, “Hele idam cezası gelir ya da Erdoğan taraftarlarının öfkesini dizginlemeyip ipleri uzatırsa onunla diyalog kurmak ve zaten gerçekleşme ihtimali düşük olan Avrupa Birliği
üyeliği daha da geriye atılır. Eninde sonunda Türkiye’ye bir ortak olarak nasıl davranılması gerektiği
sorusu gündeme gelecektir.” demekten geri durmuyor.
“Ortaya çıkan durumun Türkiye ile NATO arasındaki ilişkileri ne yönde etkileyeceği” sorusuna
Riecke’in verdiği cevap şu: “NATO’dan hep değerler topluluğu olarak söz edilse de ittifak bünyesinde
asıl bir üye ülkenin askeri ve stratejik önemi rol oynar. Bu açıdan Türkiye’nin önemi azalmamıştır. Ancak ‘Türk hükümeti’ içteki iktidar mücadelesi doğrultusunda Kürtler üzerindeki baskıyı arttırır ya da
Suriye’de daha aktif ve anlaşmazlığı tırmandırıcı bir rol üstlenirse, o zaman müttefiklerinin bu şartlar
altında Türkiye’ye sınırsız dayanışma gösterilip gösterilemeyeceğini soracakları tasavvur edilebilir.”
Riecke’ye göre Türkiye, “NATO’nun güneydoğu kanadındaki İran, Irak ve Suriye ile o bölgedeki
anlaşmazlıklar açısından önemli stratejik konumu olan bir ülke. Karadeniz’e kıyısı olan Türkiye aynı
zamanda NATO’nun Rusya karşısındaki önemli bir müttefiki. Karadeniz de Batı ile Rusya’nın çıkarlarının kesiştiği coğrafyadır. NATO, Karadeniz’de Türkiye’den vazgeçemez.”191
ABD gizli örgütü CIA’da yıllarca hizmet eden Robert David Steelle günümüzde en çok CIA karşıtı
açıklamalarıyla gündeme geliyor. Eski ajan CIA adına sayısız “sahte bayrak operasyonu” yaptığını
itiraf etmekten geri durmayan bir kişi aynı zamanda. Steelle, Gladio’nun hala varlığını sürdürdüğünü
ve bütün sahte bayrak operasyonlarının arkasında bu örgütün bulunduğunu söylüyor. Steelle’in bu
konuda tavsiyesi de var: “Türkiye NATO içinde ciddi bir üye muamelesi görmüyor. Türkiye de Yunanistan da bir NATO üyesi olmamalıdır. Bence Türkiye yeniden kendisinin Osmanlı İmparatorluğu
olduğunu düşünmelidir. Türkiye, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika arasındaki
konumuyla gücün ve geleceğin merkezi konumundadır. İncirlik’in, 15 Temmuz darbesinde doğrudan
yer aldığını ispatlayamam. Ama bu üssün Türkiye açısından çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum.
Türkiye açısından buranın dezavantajı, avantajının çok çok üzerindedir. Türkiye’nin NATO’dan ayrılmasını, ABD’nin silahlarını satın almamasını ve toprakla- rındaki ABD üssünü kapatmasını tavsiye
ediyorum.”192 diyor. Bu bir ajan tavsiyesidir. Elbette itiyatla yaklaşılması gereken bir konudur ama,
gerçekten de Türkiye NATO konusunda bir kâr-zarar hesabı yapmak zorundadır.
CIA’nın eski Orta Doğu şefi Elizabeth Murray de iç karışıklıklar ve darbeler konusunda ABD ile
NATO’yu işaret eden isimlerden biri. Murray “Trump’ın DAEŞ iddialarına kulak verirsek haklı olduğunu görürüz. Trump haklı. Çünkü ABD, Irak’ı işgal etmeden önce DAEŞ diye bir örgüt yoktu. DAEŞ’ın
doğmasının en büyük sebebi ABD işgali ve Irak ordusunun terhis edilmesiydi.” diyor. Bu eski CIA çalışanı ABD ve NATO’nun darbelerde parmağı olduğu görüşünde: “ABD, geçtiğimiz aylarda Ukrayna’da
gördüğümüz girişim gibi bölgedeki birçok darbe girişiminin arkasında bulunmaktadır. Ukrayna’da
meşru hükümet yerinden edildi. Dünyanın sizin de içerisinde bulunduğunuz bölgesinde ABD müdahalesi son derece alışılageldik bir hal aldı. NATO’nun bu 15 Temmuz darbe girişimine müdahil olmuş
190 http://www.amerikaninsesi.com/a/new-york-times-turkiye-nin-nato-ve-abd-ile-iliskileri-buyuk-risk-altinda/3450424.html
191 http://www.dw.com/tr/nato-uzman%C4%B1-t%C3%BCrkiyenin-%C3%B6nemi-azalmad%C4%B1/a-19410209
192 www.ahaber.com.tr
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olması durumunda hiç şaşırmam. ABD daima NATO’da liderlik rolünü üstlenmiştir. Dönem başkanı
ABD’li ya da başka bir Avrupalı olsun ya da olmasın ABD her daim perdenin ardında NATO’nun yaptığı
şeyi kontrol etmekte. Ve çeşitli NATO ülkelerini Afganistan, Somali, Yemen gibi birçok ülkeye yaptığı
askeri operasyonlarda kullanmaktadır. NATO’nun şu andaki aktivitelerinin birçok ülkeyi istikrarsızlığa
sürüklediği kanaatindeyim ve bence NATO’nun küçültülmesi yanlış bir şey olmaz.”193
Thatcher’ın açıklamalarının üzerinden on yıl bile geçmeden, 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 kazandı. 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 bütçelerinden büyük mali- yetlerle 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 geçen isimlerin
birçoğu özellikle Ergenekon süreci ile birlikte önü açılarak Yüksek Askerî Şûra’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. Bununla birlikte darbe teşebbüsünde rolü olduğu
iddia edilen Orgeneral Akın Öztürk, Balyoz operasyonu sonrasında birçok komutanın tutuklanmasının ardından 2013 yılında Türk Hava Kuvvetleri komutanlığı görevine getirilmişti. İddialara göre,
TSK’nin ‘Gülen hareketi’ ile ilişkili general ve amiralleri Yüksek Askerî Şûra sonrası emekli edeceğinin
belli olması üzerine Öztürk darbe girişimini başlattı. Gazeteci Ahmet Şık’ın istihbarat kaynaklarına
dayandırdığı bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki ‘Gülen hareketi’ kadrolarına yönelen soruşturmalarla ilgili 16 Temmuz 2016 sabahının erken saatlerinde operasyonların ilk dalgasının yapılma193 http://www.takvim.com.tr/guncel/2017/01/30/nato-15-temmuzun-arkasinda
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sına karar verilmişti. Bu kapsamda İzmir Askeri Casusluk Davası kumpas soruşturması 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 başlatılması önerisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylanmıştı.
Bununla birlikte gözaltı kararları ve yapılacak operasyonlarla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’na bilgi
verilmek suretiyle onay alınmıştı. Bu karara göre 16 Temmuz 2016 tarihinde sabah 04.00’da operasyonlar 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 değiştirmesi 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 konulan en gerçekçi değerlendirmeye göre de bu darbe, ‘Gülen hareketi’nin toplum üzerinde egemenlik kurmak isteği ve buna yönelik olarak askeri darbe ile iktidarı ele
geçirme çabasıdır. Bu gerçekleşseydi FETÖ/PDY mensupları devletin Anayasal kurumlarında önemli
yerlere getirilecek ve sonraki süreçte devleti bu kişilerin bağlı olduğu ‘örgüt yöneticisi Fetullah 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 “Örgüt
imamları, gizli emellerini gerçekleştirmek, yani devleti tamamen ele geçirerek, istedikleri siyasal sistemi kurabilmek için faaliyete geçerek darbe senaryosunu ortaya koymuşlardır.” değerlendirmesi
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.194

AZGINLIĞIN NEDENİ; GÜÇLÜ TÜRKİYE İSTENMİYOR
1990’ların Türkiye’si kendisini olduğu gibi bugünlere taşımış olsaydı belki de bugün tarihinin 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 Dönemi’nde
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 kalkışmaydı.
Bu işgal kalkışmasında TBMM acımasızca bombalandı. Türkiye’nin en seçkin birliği, devletin başı
olan Cumhurbaşkanını öldürmek için görevlendirilip gönderildi. Özel Kuvvetler’in karargahı acımasızca vuruldu. Cumhurbaşkanlığı makamına bombalar yağdırıldı. Genelkurmay Karargahı işgal edildi.
Bütün bunlar, ülkemizin işgal edilerek bölünüp parçalanması üzerine kurulmuş bir tezgahla karşı
194 https://15temmuzarsiv.com/15-temmuz-2016-darbe-girisimindeki-arkaplan/
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karşıya kaldığımızı gösteriyor.
Türkiye’nin olması gereken yer neresidir? Biz yıllarca olmamız gereken şeyin ‘Yeniden Büyük
Türkiye’ olduğuna dikkat çektik. Bugün toplumsal mutabakat buna ‘Yeni Türkiye’ diyor. Eski Türkiye;
sindirilmiş, güdülen ve edilgen bir toplumdan başka bir şey koymuyordu bu toprakların 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 on beş yılında geçmiş yüz yılına eşit bir gelişmeye imza attı. On beş 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 inşasına başlandı. Uydularımız
uzaya yerleştirildi. Artık milli denizaltımız, milli tankımız, milli insansız hava araçlarımız var. Sivil ve
askeri milli uçaklarımızı semalarla buluşturmak için gün sayıyoruz. 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.
Melahat Kemal, Timetürk’te yazdığı makalesinde “Darbe girişiminin ardında, görünenin ve
medyaya yansıtılanın dışında çok önemli bir nokta var: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir yandan ‘Gülen
hareketi’ni tasfiye etmeye çalışırken diğer yandan bölgede gerçekleştirdiği geniş kapsamlı jeopolitik
değişim.” dedikten sonra jeostrateji uzmanı F. William Engdahl’ın Globalresearch’ta yayımlanan makalesinden derleme yaparak şu değerlendirmelerde bulunuyor:
Darbe girişimi, Erdoğan’ın son zamanlarda gerçekleştirdiği “geniş kapsamlı jeopolitik değişime”
bir tepkiydi. Bu kalkışma Türkiye’de CIA’ye sadık olan ağlar tarafından gerçekleştirildi. Çaresizlik içinde aceleyle gerçekleştirilmiş bir girişimdi. Bu yüzden iyi şekilde planlanamamıştı.
Gülen, CIA’nın malıdır: Türkiye’de gerçekleşen darbe girişimi, Türk ordusunda Gülen’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 Hükümeti’nin dış siyasette ortaya koyduğu
gelişmeler, Obama yönetimini huzursuz etti.
Erdoğan’ın Rusya ile arasını düzeltme ve Rusya-Türkiye boru hattı ile Rus gazının Yunanistan
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 Orta Doğu’da hakimiyet kurmaya çalışan Obama’yı çok rahatsız etti. Erdoğan’ın dış siyasetteki son hamleleri Obama için büyük bir jeopolitik hezimet anlamına geldi.
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Darbe girişiminin başlamasının ardından Erdoğan kameralar karşısına çıktı ve olanların Gülen’in
kalkışması olduğunu söyledi. Bu sayede zaten şüphelendiğimiz bu durumdan yani 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 başkanı
için yapmamış aksine kendi planladıkları Ukrayna darbesi ile Rusya ve AB’nin arasını açmaya yönelik
çalışmalarda bulunmuştu.
Washington yönetiminin küresel siyaseti kapsamında NATO’da Türkiye’ye çok ihtiyacı var; özellikle Orta Doğu’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 Öcalan’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 Forum’da etkin şekilde
görev aldığı biliniyor.195

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 tarumar edilecek.
Örgütün temellerinin atıldığı zamandan günümüze kadar güdümlü devlet adamlarımız tarafından sürekli kollanıp korunan bu Firavuni şebekenin gerçek bir ihanet çetesi olduğunu gören ilk
devlet adamımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Çevresini bile ikna etmekte zorlansa da Başbakanlığı
döneminde başlattığı mücadeleyi bir an bile duraksamadan Cumhurbaşkanlığı görevine geldikten
sonra da sürdürmeye devam etti. 14 Temmuz’da dahi onun FETÖ hakkında söylediklerini şaka ya da
abartı zannedenler, 15 Temmuz gecesi nasıl bir yapıyla karşı karşıya olduklarını şaşkınlıkla izlediler.
28 Şubat’ın 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
195 www.timeturk.com
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tehlikeyi bütün çıplaklığıyla görmüş, onun tek cümlesiyle ellerindeki bayraklarla tankların, topların
önüne dikilmişti. Sadece Erdoğan sevdalıları değil, kalbinde vatan sevdası olan 7’den 70’e herkes
onun etrafında kenetlendi. Bu millet o gece üzerlerine bomba yağdıran F-16’ları adeta elleriyle durdurdu. O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği siyasi liderlik, FETÖ adlı örgütün
bütün planlarını alt üst etti.
Aslında Fetullah Gülen, bu darbenin sinyallerini 17-25 Aralık girişiminin hemen peşinden vermişti. 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 yaşıyordu. 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 Gülen
bu sözcükleri özenle seçmişti. Bu onun dilinde Kur’ani bir çağrı değil, yaklaşan darbenin şifreleriydi.
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 yapılıp (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 tara- fından
‘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.196
İtirafçıların verdiği bilgilere göre Adil Öksüz, girişimden önce FETÖ imamları ile generaller, askeri
hakim ve savcılarla toplantılar yapıp darbe planını hazırladı. Öksüz’ün Çukurambar’daki bir evde
subaylarla darbe toplantıları yaptığı, Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk’ün de katıldığı bir
buluşmada planı tebliğ ettiği, İzmir‘de tutuklanan bir generalin ifadeleriyle ortaya çıkmıştı. İfadeye
göre, Adil Öksüz, Akın Öztürk, eski İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ömer Faruk Harmancık, eski Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğge- neral Mehmet Partigöç,
Ramazan Bayramı tatili süresince Ankara Çukurambar’da bir araya geldi.
Toplantılara, darbeye katılacak komutanlar teker teker çağrılarak görevleri tebliğ edildi. Dikkat
çekmemek için rahat kıyafetler giyen komutanlar, en az 2 araç değiştirip buluşma noktasına gitti ve
buralardan minibüslerle toplantının yapıldığı eve götürüldü. Her komutana darbede kendi ilinde
yapacakları anlatılırken, kimseye yazılı belge verilmedi.
Öksüz, bir yandan da FETÖ üyesi askeri hakim ve savcılarla üst düzey toplantılar yapıyor. Bu toplantılarda, Gülen’den aldığı talimatlar doğrultusunda hakim ve savcılara darbe sırasında yapacakları
görevleri bir bir anlatıyor.
Söz konusu toplantıda yer alanların sıkıyönetim mahkemeleri hazırlığı yaptığı, eski Genelkurmay
Adli Müşaviri Muharrem Köse’nin, darbeden sonra kurulacak sıkıyönetim mahkemelerinin başına
geçirilmesinin planlandığı öne sürüldü.
Öksüz’ün yaptığı toplantılarda ortaya çıkan taslağa, FETÖ üyesi generallerle son şekli veriliyor.
Her ilde darbede görev alacaklar isim isim belirlendikten sonra Öksüz, 11 Temmuz günü planın son
196 Gaziosmanpaşa’nın Vatan Nöbeti
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şeklini ABD’ye götürüyor. 13 Temmuz’da ABD’den döndüğünde Gülen tarafından kesin hale getirilmiş planı uygulamak için düğmeye basıyorlar.
İşgal girişimi 15 Temmuz 2016 akşamı saat 21.00’i az geçe özel televizyonların alt yazılarında
geçen, ‘askerler köprülerin trafiğini tek yönlü kesti’ cümleleriyle duyuruldu. İlk dakikalarda bir terör
saldırısı ihtimali akıllara geldiyse de çok geçmeden bir darbe kalkışmasıyla karşı karşıya olduğumuz
anlaşıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise bunun darbe değil, doğrudan bir iç savaş ve işgal girişimi
olduğu açığa çıktı. Günün bitimine bir saat kala televizyonlara görüntülü bağlanan Başbakan Binali
Yıldırım, hiyerarşi dışına çıkan bir grubun kalkışma içinde olduğunu açıklıyordu. Ondan çok kısa bir
süre sonra ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “FETÖ’nün darbeye yeltendiğini” açıklayacaktı.
Yeni gün başlarken televizyon kanallarına bağlanan Cumhurbaşkanı bunun bir işgal kalkışması
olduğunu söyledi ve milleti “Vatanınıza, devletinize sahip çıkmak için meydanlar çıkın, ben de aranıza katılmak için hareket ediyorum.” diyerek milleti meydanlarda direnişe çağırdı.
Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla birlikte bütün büyük kentlerin sokakları bir anda dolup taşmaya
başladı. Hemen her yer, özellikle de askeri tesislerin önü eli bayraklı insan selinden geçilmez hale
geldi. Bu çağrı ve bu çıkış kalkışılan işgal haraketinin başarısızlıkla sonuçlanmasını sağladı.

Dakika dakika tüm yaşananlar
İstanbul’da köprüler kapatıldı, vatandaşa ateş açıldı. Gece saat 22.20’den itibaren, Vatan Emniyet, AKOM, Çengelköy, Acıbadem Türk Telekom, İBB, Harbiye Orduevi, Atatürk Havalimanı, Cumhurbaşkanı’nın evinin bulunduğu bölge ve birçok yerde hainler vatandaşın üzerine ateş açtı. çok sayıda
eli bayraklı, silahsız ve sivil insan şehit edildi. Gece boyunca Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT, Gölbaşı Özel Harekat Merkezi’nde ve AK Parti Genel Merkezi’nde
çatışmalar yaşandı. TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı, vatandaşa ateş açıldı. Açılan
ateş sonucu onlarca sivil insan ve güvenlikçi şehit oldu. Anadolu Ajansı’nın aktardığı ilk bilgiye göre
“küçük bir grup” Genelkurmay Başkanlığı’nda darbe girişiminde bulundu. İlerleyen saatlerde darbecilerin küçük bir grup olmadığı, Türkiye’yi baştan başa kana bulayacak uluslararası bir organizasyonla karşı karşıya bulunulduğu anlaşıldı.
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23.06 — Başbakan Yıldırım: “Askerin içerisinde bir grubun kalkışması söz konusu. Bunun yapanlar en ağır bedeli ödeyecektir. Demokrasiye ve milli iradeye kalkışma var. Buna izin vermeyeceğiz.
Demokrasiden asla taviz verilmeyecek. Yapanlar en ağır bedeli ödeyecek. Bazı önemli binalara abluka gözlendi. Emniyet güçlerimiz harekete geçti. Misliyle karşılık verilecek.”
23.24 — Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi’nde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alevler yükseldi.
23.30 — Güvenilir kaynaklar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın askeri kalkışmada
bulunan bir grup asker tarafından rehin alındığını bildirdi.
23.42 — İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Cumhuriyet
Savcılığı’nın talimatı üzerine askeri kalkışmaya ilişkin soruşturma başlattı.
23.45 — Genelkurmay’da silah sesleri duyuldu. Bir helikopterden de dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı.
23.52 — Askeri kalkışmaya tepki gösteren vatandaşlar, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sokağa çıkmaya başladı.
23.56 — Güvenlik kaynakları: “Askeri kalkışma, ordu içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel
Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu bir grup subay tarafından yapılmaya çalışılmaktadır.”
00.01 — Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı’na hareket etti. İstanbul’da vatandaşların
havalimanı istikametine yoğun bir şekilde gittikleri gözlendi.
00.05 — Erzurum, Malatya, Trabzon, Rize, Bayburt, Bolu, Sakarya, Adana ve Konya başta olmak
üzere birçok il ve ilçede vatandaşlar, İstanbul ve Ankara’daki gibi askeri kalkışmaya karşı tepki göstermek amacıyla sokaklara çıktı.
00.07 — Cumhurbaşkanlığı kaynakları, İstanbul ve Ankara’daki askeri kalkışmaya ilişkin, TSK adına yapıldığı iddia edilen açıklamanın TSK tarafından yapılmadığına dikkati çekerek, “Korsan bildiridir.
Gerekli özenin gösterilmesini rica ederiz.” açıklamasını yaptı.
00.09 — Ankara Yenimahalle‘de bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kampüsüne askeri helikopterlerce ateş açılması üzerine MİT’in çevre güvenliğini sağlayan unsurlarca saldırıya silahla karşılık verildi.

00.13 — TRT’yi işgal eden kalkışmacı askerler, korsan darbe bildirisi okuttu.
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00.30 — Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı kalkışmaya ilişkin, “Ben şu anda ülkemin cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık net söylüyorum, kurucusu olduğum partinin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum
ve şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız ve bu kalkışmayı yapanlara gereken
dersi orada vereceğiz.” dedi.
00.35 — Küçükçekmece Başsavcısı Ali Doğan, kalkışmacı askerlerle ilgili soruşturma başlattı ve
askerlerin görüldükleri yerde tutuklanacaklarını bildirdi.
00.35 — Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde silah sesleri duyuldu. Askeri helikopterlerden ateş açıldığı gözlendi. Ayrıca çok sayıda vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
istikametine gittikleri görüldü.
00.50 — Cumhurbaşkanı Erdoğan halka meydanlarda toplanma çağrısı yaptı. CNN Türk yayınına
Skype bağlantısıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan darbe girişiminin TSK’de emir-komuta zinciri çiğnenerek yapıldığını söyledi. Erdoğan, “Milletin üstüne gelmenin bedelini ağır ödeyecekler. Meydanlarda, havaalanlarında toplanalım. Zaten bu ülkede cumhrubaşkanı olarak bu cumhurun başıyım ve başkomutanım aynı zamanda. Gereği neyse bunun gereği neyse yapılacaktır.
Milletime çağrı yapıyorum meydanlara gelin ve meydanlarda bunlara gereken cevabı verin.
Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır.”
Anadolu Ajansı, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Genelkurmay Başkanlığı’nda rehin alındığını bildirdi. Ancak Erdoğan bu bilgiyi teyit etmediğini ifade etti. Ajanslar, bir grup askeri personelin
Ankara’da TRT binasının girişini kontrol ettiğini duyurdu.
00.57 — TRT’de yayımlanan korsan bildirinin ardından TÜRKSAT tarafından televizyon yayınının
kesilmesi üzerine, askeri kalkışmada bulunan saldırganlar, TÜRKSAT’ın Gölbaşı’ndaki tesislerine askeri helikopterlerle saldırdı. Kampüste çok sayıda sivil de vardı.
01.07 — Türkiye’de sosyal medyaya giriş kısıtlandı. Reuters’a göre Twitter, Youtube ve Facebook‘a giriş bloke edildi. Haberde, “Turkey Blocks adlı, internet kesintilerini gözlemleyen bir grup ve
küresel ölçekte internet performansı ve trafiğini izleyen Dyn, Türkiye’de sosyal medyaya erişimin zor
ya da imkansız olduğunu bildirdi.” denildi.

01.11 — Abdullah Gül: “Herkesin demokrasiye sahip çıkması günüdür.”
01.11 — AA: Halk meydanlarda: Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Milletime çağrı yapıyorum meydanlara gelin ve meydanlarda bunlara gereken cevabı verin!” sözlerini tekrar paylaştı.
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01.19 — 1. Ordu Komutanı Orgenaral Ümit Dündar: “Bu olaylar meydana geldiği andan itibaren
Sayın Vali’mizle bir araya gelip İstanbul üzerine yoğunlaştık. Buradaki problemi çözmek için çalışıyoruz. Birinci Ordu Komutanlığı içinde küçük bir grubu temsil ediyorlar. Endişe edecek bir durum
yok, bunlara katılmayan ve şu anda emir komuta zinciri içinde olan diğer birliklerle birlikte gerekli
tedbirleri alıyoruz.”
Bu gelişmelerden kısa süre sonra Binali Yıldırım yaptığı açıklamada “Bu grupların kim olduğu,
hangi amaçla hareket ettiklerini kısa sürede anlayacağız. Milletimiz rahat olsun, asla ve asla yasa
dışı, demokrasiyi kesintiye uğratacak faaliyetlere müsamaha göstermeyeceğiz. Güvenlik güçlerimiz
harekete geçmiştir, gereği yapılacaktır.” dedi.
Kısa süre sonra TSK tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada ordunun yönetime el koyduğu
belirtildi: “Anayasal düzeninin, demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin tekrar temin ve tesisi;
ülkede hukukun üstünlüğünün yeniden hakim kılınması; bozulan asayiş düzeninin tekrar sağlanması;
maksadıyla ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. Tüm uluslararası anlaşmalarımız ve taahhütlerimiz geçerliliğini korumaktadır. Tüm dünya ülkeleri ile iyi ilişkilerimizin devam edeceğini temenni
ederiz.”
TRT’de de canlı yayında TRT spikeri tarafından uzun bir açıklama okundu. Açıklamada özetle
şu ifadelere yer verildi: “Tüm yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir. İkinci bir emre kadar sokağa çıkma
yasağı uygulanacaktır. Hiçbir vatandaşımızın zarar görmnesine müsaade edilmeyecektir. Çagdaş, demokratik anasayal düzen gelene kadar Yurta Sulh Konseyi her türlü tedbiri alacaktır.”
01.26 — Reuters’a konuşan bir üst düzey yetkili: “Yönetime sadık güçler hükümeti devirmeye
çalışanlar üzerinde kontrolü sağladı. Darbe yapmaya çalışanlar sokakları ele geçiremedi. Güvenlik
güçleri Ankara ve İstanbul’da hala bazı zorluklarla karşı karşıya. İstikrarsızlığın bir 24 saat daha süreceğine ancak kontrol altına alınacağına inanıyorum.”
01.27 — İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Twitter’daki mesajında “Türkiye’de yaşanan
olaylardan çok kaygılıyız. Büyükelçiliğimiz durumu yakından izliyor. İngiliz vatandaşları Dışişleri Bakanlığı‘nın internet sitesindeki tavsiyeleri yakından izlesin.” dedi.
01.31 — Abdullah Gül: “Bu yanlıştan dönün. Buna kalkışan askerlere şunu söylemek isterim.
Onlara 7 sene başkomutanlık yaptım. Emir komuta zinciri altında bir talimat yok. Genelkurmay’ın
talimatı yok. Ordu komutanının talimatı yok. Bu yanlıştan bir an önce dönün. Askerle polisin karşı
karşıya gelmesi asla düşünülemez. TSK’nin başına yapılan bu olay asla unutulmaz. Yanlış içerisinde
olanlar bu yanlışlarından vazgeçsinler. Millet ve halkla karşı karşıya gelmesinler. Türkiye kaosa girmesin. Herkesin farklılıklarını bir yana koyup demokrasiye sahip çıkacağına inancım tam.”
01.38 — Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, darbe girişiminde bulunan
grubun bazı tankları ele geçirip yolları kesmeye çalıştığını, ancak büyük ölçüde amaçlarına ulaşamadıklarını söyledi. Yetkili ayrıca ortaya çıkan güvenlik sorununun gelecek 24 saat boyunca devam
edebileceğini de ifade etti.
01.43 — Kılıçdaroğlu: “Bu ülke darbelerden çok çekmiştir. Aynı sıkıntıların yeniden yaşanmasını
istemiyoruz. Cumhuriyet’e ve demokrasimize sahip çıkıyor; inancımızı eksiksiz bir şekilde koruyoruz.
Herkes çok iyi bilmeli ki Cumhuriyet Halk Partisi, Parlamenter demokrasimizin vazgeçilmezi olan
yurttaşlarımızın özgür iradesine bağlıdır.”
01.49 — HDP: “HDP, her koşulda ve ilkesel olarak her tür darbeye karşıdır. Demokratik siyasete
sahip çıkmak dışında bir yol yoktur. Türkiye’nin acilen çoğulcu ve özgürlükçü bir demokrasiye, iç ve
dış barışa evrensel demokratik değerlere ve sözleşmelere uyum ihtiyacı vardır. Türkiye’nin içinden
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geçtiği bu zorlu ve kritik dönemde, gerekçesi ne olursa olsun hiç kimse kendini halkın iradesi yerine
koymamalıdır.”
01.50 — Darbe girişimine soruşturma: İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimine karşı soruşturma başlattı. Savcılık açıklamasında, darbe girişimini gerçekleştiren askerlerin
görüldükleri yerde tutuklanacakları ifade edildi.
01.54 — AP: “Asker, sivillerin üzerine ateş açtı.” Associated Press haber ajansı, bir grup askerin
kapattığı Boğaziçi Köprüsü’ne yürüyen kalabalık sivil grubuna askerlerin ateş açtığını aktarıyor.
01.57 — Kremlin yönetimi “Türkiye’de yaşanan olaylardan çok kaygılı olduklarını” açıkladı ve
Türkiye’deki Rus vatandaşlarının ilk fırsatta ülkelerine dönebilmesine yardım etmeleri için yetkililere
talimat verildiğini belirtti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin‘in durumdan sürekli haberdar edildiğini söyledi. Peskov, olayların çok hızlı geliştiğini, henüz neler olduğunu
anlayamadıklarını ancak Rusya‘nın kaygılı olduğunu ve Türkiye’nin istikrar ve düzen yoluna girdiğini
görmek istediklerini vurguladı. Peskov ayrıca Türkiye’de kim iktidara gelirse gelsin Rus vatandaşlarının güvenliğini sağlama görevini üstlenmeleri gerektiğini kaydetti.
02.00 — TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, “Demokrasiye hiçbir müdahale kabul edilemez,
tüm kesimler ve kurumlar olarak demokrasimize ve demokratik kurumlarımıza sahip çıkmalıyız.”
ifadelerine yer verildi.
02.02 — TBMM Başkanı Kahraman: “Talihsiz bir hareketle karşı karşıyayız ama demokrasimiz
güçlü. Halkımız milletimiz demokrasiye sahip çıkıyor. Milletvekillerimizin tamamını Meclis’e çağırdık.
Üzüntü verici olmakla beraber biz yolumuza devam ediyoruz.”
02.04 — Meclis’te olağanüstü toplantı çağrısı: TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis’i saat
14.00’te olağanüstü toplantıya çağırdı.
02.06 — Anayasa Mahkemesi: “Anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddediyoruz. Demokratik hukuk devletinin yanında olduğumuzun aziz milletimizce bilinmesini istiyoruz.’
02.06 — Avrupa Birliği dönem başkanı Slovakya, Türkiye’de yaşanan gelişmeler çerçevesinde
AB’yi olağanüstü gündemle toplantıya çağırdı.
02.09 — DHA ve AA: Darbe girişiminde Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan
saldırı sonucu 17 polis hayatını kaybetti.
02.12 — Beyaz Saray: “Başkan Barack Obama Türkiye’deki olayları Dışişleri Bakanı John Kerry‘le
görüştü ve seçilmiş Türk hükümetini destekleme konusunda görüş birliğine vardılar.”
02.23 — DHA: Doğan Haber Ajansı (DHA) İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kontrol
eden askerlerin havaya yoğun ateş açtığı haberini geçti.
00.50 — sıralarında kalabalık bir grubun köprüyü geçmeye çalıştığı, askerinse kalabalığı engellemek için silah namlularını yukarı çevirerek ateş açtığı aktarılıyor.
02.29 — Necdet Özel: “Kuvvet komutanları rehin alındı. Son derece üzücü, çirkin, kabul edilemez, kaygı verici, düşündürücü, talihsiz bir gece yaşadığımızı düşünüyorum. TSK demokratik düzenin
korunması konusunda her zaman duyarlı olmuştur, milli iradeye saygılı olmuştur. TSK mensupları ettikleri yemini her zaman hatırlamalılar. Yasal düzen içinde hareket etmeliler. Komutanlarından emir
ve talimat almalılar. Kanunsuz işlere tevessül etmelerini tasvip etmiyorum. Milli bir ordudur. Bu işten
vazgeçin, sizleri aklı selime davet ediyorum. Komutan arkadaşlarımın rehin alınmasını asla kabul
etmiyorum. Son derece kaygı duyuyorum.”
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Ankara’da darbe girişimcilerinin kullandığı helikopter düşürüldü. Başta Anadolu Ajansı olmak
üzere Türk medyasında darbe girişimcilerinin kullandığı bir helikopterin F-16’lar tarafından düşürüldüğü bildirildi.
02.31 — Emniyet Genel Müdürlüğü’nden halka “Sokağa çıkın!” çağrısı yapıldı.
02.33 — CNN Türk yayınına katılan Milli İstihbarat Teşkilatı Basın Müşaviri Nuh Yılmaz “Darbe
püskürtüldü.” dedi. Yılmaz CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada “Darbe püskürtüldü, yer yer
bazı direnişler oluyor. Halk bu grupların üzerine yürüyor. Bu girişimde bulunanların hepsi vatana
ihanetten yargılanacak. Şu anda her hangi bir sıkıntı yok.” dedi.
02.39 — AA: TBBM’ye ateş açıldı: Anadolu Ajansı darbe girişiminin kontrolündeki helikopterlerden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ateş açıldığını duyurdu. CNN Türk televizyonu bazı polis memurlarıyla Meclis görevlilerinin yaralandığını bildiriyor.
02.54 —“Halk tankların üzerine tırmandı.” haberleri artmaya başladı.
03.18 — Bahçeli: “Hiçbir kalkışma girişimi kabul edilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti olağanüstü
ve gayrimeşru bir durumla karşı karşıyadır. Türk Silahlı Kuvvetleri içinden bir grubun askeri müdahalede bulunmak, yönetimi devralmak istediği iddia edilmektedir. Türk milleti her seferinde darbelerin
yıkım ve acı sonuçlarına muhatap kalmıştır. Şu anda ülkemiz kriz ve belirsizlik sarmalının dibindedir.
Demokrasiyi askıya alma, millet iradesini yok sayma teşebbüsünün ülkemize yapılacak büyük bir
hata olacağı açık ve meydandadır. Askeri darbe teşebbüsünde bulunanların derhal hukuka teslim
olmaları en samimi beklentim ve tavsiyemdir.”
03.18 — NATO: Türkiye’nin demokratik kurumlarına saygı gösterilmeli: NATO Genel Sekreteri
Jens Stontenberg Türkiye’deki demokratik kurumlara saygı gösterilmesi çağrısı yaptı. Stontenberg
açıklamasında “İtidal, sükunet ve Türkiye’nin demokratik kurumlarına ve anayasasına tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyorum.” dedi.
03.19 — Başbakan Yıldırım: “Darbe teşebbüsünde kullanılan uçaklar füzeyle vurulacak. Ankara
semalarında, MİT’in üzerinde, Meclis’in üzerinde, Cumhurbaşkanlığı’nın, Başbakanlığın üzerinde,
kritik bölgelerin üzerinde uçuş yapan her türlü askeri helikopter ve uçak füzeyle indirilecektir. Bu
çılgın kalkışmayı yapanların yol yakınken dönmelerini istiyorum. Daha fazla masum insan zarar görmeden derhal bu sevdadan vazgeçmelerini istiyorum. Olur ki ileride bu davranışları onların suçunu
bir nebze olsun hafifletebilir. Bu andan itibaren, havadan karaya her türlü atışlara karşılık verilecektir.
Bütün ordu komutanlarımız görevinin başındadır. Alt kademe komutasındaki komutanlar görevinin
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başındadır. Milletimiz bu belayı def etmek için kendini ortaya koymuştur. Biz de görevimizin başındayız. İnşallah bu belayı da def edeceğiz. Milletimiz rahat olsun.”
03.37 — CHP Milletvekili Murat Emir BBC Türkçe’ye, Meclis’teki patlamayı anlattı: “Çok şiddetli
bir patlama oldu. Koltuklar sarsıldı. Bir duman hissettik. Hatta cam kırığı sesleri duyuldu. Ama biz
şu an milletvekilleri olarak sığınağa geçtik. Genel Kuruldaki milletvekillerin hemen hemen tamamı
burada. 100’e yakın milletvekili var. Hiçbir milletvekiline hiçbir şey olmadı. Sadece o patlamada toz
duman genel kurulu kaplamıştı ve büyük bir şiddetle Genel Kurul’da hissedildi. Genel Kurul’a ait
bazı camlar da kırıldı. Ama kimsenin yaralandığını görmedim ben. Yukarıda bir helikopter olduğu
ve helikopter ile savaşıldığı yönünde bir bilgi geldi. Durumu değerlendirmemiz olanaksız. Orada ne
olduğunu siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Ne tür güvenlik önlemleri alınıyor bilmiyorum ama şu
anda güvendeyiz.”
03.38 — AK Parti reklam kampanyalarını yürüten Erol Olçok ve oğlu şehit oldu.
03.43 — Asker CNN Türk yayınını kesti. Doğan Medya Center’a giren askerler, CNN Türk stüdyolarına ve rejiye müdahale etti. Spiker Başak Şengül canlı yayın yaparken stüdyoya da giren askerler
yayını kesti. Hürriyet gazetesinin internet sitesinde binaya giren bir üstteğmenin “Ateş etmekten
çekinmeyin!” diye bağırdığını aktardı ve askerlerin tüm katları dolaştığını söyledi.
03.59 — İran: Türk halkının cesur demokrasi savunması: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter
hesabından paylaştığı mesajda “Türk halkının cesur demokrasi savunması ve seçilmiş hükümetlerine
karşı darbelerin bölgemizde yeri olmadığını, başarısızlığa mahkum olduğunu kanıtlıyor.” dedi.
03.59 — CNN Türk yayınına askerlerden müdahale: CNN Türk Editörü Alpaslan Akkuş binadaki
durumu twitter mesajıyla aktardı.
04.01 — BM: “Herhangi bir devletin işlerine ordunun müdahalesi kabul edilemez.”
04.07 — Erdoğan Atatürk Havalimanı’nda ilk açıklamasını yaptı: “Milletin üzerinde hiçbir güç
yoktur.” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı’nda kendisini karşılayan kalabalığa bir konuşma yaptı. Bir darbe girişiminin yapıldığını söyleyen Erdoğan: “Milletin üzerinde hiçbir
güç yoktur.” dedi. Erdoğan, darbe girişiminde bulunanların hangi kurumdan olurlarsa olsunlar gerekli yanıtı alacaklarını ifade etti.
04.16 — DHA: Haydarpaşa Numune’de ölü ve yaralılar var: Doğan Haber Ajansı, Haydarpaşa
Numune Hastanesi’ne gece yarısı saat 02.30’a kadar 6 sivil, çok sayıda yaralı getirildiğini söyledi ve
100’e yakın yaralıdan bazılarının durumunun ciddi olduğunu aktardı.
04.26 — Genelkurmay’ın sitesinde yeni açıklama: Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde TSK 03.10’da yeni bir basın açıklaması yayımlandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Türk Silahlı
Kuvvetleri; Anayasal düzeninin, demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin tekrar temin ve tesisi;
ülkede hukukun üstünlüğünün yeniden hakim kılınması; bozulan asayiş düzeninin tekrar sağlanması;
maksadıyla ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. Tüm uluslararası anlaşmalarımız ve taahhütlerimiz geçerliliğini korumaktadır. Tüm dünya ülkeleri ile iyi ilişkilerimizin devam edeceğini temenni
ederiz.”
04.37 — Erdoğan “Bu bir ayaklanma, ihanet, vatana ihanet hareketidir. Bunun bedelini çok ağır
ödeyecekler. Her olanda bir hayır vardır. Bu hareket Allah’ın büyük bir lütfu, çünkü bu Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin temizlenmesine vesile olacaktır. 40 yıllık bir sürede orduda da poliste de diğer kurumlarda da kendisine yer bulmuş ve bugünlere kadar gelmişlerdir. Ağustos başında Yüksek Askeri Şura
var. Bunun öncesinde böyle bir adımın atılması manidardır. Birileri ne olacağını çok iyi biliyordu.
Onun için bu adımı attılar.”
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05.02 — AA: “Sokağa çıkan kalabalıklar askerlere müdahale etti.”
05.02 — Cumhurbaşkanlığı: “Tehlike henüz geçmiş değil. Millet sokaklarda olduğu ve vatanına
sahip çıktığı müddetçe darbeci hainler bu aziz millete diz çöktürtemeyecek.”
05.16 — Yıldırım: “130’un üzerinde çeşitli rütbelerden gözaltılar var. Ankara ve Balıkesir üslerinde isyancı unsurlar var. Eskişehir‘deki hava komutanlığına talimat verdim. Silah yüklü olarak
kalkıp gereğini yapacaklar. Silahlı Kuvvetler içindeki bir çetenin yaptığı bir iştir. Silahlı Kuvvetlerin

tamamını dışlamak doğru olmaz. Silahlı Kuvvetlerin komuta kademelerinin bir çoğu görevlerindedir.
Bu isyancılar, bu çeteler ele geçirilip, gereği yapılıyor. Ancak maalesef helikopterlerle uçaklarla gelişigüzel ateş eden bir kaç unsur var. Hava savunma komutanımız gereken talimatları aldılar. Milletten
özellikle istirham ediyorum meydanları boş bırakmasınlar. Demokrasimize zarar vermeye çalışanlar
bir kez daha hüsranla karşılaşacaklar. Şüphesiz bir yerden emir ve talimat aldıkları doğrudur. Bunu
hangi üsten yapıyorlar bu konuda tam kesin bilgiler elimize gelmeden bir şey söyleyemeyiz. 130’un
üzerinde gözaltı var çeşitli rütbelerde. Darbeci taraftan general düzeyinde öldürüldüğü söylenen var.
Milletin parasıyla alınan silahlarla gözlerini kırpmadan savunmasız insanlara ateş ettiler. Bunlar en
azılı terör örgütünden daha tehlikeli bir yapı.”
05.24 — THY: “İstanbul’da uçuşlar normale dönüyor. İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki operasyonlarımız normale dönmüş olup, Türk Hava Yolları olarak tüm uçuşlarımızın saat 06.00 itibarıyla
icra edilmesi planlanmaktadır.”
05.27 — Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler
05.34 — Savcılık: Ankara Gölbaşı Savcılığı, kentte darbe girişimi sonrası çıkan çatışmalarda 42
kişinin öldüğünü açıkladı.
06.11 — Başbakan Yıldırım’dan milletvekillerine çağrı: Başbakan Binali Yıldırım bugün öğle saatlerinde bütün milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı.
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06.17 — TBMM’ye yapılan saldırı büyük hasara neden oldu. MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi
Ersoy Twitter hesabından TBMM’ye gece boyunca yapılan saldırıların neden olduğu hasara dair görüntüleri paylaştı.
06.23 – Cumhurbaşkanlığı: “Hainlere vatanımızı teslim etmeyelim. Başkomutanımız ‘Evlerinize
dönün’ diyene kadar sokakları terk etmeyelim. Hainlere vatanımızı teslim etmeyelim.
06.26 – Beştepe çevresinden dumanlar yükseliyor: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinden dumanlar yükseliyor, bölgeyi uçakların bombaladığı bildiriliyor.
06.42 – İstanbul‘da Boğaz Köprüsü’ndeki askerler teslim oldu.
06.45 – Erdoğan: “Ankara’da küçük bir sıkıntı var, o da aşılacak. 17 - 25 Aralık’tan sonra bunların
ne olduğu dün akşamki eylemleriyle tam manasıyla ortaya çıkmıştır. Görüldüğü gibi terör eyleminin
örneklerini tam anlamıyla verdiler. Bu milletin fakir fukarının imkanlarıyla paralarıyla alınan silahları
bu millete yöneltecek kadar alçaldılar. Şu anda bu milletin kendi iradesiyle işbaşına getirdiği hükümek görevdedir. Yüzde 52’yle işbaşına getirdiği cumhurbaşkanı görevdedir. Dik duracağız asla bunlara prim vermeyeceğiz. Pensilvanya’ya da sesleniyorum. Bu ümmete, bu millete yaptığın ihanet yeter.
Eğer sıkıysa memleketine dön. Oradan bu ülkeyi karıştırmaya gücün yetmeyecek. Ankara’da bir ufak
sıkıntı var inşallah Ankara’da da bu sıkıntı aşılacak. Durum normalleşene kadar ayrılmak yok.”
06.51 – Genelkurmay Başkanlığı‘na vekaleten atama: Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay
Başkanlığı’na vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın atandığını açıkladı.
06.58 – Ankara’da kritik yollar kapatıldı: Başkent Ankara’da, Çankaya Köşkü ve Başbakanlık Resmi Konutu’na çıkan tüm yollar kapatıldı.
07.11 – Bozdağ: 336 kişi gözaltında: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ CNN Türk Televizyonu’na yaptığı açıklamada, darbe girişimi sonrası 336 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Bozdağ, “Herkes yargı
önünde hesap verecek.” dedi.
07.46 – Anadolu Ajansı: TSK mensubu 754 kişi gözaltında. Darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturmalarda, Türkiye genelinde 754 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun gözaltına alındığı bildirildi.
08.23 – İçişleri Bakanlığı 29 albay ve 5 generali görevden aldı.
08.28 – Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar kurtarıldı. Ankara’nın 35 kilometre ku- zeybatısındaki Akıncılar Üssü’ne düzenlenen bir operasyonla kurtarılan Akar güvenli bir yere götürüldü.
08.37 – Lekesiz: Jandarma Genel Komutanlığı’nda 16 isyancı asker öldürüldü: Emniyet Genel
Müdürü Celalettin Lekesiz: “Ankara’da Beştepe’deki Jandarma Genel Komutanlığı bu asilerin, isyancıların kontrolüne geçmişti. Buradan Türkiye’deki 81 ilin jandarmasını sevk ve idare edip darbe çabası içindeydiler. Etrafları sarıldı. Akşamdan beri orada çatışma devam ediyor. Hemen hemen sonuçlanmak üzere. Şu ana kadar orada darbe girişiminde bulunan asi askerlerin 16 tanesi ölü ele geçirildi.
250’ye yakını gözaltına alındı. Çatışma devam ediyor, sonuçlanmak üzere.”
09.24 – AK Parti’li Müezzinoğlu: İdam cezasını masaya getireceğiz: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Tvnet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Darbecilere idam cezası verilmesini masaya getireceğiz.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın
konuşması sırasında bazı vatandaşlar ‘İdam geri gelsin!” sloganı atmışlardı.
09.26 – Başdanışman Mustafa Varank’ın ağabeyi şehit oldu: Cumhurbaşkanı’na en yakın isimlerden biri olan Mustafa Varank’ın ağabeyi İlhan Varank’ın dün gece öldürüldüğü bilgisini
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Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan geçti.
09.24 – Boğaziçi Köprüsü’nde TOMA‘dan halka tazyikli su sıkıldı. DHA, burayı tutan askerlerin
gece halkın üzerine ateş açtığını ve AK Parti’nin reklam kampanyalarının mimarı Erol Olçok ile 16
yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini, ayrıca yaralananlar olduğunu bildirmişti.
09.56 – Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette trafiğe açıldı.
1563 TSK mensubu gözaltında: Adalet Bakanlığı, 1563 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Kahraman üç partinin genel başkanlarının Genel Kurul’da konuşma yapacaklarını söyledi. Kahraman, “Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile telefonla görüştüm. Üç genel başkan da
saat 14.00’de olağanüstü toplanacak olan TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yapacaklar.” dedi.
10.07 – Genelkurmay Başkanlığı’ndan çıkan 700’e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu.
Genelkurmay Başkanlığı’nın Necatibey Caddesi’nden teslim olmaya başlayan er ve erbaşlara
su ve sigara götüren vatandaşlar, teslim oldukları takdirde zarar görmeyecekleri yönünde telkinde
bulundu.
10.13 – Adli tatil iptal edildi: Silahlı terör örgütünün darbe girişimi nedeniyle çıkan olayların
ardından, HSYK tarafından ülke genelindeki tüm hakim ve savcılardan izinli olanların derhal görevlerine başlamaları ve adli tatilin iptaline karar verildi.
10.15 – Darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında, Bingöl 49. Komando Tugay
Komutanı Tuğgeneral Yunus Kotaman ile Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer gözaltına alındı.
10.16 – Çeşitli kurumlarda üst düzey görevlerde bulunan ve FETÖ üyesi olduğu tespit edilen
kişilerin yurt dışına kaçacakları bilgisi üzerine sınır kapılarında alarm verildi.
10.28 – Kuleli Askeri Lisesi’nden 80 öğrencinin darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Lise çevresinde hareketlilik devam ederken, içeride sadece rütbeli askerlerin
bulunduğu öğrenildi.
10.34 – Genelkurmay Başkanlığı içinde darbeye katılmadığı için elleri bağlı olarak odalar içinde
kilitli tutulan subay ve astsubaylar, sabah saatlerinde tahliye edildi. Aralarında tankçı subay ve astsubayların da bulunduğu bir grup rütbeli asker ve erbaş da teslim oldu.
10.34 – İki general vatana ihanetten yargılanacak: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura Üyesi Orgeneral
Akın Öztürk ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Destek Eğitim
Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında, vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı.
10.45 – Cumhurbaşkanlığı: “Her an yeni bir hareketlenme olabilir. Bu kalkışma hangi aşamaya
gelirse gelsin, bu akşam sokaklara sahip çıkmaya devam etmeliyiz. Zira her an yeni bir hareketlenme
olabilir.”197
11.01 – Genelkurmay Başkanı Vekili Orgeneral Ümit Dündar, “Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız ve TBMM, TSK ile tam bir dayanışma içinde demokrasinin ve hukukun yanında yer
197 http://www.gazetevatan.com/turkiye-de-sskeri-darbe-girisimi-iste-dakika-dakika-tum-yasananl-967359-gundem/
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alarak bu darbe girişimini önlemiştir.” dedi.
12.10 – İstanbul’u da kapsayan Marmara Bölgesi üzerindeki hava sahası görerek uçuş yapan
tüm sivil hava araçlarının uçuşlarına kapatıldı.
12.11 – Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, rehin alındığı bildirilen Donanma Komutanı Veysel Kösele ile irtibat kurulduğunu söyledi.
12.15 – Darbeye girişen grubun Hava Kuvvetleri Komutanı’nı katıldığı düğünden kaçırdığı ortaya çıktı.
13.15 – MİT: Akıncı Üssü ve Kara Havacılık’ta operasyonlar sürüyor.
13.20 – THY uçuşlarının 14.30’dan itibaren kademeli olarak normale döneceği açıklandı.
13.21 – MİT: Sistematik operasyon bitti, nokta operasyonuna geçtik, 1-2 saate biter.
13.30 – Darbeye girişen isimlerden bazıları helikopterle Yunanistan’a kaçtı. 14:25 - 2 bin 475
hakim HSYK tarafından açığa alındı...
15.02 - Operasyon Danıştay’a sıçradı...
15.25 – Gözaltına alınan asker sayısı artıyor. Kalkışmaya destek için yola çıkan 467 Kara Harp
Okulu öğrencisi, 20 subay gözaltına alındı.
15.40– ABD Büyükelçiliği, Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik bir güvenlik uyarısı yayınlaya- rak
mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını istedi.
17.00 — Meclis Genel Kurulu, Başkan İsmail Kahraman’ın başkanlığında ve 4 partinin katılımıyla
olağanüstü toplandı.
17.25 — Genel Kurul’a seslenen Başbakan Binali Yıldırım, “Bugün AK Parti’nin, CHP’nin, MHP’nin,
HDP‘nin ve tüm partilerin darbeye karşı çıktıkları bir gündür. Bugün bir milattır. İnanıyorum ki yeni
bir sürecin de başlangıcıdır.” dedi.
18.10 — Soruşturma kapsamında, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile 2. Ordu Kurmay
Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun gözaltına alındı.
18.15 — Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Ankara’nın Kazan ilçesindeki
Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gözaltına alındı. Burada bulunan diğer askerlerin de silahlarını bırakarak teslim oldukları öğrenildi.
18.55 — Anayasa Mahkemesi üyesi Alparslan Altan gözaltına alındı.
19.15 — 3’ncü Kolordu Komutanı Orgeneral Erdal Öztürk gözaltına alındı.
20.00 — Darbecilerin rehin aldığı Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi’nin de kurtarıldığı
bildirildi.
20.15 — FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Çukurca 2. Hudut Tugay
Komutanı Tuğgeneral Cihat Erdoğan, ilçede görevli Kayseri Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral
Aydoğan Aydın, 2. Hudut Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Osman Akman gözaltına
alındı.
21.35 — Darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından yapılan çalışmalarda gözaltına alınan Albay Erhan Baltacıoğlu tutuklanırken, Kayseri polisi Tuğgeneral Cemal Akyıldız’ın İstanbul’da yakalanmasını sağladı.

236

Batının  keskin kılıcı: Doğudan gelen sözde molla

BBC’de darbe gecesi
Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Gazeteci Göksel Bozkurt’un İngiliz yayın grubu BBC
için yaptığı değerlendirmeler kurumun Türkçe yayınlarında 17 Temmuz 2016 tarihinde yer aldı. Göksel Bozkurt’un BBC’de yayınlanan değerlendirmeleri:
Ankara’da yavaş yavaş kara bulutlar dağılıyor, darbe girişiminin perde arkası aralanıyor. O anlardan ilginç öyküler ve iktidarın yeni dönem adımlarına gelmeden ilk izlenim sokaktan…
Şok geceden sonra başkentte hayat yavaş yavaş normale dönüyor.
Sarsıcı 24 saatin yarattığı ağır travmayı atlatmış görünen insanların yüzlerindeki endişe ve korku
izleri yerini acı bir tebessüme, ‘Oh’ dedirten rahatlamaya bırakmış.
Sokağa çıkıyorlar, alışveriş yapıyorlar, gereksinimlerini gideriyorlar. Kapıda, markette, manavda
karşılaşan kadınlı erkekli gruplar birbirlerine o geceyi, hislerini, panik anlarını anlatıyor; duygularını
paylaşıyorlar. Darbe girişimiyle ilgili 6 bin kişi gözaltında.
Caddeler, sokaklar hareketli. Kamu görevlileri darbe girişimi sonrasının kentte yol açtığı hasarın
izlerini silmeye çalışıyor. Terkedilen tanklar, zırhlı araçlar, şarapnel parçaları, ezilen otomobiller kaldırılıyor.
Meclis’in olağanüstü toplantısında verilen birlik beraberlik görüntüsü, liderlerin çağrıları, cuntacıların tutuklanmasına ilişkin haberler normalleşme sürecini hızlandırmış görünüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve devlet kurumlarının sokağa daveti halkta karşılık
buluyor.
Bayraklarıyla Kızılay’a gelenler sloganlar atıyor. Havai fişekler atılıyor, marşlar söyleniyor. “İdam
isteriz!” sloganları meydanı inletiyor.
Başbakan Yıldırım birkaç saat önce “Darbe girişimi bitti, nokta!” dedi ama iktidar sözcüleri ikinci
günün ardından sokak çağrılarını sürdürüyor.
Halktan ısrarla sokakları boş bırakmamalarını istiyorlar. Hâlâ camilerden sela okunuyor, Erdoğan’ın çağrısı duyuruluyor.
Halkı meydanlarda tutma ısrarının gerekçesi ‘Mısır deneyimi’ olarak açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul’da katıldığı cenaze töreninde “Bu hafta çok kritik.” diyor. Erdoğan, meydanlardan yükselen “İdam isteriz” talebine de pozitif bir yaklaşım sergiliyor ve önümüzdeki günlerin
gündemi olabilecek şu cümleleri kuruyor: “Dün de ifade ettim, demokrasilerde halkın talebi bir kenara konulamaz. Bu, sizlerin bir hakkıdır. Bu hakkın özellikle anayasal olarak gerekli olan mercilerde
değerlendirmesi yapılır ve kararı verilir.”

Genelkurmay’da o gece
Kuşku bulutları dağılırken o geceye ilişkin ‘şoke’ edici ayrıntılar da gün yüzüne çıkmaya başladı.
Hayli ilginç bilgiler aktarılıyor, önemli tanıklıklar, gözlemler paylaşılıyor.
15 Temmuz günü ve gecesi Genelkurmay Başkanlığı’nda neler yaşandı? Komutanlar nasıl rehin
alındı? Darbeci Özel Kuvvetler düğünü nasıl bastı? Sahil güvenlik botu ile kaçan komutan kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlılık bildiren ve acilen İstanbul’a gelmesini isteyen hangi komutan?
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Genelkurmay Başkanlığı ile başlayalım. Saatler 18.00’i gösteriyor.
Genelkurmay Başkanı Akar, ofisinde çalışıyor. Akar’ın ofisine gelen ‘cuntacı subaylar’, girişimden
bahsediyor, ‘darbe bildirisini’ imzalamasını istiyor. Akar, bunun yanlışlığını anlatıp karşı çıkıyor.
“İmza atarsanız hayati tehlikeniz olmaz.” tehtidi ile bir süre düşünmesi öneriliyor. Akar direnmeyi seçince fiziki müdahale ile karşılaşıyor. Bir subay başına silah dayıyor, bir diğeri boğazını sıkıyor.
Boynunda morluk oluşuyor. Akar o sahneyi, Meclis’te bir araya geldiği liderlere özetle şöyle anlatıyor:
“Yakın çalışma arkadaşlarım, emir subayım ve özel kalemim beni gözaltına almaya çalıştı.
Bana silah doğrulttular. Karşı koydum, arbede oldu…”
Akar sabaha karşı Skorsky ile makamından alınarak Akıncı Üssü’ne naklediliyor, bir odaya hapsediliyor. Yemek, su, tuvalet gereksinimi karşılanmıyor.
Düğünde rehin alınan komutan
Darbeci askerler eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ve Jandarma Genel
Komutanı Galip Mendi’yi Ankara’da rehin alınıp, Akıncılar Üssü’ne götürüyor. Komutanlar ayrı odalara hapsediliyor.
Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın rehin öyküsü ise hayli ürkütücü.
Ünal, üst düzey komutanların olduğu Moda Deniz Kulübü’ndeki düğün töreninde Özel Kuvvetler’den bazı subaylar tarafından alınıyor. Helikopterle inen darbeci askerler ateş açarak, Ünal’ı tutukluyor ve Akıncılar’a sevk ediyor.

Sahil Güvenlik Botu ile kaçan subaylar
Darbe girişiminin başarısızlığı ortaya çıkınca cuntacı subaylardan bazılarının kaçtığı da ortaya
çıkıyor.
Yunanistan’a helikopterle sığınan 6 askerin ardından bazı denizci subayların da feribotla kaçtığı
saptanıyor.
Gölcük Donanma Üssü’nde bir albay ve iki subayın bir feribotla Dilovası’na kaçtığı, oradan karayolu ile izini kaybettirdiği bildiriliyor.

Özel Kuvvetler’de büyük çatışma
Komutanlar rehin alınırken, ordunun birçok kışlasında inanılmaz çatışmalar yaşanıyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı bunlar arasında. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı darbe girişimine destek
vermiyor.
Eski Özel Kuvvetler mensubu, güvenlik uzmanı Mete Yarar’ın NTV’de aktardığı iddiaya göre,
darbeci askerler Aksakallı’yı Gazi Orduevi çıkışında sıkıştırıyor ancak o, kurtulmayı başarıyor. Aynı
anda cuntacı 20 asker Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı basıyor. Aksakallı’nın emir subayı
direniyor ve silahlar patlıyor.
Emir subayı (Ömer Halisdemir) bir darbeci generali vuruyor. Aynı anda emir subayı astsubay da
öldürülüyor. Özel Kuvvetler Komutanı Aksakallı ve askerleri sonradan karargâha giderek çatışıyor ve
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darbecileri gözaltına alıyor.
Traktörle darbeye direndiler
Akıncılar Üssü’nden darbecilerin jetleri kalkarken, Eskişehir’den de darbe karşıtı subaylar direnişe geçiyor.
Akıncılar’a iki F- 16 göndererek jetlerin kalkmasını engellemek için pisti vuruyorlar.
O esnada beklenmedik bir eylem dikkat çekiyor. Kazan yakınlarındaki köylerinden traktörlerine
binen bir grup çiftçi, Akıncılar’a geliyor.
Amaçları traktörleri piste çıkartıp uçakların kalkmasını engellemek. Çiftçiler darbeci askerler tarafından uzaklaştırılıyor.
Ordu cephesinde bu hareketlilik sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris’te kaldığı otelde
olup biteni anlamaya çalışıyor.
Marmaris’ten ayrılacak ama hangi kente gidecek? Ekibi görüş alışverişini sürdürürken kritik bir
telefon alıyor. O kişi 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar.
Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin iddiasına göre komutan, “Sayın Cumhurbaşkanım siz meşru
Cumhurbaşkanısınız. Size bağlıyım. Ankara’ya gitmeyin, İstanbul’a gelin sizin güvenliğinizi sağlarım.”
diyor.
Erdoğan bu öneriyi olumlu buluyor. Aynı anda Dündar “Acele edin.” uyarısı da yapıyor. Nedeni
sonradan anlaşılıyor. Erdoğan ayrılır ayrılmaz darbeci Özel Kuvvetler otele baskın yapıyor. Çatışma
çıkıyor, bazı asker ve polisler yaşamını yitiriyor. (Bu değerlendirmeler darbe günlerinde sık sık gündeme gelmişti. Ne var ki, darbenin engellenmesinde büyük desteği olan 1. Ordu Komutanı Orgeneral
Ümit Dündar Paşa, darbeden yaklaşık 4 ay sonra yaptığı açıklamada böyle bir görüşmenin olmadığını
söylüyordu.)
Mecliste hareketli saatler
Darbe girişimi tüm hızı ile sürerken Meclis’te hareketli saatler yaşanıyor.
Meclis Başkanı’nın çağrısı üzerine dört partiden milletvekilleri ve bakanlar Genel Kurul’da toplanıyor.
Jetlerin TBMM kampusu üzerindeki korkutma amaçlı alçak uçuşları 02.00’den sonra yerini bombalamaya bırakıyor. Aynı anda Skorsky’ler Meclis polisine ateş açıyor. Yaralananlar oluyor.
Genel Kurul kürsüsünde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ var. O sırada kampus içinde çatışmalar yaşanıyor. F-16’lar bomba yağdırıyor.
Meclis Şeref holünün sol tarafındaki çatıya bomba düşüyor. Milletvekilleri patlamanın şiddeti ile
sarsılıyor. Tavandan parçalar düşüyor, salon toz duman içinde kalıyor. Bazı parlamenterler masaların
altına sığınıyor. Başbakan Yıldırım’ın Meclis’teki odası, muhalefet kulisi girişi, ‘Şeref Holü’ kullanılamaz hale geliyor.
Meclis güvelik amirleri sığınaklara inme önerisini getiriyor. Bakan Bozdağ ve bazı isimler karşı
çıkıyor. ‘Her şeye rağmen devam edelim’ görüşü ağır basıyor. Ancak ikinci patlama çok daha büyük
ve etkili hissediliyor.
Salondaki milletvekillerinden “Allah’u ekber!” sesleri duyuluyor.
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Meclis Başkanı Kahraman sığınağa inilmesi talimatı veriyor, salon hızla boşaltılıyor.
TBMM Başkanı, bakanlar Bekir Bozdağ, Nihat Zeybekçi, Fatma Betül Sayan Kaya, grup başkan
vekilleri ve AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri önce kalorifer dairesine götürülüyor.
Ardından sığınağa yönlendiriliyorlar.
Ailesi ile Meclis’e koştu, yaralandı
Bazı milletvekilleri aileleri ile Meclis’e koşuyorlar.
AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve MHP’li Oktay Vural o isimler arasında.
Türkoğlu, eşi Betül Türkoğlu ve kızı Cennet Bala Türkoğlu Meclis’e girerken patlayan bomba nedeniyle şarapnel yarası alıyor.
Kızının eline kurşun isabet ediyor. Hemen müdahale ediliyor. Ölümden dönen MHP’li vekil:
MHP’li Oktay Vural da oğlu ile birlikte sığınağa iniyor. Bir ara silah sesleri kesiliyor. Oğlunu da
alarak uzaklaşmak istiyor.
Meclis’in Dikmen kapısına doğru ilerlerken ateş açılıyor.
Bir anda iki ateş arasında kalıyor. Ölümle yaşam arasında kendisini ve oğlunu Meclis kapısından
içeriye güçlükle atıyor.
Sığınakta altı saat
Meclis’teki küçük sığınak Genel Kurul salonun altında yer alıyor.
50-100 metrekare civarında küçük bir alan. Basık ve havasız mekânda milletvekilleri güçlükle
nefes alıyor.
CHP’li Mehmet Bekaroğlu sığınak şartlarının olumsuzluğundan söz ediyor.
Buna rağmen gece yarısı girilen sığınaktan milletvekilleri sabah 09.30’da çıkabiliyor. 6 saat süresince sığınak kapılarında ağır silahlı özel tim nöbet tutuyor.
06.30’da gelen telefon
Saatler 06.30’u gösteriyor. Meclis Başkanı 1960 darbesi anılarını anlatıyor. Cemil Çiçek geçmiş
deneyimlerini paylaşıyor.
O sırada AK Parti’li İlknur İnceöz’ün telefonu çalıyor. Arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kısa konuşuyor Erdoğan. Milletvekillerine teşekkür ediyor, “Tarih yazıyorsunuz.” diyor.
Sığınakta yazılan bildiri
Meclis Başkanı Kahraman’ın girişimiyle, AK Parti, CHP ve MHP’li grup başkanvekilleri, ortak bildiri yayınlama kararı alıyor. Konu orada tartışılıp el yazısı ile kaleme alınıyor.
Kahraman, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, CHP’li Levent Gök ve Özgür Özel, MHP’li Vural katkı
veriyor. HDP’li İdris Baluken de telefonda onay veriyor. Bildiri şekilleniyor.
Elle yazılan bildiri Meclis Kanun Kararlar Müdürlüğü’nden getirilen tablet bilgisayara aktarılıyor.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel parlamento muhabirlerine o anları anlatırken “İşgal kuvvetleri geldiğinde bile Meclis’e bomba atılmadı” diyor ve şu soruyu yöneltiyor: “Devletin, ordunun içinde
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böyle bir düşmanı nasıl üretti bu sistem?”
Meclis’te ibret sergisi
Son bir gelişmeyi de aktaralım.
Meclis Başkanı Kahraman, bugün TBMM Genel Sekreterliği’ne önemli bir talimat verdi. Bombaların Meclis’e verdiği hasar onarılmayacak. Genel temizlik dışında hiçbir tadilat yapılmayacak.
O yaralar “darbe ayıbı” olarak halkın ziyaretine açılacak. İktidarın yeni dönem planı ne?
Girişimin üzerinden iki gün geçti. Darbe püskürtüldü, gözaltılar sürüyor.
Ankara’da yanıtı merak edilen soru şu: “Hükümet bundan sonra ne yapacak? Ordu ve devlet
kurumlarında geniş çaplı operasyonlar sürecek mi?”
Adalet Bakanı Bozdağ ordu, yargı ve eski polislere dönük operasyonlarda gözaltı sayısının 6 bini
aştığını bildirdi. Aranan isimler olduğunu da söyledi.
Bozdağ, “Bu dava Türkiye tarihinin gördüğü en kapsamlı dava olacak. Türkiye yargısına hesabını
vereceklerdir. Türkiye artık bunlarla yaşayamaz.. Bunları temizlemek için de gereği ne ise yapılacaktır.” diyor.
Kulislere yansıyan bilgiler gösteriyor ki, bu gözaltılarla yetinilmeyecek. TSK ve yargı dışında kamu
kurumları hatta sivil kurumlara uzanacak kapsamlı bir tasfiye başlıyor.
İdam tartışmaları da ana tartışma konusu olarak gündem oluşturacak. Erdoğan idamla ilgili, “Bu
konuyu hükümetimiz muhalefetle görüşecek.” dedi.
AK Parti’nin böyle bir öneriyi Meclis’e sunma ihtimalinin giderek güçlendiğine dair kulis bilgileri
de geliyor.
Muhalefet cephesinde ise bazı endişeler tırmanıyor. Onlar arasında “Kurunun yanında yaşın da
yanması” başta geliyor.
Geçmişte yaşanan Ergenekon, Balyoz benzeri davaları anımsatan muhalefet cephesinden şu
uyarılar yükseliyor:
“Elbette devlet kadroları darbecilerden temizlenmeli ancak geçmişte büyük davalar yaşandı.
Kurunun yanında yaş da yandı. Herkes bir çuvala konuldu. Büyük mağduriyetler yaratıldı. Buna dikkat dilmeli.”
Başkaca kaygılar da dile getiriliyor:
“Püskürtülen darbe girişimi sonrası sokaklarda mahalle baskısının artması, özgürlüklerin kısıtlanması, demokrasi ikliminin daraltılması, ayrılıkların derinleşmesi, sürecin muhalefete dönük sindirme aracına dönüştürülmesi…”
Ankara, bugünden itibaren yeni tartışma konularına kapı aralayan bir sürece evriliyor. Yeni dönem nasıl bir iklim oluşturacak yaşayıp göreceğiz.198

198 http://www.bbc.com/turkce/36821687
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Hainler arasında o gece konuşulanlar
15 Temmuz kanlı işgal girişiminin yaşandığı gece hainler arasında geçen konuşmaların deşifre
edilen bölümleri gerçekten kan dondurucu nitelikte. Aralarındaki konuşmalara vakıf olunca çok daha
iyi anlıyorsunuz ki bu, Cumhuriyet tarihimizde yaşanılan darbelere de, imparatorluk dönemimizde
karşılaşılan darbelere de benzemiyor. Milletin doğrudan hedef alındığı bir silahlı saldırı söz konusu.
O gece hainlerin arasında geçen konuşmaların çok kısa bir bölümü dahi bu tezi doğrulamaya yetiyor.
İşte birkaç örnek:
Yarbay Muzaffer Düzenli: İstanbul Moda Deniz Kulübü’ne müdahale lazım. Generaller var derdest edilecek. Burada Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal var. Buraya müdahale lazım.
Albay Sadık Cebeci: AK Parti İl Teşkilatına acil takviye ihtiyacı var. Helikopter olabilir halk gittikçe
çoğalıyor.
Albay Osman Akkaya: İl emniyete ateş etmeyi planlıyorum. Başka çare yok.
Binbaşı Mehmet Karabekir: Beni durdurdular. Ateş ettim. Yaralılar var. Taviz tereddüt yoktur.
Albay Sadık Cebeci: AK Parti İl Teşkilatı önünde yoğunluk var. Tank ihtiyacı var.
Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu: Sadık Abim önce havaya ateş edelim.
Binbaşı Mehmet Karabekir: Sakın tereddüt etmeyin çakın.
Albay Sadık Cebeci: Lütfen ordu komutanını alın.
Konuşmaların bundan sonraki bölümünde dozu daha da yükseliyor. Masum halkın üzerine kurşun yağdırılıyor ve vatanı için şehit düşen sivil insanlardan söz ederken, “Şu kadar kişi pert oldu.”
diyecek kadar alçalıyorlar..
Binbaşı Mehmet Karabekir: Sahada biri olarak ateş kalabalığa ateş ediyorum bekliyorum.
Tekrar tekrar kontrollü kullanın dağılıyorlar 10-15 kişi pert. İnsiyatif kaybetme yok.
Binbaşı Muammer Aygar: Kuleli’de yoğun çatışma var. Guruba ateş ediyoruz.
Albay Müslüm Kaya: Taksim’de durum kritik.
Yarbay Mustafa Düzenli: Ateşle karşılık verilen kalabalıklar dağılıyor. Allah yardımcımız olsun.
Binbaşı Muammer Aygar: 2. Köprüyü arkadaşlar tahliye ediyor. Kuleli’de yoğun çatışma var
Beykoz istikametinde.
Albay Ahmet Baykal: Polisten de artık çok ses çıkmıyor. Mühimmatımız var moraller yüksek.
Albay Müslüm Kaya: Taksim TRT radyo polis zırhlı araçları sarmış hava desteği sürekli gaz atıyorlar. Uçak taksimde alçak uçuş yapsın Taksim zorda. Taksim’de askeri almışlar Taksim radyo gaz ve
çok halk var Taksim kötü.
Sonrasında ise durum yavaş yavaş aleyhlerine dönmeye başlıyor. Hainler bu andan itibaren tutumlarını daha da sertleştiriyorlar.
Yarbay Uğur Coşkun: Halk polisten beni istiyor. Ateş açalım mı sayıları çok fazla.
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Yarbay Uğur Coşkun: Bizim valilikteki adamların hepsini halk ezip polise teslim etmiş. Polisler
halka engel olmaya çalışıyor ama zor.
Binbaşı Mehmet Karabekir: Ezin taviz yok.
Yarbay Mustafa Düzenli: Arkadaşlar çok şükür Ankara ve İstanbul‘da birçok hedef ele geçirildi.
TRT‘de bildiri okundu. Aynen devam. Harekatımıza karşı duranlara sert karşılık verilecek. Emir budur.
Binbaşı Mehmet Karabekir: Sabiha Gökçen direk sağa sola ateş edin sıkıntı var orada.
Binbaşı Muammer Aygar: Çengelköy’de direnen 4 kişiyi vurduk. Sorun yok.
Yarbay Muzaffer Düzenli: Toplanan kitlelere askeri kuvvetlere karşı duran polislere silahla, tanklarla sert bir şekilde müdahale edilecek.
Albay Uzay Şahin: Arkadaşlar her şey planlandığı gibi gidiyor. Bu televizyonların susturulması
gerekiyor. Vatan Emniyet’i gerekiyorsa vurun.
Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu: Vatan Emniyet’e acilen zırhlı araçlarla ateş edilmesi lazım.
Albay Uzay Şahin: Çamlıca tepesini gören tanklar antenleri vursunlar. İrfan Çamlıca’ya gidip
vurabilir misin?
Köprü kaybedilirken ise kullanılan şu ifade aslında zihniyetlerinin özeti gibi: “Ankara’dan gelen
talimat. Ateş edilecek!”
Hainler, milletin oluk oluk meydanlara sokaklara akmasından sonra işgal girişimlerinin başarısız
olduğunu anlayınca bir panik havasına giriyor ve kaçma planları yapmaya başlıyorlar.
Binbaşı Murat Çelebioğlu: Teslim olun veya kaçın. Binbaşı Muammer Aygar: Yılanın başını aldılar mı? Binbaşı Mehmet Karabekir: 1. Orduya gideyim mi?
Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu: Komutanım nasıl hayatta kalabileceksiniz 65 için de geçerli.
Albay Cemaleddin Doğan: Benim Lüleburgazdan gönderdiğim tabur polis barikatını aşamadı.
Polisler tabur komutanını tutuklamış.
Binbaşı Muammer Aygar: Murat faaliyet iptal mi?
Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu: İptal komutanım.
Albay Cemaleddin Doğan: Bir an önce yukarılardan asimetrik birşeyler yapılmalı yoksa aşağıda
problem büyüyebilir.
Binbaşı Muammer Aygar: Ayrılıyor muyuz?
Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu: Evet ayrılın komutanım.
Albay Cemaleddin Doğan: Kaçalım mı?
Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu: Komutanım hayatta kalın tercih sizin biz karar veremedik
henüz. Ama lokasyonumuzdan ayrıldık. Grubu kapatıyorum mesajları silin isterseniz.
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Başbakanlık Koordinasyon Merkezi’ne göre darbe gecesi
16 Temmuz günü Başbakanlık Müsteşarı’nın başkanlığında ve ilgili bürokratların katılımıyla,
Çankaya Köşkü’nde kurulan Başbakanlık Koordinasyon Merkezi’nde 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi sırasında bürokratik mekanizmalara verilen tüm talimatlar, hazırlıklar ve yaşananlar kayıt
altına alındı. Bu toplantıyı haber yapan Hürriyet şunları yazmıştı:
Türkiye’nin önemli bir dönüm noktasından geçtiği bir kez daha görüldü. Koordinasyon Merkezi’ne gelen ilk bilgi Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesinden silah sesi duyulduğu oldu. Saat 21.30
ile 22.00 arası Başbakanlık Kızılay binasındaki koruma personeli, Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesinden silah seslerinin geldiğini, Koordinasyon Merkezi’ne iletti. Bu ihbar üzerine Silahlı Kuvvetler
Komuta Harekât Kontrol Merkezi (SKHKM) yetkilileri arandı. Yetkililer, ‘Ani müdahale mangaları tarafından tatbikat yapılıyor’ yanıtını verdi.
Darbeciler tarafından kullanılan tankların Çankaya Köşkü çevresinde dolaştığı dikkat çeken görüntülerde, helikopterin açtığı ateş sonrasında Köşk’ün önündeki caddede bekleyen vatandaşlar siper alırken, polislerin de helikopter ateşine tabanca ve otomatik silahlarla karşılık verdiği görüldü.
Vatandaşların köşk çevresinden ayrılan tankları ellerinde Türk bayraklarıyla protesto etmeleri kameralara yansıdı.
F-16’lar alçak uçuş yapınca...
Saat 22.00-22.20 arasında Ankara’da Meclis ile Genelkurmay Karargahı’nın bulunduğu bölgede, F-16’ların alçak uçuş yapmaya başlaması üzerine tekrar SKHKM arandı ve yine aynı cevap verildi. F-16 uçaklarının hangi amaçla uçurulduğu, Genelkurmay Başkanlığı’na bir saldırı olup olmadığı,
uçakların neden bu kadar alçaktan uçurulduğu yönündeki sorular ise yanıtsız kaldı.
Bu sırada askeri birlikler tarafından Boğaz Köprülerinde yolların kesildiği haberi alındı. Gölbaşı
Polis Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığı’na, F-16 savaş uçakları ve askeri helikopterle hava saldırısı yapıldı. Ankara ve İstanbul’da bazı noktalarda tankların ve zırhlı personel taşıyıcıların sokağa çıktığı bilgileri de Koordinasyon Merkezi’ne ulaştı.
Silahlı müdahale talimatı
Bu bilgilerin ardından, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay başkanlığında müsteşarlık maka- mında, Müsteşar Yardımcısı Özer Kontoğlu, Genel Müdürler Metin Yener, Bilal Durdalı, Başbakan Başmüşaviri Cemalettin Haşimi’nin de katılımıyla, Başbakanlık Çankaya Yerleşkesi’nde Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. Kızılay’daki binada faaliyette olan Koordinasyon Merkezi’nin faaliyetleri ise geçici
olarak durduruldu, nöbetçi personel evlerine gönderildi.
Alınan bilgilerdeki tatbikat iddialarında dikkat çeken çelişkiler göz önüne alınarak, 22.10’da havadan ve karadan tüm saldırılara karşı silahlı müdahale talimatı verildi.
Tüm personel göreve çağrıldı
İçişleri Bakanlığı, tarafından valilikler ile İl Emniyet Müdürlükleri aranarak, alarma geçmeleri
talimatı verildi. Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı’nda, tüm personel göreve çağrıldı. Personele,
ilave güvenlik önlemleri almaları, izinsiz geçişlere engel ve silahlı müdahalelere hazır olmaları, zırhlı
araçlar dahil yardım talebinde bulunulması talimatı iletildi.
Tüm polislere silahlı olarak görev yapma çağrısında bulunuldu ve Ankara ile İstanbul başta olmak üzere, kritik kamu binalarına girmeye çalışan her türlü unsura silahlı müdahale yetkisi verildi.
MİT Müsteşarı’na ulaşılmaya çalışıldı, ama cevap alınamadı
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Bu arada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar başta olmak üzere, Kuvvet Komutanları
ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a ulaşılmaya çalışıldığı, ancak cevap alınamadığı da kayıtlarda yer aldı.
Genelkurmay Başkanlığı çevresinde silah sesleri duyulduğu ve komuta kademesinin rehin alındığı yönündeki bilgilerin kamuoyuna yansıması üzerine, saat 22.30-23.00 arasında bakanlar, Çankaya Yerleşkesi’ne intikal etmeye başladı.
Saat 22.45 itibarıyla Çankaya Köşkü üzerinde uçan dronlara (3 veya 4) uzun namlulu silahlarla
ateş edildi. Dezenformasyonların yayılması ve provokasyon ihtimali nedeniyle Twitter, Facebook,
Youtube ve benzeri sosyal medyaya yönelik kısa süreli uygulama yapılması kararı alındı.
22.56’da TRT ile temas kuruldu ancak...
Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay’ın talimatıyla, Başbakan Binali Yıldırım’ın televizyon yayınına bağlanması için temaslar kuruldu. İlk olarak saat 22.56’da TRT ile temas kuruldu ancak TRT’nin
yayına bağlanamaması üzerine, saat 22.59’da NTV ile temasa geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve siyasi parti liderlerinin darbeye karşı açıklama yapmalarının uygun olacağı görüşü üzerine bu yönde çaba sarf edildi.
Ayrıca TBMM’nin açık tutulması gerektiğine karar verilerek, TBMM Başkanı İsmail Kahraman,
beraberindeki heyetle TBMM’ye geçti. Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Siirt gibi illerin valileri aranarak
olası hareketlenmelere karşı tedbir almaları istendi.
“Bu bir kalkışmadır, buna izin vermeyeceğiz.” açıklaması
Saat 23.05’te Başbakan Binali Yıldırım, NTV’ye bağlanarak, “Bu bir kalkışmadır, buna izin vermeyeceğiz.” açıklamasını yaptı.
Saat 23.00 ile 23.30 arasında Yenimahalle’de bulunan MİT yerleşkesine helikopterle saldırı düzenlenmesi üzerine çatışma çıktı. Meclis çevresinde askeri helikopter uçmaya başlaması, Genelkurmay Kavşağı’na çıkan yolların polis tarafından tutulması, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’e belediye araçları ve iş makineleri ile kritik kamu binaları giriş ve çıkışlarının kapatılması,
tank ve zırhlı araç girişinin önlenmesi talimatı verildi.
TRT’nin işgali
Bir grup asker tarafından TRT Oran Yerleşkesi’ne yapılan işgal de Başbakanlık Koordinasyon
Merkezi kayıtlarında yer aldı. TRT Yerleşkesi’ne giriş ve çıkışları engellemekle görevli polis ekibini
aşan darbe girişimcileri, daha sonra TRT binasını işgal etti.
Saat 23.50’de TRT spikerine zorla Yurtta Sulh Konseyi’nin bildirisi okutuldu. Aynı dakikalarda
Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde de Yurtta Sulh Konseyi’nin bildirisi yayınlandı.
TÜRKSAT Genel Müdürlüğü aranarak, TRT yayınlarının iletiminin durdurulması talimatı verildi;
digitürk, d-smart gibi paketler dahil, tüm TRT yayınlarının iletiminin engellenmesi istendi. İnternet
ortamında yayın yapan platformlardan TRT yayınlarının durdurulması için işlem başla- tıldı.
Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları başta olmak üzere, askeri tesislerin internet sitelerine erişim engeli getirilmesi için adım atıldı.
TRT’nin işgalden kurtulması için, vatandaşların yerleşkeye yönlendirilmesi, polisin takviye edilmesi kararlaştırıldı.
Vatandaş sokaklara çağrıldı
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Saat 23.00 - 00.00 arasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşları, darbe teşebbüsünü protesto için meydanlara davet etti. Bu dakikalarda meydanlara çıkmak için AK Parti teşkilatlarının SMS yoluyla uyarılabileceği, camilerde ezan veya sela
okutturulabileceği, belediye başkanlarından da destek alınabileceği değerlendirildi ve bunun için
hazırlıklara başlandı.
AK Parti Genel Merkezi’nden tüm teşkilata, “Sokaklara çıkmak için mesaj göndermeye hazır
olun.” talimatı verildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve bazı müftüler aranarak, sela veya ezan okunmaya başlanması için
hazırlık yapmaları ve müftülerden, imamları hazır tutmaları istendi.
Saat 23.55’te İstanbul Atatürk Havalimanı’nda darbe girişiminde bulunanlar tarafından uçuş
kontrol kulesine el konuldu ve uçuş trafiği durduruldu.
Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay’ın talimatı ile uluslararası basına darbe girişimine dair ilk bilgilendirme saat 00.18 ile 00.30 arasında yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak, halka sokağa çıkma ve darbe
girişimine karşı direnme çağrısında bulunmasının ardından, yurdun tamamında halk darbe girişimine direnmek üzere, meydanlara akın etti. Darbe girişimine muhalefet partileri de tepki gösterdi. İlk
olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe
girişimine karşı açıklamalarda bulundu.
Saat 01.00’de Koordinasyon Merkezine, Atatürk Bulvarı, Hoşdere Caddesi ve Genelkurmay civarında 6 tankın araçları ezerek ilerlediği, Genelkurmay çevresinde ve karargah içinde çatışma çıktığı,
Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne uçak, helikopter ve tankla atış yapıldığı bilgisi geldi.
Kuvvet komutanlarından ‘darbeye karşıyız’ açıklamaları
Saat 01.28’de ise Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, “Komuta kademesi
olarak bu girişimi kesinlikle kabul etmiyoruz.” açıklamasında bulundu.
Ardından, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, “Eşkiyalar başarılı
olamayacaklar.” dedi.
Saat 01.40’da Atatürk Bulvarı ve Çankaya Köşkü üzerinden beş nolu giriş kapısı önüne ateş ederek, 5 zırhlı araç yaklaştı. Silah kullanılarak karşılık verildi ve 100 kişilik bir vatandaş grubunun da
desteği ile püskürtüldü.
Saat 02.00’de ise Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, minarelerden sela okunması çağrısında bulundu.
“Darbe püskürtüldü” açıklaması
Saat 02.30’u gösterdiğinde MİT Basın Danışmanı Nuh Yılmaz, “Darbe püskürtüldü” açıklamasını
yaptı. Saat 02.40’da ise TBMM’ye savaş uçağı tarafından iki bomba atıldı.
Saat 02.55’te TRT’yi basan askerlerin halk ve polis tarafından püskürtülmesinin ardından, TRT
Genel Müdürü Şenol Göka, bildirinin silah zoru altında TSK adına okutulduğu ve çok zor saatler geçirdikleri yönünde açıklamada bulundu.
TRT Yerleşkesi’ne toplanan vatandaşlar, burada darbe girişimini protesto etti. Diğer kanallarda
işgal ihtimali üzerine tedbirler artırıldı ve işgal edilen CNN Türk, Hürriyet ve hurriyet.com.tr’nin bulunduğu Doğan Medya Center’da darbe karşıtı protestoların güçlendirilmesi istendi. Saat 03.22’den
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itibaren Meclis sabaha kadar sürecek şekilde, aralıklarla yeniden bombalanmaya başlandı.
Saat 03.39’da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ikinci kez savaş uçağı ve helikopterler tarafından
vuruldu.
Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda konuştu
Marmaris’te kaldığı otelden ayrıldıktan sonra İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 04.00’de basın mensuplarının karşısına çıktı.
Saat 04.12’de Meclis, bir kez daha vuruldu ve Genelkurmay Başkanlığı çevresindeki askeri helikopterden halka ateş açıldı.
Saat 05.40’da Boğaziçi Köprüsü’nde top atışı yapılması nedeniyle, bir

TOMA alev aldı.

Teslim olmalar başladı
Bir yandan saldırılar sürerken, saat 05.45’te Harbiye’deki TRT İstanbul Radyosu’nu basan askerlerin teslim olduğu bilgisi verildi.
Saat 06.01’de İstanbul Boğazı, deniz ulaşımına kapatıldı.
Saat 06.23’te Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne bomba atıldı.
Saat 06.40’da Boğaziçi Köprüsü’ndeki askerler, teslim oldu.
Saat 06.50’de Genelkurmay Başkanlığı’na vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar
getirildi.
Saat 07.15’te Çerkezköy’deki 3. Zırhlı Tugay’ından İstanbul’a 15 tank sevk edildi.
Saat 07.24’te Malatya’daki 2. Ordu Komutanlığı önünde silahlı çatışma çıktı, İstanbul’da Marmaray seferleri durduruldu.
Saat 07.45’te Genelkurmay’dan çıkan tanktan barikat için yolda park eden kamyonlara ateş açıldı. Aynı dakikalarda, Güvercinlik Kara Havacılık Okulu’na jandarma ve polis tarafından operasyon
yapılması istendi. Operasyona destek amacıyla vatandaşlar ve belediye iş makineleri alana yönlendirildi. Buradaki darbe yanlısı askerler, helikopterler ile Akıncı Üssü’ne geçti.
Saat 08.00 olduğunda ise Ankara Kazan’daki Akıncı Ana Jet Üssü’nden uçakların kalkmasını engellemek için, üssün yakıt ikmal borularının vanaları kapatıldı, elektrik, internet, telefon ve suları
kesildi. Vatandaşların, polislerin ve belediye iş makinelerinin buraya yönlendirilmesi sağlandı. Bunun
üzerine Ankara Kazan’daki Akıncı Üssü’nden uçakların kalkmasını engellemek isteyen vatandaşlara
yaylım ateşi açıldı ve 5 kişi şehit oldu, 40 kişi de yaralandı.
Orgeneral Akar, Başbakanlığa getirildi
Saat 08.32’de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, götürüldüğü Akıncılar’daki 4. Ana
Jet Üs Komutanlığından alınarak, Başbakanlığa getirildi.
Bu olaydan 4 dakika sonra ise Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Özel Harekat polislerince
ele geçirildi, karargahtaki Fetullahçı Terör Örgütü’ne mensup askerler etkisiz hale getirildi.
Saat 09.19’da Antalya, Niğde ve çeşitli illerden Özel Harekat Polisleri başkente sevk edildi.
Saat 09.40’da Genelkurmay Başkanlığı’ndan çıkan 200’e yakın silahsız er, erbaş teslim oldu.
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1563 gözaltı
Bu dakikalarda darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında, ülke genelinde gözaltına alınan Gülen Cemat’i üyesi sayısı bin 563’e ulaştı.
Saat 11.00’i gösterdiğinde de Genelkurmay Başkan vekilliğine getirilen Orgeneral Ümit Dündar,
basın açıklaması yaptı.
Saat 12.15’te ise Başbakan Binali Yıldırım, yanına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ı da alarak, Çankaya Köşkü’nde basın karşısına çıktı ve darbe girişiminin başarısız olduğunu açıkladı.
Uluslararası basına verilen mesajlar
Uluslararası basın mensuplarına saat 05.00’ten itibaren şu mesajlar verildi:
“Bu gece Türk demokrasisine bir saldırı yaşanmıştır ve darbe girişimi olmuştur, darbe girişimi,
ordu içindeki bir grubun kalkışmasıdır. İlk tahminimiz bu grubun FETÖ olduğu yönündedir. Kesinlikle
ordunun emir-komuta zinciri içinde gerçekleşmemiştir. Yaptıkları açıklamalar bundan dolayı geçersizdir ve Türk ordusunu temsil etmemektedir. Ordu içinde aktif görevde olan birçok komutan, TV
yayınları ile meşru hükümetin yanında olduklarını açıklıyorlar peş peşe. Birçok noktada kontrol, demokrasi yanlısı güçlerde. Tahminimiz 24 saat içinde tam kontrolün demokrasi yanlısı güçlerin eline
geçeceği şeklindedir. Dünyaya çağrımız, Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermeleridir.
Seçimle işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanı ve hükümetimiz görevlerinin başındadır ve hiçbir şekilde
demokrasinin altını oyma girişimlerine boyun eğilmeyecektir. Darbeciler en ağır şekilde bu yaptıklarının hesabını verecekler.”199
16 Temmuz sabahı Başbakanlık kaynaklarının yaptığı açıklamayla gecenin tahribatı yavaş yavaş
ortaya çıkmaya başladı. Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada o an itibariyle 161 şehidin, 1440
yaralının olduğunu duyurdu. O esnada saatler 09.58’i gösteriyordu. Başbakan o an itibariyle çeşitli
rütbelerden 2 bin 839 subayın da gözaltına alındığını duyuruyordu. Bu açıklamada zikredilen ilk rakamlar bile gece yaşanan vahşetin boyutlarını ortaya koymaya yetiyordu. İsmi ilk açıklanan şehitlerimiz ülkenin dört bir yanına ateş düşürdü. Bu kahraman evlatlarımız şunlardı:
Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir 2. Prof. Dr. İlhan Varank 3. İbrahim Yılmaz 4. Fatih Dalgıç 5.
Ozan Özen (polis memuru) 6. Nedip Cengiz Eker (polis memuru) 7. Mehmet Çetin (Cumhurbaşkanlığı koruması) 8. Hurşit Uzel (polis memuru) 9. Özel Harekat Polisi Serkan Göker 10. Mehmet Oruç 11.
Ahmet Oruç 12. polis memuru Ozan Özen 13. Özel Harekat Komiseri Gülşah Güler 14. Polis memuru
Hasan Gülhan 15. İmam Mustafa Yaman 16. 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan 17. Polis memuru
Niyazi Ergüven 18. Komiser Zeynep Sağır 19. Erol Olçok 20. Abdullah Olçok 21. Yeni Şafak Gazetesi
çalışanı Mustafa Cambaz 22. Özel Harekat Polisi Edip Zengin 23. Polis memuru Oğuz Kılınç 24. Serhat
Önder 25. Ümit Yolcu 26. Muhammed Ambar 27. Mehmet Ali Kılıç 28. Burhan Öner 29. Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin 30. Yasin Naci Ağaroğlu 31. Ali Karslı 32. Volkan Canöz 33. Sevgi Yeşilyurt
34. Polis memuru Serdar Gökbayrak 35. Şanlıurfalı üniversite öğrencisi Mustafa Direkli 36. Aydınlı
Binbaşı Mehmet Akkurt 37. Hüseyin Kısa 38. Polis Memuru Akif Altay 39. Balıkesirli Özel Harekat
polisi Turgut Solak 40. Piyade Üsteğmen Ali Görmez 41. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde
görevli Münir Alkan 42. Polis memuru Varol Tosun 43. Ramazan Konuş 44. Yalçın Algıran 45. Tankın
önüne kepçesiyle siper olan Niğdeli Yalçın Aran 46. Sedat Kaplan 47. Özel Harekat polisi Ferhat Koç
48. Ahmet Özsoy 49. Özel Harekat Polisi Komiser Eyüp Oğuz 50. Özel Harekat Polisi Hüseyin Göral 51.
Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun.

199 www.hurriyet.com.tr
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16 Temmuz sabahı Türkiye kanlı işgal girişimini önleyerek uyandı güne. Haberlerde darbecilere
yönelik tutuklama haberleri peş peşe gelmeye başladı.
Jandarma Okullar Komutanı Tuğgeneral Sadık Köroğlu Beytepe’de gözaltına alındı.
3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar’ın, Erzincan’da gözaltına alındığı bildirildi.
Ardahan Garnizon ve 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kargın yakalandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçti. Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında herhangi bir olay ya da kalkışma yaşanmazken, gerginlikle ilgili görev listesinde olduğu öğrenilen Bursa Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş’un
gözaltına alındığı duyuruldu.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla darbe girişiminde bulunduğu öne sürülen Mersin
Garnizon Komutanı ve Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan gözaltına alındı. Kelepçelenen Demirhan’a telsiz verdiği ileri sürülen Güvenlik Şube eski Müdürü Hasan Basri Dağdelen
de yakalandı.
Hatay’daki 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan
Polat gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’ndan yapılan açıklamada: “1 üsteğmen, 1 astsubay, 7 asker gözaltında adliyeye getirildi. 3 tank muhafaza altına alındı.” denildi.
Atatürk Havalimanı’nda askeri darbe girişimi kapsamında polis 55 askeri gözaltına aldı. Gözaltına alınan askerler Özel Harekat Polisi eskortu eşliğinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Üsküdar Çevik Kuvvet önüne gelen 25 asker polis tarafından gözaltına alındı.
Maltepe’de bulunan Nurettin Baransel Kışlası önüne yüzlerce kişi akın etti. Kışlanın kapısına
tank çıkışını engellemek için kamyonlar parkedildi. Polisin kışlada yaptığı operasyonda 6 üst rütbeli
subay gözaltına alındı. Kuleli Askeri Lisesi’nin 80 öğrencisinin darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Liseden çıkan bir grup öğrenci gece Çengelköy Karakolu’nun askerlere
teslim edilme talebini reddetmesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı. İlerleyen saatlerde polis
merkezi darbe girişimcisi öğrencilerden geri alındı. Polis merkezinin el değiştirmesi sırasında ve sonrasında Kuleli Askeri Lisesi’ne giden polis toplam 80 kişiyi gözaltına aldı.
İzmir’de aralarında albay ve 2 yarbayın bulunduğu askeri personel ile Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, Ege Ordusu
Komutanlığında görevli Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, Albay Oksal Çelik ve Yüzbaşı Emir Birgül ile Çiğli 2. Hava Jet Üs Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Ramazan Elmas ve Amfibi
Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri, daha önce talimat doğrultusunda Albay Yener Karaduman, Komando Tugayı
Kurmay Başkanı Yarbay Bülent Eryılmaz, Eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Faik Baran,
Kurmay Pilot Binbaşı Fatih Sarıçay, Yüzbaşı Kadir Silay, Üsteğmen Yasin Yılmaz, Teğmen Rıdvan Mecnur, Astsubay Cihangir Özcan, Astsubay Taner Çakal, Uzman Çavuş Hakan Yalçın’ı gözaltına almıştı.
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre darbe girişiminde bulunan 23 tankçı
ile 13 denizci gözaltına alındı. Darbe girişiminde bulunan askerler tarafından kaçırılan 2 amiral ise
polisin operasyonu ile kurtarıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Hava
Albay Erhan Baltacıoğlu yakalanarak gözaltına alındı. Kırklareli’nde 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgenaral Bekir Koçak hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkari İl Jandarma Komutanı
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Kıdemli Albay Demiray Demirci, İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla önce açığa alındı, ardından savcılık
talebiyle gözaltına alındı. İzmit’te polis, 5 tanka el koyarken, 22 asker gözaltına alındı.
Aynı gün, öğlenden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tehlikenin devam ettiğini belirterek milletten meydanları terk etmemesini istedi. İlk tehlike savuşturulmuş, artık kentlerin bütün
meydanları bir bayram havasına bürünmüştü. İnsanlar artık ‘Başkomutan’ diye anmaya başladıkları
Cumhurbaşkanı’nın çağrısına uyarak “İkinci bir emre kadar nöbete devam.” diyorlar- dı. Bu, ‘demokrasi nöbeti’ diye ünlense de, gerçek bir ‘vatan nöbeti’ oldu ve Erdoğan, ‘tamam, şimdi bir virgül
koyuyoruz’ diyene kadar, her gün artan bir heyecanla tam 29 gün devam etti. Nöbetlerin en dikkat
çekenlerinden biri de Erdoğan’ın İstanbul-Kısıklı’da bulunan evinin önünde tutulanıydı.
Tişörtündeki şehit kanıyla Kısıklı’da ‘demokrasi nöbeti tuttu
FETÖ’nün kanlı işgal girişiminin duyulmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
İstanbul Kısıklı’da bulunan evi binlerce insanın akınına uğradı. Girişimin ikinci günü, Erdoğan’ın ‘Tehlike geçmiş sayılmaz. Meydanlarda nöbet tutmaya devam edin’ açıklamalarından sonra ülkenin bütün meydanlarında olduğu gibi, onun Kısıklı’daki evinin önü de bir ay süreyle ‘Vatan Nöbetleri’ne
tanıklık etti. Sanatçılar, iş ve basın dünyasından tanınmış simalar, sporcular, sivil toplum kuruluşları
hemen hemen her gece Kısıklı’ya gelerek darbeye karşı çıkan insanlarla dayanışma içerisinde oldular.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunun bulunduğu Kısıklı’daki ‘vatan nöbeti’ne katılanlardan biri de Mushap Karakoyun oldu. Siirtli olan Karakoyun, Fetullahçı Terör Örgütünün darbe
girişiminde, Boğaziçi Köprüsü’ne giden vatandaşların şehit olmasına, yaralanmasına tanık olmuş,
tişörtündeki şehit kanıyla ve elinde Türk bayrağı ile katıldığı nöbette, 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını anlatmaya kelimelerin yetmediğini söylüyordu. Karakoyun gittiği nöbet yerinde şunları söylüyordu: “Darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine Boğaziçi Köprüsü’ne
gittim. Tek düşüncem herkes gibi vatanın bölünmez bütünlüğünü korumaktı. Köprüde yaşadıklarımı
ömrüm boyunca unutmayacağım. Bir yandan o gece ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordum, diğer
yandan ne yapabilirim diye düşünüyordum. Cumhurbaşkanı’nın çağrısını duyunca arkadaşlarımla
dışarı çıktık. Evime en yakın yer olan Boğaziçi Köprüsü’nde tankların olduğunu öğrenince hemen oraya doğru yöneldik. Ben gişelerin oradaydım. Bir itfaiye arabası vardı ve onun arkasında askerin bize
sıktığı kurşunlardan saklanıp zaman zaman yere yatarak siper alıyorduk. Üzerimize sıkılan kurşunlardan kaçmaya çalışıyorduk. Bizim orada tek amacımız vardı ve bu, vatanın bölünmez bütünlüğünü
korumak ve geleceğimize sahip çıkmaktı.”
Yanındaki bazı arkadaşlarının şehit olduğunu, bazılarının ise yaralandığını, kendilerinin de ellerinden geldiği kadar yaralılarla ilgilendiklerini anlatan Karakoyun, şunları söylüyordu: “Bizler gibi
Boğaziçi Köprüsü’ne vatan sevdalısı olduğu için gelenlerle yaralıları hastanelere ulaştırma gayretindeydik. Bazılarını motosikletle, bazılarını da sivil araçlarla hastanelere yetiştirmek istedik. Boğaziçi Köprüsü’nde elimizden geldiği kadar darbe girişiminde bulunanlarla mücadele etmeye çalıştık.
O gün, o gece orada yaşananları kelimelerle anlatmak mümkün değil. Neler hissettiğimizi, neler
yaşadığımızı Boğaziçi Köprüsü’nde olanlar iyi bilir. Bunu orada yaşamak lazım. O anda yaşamayan
hissetmez. Vatanın ve milletin için oradasın, tek derdin vatanı kurtarmak. O gün vatan için göğsünü
siper edenler, yaralanıp yerlere serilenler vardı. Yanımdaki bir arkada- şım askerin sıktığı kurşunlarla
yaralanınca yere düşmemek için kolumdan tutmaya çalıştı. Sonra koluma sarıldı ve yere düştü. O
anda ne yapacağımı bilemedim. Arkadaşınız yaralanıyor ve yanınızda kanlar içinde yere yığılıyor.”
Karakoyun’un üzerindeki tişörtte kan lekeleri vardı. ‘Bunlar yaralananların ve şehit olanların
kanı ve bu kanın bulaştığı tişörtü ömrümün sonuna kadar şehitlerin kanıyla birlikte muhafaza edeceğim’ diyordu.200
200 http://www.milliyet.com.tr/tisortundeki-sehit-kaniyla-kisikli-gundem-2281540/
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Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü); işaret fişeğinin atıldığı yer
Türkiye kanlı gecede tuhaf bir şeylerin olduğunu ilk kez Boğaziçi Köprüsü’nün tek taraflı olarak
askerler tarafından trafiğe kapatılmasıyla anladı. Özel televizyonların alt yazılarında köprünün trafiğe
kapatıldığı duyurusuyla başladı her şey. İlerleyen saatlerde ordu içindeki bir grubun darbe girişiminde bulunduğu anlaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı meydanlara çıkmaya çağıran
konuşmasından sonra insanların oluk oluk aktığı yerlerden biri de Boğaziçi Köprüsü oldu.
Akşam saatlerinden itibaren köprünün Avrupa yakasına geçişini tanklarla tutan bir grup asker,
darbe girişimine tepki göstermek için köprüye yürüyenlerin üzerine ateş açtı. Köprü gişelerinin duvarlarını siper yapan ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan kalabalık, her ateş açıldığında kendini yere attı,
ancak geri adım atmadı. Vurulan siviller taksilerle, ambulanslarla hatta motosikletlerle hastanelere
taşındı. Darbeci askerler kalabalığın üzerine ateş ederken Beylerbeyi girişinden ters yönden bir tank
ve zırhlı araç hızla köprüye girdi. Tamamen asker dolu bir otobüs de köprüye gitmek üzereyken vatandaşlar tarafından durduruldu. Otobüsün camları kırılırken içerideki askerler ateşle karşılık verdi.
Askeri otobüs çok fazla ilerleyemeden durduruldu. Otobüsten indirilen bir asker kalabalık tarafından
hırpalandı. Bu görüntüler sabahın ilk ışıklarına kadar saatlerce sürdü. Köprüyü tutan askerlerin
teslim olmasıyla sona erdi.
Boğaziçi Köprüsü’nü işgal eden ve araç trafiğine kapatan askerler ile köprü çevresinde önlem
alan polisler arasında sabah saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmanın ardından yaklaşık 50 asker, polise
teslim oldu. Polislerin gözaltı işlemi yaptığı sırada, köprü yakınında bekleyen vatandaşlar askerlere
saldırmak istedi. Vatandaşlar, polisler tarafından engellendi. Daha sonra köprüdeki 5 tankın üzerine
çıkan vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu.
Kadıköy Acıbadem Caddesi’ni kapatarak Türk Telekom binasına giren darbeci askerler sabaha
kadar polislerle çatıştı. Türk Telekom binasına konuşlanan yaklaşık 20 civarında asker saatler süren
çatışmaların ardından teslim oldu.
TRT’nin Harbiye’deki binasına gece giren askerler, çalışanları binadan çıkarmadı. Zaman zaman
polislerle çatışmaya giren askerler, sabah saatlerinde binadan çıkarak polise teslim oldu. Askerler
gözaltına alındıktan sonra TRT binasına giren polisler, herhangi bir tuzaklama yapılma ihtimaline
karşı arama ve inceleme yaptı.
Bu arada, Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin işgal edileceği ihbarını alan polis ekipleri, bu bölgede önlem aldı. Öte yandan, Boğaziçi Köprüsü’nü işgal eden askerlerin teslim olmasının
ardından polisler, köprü üzerindeki askeri araçlarda arama ve inceleme yaptı.201
15 Temmuz kalkışmasından sonra Milliyet gazetesi olayın içindekilerin savcılık ifadelerine ulaşarak konuyu sayfalarına taşıdı.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Boğaziçi Köprüsü’nde konuşlandırılan erler ve askeri öğrencilerin anlattıkları, yaşananları gözler önüne seriyordu.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü’nde konuşlandırılan erler ve askeri öğrencilerin anlattıkları, ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan saldırılara halkın nasıl
direndiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kuleli Askeri Lisesi’nde itfaiye olarak görev yapan er F.T,
olay günü okul tabur komutanlığının devir teslim töreni olduğunu, akşam saatlerinde emir üzerine
tam teçhizatlı içtima alanında toplandıklarını ve yeni okul komutanı albayın da orada bulunduğunu
anlatıyor. Kendilerine tatbikat yapılacağının söylendiğini aktaran F.T, itfaiye arabasına 6-7 asker bin201 http://www.internethaber.com/iste-darbe-gecesi-bogazici-koprusunde-yasanan-dehset-1611626h.htm
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diklerini, okul çıkışında muhafız bölüğünden verilen mermileri aldıklarını söylüyor. Okul komutanının
talimatı doğrultusunda Beylerbeyi’ndeki yolu trafiğe kapatarak köprüye araç geçişini engellediklerini
aktaran T, ayrıca emniyet müdür yardımcısı olduğu söylenen bir kişi ile bir yunus polisinin de yolu
kapatmalarına yardımcı olduğunu, bu sırada halkın da tepki gösterdiğini anlatıyor.
Astsubaylardan birinin havaya ateş ettiğini ve bir yüzbaşının da “Herhangi bir saldırı girişimi
olursa saldırana karşı ateş edersiniz.” şeklinde talimat verdiğini anlatan T, “Saat 01.00’e kadar bu
şekilde yolu kapattık. Bir süre sonra, araçlara binerek birliğe döneceğimiz söylendi. Dönüş yolunda
ne olduysa tekrardan Boğaziçi Köprüsü istikametine gittik ve köprüyü Anadolu istikametinden trafiğe
kapattık. Saat 02.00’ye doğru köprüdeydik. Biz oraya vardığımızda köprü zaten tanklarla trafiğe kapalı haldeydi.” diye konuşuyor. Okulun yeni Tabur Komutanı Yarbay Turgay Ödemiş ve okuldan tanıdığı
Binbaşı Ahmet Taştan’ın da orada bulunduğunu belirten T, diyor ki, “Ahmet Binbaşı, bizi tankın önünden köprünün üzerine hat olacak şekilde dizdi ve o da yanımızda durdu. Köprüde toplanmış sivil halk
üzerimize gelmeye başlayınca Ahmet Binbaşı, ‘Bombalı saldırı olabilir’ diyerek, havaya ateş etmemizi söyledi. Bunun üzerine havaya ateş ettik. Ahmet Binbaşı emri verirken, ‘Ateş etmezseniz ben
de size sıkarım’ şeklinde tehdit etti. Halk üzerimize gelmeye devam ediyordu. Birkaç kez bu şekilde
havaya ateş ettik. Halk dağılır gibi oldu. Hemen peşi sıra motor üstünde sivil bir vatandaş bize doğru
gelince Ahmet Binbaşı, elindeki tüfekle motorlu sivil vatandaşa ateş etti. Aynı şekilde onun emri ile
askerlerden de ateş eden oldu. Ben sivil halkın üzerine ateş etmedim, sadece havaya ateş ettim.
Bu ateş sonrası sivil vatandaşlardan isabet alıp yere düşenler oldu. Diğer sivil vatandaşlar gelerek,
yere düşen vatandaşları çekip götürdüler. Motorundan düşen sivil vatandaşı da kenara çektik. Diğer
vatandaşın alması için o tarafa doğru yaklaştırdık. Bu şahıs hala yaşıyordu. Sonrasında bulunduğum
hattın oraya gittik. Ben panikleyerek geri çekilmeye başladım. Soyadını bilmediğim Hüseyin ağabey
bana, ‘Burada garip şeyler oluyor, sakın halka ateş etmeyin’ dedi. Bu sırada Ahmet Binbaşı beni geri
çağırdı. Kendisine, mermimin bittiğini söyledim. Ancak bu yalandı. Ayrıca Ahmet Binbaşı sivil halka
ateş ederek mermisi bittiği için benim ve diğer arkadaşlarımızın tüfeğini de alıp ateş ettiği oldu.”
T, Ahmet Taştan ve Turgay Ödemiş’in sürekli, ‘Halkın ayaklarına ateş edin’ talimatı verdiğini,
bu süre içinde tankla da ateş edildiğini söylüyor ve bir süre sonra birkaç arkadaşıyla itfaiye aracının
tekerleri arasında yattıklarını anlatıyor.
T’nin anlattıklarına göre, o sırada top atışları devam etmiş. Diyor ki, “Sabah saatlerinde Yarbay
Turgay Ödemiş’in, ‘Teslim oluyoruz’ şeklinde bağırdığını hatırlıyorum. Sonrasında silahları bırakınca
halk bizi linç etmeye kalktı. O esnada polisler gelerek bizleri teslim aldı. Silahlarımızın ne olduğunu
bilmiyorum.”
Şüpheli er F.T, Fetullah Gülen Örgütü’yle ilgili bilgisi olmadığını ve olay yerine ‘bombalı saldırı
var’ denilerek götürüldüklerini savunarak, “Bizi kandırarak dışarı çıkarmışlardır. Halkın üzerine ateş
edilirken olayı anlamadım. Ahmet Binbaşı’nın söylediği şekilde onları bombalı saldırganlar zannettim. Çok üzgünüm. Kandırıldık. Darbeye katılmam söz konusu değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum.” diye konuşuyor.
Hava Harp Okulu ikinci sınıf öğrencisi F.T, ifadesinde Yalova’da tatbiki eğitim kampında bu- lunduklarını, saat 22.00 sıralarında verilen emir doğrultusunda tam teçhizatlı içtima alanında toplandıklarını anlatıyor. Komutanların herhangi bir bilgi vermediğini ve mühimmatlı olarak dış görünüşü sivil
araçlara bindirildiklerini anlatan T, tatbikata gittiklerini düşünürken 3 saat yolculuktan sonra Boğaziçi
Köprüsü’ne geldiklerini, tepki gösteren halkı görünce de bir anlam veremediklerini söylüyor.
Okula gittiklerini zannederken köprüde indirildiklerini anlatan T, şunları dile getiriyor: “Filo Komutanı Binbaşı Gazi Odacı bizi yönlendiriyordu. Köprüde askeri zırhlı araçlar vardı. Sınıf başkanları
sayı alırken hemen arkamızdaki asker, mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Baktığımızda öldüğü-
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nü anladık. Biz de hemen oradaki zırhlı aracın yanında siper aldık. Orada tanımadığımız rütbeliler,
‘8 canlı bomba olduğunu’ söyleyerek tedbirimizi almamızı istiyordu. Bu şekilde zırhlı aracın olduğu
yerde siper alarak sabaha kadar bekledik. Sürekli çatışma sesleri geliyordu. Üzerimizden mermilerin
geçtiğini duyuyorduk. Komutanlardan sadece Gazi Odacı Binbaşı ve Ali Akçay Üsteğmen köprüdeydi.
Diğer komutanları köprüde görmedim. Sonradan duyduğum kadarıyla onlar farklı bir noktaya gitmişler.” F.T, olay sırasında öğrenci arkadaşlarından da havaya ateş edenler olduğunu ancak bulunduğu
yer itibariyle komutanlardan ateş edenleri görmediğini savunarak, sabah saatlerinde bir yarbayın
talimatıyla toplanarak, polislere teslim olduklarını, darbe girişimi olduğunu da karakolda öğrendiğini dile getiriyor.
Kuleli Askeri Lisesi’nde kaynakçı er olan H.Y, olay günü okul tabur komutanlığının devir teslim
töreni olduğunu belirtiyor ve, normalde sivil çalıştığı halde takım komutanının “Size bugün ceza,
kamuflajla çalışacaksınız.” emri üzerine o gün kendilerine kamuflaj giydirildiğini söylüyor. Yemekten
sonra 20.30 sıralarında gelen emir üzerine tam teçhizatlı içtima alanında toplandıklarını anlatan Y,
telefonların toplanması ve kişi başı 80 mermiden 4 şarjör verilmesinin ardından personel taşıyıcı
araçlarla ‘tatbikat’ olduğu söylemiyle kışladan çıkarıldıklarını anlatıyor.
Araç komutanlarının Turgay Ödemiş olduğunu belirten Y, şunları söylüyor: “Boğaziçi Köprüsü’ne
vardığımızda herhangi bir askeri araç yoktu. Anladığım kadarıyla köprüye gelen ilk askeri birlik bizdik.
Araç birden yolun ortasında yan şekilde durduruldu ve yolu trafiğe kapattı. Sivil araçlar durmaya
başladı. Biz köprünün Anadolu tarafını kapattık. Turgay Ödemiş bizi araçlardan indirerek, köprünün
çeşitli yerlerine siper aldırdı. Aynı zamanda askerlerden hat oluşturdu. Bu sırada motorize iki yunus
polisi geldi. Ödemiş, onlarla bir şeyler konuştu, polisler oradan ayrıldı. Sonrasında biz biraz daha
köprünün içine çekildik. Ahmet Taştan Binbaşı, yanımıza gelerek, ‘Sıkıyönetim ilan edildi.’ diyerek,
bunu halka söylememizi istedi. Biz de oradan geçenlere ‘Sıkıyönetim ilan edildi.’ şeklinde bağırıyorduk. Bu esnada bize küfür eden vatandaşlar oldu. Ahmet Taştan Binbaşı onları korkutmak için
havaya ateş ediyordu. Bir süre sonra bulunduğumuz yere tank ve zırhlı personel taşıyıcı araçlar geldi.
Onlar da belli bir dizilişle durdu. Bu sırada Ahmet Taştan Binbaşı, ‘Anadolu yakasından beyaz bir araç
gelecek. Onu etkisiz hale getireceğiz. Direnme olursa bu araca ateş edin’ şeklinde talimat verdi. Bir
süre sonra içinde iki sivil şahıs bulunan bir araç geldi. Askerler Ahmet Binbaşı eşliğinde bu iki şahsı
etkisiz hale getirip yere yatırdı ve yolun karşısına geçirip orada oturttu.”
Köprünün üzerindeki vatandaş sayısının sürekli arttığını anlatan Y, “Önde birkaç kadın vardı.
Ahmet Binbaşı onlara doğru gitti ve elindeki tüfekle havaya ateş açtı. Halk biraz geri çekilir gibi oldu.
Bu sırada motorlu sivil bir vatandaş bize doğru gelmeye başladı. Ahmet Binbaşı tüfeğiyle onu vurdu.
Askere de ‘Halkın üzerine doğru ateş edin’ talimatı verdi. Asker önce bu talimata uymak istemedi.
Ahmet Binbaşı elindeki tüfeği askere doğrultarak, ‘Yoksa sizi vururum!’ diye tehdit edince asker de
halka ateş etmeye başladı.” şeklinde konuşuyor. Er Y, köprüde bulunan ve ‘linç edilerek öldürüldüğü’
şeklinde haberlerle gündeme gelenler Kurtuluş Kaya ile ilgili bildiklerini de savcılıkla paylaşıyor: “Biz
tam tankın önünde siper almıştık. Tank ateşlenince şuurumuzu kaybettik. Birkaç arkadaş bu şekilde
tankın arkasına geçtik. Ardından da birkaç arkadaşla bizim kamyonların ve itfaiye araçlarının olduğu
yere gittik. Orada bir arkadaş gözünden vurulmuş halde cansız yatıyordu. Bize nereden ateş edildiğini bilmiyorum. Arkadaşımızın cansız bedenini görünce, adı Kurtuluş’tu, soyadını bilmiyorum, ağlamaya başladık. Tüfeklerimizi kamyonun içine attık. Ardından bir kamyonun içine girerek korkudan
uzandık. Orada uyuyanlar oldu. Burada ailesini arayanlar oldu. Bu sırada tank ateşi ve çatışma sesleri
gelmeye devam ediyordu. Sabah saatlerinde Ahmet Binbaşı’nın ‘Teslim oluyoruz!’ sesini duyduk
ve teslim olduk.”
Hava Harp Okulu öğrencisi H.G de köprüde bulunduğu sırada Binbaşı Ahmet Taştan ve diğer
komutanların ateş etme talimatı verdiğini, bunun üzerine kendisinin sadece havaya ateş ettiğini söy-
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lüyor. H.G. diyor ki: “Gerçekleşen olayların darbe sonucu olduğunu karakolda öğrendim. Tatbikata
gittiğimizi düşündüm, olay yerinde ‘canlı bomba olduğu’ söylenmişti. Bu nedenle darbe olduğunu
anlayamadım.”
Er S.M, olay günü içtima emri geldiğini, saat 21.00 sıralarında alanda toplandıklarını belirterek,
yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Burada Nebi Gazneli isimli komutan silah ve mühimmatlarımızı almadığımız için bizi azarladı, uzmanımızı itekledi. Buraya gelen araçlara bindirilerek, TRT binasına geldik.
Başımızda tanımadığımız komutanlar vardı. Bu sırada yanımıza polisler geldi ve teslim olmamızı söyledi. Yanımızda bulunan yüzbaşı, silahla polise ateş açtı. Sonra çatışma çıktı. Bize de ateş açma emri
verildi. Silahım tutukluk yaptı. Darbe olduğunu polisten öğrendim. Bizi kandırarak hile ile kışladan
dışarı çıkarmışlardır. Suça iştirak etmedim.”
Er Y.M, olay günü TRT binasına geldiklerini, başlarında tanımadıkları komutanların kendilerine
emirler verdiğini belirterek, şunları söylüyor: “Askerler ile binaya girdik. Adını bilmediğim bir yüzbaşı, orada bulunan çalışanlara kendisini tanıtarak ‘Bomba ihbarı olduğunu, güvenliği sağlayacaklarını,
bu nedenle binayı boşaltmaları gerektiğini’ söyledi. Çalışanlar hemen binayı boşalttı. Yüzbaşı odanın
birinden TRT yayınını kesti. Benim de odanın önünde durmamı söyledi. Kendisi oradan ayrıldı. Yaklaşık 1 saat sonra dışarıdan çatışma sesleri geldi. Aşağıya, yüzbaşının yanına indim. Dışarıdaki polis
aracında bulunanların terörist olduğunu, ayrıca toplanan halkın arasına da karışmış terörist bulunduğunu ve onları provoke ettiğini söylüyordu. Tanımadığım bir komutan burada sivillere ateş etmeye
başladı. Gördüğüm kadarıyla bir vatandaş bu ateş açma sonucu yere düştü. Bize de emir verdiler,
ben de sadece havaya ateş açtım. Darbe olduğunu polisten öğrendim.”202
Kanlı girişimden sonra Anadolu Ajansın’a konuşanlar o gece yaşananları bütün dehşetiyle gözler
önüne seriyorlar.
AA muhabirine konuşan Fatih Koca, FETÖ’nün darbe girişimini duyar duymaz Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Kısıklı’daki evinin önüne gittiğini belirterek, şunları söylüyor:
“Kısıklı’dan sonra Boğaziçi Köprüsü’ne gittim. Köprüde karşılaştığımız manzara gerçekten içler
acısıydı. Kötünün kötüsü de varmış. Bu kadarını da beklemiyorduk. Belli bir saatten sonra köprüdeki
kalabalık arttı. Bu sırada cuntacılar, FETÖ’nün terörist grubu, ateş ediyordu. Plastik mermi ile değil
G3 silahlarıyla yarım duruş ve ayakta nişan alarak ateş ediyorlardı.”
Bunun için köprüde yaşanan her şeyi videoya aldığını belirten Koca, “Kardeşlerime, ‘Her şeyi
çekmeye çalışın.” dedim. Çünkü diğer cenah bunu her türlü kullanacaktır. Köprüde neler olduğunu
herkesin görmesini istedik. Bunlar bir belge niteliğindedir. Her şekilde kaos ortamı geçtikten sonra
istemediğimiz kitle, bunu çok farklı şekillerde kullanacaklar ve servis edecekler. O kalabalıkta biz de
bu görevi üstlendik.” diye konuşuyor.
Köprüdeki olayların sabaha kadar sürdüğünü anlatan Fatih Koca, sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Köprüde yaralılar vardı. Bu yaralılarımızı almak için ambulans geldi, yaralıları alacakları yönünde
anons etti ama ambulansa ateş açtılar. Ambulansların gelememe sebebi bu yüzdendir. Sonra halkımız hızlı olur düşüncesiyle sivil araçlarla yaralıları taşımaya başladı. Çünkü yarım saattir yerde yatan
yaralılar vardı, şehit olanlar vardı. Akabinde bunlara da ateş edilmeye başlanınca sıkıntı olmaya başladı. O anda daha hızlı olması amacıyla motosikletlerle yaralılar taşınmaya başlandı. Bu arada hem
olayın şokunu yaşıyorum hem de diğer yaralıların taşınmasına yardım etmeye çalışıyorum.”
Darbeci askerlerin köprüde tank ile ateş açtığını belirten Koca, şunları söylüyor:

202 http://www.milliyet.com.tr/koprudeki-erler-15-temmuz-da-gundem-2290521/
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“Kardeşim Enes, gişelerin yanına gitmişti. O sırada oraya bir saldırı oldu. Sonuç ne olursa olsun
kardeşimin oradan canlı çıkamayacağını düşündüm. Çünkü orada işi bilen de bilmeyen de düşüyor
ve şehadet şerbetini içiyordu. Belki de kardeşimi kaybetmiştik. O sırada annemi aradım. Enes’i oradan canlı alamayacağımızı söyledim. Annem de deli yürekli bir kadın, ‘Sakın şehit olmadan gelmeyin,
sizi mehter marşıyla gömeceğim. İslam birliği için elinizden geleni yapın’ dedi. Kardeşime ondan
sonra ulaşabildim, telefonu açabildi. Kardeşime annemin dediklerini söyleyince onun da verdiği manevi cesaretle daha çok askerlere yaklaşmaya başladı.” “Biz bu yola baş koyduk, vatan demek, can
demektir, namus demektir, her şey demektir.
Vatan, olmazsa evladını da yetiştiremeyeceksin.” diyen Koca, “Biz imani ve itikadi yolda günahlarımız da olsa ilerlemeye çalışan insanlarız. Neslimizi, ceddimizi unutmamaya ve bunu evlatlarımıza da aktarmaya çalışan insanlarız. Vatanımızı vermeyiz. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan o
doğrultuda yaptığı işlerle halkına kendini ispatlamıştır. ‘Öl’ dese ölürüz. Biz onun emriyle beraber
hareket ederiz.” ifadelerini kullanıyor. Kardeşi Enes Koca ise o gece yaşadıklarını şöyle dile getiriyor:
“Boğaziçi Köprüsünde cuntacıların dibine kadar girmiştim. Benimle beraber 10 kişi daha vardı.
Yanımda bir kişi vardı, başını uzatır uzatmaz keskin nişancı onu direkt kafasından vurdu. Onu alıp
götürmek zorunda kaldık, ölmüştü, Allah rahmet eylesin. Bir de cuntacıların yakınlarında bir yaralı
vardı ve saat 03.00 sıralarında onu almak için bir ambulans gelmişti. Tam ambulans yaralıyı yerden
alacaktı, o esnada darbeci askerler ateş açtı. Yaralının alınmasına bile izin vermediler. En duygusal
anlardan biri buydu.”
Kalabalıktan yaşlı bir kişinin askerlere yaklaştığını anlatan Koca, sözlerini şöyle tamamlıyor:
“Hacı abi ne yapıyorsun, şimdi seni vuracaklar.” dedim. Bana ‘Ses çıkarma’ dedi. Sonra bu kişi HGS
kulesinin yanına gitti. ‘Hey asker siz Türk evladısınız, Müslümansınız. Bunlar Türk insanı, Müslüman,
kardeşinize neden ateş ediyorsunuz’ deyince top mermisi HGS kulesini vurdu. O sırada ölmüştür
diye düşündüm ama sonra bir baktım sürüne sürüne çıktı dışarıya. Hiçbir şey olmamış.”203

İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüklerinde yaşananlar
15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin en kritik noktalarından birisi de
İstanbul Emniyet Müdürlüğü‘nün yer aldığı Vatan Caddesi oldu. İşgalciler tanklarla Vatan Caddesi
boyunca ilerlediler. Hedeflerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü vardı.
Darbe girişiminde bulunmak isteyen askerler saat 22.30 sıralarında yoldan geçen 1 otobüs, 1
vinç ve 6 Tırı da ele geçirerek bunlarla caddeyi trafiğe kapattı. İşgalcilerden bir gurup TEM otoyolunu kullanarak caddeye geldi. Bu gurup üzerinde ağır makineli silahlar bulunan 9 adet tankı cadde
üzerindeki Aksaray Orduevi’nin önünde konuşlandırdı. Diğer zırhlı araçlar da cadde boyunca konuşlandırılınca emniyet müdürünün emriyle bölgeye çok sayıda polis gönderildi. Vatan Caddesi‘ne çıkan
yollara kamyonlar çekilerek trafik durduruldu. Darbe girişiminin duyulmasıyla birlikte vatandaşlar
Emniyet’e doğru yürüyüşe geçtiler. Caddenin girişine gelen vatandaşlar zırhlı araçları görünce tepkilerini daha da artırdılar. Hatta içlerinden biri tanka tekme atarak dikkatlerin toplanmasını sağladı.
O andan itibaren tankların önünde direnen binlerce insan onların Emniyet Müdürlüğü’ne girmesini
engellemeyi başardılar. Milli direnişe fazla dayanamayan tanklar caddeyi terk etmek zorunda kaldılar.
Bu arada bir tankın içerisindeki askeri kamuflajlı biri vatandaşların dikkatini çekti. Bir komutan
gibi davranan bu kişi sürekli telefonla konuşuyor, ara ara da tanklara geçit vermeyen vatandaşlara
203 http://aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/bogazici-koprusunde-darbe-dehsetini-ceken-gencler-aaya-konustu/615100
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kızarak, “Yolu açın!” diye bağırıyordu. Milli iradeye sahip çıkan insanlar tarafından zorla tanktan
indirilip polis ekiplerine teslim edilen bu şahıs daha önce FETÖ bağlantısından dolayı meslekten
uzaklaştırılan İstanbul eski Güvenlik Şube Müdürü Mithat Aynacı’ydı.
Çok sayıda vatandaş, o gece saatler boyunca tankların üzerine çıkarak askerleri kışlalarına dönmeleri konusunda ikna etmeye çalıştı. Zaman zaman tanklarda bulunan askerler havaya uyarı ateşi
açarak vatandaşları uzaklaştırıp Emniyet Müdürlüğü’ne girmeye çalışsa da bunda başarılı olamadılar. Vatandaşların “Asker dışarı!” şeklinde attıkları sloganlarla caddede yaklaşık 5 saat bekleyen
ve üzerinde ağır makineli silahlar bulunan tanklar caddeden ayrılmak zorunda kaldı. Bazı tanklarda
bulunan askerler oradan ayrılmak istemeseler de bunlar polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak
Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü önüne
toplanan kalabalık sabah saatlerine kadar Emniyet Müdürlüğü önünden ayrılmadı.
Darbe bastırıldıktan sonra Basın Ekspres yolunda sahipsiz sayısız tank bulunuyordu. İçin- dekiler
polis tarafından etkisizleştirilip gözaltına alınınca tank ve diğer zırhlı araçlar caddede başıboş kalmıştı. Gerçekte millete ait olan ve işgalciler tarafından kaçırılan bu araçlara uzun süre emniyet güçleri
sahip çıktı.204
...
Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan kanlı kalkışmadan üç buçuk ay sonra TBMM tarafından kurulan araştırma komisyonu üyelerine bilgi verirken o gece Ankara emniyetinde yaşananlara ışık tutuyordu. Emniyet Müdürü olanları anlatırken, “Bizim en büyük şansımız, gece saat 01.00,
02.00 gibi olayın bizim lehimize gelişmesi. Bu, karşı tarafın maneviyatını bozdu, direncini kırdı. Askerin içinde bu kadar silahlı adamları varken bizim içimizde de vardı. Eğer bu iş sabah saat 04.00’e,
05.00’e kadar uzasaydı biz de içimizdeki şerefsizler tarafından arkadan vurulacaktık’ demişti. Bu ifadeler bile 17/25 Aralık kalkışmasından sonra emniyette yapılan temizliğin yeterli olmadığını gözler
önüne seriyordu. Karaaslan’ın anlattıklarına göre polis arkadaşlarının çoğu terörle mücadele için
Doğu ve Güneydoğu’ya gitmişti ve darbe gecesi Ankara Özel Hare- kat Şube Müdürlüğü’nde sadece
40 personel bulunuyormuş. Müdür Karaaslan, ‘kahraman 40 personel Şube Müdürlerinin komutasında Jandarma Genel Komutanlığını darbecilerin elinden kurtardı’ diyor.
Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü 6 şehit veriyor ve 74 personel de yaralanı- yor.
Darbeciler tarafından emniyete ait 55 araç kullanılamaz halde getiriliyor, 218 araç ise hasar görüyor.
Karaaslan’ın anlattıklarına göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü binası, uçakla bombalanmış ve
hasar görmüş. Bu saldırıda su şebekesi patlayınca cumhuriyetle yaşıt olan Terörle Mücadele Şubesi’nin arşivi sular altında kalmış.
Komisyon üyelerinin ziyaretinde emniyet yetkilileri kamuoyunda konuşulmayan bir olaya da
dikkat çekiyorlar. Onların anlattıklarına göre darbe girişimi gecesi rütbeli darbeciler, Jandarma Genel
Komutanlığı’nda görevli erleri camların önünde canlı kalkan olarak kullanmışlar. Terörle Mücadele
Şube Müdürü, komisyon üyelerine bilgi verirken, “Teslim olan darbecileri iç çamaşırlarıyla gözaltına
aldık. Bu yönteme hem darbecilerin Türk askerinin üniformasını hak etmemeleri hem de olası bir
saldırıyı önlemek için başvurduk.”205diyor.
Ankara’da Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz’da darbecilere karşı yürütülen operasyonların merkezi durumundaydı. Darbeciler bu önemli yeri ele geçirmeyi de ilk hedeflerinin arasına koymuşlardı.
Yaklaşık 7 saat süren çatışmalarda darbeciler tanklarla emniyetin içine girdiler. Darbeci askerlerin
204 http://www.haberler.com/15-temmuz-darbe-girisiminde-vatan-caddesi-nde-8624120-haberi/
205 http://www.gazetevatan.com/ankara-emniyet-muduru-karaaslan-15-temmuz-da-yasananlari-anlatti-1012680-gundem/
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kontrolündeki bir F-16 emniyeti havadan bombalarken, tanklardan emniyete atışlar yapıldı. Süper
kobra helikopterlerle de emniyet ateş altına alındı.
Emniyetteki birçok noktada yangın çıktı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri darbecilerin ilk hedefi oldu. Sabah saat 05.13’e kadar devam eden direnişin ardından darbecilerin kontrolündeki 6 tanka el konuldu, askerler ise gözaltına alındı.
Emniyetin ana telsizinde: “Bu bir istiklal mücadelesidir, şehit olmadan silahınızı bırakmayın, vatan hainlerine memleketi bırakmayın.” anonsu yapılıyordu.
Darbecilerle çatışan polislerin telsizlerinden duyulan anonslar:
-Ateş altındayız, acil yardım, merkez acil yardım.
-Mühimat ve silah gönderin, merkez acil.
-Arkadaşlarımız yaralandı, yaralılar var ambulans, ambulans.
-Ambulans, ambulans acil ambulans, çok sayıda yaralı var.
-Yaralı arkadaşların durumu ağır, ambulans acil ambulans, kan kaybediyorlar. Ana telsizden duyulan anonslar:
-Ambulanslar geri çekildi.
-Ambulans yok, gelmiyorlar, ambulanslar geri çekildi.
-Ambulans göndermiyorlar, vatandaşlardan yardım alın.
-Vatandaşların araçlarıyla gönderin, ambulansları göndermiyorlar.
-Allah belalarını versin, ambulans göndermiyorlar, ambulans yok.
-Ateş altındayız, her yerden ateş ediliyor.
-Ateş altındayız, her yerden ateş ediliyor, helikopter, helikopteri hedef alın.
-Vatandaşlar geldi, vatandaşlar destek veriyor.
-Yaralı arkadaşları vatandaşların aracıyla hastane gönderdik.
-Helikopterden vatandaşlara ateş açıldı, çok sayıda yaralı var.
-Her yerde yaralı var, çok yaralı var, durumları çok ağır, ateş altındayız.
-Tanklar emniyete giriyor, çatışma şiddetlendi, acil yardım.
-Bomba atıldı, savaş uçağıyla bombalandık, yangın çıktı, yangın.
-Yangın çıktı, yangın, itfaiyeye haber verin, itfaiyeye.
Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan:
-Vatan hainlerine memleketi bırakmayın.
-Siz bu ülkenin kahramanlarısınız, şehit olmadan silah bırakmayın.
-Vatan hainlerine teslim olmayın.
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-Ankara’nın her noktasında çatışma var, direniş var, hainlere bu ülkeyi bırakmayın.
Şoförü şehit düşen Emniyet Müdür Yardımcısı Yaman Ağırlar:
-Bu bir istiklal mücadelesidir, hainlere ülkenizi bırakmayın.
-Hainler her yerde, polis dışında silahlı kimseyi almayın.
-Şehit düşmeden silah bırakmak yok, bu ülkenin kahramanlarısınız.
-Hainlere acımayın, vatan hainlerine ülkenizi bırakmayın.206
Darbecinin düştüğü yer: ÖKK
Darbe gecesi işgalcilerin hedefindeki ilk yer Ankara Gölbaşı’nda bulunan Özel Kuvvetler Karargahı oldu. Tuğgeneral Semih Terzi burayı işgal ederek darbeyi başarıya ulaştırmak için Ankara’ya özel
olarak gelmişti. Beklemediği bir direnişle karşılaştı ve kahraman bir vatan subayı olan Ömer Halisdemir tarafından alnından vurularak öldürüldü. Halisdemir’in şehadetine yol açan bu gelişme darbenin
önlenmesinin en önemli adımı olarak kayıtlara geçti.
Özel Kuvvetler’in içinde darbeci subaylar, dışarıda da komutan Zekai Aksakallı’nın emriyle silah
bulup evlerinden sivil kıyafetlerle koşup gelen bordo bereliler vardı.
Onlardan biri 22 yıldır Özel Kuvvetler’de olan Başçavuş İsmail Oğuz, 5 aylık görevden o gece evine dönmüştü. Emir üzerine tekrar Özel Kuvvetler’e gitti. İsmail Başçavuş, sabahın ilk ışıklarına kadar
çatıştı darbeci askerlerle.
Sabahın ilk ışıklarında sayıları iyice azalan darbecilere seslendi: “Teslim olun, birbirimizin kanını
akıtmak bize yakışır mı?” dedi. Karşı taraftaki, darbecilerden “Defolun gidin, birazdan kobra gelecek
parçanız bile kalmayacak.” yanıtı geldi. Askerlere tekrar seslenmek için ayağa kalkan İsmail Başçavuş’u darbeciler başından vurdu. Bir süre sonra kalkmak istedi ama kalkamadı.
İsmail Başçavuşun yardımına silah arkadaşı Niyazi Başçavuş koştu. Darbeci askerler bu kez de
onu hedef aldı. Niyazi Başçavuş dakikalarca yaralı arkadaşına ulaşmaya çalıştı. En sonunda silah arkadaşını omuzlayıp dikenli telleri aştı, onu hastaneye göndermeyi başardı. Sonra da Niyazi Başçavuş
birlik darbecilerden temizlenene kadar nöbete devam etti. Daha sonra da darbeciler teslim oldu.207
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’cü darbe girişimine ilişkin hazırladığı ilk iddianamede öldürülen Tuğgeneral Semih Terzi’yi baş sorumlu olarak tanımladı.
Başsavcılığın hazırladığı iddianamenin temelini, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı teslim almak için Diyarbakır’dan Ankara’ya giden darbeci General Semih Terzi ve 18 kişilik ekibi
ile Ömer Halisdemir’in şehit edilmesi oluşturdu. Savcı Velihattin Eldemir’in hazırladığı iddianame,
14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Böylece en kapsamlı darbe soruşturmalarının yürütüldüğü Ankara’da 15 Temmuz’a ilişkin ilk dava da açılmış oldu.
İddianamede, Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi’nin de ifadesine yer verildi. Terzi, eşinin olaydan
1 hafta önce kendisine cep telefonundan mesaj atıp “Nursel Hanım’ı (Zekai Aksakallı’nın eşi) ara,
‘Annem hasta, Ankara’ya döneyim.’ diye söyle, mesajı hemen sil.” diye yazdığını anlattı. Terzi’nin de
Zekai Aksakallı’yı arayıp babasının ağır hasta olduğunu söyleyerek Ankara’ya gitmek için izin aldığı,
yine eşinin Aksakallı’nın eşini arayarak Semih Terzi’nin babasının hasta olduğu bahanesini ilettiğinin
tespit edildiği belirtildi.
206 http://www.internethaber.com/darbe-gecesi-telsiz-konusmalari-ortaya-cikti-1708068h.htm
207 http://www.ensonhaber.com/darbe-gecesi-ozel-kuvvetlerde-gogus-goguse-carpistilar-2016-08-12.html
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HaberTürk’ün ulaştığı iddianamede, “Tutanak ve beyanlardan da anlaşılacağı üzere darbeci Semih Terzi’nin ve eşinin darbe olayından ve atama listesinden en az 1 hafta önce haberlerinin olduğu,
bu nedenle Terzi’nin Ankara’ya bir an önce gelmek için bahaneler ürettiği, durumu bilen eşi Nazire’nin kendisine yardımcı olmaya çalıştığı, olay günü de Özel Kuvvetler Komutanı olarak yer aldığı
sözde atama listesine dayanarak birliği devralmaya geldiği tespit edilmiştir.” ifadeleri yer alıyor.
Hazırlanan iddianamede, şüphelilerden eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral
Halil İbrahim Yıldız’ın ifadesine de yer verildi. Üsteğmen rütbesindeyken FETÖ’ye katıldığını söyleyen Yıldız, “Darbe gününden önce 9 günlük bayram tatilinde Ankara’da bir kısım askerler ile birlikte
darbe planlamasına ilişkin toplantı yaptık. Toplantıya katılan Adil Öksüz bize, ‘Ben bu çalışmaları
Amerika’ya gidip Fetullah Gülen Hoca’ma sunacağım.’ dediği anlaşılıyor.208
…
Vatan gazetesi yazarı Murat Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’i ve o gece yaşananları şöyle anlatıyor:
Artık herkes biliyor ki, 15 Temmuz 2016 gecesi, darbe girişiminin ‘girişim’ olarak kalmasında en
kritik rolü oynayan birim Özel Kuvvetler. Yani Bordo Bereliler...
Bu konuda çok şey yazıldı, konuşuldu geçen iki hafta boyunca. Yazılanların, konuşulanların
içinde gerçek bilgiler var ama tam değil.
Çok kritik detaylarda farklı yansıyanlar, eksikler, yanlışlar var. O yüzden bir toparlayayım, arşivlerde tam olarak yer alsın istedim.
İşte, “15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuvvetler’de neler yaşandı?” sorusunun tam ve gerçek
yanıtları...
Aksakallı kimi görünce irkildi?
Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı eşi ile birlikte Gazi Orduevi’nde bir düğündeydi 15 Temmuz Cuma akşamı.
Gelen telefonlardan, sıra dışı bir durum olduğunu fark eden Aksakallı bir yandan Gazi Orduevi’nden ayrılırken, diğer taraftan da kurmaylarını arayıp alarma geçiriyor.
Orduevi’nin kapısına geldiklerinde, eşi dışarıda birini görüyor ve Aksakallı’ya dönüp o kişiyi gösteriyor.
Eşinin gösterdiği subay, Kurmay Albay Fatih Yarımbaş.
Zekai Aksakallı, yanında bir tim ile birlikte Albay Yarımbaş’ı tam teçhizatlı ve silahlı şekilde görünce olağan üstü bir şeyler olduğuna kesin olarak kanaat getiriyor.
Çünkü Yarımbaş özel bir isim...
Fatih Yarımbaş, Özel Kuvvetler Komutanı (ÖKK) Zekai Aksakallı’nın karşı çıkmasına rağmen, geçen ay ÖKK Alay Komutanı olarak atanan iki isimden biri.
(Aksakallı’nın alay komutanlığına istemediği diğer kişi de, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ifadesinde “Karargahtan çıkartılmam sırasında karşıma ürkütücü bir yüz ifadesiyle

208 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1331364-darbeci-semih-terzi-15-temmuzda-ankarada-olabilmek-icin-esini-kullanmis
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Çıktı.” dedigi Kurmay Albay Fırat Alakuş.)
(Bu konudaki ayrıntılı habere http://www.gazetevatan.com/murat-celik-970780-yazar- yazisi-urkutucu-/ adresinden ulaşabilirsiniz.)
Aksakallı’yı şoförünün manevrası kurtarıyor
Gazi Orduevi’nin kapısı bir anda karışıyor...
ÖK Komutanı Zekai Aksakallı ve eşi apar topar makam aracına binerken, Albay Yarımbaş ve emri
altındaki tim mensupları otomobile saldırıyor.
Askerlerden ikisi Aksakallı’nın bulunduğu taraftan araca tutunurken, biri açık olan sol arka kapıdan Bayan Aksakallı’yı kolundan yakalıyor. Komutanın eşi o anda kapıyı kapatıp kurtuluyor saldırgan
askerden.
Çıkmasını engellemek için makam otomobilinin ön ve arkasına birer askeri araç park edilmiş...
Makam şoförü tek çare olarak ani bir hareketle geriye hareket ettiriyor otomobili. Arkadaki araç
ile arada kalan boşlukta hızlı bir manevra yapabiliyor ve o ani hareketin etkisiyle otomobile tutunan
iki asker savrulup düşüyor.
Aksakallı ve beraberindekiler işte bu şekilde kurtulabiliyor o gece Gazi Orduevi’nin kapısındaki
operasyon girişiminden.
Yoldan Gölbaşı’na “Öldür!” emri
ÖK Komutanı Aksakallı yolda, Silopi’deki Birinci Tugay Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi’nin Ankara’ya geldiği bilgisini alıyor. Bunun üzerine Ankara’da bulunan astlarını sırayla arıyor “Semih Terzi
karargahı ele geçirmeye geliyor.” deyip acil olarak karargaha gitmelerini istiyor.
Gölbaşı’ndaki ÖKK Karargahı’nda nöbetçi olan Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’i de arayan
Aksakallı, “Semih Terzi oraya geldiğinde onu öldür.” emrini veriyor. Halisdemir’in yanıtı sadece iki
kelimeden oluşuyor: “Emredersiniz komutanım!”
Karargah darbecilerin kontrolünde
O an için Zekai Aksakallı’nın dahi tahmin edemediği nokta ise Gölbaşı’ndaki ÖKK Karargahı’nın,
içerideki ve nizamiyedeki darbeci personel tarafından kontrol altında tutulduğu.
Hatta bölgede ÖKK’ye bağlı bir Süper Kobra helikopteri uçuyor ve karargaha ulaşmaya çalışanların yaklaşma istikametlerini ateş altına alıyor.
Karargahtaki darbeci kadro, Silopi’den Ankara Etimesgut’a uçakla, oradan da Gölbaşı’na helikopter ile intikal etmekte olan Semih Terzi’nin emirlerini uyguluyor ve onu bekliyor.
Kafasına iki kurşun
ÖK Komutanı Zekai Aksakallı’dan “Semih Terzi’yi öldür!” emrini alan Astsubay Ömer Halisdemir
önce makam katındaki bir odaya giriyor ve kapıyı içeriden kilitliyor.
Bir süre sonra koridora çıkan Halisdemir, kattaki bir askere doğru yaklaşıyor ancak vazgeçip tekrar odaya giriyor.
Birkaç dakika sonra odadan tekrar çıkan Ömer Halisdemir bahçeye iniyor ve bir ağacın arkasına
gizlenip beklemeye başlıyor.
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O dakikalarda iki helikopter iniyor karargahın pistine. Skorskylerden birinden Tuğgeneral Semih
Terzi çıkıyor.
Önünde iki, her iki yanında birer subay ile karargah binasına doğru yürüyen Terzi’nin arkasında
da bir ÖK timi var.
15 kişilik bu grup, arkasında gizlendiği ağacın hizasına geldiğinde Başçavuş Ömer Halisdemir
bulunduğu yerden çıkıyor ve hiçbir şey söylemeden hızlıca Semih Terzi’ye doğru ilerliyor, darbeci
generalin kafasına tabancasını dayayıp iki el ateş ediyor.
Terzi yere yığılıyor…
Aldığı emri bu şekilde, sadece birkaç saniye içinde ve tek bir kelime etmeden uygulayan Halisdemir, darbeci gruptaki bir binbaşının otomatik tüfekle taraması sonucu olay yerinde şehit düşüyor.
Kahraman astsubayı şehit eden o darbeci binbaşı, yanındakilerden birkaçı ile birlikte Semih
Terzi’yi alıp hızlıca pistteki helikopterlerden biri ile GATA Hastanesi’ne götürüyor ama Terzi Halisdemir’in kurşunlarıyla ölüyor... Ve bu olay sadece o gece Özel Kuvvetler’deki durumun değil 15 Temmuz darbe girişiminin de seyrini değiştiriyor.
Durumu öğrenen Silopi Timi terse dönüyor.
İçeride bunlar yaşanırken, karargaha yaklaşmaya çalışan ÖKK personelinin üzerine hem nizamiyeden hem de havadaki taarruz helikopterinden sürekli ateş açılıyor.
Yani o güne kadar kader birliği etmiş subay ve astsubaylar, silah arkadaşlarına, birbirlerine ateş
ediyor. Hatta darbecilerden biri, en yakın arkadaşlarından birini şehit ediyor.
Saatler süren çatışmanın sonunda nizamiyedekileri etkisiz hale getirmeyi başaran kahraman
bordo bereliler, bahçeye girdiklerinde bu defa Tuğgeneral Terzi’nin Silopi’den getirdiği tim ile karşı
karşıya geliyor.
Alay komutanlarından biri, birbirlerine otomatik tüfeklerini doğrultmuş iki grubun arasına giriyor. Silahını yere atıp darbecilere durumu anlatıyor.
Gerçeği bu şekilde öğrenen Silopi timi de ikna oluyor ve arkadaşlarıyla aynı safta yer alıyor.
Birleşen iki grup, karargah binasını kontrol altında tutan az sayıdaki personelle, bu defa beraberce
çatışıyor. Bir süre sonra da karargahın kontrolünü ele geçirmeyi başarıyorlar.
Kamera görüntüleri savcılıkta
Yaklaşık 10 saat süren bu tarihi geceye dair bu kadar detayı nasıl bildiğime gelince…
Hem Gazi Orduevi’nin hem de Gölbaşı’ndaki ÖKK Karargahı’nın güvenlik kamerası kayıtları, 15
Temmuz’un birkaç gün sonrasında Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edildi.
Soruşturma dosyasında yer alan o görüntülerde, yukarıda anlattığım bütün anlar ve detaylar
mevcut.
Tarihe, gerçekleri, olduğu gibi not düşmek gerek.209
15 Temmuz kanlı işgal girişiminin yaşandığı gece devlete ait hastanelerin birinde görev ya- pan
ve maaşını milletten alan doktor, hainler tarafından Meclis bombalanmadan bir dakika önce kurduğu whatsapp grubuna mesaj atıyor: “TBMM’nin yıkılması lazım bu gece!” Anestezi Uzmanı Dr. Ayfer
209 http://www.yenicaggazetesi.com.tr/o-gece-ozel-kuvvetlerde-neler-yasandi-143286h.htm
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Aydoğdu Kızılay, Meclis bombalandıktan 1 dakika sonra da “TBMM yıkılacak bu gece” şeklindeki bir
mesajı paylaşıyor.
Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi’nde Anestezi Uzmanı olarak çalışan Dr. Ayfer Aydoğdu Kızılay’ın eşi de tekin değilmiş: Ersin Kızılay. Bu şahıs Yargıtay Tetkik Hâkimi olarak görev yaparken Fetullahçı Terör Örgütü’nün hain işgal girişiminden sonra tutuklanıyor ve 24 Ağustos’ta çıkarılan KHK ile
meslekten atılıyor. Dr. Ayfer Aydoğdu Kızılay da önce açığa alınıyor ama 3 Ekim’de yeniden göreve
başlatılıyor. İşin daha da ilginci, bu hastanenin Gölbaşı’nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı’na
yakın olması. O geceki hain saldırıda 42 vatan evladını şehit veren bu birim yakın olması dolayısıyla
yaralıları işte bu çalışanlarının arasında hainlerin de bulunduğu hastaneye göndermişti.210
Güvenlik uzmanı, Eski Özel Kuvvetler mensubu Mete Yarar, darbecilerin işgal etmeye çalış- tığı
Özel Kuvvetler Komutanlığı‘nda o gece yaşananları daha sonra bir programda NTV’ye anlattı. Yarar,
“Özel Kuvvetler Komutanı’nın emir astsubayı, komutanından daha önce aldığı emirler doğrultusunda hiç düşünmeden silahını çekiyor ve cuntacı generali yanındaki 20 kişinin arasında alnından vuruyor. Bu astsubayımız diğer 20 cuntacının saldırmasıyla şehit ediliyor.” diyor.
Mete Yarar’ın anlatımıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı‘nda o gece yaşananlar şöyle:
O gece iki tane olay var. Birincisi Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı Paşa’nın ele geçirilmeye çalışılması. Gazi Orduevi’nin oradayken iki arabayla takip ediliyor ve yakalanmaya çalışılıyor.
Bu sıkıştırma ve ele geçirme operasyonundan kurtuluyor. Bu arada Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda
bir tuğgeneral 20 kişi ile birlikte Gölbaşı’ndaki karargahı ele geçirmeye çalışıyor. Neden bunu yapıyor? Orayı ele geçirirse kendilerine yönelik bütün nitelikli operasyonların önüne geçme şansı olacak,
artı suikast veya diğer kurtarma eylemlerini yapabilecek bütün birimlerin kontrolleri kendi ellerine
geçmiş olacak. 20 kişi ile beraber nizamiyedeki nöbetçileri ele geçirip karargaha gidiyor. Karargahta Zekai Paşa’nın iki tane emir astsubayı vardır. Biri karargahta kalır, diğeri onunla birlikte hareket
eder. Karargahta kalan kişinin yanına gidiyor ve kendisine, “Bundan sonra komutan benim, bütün
emirleri ben vereceğim, birliklerin komutasını da ben aldım.” diyor. Bu astsubayımız komutanından
daha önce aldığı emirler doğrultusunda hiç düşün- meden silahını çekiyor ve bu cuntacı generali
yanındaki 20 kişinin yanında alnından vuruyor. Bu astsubayımız diğer 20 cuntacının saldırmasıyla
şehit ediliyor. Arkasından Özel Kuvvetler Komutanı güvendiği ve inandığı kişilerle beraber, bir çoğu
subay ve astsubayla beraber... Yanlarında silah yok, bütün silahlar Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın
içerisinde. Birliklerden bulabildikleri kalaşnikoflar, av tüfekleri de dahil olmak üzere birliğe sızıp bu
20 kişiyle çatışmaya giriyorlar. Bu 20 kişiyi etkisiz hale getirip tekrar emir - komutayı ele alıyorlar ve
daha sonra yapılacak bütün operasyonları planlıyorlar. Bildiğiniz gibi silahlı kuvvetlerdeki herkesin
bir beylik tabancası vardır. Onun dışındaki uzun namlulu silahlar dahil olmak üzere silahlar herkesin
kışlasının içerisindedir. Silahlar orada ve bu insanlar buldukları ne varsa onunla Özel Kuvvetler’in
içerisindeki o 20 kişiye saldırıyorlar ve karargahı tekrar ele geçiriyorlar. Zekai Paşa’yı dışarıda yakalamaya çalışıyorlar ve eşi de yanında. Eşi de yaralanıyor. Daha sonra bu ekibin içerisindeki “O komutan
benim” diyen general, Özel Kuvvetler’in bütün yurt dışındaki birliklerini geri çağırmaya çalışıyor. Bir
kısmına ulaşıyorlar ama hiçbiri bu emri kabul etmiyor. O gece o astsubayın hayatını feda ederek yaptığı kahramanlık, Ankara‘da her şeyi değiştiriyor. Alnının ortasından vurduğu o cuntacı ile Ankara’da
o gece her şey değişti.
Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yıllardan beri çeşitli kumpaslarla mücadele ettiğini hatırlatıyor ve “Devletini, vatanını, milletini seven birçok asker bu kumpaslarla ordudan
uzaklaştırılmaya çalışıldı. Bir kısmında başarılı oldular bir kısmında olamadılar. Eğer tamamen başarılı olsalardı direnecek kimse olmayacaktı” diye konuşuyor.
210 http://www.yeniakit.com.tr/haber/darbe-gecesi-meclis-bu-gece-yikilacak-mesaji-244027.html
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Mete Yarar’a göre, “Girişim başından beri ayrıntılı işlenmiş bir plan. Basite alınacak bir şey yok.
Oyunu bozan birkaç faktör var. Onların hataları yüzünden plan bozulmadı. Oyunu bozan, halkın
gücü, siyasetin gücü ve demokrasiye bağlı askeri birimler. Yoksa planlamaya bakıldığında iyi planlanmış. Tek tek alınması gereken bütün insanlar alınmaya çalışılmış. Buradaki ilk amaç siyasetin ele
geçirilmesi değil, ordunun ele geçirilmesi.”211
...
15 Temmuz kanlı işgal girişiminden sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi
sırasında Komutanlıkta yaşanan gelişmeleri anlatan bir rapor hazırlayarak bunu, darbe soruşturmasını yürüten Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.
Raporda 15 Temmuz gecesi başlayan ve sabah saatlerinde bastırılan darbe girişiminin bütün
safhaları yer alıyor. Askerlerin ifadeleri, karargahtaki kamera kayıtları, personel giriş çıkış bilgileri ve
özel olarak kurulan ekibin yürüttüğü idari soruşturma sonuçlarının hepsine yer veriliyor.
Raporun son bölümünde ise darbeci General Terzi ile Diyarbakır’dan Ankara’ya gelen bordo
bereli askerlerle ilgili bilgi yer alıyor. Rapora göre, Terzi’nin Astsubay Ömer Halisdemir tarafından
vurulmasının ardından askerler, tim komutanlarının aracılığıyla Zekai Aksakallı’ya ulaşarak durumu
anlatıyorlar. Tuğgeneral Terzi ve Binbaşı Fatih Şahin’in hain olduğunu öğrenen timdeki askerler, Albay Ümit Bak ile çok sayıda üst rütbeli darbeciyi derdest ediyor.
Aynı askerlerin, sonraki günlerde de karargahtaki darbeci askerlere yönelik gözaltı işlemleri yapılmasına yardımcı oldukları raporda ifade ediliyor.
Özel Harekatçı anlatıyor: 15 Temmuz darbe girişimi sırasında en büyük zayiatı, 47 şehitle Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı verdi. Jandarma Genel Komutanlığı, TRT ve Zırhlı
Birlikler Komutanlığı’na dönük operasyon hazırlığı yapan özel tim mensupları F-16’larca vuruldu.
Operasyona çıkma planı sırasında gerçekleşen hava saldırısında Özel Harekat Daire Başkanı Turan
Aksoy saldırıdan yara almadan kurtulurken, Aksoy’un 4 Daire Başkan Yardımcısı şehit oldu.
Darbe girişimi savuşturulduktan sonra Sözcü gazetesine konuşan bir Özel Harekat mensubu yaşananları şu sözlerle anlatıyor: “Darbecileri bertaraf edecek operasyonun detaylarını yaptığımız toplantıda görüştük. Daha sonra hazırlanılan plan çerçevesinde timlerin nerelere sevk edileceği tespit
edildi. Arkadaşlarımız silah ve teçhizatlarını kuşanıp operasyona yollamak için Cobra ve Akrep’lere
binmek istedikleri anda, iki F-16 savaş uçağı Daire Başkanlığı’nı füzelerle vurdu. Elimizdeki silahlarla
karşılık verme imkanımız bile olmadı.”212
Telsiz kayıtlarına yansıyanlar: Anadolu Ajansı’nın ulaştığı telsiz görüşmelerine göre, F16’ların
bombaladığı Özel Hareket Daire Başkanlığına itfaiye ekipleri ile ambulansların yönlendirilmesi için
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü merkez telsizinden anons yapıldı. Bunun üzerine diğer polis ekipleri
112 acil çağrı merkezi ile itfaiye birimini arayarak çok sayıda yaralının olduğunu, olay yerine acil şekilde ambulans ve yangın söndürme araçlarının sevkini istiyor.
İlk etapta Özel Hareket binasına ulaşan ambulanslar ile 5 yaralı polis Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne taşınıyor. Daha sonra bazı 112 ekipleri, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle olay yerine tekrar
gitmeyi reddediyor. Bunun üzerine merkez telsizinden ambulansların polis ekipleri nezaretinde olay
yerine gitmeleri yönünde anons geçiliyor.
Hastanede görevli polis memuru, 112 ekiplerini ikna etmek için uğraştığını ancak sonuç alama211 http://www.hurriyet.com.tr/ozel-kuvvetlerde-baskin-gecesi-yasananlar-40150910
212http://t24.com.tr/haber/golbasinda-ozel-harekatci-yasananlari-anlatti-imkan-verme-firsatimiz-olmadi-iki-f-16-binayi-bombaladi,35030
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dığını ifade ederek, ‘Ambulanslar hareket etmiyor merkez, bilginiz olsun. Söyledim, yüz defa söyledim. Hastanenin önünde hepsi bekliyor, gitmiyorlar. Bilginiz olsun’ şeklinde anonslar geçiyor. Bunun
üzerine devreye giren Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Levent Alıcı, bütün polis ekiplerine, ambulansların bir an önce yaralı özel harekatçılara ulaşması için gerekirse zor kullanmaları talimatını veriyor.
Alıcı, “Hemen sivil unsurlardan 112 merkezine geçsinler. Gerekiyorsa silah çeksinler, zorla götürsünler Özel Harekata.” emrini veriyor.
Bu arada devreye giren bir başka polis ise, “Efendim, biz kullanalım ambulansları, getirelim Özel
Harekat Daireye.” önerisinde bulunuyor. Bu telsiz görüşmelerinden sonra Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nden bir ekip hastaneye giderek ambulansların olay yerine sevkini
sağlıyor. Hava bombardımanının neden olduğu yangını söndürmek için çağrılan itfaiye ekiplerinin
bölgeye gitmek istememesi üzerine de bir polis memurunun havaya ateş açtığı, telsiz görüşmelerine
yansıyor. İtfaiye merkezindeki polis memurunun, zor kullanarak iki itfaiye aracını yangın bölgesine
gönderdiğini belirtmesi üzerine Emniyet Müdür Yardımcısı, ‘Anlaşıldı, anlaşıldı, diyor.
15 Temmuz gecesi çok sayıda Özel Harekat polisinin yaralandığı Gölbaşı’nda polis telsizine yansıyan konuşmalar şöyle:
Merkez: Bilgi verin efendim. Akademi kavşağından arkadaşlar 112’leri güvenli şekilde götürebilirler tamam.
Hastane polisi: Anlaşıldı merkez, 5 tane yaralı geldi, tamam.
Merkez: Boş ambulans var mı? Oraya gidebilecek.
Hastane polisi: Ambulanslar hareket etmiyor merkez bilginiz olsun. Söyledim, yüz defa söyledim. Hastanenin önünde hepsi bekliyor, gitmiyorlar. Bilginiz olsun.
Merkez: Hastaneye ekip geçse, yönlendirse uygun olur mu?
İlçe Emniyet Müdürü: Merkez konuyu takip edemedim.
Merkez: Ambulanslar hareket etmiyormuş efendim yaralılarımızı almak için. Ekip geçse hastaneye, yardımcı olsa ambulanslara uygun olur mu?
İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı: Merkez bu yukarıda, yukarıda yangınla alakalı olarak gönderme
oldu mu itfaiyeden?
Olay Yeri İnceleme Ekibi: Merkez malum yerdeyim efendim, şu anda iki tanesini çıkardım tamam. Merkez zorla çıkartıyoruz tamam.
İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı: Anlaşıldı. Çıkarmak için gerekirse zor kullanın arkadaşlar.
Olay Yeri İnceleme Ekibi: Anlaşıldı efendim. Havaya ateş etmek suretiyle çıkardım.
İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı: Polis Akademisi, Özel Harekat Dairesi, Kriminal Dairesi civarında olan ekiplerimiz dikkatli olsunlar. Kendi can güvenliklerini ön planda tutsunlar. Bize lazımlar
tamam. Zaman zaman, oradan bilgi akışı yapsınlar.
Asayiş Ekibi: Konuşuyor efendim, şu ana kadar durum normal.213

213 http://www.gazetevatan.com/golbasi-nda-yasananlar-polis-telsiz-kayitlari-978148-gundem/

ERDOĞAN’I HAVADAYKEN İHBAR ETTİLER
Stratfor adlı özel istihbarat örgütü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın içinde bulunduğu uçak havalandığında defalarca uçağın lokasyonunu yayınlayarak rota bilgilerini paylaştı. Fetullahçı Terör Örgütü’nün
15 Temmuz’daki darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağının lokasyonuyla ilgili 3 kez paylaşımda bulunarak dikkatleri üzerine çeken ABD’nin özel istihbarat örgütü
Stratfor, kuruluşu, çalışma yöntemleri ve topladığı istihbaratlarla oluşturduğu raporlarla aslında tüm
dünyada tartışılan bir örgüt. Teksas merkezli olan ve George Friedman tarafından kurulan Stratfor,
ekonomi, dış politika ve güvenlik konularında küresel analizler sunsa da birçok ülkede istihbarat
birimleri ve casuslarla içiçe oluşu, kendisi hakkında soru işaretlerine yol açıyor. Stratfor, FETÖ’nün
15 Temmuz’daki darbe girişiminin kritik dakikalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef
alan paylaşımları ve darbeciler lehine yönlendirmeleriyle dikkati çekti.
Stratfor’un, darbecilerin suikast için yerini tespit etmeye çalıştığı Erdoğan’ın İstanbul’a hareket
eden uçağının yerini çok kısa süre içinde tespit etmesi ve havadaki konumuyla ilgili üç kez tweet
atması kamuoyunun dikkatini çekmişti. İlk paylaşımında Erdoğan’ın uçağını Marmara Denizi üzerinde ifşa eden Stratfor, ikinci tweetinde uçağın İstanbul’a yaklaştığını ve muhtemelen iniş yapacağını
bildiren bir paylaşımda bulundu.
Stratfor, darbe girişimi gecesi, Erdoğan’ın Almanya’dan sığınma istediği şeklindeki Amerikan
MSNBC kanalının yalan haberini de Twitter hesabından paylaşarak tepki topladı. O gece Erdoğan’ı
hedef göstermekle yetinmeyen Stratfor, bir gün sonra 16 Temmuz’da, yine Twitter hesabından Erdoğan hakkında gerçekleri yansıtmayan bir profil paylaştı. Profilde, Erdoğan’ın 1999 yılında ordu tarafından hapse atıldığı ifade edildi. Stratfor, Erdoğan’ın mahkumiyetinin sebebi olarak “Şiddet ile dini
veya ırksal nefreti teşvik ettiği” yalanına sarıldı. Erdoğan’ın 2000’li yıllar boyunca ordunun gücünü
azaltmak için çalıştığı iddiasında bulunan profilde, Cumhurbaşkanı’nın orduya karşı geçmişten gelen
kişisel husumetle hareket ettiği iddialarıyla takipçilere darbeyle ilgili yönlendirici bir sebep-sonuç
ilişkisi mesajı vererek, darbe girişimini makul göstermeye çalıştı.
Darbe girişimine maruz kalan bir ülkenin liderini hedef göstermesi gibi skandal paylaşımlarda
bulunmak Stratfor için olağan bir durum. Zira kuruluşun Güvenlik Başanalisti Fred Burton’ın analistlerden birine gönderdiği e-postasındaki eski Venezüela Devlet Başkanı Hugo Chavez ile ilgili ifadeleri
kamuoyunda tepkiye neden olmuştu. Burton e-postasında, -Bir zamanlar, onun (Hugo Chavez) helikopter kazasını planlardık- ifadesini kullanmıştı.
Bazılarına göre Gölge CIA diye tanımlanan, bazılarına göre ise haftalık ekonomi-finans dergisi
The Economist’in 1 hafta geriden geleni, 4-5 yüz katı daha pahalısı olan Stratfor’un skandal paylaşımlarının Amerikan medyasında alıcısı oldukça fazla.
CNN, Bloomberg, AP, Reuters, The New York Times gibi büyük kuruluşların istihbarat konularında “Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre” diyerek aktardığı haberleri Stratfor’dan edindiği
biliniyor. Ancak Stratfor’un istihbaratlarının ne kadar güvenilir olduğu ve bu bilgileri hangi amaçla
kamuoyuyla paylaştığına dair soru işaretleri bulunuyor.
Stratfor, ABD’nin Teksas eyaletinin başkenti Austin’den yönetiliyor. Ofis, 1996 yılında ünlü strateji uzmanı ve siyaset bilimci George Friedman tarafından kuruldu. Kendisini ekonomi, enerji, dış
politika ve güvenlik konularında küresel alanda faaliyette bulunan bir kuruluş olarak tanımlayan
Stratfor, dünya genelindeki 175’ten fazla ülkeye dair analizler sunuyor. Online abonelik ve danışmanlık hizmeti veren Stratfor’un analizlerini abonelerine para karşılığı satması, kendisini, finansmanını
genellikle sponsorlardan sağlayan bir düşünce kuruluşu olmaktan çıkarıyor.
Stratfor’un, kamuya açık kaynaklara dayandırarak hazırladığını iddia ettiği analizlerini, dünyanın

BİR İŞGAL HAREKETİ

265

değişik bölgelerindeki farklı dilleri bilen İngilizcesi iyi casuslara yazdırdığı Wikileaks belgeleri tarafından ortaya çıkarılmıştı. Bu nedenle medyada ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın gölge kuruluşu
olarak tanımlanan Stratfor’un, ABD’nin dış politikası açısından büyük önem arz eden bölgelere ilişkin
jeopolitik analizlerinin ciddi takipçisi bulunuyor. Dünyanın birçok ülkesinde resmi ve özel alıcıları
bulunan kurumun, ABD’de en büyük müşterileri arasında ise Dışişleri Bakanlığı, Pentagon, İstihbarat
Başkanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın yanı sıra savaş uçağı üreticileri Lockheed Martin, Northrop
Grumman ve Raytheon gibi büyük şirketler yer alıyor.
Stratfor’un kurucusu olan siyaset bilimci George Friedman, yeni muhafazakar (neo-con), İslam
karşıtı ve İsrail yanlısı kimliğiyle biliniyor. Macaristan asıllı Yahudi bir ailenin çocuğu olan Friedman,
küçük yaşta geldiği ABD’de istihbarat, savaş teknikleri ve askeri teknolojiler konusun- daki uzmanlığıyla tanınıyor. Friedman, 2015’te Stratfor’dan ayrılırken, kuruluşun başına David Sikora getirildi.
Sikora, cep telefonu bazlı satışlar olarak tanımlanan mobil ticaret üzerine kurduğu Digby’den ayrılarak Stratfor’un başına geçti. Digby’ı kısa sürede büyük bir şirket haline getiren Sikora’nın, istihbarat
ve savaş teknolojileri gibi konularda uzmanlığı bulunmasa da dijital ortamda daha fazla istihbarat
edinmeyi Stratfor’a kazandırmak için şirketin başına getirildi.
Stratfor’un üst kademesindeki çalışanlarının istihbarat konularındaki geçmişi dikkat çekiyor. Örneğin, 25 yıl CIA’nin dünya genelindeki operasyonlarını yürüten ekibin içinde yer alan Jon Sather, Kasım 2015’te Stratfor’un baş istihbarat sorumlusu olarak işe alındı. Stratfor’un istihbarattan sorumlu
başkan yardımcısı Bret Boyd da ABD Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndaki geçmişiyle ön plana çıkıyor.
İstihbarat operasyonları, gelişmekte olan ülkeler ve devlet-ordu ilişkilerinde uzmanlaşan Boyd, ABD
ordusu içinde Irak operasyonlarında görevler üstlendi. Stratfor’un Genel Yayın Müdürü olan David
Judson ise Türkiye’deki 8 yıllık geçmişiyle dikkat çekiyor. Doğan Medya Grubu altındaki Referans
gazetesinde genel koordinatör olarak çalışan Judson, daha sonra Hurriyet Daily News’in yayın yönetmeni olarak görev yaptı. Stratfor’un güvenlik ve terör başanalistlerinden Scott Stewart da kuruluşa
katılmadan önce ABD Dışişleri Bakanlığında yaklaşık on yıl özel ajan olarak çalıştı. Stewart’ın uzmanlık alanları arasında terörist organizasyonlar, onların taktikleri, koruyucu istihbarat ve terörizm
eğilimleri bulunuyor.
Stratfor’da başka ne kadar eski CIA veya istihbarat uzmanı çalışanın olduğu bilinmezken, kuruluşun birçok ülkede istihbarat birimleri ve istihbaratçılarla iç içe çalıştığı yönündeki göstergeler,
beraberinde soru işaretleri getirmeye devam ediyor.
Konuyla ilgili, AA muhabirinin sorularını cevaplayan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Birol Akgün, Stratfor’un görünüşte şeffaf ama arkasında kimin olduğu bilinmeyen bir Amerikan kuruluşu olduğunu söylüyor.
CIA’in gölge yapılanması olarak bilinen kuruluşun Türkiye’deki darbe girişimi sırasında saat saat
bilgi paylaşmasının darbe hazırlıklarından haberdar olduğunun da bir kanıtı olduğunu vurgulayan
Akgün, şunları söylüyor:
“Burada yapılması istenen Türkiye’deki darbenin herhalde başarılı olmasıydı ki, o gece Sayın
Cumhurbaşkanı’nın uçağının Türkiye’deki istihbarat kuruluşlarının bile bilmediği bir vakitte dünyaya
adeta açık hatlardan Türkiye’deki darbecilere yol gösterici bir rol benimsemiş oldular. Bu tür kuruluşlar asla tarafsız, dünyayı sadece bilgilendirmek için iş yapan kuruluşlar falan değildir. Stratfor eskiden
beri CIA’in arka bahçesi veya gayri resmi gölge yapılanması olarak bilinen bir kuruluştur… Ancak gece
02.00’den sonra darbenin başarısız olduğuna ilişkin yazılar ve yayınlar yapmaya başladılar. En baştan
itibaren bunların ya Türkiye’nin içindeki darbecilerle bağlantıları vardı ya da Amerika’nın ilgili istihbarat birimleriyle bir şekilde temasları vardı ve istihbarat topluyorlardı. Habercilik değil, yönlendirme yapıyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanı’nın uçağının konumunu vererek adeta havada gezen darbeci
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Batının  keskin kılıcı: Doğudan gelen sözde molla

uçaklara yol göstermeye çalışıyorlardı.”
Wikileaks belgelerinde Stratfor’un Lübnan ordusundan 6 bin dolara rapor aldığı bilgisi göz
önünde bulundurulduğunda, kuruluşun Türk ordusu içindeki darbeci unsurlarla da benzer bir ilişki
kurmuş olma ihtimalini değerlendiren Akgün, böyle kuruluşların kaynaklarının gizli olduğunu vurguluyor. Akgün, “Bu yarı istihbarat kuruluşları bilgiye ulaşmak için her türlü maddi kaynağı harcarlar, insan unsurunu da kullanırlar. Türkiye’de siyasetle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la kavgalı kim varsa bunlar
için devşirilecek elemandır. FETÖ’nün en büyük özelliklerinden biri de uluslararası alana istihbarat
sağlaması ve bunu da pazarlık gücü olarak kullanması.” diyor.
Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Uysal ise Stratfor’un darbe girişimi sırasında yaptığı
paylaşımlara ilişkin, “Neredeyse Erdoğan’ı darbecilere yakalatmak üzerine bir çabası olduğunu, bir
bilgi paylaşımı değil de yerini ihbar etme anlayışıyla bunu yaptığını söyleyebiliriz.” diyor. Tehlikeli bir
durum söz konusu olduğunda ABD Başkanı’nın konum bilgilerinin paylaşılmasının mümkün olmayacağını anlatan Uysal, “Büyük bir karartma olurdu. Bunu kesinlikle söylemezler. Batı medyası da bunu
söylemeyi vatana ihanet gibi görürdü. Ama malesef bize karşı bunu basın özgürlüğü gibi yansıtıyorlar. Burada bir kasıt olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.” diyor.
Eski CIA direktörü uller gibi istihbaratçıların FETÖ elebaşı Gülen’le alakalarının açıkça bilindiğini
hatırlatan Uysal, Stratfor’un darbe girişimini yönlendirici mesajlarına ilişkin şunları söylüyor: “Bu
ABD’nin belki sistem olarak içinde olmadığı ama belli bir lobinin belli bir istihbarat ekibinin yapmaya
çalıştığı bir darbe girişimi gibi görünüyor. Mısır’da da aynı şeyi yapmışlardı. Graham Fuller’in, eski
istihbaratçıların bu işin içinde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz..”214

HSYK, PDY’NİN SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU KARARA BAĞLADI
Gülen örgütüyle ilgili raporlar sadece emniyet raporlarıyla sınırlı değil. 15 Temmuz kalkışmasından sonra FETÖ/PDY mensuplarının devletin bütün kurumlarında olduğu gibi yargıda da inanılmaz
bir güce ulaştıkları anlaşıldı. HSYK dört bine yakın hakim ve savcıyı örgüt üyesi olmak suçundan
açığa aldı. Daha sonra bunların çok büyük bir bölümü şüpheli sıfatıyla tutuklandı. Açığa almaların ilk
dalgasını oluşturan 2800 yargı mensubuyla ilgili Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun aldığı gerekçeli
Genel Kurul kararı örgütle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya koyuyor. Gerekçeli kararda Gülen hareketine
ilk kez gerçek tanımı içerisinde bakıldığını görüyoruz. Daha önceki raporların aksine, gerekçeli karar
FETÖ’nün dinle, diyanetle bir ilgisinin olmadığını, aksine, milletin manevi duygularının çoğu zaman
örgüt tarafından sömürüldüğünü, dahası Müslüman milletin temiz inancının örgüt eliyle bilinçli bir
şekilde tahrip edildiğini ve yapılanmanın silahlı terör örgütü olduğunu gözler önüne seriyor. 17 Nolu
tutanakla kayıtlara geçen HSYK Genel Kurulu’nun 2016/426 nolu gerekçeli kararında anlatılanlar,
Türkiye’nin nasıl bir yapıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. İşte o karar:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI
Karar No: 2016/426 - Tutanak No: 17 - Karar Tarihi: 24/08/2016
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu, 6087sayılı Kanun’un 29’uncu maddesi gereğince aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile 24/08/2016 tarihinde toplandı.
I -SORUŞTURMA SÜRECİ ve İNTİKAL:
214 http://www.haberturk.com/dunya/haber/1275130-ciain-haber-sitesi-stratfor-nedir

BİR İŞGAL HAREKETİ

267

Yaklaşık yarım asırdır Türkiye’nin sosyo-politik gündeminde sözde dini referanslar üzerinden
kendisine toplumsal ve kamusal bir varlık ve meşruiyet zemini inşa eden, sosyolojik bünyesi itibariyle sıkı bir cemaatsel dokuya sahip olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü, müntesiplerini ilgili yapıya
tümden sadakat ilkesi çerçevesinde doktrine etmiş, yapı mensuplarının ahlâk ve hukuk dışı her türlü
eylemlerini mübah görmüştür. Mistik bir otoriteye (Mehdîlik) inanmışlıkla, yandaşları için merkezi
sınavlarda soru çalma, masumiyet karinesini çiğneyerek, haklarındaki suçlamayı dahi bildirmeden
insanları yıllarca ceza infaz kurumunda tutarak hürriyetlerini kısıtlama şeklindeki eylemlerinde olduğu gibi kişi haklarını pervasız biçimde ihlal etme, kayırma, yalan söyleme, delil uydurma, iftirada
bulunma gibi ahlâk ve hukuk dışılıkları gerçekleştirmekte ve hedefleri uğruna suç işlemekte herhangi
bir beis görmemişlerdir. Talimatlar yoluyla kollektif bir şekilde mobilize olan, kamu erkinin kritik
bürokratik alanları başta olmak üzere, kamusal alanı ele geçirme refleksi ile hareket eden, mülkiye,
adliye, emniyet, eğitim ve ordu içerisinde kendi özel hiyerarşisi ile illegal şekilde kadrolaşan, devletin
tüm kurumlarına yerleştirdiği örgüt üyeleri ile devlet teşkilatını kendisine hizmet eder hale getiren
ve adeta devlet içinde ayrı bir devlet yapısı oluşturan örgütte, sözde lider Fetullah Gülen tarafından
verilen; ‘-Esnek olun, sivrilmeden can damarları içinde dolanın!; bütün güç merkezlerine ulaşıncaya
kadar hiç kimse varlığınızı fark etmeden sistemin ana damarlarında ilerleyin! -Türkiye’deki güç ve
kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadarher adım, erken sayılır. -Adliye, mülkiye veya başka hayati
bir müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti öyle ferdi mevcudiyetler şeklinde ele alınıp değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir. Bir ölçüde onlar
bizim varlığımızın teminatıdır. -Arkadaşlarımız o sahada kabiliyetlerini geliştirmeli, müktesebatlarını geliştirmeli esas ve zannediyorum iki yanlı olmaları itibariyle de sergileyecekleri performansta
da daima takdir toplayacaklardır. Yani bu bizim cepheyi öğrenmeleri lazım arkadaşların. Yani bizim
hukuk sistemimizi didik didik etmelidirler, biz bir taraftan çalışıp onların istifade edecekleri şekle getirmeliyiz, onu öyle formüle etmeliyiz, öyle tertip ve temkide tabi tutmalıyız. -Allah’ın Resulü kuvvet
dengesinin olmadığı bir yerde ortaya atılmanın hezimet ve mağlubiyetle neticeleneceğini herkesten
iyi değerlendirdi ve bu sebeple de stratejisini hep temkin ve tedbirle örgütledi. Denge gözetilmediğinde hezimet ve mağlubiyetin kaçınılmaz olduğu şartlarda kahramanlık gösterisi ihanettir. Yani siz
hâkim değilsiniz başka kuvvetler var. Bu ülkede değişik kuvvetleri hesap edecek dengeli, dikkatli,
tedbirli, temkinli yürümekte yarar var ki geriye adım atmayalım… yani her şey bir oyundur. Kungfu
gibi oyun, tekvando gibi bir oyun, judo gibi bir oyun her zaman insan hasmını yenmesi öyle yumruk
vurup yere sermesi gibi bir şey değildir, Bazen hasımdan kaçmak bile çok önemli bir manevra (...)
çok iyi bilecek, çok iyi planlayacak ona göre yürüyeceksiniz. Kuvvet dengesi, olmadığı bir yerde kuvvete başvurmayacaksınız, teknik, taktik yerine sizin kalbiniz önemlidir. Ben yine kuvvet dengesinin
olmadığı için şahsen o yol yerine kendi düşüncemi yayma, kendi düşünce sistemim adına varlığı her
tarafı fethetme, ele geçirme yolunu şahsen tercih ederim. Zaman henüz uygun değil. Bütün dünyayı
omuzlayıp taşıyabileceğimiz zamana dek, tamam olacağınız ve koşulların uygun olacağı zamana dek
beklemelisiniz! Bilhassa, haber alma hususunda her zaman hasım cephenin çok önünde olunmalıdır.
Toplumun büyük kesimlerine, büyük kısımlarına, bu duygu ve düşünceyle ulaşma açısından, belli bir
noktaya, belli bir kıvama gelecekleri ana kadar, bu şekilde hizmet etmeleri şart, zaruri, lüzumlu…
yanlışı telafi edemeyiz. Türkiye’deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç
ve kuvveti cephemize çekeceğimiz ana kadar her adım erken sayılır. (…) bunca kalabalık içinde ben
bu dünyayı ve düşüncemi sözde mahremiyet içinde anlattım.(…) sırrınız sizin sırrınızdır. Söylerseniz
siz esir olursunuz. Yüzlerce arkadaşlar, yüzlerce diyorum tabi. Türkiye’nin içinde binlerce yurt dışında burs veriyorlar. Amerika’da otuz küsur değişik üniversitelerde kariyer yapıyorlar. Kariyerin yapılmasının yanında aynı zamanda bu arkadaşlarımız orada hizmet de yapıyorlar ve bu iki-üç senelik
ömrü olan bir şey. Daha önce de vardı üç beş arkadaş ama bunlar Allah’a çok şükür organize edildi.
Himmetler belli bir noktada… (kesinti) edildi. Ve şimdi orada çok iyi güdülüyorlar Allah’ın inayet ve
keremiyle her sene de besleniyorlar.
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İngiltere’den Almanya’ya oradan Avusturalya’ya oradan Amerika’ya kadar her yerde kariyer yapan arkadaşlarımız besleniyorlar. Ve bu arkadaşlar bizim gayeyi hayalimize göre gelecekte o dünyalardaki üniversitelerdeki bizim tebliğcilerimiz olacaklar. Türkiye’ye döndükleri zaman da burada
el üstünde üniversitelerdeki hocalarım olacaklar. Dünyada satın alınmayacak adam yoktur. Sadece
fiyatları farklıdır. Birini az fiyata birini çok fiyata alırsın.’ Şeklindeki talimatlar, bir yandan kadrolaşmanın örgüt için arz ettiği önemi, diğer yandan ise, kadrolaşmanın Anayasal dü- zeni ele geçirmek için
izlenen bir stratejik yöntem olduğunu ortaya koymaktadır. Dini duyguları istismar etmek suretiyle
güvenini kazandığı insanları yıllarca kendi kirli plânları doğrultusunda kullanan FETÖ/PDY terör örgütünün gerçek yüzünün anlaşılarak devletin bu yapıyla etkin bir mücadeleye başlaması sonrasında,
mensuplarını yeni ihdas edilen kadrolara yerleştirmek bir yana, mevcut kadroları korumakta zorlanan, tasfiye sürecine giren, ekonomik ve siyasi yönden zayıflayan örgütün ‘mağdur edebiyatı’ stratejisi üstüne kurulu algı yönetiminden de bir sonuç alamayacağını anlaması üzerine 15/07/2016 günü,
başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülkenin muhtelif yerlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde
yuvalanan, aralarında generaller ve amirallerin de bulunduğu subay, astsubay, uzman er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler aracılığıyla, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak ve Anayasal
düzeni değiştirmek amacı ile eyleme geçtiği, bu kapsamda; saat 22:00 sularında İstanbul’da Boğaziçi
ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin silahlı terör örgütü üyeleri tarafından tank ve paletli zırhlı araçlar ile trafiğe kapatıldığı, İstanbul Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nın tanklar vasıtasıyla sevki sağlanan
örgüt üyesi askerler tarafından ele geçirilerek, 22:15 itibariyle havalimanına giriş ve çıkışların kapatıldığı, uçuş kontrol kulesinin ele geçirilerek tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşların durdurulduğu, F-16
savaş jetleri ile havalimanı üzerinde alçak uçuş yapılarak yolcu uçaklarının iniş ve kalkış yapmalarının
engellendiği, yine aynı saatlerde Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ele geçirilmesi maksadıyla ben- zer
bir girişimde bulunulduğu, Vatan Caddesi’nin giriş ve çıkışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul
Valiliği, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kuleli Askeri Lisesi başta olmak üzere stratejik öneme sahip
karakollar, limanlar, köprüler ve meydanlarda, örgüt mensubu askerlerin tank ve zırhlı araçlar ile
hâkimiyet kurmaya çalıştıkları, savaş jetleri ile ses hızını aşacak şekilde alçak uçuş yapan ve zaman
zaman ses bombası atan örgüt mensubu askerlerin, korku ve paniğe sevk ederek halkın meydanlara çıkmasını engellemeye çalıştığı, milli iradeye sahip çıkmak üzere Boğaziçi Köprüsü’nde toplanan
halkın üzerine uzun namlulu silahlar ile ateş açıldığı, çok sayıda sivil vatandaşın yaşamını yitirmesine
sebebiyet verildiği,
Eş zamanlı olarak Ankara’da milli egemenliğin oluştuğu Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinde F-16 savaş jetlerinin alçak uçuş yapmaya
başladıkları, ağır silahlarla donatılmış helikopterlerin onlara eşlik ettiği, Meclis’te temsili bulunan
tüm siyasi parti milletvekillerinin, demokrasiye ve Meclis’e sahip çıkmak üzere TBMM Genel Kurul
Salonu’nda toplanmaları üzerine, Meclis ana binasının bulunduğu yerleşkenin bombalandığı, sokağa
inerek, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkan vatandaşların üzerine helikopterlerden ateş açıldığı,
çok sayıda vatandaşın şehit edildiği ve yaralandığı, Yenimahalle ilçesinde bulunan Milli İstihbarat
Teşkilatı binasına kobra tipi iki helikopterden ateş açılarak saldı- rıda bulunulduğu, Gölbaşı ilçesinde
bulunan Polis Özel Harekât Eğitim Merkezi binasının tank ve savaş uçaklarının yoğun bombardımanına maruz kaldığı, saldırılar esnasında 47 özel harekât po- lisinin şehit düştüğü, halkın meydanlara çıkmasını engellemek amacıyla savaş uçakları ile sürekli sorti yapıldığı, TBMM, MİT ve Ankara
İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere kamu binaları önünde, cadde ve meydanlarda toplanan
vatandaşlara karşı uzun namlulu silahlar ile saldırıldığı, kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden silahsız ve
savunmasız halkın üzerine rastgele ateş açıldığı, ülke genelinde gerçekleşen çatışmalar sonucu 246
kişinin şehit olduğu, 2.186 kişinin yaralan- dığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından 19/07/2016 günü saat 13:00’da yapılan basın aç ıklamasında, yaşanan süreç ile ilgili olarak
kamuoyunun bilgilendirildiği, istihba- rat bilgisi alındığı andan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından alınan tedbirlerin açıklanarak 15/07/2016 günü akşam saatlerinde terör örgütünce başlatılan
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darbe girişiminin 17/07/2016 saat 16.00 itibariyle tüm yurt genelinde bastırıldığının kamuoyu ile
paylaşıldığı ve yazılı bildi- ride; her ne kadar darbe girişimi Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde başlatılmış olsa da, bunu yapmaya kalkışan hainlerin, halkımızın Peygamber ocağı olarak adlandırdığı Türk
Silahlı Kuvvetlerinin, vatanını, milletini, bayrağını seven ezici çoğunluktaki mensuplarıyla kesinlikle
hiçbir ilgi ve alakalarının bulunmadığına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en genç erinden en yüksek rütbeli general/amiraline kadar tüm personeliyle demokratik hukuk sistemi içerisinde Devletin ve yüce
Milletin emrinde, görevinin başında olduğu ifadelerine yer verildiği, Mülkiye, adliye, emniyet, eğitim
ve ordu içerisindeki kadrolaşmasını tamamladıktan sonra Anayasal düzeni yıkarak rejimi değiştirmek
için artık zamanın geldiğini düşünen FETÖ/PDY’nin, 15/07/2016 günü Cumhuriyet tarihinin en kanlı
darbe girişimine imza atması, büyük bir duyarlılık göstererek rejimi korumak ve demokrasiye sahip
çıkmak adına canları pahasına sokağa dökülen halkın, mermi sağanağına, üzerlerine sürülen tank
ve askeri araçlara, jetlerden atılan bombalar ile helikopterlerden açılan ateşe göğsünü siper ederek,
Türk Kurtuluş savaşında emsali görülebilmiş bir mücadeleyle reji- me kasteden saldırıyı püskürtmeleri sonrasında, devletin kılcal damarlarına sızan, örgütün nihai hedefi olan Türkiye Cumhuriyeti
devleti ve kurumlarını ele geçirmek için devlete ve kendinden olmayan herkese karşı ne zaman ve ne
şekilde saldırı yapacakları belirsiz olan, hukuku silah olarak kullanmaktan çekinmeyen ihanet çetesi
mensuplarının hukukdışı iş ve eylemlerine son vermek adına bazı tedbirler alınması zorunlu hale
gelmiştir.
Bu kapsamda; cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü dü- zeni
ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye yahut Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs eden Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanmış FETÖ/PDY terör örgütü mensupları hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarına ulaştırılması ricası ile talimatlar yazıldığı, şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulması için talepte bulunulduğu,
şüphelilerin pasaportlarının iptali ve varsa yurtdışına çıkış bilgilerinin bildirilmesi için Emniyet Genel
Müdürlüğü’ne yazılar yazıldığı, olay günü kurum bina- larına ait kamera görüntülerinin getirtilerek
bilirkişiye inceleme için tevdi edildiği, FETÖ/PDY si- lahlı terör örgütüyle iltisak düzeyinde de olsa
bağlantısı tespit edilen hâkim ve Cumhuriyet savcıları yönünden, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâlinin
mevcut olduğu tespitinden hareketle genel hükümler kapsamında adli soruşturmaya başlanıldığı,
anılan soruşturma kapsamında bugün itibariyle 2.146 hâkim ve Cumhuriyet savcısının tutuklu bulunduğu, haklarında yakalama emri düzenlenen 190 kişi hakkında yakalama emirlerinin infazı için
çalışmaların devam ettiği, 539 kişinin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı, anılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarından, Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapanlar hakkında adalet müfettişleri, diğerleri hakkında kurul müfettişleri tarafından düzenlenen ön raporlarda, ilgililere isnat olunan eylemlerin nitelikleri itibariyle meslekten çıkarmayı gerektirir ağırlıkta bulunduğunun, ilgililerin göreve devamlarının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğinin bu
sebeple haklarındaki soruşturma sonuçlanıncaya kadar 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun
77’nci ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddeleri uyarınca
tedbir cümlesinden olarak görevden uzaklaştırılmalarının talep edildiği, ön raporların Teftiş Kurulu
Başkanlıkları kanalıyla Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi’ne intikali üzerine, Daire Başkanının, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 30/2’nci maddesi ile 04/07/2012
tarihli ve 28343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4/6’ncı maddesinde düzenlenen yetkisine
istinaden yaptığı olağanüstü toplantı çağrısı üzerine toplanan Dairenin, 16/07/2016, 22/07/2016,
01/08/2016, 10/08/2016 ve 12/08/2016 tarihli olağanüstü toplantılarında ve 19/07/2016 tarihli olağan toplantısında ihbarlarda adı geçen adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkim-
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lerinin, 15/07/2016 tarihinde darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY örgütüne mensup olduklarına
dair kuvvetli delil ve şüphenin bulunduğuna, ilgililerin görevlerine devamlarının, soruşturmanın selametine, yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilmekle, 2802 sayılı Hâkimler
ve Savcılar Kanunu’nun 77/1’inci ve 81/1’inci maddeleri gereğince ayrı ayrı olmak üzere tedbiren üç
ay süreyle görevden uzaklaştırılmalarına oybirliği ile karar verdiği, 23/07/2016 tarih ve 29779 (2’nci
Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 01/07/2016 tarih ve 6723 Sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12’nci maddesiyle 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na eklenen Geçici 27’nci madde ile Danıştay; 6723 sayılı yasanın 22’nci maddesiyle 2797 sayılı Kanuna eklenen Geçici 15’inci madde ile de Yargıtay üyelerinin üyeliklerinin Kanunun yayım tarihi olan 23/07/2016 itibariyle sona erdiği, 6723 sayılı yasada belirlenen süre içerisinde
ve ilgili Kanunlardaki hükümler uyarınca, üyeliği sona eren Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu tarafından seçim yapıldığı, seçilemeyen ve FETÖ/
PDY örgütüne üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Yargıtay/
Danıştay üyelerinin, yasa hükmü gereği olarak, seçilemedikleri tarih itibariyle yüksek mahkeme üyeliklerine ilişkin özlük hakları sona erdiğinden bunların da, kararımız kapsamına alındıkları, Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri Mustafa Kemal
Özçelik, Kerim Tosun, Şaban Işık, Ahmet Berberoğlu ve Mahmut Şen hakkında Anayasayı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan ve FETÖ/PDY’ye silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından soruşturma başlatılması üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu’nun,
16/07/2016 tarihli olağanüstü toplantı- sında, adı geçenlerin bulundukları hal üzerine görevlerine
devam etmelerinin yargının saygınlı- ğına, tarafsızlığına ve güvenilirliğine zarar vereceği kanaati ve
Yüksek Kurul üyeliği şartlarını iş bu görevin icrası esnasında kaybettiklerinin tespitiyle Yüksek Kurul
üyeliklerinin sona erdirilmesine karar verdiği ve adı geçenlerin, kararımız kapsamına dahil edildikleri, Bakanlar Kurulu’nun 20/07/2016 tarihli kararıyla, Anayasanın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde
21/07/2016 günü saat 01.00’dan itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hâl ilan edilmesine karar
verildiği, bu kararın TBMM Genel Kurulu tarafından 21/07/2016 tarihli ve 1116 sayılı kararla onaylandığı, 23/07/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 667 Sayılı
Ola- ğanüstü Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/1’inci
mad- desinde; ‘Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi
Genel Kurulu’nun salt çoğunluğunca; Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yar- gıtay Birinci
Başkanlık Kurulunca; Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulu’nca; hâkim ve savcılar hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu’nca ve Sayıştay meslek
mensupları hakkında Sayıştay Başkanı’nın başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir...’ düzenlemesine yer verildiği, 667 Sayılı
KHK’nın 3’üncü maddesi kapsamında yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere; ilgililerin mesleğe kabulleri ile başlayan, eğitim merkezi ve Türkiye Adalet Akademisi’ndeki faaliyetleri, hizmet içi
eğitim ve yabancı dil eğitimlerine katılımlarına, yurtdışına gönderilmelerine, özel yetkili savcılıklara
veya mahkemelere yahut idari görevlere atanmalarına ilişkin bilgiler ile bu görevlendirmelerde ve
yine bir silah olarak kullanılan özel yetkili mahkemelere hâkim veya unvanlı olarak, Teftiş Kurulu
Başkanlığına başkan, başkan yardımcısı veya müfettiş olarak, idari kurumlara tetkik hâkimi, daire
başkanı veya yardımcısı, genel müdür veya yardımcısı v.s. şeklinde yapılan atamalarda dikkate alınan
kriterler, özlük dosyalarındaki bilgi ve belgeler, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları, ilgililer
hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na intikal eden şikâyet, ihbar, inceleme ve soruşturma
dosyaları ile bu dosyalar hakkında verilen kararlar, mahallinde yapılan araştırmalar, FETÖ/PDY terör
örgütü ile ilintili dosyalarda görev alan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu dosyalarda yapmış ol-
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dukları işlemler ve verdikleri kararlar, örgüt mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtlar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun FETÖ/PDY mensubu oldukları
Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele birimlerince düzenlenen raporlarla sabit olan örgüt
üyeleri hakkında tayin ettiği disiplin cezaları ve muhalefet şerhleri, sosyal çevre bilgileri, Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan temin edilen bilgi ile belgeler, ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmanın niteliği ve isnat edilen suçlamalar ile gözaltı ve tutuklama
kararları, soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının ifade ve
sorgu tutanakları, itirafçıların beyanları ile diğer bilgi ve belgeler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
üyelerinin incelemesine sunulmuştur.
FETULLAHÇI SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ (FETÖ/PDY) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun
1’inci maddesinden hareketle terör örgütü, cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma,
sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa’da belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî,
hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa
uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış
güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla her türlü suç teşkil eden eylemleri
işleyecek kişi veya kişilerin mensup olduğu örgüt olarak tanımlanabilir. Siyasi amaç unsuruyla diğer
örgüt türlerinden ayrılan terör örgütleri, zaman zaman kavramın dışına taşacak kadar çok çeşitli
biçimde sınıflandırılmaktadır. Birleşik Devletler’de kurulan The Task Force ulusal güvenlik danışma
heyetine göre, terörizm altı gruba ayrılabilir: sivil itaatsizlik, siyasi terör, (bireysel ya da kolektif çıkar
amaçlı) siyasi olmayan terör, terör benzeri etkinlikler, sınırlı siyasi terör ve devlet terörü. Polisiye
niteliği ağır basan bir başka tasnifte, solcu marjinalizm, sağcı marjinalizm, tek hedefli terörizm, dini
terörizm, ulusal ya da etnik terörizm, ırk temelli nefret terörizmi, narko-terörizm ve siber terörizm
kategorilerine rastlanmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütleri genellikle dört gruba ayrılarak incelenmektedir. Bunlar Marksist-Leninist ideoloji çerçevesinde hareket eden terör örgütleri,
bölücü- bölgeci terör örgütleri, dini temel alan terör örgütleri ve yurt dışı kaynaklı terör örgütleridir.
Bu örgütlere sırasıyla, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi / Cephesi (DHKP/C), Kürdistan İşçi Partisi (PKK)
ve Hizbullah ve Ermeni Gizli Ordusu (ASALA) örnek verilebilir. Bir terör örgütünün varlığının kabul
edilebilmesi için, örgütlü bağlılık, üyeler arasında görev bölüşümü, kod isimleri, bir hiyerarşi ve bu
örgütün ideolojisini savunan insanların olması gerekir. FETÖ/PDY mensuplarının hücresel şekilde
birbirleriyle bağlantıları, kendi aralarında bir rapor, talimat alışverişi bulunmaktadır.
Alttan yukarıya doğru rapor, yukarıdan aşağıya doğru talimat verilmekte, örgüt mensuplarının,
kendilerine yeni örgüt mensupları kazanma faaliyetleri bulunmakta, yeni çocuk ve gençler örgüte
alınmakta, eğitilip, yetiştirilerek bu örgütün kadrolarına ilave edilmektedir. Örgütün eğitim malzemeleri, kitabı, bildirisi, ideolojisini anlatan belgeler, evraklar, dokümanları, ordu ve emniyet içerisinde teşkilatlanmış silahlı gücü bulunmaktadır. FETÖ/PDY de diğer terör örgütleri gibi bir inanca
dayanmaktadır. Fetullahçı Terör Örgütü, üyelerinin uğrunda zorluklarına katlanabildiği, fedakârlıkta
bulunduğu, amacına yönelik bir şeyler yapabildiği, bir inanç, bir ideoloji sistemidir. Örgüt kadrolarının sızdığı devletin güvenlik kurumlarının silahlı olması ve bu silahları kullanma yetkisinin bulunması,
örgütün silahlı ve askeri eğilimini göstermesi açısından çok önemlidir. Hasan Sabbah’ın çevresinde
kümelenen Haşhaşilerin, yaklaşık bin yıl kadar önce afyon çekip fedailerini kullanarak devlet görevlilerini öldüren bir terör örgütü olarak ortaya çıkmalarında olduğu gibi FETÖ/PDY üyeleri de mutlak
itaat ve cennete kavuşacakları saiki ile hareket ederek devlet içinde suikast benzeri hareketlere başvurmuştur. Dini unsurları temel alarak hareket ettiğini iddia eden örgütün, dini değerler değişmezken, zamana ve şartlara göre kendisini değiştirmesi, ülkesi ve devleti ile barışık olması beklenirken
devleti kendisine hasım ve karşı cephe olarak görmesi, tüm yapısıyla açık ve şeffaf olması gerekirken
bir istihbarat örgütü gibi kod isimler, özel haberleşme kanalları, kaynağı bilinmeyen paralar kullan-
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ması, yönetim kadrosunun faaliyetlerini yurt dışından idare etmesi ve Türkiye’ye gelmekten ısrarla
imtina et- mesi, hasımlarını saf dışı etmek için her türlü baskı, şantaj ve yasa dışı faaliyeti kullanması,
çeşitli yabancı misyon temsilcileriyle mahiyeti bilinmeyen görüşmelerde bulunması, diğer terör örgütleriyle temas kurması ve onlara istihbarat, lojistik, eylem tarzı türü destek sağlaması, söz konusu
yapının casusluk faaliyetlerini de kapsayan organize bir terör örgütü olduğunu ortaya koyan unsurlardır.
FETÖ/PDY’nin Kuruluşu: Örgütün temelleri, sözde lider Fetullah Gülen tarafından 1966 yılında
atılmış, 1970’li yıllara kadar Yeni Asya Grubu içerisinde yer alan Gülen, bu tarihten sonra İzmir Kestanepazarı Kuran Kursu’nda görev yaptığı dönemde çevresinde bulunan arkadaşları ile dini motifleri
istismar etmek suretiyle örgütün çekirdek kadrosunu oluşturarak müstakil hareket etmeye başlamış,
faaliyetlerini daha ziyade 11-18 yaş grubundaki öğrenciler ve genç kesim üzerinde yoğunlaştırarak,
teyp ve video kasetlerine çekilen konuşmaları ve sohbet top- lantıları aracılığıyla görüşlerini ulaştırdığı sempatizan grubu ile birlikte kendi adıyla anılan örgütü kurmuştur. İslami düşünceyi topluma
yayma gayretinde olduğu izlenimi veren, kendini içinde bulunduğu sosyo-politik koşullara çok iyi
uyarlayan, dönemsel iktidar dengelerini okuyarak si- yasi partilerden özerk kalmaya özen gösteren
Gülen, ‘din, siyaset ve para’ üçgeninde etkinliğini artırarak örgütünü geliştirmiş, duygusal (ağlamaklı
tarzı) ve fiziksel öğeleri de katmak suretiyle kullandığı hitabet tarzı ile başta nurcular olmak üzere
diğer dini çevreleri etkilemiştir.
Örgüt, 1978 yılında yayınlanmaya başlayan Sızıntı dergisi ile basın yayın ve propaganda alanında yeni bir güç kazanmıştır. Bir din adamının tersine, içinde bulunduğu güç dengesine ve şartlara
göre tutum ve davranışlarını değiştiren Gülen, hakkında arama kaydı konulmasına rağmen, “12 Eylül
askeri darbesi’nin hemen öncesinde, yapılan askeri darbelere desteğini vurgulamış, kendisine bağlı
Sızıntı dergisinin Haziran 1979 tarihli sayısında yer alan ‘Asker’ adlı başyazısını; ‘Onun süngüsü, yüz
defa iniltimizi dindirdi ve ateşimize su serpti. Yakın tarihimizde dahi kaç defa onda mazinin tebessüm
eden çehresini ve yıldırımlaşan celadetini gördük... Eğer, atik davranıp da yıllardan beri hazırlanan
karanlık emellerin önüne geçilmeseydi, bütün bir millet olarak inkisar içinde ağlamadan başka çaremiz kalmayacaktı. Tuğa selam, sancağa selam ve onu tutan sancağa binlerce selam..” cümleleriyle;
‘12 Eylül askeri darbesi’ sonrasında yine Sızıntı dergisinin Ekim 1980 tarihli sayısında kaleme aldığı
‘Son Karakol’ başlıklı yazısını da; “Ümidimizin tükendiği yerde Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe bir kere daha selam duruyoruz.” ifadeleriyle sonlandırmıştır. 1990’lı yılların başından itibaren
yurt dışına açılmaya başlayan örgüt, hızlı bir büyüme ile kısa bir zaman dilimi içerisinde, dünya genelinde 160 ülkede faaliyet gösterir hale gelmiştir.
FETÖ/PDY’nin Amacı: 1970’li yıllardan günümüze kadar uygulamış olduğu örgütlenme yöntemleri, taktik ve stratejiler bütüncül bir bakış açısıyla incelendiğinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün,
kuruluş yıllarından itibaren toplumun dini duygularını istismar ederek ‘himmet’ adı altında topladığı
maddi kaynaklar ile yurt içi ve yurt dışında faaliyete geçirdiği eğitim mües- seselerinde kendi amaç
ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirdiği öğrencileri, özetle insan kaynağını, ekonomik ve siyasi gücünü, örgüt ideolojisi doğrultusunda kullanarak ‘Türkiye Cumhuriyeti devleti’nin Anayasal kurumlarında (yasama, yürütme, yargı erklerini) kadrolaşmayı ve aynı zamanda uluslararası platformlarda
da etkin bir güç haline gelmeyi hedeflediği, Bu kapsamda ögütün; tabanında bulunan insanların
dini duygularını kullanarak kaynak ve meşruiyet devşirmeye çalıştığı, öğrenci seçme ekipleri ile köy
ve semtlerden topladığı gençleri, bünyesindeki vakıf, ‘ışık evleri’, okul ve dershaneleri marifetiyle
ideolojisi doğrultusunda yetiştirerek insan gücü elde ettiği devlet modeline paralel bir örgütlenme
ile gizlice başta siyaset, mülkiye, adliye, askeriye ve emniyet olmak üzere devletin tüm kılcal damarlarına sızdığı, yurt, okul, dershane ve ‘’ışık evleri’nde, beyin yıkama metotları ile sorgulamayan, düşünmeyen, mutlak itaati esas alan yapıya bağlı insan tipi yetiştirdiği, dinler arası diyalog adı altında,
diğer dinlerin temsilcileri ile görüşerek, kendisini İslam adına muhatap göstermeye çalıştığı, şirket
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birlikleri ve konfederasyonlar kurarak kendisine bağlı bir zenginler kulübü oluşturmaya ve böylelikle
ulusal ve uluslararası ticarette söz sahibi olmaya çalıştığı, ÖSS, YDS, DGS, ALES, YÖS, ÜDS, KPDS, TUS,
KPSS, askeri okullara giriş sınavı, polislik sınavı, hâkim adaylığı sınavı başta olmak üzere birçok sınav
sorularını hukuka aykırı yollarla ele geçirerek, kendi mensuplarının eğitim kurumlarına veya kamu
kurumlarına yerleştirilmesini sağladığı, ürettiği sahte belge ve delillerle, örgüt mensubu olmayan
kişiler hakkında adli ve idari soruşturmalar açılmasını sağlayarak bu kişilerin haksız şekilde devlet
kadrolarından tasfiye edilerek yerlerine kendi örgüt elemanlarının yerleştirilmesini sağladığı, bu gibi
yöntem ve araçlarla örgütün nihai amacına ulaşmaya çalıştığı anlaşılmıştır.
Örgütün Sosyo-Kültürel ve Zihinsel Yapısı: Örgüte üyelik için kesin bir kriter yoktur. Türk, Kürt,
Laz, Çerkez, Ermeni, Sünni, Alevi hatta yapıya uzak gibi duran gruplardan, ateist ya da yahudi, hristiyan dinlerine inananlardan da paralel yapılanma içerisinde yer alanlar bulunmaktadır. Bir başka
ifade ile FETÖ/PDY’ye üyelik için dindar olmak veya inançlı olmak şartı aranmadığı gibi müslüman
olmak da gerekli değildir. Bu örgütün içerisinde her türlü suça bulaşmış, alkol müptelası, kumarbaz,
hırsız, tefeci, rüşvetçi kişiler de vardır. Ancak örgüt anlayışında, dini vecibelerin yerine getirilmesi
veya Kur’an’ın yasakladığı eylemlerden kaçınmaktan ziyade, ‘para’ öncelik arz ettiğinden, himmetini
veren kişinin işlediği suçun veya günahın bir önemi bulunmamaktadır. Meşru olmayan yollardan
elde edilen kazançtan örgüte istenen pay verilmiş ise işlenen günahın ya da suçun üzeri örgüt tarafından organize şekilde örtülmektedir.
FETÖ/PDY’nin örgütlenmesi askeri bir örgütlenmeden çok az farklar içermekte, sözde liderin
verdiği kararı sorgulama anlamına gelecek her düşünce, eylem veya tavır kuvvetle ezilmekte, Gülen’in ve ona bağlı diğer yöneticilerin tüm talimatları, aklın da ötesinde bir kutsiyet kazandırılarak
uygulanmaktadır. Sözde lider Gülen, söyledikleri ve yazdıklarıyla bağlı olmayıp ilahi bir emir olarak kendini din, ahlak, hukuk kurallarıyla bağlı saymamakta, örgütünü ve kendini, devlet düzeninin
içinde değil önünde ve üstünde görmekte, örgüt mensuplarına göre söylediklerine aykırı hareket
etme, onları değiştirme, her türlü yasağı kaldırma, yepyeni bir yasak getirme yetkisini haiz ve daha
da önemlisi, dini hükümleri değiştirebilen bir otorite, insanüstü bir varlık olarak kabul edilmektedir. Öyle ki, bu insanüstü varlığın yarım bıraktığı yiyecek atığı veya suyu, içeceği bile olağanüstüdür.
Örgüt üyeleri onun içtiği çay veya suyun artığını içmek için sıraya girer ve ona kutsiyet atfederler. O
peygamberler, evliyalar ve diğer din büyükleriyle mana aleminde bulaşan ve görüşen onlarla istişare
eden bir kimsedir. Ev ve yurtlardaki dini olduğu söylenen sohbetlerde işlenen önemli temalardan biri
budur. Bir kimse bu temaya iman etmediği müddetçe gerçek bir üye olamaz ya da onların ifadesiyle
iman etmiş sayılmaz. Örgüt, üyelerine onu bir Mehdi, Mesih veya Muhterem olarak tanıtmaktadır.
Mehdi ve Mesih ahir zamanda ortaya çıkacağına inanılan üstün vasıflı insanlardır. Muhterem ise onu
aziz göstermek ve hatırı sayılan saygı duyulan bir kimse olarak topluma sunmak için son yıllarda sıkça
kullandıkları bir ifadedir. Bu hususlar, örgütün hızlı bir şekilde büyümesine ve mensupların, örgütün
sözde liderine mutlak bir bağlılık duymasına vesile olmuştur. Örgütün sözde lideri Fetullah Gülen’in
teyip ve video kasetlerine çekilen konuşmalarına, kitaplarına ve çeşitli dergilerde yer alan başyazılarına erişim gelişen teknoloji ile birlikte kolaylaşmış, Gülen’in kendi ifadesiyle birinci derecede hareket ettirici etkiye sahip olmuş- tur. Çocuğu olmayan örgüt mensupları, sözde liderlerini görmek için
ABD’ye gidip Pensilvanya’da kendisinden aldıkları ‘‘okunmuş hurma’yı yiyerek çocuk beklemektedir.
Söz konusu halet-i ruhiye, yüksel tahsil yapmış örgüt üye ve mensupları için de geçerlidir. Örgüt
mensubu hâkim ve Cumhuriyet savcılarının inanmışlık ve örgütün sözde liderine bağlılık düzeyini
göstermesi bakımından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi’ne intikal eden 2016/5 Tedbir esas numaralı soruşturma dosyasına konu olan İstanbul 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi
İlhan Karagöz’ün ‘Karar’ kisvesi altında yazdıkları, yargı adına utanç verici niteliktedir.
Adı geçen hâkimin, kamuoyunda ‘Balyoz davası’ olarak bilinen ve TÜBİTAK’ta çalışan bilirkişilerin düzenleyerek Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunmuş oldukları bilirkişi raporunun gerçeğe aykırı ola-
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rak düzenlendiği iddiasıyla ilgililer hakkında bilirkişilik görevini kötüye kullan- mak suçundan açılan
davada, 04/07/2016 tarihinde vermiş olduğu 577 sayfadan oluşan kısa kararda, FETÖ/PDY hakkında
övücü ve propaganda niteliğinde ifadelere yer vererek, örgütün sözde lideri konumunda bulunan
Fetullah Gülen’i ‘Mehdi’ ilan ettiği ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu Üyeleri
ile yargı organları ve yine bir kısım kamu görevlileri hakkında alenen aşağılayıcı ve hakaret içerir ifadelere yer verdiği, ilgili kararda yer verilen; ‘İzzet ve azametine teslimiyetimi bildirmek, üzerimdeki
nimetlerinin tamamlanmasını istemek, tevfik ve inayetinin devamını sağlamak için Allah teala’ya
hamd ederim. Peygamberlik rütbesine eğildiğimi ifade etmek, Allah resulü olmasının bize yüklediği
saygı hakkını yerine getirmek ve şefaatini dilediğimi açıklamak için en hayırlı kul olan Muhammed’e
ve onun vesilesiyle al ve ashabına salat ve selam ederim… “Hiç boşuna uğraşmayın. Artık çözdüm!
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, tüm şürekası, avanesi, soytarıları hep birlikte, Doğu Perinçek de
dahil olmak üzere, MİT, derin devlet ve ‘EPLİSMENT’ üst aklıyla beraber bu ülkeye büyük kumpas
kurmuşsunuz! Hep birlikte öyle bir kumpas kurmuşsunuz ki, adeta ilahi bir yardım olmasaydı belki
ben de çözemeyecektim…” “Bir sürü yolsuzluğa ismi karışmış başka yerde bu olaylarla ilgili yürütülen soruşturmaları takipsizlikle kapatan tüm savcılık ve yargıçlık görevinde bulunan ve burada etkili
olan başsavcı ve vekilleri ile tüm Adalet Bakanlığı yetkilileri ve ona göre yetki ve atamaları yapan
tüm HSYK üyeleri için burada suç duyurumuzu yapıyoruz ve eskisini de yenilemiş oluyoruz.” “İşte
buradan ilân ediyoruz, Fetullah Gülen Hocaefendi Son Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa
Sallallahu Aleyhivesellem Efendimizin kendi soyundan ‘ehl-i beyt’inden geleceğini haber verdiği ve
bizim de hem Hazreti Ali hem de yine ‘ehl-i beyt’ten olan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kitaplarından aktardığımız gibi o seçilmiş bir kişi olur ve Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman
ve Hazreti Ali Peygamber Efendimizin halifeleri iken, Mehdi Aleyhisselam ayrı ve özel olarak son kez
insanlığı doğru yola sevk ederek yanlışlıkları gösterecek özel bir insan olduğu için her ne kadar harikuladelikleri ve kerametleri olacak ise de zaten ortaya çıktığında birçok kişi hazır beklediği için ona
biat edecek ve derhal tamir ve onarıma başlayacak ve kendisi her türlü hareket serbestisine sahip
olduğu için nasıl ve ne şekilde davranacağını ve insanların nasıl yönlendirileceğini bildiği için Allah’ın
Halifesi olarak huruc edecektir..”
“…VE EVET ERDOĞAN DA SON VE İSLAM’IN BÜYÜK DECCALIDIR..” şeklindeki ve dava dosyası ile
ilgisi olmayan, suç unsurları da taşıyan ibareler, gerektiğinde mahkeme kararının da FETÖ/ PDY terör
örgütünün amaç ve ihtiraslarına feda edilebileceğini ve örgüt mensuplarına mesaj vermek üzere
kullanılabileceğini
göstermesi bakımından son derece dikkat çekicidir.
Paralel Devlet Kurma Çabaları: Örgütün özellikle siyaset, mülkiye, adliye, askeriye, emniyet ve
bürokrasideki örgütlenmesi ile yasa dışı faaliyetleri, muhtelif tarihlerde resmi kurumlar ve istihbarat
birimlerince hazırlanan çeşitli raporlarla devlet arşivlerine girmiştir. Örgüt lideri Fetullah Gülen ilk
etapta devlete karşı savaş vererek hedeflere ulaşmanın yıpratıcı olacağını teşhis etmiş, bu nedenle
mevcut sistemi yıkmak yerine devlet kurumlarını ele geçirmeyi hedeflemiştir. Örgüt, yurt içinde ve
yurt dışında çok sayıda vakıf, dernek, özel okul, şirket, dershane, öğrenci yurdu, basın yayın kuruluşu, finans kurumu, sigorta şirketi ve radyo istasyonunu denetim altında bulundurarak; amacına
uygun bir teşkilatlanmayı neredeyse başarmıştır.
Örgütün Yönetim Modeli: FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, tıpkı diğer yasadışı terör örgütlerinde
olduğu gibi gizli ve hiyerarşik bir yapılanmaya sahip olup pelür kâğıtlar ile haberleşme, öz geçmiş
raporu verme, mensuplar için kod adı kullanma gibi örgütsel taktiklerle yönetilmektedir. Bir yandan
da örgüt mensuplarının tamamına belirli görev ve sorumluluklar yüklenerek mensupların örgüte
bağlılıkları perçinlenmektedir. Örgütün, insanları beş farklı dereceye tabi tutarak sınıflandırdığı, bunlardan beş birlik olarak adlandırılan birinci sınıfı örgüte düşmanca davranan ve aleyhine mücadele
eden kişilerin; beş ikilik olarak adlandırılan ikinci sınıfı düşman görülmemekle birlikte örgüte ilgi
duymayan kişilerin; beş üçlük olarak adlandırılan üçüncü sınıfı hiçbir yardım ve katkıda bulunmak-
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sızın örgütü seven kişilerin; beş dörtlük olarak adlandırılan dördüncü sınıfı doğrudan örgütün bir
ferdi olmamakla birlikte örgüte her türlü yardımı yapan ve destekleyen kişilerin; beş beşlik olarak
adlandırılan beşinci sınıfı örgüte mensup olup her şeyi ile kendisini örgüte adamış ve örgütü sorgulamayan kişilerin oluşturduğu, örgüt mensuplarının iş ve özel hayatlarındaki bütün kararlarını, örgütün
tasarrufuna bırakmış olmalarının altında yatan sebeplerden en önemlisi, bağlı oldukları imamların
ve örgütün sözde lideri Fetullah Gülen’in hata yapmayacağına olan inançlarıdır. Hatta örgüt mensuplarının evlilikleri dahi çoğu zaman bağlı bulundukları imamların izin ve talimatları doğrultusunda
gerçek- leşmektedir. Evlilik kararı veren örgüt mensubu bu durumu kendisinden sorumlu imama
ilet- mekte, müstakbel eşini yine örgüte bağlı olan bayanların resimlerinin bulunduğu bir katalogdan seçmektedir. Böylelikle hem mensupların örgüte bağlılığı artırılmakta hem de örgütten ayrılma
durumunda ayrılan kişilerin eş ve çocukları örgüt talimatı ile kendisinden uzaklaştırılarak baskı oluşturulmaktadır.
Örgütün sözde lideri Fetullah Gülen’in “Ne olursanız olun makam şöhret başınızı döndürmesin. ‘Sıfır’ olun. Olun ki büyük rakamlarda büyük yerlerde kullanılasınız.” şeklindeki sözleri, örgüt
mensuplarının fonksiyonel değerini ifade etmekte olup Gülen’e göre bireysel olarak hiçbir anlam
ifade etmeyen fertler, örgüt bünyesindeki faaliyetleri ile değer kazanmaktadır. Dini unsurları temel
alarak hareket ettiğini iddia eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, dini değerleri zamana ve şartlara göre kendi idealleri doğrultusunda yorumlaması, değiştirmesi, yok sayması, ülkesi ve devletiyle
barışık olmak yerine devleti kendisine hasım olarak görmesi, açık şeffaf olmak yerine bir istihbarat
örgütü gibi ‘‘kod’ isimler ve özel haberleşme kanalları kullanması, yönetim kadrosunun faaliyetleri
yurt dışından idare etmesi ve hasımlarını saf dışı etmek için her türlü baskı, şantaj, iftira, kumpas ve
yasadışı yöntemleri kullanması, çeşitli yabancı misyon temsilcileriyle mahiyeti bilinmeyen görüşmelerde bulunması, örgütün casusluk faaliyetlerini de gerçekleştirebilecek tarzda yapılandığını göstermektedir. Örgütün sözde liderinin kamuoyuna yansıyan bazı konuşmalarında örgütün hedeflerine
ulaşması için gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak örgüt mensuplarına aktardığı talimatlara göre,
düşmanlardan bir adım önde olmak için istihbarat en önemli unsurdur, gerekli büyüklüğe, olgunluğa
ve uygun şartlara ulaşmadan saldırıya geçilmemelidir, yeterli güce ulaşana kadar ılımlı gözükmeli
ve alttan alınmalıdır, harekete geçmeden önce plânlama yapılmalı, plânsız hiçbir iş yapılmamalıdır,
strateji ve taktikler kimseye söylenmemelidir, hatta bazı strateji ve taktikleri işin başında bulunan tek
insan bilmelidir, nihai hedefe ulaşmak için her yol mübahtır.
Örgütün Hiyerarşik Yapısı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütü; coğrafi, sektörel ya da kurumsal anlamda ‘imam’ olarak adlandırılan sorumlulardan oluşan bir çalışma düzenine ve hiyerarşik yapılanmaya sahiptir. Örgütün sözde lideri Gülen, örgüt mensuplarınca ‘kâinat imamı’, ‘Mehdi’, ‘Mesih’ olarak kabul edilmekte, ‘kâinat imamı’na bağlı olarak üst kurullar örgütün birimlerini yönetmekte ve
faaliyetlerini düzenlemektedirler. Bu kurullar; istişare kurulu, mollalar, tayin heyeti ve özel hizmet
birimleridir. Yurt içi ve yurt dışı yapılanması bulunan örgütün yurt dışı yapılanmasını, kıta imamları
ve onlara bağlı ülke imamları oluşturmaktadır. Her kıta imamının altında sorumlu ülke imamları bulunmakta, kıta ve ülke imamlarının koordinesinde o ülkenin alt yapı çalışması yapılmakta ve örgütün
o ülke üzerindeki politikası belirlenmektedir. Örgütün yurt içi yapılanması ise, Türkiye imamı, bölge (eyalet) imamları, il imamları, küçük il bölge imamları (sadece büyük şehirlerde), ilçe imamları,
semt imamları, mahalle imamları, ev imamları (abileri), talebe imamları, serrehberler, belletmenler
şeklinde hiyerarşik bir yapı izlemekte ve örgüt tabanına yayılmaktadır. Türkiye’den sorumlu imama,
beş bölge imamı, ona da bu beş bölgeyi oluşturan şehirlerden sorumlu imamlar bağlıdır. Her şehir,
büyüklüğüne göre alt bölgelere, bölgeler semtlere bölünmüş olup her semte ayrı bir imam atanmaktadır. Semt imamlarının altında ise o semte bağlı ‘’ışık evleri’nin imamları yer almaktadır. Bunun yanı sıra kamuda (Bakanlıklar ve taşra teşkilatları, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu iktisadi
teşebbüsleri, vb.) ve özel sektörde (Hukuk büroları, bilişim şirketleri, muhasebe firmaları vb.) faali-
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yet gösteren kurumlar için de örgüt tarafından imamlar atanmaktadır. Sözde lider Fetullah Gülen’in
1999 yılı içerisinde ABD’ye gitmesinden sonra Türkiye’deki faaliyetlere ilişkin sorumluluk Türkiye
imamına geçmiştir. Ülke içerisindeki faaliyetler ülke imamına bağlı olarak yürütülmekte ve yapılan
faaliyetler kurye aracılığıyla ya da doğrudan irtibata geçilerek Gülen’e aktarılıp onayı istenmektedir.
Özel hizmet birimi imamları, tayin heyeti, yargı imamı, medya imamları, Türkiye mütevelli heyeti,
kıta imamları, bölge imamları ve akademik kadro imamı doğrudan Türkiye imamına bağlıdır.
Örgütün bir nevi omurgasını oluşturan ve günümüz itibarı ile elde ettiği konumu kazan- dıran
özel hizmet birim imamları, örgütün ve sözde lideri Gülen’in en çok önemsediği ve değer verdiği
imamlardır. Bu birim en geniş şekilde yargı, emniyet, mülkiye, TSK, MİT, milli eğitim ve akademik
kadro imamlarından oluşmaktadır. Örgüt asıl gücünü özel hizmet birimlerinden almakta, ülkede yürütülen operasyonlar başta olmak üzere hemen hemen tüm faaliyetler bu bi- rimler aracılığı ile icra
edilmektedir. Örgütün büyük önem verdiği bu birimler, mahrem hizmetler birimi olarak da bilinmekte olup birimlerin yaptığı bütün işler özel bir gizlilik içerisinde yürütülmektedir. Bu birimlerde faaliyet
gösteren tüm örgüt mensupları kod isim kullanarak, gerçek kimliklerini saklamaktadır. Özel hizmet
birimlerinin deşifre olmaması için geliştirilen bir diğer tedbir de hücresel yapılanmadır. Her birim
kendi içerisinde hücresel bir yapılanmaya sahiptir. Bir örgüt mensubu en fazla bir üst sorumlusunu
ve bir altında bulunan örgüt mensubunu tanımaktadır. Yine bu birim içerisinde yer alanlar takip
edilmemek için diğer örgüt mensuplarına nazaran daha fazla önlem almakta ve teknolojinin iletişim
konusunda sağladığı imkânlardan kontrollü bir seviyede istifade etmektedir. Örgütün tüm yurt içi
ve yurt dışı tayin işleri tayin heyeti tarafından yapılmakta, genellikle her yılın mart ayında yapılan
tayinlerle ilgili olarak mayıs ayı içerisinde görev yerlerine gidilmesi talimatı verilmekte ve aradaki iki
aylık süre, tayini çıkan örgüt mensuplarının alışma dönemi olarak kabul edilmektedir. Gerektiğinde
doğrudan Fetullah Gülen ile irtibat kurabilen ve Türkiye imamına bağlı olarak hareket eden Yargı
imamı, yargı içerisinde söz sahibi olabilecek şahıslar arasından seçilmektedir.
Örgütün İstihbarat Ağı ve İllegal Yapılanması: Örgütü güçlü kılan faktörlerin başında hiç şüphesiz
etkin bir istihbarat ağına sahip olması gelmektedir. Kamu kurumlarında çalışan örgüt mensupları
elde ettikleri bilgileri ve temin ettikleri belgeleri örgüte aktarmakta, tüm bilgi ve belgeler büyük
bir havuzda toplanmakta, bu bilgi ve belgeler amaca uygun hale getirilerek hasım cephedeki kişi
ve kurumlar aleyhinde kullanmaktadır. Özellikle Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerinde bir bilgi,
belge veya dosya aktarılacağı zaman örgüt mensupları sahte isimlerle tanımlanmış bir haber sitesini
kullanmaktadır. Sahte bilgilerle üyelik oluşturulduktan sonra şifreler örgüt mensuplarına verilmekte,
açılan internet sayfasında görüntü olarak haber sitesi bulunmakta, ancak görüntünün alt kısmında
bulunan ikona dokunulduğunda yeni bir sayfa açılmaktadır. Bu sayfa üzerinde kimlerin online olarak
bağlı olduğu görülmektedir. Bu şekilde dosya aktarımı veya veri paylaşımı yapılıp, şube müdürlüğü
aracılığı ile elde edilen önemli bilgi ve belgeler haber sitesi portalı üzerinden toplanmaktadır. Kısaca
devletin resmi makamlarında bulunan her türlü gizlilik içeren bilgi ve belge, örgütün bölge sorumlularına ulaştırılmaktadır. İstihbarat şube müdürlüklerinde takip edilen adli konular, örgüt sorumluları
tarafından verilen talimatlar, açığı aranan şahıslara ilişkin dinleme bilgileri gibi dosyalar bu yöntem
kullanılarak örgüt sorumlularına iletilmiştir. Bu sistem ancak çok önemli görülen durumlarda kullanılmakta, örgütün sözde lideri veya üst yönetim katından gelen talimatın doğruluğunu veya akla
uygunluğunu, dini, hukuki, ahlâki boyutunu sorgulamadan, emredileni yapan mutlak itaat ve tam
teslimiyet gösterenler özel olarak kullanılmaktadır. FETÖ/PDY mensubu olmayan kamu çalışanlarına
haksız yere birtakım idari cezalar verilmesi ya da davalar açmak suretiyle önemli görevlere gelmelerinin engellenmesi, sicillerinin bozularak yükselmelerinin önüne geçilmesi, yükselme sınavlarında
kopya çekilmesi, şahıslar hakkındaki soruşturma dosyalarının ve ses kayıtlarının dava sonuçlanmadan algı operasyonları yaratmak amacıyla kamuoyuna el altından sızdırılması, devletin gizli bilgi ve
belgelerinin yayınlanması, devletin imkânlarını kullanmak suretiyle FETÖ/PDY lehine istifade etmek
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üzere bilgi, belge ve görüntü temin edilmeye çalışılması, devletin gizli arşivlerinde bulunması gereken bilgi ve belgelerin ilgili kurum dışına çıkartılması, FETÖ/PDY’nin ‘Altın Nesil’ adıyla yetiştirip kamu
kurum/kuruluşlarına yerleştirdiği mensuplarının bazı eylemleri olarak ilk etapta akla gelmektedir.
Örgüt, bu eylemlerle, kendisinden olmayanların önünü kesmiş ya da kendisinden olmaya mecbur
kılmıştır. FETÖ/PDY mensubu olmak, bazı kurum ve kuruluşlar içerisinde üst düzey görevlere gelebilmek için asli şart haline gelmiş olup, örgüte biat eden ve verilecek her türlü görevi yerine getirmeyi
kabul eden şahıslar, en üst görevlere çıkartılmışlardır.
Örgütün Haberleşmede Kullandığı Yöntemler: Öncelikle, tüm meslek grupları içinde örgüt mensubu kişiler yönünden silsile şeklinde ayrı bir hiyerarşik yapı bulunduran, bir meslek grubu içinde
yer alan örgüt üyesinin, diğer bir meslek grubunda yer alan örgüt üyesini tanımadığı, bir örgüt mensubunun en fazla üç veya dört kişiyle irtibat kurduğu hücre tipi yapının benimsendiği bu örgüt için,
örgütün tüm üyeleri arasında haberleşme ağı ve bağlantısının aranması abesle iştigalden öteye gidemeyecektir.
Örgüt mensupları tarafından haberleşmede kullanılan yöntemler: Rube ru (yüz yüze), kurye kullanmak, cep telefonu, özel not, internet ağı, sosyal medya, basın yayın organları aracılığıyla gelen
açıklamadır. Birinci derecede iletişim şekli rube ru (yüz yüze) şeklindedir. Buna göre, acil durumlarda
görüşülmesi gereken bir kişi veya konu varsa mutlaka yüz yüze gerçekleştirilmekte, mecbur kalınmadıkça telefonla görüşme yapılmamaktadır. Örgütün en önemli haberleşme aracı mobil telefonlardır. Bu telefonlarda kullanılan hatlar genelde bir başkası adına ya da örgüt kontrolündeki kurum
veya kuruluşlar adına kayıtlı olan, abone bilgilerinden gerçek kullanıcısına ulaşılamayan hatlardır.
Örgüt mensuplarının kendi adlarına kayıtlı olmayan mobil telefon hatları temin edip bunları belirli
aralıklarla cihazlarıyla birlikte değiştirmeleri dahi, legal olduğunu iddia ettikleri faaliyetlerinin illegal
olduğunu ve bunları gizlemeye çalıştıklarını ortaya koymak açısından önemli bir veridir. Örgütün üst
düzey ‘abi’ ve ‘abla’ları ise, abone bilgilerinden, sadece hangi ülkeye ait olduğunun görülebildiği
başka ülkelerde kayıtlı mobil telefon hatları kullanmakta, yurt dışındaki okullarla irtibat için ise kiralık
hatlar vasıtasıyla şifreli IP telefon kullanılmaktadır. Mobil veri ile iletişime imkân tanıyan Skype, Tango, Bylock, Line, Kakaotalk, Whatsapp vb. programlar da düşük maliyetli olması ve mesajlaşmaların
şifrelemek suretiyle korunması sebebiyle sık tercih edilen haberleşme yöntem ve araçlarıdır. Canlı
kurye kullanılması, en sağlıklı haberleşme yöntemlerinden biri olarak kabul edilmekte, özellikle örgütün sözde lideri Gülen ile haberleşmede çoğunlukla bu yöntem kullanılmakta, talimat almak yahut
faaliyetler hakkında bilgi vermek amacıyla ABD’nin Pensilvanya eyaletine gidilerek sözde liderle yüz
yüze görüşülmekte ve talimatlar bizzat kendisinden alınmaktadır.
Baskı Oluşturma: Son yıllarda, ülkemizde bir korku imparatorluğu oluşturan FETÖ/PDY te- rör
örgütünün baskı kurmak maksadıyla uyguladığı yöntemler hedef kişi veya kişilerin sayısı, hedef kişinin konumu, mesleği, görevi, toplumdaki statüsü, kişisel zaafları ve örgütün hedef kişiye beslediği
husumetin derecesine göre farklılık göstermektedir. Serbest meslek erbabı bir şahsın, piyasadaki
serbest rekabet şartlarına aykırı olarak ekonomik anlamda zarara uğratılması veya kamuda görev yapan örgüt mensupları tarafından sık sık denetlemelere tabi tutulması, yine, kamuda görevli bir kişiye
mobbing uygulanması, kişinin terfi ettirilmemesi, stratejik görevlere ge- tirtilmemesi, istem dışı tayin
edilmesi, hak ettiği halde ödüllendirilmemesi, yurt içi veya yurt dışı hizmet içi eğitim imkânlarından
mahrum bırakılması yahut disiplin cezalarına maruz bırakılması baskı oluşturma yöntemlerinden bazılarıdır. Örgütün kullanmış olduğu bazı yasa dışı yöntemler ise hedef şahsı hem madden hem de
manen yok etmeye yönelik eylemlerdir. Kamu çalışanını, çalıştığı kurum ve kamuoyu nazarında itibarsızlaştırmaya veya suçlu göstermeye yönelik, şahsın özel hayatına ya da meslek hayatına ilişkin iftira niteliğinde iddialar içeren, kim tarafından gönderildiği tespit edilemeyecek şekilde isimsiz ve imzasız ihbar mektuplarıya da elektronik pos- ta iletileri göndermek, bu iddialardan yola çıkarak kişiler
hakkında adli ve idari soruşturmalar başlatmak, kişileri aile, sosyal ve iş hayatında itibarsızlaştırmak,
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profesyonel olarak asıl yayın yapanın kim olduğunun tespit edilmesini engelleyecek şekilde yurt dışındaki çeşitli sunucular aracılığıyla hizmete sokulmuş internet sitelerinden özel hayatın gizliliğini
ihlal edecek tarzda görüntü ve sesler yayınlamak, medya kuruluşları aracılığıyla internetteki bu tür
yayınları söz konusu siteyi kaynak göstererek yayımlayarak daha geniş kitlelere duyurmak, güvenlik
birimleri ya da stratejik kurumlardaki uzantıları vasıtasıyla illegal yöntemlerle temin edilen ve üzerinde oynanmış çeşitli dijital verileri kamuoyuna sunmak, hakkında ceza davası açılarak meslekten men
edileceği yahut ellerinde açıklanmasını istemeyeceği tarzda dijital veriler olduğu şeklinde tehditler
ve şantajlarla, kişileri örgüte büyük miktarlarda himmet ödemeye mecbur bırakmak, istenen işi yapmaya zorlamak yahut kişinin görevinden ayrılmasını sağlamak şeklinde sıralamak mümkündür.
Örgüt, dağılmayı önlemek ayrılmaların önüne geçmek için, ayrılmaya niyetlendiğini sezdiği üye
ya da mensupları üzerinde de baskı uygulamakta, ayrılma konusundaki irade, davranış ve tutumuna
göre ceza olarak; ‘tazir’, ‘şefkat tokadı’, ‘zecr tokadı’ ve ‘tard’ olmak üzere niteliği itibariyle hafiften
ağıra doğru sıralanan sert tedbirlere başvurmaktadır. Örgütün siyasetle ilişkisi ise faydacı ve hatta
fırsatçı temelde olup; öncelikle siyaset ve kurumları üzerinde etkili olarak kadrolaşmanın önünü açmayı, elemanlarını etkili konumlara taşımayı, onların korunup kollan- masını sağlamayı hedeflemektedir. Siyasi ve sosyal konularda kendi düşünce ekseni etrafında bir kamuoyu oluşturmak, tüm toplumu kendi anlayışına göre terbiye etmek veya politikacıları etkilemek amacıyla özel olarak yetiştirilen
ve kamuoyunda ön plana çıkarılan FETÖ/PDY terör örgütü mensubu çok sayıda akademisyen ve gazeteci, ulusal ve uluslararası politikalara yön ve- rebilmek maksadıyla başta algı operasyonları olmak
üzere her türlü yolu denemektedir. Bunun yanı sıra örgüt, mensuplarını milletvekili olarak meclise
sokarak, ilgi gösterdiği kanun tasarıları hakkında hukuk büroları aracılığı ile çalışmalar yapıp medya
organlarının da katılımı ile yasama sürecine müdahil olmaya çalışmaktadır. Basın-yayın alanında örgüt, elindeki basın yayın organ- larını kullanarak toplumu, devleti ve bu örgütün egemenliğine karşı
çıkan grupları ve kişileri sindirip yıldırmak için faaliyet yürütmektedir. Örgütün radyoları, televizyon
kanalları, gazeteleri, dergileri ile bu faaliyetini ortaya koymakta, örgütün elindeki televizyon ve radyolarda yazılı basında örgüt lideri, ‘Muhterem Fetullah Gülen Hocaefendi’ olarak tanıtılmakta, onun
tartışılmaz, dokunulmaz ve eleştirilemez insanüstü varlık pozisyonuna genişçe yer verilmekte, kutsal
bir ki- şilik olduğu abartılarak toplumun hafızasına aşılanmaktadır.
Her hafta başında ‘muhterem Fetullah Gülen’in sohbeti denilerek basın yayın üzerinden örgüt
kadrolarına o hafta yapılması gereken talimatlar aktarılmakta, bu talimatlar sohbet içerisinde bazen
örgütün diliyle gizlenmiş şekilde bazen ise açıktan verilmektedir. Sohbetlerde dini bir konu içerisine
gizlenmiş şekilde siyasi, ekonomik, örgütün geleceği ile ilgili konular işlenmekte, bu şekilde, tutuklanan veya örgüt faaliyeti nedeniyle hakkında soruşturma ve dava açılanlara cesaret verilmekte,
örgütün bu kişilerin yanında olduğu ve ileride yine sahip çıkacağı mesajı verilmekte, aynı yöntemle
‘örgüt tabanına’ genel talimatlar ulaştırılmakta ve ‘kamuoyu algısı’ yönetilmektedir. Belli bir duruşu ve yayın ilkesi olmayan örgüt, elindeki mali kaynakları kullanarak veya aynı amaca hizmet eden
medya kuruluşlarıyla ittifak yaparak diğer basın-yayın kuruluşlarına dilediğini yazdırmakta ve yayınlatmaktadır. Mesela yıllarca bir kanalını Ergenekon Terör Örgütü adıyla imal ettiği hayali bir örgütün
yargılamalarına tahsis ederek beyin yıkamış ve kamuoyu desteği sağlamış iken, sonradan hükümete
karşı kara propaganda için elindeki bütün basın yayın medya organlarını kullanmıştır. FETÖ/PDY, devletin gizli bilgilerini, gizli toplantılarını, gizli telefon görüşmelerini, devlet kademelerindeki kadroları
vasıtasıyla her türlü yolu meşru sayarak ele geçirip montajlayıp ‘Twitter, Facebook, Youtube’ gibi
sosyal paylaşım sitelerinde yayınlamış, devleti ve hükümeti itibarsızlaştırmak suretiyle casusluk faaliyetlerini icra etmiş, devletin en mahrem bilgileri medyaya servis edilmiştir. Bütün bunlara rağmen
bugün hala, aynı basın yayın organlarında, ülkenin içinde bulunduğu şartlarda örgütün hiçbir kabahatinin bulunmadığı, üyelerinin hiç suç işlemediği, devletin soruşturma ve davalarla örgüte haksızlık
yaptığı algısı yaratılmaya çalışılmaktadır.
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Eğitim Alanı: Dershaneler, ‘PDY evleri’ (ışık evleri) ve Öğrenci Yurtları: Örgütün önemli bir ayağını toplumun çeşitli kesimlerinden özellikle de kırsal bölgelerden şehirlere gelen fakir aile çocukları
oluşturmaktadır. Örgütün okul ve dershanelere yönelmesinin temel amacı örgüte öncülük edebilecek ve zamanla kadrolarında yer alabilecek zeki kişileri yetiştirmektir. Bu kapsamda, ortaokul ve lise
döneminden başlayarak örgütün eleman kazanmak amacıyla piknik, yemek adı altında toplantılar
düzenlemekte, bu toplantılarda öğrenciler örgüte bağlı etüt merkezlerine ve dershanelere yönlendirilmekte ve söz konusu yerlerde öğrencilerden sorumlu örgüt mensupları bulunmaktadır. Örgütle teması sağlanan öğrenciler, ağabeylerin veya ablaların sorumlu oldukları evlere dağıtılmaktadır.
Öğrenciler belirli bir okula yerleştirilmek isteniyorsa, sınavlara birkaç ay kala gruplar halinde farklı
yurtlara çıkarılmaktadır.
Bu gruplar daha sonra daha küçük gruplara ayrılmaktadır. Her öğrenciye kod adı verilmektedir.
Mülki idare, emniyet, TSK ve yargı gibi stratejik kurumlar için hazırlanacak öğrenciler, daha özel
şartlarda seçilip, özel şartlarda hazırlanmaktadır. Bunlara hücre tipi yapılanma modeli uygulanmakta; askeri okullara, polis akademisi ve polis kolejine sokulacak öğrenciler, kesinlikle kendi dershanelerine gerçek isimleri ile kayıt edilmemektedir. Bu öğrencilere sınav soruları önceden verilerek
ezberletilmekte ve bu husus örgüt jargonunda ‘Fetih okutmak’ olarak adlandırılmaktadır. Üniversite
döneminde, öğrencilerin örgüt mensuplarınca yurtlarına veya ‘ışık evi’ olarak adlandırılan örgüt evlerine yerleştirilmekte, bazı örgüt mensupları ise Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalarak
örgüte öğrenci kazandırmaya çalışmaktadır. Ev ve yurtlarda kalan öğrencilerden sorumlu olan ve kod
isim kullanarak örgütün gizlilik kuralına riayet eden abi veya ablaların asıl görevi, öğrencilerin örgütle
bağının kuvvetlendirilmesi ve takibidir. Eve gelen farklı gruptaki öğrencilerin birbirlerini görmemesine özen gösterilmekte, örgüt toplantılarında ve sohbetlerde genellikle Fetullah Gülen’in özel bir kişi
olduğu, Hz. Muhammed ile farklı boyutlarda diyalogda bulunduğu, ondan nasihat ve kararlar aldığı
vurgulanarak, örgütün sözde liderine kutsiyet sağlanmaktadır. Örgütün, özellikle hukuk fakültelerinde okuyan öğrencilere girecekleri ortamda kimliklerini gizlemeleri için stil çalışması yaptırdıkları
bilinmektedir.
Dershaneler, örgütün vesayet araçları aynı zamanda çocukların ve ailelerin bilgilerinin depolandığı bir veri tabanıdır. Bu yapının, her ilde en az bir okulu olmakla birlikte, aileler çocuklarının
etiketlenmesi endişesi ile okullara pek rağbet göstermemekte, buna karşın dershaneler için bu ihtimal daha az olduğundan, dershanelerine daha fazla öğrenci gitmekte ve aileler de bu yapının içine
çekilebilmektedir. Eğitim alanı, örgüt için bir ‘ara yüz’ konumundadır. Zira eğitim alanı, örgüt açısından üç fonksiyon görmektedir. Her şeyden önce insan kaynağı sağlamakta, ikinci olarak ekonomik
kaynak temin etmekte ve üçüncü olarak belki de her şeyin ötesinde, örgütün meşru görünmesini
sağlamaktadır.
Örgütün Mali Yapısı: Örgütün himmet yolu ile sağladığı gelirler genel olarak mütevelli heyetleri
vasıtası ile toplanmaktadır. Örgütün sohbet gruplarında yer alan kişilerden; sohbet toplantılarına düzenli olarak katılıp verilen görevleri yerine getiren, örgütün verdiği talimatlara sorgusuz itaat eden ve
maddi gücü yerinde olan kimseler seçilerek mütevelli heyeti üyesi yapılmakladır. Sohbet gruplarında
zekât, burs, kurban ve himmet adı altında paralar toplanırken; mütevelli heyeti üyesi kişiler ayrıca
bir ışık evinin maddi ihtiyaçlarından sorumlu tutulmaktadır. Mütevelliler topladıkları parayı sohbet
hocasının yanında getirdiği muhasebecilere vermektedir. Örgütün mali kayıtlarını bu muhasebeciler
tutmaktadır. İl imamının da bir muhasebecisi bulunmakta ve bu kişi il genelindeki mali kayıtları tutmaktadır. İl imamının koordinesinde yılda en az bir kez mütevelli heyeti üyelerinin katılımı ile kamp
düzenlenmektedir. Kamplar esnasında dini duygular istismar edilerek himmet, zekât, kurban ve öğrenci bursu adı altında toplanan paraların artırılması sağlanmakta, toplanan paraların karşılığının
cennet ile mükâfatlandırılma olacağı vurgulanmaktadır. Mütevelli heyeti mensupları, iş adamlarının
kurduğu sivil toplum kuruluşlarına üye yapılmakta, kimin hangi sivil toplum kuruluşuna üye olacağı
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sohbet abisi tarafından belirlenmektedir. Örgüt, bu kuruluşların başkan ve üye seçimlerinde söz sahibi olmayı böylelikle de hükümete baskı yapabilmeyi amaçlamaktadır.
Örgütün Gelir Kaynakları;
Kamu Kaynaklarından Elde Edilen Gelirler; Kamu ihalelerinin örgütle bağlantılı firmalara verilmesi, II) Örgütle ilişkili firmaların rakipleri hakkında adli ve idari işlemler yaparak piyasanın örgüt
firmalarına teslim edilmesi, III) Kurumların gizli kalması gereken finansal ve yatırım plânlamaları bilgilerinin ilişkili firmalara sızdırılması, IV) Kamu arazi tahsislerinin örgütle ilişkili vakıf, dernek veya
eğitim kurumlarına bedelsiz devredilmesi, V) Belediyelerce yapılan imar değişikliklerinin, örgütle
ilişkili vakıf, dernek veya şirketler lehine yapılması, VI) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nda görevli adamları vasıtasıyla iş adamlarının yurtdışı iş bağlantılarını sağlama karşılığında örgüt adına
kendilerinden para alınması, VII) Kamu hibe, destekleme ve teşviklerinin takibi ve proje kabullerinde
PDY firmalarının kayrılması.
İş Adamlarından Sağlanan Gelirler; İş adamlarından, adli ve idari süreçlerdeki işlemlerini iş
adamları lehine sonuçlandırma karşılığı alınan paralar, II) İş adamlarının özel hayatları ile ilgili çeşitli
zafiyetlerini ‘ses ve görüntü’ kaydına aldırarak tehdit ve şantaj yoluyla alınan paralar, III) İş adamlarından, iş bağlantılarını sağlama karşılığı alınan paralar, STK’lardan Sağlanan Gelirler; TUSKON ve
bağlı federasyon, dernek, şirket ile vakıflar- dan toplanan aidatlar, II) Yazılı ve görsel medya sektöründen sağlanan gelirler, III) Kimse Yok Mu? benzeri bağlı STK’lar aracılığı ile yardım adı altında
vatandaşlardan toplanan paralar, IV) Ticaret Odası yönetimlerinin ele geçirilerek, kamu hizmet alımlarındaki rayiç bedel belirlemelerinde örgütle ilişkili vakıf, dernek ve firmalar lehine hareket edilmesi
yoluyla sağlanan menfaatler,
Gönüllülük Esaslı Sağlanan Gelirler; Kurban Bayramı öncesi iş adamlarından firmalardan ve esnaftan, adlarına kurban kesileceğini belirterek ‘Kurban’ adı altında toplanan paralar, II) İl ve ilçelerde
iş adamlarının katıldığı mütevelli heyetleri oluşturarak zekât ve burs adı altında toplanan paralar, III)
Memur maaş ve ödüllendirmelerinden ‘himmet’ adı altında yapılan kesin- tilerden toplanan paralar, IV) Devlet kurumlarına yerleştirilen örgüt mensuplarının ilk maaşlarını örgüte vermeleri ile elde
edilen paralar.
Eğitim Faaliyetleri Gelirleri; 154 ülkede bulunan örgütle ilişkili eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerden alınan paralar, II) Yurt içinde faaliyet gösteren örgütle ilişkili eğitim kurumlarında okuyan
öğrencilerden alınan paralar, III) Eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerden ücret alındığı halde,
fakir öğrencilerin okutulacağından bahisle ‘burs’ adı altında toplanan paralar oluşturmaktadır.
12) Milli Güvenlik Kurulu’nun FETÖ/PDY Terör Örgütü Hakkındaki Değerlendirmesi: Milli
Güvenlik Kurulu’nun 26/02/2014 ilâ 26/05/2016 tarihleri arasında gerçekleştirdiği müteaddit toplantılarda FETÖ/PDY’nin, milli güvenliği tehdit eden ve kamu düzenini bozan, devlet içerisinde legal
görünüm altında illegal faaliyetler yürüten, illegal ekonomik boyutu bulunan, diğer terör örgütleri
ile iş birliği yapan bir terör örgütü olduğuna dair değerlendirmelerin yapıldığı ve bu terör örgütü ile
devletin tüm kurum ve birimleri ile birlikte etkin bir mücadele yapılmasına dair kararların alındığı
görülmüştür.
FETÖ/PDY’NİN YARGI AYAĞINDAKİ YAPILANMASI VE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı kuvveti içerisinde; organizasyonu ve hiyerarşik yapısı bulunan, Devlet yargısına alternatif olarak faaliyet gösteren, örgütlü olarak yargı içerisinde yuvalanan,
kendinden olmayan herkesi düşman kabul edip kullanamadığı kişileri de düşman sayan, örgüte boyun eğmeyenleri ve farklı düşünen herkesi düşman görüp hedef hâline getirerek yargı kararları ile
emniyet operasyonlarının hedefi haline getiren, istihbarat toplayan, operasyon kararı alan, emniyet
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ve yargı üzerinden toplanan istihbarata göre örgütün üst düzey yöneticilerinin verdiği kararın icrasına başlayan, basın ve yayın üzerinden linç girişimi gerçekleştiren, topluma yönelik algıyı yöneten,
örgütte yer alanları kahramanlaştıran, unutturma sürecini tekrarlayan, suç faili veya masum olduğuna bakılmaksızın birçok kişiyi yargı eliyle mağdur eden, çözümü mümkün olmayan abartılı, ayrıntıya boğulmuş, gerçeklerin gizlendiği, kasıtlı, taraflı ve delilsiz davalar açan, bu davalarla Türkiye’nin
mafya ve terörle mücadele ettiği algısı yaratan, devletin birçok kurumuna yerleşen ‘paralel devlet
yapılanması/terör örgütü’ isimli bu yapının yargıdaki uzantıları oldukları ve ‘cemaat cuntası’ şeklinde
paralel bir yargı gücü oluşturdukları görülmüştür.
FETÖ/PDY mensubu olup, itirafçı yahut gizli tanık sıfatıyla ifadelerine başvurulan bazı hâkim ve
cumhuriyet savcılarının beyanlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda, her birinin hayatlarının farklı dönemlerinde FETÖ/PDY militanları ile muhatap oldukları, örgütün öncelikli hedefinin devletin askeriye, adliye ve mülkiye kadrolarına yerleşmek olduğu, kendilerinin de bu amaç doğrultusunda örgütün yargıdaki eleman ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirildikleri, yapılan soruşturma
neticesinde tespit edilen ve bir kısım itirafçı ifadelerine de yansıdığı üzere; FETÖ/PDY silahlı terör
örgütü tarafından üyelerine hâkimlik ve savcılık sınavlarına girmeleri konusunda telkinlerde bulunulduğu, ‘ışık evleri’, dershaneler ve okullar vasıtası ile mahrem görev kapsamında büyük önem atfettikleri hâkim ve savcılık mesleğine örgüt mensuplarını yerleştirmek amacıyla, sınav sorularının yasal
olmayan yollarla temin edilip sınavdan birkaç gün önce örgüt mensubu abiler/ablalar tarafından
cevapları işaretlenmiş kitapçıklar halinde öğrencilere gösterilerek ezberlemelerinin ve bu şekilde
sınavda başarılı olmalarının sağlandığı, örgüt mensubu öğrencilere hâkimlik ve savcılık sınavını kazanmaları halinde örgütün kendilerine referans olacağının söylendiği, mülakatı geçip staja başlayan
örgüt mensubu hâkim ve savcı adaylarının Adalet Akademisi ve staj döneminde de yine örgüt tarafından koordine edildiği, örgüt mensubu hâkim ve savcı adaylarının ifşa olmaması için kendi başlarına fakat örgütle irtibatı koparmayacak şekilde ev tutmalarının tavsiye edildiği, adayların 5’er kişilik
kapalı gruplar halinde örgüt tarafından finanse edilen evlerde kalmalarının sağlandığı, bu kapsamda
örgüt kurallarına göre iki evin irtibat halinde olmasının istendiği, bu evlere murakıp adı verilen örgüt
mensubu kişilerin gelerek evde kalan öğrencilerden bilgi alıp tavsiyelerde bulundukları, Örgüte ait
ışık evlerinin il bazında eyalet adı altında birden çok bölgeye ayrıldığı, her bölgenin 8 ilâ 10 evi kapsadığı, bölgelerden sorumlu kişilere bölge abisi/ablası adı verildiği, örgütün Türkiye Ada- let Akademisi stajında hâkim ve savcı adaylarını staj dönemlerine göre ayırdığı, bazı örgüt mensubu hâkim ve
savcı adaylarına Türkiye Adalet Akademisi yurdunda kalmaları tavsiye edilerek bu kişilerden, örgüt
lehine ya da aleyhine konuşan aday arkadaşlarının bildirilmesinin istendiği, her dönemin sorumlu
abisinin/ablasının bulunduğu, evlere gelen örgüt mensubu murakıpların hâkim ve savcı adaylarına
gerektiğinde oruç tutmama, cuma namazına gitmeme, kokteyl ve resepsiyonlarda içki içme, örgüt
dışından başka bayanlarla evlenmeme yönünde telkinde bulundukları, örgüt mensubu hâkim ve
savcıların T1, T2, T3, T4 ve T5 şeklinde kategorize edilerek taşra ve devre yapılanmasının oluşturulduğu, devre yapılanmasında yazın bir haftalık kamp yapıldığı, taşra yapılanması içinde ise yıl boyunca düzenli görüşmelerin gerçekleştirildiği, örgütten olmayan fakat örgüte yakınlık duyan kişilerle irtibata geçildiği, kendilerine ilgilenmeleri için zimmetlenen hâkim ve savcıların Adalet Bakanlığı ile
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndaki taleplerini yerine getirmeye çalıştıkları, ‘örgütsel bağı’ kuvvetlendirmek ve muhafaza etmek amacıyla daha önce aralarında sosyal bir ilişki ve tanışıklık bulunmayan aynı meslekten veya örgüt için stratejik öneme sahip askeri hâkim savcı, asker kişiler, mülki
idare amirleri ve diğer kariyer meslek kurumlarında çalışan örgüt mensuplarının birbiriyle evlenmeye teşvik edilmesi yönünde bir sistem oluşturulduğu ve bu yönde katalog evlilikler yaptırıldığı, örgüt
mensubu birinin örgüt mensubu olmayan bir bayanla evlenmesinin örgüt tarafından benimsenmeyen bir eylem olarak kabul edildiği, bu kişilerin ya örgütten uzaklaştırıldığı ya da bu kişilere mesafeli
davranıldığı, bu şekilde davranma amacının ilgili kişinin örgütten uzaklaşmasını ve üçüncü kişilerin
örgütün sırlarına vakıf olmasını engellemek olduğu, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olan hâkim-savcı
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adaylarının diğer hâkim-savcı adayları arasında tanınması ve ön plana çıkartılması, örgüt jargonuyla
ifade etmek gerekirse ‘parlatılma’sı amacıyla bu üyelerden müteşekkil hâkim savcı adayları mezuniyet albüm kurulları oluşturulduğu, anılan albüm kurulu üyelerinin tertip ettikleri ziyaretlerle kamu
bürokrasisine refere edildiği, adalet akademisinin hâkim-savcı adayları yönünden fişleme merkezine
dönüştürüldüğü ve kendilerinden olanlara iyi siciller verilerek mesleki kariyer anlamında önlerinin
açıldığı, kendilerinden olmayan adayların ise mesleğe kabul ve ilerde yükselmelerini engelleyecek
mahiyette sicillerin oluşturulduğu, mesleğe kabullerini engellemek amacıyla usulsüz soruşturmalar
yapıldığı, nitekim hakkında usulsüz soruşturma açılarak disiplin cezası tayin edilen, bu ceza gerekçe
gösterilerek mesleğe kabul edilmeyen Didem Yaylalı isimli hâkim adayının, tıpkı Ali Tatar örneğinde
olduğu gibi, uğradığı haksızlıklara dayanamayarak intihar etmek suretiyle yaşamına son verdiği,
buna karşın, örgüt mensubu olan adayların ise staj döne- minde verilen siciller, yıllık kurulu üyeliği
gibi yollarla parlatılarak kritik görevlerde rol almaya ve mesleki kariyere hazırlandıkları, adaylık sürecini tamamlayıp kura kararnamesi ile ataması yapı- lan örgüt mensuplarının takibinin bırakılmadığı,
bu kişilerin görev yaptıkları yer veya yakın çevrede görev yapan diğer örgüt mensubu hâkim ve savcılar ile sürekli irtibat halinde tutuldukları, bu şekilde örgüte olan bağlılıklarının daimi hale getirildiği,
ayrıca örgüt mensubu hâkim savcıların ilk aylıklarının tamamını örgüte aktardıkları, devam eden
aylarda, bekârlardan yüzde on beş, evlilerden yüzde on, en az üççocuğu olanlardan ise yüzde beş
oranında himmet toplandığı, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olan hâkim-savcılara yönelik adaylık dahil
tüm süreçlerde dil eğitimi, master-doktora öğrenimi, yurt dışı gezileri, mesleki ve kişisel bilgi ve görgüyü artırmaya yönelik yurt içi ve yurt dışı programları düzenlemek suretiyle örgüt üyesi hâkim savcıların emsalle- rine nazaran daha donanımlı hale getirildiği, örgüt mensubu bazı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının da hak etmedikleri halde yurt içi ve yurt dışı yüksek lisans ve doktora programlarına
mevzuat hükümlerine riayet edilmeksizin yerleştirildikleri ve bu kişilerin emsallerine nazaran üniversitelerdeki akademisyen üyeleri vasıtasıyla söz konusu programları daha kısa sürede bitirmelerinin
sağlandığı, örgüt evlerinde ve özellikle yurtlarda ‘himmet’ adı altında yardım toplantılarının tertip
edildiği, bu toplantılarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in vaazları dinletilerek katılanların manevi etki
altına alınıp bağış yapmaya teşvik edildikleri, örgüt mensubu kamu görevlilerinin ilk aylıklarının tamamını örgüte aktardığı ve bu şekilde örgüte finansman sağlandığı, geçmiş dönemde yapılan bazı
inceleme yahut soruşturmalarda, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının farklı muameleye tabi tutulması
suretiyle, FETÖ/PDY mensubu hâkim ve Cumhuriyet savcılarının disiplin işlemlerine karşı korunduğu, kendilerinden olmayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının isimsiz ihbar dilekçeleri ve uydurulmuş
delillerle haksız soruşturmalara maruz bıra- kıldıkları, hem idari hem cezai yönden soruşturma geçiren ve mahkemelerde meslektaşları kar- şısına sanık sıfatıyla çıkarılan hâkim veya Cumhuriyet savcılarına, yargılandıkları eylem nedeniy- le delil yetersizliği dışındaki bir gerekçeyle beraat hükmü verilmiş olsa bile aynı eylemin disiplin cezasına konu edilerek terfi ve yükselmelerinin engellendiği, haksız uygulamalara ve baskıya daha fazla dayanamayan, fişlenerek meslektaşları nezdinde küçük düşürülen bir çok hâkim sav- cının meslekten ayrılmak zorunda kaldığı, hatta bazı hâkim ve Cumhuriyet
savcılarının intihar ederek yaşamlarına son verdikleri, bunlar yapılırken, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın
da bir silah olarak kullanıldığı FETÖ/PDY tarafından hedef olarak görülen bir kısım hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ilişkin olarak, olağan denetimler sırasında, ihbarcıların kimliğinin tespiti konusunda
bir işlem yapılmaksızın isimsiz ve imzasız ihbar dilekçelerine istinaden inceleme başlatıldığı, lehe
olan deliller toplanmaksızın aleyhe olan delillerin toplanılmasıyla yetinildiği, aynı yönde yahut hakkında inceleme veya soruşturma yapılanın aleyhinde beyanda bulunmaları konusunda tanıklara
yönlendirme veya baskı yapıldığı yahut bir kısım beyanların kasten tutanağa geçirilmediği, gizliliğe
riayet edilmeyerek yahut ilgisiz kişiler tanık olarak dinlenilmek suretiyle hakkında inceleme veya
soruşturma yapılan kişilerin itibarsızlaştırıldığı, soruşturmalarda savunma haklarının kısıtlandığı, savunma istenilmeyen konularda da disiplin cezası uygulanmasının talep edildiği, öte yandan, FETÖ/
PDY mensubu bir kısım hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, usul ve yasaya aykırı iş ve işlemlerinin soruşturma konusu yapılmadığı veya bu iddialar konusunda etkin bir soruşturma yapılmadan dosyala-
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rın muktezaya bağlandığı ya da bazı hâkim ve Cumhuriyet savcılarına, FETÖ/PDY’nin faaliyetleri çerçevesinde yapmış oldukları usulsüzlükler nedeniyle işlem yapılmayacağına dair güvence verildiği,
Yapılan usulsüz disiplin soruşturmaları neticesinde mağdur olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının
bu mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 12/12/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6572 sayılı Kanun’un 32’nci maddesi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’na eklenen geçici 19’uncu madde gereğince, adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkim ve
savcıları hakkında 14/02/2005 tarihinden 01/09/2013 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan uyarma ve aylıktan kesme ce- zalarının bütün sonuçları ile affedildiği, aynı zamanda af
kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı ilgililer hakkında disiplin
inceleme, soruşturma ve kovuş- turmasının yapılamayacağı; devam etmekte olan disiplin inceleme,
soruşturma ve kovuşturma- larının işlemden kaldırılacağı ve kesinleşmiş olan disiplin cezalarının uygulanamayacağının hü- küm altına alındığı, bu nedenle herhangi bir başvuru şartı aranmadan yasanın yürürlük tarihinden sonra uyarma ve aylıktan kesme cezalarına ilişkin 560 disiplin cezasının ortadan kaldırıldığı, diğer yandan 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 65’ inci maddesi, 66’ncı
maddesi, 67’ nci maddesi ve (e) ve (f) bentleri hariç 68’ inci maddesi ile Kanunun 69’ uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi ve üçüncü fıkrası uyarınca verilip kesinleşmiş bulunan kınama, kademe ilerlemesi durdurma, derece yükselmesini durdurma ve yer değiştirme disiplin cezaları hakkında
ceza tertip olunanın talebi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu’nca bir değerlendirme yapılacağının düzenlendiği, bu kapsamda başvuruda bulunan 238 hâkim ve Cumhuriyet
savcısının disiplin dosyaları üzerinde Genel Kurul tarafından yeniden ayrıntılı şekilde inceleme yapıldığı, yapılan incelemeler neticesinde 58 kişinin önceden aldığı ve kesinleşen disiplin cezaları kaldırılarak haklarında ceza tayinine yer olmadığına, 115 kişinin kesinleşen disiplin cezasının uyarma veya
aylıktan kesme disiplin cezasına çevrilerek sonuç disiplin cezasının af kapsamında kalması nedeniyle
ortadan kaldırılmasına, 21 kişinin daha ağır nitelikteki disiplin cezası yerine eylemlerine uyan alt bir
disiplin cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği, gerek disiplin cezası tayin edilen kişi sayısı, gerekse de cezaların niteliği göz önüne alındığında, üyelerinin çoğun- luğunu FETÖ/PDY mensuplarının
oluşturduğu dönemin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun, disiplin soruşturmalarını da kendilerinden olmayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının terfi ve yükselmelerine, önemli ve kritik yerlere
atanmasını engelleme, itibarsızlaştırıp sindirerek meslekten soğutma ve istifaya ya da emekliliğe
zorlama için kullandığı, hedefteki hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında yapılan soruşturmalarda,
isnat edilen eylemler arasına mutlaka aile birliğinden kaynaklanan sadakat yükümlülüğünü ihlal edici nitelikte, ‘karşı cinsten birine ilgi duyduğu’, ‘gayrimeşru olarak birliktelik yaşadığı’, hiçbir şey yok
ise ‘kem gözle baktığı’, ‘bu konuda dedikodu bulunduğu’ şeklindeki bir isnadın da eklendiği, böylelikle mesleki kariyerini lekelemek yanında aile birliği ve saadetinin bozulmasının da hedeflendiği, örneğin, 6572 sayılı Kanun kapsamında incelenen bir soruşturma dosyasında, Cumhuriyet savcısı olan ilgili hakkında müstear isimle gönderilen ihbar mektubuna istinaden soruşturmaya başlandığı, isnat
edilen eylemin, ilgilinin adliyede zabıt kâtibi olarak görevli bayan ile amir-memur ilişkisini aşar nitelikte, çevreden de yadırganacak şekilde ilişki içerisinde oldukları izleniminin oluşmasına ve bu konudan dolayı hakkında dedikodu yapılmasına sebebiyet verdiği iddiası olduğu, ilgili hakkındaki soruşturma fezlekesinin muhakkik sıfatıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Taner Aksakal tarafından tanzim edildiği, ilgilinin savunmasında gösterdiği ve dinlenmesini talep ettiği aralarında iddiada
adı geçen zabıt kâtibi ile aile üyelerinin de bulunduğu tanıkların konuya ilişkin beyanlarına başvurma
lüzumu görmeyen muhakkikin, FETÖ/PDY örgütü üyesi oldukları anlaşılan Cumhuriyet Başsavcıları
Bekir Duran, Özkan Gültekin ile Adalet Komisyonu Başkanları Murat Kızılyar ve Ertuğrul Ayar’ın ifadelerine başvurma gereği duyduğu, ihbar dilekçesinde adı geçen jandarma görevlisi, ilgili ile aynı
adliyede görev yapan personel, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının savcı ile zabıt katibi arasında ilişki
olduğuna dair görgü veya duyuma dayalı bilgileri olmadığı yönündeki beyanlarına itibar etmeyen
dönemin HSYK İkinci Dairesi’nin, ilgili Cumhuriyet savcısı hakkındaki iddiayı destekleyen somut bir
delil de bulunmamasına rağmen disiplin cezası tayin ettiği, dosyanın 6572 sayılı Yasa uyarınca ince-
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lenmesi sonucunda HSYK Genel Kurulu’nun 25/02/2015 tarihli kararı ile ilgili hakkındaki disiplin cezasının kaldırılmasına, adı geçene isnat edilen eylem muahezeyi gerektirecek mahiyette görülmediğinden ceza tayinine yer olmadığına oy birliği ile karar verdiği, yine FETÖ/PDY’nin, devleti ele geçirmek maksadıyla gerçekleştirdiği bazı tasarruflara sözde bir meşruiyet kazandırmak amacıyla geçmiş
dönemde yapılan bazı dene- timlerde, performans değerlendirme ve geliştirme formlarının, gerçek
durumla bağdaşmayan şekilde düzenlenmesi suretiyle örgüt mensubu olan hâkim ve Cumhuriyet
savcılarının unvanlı görevlere atanmasının önü açılırken, örgütün hedef olarak gördüğü hâkim ve
Cumhuriyet savcılarının unvanlı görevlere atanmasının engellendiği yahut unvanlı görevde olan bazı
hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu görevlerden alındığı, kendilerinden olmayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının unvanlı görevlere atanmaları bir yana, sağlık sorunları gibi mazeretlerinin dahi nazara alınmayarak adeta ölüme sürgün edildikleri, akla ilk gelen örneğin hâkim Alaattin Çambel olduğu, soğuk iklimin tetikleyici bir etken olduğu Crohn hastalığına düçar olan ve bu hastalığına dair de
özlük dosyasında sağlık kurulu raporu bulunan hâkim Alaattin Çambel’in, 2011 yılı yaz kararnamesiyle Ceyhan ilçesinden Türkiye’nin en soğuk ili olarak bilinen Erzurum iline tayin edildiği, atamaya
karşı yaptığı itirazların reddedildiği, 2 yıl çalıştıktan sonra 2013 yılı yaz kararnamesiyle hastalığının
arttığını belirterek başka herhangi bir yere atamasının yapılmasını talep ettiği ancak dönemin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun bu talebe duyarsız kalarak adı geçen hâkimi adeta bile bile
ölüme mahkûm ettiği, hastalığı ilerleyen ve uğradığı zulme daha fazla dayanamayan hâkimin tüm
çabaları sonuçsuz kalınca 19/01/2014 tarihinde intihar ederek yaşa- mına son verdiği, örgüt mensubu hâkim ve Cumhuriyet savcılarının az sayıda, hedef olarak gö- rülenlerin ise daha fazla sayıda
dosyasının incelenmesi suretiyle ya da aynı mahkeme heyetinde görev yapan hâkimlerin benzer
mahiyetteki eksiklikleri, bir kısmı yönünden tavsiye konusu yapılırken, diğerleri yönünden tavsiye
konusu yapılmayarak veya örgüt mensubu bir kısım adliye personelinden, hedef olarak görülen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının tavsiye konusu olabilecek mahiyetteki işlemlerinin önceden bildirilmesinin istenmesi ve denetim sırasında bu işlemlerin tavsiye konusu yapılması suretiyle, bazen de
ortada geçerli hiçbir sebep olmadığı halde per- formans değerlendirme ve geliştirme formlarının
örgütün amaçlarına hizmet edecek şekilde düzenlendiği, hedef olarak görülen hâkim ve Cumhuriyet
savcıları hakkında yürütülen usulsüz disiplin soruşturmaları gerekçe gösterilerek terfilerinin uzun
süre bekletildiği, terfi edememesi- nin de unvanlı görevlere atanmamalarına veya doğu illerine sürülmelerine gerekçe gösterildiği, sonuç olarak, kendilerinden olmayan ve hedef tahtasına konan hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında isimsiz ihbar, sahte belge, usulsüz dinleme v.s. ile başlatılan bir
soruşturma sürecinin, mahalde görevli ve verilen infaz emrini yerine getirmeye amade muhakkikler
ile Teftiş Kurulu Başkanlığı içerisine sızdırdıkları militanları marifetiyle, Devletin resmi kurum ve kuruluşlarını aracı kılarak, zincirleme şekilde, hukuku bir insanın hayatını karartmak için silah olarak
kullan- dıkları, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, 12/09/2010 günü yapılan Anayasa referandumu
sonrasında yeni oluşturulan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda seçimle gelen üyelikleri elde
ettiği, bu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca, büyük çoğunluğu örgüte mensup 160 hâkim ve
savcının Yargıtay üyeliklerine seçildiği, yeni seçilen üyelerle örgütün, çoğunluğu ele geçirdiği Yargıtay’da, tek söz sahibi olduğu, artık örgütün belli ceza dairelerinde istediği kararı onaylatacak, istemediği kararı bozduracak güce kavuştuğu, yargıda davası olan herkesin yolunun örgütün avukatlarının
hukuk bürolarına düştüğü, özel yetkili mahkemelerin baktığı örgütün kumpaslarından oluşan davaların, Yargıtay’da onaylanmaya başlandığı, hiç kimsenin artık örgütün elinden kurtulamayacağının
sözle değil fiilen ispatlandığı, Balyoz gibi bazı haksız kararları Yargıtay’da onaylatan FETÖ/PDY, örgütün yargı kanadının gerçekleştirdiği bütün hukuksuzlukları hukuka uygunmuş gibi topluma algılattığı,
bunun yanında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu vasıtasıyla yüksek yargı organlarına seçtiği üyelerle hâkim olan örgütün Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa Mahkemesi gibi kurumları da dolaylı olarak
ele geçirdiği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, yargıda kadrolaşmaya devam ederek, her türlü yol
ve yöntemi kullanmak suretiyle yeni alınan binlerce hâkim ve savcının büyük çoğunluğunun örgüt
mensubu olmasını sağladığı, yüksek mahke- melerde ve mahal mahkemelerinde, önemli başsavcılık
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ve hâkimliklerde ve yargının her alanında yeteri kadar güce ulaşan, güç dengesini lehine değiştiren
örgütün bu gücünü artık yargı imamları üzerinden kullanmaya başladığı, özel yetkili mahkemelerin
haksız, hukuksuz işlemleri ve verdiği şaibeli kararların 2010 yılında oluşturulan Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu’nun örgüt mensup ya da sempatizanları tarafından desteklendiği, çoğunluğu örgütle
irtibat ve iltisakı bulunan üyelerden oluşan, dönemin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun, hukuka aykırı işlem yapan hâkim ve savcılar hakkında disiplin işlemlerini çalıştırmadığı, bu yolla örgütün
operasyonlarına destek verdiği ve yargının siyasallaşmasına engel olmadığı, yargı organlarının siyasetin yerine geçmesine, devlete ve topluma örgütün istediği şekilde ayar vermesine ses çıkarmadığı,
özel yetkili mahkemelerden verilen hukuka aykırı ve yanlış kararların temyiz incelemesi için gideceği
Yargıtay ilgili dairelerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yargı imamları tarafından önceden dizayn
edilmesi nedeniyle bu yolun hakkın ve adaletin tecellisi noktasında bir anlam ifade etmediği, anılan
örgütün nihai amaçlarına ulaşmak gayesiyle öncelikle askeriye, mülkiye, emniyet, yargı ve diğer stratejik öneme sahip kamu kurumlarını ele geçirmek için kendilerine engel olacaklarını düşündüğü bürokrat ve personellerin sistem dışına çıkarılmasını sağlayarak örgüt elemanlarını bu makamlara getirdiği, bu kapsamda örgütün yargı ayağındaki uzantısı tarafından Hüseyin Kurtoğlu, Askeri Casusluk,
Şemdinli, Balyoz, Ergenekon gibi proje soruşturma ve kovuşturmaların üretildiği, Mahkemelerin birer örgüt sorumlusunun bulunduğu, sorumlu kişinin örgütü ilgilendiren davaları takip ederek ve bu
davalarla ilgili olmak üzere örgüt üyesi hâkimlerle görüşerek kararların istenilen yönde çıkması yönünde telkinlerde bulunduğu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yargı üzerinden gerçekleştirdiği
usulsüz yargılama işlemleri ile yaptığı haksızlıklara ‘yargının kararı’ veya ‘takdiri’ denilerek karşı çıkılmasının engellendiği, operasyonlar karşısında “Bağımsız yargı, inceleyip karar versin.” denilerek haksızlığa meşruluk kılıfı sağlandığı, yıllarca süren yargılamalar sonucunda gerçeğin ortaya çıkması halinde bile kimsenin yargı eliyle işlenen haksızlığın peşine düşmediği, silahlı terör örgütünün, yargının
ne kadar büyük bir güç olduğunu, yargıyı etkili ve operasyonel şekilde kullanmak suretiyle yapılamayacak hiçbir şey olmadığını ve her şeyin sınırsızca yapılabileceğini gördüğü, özel yetkili mahkemelerin, örgütün elinde tüm toplumu dizayn edecek bir silaha dönüştüğü, yargının devlet ve toplum hayatında kesin belirleyici ve son karar verici olmasının örgütün işini kolaylaştırdığı, örgütün, yargıyı
her açıdan etkin bir silah olarak kullandığı, sadece rakiplerini bertaraf etmek için değil, siyaseti tanzim etmek, siyasi partilerin yönetimlerini değiştirmek, toplumdaki etkinliğini artırmak, toplumu
kontrol etmek, herkesle ilgili bilgi toplamak, ticari faaliyet alanlarını ve kamu kurumlarını ele geçirmek, hatta hükümeti yıkmak ve kendi felsefesine uygun bir siyasi yapı oluşturmak için de bir araç
olarak kullandığı, yargının, soruşturma unsurlarıyla, alt yapısıyla ve polisle desteklendiğinde örgütün
kullanabileceği muazzam bir silaha dönüştüğü, yüksek yargıdaki değişim- le örgütün elindeki bu silahın etki alanının zirve yaptığı, yargıyı tekelinde ve yedinde tutan FETÖ/ PDY silahlı terör örgütünün,
kendisine engel olacağını düşündüğü hâkim-savcı, asker, emniyet personeli, mülki amirler ve diğer
kamu personelleri hakkında uydurma tahkikatlar, tutuklamalar yaparak safdışı bıraktığı, bu yolla aynı
zamanda diğer kişilere de gözdağı verdiği, Silahlı Kuvvetler mensupları ile ilgili uydurma soruşturmalar, toplu tutuklama ve davalarla TSK’nin etkisiz hale getirildiği, böylece kendi örgüt mensuplarının
terfi etmesinin yolunun açıldığı, neticeten örgütün ceza ve hukuk davalarında en büyük belirleyici
güç olduğunu gösterdiği, Örgüt mensuplarının verdiği veya istihbarat birimlerinin topladığı bilgilerin,
bilgisayarlara kaydedildiği, bunların fuhuş, casusluk şebekesinin topladığı bilgiymiş gibi arama sırasında evlerde bulunmuş gösterilerek dijital delil olarak işleme konulduğu, bu yolla kamu görevlileri
hukuka aykırı işler yapıyor, suç işliyor gibi haklarında soruşturma yapıldığı, İzmir ve İstanbul’da yürütülen askeri casusluk davaları ile kamu görevlileri tasfiye edilerek örgüt kadrolarının fetih hareketine
yer açıldığı, yargının da buna alet edildiği, örgütün, 07/02/2012 tarihinde MİT soruşturmasıyla yargıyı kullanarak, bir yandan kendinden olmayan MİT yönetimini bertaraf etmek, MİT’i ele geçirmek,
bir yandan da aynı soruşturmayla hükümetin Güneydoğu sorununu çözmek amacıyla başlattığı barış
sürecini durdurmak için harekete geçtiği, MİT yöneticilerinin, hükümetin ve başbakanın terör örgütüne yardımla suçlanmak istendiği, bu soruşturmanın hükümeti yıpratıp gözdağı vermek için yapıldı-
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ğı, örgütün bu denemesinin istihbarat görevlileri hakkında soruşturmaların izne bağlanması sistemine geçilerek önlendiği, hükümetin 7 Şubat olayı sonrası özel yetkili mahkemeleri tehlikeli görerek
faaliyetlerini dondurup yargıya bir başka özel yetkili mahkeme yapısını daha ilave ettiği, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10’uncu maddesi ile yetkili yeni mahkemeler kurulduğu, Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu, örgütün elinde olduğundan yeni kurulan mahkemelerin de örgütün denetiminde
oluşturulduğu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, özel yetkili mahkemelerde yarım kalan uygulamalarını terörle mücadele mahkemelerinde aynen devam ettirdiği, 2010-2014 yılları arasında yapılan
denetimler, incelemeler ve soruşturmalar, unvanlı görevler başta olmak üzere atamalar, terfiler ve
yüksek mahkemelere üye seçimlerinde sistematik uygulamalar sonucunda FETÖ/PDY’nin yargı teşkilatı içerisinde etkin bir güce ulaştığı, bu gücün korunması ve önceki örgütsel uygulamaların devamlılığının sağlanması amacıyla 2014 yılında yapılan HSYK üye seçimlerinin örgüt için büyük bir önem
arz ettiği, 2014 yılı Ekim ayında yapılan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üye seçimleri öncesinde,
2010 ve sonrasında yüksek mahkemelere üye olarak seçilen örgüt mensupları sayesinde Danıştay ve
Yargıtay’da ciddi bir hâkimiyet elde eden örgütün, sözde lideri Fetullah Gülen’in sohbet ve vaaz adı
altında şifreli şekilde gönderdiği talimatlar ile harekete geçtiği, bu kapsamda YARSAV derneğine de
sızılarak bu derneğin seçimlerin kazanılması için kullanıldığı, örgütün, seçimlerde gerçekte örgütle
bağlantılı olan 11 kişilik bir liste ile seçime girdiği, bu adaylardan 10’unun bağımsız aday olarak, YARSAV (Yargıçlar ve Savcılar Birliği) listesinden seçime giren bir örgüt mensubunun da YARSAV adayı
olarak lanse edildiği, seçimin kazanılması için örgüt mensuplarının her türlü yolu mubah gördükleri,
bu yolda amaçlarına ulaşmak için toplumun çoğunluğunun kutsal saydığı dini değerleri pervasızca
kullanmaktan çekinmedikleri, nitekim örgütle bağlantılı bir yargı mensubunun ifadesinde, seçim çalışmaları kapsamında 2014 yılı Ekim ayında Adana ilinden gelen bir kişinin, örgüt lideri Fetullah Gülen’in rüyasında Kâbe’ye gittiğini, Kâbe’de Peygamber ile görüştüğünü, Peygamberin “Seni üzüyorlar
değil mi?” diye sorduğunu, Fetullah Gülen’in “Evet” manasında başını sallayıp ağladığını, bunun
üzerine Peygamberin “Merak etme az kaldı.” dediğini, seçimin kesinlikle örgütün galibiyeti ile sonuçlanacağını söylediği, bir yandan da örgüt için ciddi bir tehlike olarak değerlendirdikleri Yargıda Birlik
Platformu adayları hakkında, sosyal medya hesapları üzerinden gerçek dışı yazı, yorum ve görüşler
paylaşarak bu adayların itibarsızlaştırılması maksadıyla bilgi kirliliği yarattıkları, genel olarak Yargıda
Birlik Platformu listesinden aday olan kişilerin iktidardan bağımsız hareket edemeyeceği söylemi ile
hâkim ve Cumhuriyet savcılarını etkilemeye çalıştıkları, bir yandan da her bir aday yönünden farklı
iftiralar ve karalamalar ile aleyhe algı oluşturmaya çalıştıkları, örgüt faaliyetlerinin bir çoğunda, örgüt mensuplarının deşifre olmaması ve gizlilik önem arz etmesine rağmen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üye seçimlerine atfedilen önemden dolayı bu dönemde örgüt mensuplarının deşifre olmayı göze alarak, tüm il ve ilçeleri kapsayan adliye ziyaretleri, ev ziyaretleri ve yemek organizasyonları düzenledikleri, örgüt mensubu olmayan hâkim ve savcılarını ise hediyeler alarak etkilemeye çalıştıkları, süreç boyunca ‘Bylock’ olarak bilinen şifreli haberleşme programı üzerinden örgüt içi iletişimin sağlandığı, sözde bağımsız adayların bir kısmının seçim gezilerini birlikte gerçekleştirdikleri,
blok olarak örgüt adaylarına oy veren örgüt mensuplarının bir yandan da örgüt mensubu olmayan
hâkim ve Cumhuriyet savcılarından sözde bağımsız adaylar için oy istedikleri, verilen blok oylar, sözde bağımsız adaylara örgütle bağlantılı olmayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarından gelecek oylar,
YARSAV listesinden seçime giren adaya ise YARSAV’ı destekleyen hâkim ve Cumhuriyet savcılarından
gelecek oylarla seçimin kazanılmasının hedeflendiği, blok oy alamayacaklarını düşündükleri hâkim
ve Cumhuriyet savcılarını ise siyasi görüşüne, hemşerilik bağına ya da ortak tanıdık bulunmasına
göre en az bir veya birkaç adayları için oy vermeleri yönünde ikna etmeye çalıştıkları, seçim gününde
ise oy kullanmaya gelen hâkim Cumhuriyet savcılarını karşılamak, seçim mahallinde kamera kaydı
yapmak ve seçim sonuçlarını takip etmek suretiyle sandık başında da seçim faaliyetlerini örgütlü bir
şekilde devam ettirdikleri, nitekim seçim sonuçları açıklandığında, sözde bağımsız adayların 4495 5312 oy bandında art arda sıralandığı, seçime tek liste ile giren YARSAV Derneğinin Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu üye adayları 886 - 2078 oy alırken, gerçekte örgütün adayı olup YARSAV liste-
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sinden seçime giren adayın aynı liste ile seçime girdiği arkadaşlarından farklı, ancak örgüt adaylarının oy bandında olacak şekilde beş binin üzerinde oy aldığı, Seçimlerin kaybedilmesi sonrasında da
örgüt mensuplarının fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek yeni oluşan Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu’nun örgüt mensubu hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkındaki kararlarının itibarsızlaştırılması konusunda bazı basın yayın organlarının da desteği ile sistemli bir faaliyet başlattıkları, Yargıtay ve Danıştay’dan seçilen örgüt mensubu Kurul üyelerinin de diğer örgüt mensupları ile koordineli şekilde örgüte bilgi sızdırarak bu faaliyete destek verdikleri, bir yandan da örgüt mensubu hâkim
ve Cumhuriyet savcıları hakkındaki karar süreçlerinin uzatılmasına yönelik çalışmalar yapıldığı, 2014
sonrasında çıkartılan kararnamelerle başka mahallere atanan örgüt mensuplarının fikir ve eylem
birliği içerisinde hareket ederek uzun süreli sağlık raporları aldıkları, bu suretle yargılama faaliyetlerini aksatarak Kurul’u itibarsızlaştırmayı hedefledikleri gibi eski görev yerlerindeki örgüt mensubu
meslektaş- ları ile örgütsel bağlarını canlı tutmaya gayret gösterdikleri, yaşanan süreç ile sabittir.
Darbe girişimi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında itirafçı yahut gizli tanık olarak ifadeleri alınan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının beyanlarında
belirttikleri bazı hususlar, Cumhuriyetin ilk yıllarından beri yurdun her köşesinde insanüstü bir gayretle, tüm zorluklara göğüs geren onurlu ve sağlam vicdanlı hâkim ve savcılar sayesinde toplumun
yargıya duyduğu güvenin kısa bir süre içerisinde neden dibe vurduğunu ve örgütün toplumdan gizlediği kirli yüzünü gözler önüne serecek mahiyettedir. ‘İstanbul’a tayinim çıkınca lojman işleri ile…
isimli İstanbul hâkimi ilgilendi.
Kendisi de ‘Gülen örgütü’ mensubuydu. Kendisiyle aynı lojman bloğunda kaldık. İş yerinde de …
çevresindeki ‘Gülen örgütü’ mensupları ile tanışmaya başladık. … bir süre sonra İstanbul Adliyesinde
CMK 250’nci maddesi kapsamında kalan suçlara bakan özel yetkili mahkemeye atandı. Bir süre sonra
da onun tavsiyesi üzerine ben de özel yetkili savcı olarak görevlendirildim. 2011 yılı Haziran ya da
Temmuz ayında Beşiktaş Adliyesinde Özel Yetkili (CMK 250 maddesi) Savcı olarak göreve başladım.
1,5-2 ay kadar burada çalıştım. Hiç iddianame yazmadım. Sadece bir kez bir hafta nöbet tuttum. Arama, elkoyma, gözaltına alma, telefon dinleme, teknik araçlarla izleme, vb. tüm talepleri TEM Şube
Müdürlüğü görevlileri flash bellekle hazır olarak getiriyordu. Ben de imzalıyordum. Gelen yazıları
okumak istediğimde birlikte çalıştığımız Cumhuriyet Savcısı
… “Başsavcı vekili… kızıyor, onun talimatı var, okumadan imzala geç” diye söylüyordu. Ben de
tatsızlık çıkmasın diye imzalıyordum. Kendim fiilen hiç müzekkere, talimat, karar yazmadım.
Polisin getirdiği ve bizim imzaladığımız soruşturma ile ilgili talep, müzekkere ve kararların kimler
hakkında uygulanacağını bile bilmiyordum. Kimin için iletişim tespiti kararı verdik, kim için arama el
koyma, gözaltı vb. kararlar verdik hiç haberim yoktur.” - ‘…FETÖ/PDY’nin Yar-Sav’a üye olarak Emin
Ağaoğlu’nu başkanlıktan alma projesi de vardı. Bu projenin devamı olarak örgütten olan meslektaşlar Yar-Sav üyesi olup Emin Ağaoğlu’nun listesinden seçime giriyorlardı. Oylama zamanı Emin Ağaoğlu listesinde FETÖ’cüler doğaçlama gelişiyormuş gibi bir görüntü vererek oylama sırasında ‘Ben
de adayım’ diyerek ortaya çıkıyorlar, bu şekilde listeyi delip gerçekte seçilmesi gereken grubun yani
‘FETÖ’cülerin seçilmesini sağlıyorlardı.” - ‘…17-25 Aralık’tan dolayı tutuklu olan polislerin ve Balyoz
soruşturmasından dolayı gelen bireysel müracaatları raportör
… üzerinden takip ettiler, gelen müracaatta bulunan kişilerin pozisyonuna göre karar çıkarmak
için bu yapı mücadele etti, uğraş verdi.” –‘FETÖ/PDY, HSYK seçiminde Bylock üzerinden haberleşti
ve değerlendirme yaptı’ – “Mülakat sonucunda hâkim adaylığını kazandıktan sonra … civarında bir
evde isimlerini hatırlamadığım yine meslekte olan 4 ya da 5 kişi gelerek staj dönemimizde namaz
kılmayın, cumaya gitmeyin, tedbir yapın, sürekli teyakkuzda olun, ... tedbirli olun tarzında uyarılarda
bulundular.” “2013 yılında Ergenekon dosyasından tutuklu Mehmet Ali Çelebi’nin polisler tarafından cep telefonuna başka birisinin rehberinin yüklenmesi olayı ile ilgili olarak görevi kötüye kullan-

288

Batının  keskin kılıcı: Doğudan gelen sözde molla

mak suçundan yürütülen soruşturma dosyası ile ilgili teğmen ve anne-babası yanıma gelip dosyanın
dört savcı değiştirdiğini söyleyip bir an önce bitirilmesini söylediler. Ben de soruşturma dosyasını ele
aldım. Bazı polisler hakkında ek takipsizlik verdikten sonra bir kaç sanık polis hakkında görevi kötüye
kullanmak suçundan iddianame düzenledim.
O dönem başsavcı vekilinin izinde olması nedeni ile yerine görevlendirilen başsavcı vekili
… beni yanına çağırdı. Dosyanın kendi dosyaları ile alakalı olduğunu söyleyip ‘Polis memurları bizim çocuklar bunların zarar görmesini istemiyorum. Bir şey yapamaz mıyız?’ dedi. Ben de ‘Siz
iddianameyi görevi kötüye kullanma, ihmal yönünden iade edin, ben tekrar bakayım.’ dedim.” “…
bana hitaben ‘Sen evleniyormuşsun, evleneceğin kişi kim, hizmete yakınlığı nedir, bir bağı var mı?’
dedi. Ben de ismini söyledim. ilahiyat fakültesi ve imam hatip mezunu olduğunu söyleyince ikisi birlikte bana hitaben ‘Ağabeycim sen ne yapıyorsun, bize tedbirli davranacaksın diyorsun, sen ilahiyat
mezunu biriyle evleniyorsun. Peki, başını açacak mı?’ diye sordu…”, “Bana yumuşak bir üslupla tamam evleneceğin kişi başını açması şartıyla evlenebilirsin, biz seni kaybetmek istemiyoruz şeklinde
söylediler.” Diğer talebemiz … ve …, … Astsubay okulunu kazandılar ve ondan sonraki yıllarda da
yine aynı şekilde bazen tarafımdan bazen de mahrem hizmetlere bakan diğer ağabeyler tarafından
bu iki öğrenci sürekli takip edildi. Bu çocukların sınavları kazanmasında o yıllarda tanıdığım ve şu
anda mahrem hizmetlerde çok kritik hizmetlerde bulunan … isimli şahıs tarafından bize verilen sınav
sorularının büyük etkisi vardır, eğer bu sorular bu öğrencilere verilmemiş olsa sınavı kazanmaları
düşünülemezdi’ ‘Evlilik ve müstakbel eş adayı ile ilgili bek- lentilerimiz ve tercihlerimiz hakkında
genel bilgiler aldı. Bu kişi yapının bizimle ilgili kısmının evlendirme birimiydi.’, ‘Benim için uygun bir
aday bulduğunu söyleyip özelliklerini aktardı. Ancak köyde yaşadığını öğrenince ben kabul etmedim.
Özelliklerin kabul edilmesi halinde ismi ve resmi gösteriliyordu.
Aksi takdirde gizlilik çerçevesinde ismi ya da kişiyle ilgili resim vs. gibi hiçbir bilgi verilmiyordu’
- ‘Peygamberimizin sürekli birilerinin rüyasına girmesi ve Peygamberimizin ‘FETÖ ile ilgili vaatlerde bulunduğunu belirtmeleri, bunların hepsinin asılsız çıkması üzerine FETÖ/PDY’den ciddi manada
kendimizi soyutladık’ ‘Onunla birlikte hareket eden birçok ‘Gülen örgütü’ mensubu hâkim, savcı,
daire başkanı, genel müdür yardımcısı vardı. Bakanlıkta yurt dışı gezilerine kimin katılacağı, özel görevlere kimin gideceği hep…tarafından belirleniyordu’, ‘Genelde listeyi kendi
adamlarından oluşturuyorlardı.’ ‘17-25 Aralık olayları ile ilgili olarak, 16 Aralık akşamı aynı binada oturduğumuz savcı … yanıma gelerek ‘bir avukat bürosunda arama var, … senin katılmanı istiyor’
diye söyledi. 17 Aralık sabahı … yanına gittim. Bana ‘bir avukat bürosunda arama var sen katılacaksın’ dedi. Yanımdaki polisler ile birlikte yola çıktık. Bir binanın önünde durduk. Polisler binanın
tamamında arama yapmak istediler. Ben itiraz ettim. Avukat bürosu olduğu için sadece avukatın
kullandığı büroda arama yapılabileceğini söyledim. Bu arada savcı …ile görüşüldü.… ‘arama kararı
binanın tamamı için polisler binanın tamamını arayabilirler’ dediler. Binadan girdik, ben sadece bina
içinde bulunan ve dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlunun ortağı olan ve soyadının Kuş
olduğunu hatırladığım avukatın bürosundaki arama işlemine ka- tıldım. Polisler tüm binada arama
yaptı. Hatta avukat bürosu dışındaki yerlerde yapılan arama tutanağını da bana imzalatmak istediler.’ ‘…hâkim ve savcılarla birlikte aynı koğuşta kalıyorum. Koğuştakiler cezaevinde kalmamızın bir
ibadet olduğunu düşünüyor.’

HÂKİMLER ve SAVCILAR YÜKSEK KURULU’NA İNTİKAL EDEN FETÖ/PDY İLE BAĞLANTILI BAZI
SORUŞTURMA DOSYALARI:
1-) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi’nin 2015/184 Esas Sayılı Soruşturma Dos-

BİR İŞGAL HAREKETİ

289

yasında Özetle; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu emniyet ve yargı mensupları tarafından
07/05/2010 tarihinde 17-25 Aralık kumpas soruşturmaları başlatıldıktan sonra, Türkiye gündeminde
o tarihte Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı olan Hakan Fidan’ın çabalarıyla Türkiye, Brezilya ve İran arasında Tahran Deklarasyonu veya Nükleer Takas Antlaşmasının imzalandığı, Hakan
Fidan’ın MİT Müsteşarı olarak atandığı, İHH Vakfı tarafından yapılan Mavi Marmara gemisi yardım
organizasyonunun yer aldığı bir dönemde 12/05/2010 tarihinde sözde Selam-Tevhit Kudüs Ordusu
Terör Örgütü soruşturmasının başlatılmasına ‘Kağıthane Gazze Gönüllüleri Platformu’ tarafından,
İsrail ablukası altındaki Gazze’ye dikkat çekmek ve Filistin zulmünü kamuoyunun gündemine taşımak
maksadıyla ‘İstanbul’dan Gazze’ye Kardeşlik Köprüsü’ adı altında düzenlenen programda Nureddin
Şirin’in yaptığı, ‘Ümmet Bilinci, Kudüs Davası ve Gazze’nin Mesajı’ ve İHH’nın Batı Şeria sorumlusu
İzzet Şahin’in İsrail tarafından tutuklanması konulu 09/05/2010 tarihli konuşmanın gerekçe gösterildiği, soruşturma dosyasında, silahlı terör örgütüne işaret eden, cebir ve şiddet kullanılarak; baskı,
korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinin varlığına, örgüt adına birlikte veya tek başına, nerede ve ne şekilde bir eylem gerçekleştirildiği veya gerçekleştirileceğine dair deliller, herhangi
bir suç ve suç unsurunu çağrıştıracak maddi vakıalar bulunmamasına rağmen; 5271 sayılı CMK’nın
135 ve 140’ıncı maddelerinde düzenlenmiş telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi ve
teknik araçlarla izleme tedbirlerinin uygulanmasına dair usul hükümleri açıkça ihlal edilmek suretiyle, Kamile Yazıcıoğlu’nun eşi Hüseyin Avni Yazıcıoğlu hakkında dile getirdiği ve daha sonra bir kısmını
inkâr ettiği uydurma ifadelerinde geçen iddialar, Kamile Yazıcıoğlu’nun eşi Hüseyin Avni Yazıcıoğlu’na
ait olduğunu iddia ederek kendiliğinden getirip teslim ettiği öne sürülen sahte dijital ve yazılı deliller,
sahte e-mail ihbarları, sahte gizli tanık ifadeleri ve örgüt mensubu emniyet görevlilerinin talepleri
üzerine 01/01/2001 ve 23/07/2006 tarihlerinden talep tarihlerine kadarki bir çok ismin kullandığı
numaralara ait ayrıntılı HTS ve e-mail kayıtlarının istenilmesi yoluyla, siyasetçi, bürokrat, gazeteci, iş
adamı, akademisyen gibi toplumun farklı kesimlerinde yer alan kişilerin iletişimlerinin tespiti ve kayda alınmasına, bir çok kimsenin teknik araçlarla izlenmesine, suç tarihine kıyasla eski yıllara uzanan
HTS raporlarının teminine, önceki tedbir kararına nazaran kesintinin gerçekleşmesine rağmen tekrar
tekrar uzatma kararlarının verilmesine, sadece gerçek kişiler hakkında uygulanabilecek bir tedbir
olmasına rağmen dernek, vakıf, şirket gibi kuruluşlarla belli adreslerin teknik araçlarla izlenmesine
kadar uzanan, özellikle Başbakanlık, bakanlıklar ve MİT gibi kritik yerlerde görevli bürokratların hedef şahıs yapılmak suretiyle kendilerinin ve iletişim araçlarını kullanan Başbakan, bakanlar, eski ve
halen görevdeki milletvekilleri ile MİT Müsteşarı gibi devletin en üst yetkililerinin, ülke yönetimine
ilişkin soruşturma konusuyla neden – sonuç ilişkisi kurulamayan, gizli kalması gereken iletişimlerinin
dinlenmesi ve kayda alınmasına zemin hazırlandıktan sonra, kolluktan gelen talep yazılarında haklı
ve ikna edici bilgi ve belgeler sunulamadığı halde, muhatapların silahlı terör örgütüyle bağlantıları
ilişkilendirilmeksizin, başka surette delil elde etme imkânının bulunup bulunmadığı yeterince irdelenmeksizin soyut delillere dayanılarak, matbu gerekçelerle iletişimin denetlenmesi teknik araçlarla
izleme tedbirlerine hükmettikleri, bu şekilde 3 yıl 7 ay gibi bir süre zarfında yürütülen bu soruşturma
kapsamında toplam 239 kişinin iletişiminin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına, 78 kişinin teknik
araçlarla izlenmesine karar verildiği, ayrıca 10 farklı dernek, vakıf ve adresler ile ilgili olarak da kimin
hakkında uygulanacağı belirtilmeksizin aynı tedbire başvurdukları, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve
kayda alınmasına ilişkin tedbire başvurulan kişiler için toplam 1348 kez, teknik araçlarla izleme kararı verilen kişiler ile çeşitli dernek, vakıf ve adresler bakımından da toplam 950 kez uzatma kararı
verildiği, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı (halen Cumhurbaşkanı), bakanlar, MİT Müsteşarı ile üst
düzey bürokratların devlet güvenliği ve politikaları açısından gizli kalması gerektiği düşünülen bir
takım görüşmelerin de tespit edilerek kayıt altına alındığı, ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini,
MİT mensuplarını ve önemli bürokrat ve siyasetçiler ile İHH gibi insani yardım kuruluşları ile tüzel
kişileri İran yanlısı, El- Kaide terör örgütüne yardım eden konumunda göstermeye çalıştıkları, Mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulduğunda, dinleme işlemlerinin Teknik Büro Amirliği dışında
hiçbir yerde yapılmaması yönünde yasal zorunluluk bulunmasına rağmen biri Amerika Birleşik Dev-
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letleri’nde olmak üzere birçok farklı yerden dinleme işleminin gerçekleştirildiği bu tespitle ilgililerin
3 yıl 7 ay süren soruşturma sırasında örgüt üyeliği bahanesi ile iletişimlerini dinledikleri devletin üst
düzey görevlileri ile hükümet mensuplarının devlet güvenliği ve politikaları açısından gizli kalması
gereken bir takım görüşmelerini siyasi casusluk amacıyla kayıt altına alarak değişik IP numaralı bilgisayarlara aktardıkları, sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü soruşturmasının İran ve Türkiye arasında
yapılan ticaretle dolayısıyla da 17-25 Aralık kumpas soruşturmasıyla ilişkilendirilmesi için delil üretilmesi kapsamında, gizli tanık sıfatıyla ifade vermesi sağlanan Şafak’ın ifadesine, söylemediği halde
İran ticareti ile ilgili eklemeler yapıldığı, bu şekilde sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü soruşturmasının İran ve Türkiye arasında yapılan ticaretle dolayısıyla da 17 -25 Aralık kumpas soruşturmasıyla
ilişkilendirildiği, bu şekilde aralarında bağlantı olduğu intibağı uyandırılarak her iki soruşturmanın
aslında operasyon aşamasında birleştirilmesinin amaçlandığı, bu amaçla soruşturma işlemlerine devam edilmesine ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının talimatı olmamasına rağmen sözde
Kudüs Ordusu Terör Örgütü soruşturmasının örgüt mensubu emniyet görevlilerince sonlandırılıp,
tüm dinleme kayıtları Log kayıtlarından silinmek suretiyle üst yazıya bağlanarak gizlice İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği, 17-25 Aralık darbe girişiminin başarısız olması neticesinde bu
kez, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü’nün kendine yakın basın-yayın kuruluşları aracılığıyla kamuoyu
oluşturma çabasına devam ettiği, sözde ‘Kudüs Ordusu Terör Örgütü’ soruşturması kılıfı altında uydurma gerekçe, sahte delil ve ihbarlarla kurum olarak ‘Milli İstihbarat Teşkilatı’ yönetici ve mensupları ile sivil toplum kuruluşu mahiyetindeki ‘İHH İnsani Yardım Vakfı’ yönetici ve çalışanlarının
telefonlarının dinlenilmesi suretiyle terörle irtibatlandırılmaya çalışıldığı, MİT’e ait tırların durdurulması öncesinde İHH bürolarına baskınlar yapılarak hükümetin MİT üzerinden İHH Vakfını kullanarak
El-Kaide gibi terör örgütlerine silah yardımında bulunduğu algısı yaratılmaya çalışıldığı, 17/12/2013
tarihinde 2011/762 sayılı soruşturma dosyası sonlandırılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na
teslim edilmesine rağmen örgüt mensuplarınca sözde Selam-Tevhit örgütünün silah unsurunu delillendirmek amacıyla MİT tırlarına yönelik girişimde bulunulduğu soruşturma dosyası kapsamındaki
bilgi, belge ve delillerle sabittir.
2-) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi’nin 2016/99 Esas Sayılı Soruşturma Dosyasında Özetle; Kozmik odaların bulunduğu Genelkurmay Başkanlığı Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda görevli personelin, Ergenekon terör örgütü kapsamında iletişimin denetlenmesi tedbirleri
yoluyla teknik takibe alındığı, kamuoyu desteğini almak için yazılı ve görsel medyada haber konusu olacak ve sansasyon yaratacak bir suçlama olarak Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın, askeri personel tarafından İKK faaliyetleri kapsamında takip edilen Kurmay Albay Baki Kaya’nın ikâmetinin bulunduğu Çukurambar semtinde ikâmet etmesi fırsat olarak değerlendirilerek
sahte bir ihbarla ‘Suikast Girişimi’ isnadının ortaya atıldığı, bu isnadı kuvvetlendirmek adına sahte
delil yaratıldığı, bazı belge ve notlara gerçekle bağdaşmayacak şekilde anlamlar yüklenerek soruşturmanın mecrasından çıkarıldığı ve soruşturmaya dahil eden rütbeli asker sayısının genişletilerek
usulsüz şekilde iletişimin denetlenmesi tedbirlerine başvurulduğu, içeriği sahte ihbar tutanağına dayanılarak, savunmada ileri sürülen deliller araş- tırılmadan, objektiflikten uzak ve taraflı hazırlanan
kolluk değerlendirme tutanaklarına itibar edilerek, içerisinde Devlet sırrı niteliğinde bilgi ve belgeler
bulunan 11 ve 16 no.lu kozmik odalarda hukuka aykırı yollarla makul şüphe bulunmamasına karşın
arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği ve devlet sırrı niteliğindeki bazı bilgi ve belgelerin
de bulduğu dokümanlar ile elektronik verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği, söz konusu bilgi,
belge ve verilerin soruş- turma kapsamında herhangi bir görev ve yetkisi bulunmayan, FETÖ/PDY
mensupları tarafından gerçekleştirildiği kamuoyunca bilinen ‘Balyoz, Askeri Casusluk, Poyrazköy, Ergenekon ve Oda Tv’ gibi davalarda bilirkişilik yapan ve taraflı bilirkişi raporu hazırlaması nedeniyle
TÜBİTAK’dan uzaklaştırılan Ünal Tatar isimli şahsa soruşturma dosyasında herhangi bir görev ve yetkisi olmamasına rağmen Adliyede inceletilerek imajının aldırıldığı, bu suretle yetkisiz kişilerin devlet
sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelere vakıf olmasının sağlandığı, Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca,
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devlet sırrına ilişkin konularda soruşturma aşamasında inceleme dahi mümkün değilken, Türkiye
Cumhuriyeti devletinin iç ve dış güvenliği açısından hayati derecede öneme haiz olan ‘devlet sırrı’
niteliğinde bulunan bilgi ve belgelerin, soruşturmada adı geçen hâkimler ile Cumhuriyet savcıları
tarafından hukuka aykırı yollarla siyasal ve askeri casusluk maksadıyla ele geçirilip ifşa edildiği, soruşturma sürecinde, soruşturma konusu suçla ilgi ve bağlantısı bulunmayan ve suç niteliği taşımayan
‘FETÖ/PDY’ye ilişkin düşünce, eleştiri ve görüş içeren bilgi paylaşımında bulunan kişiler hakkında
da hukuka aykırı yollarla iletişimin tespitine yönelik kararlar ve koruma tedbiri süresinin müteaddit
kez uzatımına karar verilmek suretiyle, koruma tedbirlerinin ölçüsüz bir şekilde kullanıldığı, FETÖ/
PDY nedeniyle haklarında adli soruşturma yürütülen birçok gerçek ve tüzel kişiyle yoğun irtibat ve
bağlantı kurularak söz konusu eylemlerin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.
3-) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi’nin 2015/100 Esas Sayılı Soruşturma Dosyasında Özetle; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 7
farklı soruşturma numarasında yürütülen toplam 594 klasörden oluşan soruşturma dosyalarında,
içerisinde ‘Terör Örgütüne Üye Olma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya
Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs, Devletin Gizli Kalması Gereken
Bilgileri Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme’ suçlarının da bulunduğu çok sayıda suçtan tutuklu bulunan şüpheliler müdafiilerinin farklı tarihlerdeki tutukluluğa itiraz ve tahliye istemlerinin İstanbul Sulh Ceza Hâkimliklerinin kararlarıyla reddedilmesi sonrasında, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde lideri Fetullah Gülen’in yargıda faal olan ‘paralel devlet yapılanması’na üye hâkimlere
vaaz/sohbet adı altında, dua kılıfına bürünmüş şekilde gönderdiği 19/04/2015 günlü ‘Mukaddes Çile
ve İnfak Kahramanları’ konulu kriptolu talimatta tutukluların serbest bırakılmasını istemesinin ertesi
günü, bir kısım şüpheliler müdafileri tarafından, İstanbul Adliyesindeki tüm sulh ceza hâkimliklerinde görevli hâkimlerin reddi ve şüphelilerin tahliyesi istemlerini içeren, normal prosedüre uygun şekilde mahkeme kalemine verilmesi, kayıt ve tarama işleminden sonra mahkeme hâkimine intikal
etmesi gereken, 20/04/2015 tarihli 51 adet dilekçenin rutin uygulamaya aykırı şekilde bizzat İstanbul
29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Metin Özçelik’e verildiği, adı geçenin görev yaptığı mahkeme
itibariyle yetkisiz olmasına karşın dilekçeleri ertesi gün, yani farklı bir hâkimin nöbetçi olduğu günde,
tüm personelin ayrılmasından sonra gizlilik içerisinde sisteme kaydettirdiği, kısıtlama kararı nedeniyle UYAP üzerinden erişim imkânı bulunmamasından dolayı elektronik ortamda incelenmeyen, fiziki
soruşturma dosyaları da bulunmadığı halde, sadece şüpheliler müdafilerinin sundukları dilekçeler
ve ekleri ile yetinerek, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliklerinden gönderilen tüm görüş yazıları da olumsuz
olmasına rağmen 24/04/2015 tarihli kararla, şüpheliler müdafiilerinin, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliklerinin tamamında görevli hâkimlere yönelik red taleplerinin kabulüne, soruşturma dosyalarındaki
şüphelilerle ilgili tahliye taleplerine bakmak üzere isim ve sicil numarasını da belirtmek suretiyle,
FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olup nöbet görevi saat 17.00 itibariyle sona eren İstanbul 32’nci Asliye
Ceza Mahkemesi Hâkimi Mustafa Başer’in görevlendirilmesine kesin olmak üzere karar verdiği, meşru olmayan görevlendirme sonrası şüpheliler müdafilerinin dilekçeleri, tutuklama kararları, önceki
tahliye talepleri ve mahkemelerin red kararlarından oluşan evrakların zabıt kâtibi tarafından İstanbul
32’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne götürüldüğü, adı geçen zabıt kâtibinin tanık sıfatıyla alınan
25/04/2015 tarihli beyanında belirtildiği üzere, İstanbul 32’nci Asliye Ceza Mahkemesinin tüm personelinin mahkemeden ayrılmış olduğu ve kalem kapısının kilitli olduğu, nöbet görevi saat 17.00
itibariyle sona ermesine rağmen hâkim Mustafa Başer’in odada tek başına oturduğu ve gelen dosyaları zabıt kâtibinden teslim aldığı, 5235 sayılı Kanun’un, 6545 sayılı Kanunla değişik 10’uncu maddesinde Sulh Ceza Hâkimliğinin, Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, yürütülen
so- ruşturmalarda hâkim tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı
yapılan itirazları incelemekle görevli olduğunun belirtilmesine ve asliye ceza mahkemelerinin soruşturma evresindeki işlemlerle ilgili bir yetkisi bulunmamasına rağmen, görev yaptığı mahkemeye nazaran üst merci sıfatı da bulunmayan ve bu yönüyle eş değer olan 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi

292

Batının  keskin kılıcı: Doğudan gelen sözde molla

hâkiminin Kanuna aykırı şekilde görevlendirme kararını esas alarak, 25/04/2015 tarihinde verdiği
aynı nitelikteki 7 kararla, 594 klasörden oluşan soruşturma dosyaları intikal etmeden, atılı suçlar
nedeniyle soruşturma dosyalarındaki deliller incelemeden, suç ve deliller ile her bir şüpheli yönünden ayrı ayrı kişiselleştirme yapılmaksızın, genel geçer ve birbirinin kopyası niteliğindeki gerekçelerle, tutuklu 63 şüphelinin tahliyesine karar verdiği, Ayrıntıları daire kararında belirtildiği üzere, tahliye
kararının verilmesi için haftasonu tatil gününde sarfedilen olağanüstü çabanın son derece dikkat
çekici olduğu ve örgütün sözde lideri Fetullah Gülen tarafından verilen talimatın ivedilikle yerine
getirilmesi amacına matuf olduğunun tartışma götürmeyecek şekilde açık ve net olduğu, hal böyle
iken, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda üye olarak görevli Mustafa Kemal Özçelik ve Mahmut
Şen’in, ilgililer hakkında ceza tayin edilmemesi gerektiği yönündeki muhalefet şerhleriyle bir hukuk
katliamına sahip çıkmalarının, malum yapı mensuplarının yargı teşkilatı içerisindeki görev ve sıfatları ne olursa olsun, örgüt menfaatleri uğruna hukuku bir silah olarak kullanmaktan çekinmeyeceklerini ortaya koyduğu, Hâkimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda “22 Temmuz, Casusluk, Yasa Dışı Dinleme, 17-25 Aralık Kumpas, Selam Tevhid’de Kumpas, Tahşiye Grubuna Kumpas
ve Emniyetteki Paralel Yapı Soruşturmaları” olarak bilinen soruşturmalarda tutuklu bulunan şüphelileri tahliye etmek amacıyla sarfettikleri olağan üstü gayretleri, kolluk görevlilerinin baştan itibaren
gerçekleştirdikleri yasa dışı işlemler ile delil üretme faaliyetleri birlikte değerlendirildiğinde, kolluk
gö- revlileri olan tutuklu şüphelilerin, ‘Delil yaratma bakımından hukuk sınırlarını zorlama konusundaki özgüven’in sebebini, aynı şekilde, Kanun Hükmündeki Kararnamenin verdiği yetkiye istinaden
meslekten çıkarılmalarına karar verilen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin göz göre göre
yapılan hukuksuzluğa karşı ilgililer hakkında verilen soruşturma iznine ve disiplin cezalarına muhalefet şerhi koymalarınında, gerçek niyetlerini ‘Karar’ kisvesi altına gizleyen hâkimlerin özgüvenlerinin
sebebini açıkladığı, ancak göz ardı edilen hususun, hukukun asla bir kişi, grup ya da örgütün şahsi
çıkar ve ihtiraslarına feda edilemeyeceği gerçeği olduğu. İstanbul 32’nci Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Mustafa Başer tarafından 25/04/2015 tarihli kararlarla tahliye edilmeye çalışılan şüpheliler hakkındaki soruşturma dosyaları incelendiğinde; a) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü
Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen 23/10/2015 tarih, 2014/41637 Soruşturma no. ve
2015/39902 Esas sayılı iddianame içeriğine göre; İHH Vakfı Başkanlığı’nca, İsrail işgali altındaki Gazze’ye Mavi Marmara gemisi ile insani yardım yardım malzemesi götürmek ve Gazze işgalini uluslararası kamuoyunun gündemine taşı- mak amacıyla 2010 yılı Nisan ve Mayıs aylarında yardım organizasyonunun düzenlendiği, şüpheliler tarafından 2010/1074 (2011/762) numarası üzerinden sözde
Kudüs Ordusu Terör Örgütü soruşturmasının da Mavi Marmara gemisinin yola çıkma süreci ile eşzamanlı olarak 12/05/2010 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM Şube Müdürü olarak
görev yapan şüpheli Yurt Atayün imzasıyla İstanbul (CMK 250’nci Madde İle Görevli) Cumhuriyet
Başsavcılığı’na gönderilen 12/05/2010 tarihli yazıyla başlatıldığı, yardım organizasyonunu yürüten
İHH Vakfı Başkanı ve yöneticileri başta olmak üzere İHH Vakfı üyesi, İHH Vakfı gönüllüsü ve Mavi
Marmara gemisinde yolcu olarak bulunan çok sayıda kişinin telefonlarının ‘Terör Örgütü Üyeliği’
suçundan dinlenildiği, bu kişilerin yaptığı hiçbir suç içermeyen ‘mesleki, ailevi ve özel hayat’ mahiyetindeki ve vakıf faaliyeti kapsamındaki telefon görüşmelerinin kaydedilerek ‘terör örgütü yöneticiliği
ve üyeliği’ suçundan delil olarak iletişim tesbit tutanağı haline getirildiği, sözde Kudüs Ordusu Terör
Örgütü soruşturmasının başlatılmasına ‘Kağıthane Gazze Gönüllüleri Platformu’ tarafından, İsrail ablukası altındaki Gazze’ye dikkat çekmek ve Filistin zulmünü kamuoyunun gündemine taşımak maksadıyla ‘İstanbul’dan Gazze’ye Kardeşlik Köprüsü’ adı altında düzenlenen programda Nureddin Şirin’in yaptığı, ‘Ümmet Bilinci, Kudüs Davası ve Gazze’nin Mesajı’ ve İHH’nın Batı Şeria sorumlusu İzzet Şahin’in İsrail tarafından tutuklanması konulu 09/05/2010 tarihli konuşmanın gerekçe gösterildiği, 12/05/2010 tarihi itibariyle Mavi Marmara gemisi üzerinden İHH Vakfı’na yönelik başlatılan soruşturmaya, eşinin kötü muamelesine maruz kalan ve eşiyle kavga ederek Bursa ilinde bulunan arkadaşına sığınan Kamile Yazıcıoğlu adlı tanığın, eşi hakkındaki şikâyeti sırasında eşinin El-Kaide örgü-
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tünü desteklediğine, İran’a gizli bilgiler sızdırdığına, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüştüğüne dair
ifadelere yer verilerek Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan’ın dahil edildiği, tanık tarafından tedarik edildiği iddia olunan bilgi ve belgelerle ‘kurgulama’ yapılarak devletin üst düzey yönetiminde görevli şahısların soruşturmaya dahil edildiği, haklarında iletişimin denetlenmesi ve teknik
takip kararlarına gerekçe olmak üzere, tanık tarafından söylenmeyen bir takım hususların tanık tarafından söylenmişçesine beyana dercedildiği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nde
görevli amir ve polis memurlarının soruşturmanın başlatılmasında üstlendikleri bu etkin ve yasa dışı
rolün, şüphesiz ki hesap vermekle yükümlü oldukları kişi ya da kişilerin bilgisi dahilinde, onların talimatlarına dayandığı, şubede görevli polis amir ve memurlarının hukuk dışı işlemlerinin güvendikleri
şahıslar tarafından bir şekilde örtbas edileceğine, ne şekilde elde edilmiş olursa olsun yasak delilin
soruşturmada kullanılacağına baştan itibaren inandıklarının açık olduğu ve bunun da taraflar arasında bir iştirak iradesinin varlığının delili olduğu, aksi halde adli nitelikteki söz konusu iş ve işlemleri
hâkim ve Cumhuriyet savcıları tarafından hukukilik denetime tabi tutulacak kolluk görevlilerinin
meslek hayatlarını risk altına sokacak şekilde adeta ‘delil yaratmak’ gibi bir işe girişmelerinin hayatın
olağan akışı içinde açıklanmasının mümkün olmadığı, kolluk görevlilerinin delil üretme eylemlerinin
tanık beyanını çarpıtmakla sınırlı kalmadığı, sahte gizli tanık, para karşılığı ihbar maili göndertme,
isimsiz ihbar maili düzenletme v.s. şeklinde de tezahür ettiği, aynı yöntemlerle soruşturmaya dahil
edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile yasaları uyarınca telefonlarının yasal olarak dinlenilme
imkânı bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve kabine üyelerinin, başbakan danışmanlarının,
milletvekillerinin, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ve en yakınındaki çalışma arkadaşlarının hiçbir
delil olmadığı halde, haklarında terör örgütü üyesi olarak karar alınıp bu kişilerin Başbakanlık İdari ve
Mali İşler Daire Başkanlığı’na kayıtlı resmi telefonları dinlenerek ulusal ve uluslararası görüşmelerinin kaydedildiği, bu görüşmelerin devletin milli güvenlik ve dış politikasına ilişkin olup devletin ulusal/uluslarası yararları bakımından gizli kalması gereken bilgi ve belgeler kapsamında olduğu, yine
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Anadolu Ajansı, Yüksek Öğretim Kurumu, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, AKABE Vakfı, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği
(MAZLUM-DER), Ehlibeyt Alimleri Derneği (EHLADER), Alülbeyt Vakfı, Babı Ali Vakfı, El Mustafa Medresesi, Kudüs Dayanışma Derneği (KUDÜS-DER), Kanal On4, v.s. gibi bir çok kamu kurum ve kuruluşu,
sivil toplum örgütü, dernek, vakıf ve bunlarla bir şekilde irtibatlı bulunan herkesin soruşturmaya
dahil edilerek haklarında iletişimin denetlenmesi tedbirlerine başvurulduğu sabittir.
b) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 26/10/2015
tarih ve 2014/69722 soruşturma no. ve 2015/40117 Esas sayılı iddianamesi incelendiğinde; kolluk
görevlilerinin delil toplama faaliyeti esnasında izledikleri yöntemin yine aynı olduğu; iddianamenin
94’üncü sayfasında sözkonusu usulsüzlük ve aykırılıkların; - Dinlenilen hedef kişilerin mahkemelere
sunulan Karar Talep Formlarında telefon numaraları karşılarında açık kimlik, görev, unvan ve adreslerinin belirtilmemesi, - Dinlenilen hedef kişilerin mahkemelere sunulan Karar Talep Formlarında IMEI
numaraları karşılarında açık kimlik, görev, unvan ve adreslerinin belirtilmemesi, - Dinlenilen hedef
kişilerin mahkemelere sunulan Karar Talep Formlarında gerçek isimleri yerine sahte veya eksik isim
kullanılması, - Dinlenilen hedef kişilerin organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesi ile mahkemeden iletişimin denetlenmesi kararı alınmasından sonra iletişimin denetlenmesi süresinin uzatılmasına
ilişkin Karar Uzatma Talep formlarında terör örgütü üyesi olduklarının belirtilmesi, Dinlenilen hedef
kişiler hakkında 29/01/2008 tarihli emir ve talimat yazısına rağmen Teknik Operasyon şubesinden uygun görüş alınmaması, Dinlenilen hedef kişiler hakkında 29/01/2008 tarihli emir ve talimat yazısına
rağmen ilgili Haberalma şubelerinden örgütsel yönden uygun ve detaylı inceleme yaptırılmaması,
- Dinlenilen hedef kişilerin organize suç örgütü veya terör örgütü üyesi olduklarına dair herhangi bir bilgi, belge, ihbar vb. materyal olmadan dinlenen kişiler hakkında matbu form doldurularak
iletişimin dinlemesi için ilgili mahkemeden karar alınması, - Dinlenilen hedef kişiler hakkında her-
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hangi bir bilgi, belge, ihbar vb. materyal olmadan müteaddit defalar matbu form doldurularak iletişimin dinlenmesine dair uzatma kararı aldırılması, - Dinlenilen hedef kişiler hakkında herhangi bir
bilgi, belge, ihbar vb. materyal olmadan Terör örgütü üyesi olduklarına dair iletişimin dinlenmesine
dair karar aldırılması ve terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin herhangi bir bilgi belge olmadığı halde matbu formlarla 12 aydan fazla dinleme ve iletişim araçlarının
takibi faaliyetinde bulunulması, - Dinlenilen hedef kişilerin yasal dinleme süresi dolduktan sonra,
dinlemeye son verilmesi gerekirken aynı kişilerin terör örgütü üyesi olarak gösterip sınırsız dinleme
faaliyetinde bulunulması, - Dinlenilen hedef kişilerin imha edilmesi gereken görüşme kayıtlarının
imha edilmeyerek harici başka bir veri depolama aygıtında saklanması, - İstihbarat Şube Müdürlüklerinde TİZ Büro veya diğer adıyla TEKOP Bürosu haricinde özel oda oluşturularak dinleme faaliyetinin icra edilmesi, şeklinde sıralandığı, bu kapsamda; Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila’nın, Ergenekon Terör Örgütü kapsamında, ‘Fikri’ ismiyle yapılan talep üzerine alınan kararla, RTÜK üyesi olup
Samsun ilinden CHP milletvekili aday adayı olan ve halen Halk Tv Genel Müdürü olarak görev yapan
Şaban Sevinç tarafından kullanılan ve RTÜK adına kayıtlı olan hattın Ergenekon Terör Örgütü kapsamında, ‘Şaban Yıldız’ ismi ile yapılan talep üzerine alınan kararla, İstanbul 6’ncı Vergi Mahkemesi
başkanı Hasan Erdem’in, kendi adına kayıtlı telefonunun, Ergenekon Terör Örgütü kapsamında, ‘Hasan’ ve ‘Hasan Yalçın’ isimleriyle; hâkimin eşi Sevinç Taşerdem adına kayıtlı telefonun yine Ergenekon Terör Örgütü kapsamında, ‘Sevinç’ ve ‘Sevinç Yıldırım’ isimleriyle yapılan talep üzerine alınan
kararlarla, Dışişleri Eski Bakanı ve Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Emre Gönensay’ın, Ergenekon Terör Örgütü kapsamında, ’Emrah’ ismiyle yapılan talep üzerine alınan kararla, Emniyet Müdürü Dinçer Ay’ın, organize suç örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle, ‘Dinç’ ismiyle yapılan talep üzerine
alınan kararla, Radikal, Akşam ve Sözcü gibi çeşitli gazetelerde çalışan ve magazin ağırlıklı köşe yazıları yazan gazeteci Oray Eğin’in, Ergenekon Terör Örgütü kapsamında, ‘Orhan’ ve ‘Orhan EĞRİ’ isimleriyle yapılan talep üzerine alınan kararla, Yeniçağ gazetesi yazarı Behiç Kılıç’ın Ergenekon Terör
Örgütü kapsamında, ‘Bahri’ ismiyle yapılan talep üzerine alınan kararla, AK Parti 24’üncü Dönem
İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün, organize suç örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle, ‘Metin’
ismiyle yapılan talep üzerine alınan kararla, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde polis memuru
olarak görev yapan Sami TERZİ’nin, organize suç örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle, ‘Semih’ ismiyle yapılan talep üzerine alınan kararla, emniyet içerisinde çeşitli kademelerde amir sıfatıyla görev
yapan Hanefi Avcı’nın, abone kaydı Tuğrul Çakır adına olan hattın takılı bulunduğu 356423023390090
IMEI numaralı cep telefonunun, IMEI numarası üzerinden ve ‘İbrahim Sağlam’ ismi kullanılarak yapılan talep üzerine alınan kararla, Fetullah Hoca’nın Şifreleri, ABD’nin Truva Atı Fetullah Gülen, Türkiye
Nasıl Kuşatıldı Kuşatma adlı kitapları bulunan yazılı ve görsel basındaki demeç ve yazılarında FETÖ’yü
eleştiren yazar Nurettin Veren’in eşi Gönül Veren’in, organize suç örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle, Hasan Doğan ve Orhan Doğan adına kayıtlı hatların ‘Nurettin’ ve ‘Nurettin Savaş’ isimleriyle
yapılan talep üzerine alınan kararla, TOBB Başkanı Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun, Ergenekon Terör
Örgütü kapsamında,’Rıfat’ ismiyle yapılan talep üzerine alınan kararla, BBP MYK üyesi ve iş adamı
Metin Corut’un, organize suç örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle, ‘Metin’ ismiyle yapılan talep
üzerine alınan kararla, Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı’nın, Ergenekon Terör Örgütü kapsamında, ‘Fatih’
ismiyle yapılan talep üzerine alınan kararla, Yargıtay Başkanı iken 2004 yılında emekli olan Eraslan
Özkaya’nın, Ergenekon Terör Örgütü kapsamında, ‘Ersan’ ismiyle yapılan talep üzerine alınan kararla, PKK Terör Örgütü sözde lideri Abdullah Öcalan’ın da yargılamasını yapan ve mahkumiyet hükmü
veren DGM Eski Başkanı ve Emekli Yargıtay Üyesi Mehmet Turgut Oktay’ın, Ergenekon Terör Örgütü
kapsamında, ‘Mehmet’ ismiyle yapılan talep üzerine alınan kararla, İkinci Ordu Komutanı ve Genel
Kurmay İkinci Başkanı görevinde bulunan emekli Orgeneral Halit Edip Başer’in, Ergenekon Terör
Örgütü kapsamında, ‘Ramazan’ ismiyle yapılan talep üzerine alınan kararla, Koç Holding üst düzey
yöneticisi ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Üyesi İnan Kıraç’ın, Ergenekon Terör Örgütü kapsamında, ‘İlhan’ ve ‘İlhan Kıraç’ isimleriyle yapılan talep üzerine alınan kararlarla, Hürriyet gazetesi yazı
işleri müdürlerinden Doğaner Gönen’in, Ergenekon Terör Örgütü kapsamında, ‘Ahmet’ ismiyle yapı-
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lan talep üzerine alınan kararla, Doğan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan’ın, Ergenekon Terör Örgütü kapsamında, ‘Ahmet’ ve ‘Ahmet Doğan’ isimleriyle yapılan talep üzerine alınan kararlarla, Hava Kuvvetleri eski Komutanı Faruk Cömert’in, Ergenekon Terör Örgütü kapsamında, ‘Fahri’ ismiyle yapılan talep üzerine alınan kararlarla, Dışişleri Eski Bakanı Osman Mümtaz Soysal’ın, Ergenekon Terör Örgütü kapsamında, ‘Osman’ ismiyle yapılan talep üzerine alınan kararla,
Psikolojik Harekat Daire Başkanlığı görevinde bulunan emekli Tümgeneral Hüsnü Can Teler’in, Ergenekon Terör Örgütü kapsamında, ‘Hüsnü’ ismiyle yapılan talep üzerine alınan kararla, Gazeteci-Yazar
Hatice Leyla Tavşanoğlu’nun, Ergenekon Terör Örgütü kapsamında, ‘Leyla Başak’ ismiyle yapılan talep üzerine alınan kararla, Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Yekta Güngör Özden’in telefonunun,
Erge- nekon Terör Örgütü kapsamında, MİT mensubu Serdar Bozdoğan’ın eşi Elif Bozdoğan’ın, kırsal
alanda faaliyet gösteren örgüt mensuplarıyla irtibatlı şahıs olarak gösterilip telefonunun, Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanlarından Adnan Polat ile Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ın, organize suç örgütü mensubu oldukları gerekçesiyle yapılan talep üzerine alınan kararlarla,
Alarko Holding kurucusu İshak Alaton’un kızı Leyla Alaton’un, Ergenekon Terör Örgütü kapsamında,
‘Leyla Altın’ ismiyle yapılan talep üzerine alınan kararla; aynı şirket yönetim kurulu üyesi Dalia Garih’in, Ergenekon Terör Örgütü kapsamında, ‘Deniz Garip’ ismiyle yapılan talep üzerine alınan kararla dinlendikleri, Gazeteci-Yazar Gürbüz Saygı Öztürk’ün, Ergenekon Terör Örgütü kapsamında, ‘Salih’
ve ‘Salih Öztürk’ isimleriyle yapılan talep üzerine alınan kararlarla dinlendiği, elektronik posta adreslerinin teknik takip altına alındığı, Gazeteci Müge Anlı’nın, organize suç örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle, ‘Müge Öztekin’ ismiyle yapılan talep üzerine alınan kararla dinlendiği, mağdurun alınan
beyanında ‘Öztekin’ soyadını taşımadığını ve asla böyle bir soyadı kullanmadığını ifade ettiği, Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinde düzenlenen bir konferansta tartışılan Ergenekon
Soruşturması ile ilgili olarak, Ergenekon Soruşturmasına ilişkin operasyonların arkasında Fetullah
Gülen hareketi’nin olduğu hakkında ra- por sunan Gazeteci-Yazar Gareth Huw JENKINS’in, ADSL hattının teknik takiple izlendiği, Benzer yöntemlerle Meclis’te grubu bulunan çeşitli partilerin eski milletvekilleri, genel başkan yardımcısı, siyasi parti il ve ilçe teşkilatı başkanları, eski Emniyet Genel
Müdür Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat eski Daire Başkanı, birçok il emniyet müdürleri ve emniyet müdür yardımcıları, emekli ve halen görevde bulunan polis memurları, komiserler,
komiser yardımcıları, başkomiser ve emniyet amirleri, Vakıflar Genel Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanları, Mülkiye Başmüfettişi, Polis Başmüfettişi, İstanbul Başbakanlık Uzmanları Tasarruf Mevduat ve
Sigorta Fonu Kurulu Başkanlığı’nda görevli personel, Koruma polis memurları, Antalya Terörle Mücadele Şube Müdürü, emekli hâkim, öğretim görevlileri, Yandex Türkiye CEO’su, Terörle Mücadele Dairesi Eski Başkanı, bir çok gazeteci-yazar, TÜBİTAK Kriptoloji uzmanı, özel şirket yönetim kurulu başkan ve üyeleri, PMYO Koruma Şube Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği personeli, infaz koruma memurları, başta İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere çeşitli illerdeki emniyet müdürlükleri
nezdinde görevli personel, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, tapu sicil müdürleri, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı, Yargıtay Ceza Dairesi yazı işleri müdürü, Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı personeli, Semerkant Vakfı
Merkez Başkanı, Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, TBMM
Başkan Müşaviri, avukat, oyuncu, manken, ses sanatçısı, belediye başkanları ve başkan yardımcıları,
belediye özel kalem müdürü, müteahhit, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı,
huzurevi müdürü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Şoförler Odası Başkanı, bar müsteciri ve çalışanları, eczacı, doktor, pilot, armatör, v.s. gibi yüzlerce kişiye ait telefon ve elektronik posta adresleri
hakkında iletişimin denetlenmesi kararları alındığı anlaşılmıştır. c) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun 28/09/2015 tarih, 2014/115949 Soruşturma no. ve
2015/35346 Esas no.lu iddianamesinde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/656 sayılı soruşturma dosyası kapsamında yapılan iletişimin tespiti çalışmalarında hedef şahısların Cumhuriyet Başsavcılığı’na mühürlü olarak gönderilen iletişim tespit tutanaklarının bulunduğu dosyalar incelendiğinde ‘Yasama Dokunulmazlığı’ bulunan 2012/656 sayılı soruşturma dosyasının hazırlandığı dönem-
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de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in, Gümüşhane Milletvekili
Sabri Varan’ın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in,
eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in, İstanbul Milletvekili İdris Güllüce’nin, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in, Devlet Bakanı Ali Babacan’ın, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik’in, eski Haberleşme Denizcilik ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın, Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın, Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu’nun, Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun,
Milletvekili Kamer Genç’in, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın, eski Avrupa Birliği Bakanı
Egemen Bağış’ın, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’ın, Gaziantep Milletvekili Hüseyin Çelik’in, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın, Milletvekili Mehmet Metiner’in, Milletvekili Mustafa Elitaş’ın ve Milletvekili Melda Onur’un olmak üzere 29 kişinin Anayasanın 83’üncü
maddesi ve 100’üncü maddesi gereği yasama dokunulmazlığı bulunmasına ve özel soruşturma usûllerine tabi olmalarına rağmen telefon görüşmelerine ait seslerin çözülerek metin haline getirildiği ve
hazırlanan fezlekede de bir kısmına suç isnadında bulunulduğu, soruşturmaların özel şekle tabi olduğu anlaşıldığından haklarındaki tespitlerin derhal ve doğrudan doğruya Cumhuriyet Başsavcılığı’na
bildirilerek suç şüphesi varsa, özel soruşturma usûllerine göre delil toplama yoluna gidilmesi gerekirken ilgili maddelerin aksine hareket edildiği ve bu hukuk dışı yollara soruşturma süresince ısrar
edildiği tespitine yer verilmiştir. d) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen 04/12/2015 tarih, 2014/40810 Soruşturma no. ve 2015/47335
Esas no.lu iddianame içeriğinde; Şüphelilerden Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Coşgun Çakar’ın Emniyet Teşkilatı içinde ‘Fetullah Gülen (sözde) Cemaati’ olarak adlandırılan bir grubun yapılanmasını amaç edinen silahlı terör örgütünün yöneticilerinden olduklarının, silahlı terör örgütünce
Hrant Dink’in mutlak suretle öldürüleceği, bunun için hazırlıklar yapan suç örgütü yönetici ve üyeleri ile cinayeti işleyecek tetikçi ‘Ogün’ ismine kadar her şey önceden bilinmesine rağmen, amaç suçun
gerçekleşmesi için araç suç niteliğinde olan Hrant Dink cinayetinin gerçekleşmesinin beklendiği ifade
edilmiş, iddianamenin 68 ilâ 75’inci maddeleri arasında, şüphelilerden Ramazan Akyürek’in, Agos
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilme sürecindeki eylemleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Hâkim ve Cumhuriyet savcısı sıfatıyla görev yapan örgüt militanlarının ‘Karar’ kisvesi altına
gizledikleri ve “Yargısal takdir yetkisi” olarak nitelendirdikleri iş ve eylemleriyle, örgütün gayrimeşru
amaçlarına hizmet ettikleri, yukarıda değinilen soruşturmalardaki usulsüzlükler yapılıp örgüt mensubu olmayan yetkili kişi ya da mercilerden gizlenirken uygulanan stratejilerden birinin de, ‘Uygun
hâkim veya savcı’ bulunması faaliyeti olduğu, FETÖ/PDY Terör Örgüt mensubu kolluk görevlileri, iletişimin denetlenmesi ve teknik takibe ilişkin usulsüzlükleri saklamak ve istedikleri kararları almak,
bir aksilikle karşılaşmamak için, örgütün amaç ve çıkarlarına hizmet edeceğini bildikleri ve aynı amaç
etrafında kenetlendikleri hâkim ve Cumhuriyet savcılarını tercih ettikleri, bu suretle, hedeflerine
ulaşmak adına yasa dışı işlemlerini gizlilikle sürdürdükleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve
Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun 2014/69722 Soruşturma ve 2015/40117 Esas no.lu iddianamesinin 651’inci sayfasında, İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün bilgisayarlarında yapılan aramada İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü Tekop Büro Amirliği tarafından Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya İstihbarat Şube Müdürlükleri ile paylaşılan; ‘MAHKEME KARARI İLE İLGİLENEN ARKADAŞLARIN DİKKATİNEEE!!! (MUTLAKA OKUSUNLAR, OKUTSUNLAR) Gelecek haftaki nöbetçi 11.
ACM Hâkimin muhtemel vermeyeceği kararlar; 1-Ergenekon 2-Misyonerlik 3-Terör Örgütleri de
dahil olmak üzere tüm örgütlerin ilk uzatmaları da dahil bütün kararları ancak ilk kez giriş yapılan
Terör örgütleri ve içeriği iyi doldurulmuş organize kararları verebilir. Bu nedenle gelecek hafta almanız gereken kararlarınızı bu hafta içerisinde almanızı öneriyoruz... Bilgilerinize arz ederim. İstanbul
Tekop Büro Amirliği’ şeklindeki bilgi notunun, bunun yazılı delillerinden biri olduğu açıktır.
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4-) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi’nin 2015/129 Esas sayılı Soruşturma Dosyasında Özetle; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü bünyesinde, Şanlıurfa’da
çalışan bir kısım iş adamları, milletvekili, parti il başkanları ile emniyet müdürlüğü bünyesinde görev
yapan kamu görevlilerinin 2011 ilâ 2013 yılları arasında usulsüz ve tamamen gerçeğe aykırı şekilde
düzenlenen istihbarat raporlarına dayanılarak Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde çalışan görevlilerce iletişimlerine müdahale edildiği, düzenlenen istihbarat raporlarında
dinleme yapılacak şahısların gerçek kimliğinin farklı isimler altında veya hukuka aykırı şekilde suç
isnad edilerek rapor düzenlendiği, bu raporlara dayanılarak müştekilerin kullandığı GSM hat numaraları bilindiği halde kullandıkları telefon IMEI numaraları üzerinden Diyarbakır CMK 250’nci madde
ile yetkili mahkemelerden iletişime müdahale için izin kararları alındığı, akabinde önleme dinlemelerinin yapıldığı, dinleme sonrası herhangi bir adli işlem yapılmayarak imha tutanaklarının düzenlendiğinin belirlendiği, söz konusu usulsüz din- lemelere ilişkin olarak yapılan tespitlerde istihbarat
değerlendirme projesine raporlarda yazılı suçlara ilişkin herhangi bir veri girişi yapılmadığı gibi yine
teknik takibi yapılan hatlarda isimleri geçenlere ilişkin arşiv kayıtlarında yapılan incelemelerde herhangi bir bilgi ve belgenin mevcut olmadığı, bu anlamda müştekiler adına suç uydurularak başka
isimler altında bizzat müştekilerin kullandığı cep telefonu IMEI üzerinden iletişime müdahale edildiğinin anlaşıldığı, tüm bu usulsüzlük ve eksikliklere rağmen Ankara İstihbarat Daire Başkanlığı’nda suç
tarihinde görev ifa eden yetkililerin bu dinlemelere ilişkin uygun görüş bildirerek belirtilen usulsüz
işlemlere zemin hazırladıkları, şüphelilerin 05/01/2015 tarihinde Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları, bunu öğrenen ve Şanlıurfa Adli Yargı
İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanı sıfatıyla görev yapan hâkim Mustafa Gürbüz’ün, şüphelilerin
tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edilebilecekleri ihtimalini gözeterek, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesini zedeleyecek şekilde sorgu için adeta ‘Uygun hâkim’ bulma çabası içerisine girdiği,
nöbetçi hâkim Cihat Tan’ı telefonla arayarak odasında ziyaret ettiği ve nöbetçi hâkim tarafından
herhangi bir talep olmadığı ve nöbet görevinin icrasına ilişkin olarak bir mazeret ileri sürülmediği
halde, nöbetçi hâkime, nöbet tutmaması ve izin verebileceği yönünde telkinde bulunduğu, ancak
nöbetçi hâkimin, nöbet görevini yerine getireceğini belirtmesi nedeniyle amacına nail olamadığı,
soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının, Şanlıurfa 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği’ne hitaben yazdığı
07/01/2015 tarihli talep yazısı ile, şüphelilerin üzerlerine atılı suçlar nedeniyle tutuklanmalarını talep ettiği, suç tarihi itibariyle Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü nezdinde
görevli şüpheliler Fuat Aktümen, Kaan Özyiğit ve Harun Torgay’ın tutuklandıkları, şüpheliler müdafinin tutuklama kararına vaki itirazlarının da reddedildiği, 12/01/2015 ilâ 18/01/2015 tarihleri arasındaki nöbet görevini ifa edecek hâkim Turan Özdemir’in sağlık problemi nedeniyle rapor almasını
fırsat bilen Komisyon Başkanı Mustafa Gürbüz’ün, rutin uygulamaya aykırı ve mahalde görevli hâkim
ve savcılar arasında şaşkınlık yaratacak, kuşku uyandıracak şekilde, nöbetçi hâkim olarak Habil Kahraman’ı görevlendirdiği, adı geçen hâkimin, daha sonra Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesi tarafından mesleğe kabul kararı iptal edilecek hâkimlerden birisi olmasının mahaldeki
kuşkuyu haklı çıkardığı, Sulh ceza hâkimliklerine mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde yapılan
tutuklama, tutukluluğa itiraz ve tahliye istemleri ile diğer değişik işlerin nöbetçi hâkim tarafından
karara bağlandığını bilen şüpheliler müdafii Av. Rıfat Tokdemir’in, telefonlarla yapılan görüşmeleri
içerir HTS kayıtları ve başta tanık beyanları olmak üzere dosya kapsamındaki delillerle sabit olduğu
üzere, ilgili Hâkim Habil Kahraman’ın nöbetçi hâkim olarak belirlenmesinin de plânın bir parçasını
oluşturacak şekilde, önceden gerçekleştirdikleri organize ve sistematik bir plân çerçevesinde tutuklu
şüphelilerin tahliyesini sağlama amacına mâtuf olarak, 13/01/2015 tarihinde yaptığı itirazın merci
tarafından 1 gün önce verilen kararla reddedilerek kesinleşmesine rağmen, 17/01/2015 Cumartesi günü verdiği ve aynı gün ilgili Habil Kahraman tarafından havale olunan, Şanlıurfa Nöbetçi Sulh
Ceza Hâkimliği’ne hitaben yazdığı dilekçeyle, şüpheliler hakkında verilen tutuklama kararı ile tutuklama kararına itirazın reddi kararının yeniden incelenerek değerlendirilmesini, müvekkillerinin
tahliyesine karar verilmesini talep ettiği, hâkim Habil Kahraman’ın, soruşturma dosyasını uhdesinde
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bulunduran Cumhuriyet savcısının şehir dışında olması nedeniyle soruşturma dosyasının kendisine
gönderilmediğini belirten içerik itibariyle sahte bir tutanak tanzim ederek şüpheli müdafiiyle birlikte
imzaladıktan sonra, üç klasörden ibaret soruşturma dosyasını görmeden, suçlayıcı belge ve delilleri
tetkik etmeden, tutuklu şüphelilerin tahliyesine yönelik değerlendirmeyi yapacağı, kuvvetli suç şüphesini ve tutuklamayı gerektiren nedenlerin devam edip etmediğini takdir edeceği bir belge, veri ya
da doküman bulunmadan, tamamen keyfi bir uygulamayla, Şanlıurfa 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği’nin
18/01/2015 tarih ve 2015/190 Değişik İş sayılı kararla şüphelilerin tahliyeleri yönünde karar verdiği,
Söz konusu soruşturma dosyasının Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na intikal tarihi ve ilgililer
hakkında disiplin cezasının tayin edildiği tarih itibariyle, eylemin FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatı
konusunun netleşmemiş olması sebebiyle, örgüt kapsamındaki bir eylemden söz edilmemiş ise de,
sonraki süreçte gerek tahliye edilmeye çalışılan tutuklu şüphelilerin FETÖ/PDY örgütü ile bağlantılarının ortaya çıkması, gerekse de, tahliye yöntemi bakımından Dairemizin 2015/100 Esas sayılı
soruşturma dosyasında izlenen yöntemle benzer şekilde, usulsüz görevlendirme sonrası soruşturma
dosyası dahi okunmadan tahliye karar verilmesi hususları göz önünde bulundurulduğunda, eylemin,
örgüt faaliyeti kapsamında icra edildiği soruşturma dosyası kapsamındaki bilgi, belge ve delillerle
sabittir.
5-) Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi’nin 2016/125 Esas sayılı soruşturma dosyasında
özetle; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2014/88611 soruşturma sayılı ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, kişisel verileri hukuka
aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, suç uydurma’
suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir 2 nolu Sulh Ceza Hâkimliği’nin 31/01/2015
tarih ve 2015/65 sorgu sayılı kararı ile CMK’nın 100’üncü maddesi uyarınca tutuklanmalarına karar
verilen şüpheliler Memduh Tosun ve Taner Aydın müdafilerinin, içerik ve veriliş tarihi itibariyle tutuklama kararına itiraz mahiyetinde bulunan 01/02/2015 tarihli tahliye talebi konulu dilekçeleri ile,
aynı soruşturma kapsamında haklarında İzmir 3 nolu Sulh Ceza Hâkimliği’nin 26/01/2015 tarih ve
2015/381 değişik iş sayılı kararı ile CMK’nın 98’inci maddesi çerçevesinde yakalama emri çıkarılan
şüpheliler Hasan Ali Okan ve Ramazan Karakayalı müdafilerinin yakalama kararına itiraz vasfında bulunup yakalama emrinin kaldırılması olarak isimlendirdikleri 01/02/2015 tarihli dilekçeleri üzerine,
İzmir Hâkimi Serdar Ergül’ün, soruşturmanın temelini oluşturan ve usulsüz olduğu belirtilen iletişimin dinlenilmesi kararlarından bir kısmına kendisi tarafından hükmedilmiş olmasına ve CMK’nın
268/3-a maddesinin amir hükmü çerçevesinde yetkili bulunmamasına karşın İzmir nöbetçi 1 nolu
Sulh Ceza Hâkimliği sıfatı ile talepleri değerlendirerek karara bağladığı, bu haliyle yasanın hükümlerini dolanmak suretiyle yasanın vermediği bir yetkiyi kullandığı, diğer bir ifade ile yetki gasbında bulunduğu, Ayrıca, şüpheliler müdafiinin 01/02/2015 tarihli, aynı soruşturma dosyasında İzmir 3 nolu
Sulh Ceza Hâkimliği’nin 17/12/2014 tarih ve 2014/2055 değişik iş sayılı kararı ile hükmedilen şüpheli
ve müdafiinin dosya içeriğini inceleme ve belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanması kararının
kaldırılması taleplerini, CMK’nın 33/1 maddesinin açık hükmüne rağmen Cumhuriyet Savcısı’nın bu
konudaki görüşünü almadan 02/02/2015 tarih ve 2015/530 değişik iş sayılı karar ile hükme bağladığı, Sonuç olarak; “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye
olmak, kurulan suç örgütü faaliyetleri kapsamında; kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek
ve kaydetmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, suç uydurma, iftira, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçlarından tutuklu olan emniyet mensuplarının tutuklanmalarına neden olan ve
usulsüz olduğu iddia edilen iletişimin tespiti, dinlenilmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin kararların
bir kısmında imzaları bulunan ilgili hâkimin aldığı kararlarla usulsüz dinlemelerin yapılmasına zemin
oluşturduğu ve yine yukarıda zikredilen suçlardan tutuklu olan ve örgüt üyesi olarak yargılanan emniyet mensuplarının tahliye edilmeleri yolunda yetkisi bulunmamasına rağmen yoğun gayret sarfederek soruşturmaya konu tahliye/yakalama/ kısıtlama kararlarının kaldırılmasına ilişkin kararları
verdiği soruşturma dosyası kapsamındaki bilgi, belge ve delillerle sabittir.
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6-) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi’nin 2015/8 Esas Sayılı Soruşturma Dosyasında Özetle; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2013/24880 ve 2012/120653 soruşturma sayılı evraklarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Toplumsal Olaylar ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu nezdinde bulunduğu, dosyada mevcut ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu
tarafından imzalı belge içeriğine göre, söz konusu büronun 25/07/2011 tarihinden itibaren Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya ÖZ tarafından koordine edildiği, Cumhuriyet savcısı Celal Kara’nın da
17/06/2013 tarihinden itibaren Kaçakçılık Toplumsal Olaylar ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görev yaptığı ve anılan dosyaların, uhdesinde olduğu, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yüzgeç’in ise,
16/01/2012 tarihi itibariyle Memur Suçları Bürosunda görev yaptığı, Cumhuriyet savcısı Mehmet
Yüzgeç tarafından yürütülen 2012/125043 soruşturma no.lu dosya ile 2013/24880 ve 2012/120653
soruşturma sayılı dosyaları arasında hukuki veya fiili irtibat bulunmamasına karşın Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz ve koordine ettiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik
Suçlar Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı Celal Kara ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur
Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yüzgeç’in, soruşturmaları yarıda keserek aynı zaman dilimi içerisinde masumiyet karinesini çiğneyerek, şüpheli sıfatıyla gözaltına
alınan bir çok kişinin ifadesini almaya dahi lüzum görmeyerek ve hatta Rıza Saraf örneğinde olduğu
gibi kollukta yarım bırakılan ifadenin tamamlanmasına dahi gerek görmeyerek, Cumhuriyet Başsavcılığı’nı temsil eden ve hiyerarşik üst konumundaki Cumhuriyet Başsavcısının bilgisi olmadığına
göre, adeta başka biri ya da birilerinden aldıkları talimatla düğmeye basarak alelacele operasyon
başlattıkları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 01/10/2012 tarihinde yürürlüğe konan Çalışma Talimatında, terör ve toplumsal olayların, organize suç örgütlerinin, kamuoyunda geniş yankı uyandıran, kamu güvenliğini ilgilendiren olayların, adam öldürme ve diğer önemli
olayların öğrenilmesi üzerine ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından denetim ve gözetim çerçevesinde
Cumhuriyet Başsavcısına telefon, faks, e-mail gibi vasıtalarla veya bilgi notu ile en seri şekilde bilgi
verileceğinin belirtilmesine karşın ilgililer Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz ve Cum- huriyet
savcısı Celal Kara’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/120653 ve 2012/24880 soruşturma
numaralarında yürütülen, kamuoyunu yakından ilgilendiren bakanlarla da irtibatlı, İçişleri Bakanı
Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in şüpheli sıfatıyla beyanının alındığı dosyalarda, Cumhuriyet
Savcısı Mehmet Yüzgeç’in de ülke ekonomisini etkileyen ve aralarında iş adamlarının da bulunduğu
soruşturma evrakında, 5235 sayılı Kanun uyarınca üzerinde denetim ve gözetim yetkisini haiz İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı’ya bilgi vermedikleri, birbiri ile fiili ve hukuki bağlantısı
bulunmayan her üç soruşturma evrakında, halen telefon dinlemeleri ve fiziki takip işlemleri devam
ederken, bir çok şüpheli hakkında basit şüpheyi gerektiren delil dahi yok iken aynı gün toplu gözaltı,
arama ve el koyma gibi koruma tedbirlerine başvurdukları anlaşılmıştır.
7-) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi’nin 2016/93 Esas Sayılı Soruşturma Dosyasında Özetle; Cumhuriyet savcıları Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkındaki iddiaların; ‘Fetullah
Gülen’in liderliğini yaptığı Paralel Devlet Yapılanması (PDY) adlı örgüte üye olduğu, anılan örgütün
Hükümet politikasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle de; Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini, gerek yurt içinde gerekse uluslararası platformda zor durumda bırakmak ve itibarsızlaştırmak
için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir kısım polis amir ve memurlarıyla fikir ve eylem
birliği içerisinde hareket ederek, ayrıca bu yapının kontrolündeki basın ve yayın kuruluşlarının da
desteğini alarak, yapının gayesi doğrultusunda plânlı ve sistematik bir şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası olarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırarak görevlerini yapmasını
engellemeye teşebbüs etmek suretiyle, mesleğin şeref ve onurunu bozan veya mesleğe olan genel
saygı ve güveni gideren nitelikte hükümlülüğü gerektirir suçlar işlediği’ şeklinde olduğu ve bu kapsamda C. Savcısı Celal Kara’nın, başta, hedef şahıslar olmadıkları, dolayısıyla haklarında verilmiş bir
mahkeme kararı da bulunmadığı halde yasama dokunulmazlığı bulunan 61’inci Hükümetin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, AB Bakanı Egemen Bağış, İçişleri Bakanı
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Muammer Güler’e ait, hedef şahıslarla olan görüşmelerini kayıt altına aldırıp tape haline getirtmesi;
Cumhuriyet gazetesinde 25-30/01/2015 tarihlerinde yayımlanan röportajlarda, Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı’na karşı suçlama kastıyla ağır ithamlarda bulunarak, basın yoluyla hakaret ve iftira
ederek, kişilik haklarına açıkça saldırı gerçekleştirmesi olmak üzere, eylemlerinin ayrıntılı şekilde
açıklandı- ğı, aynı şekilde C. Savcısı Mehmet Yüzgeç’in, yasama dokunulmazlığı bulunan Çevre ve
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında verilmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı halde, hedef
şahıslar üzerinden dolaylı şekilde dinlenmek suretiyle 77 adet görüşmesini kayıt altına aldırıp tape
haline getirtmesi, Türkiye Cumhuriyeti 61’inci Hükümeti’nin Kabine Üyesi Erdoğan Bayraktar ile ilgili
olarak soruşturma usulüne riayet etmeden soruşturma yürüterek suç isnadında bulunması, kolluğa
hazırlattığı fezlekede adı geçene ait çok sayıdaki telefon görüşmelerine yer verdirtmesi, tanıklıktan
çekinme hakkı olan kişiler arasındaki telefon görüşmelerinin dinlenip kayda alınmasına ve tape yapılmasına müsaade etmesi başta olmak üzere, eylemlerinin ayrıntılı şekilde açıklandığı, Cumhuriyet
Savcısı Zekeriya Öz hakkındaki iddiaların ise; “Fetullah Gülen’in liderliğini yaptığı Paralel Devlet Yapılanması (PDY) adlı örgüte üye olduğu, anılan örgütün hükümet politikasından duyduğu rahatsızlık
nedeniyle de; Cumhuriyet Savcıları Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve kolluk görevlileriyle eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ederek Türkiye Cumhuriyeti hükümetini Ortadan Kaldırarak Görevlerini
Yapmasını Engellemeye Teşebbüs ettiği” şeklinde olduğu ve bu kapsamda, Cumhuriyet Savcıları Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç tarafından yürütülen 2012/125043, 2012/120653 ve 2013/24880 sayılı
soruşturmalarda koordinatör Başsavcı Vekili olarak görev alarak adı geçen Cumhuriyet savcılarını
yönlendirdiği, 02/08/2015 günü şahsi twitter hesabından yaptığı paylaşımda ‘Gezi olaylarına PKK
müdahil olsaydı şu an hükümet edenlerin bu makamda oturma imkânları olmayacaktı. PKK kimden
emir aldıysa katılmadı, Gezi olaylarına PKK nedense hiç katılmadı ve müdahil olmadı. Bu konu PKK
tarafından pişmanlık olarak dile getirildi, Gezi olaylarının ‘çözüm süreci’yle alakasının olmadığını bilmeyen bir geçici Başbakan tarafından yönetiliyoruz’ içerikli paylaşımına yer verildiği, soruşturmayı
yürüten Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi tarafından, Cumhuriyet savcılarının örgütsel bağlarının araştırılması için hâkim kararı uyarınca HTS kayıtlarının temin edildiği, Emniyet Genel
Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nca tanzim edilen 01/12/2015 günlü rapor kapsamına
göre Cumhuriyet Savcıları Zekeriya Öz, Mehmet Yüzgeç ve Celal Kara’nın, tıpkı usulsüz tahliye kararı
veren hâkimler Mustafa Başer ve Metin Özçelik’te olduğu gibi FETÖ/PDY terör örgütü mensubu kişilerle doğrudan ve iltisaki bağlantılarının tespit edildiği, hatta yurt dışı kaynaklı görüşmeler ile yurt
içindeki kişilerle ortak irtibat ve bağlantılarının saptandığı soruşturma dosyası kapsamındaki bilgi,
belge ve delillerle sabittir.
8-) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi’nin 2015/9 Esas Sayılı Soruşturma Dosyasında Özetle; Cumhuriyet savcısı Muammer Akkaş’ın, İstanbul Cumhuriyet (TMK 10’uncu madde ile
yetkili) Başsavcılığı’nın 2012/656 soruşturma no.lu dosyasında telefon dinlemeleri dışında bir delil
toplamadan, yolsuzluk olduğu iddia edilen işlemlere ve ihalelere ilişkin hiçbir belge veya dosyayı
getirtmeden, şüphelilerin gerçekten bir suç örgütü oluşturup oluşturmadıklarını, böyle bir örgüt var
ise yapısıyla ilgili araştırmaya girişmeden, şüphelilerin isnat olunan suçlar ve bu suçlara ilişkin delillerle ilişkileri belirlemeden, teknik izleme ve kayıtlara dair tapeleri TİB’den isteyerek dosyadakilerle
karşılaştırmadan, adeta soruşturmanın dayanağını oluşturan dinleme kayıtlarının bulunduğu kapalı
ve ağzı kolluk mührü ile mühürlü 11 adet torbanın mührünü dahi sökmeden, kolluk görevlilerince
düzenlenen fezlekede belirtilen dosyalar ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları celp etmeden, isnat edilen suçlarla ilgili daha önce bir soruşturma yapılıp yapılmadığını, dava açılıp açılmadığını araştırmadan, cebir tehdit iddialarına ilişkin müşteki ve tanık beyanlarını almadan, yolsuzluk
ve sahtecilik iddialarıyla ilgi bilgi ve belgeleri getirtmeden, bu konuda herhangi bir bilirkişi incelemesi yaptırmadan, CMK’nın 160’ıncı maddesi gereğince şüphelilerin lehine olan delilleri de toplama yükümlülüğü bir yana, aleyhe delilleri dahi toplamadan şüphelilerin gözaltına alınmasına, yine
soruşturma dosyasını devralan Cumhuriyet savcıları tarafından müştereken düzenlenen ‘İnceleme
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Notu’ başlıklı ve 26/12/2013 tarihli belgede belirtilen eksiklikler göz önünde bulundurulduğunda
şüphelilerin malvarlıklarına el konulabilmesi için aranan ‘Condictio cine qua non’ şart özelliğini haiz
‘Soruş- turma konusu suçların işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması’ koşulu gerçekleşmeden, CMK’nın 128’inci maddesindeki düzenleme uyarınca tüzel kişilik olan şirket malvarlığına el koymanın mümkün olmadığını
gözetmeden yasal düzenlemeye açıkça aykırılık teşkil edecek şekilde (7) gerçek ve (2) tüzel kişi adına
kayıtlı tüm mal varlığına el konulmasına karar verilmesini talep ettiği, Hâkim Süleyman Karaçöl’ün de
herhangi bir inceleme yapmadan, 24 dakika gibi kısa bir sürede talebin kabulüne karar vererek malvarlıklarına usul ve yasaya aykırı şekilde el koyduğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın 5235 Sayılı
Yasanın 17’nci maddesine uygun olarak tanzim ve tebliğ ettiği ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çalışma Talimatında belirtilmesine rağmen, C. Savcısı Muammer Akkaş’ın soruşturmaya ilişkin
olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı’ya bilgi vermediği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinin (TMK’nın 10’uncu Maddesiyle Görevli) 2012/656 soruşturma numarasına kayden
yürüttüğü dosyada; uhdesinde bulunan hiç kimsenin bilgisinin olmadığı soruşturma kapsamındaki
bir kısım bilgi ve belgeleri medya ile paylaşmak su- retiyle soruşturmanın gizliliğini ihlal ederek basına sızdırdığı soruşturma dosyası kapsamındaki bilgi, belge ve delillerle sabittir.
9-) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi’nin 2016/85 Esas Sayılı Soruşturma Dosyasında Özetle; Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş ile Hâkimler Süleyman Karaçöl ve Menekşe Uyar
hakkındaki iddiaların; ‘Fetullah Gülen’in sözde liderliğini yaptığı Paralel Devlet Yapılanması (PDY)
adlı örgüte üye olduğu, anılan örgütün Hükümet politikasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle de;
Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini, gerek yurt içinde gerekse uluslararası platformda zor
durumda bırakmak ve itibarsızlaştırmak, El-Kaide Terör Örgütüne yardım ettiği görüntüsü vererek
uluslararası yargı organları nezdinde hukukî ve cezaî sorumluluk altına sokmaya yönelik, bilerek ve
isteyerek, görevleri dışında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini
Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etmek, Gizliliğin İhlali ve Görevi Kötüye
Kullanma suçlarından haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2014/115949 sırasından soruşturma yürütülerek halen yargılamaları 13’üncüAğır Ceza Mahkemesi’nin 2015/366 esas sayılı
dosyasında devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubede görevli bir kısım polis amir ve
memurları ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, ayrıca bu yapının kontrolündeki basın
ve yayın kuruluşlarının da desteğini alarak, yapının gayesi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırarak Görevlerini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etmek suretiyle, Mesleğin
Şeref ve Onurunu Bozan veya Mesleğe Olan Genel Saygı ve Güveni Gideren Nitelikte hükümlülüğü
gerektirir suçlar işlediği’ şeklinde olduğu ve bu kapsamda C. Savcısı Muammer Akkaş’ın başta, soruşturmayı yetkisiz olarak yürütmesi, soruşturma evrakını Cumhuriyet başsavcısı ya da başsavcı vekili
tarafından yürütülmesi için özel soruşturma bürosuna devretmemesi, hedef şahıslar olmadıkları,
dolayısıyla haklarında verilmiş bir mahkeme kararı da bulunmadığı halde yasama dokunulmazlığı
bulunan 61’inci Hükümetin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, Gümüşhane
Milletvekili Sabri Varan, Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Ulaştırma eski Bakanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim eski Bakanı Ömer Dinçer, Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin, İstanbul Milletvekili İdris Güllüce, Devlet eski Bakanı
Ali Babacan, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Hayati Yazıcı, Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan, Kültür
ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Dış İşleri eski Bakanı
Ahmet Davutoğlu, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış,
Milletvekilleri Nurettin Canikli, Mahir Ünal, Hüseyin Çelik, Beşir Atalay, Mehmet Metiner ve Mustafa
Elitaş’ın muhtelif tarihlerde hedef şahıslarla olan görüşmelerini kayıt altına aldırıp tape haline getirtmesi olmak üzere, eylemlerinin ayrıntılı şekilde açıklandığı, aynı şekilde Hâkim Süleyman Karaçöl’ün
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşmak gayesiyle, CMK’nın 135/1’inci mad-
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desi hükmünün aradığı ‘suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığını’ araştırmadan,
danışmanı Aydın Ünal’ın kullanımında bulunan telefon hakkında iletişimin tespiti talebine olur vererek, adı geçenin telefon görüşmelerini kayıt altına aldırması, emniyet müdürlüğü görevlileriyle fikir
ve eylem birliği içerisinde hareketle, kolluk görevlilerince hazırlanarak dijital ortamda getirilen bir kısım iletişimin tespit ve kayda alınması, fiziki takip ve teknik araçlarla izleme kararlarına onay vermesi
şeklindeki eylemlerine, hâkim Menekşe Uyar’ın ise; görevli ve yetkili olmamasına rağmen bir kısım
şüphelilerle ilgili iletişimin tespiti ve teknik araçlarla izleme kararları vermesi, kollukla fikir ve eylem
birliği içerisinde hareket ederek, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hazırlanarak dijital ortamda getirilen bir kısım iletişimin tespit ve kayda alınması ile teknik araçlarla izleme kararlarına onay vermesi,
geçmişe dönük olarak görüşmelerin kayıt altına alınması yönünde karar vermesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşmak gayesiyle, CMK’nın 135/1’inci maddesindeki
şartlar gerçekleşmeden başbakan danışmanları tarafından kullanılan telefonlar hakkında iletişimin
tespiti talebine olur vererek, adı geçenlerin telefon görüşmelerini kayıt altına aldırması eylemlerine
yer verildiği, soruşturmayı yürüten Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi tarafından, Cumhuriyet savcılarının örgütsel bağlarının araştırılması için hâkim kararı uyarınca HTS kayıtlarının temin
edildiği, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nca tanzim edilen 01/12/2015
günlü rapor kapsamına göre Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş ile Hâkimler Süleyman Karaçöl ve
Menekşe Uyar’ın FETÖ/ PDY terör örgütü mensubu kişilerle doğrudan ve iltisaki bağlantılarının tespit edildiği, hatta yurtdışı kaynaklı görüşmeler ile yurt içindeki kişilerle ortak irtibat ve bağlantılarının
saptandığı soruşturma dosyası kapsamındaki bilgi, belge ve delillerle sabittir.
10-) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi’nin 2015/164 Esas Sayılı Dosyasında Özetle; İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli kolluk görevlilerince, fiilen
müşteki Hanefi Avcı’nın kullanımında bulunan ve müştekinin iddiasına göre, aynı meslek mensubu
olmaları nedeniyle amirler tarafından bizzat kendisince kullanıldığı bilinen, içerisinde abone kaydı
Tuğrul ÇAKIR adına olan 05xx.xxx.xx94 abone numaralı hattın bulunduğu 356423023390090 IMEI
numaralı cep telefonunun, IMEI numarası üzerinden ve sahte bir isim olarak ‘İbrahim Sağlam’ ismi
kullanılarak dinlenmesi, kayda alınması ve hakkında teknik araçlarla izleme kararı verilmesi, yine
müşteki Hanefi Avcı’nın arkadaşı olan Necdet Kılıç’ın, içerisinde abone kaydı Necdet Kılıç adına olan
05xx.xxx.xx70 abone numaralı hattın bulunduğu 359740001170330 IMEI numaralı cep telefonunun
sahte bir isim olarak ‘Necip Kaplan’ ismi kullanılarak, keza, kim olduğu araştırılmayan Lokman Aksu’ya ait bir telefonun IMEI numarası üzerinden dinlenmesi, kayda alınması ve teknik araçlarla izlenmesi kararı verilmesi için yaptığı başvuru üzerine CMK 250 Uyarınca Yetkili İstanbul 11’inci Ağır
Ceza Mahkemesi Hâkimi Oktay Açar’ın, 07/11/2009 tarih ve 2009/1860 Teknik Takip No.lu kararla,
İbrahim Sağlam, Necip Kalan ve Lokman Aksu tarafından kullanılan 4 adet mobil telefonun IMEI
numaraları üzerinden dinlenmesi, kayda alınması ve teknik araçlarla izlenmesine karar verdiği, görüşmeleri dinlenen ve kayda alınan Hanefi Avcı’nın, kamuoyunda ‘Devrimci Karargâh Terör Örgütü’
soruşturması olarak bilinen soruşturma dosyasında örgüt mensuplarına bilerek ve isteyerek yardım
ettiği, hakkında aynı örgüte üye olmaktan soruşturma bulunan Necdet Kılıç’a bilgi sızdırdığı, kolluk
görevlilerince yapılan takiplerden kurtulma yönünde kendisine yardım ve destekte bulunduğu, bu
durumun şüphelinin yazmış olduğu ‘Haliç’te Yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat’ isimli kitap içeriğinde anlatılan telefon dinlemelerine ilişkin bilgiler ve şüpheli Necdet Kılıç ile yapmış olduğu
telefon görüşmelerinin içeriğinden anlaşıldığı, adı geçenin Eskişehir ilinde bulunan ikâmetinde sahte
kimlik belgeleri, ehliyet ve pasaportların ele geçirildiği, yine aynı adreste OHAL Kanunu çerçevesinde
verilmiş olan ve ruhsat süreleri dolmuş kalaşnikof silah ve tabancaların ele geçirildiği, elegeçirilen
diğer dokümanlar içerisinde kişisel veri ve bilgiler ile gizli ibareli askeri dokümanların yer aldığı gerekçesiyle soruşturmaya dahil edildiği, ancak UYAP’ta şüpheli Hanefi Avcı ismiyle herhangi bir kayıt
yapılmadığı, 2009/1868 soruşturma no.lu dosyada yürütülen soruşturma kapsamında 21/09/2010
tarih ve 2009/1868 soruşturma no.lu talimat yazısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı (CMK. 250 SM-
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Y)’na talimat yazılarak Hanefi Avcı’nın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması ve serbest bırakılmasının
istendiği ancak Hanefi Avcı’nın yazdığı kitapta ve bu kitap sebebiyle basın yayın organlarında çıkan
mülakatlarında ‘Bunun bedelini bana ödettirecekler’ gibi ifadelere yer vermesinden sonra, alelacele
Ankara’ya yazılan talimattan vazgeçilerek 28/09/2010 günü uçakla Ankara’dan alınarak İstanbul’a
götürüldüğü ve saat 13:59:29’da UYAP üzerinden T.C. kimlik numarası girilerek kimlik bilgileri alınan
müşteki Hanefi Avcı’nın saat 14:06:53’te 2009/1868 Soruşturma numaralı dosyaya taraf olarak eklendiği, yapılan sorgu sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildiği, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nin
30/04/2015 tarih, 2015/3344 Esas ve 2015/926 Karar sayılı kararında, sanık Hanefi Avcı’nın, Necdet
Kılıç’ın örgüt üyesi olduğunu bilerek, örgütü üyelerini ve faaliyetlerini deşifresini engellemek kastı ile
hareket ettiğine dair mahkûmiyet için kesin inandırıcı delil elde edilemediğinin belirtildiği, müştekinin, hakkında usulsüz olarak iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izleme kararı veren İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimi Oktay Açar hakkındaki şikâyeti üzerine adı geçen hakkında
başlatılan soruşturma sonrasında; dönemin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesi’nin,
müşteki Hanefi Avcı’nın şikâyetini Dursun Çiçek, Mehmet Haberal, Osman Ali Feyyaz Paksüt, Ömer
Faruk Eminağaoğlu, Levent Ersöz, Doğu Perinçek, Şahin Mengü, Ahmet Tuncay Özkan, Muammer
Aydın v.s.nin de içlerinde bulunduğu onlarca müşteki tarafından İstanbul özel yetkili Cumhuriyet
savcıları ile özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde görevli hâkim ve Cumhuriyet savcılarının birçoğu
hakkında verilen 300’e yakın dilekçeyle birlikte gündeme aldığı ve dairenin 01/07/2011 Tarih ve
2011/4293 Karar no.lu kararıyla; içlerinde İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi (CMK’nun 250’nci
maddesi ile yetkili) üye hâkimi Oktay Açar’ın da bulunduğu hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında
soruşturma izni verilmesine yer olmadığına karar verdiği, usulsüz dinlemeyi gerçekleştiren İstanbul
Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli hakkında ise, Cumhuriyet Savcısı Adnan
Çimen’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2010/18412 sayısına kayden yürütülen soruşturma
sonunda 01/11/2011 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini takiben, müştekinin bu karara karşı yaptığı itirazının Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12/06/2012 tarihli
kararı ile kabulüne karar verilmesi sonrasında dava açmak yerine, 2012/91028 sayısında soruşturmanın genişletilmesine karar vererek, 18/07/2013 tarihinde yeniden kovuşturmaya yer olmadığına
dair karar verdiği, itiraz üzerine bu kararında Bakırköy 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin 16/12/2013
tarihli kararıyla kaldırılması üzerine, kanun yararına bozma talebiyle dosyayı Adalet Bakanlığı Ceza
İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği, kolluk görevlileri hakkında ısrarla kamu davası açmaktan imtina ettiği, müştekinin ısrarlı hukuk mücadelesi sonrası, soruşturma dosyasının başka bir Cumhuriyet
savcısına devri sonrasında kolluk görevlileri hakkında kamu davası açıldığı ve yargılamanın halen
devam ettiği, Cumhuriyet savcısı Adnan Çimen’in, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın merci
tarafından iki defa kaldırılmasına rağmen şüpheliler hakkında kamu davası açmamasının açıkça usul
ve yasaya aykırı olduğu, adı geçenin bu şekilde hareket etmesinin, sahte belge tanzim ederek müşteki hakkında usule aykırı şekilde iletişimin denetlenmesi ve teknik takip kararları aldıran ve istihbari
raporlarda FETÖ/PDY örgütü üyesi olduğu anlaşılan ve haklarında bu konuda açılmış kamu davası
bulunan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer ve şube müdürü Erol Demirhan’ı cezadan kurtarmak, usule aykırı şekilde karar veren hâkim Oktay Açar’ın sorumluluğunu bertaraf etme
amacı taşıdığının açık olduğu anlaşılmıştır.
11-) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi’nin 2016/76 Esas Sayılı Soruşturma Dosyasında Özetle; FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu anlaşılan İstanbul eski Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Fikret Seçen’in koordinesinde, örgütün devlet yönetimini ele geçirme amacı uğruna, basit bir adi
suçtan hakkında soruşturma başlatılan Şeref Çolak ile ilgili evrakı, hükmün uygulanma şartları bulunmadığı halde CMK’nun 250’nci maddesi kapsamındaki suçlarla gerçek dışında irtibatlandırarak, diğer
yandan da cebir ve şiddet kullanıldığına dair herhangi bir iddia da olmadığı halde, usulsüz ve gerçek
dışı bir soruşturma başlatıp Kartal 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan Nurettin
Turan’ı emekli olarak gösterip hakkında soruşturma ve kovuşturma izni olmamasına rağmen İstan-
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bul Emniyet Müdürlüğü’nün 13/01/2011 tarihli yazısına sahte şekilde emekli ibaresinin ekletilmesi
suretiyle hakkında iletişimin denetlenmesi tedbiri aldırdıkları, yine dosyadaki suçlamalarla herhangi
bir ilgileri olmadığı hâlde, 28 hâkim ve Cumhuriyet savcısı, 11 milletvekili, müşteşar, vali, üst düzey
emniyet görevlisi, sanatçı v.s. hakkında iletişimin denetlenmesi tedbiri aldırdıkları, özel hayatın gizliliğine ağır şekilde yaptıkları bu müdahaleleri kayıt altına alıp dosya içinde sakladıkları, yine adı geçen
başsavcı vekilinin, örgütün devlet yönetimini ele geçirme amacı uğruna, on yıldır TÜBİTAK BİLGEM
Müdürü iken hukuku bir sopa gibi kullanmak suretiyle kasten 1 yıl 3 ay 17 gün tutuklu bırakılan Yücel
Çipli’nin, yine TÜBİTAK’ta kriptolu telefonlarla ilgili projede mühendis olan ve 1 yıl 2 ay tutuklu bırakılan Metin Merdan’ın suçsuz olduklarını ortaya koyacak şekilde lehlerine olan 29/11/2010 tarih ve
35 sayılı rapor ile 09/12/2010 tarih ve 40 sayılı raporları ve eklerindeki belgeleri gerçeklerin ortaya
çıkmaması için 07/02/2011 tarihinde mühürlü bez torba içinde adli emanete aldırdığı, iki gün sonra
düzenlediği iddianamede bu bilirkişi raporlarından ve diğer belgelerden hiç bahsetmediği, soruşturma dosyasına örneklerini koymadığı, iddianamede deliller bölümünde göstermediği, aynı örgütün
mensubu oldukları anlaşılan İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı ve üye hâkimlerinin
de sanıkların lehlerine olan bu raporların ve eklerindeki belgelerin, 4 farklı celsede ve yine duruşma dışı 3 farklı tarihte verilen dilekçeler ile talep edilmesine rağmen bahse konu raporlar ile ekleri
belgelerin adli emanetten çıkarılmasına engel oldukları, gerçeklerin ortaya çıkmaması ve mensup oldukları örgütün amaçları doğrultusunda birer örneklerini sanıklara veya müdafilerine vermedikleri,
gerekçeli kararda bunlardan hiç bahsetmedikleri, TÜBİTAK BİLGEM Müdürü olarak görev yapan Yücel Çipli’nin, görevinden men edilmesini ve yerine kendi plânlarındaki kişinin gelmesini sağladıkları,
keza, soruşturmayla hiçbir ilgisi bulunmayan kişiler hakkında, düzenlenen sahte belgelere istinaden
alınan iletişimin denetlenmesi tedbirlerinin uygulandığı soruşturma dosyası kapsamındaki bilgi, belge ve delillerle sabittir.
12-) Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi’nin 2016/124 Esas Sayılı Soruşturma Dosyasında Özetle; İzmir eski, hâlen Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Zafer Kılınç’ın; mesleğin şeref ve onurunu
bozan ve mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte hareket ederek, başta Türk Silahlı
Kuvvetleri olmak üzere bir kısım kamu kurumları ile buralarda görev yapan kamu görevlilerini itibarsızlaştırma gayesiyle, kamuoyunda ‘İzmir Askeri Casusluk Davası’ olarak bilinen, İzmir Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın (TMK 10 maddesi ile görevli) 2010/640 soruşturma sırasına kayden yürütülüp yargılaması İzmir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2014/100 esas sayılı dosyası üzerinden karara bağlanan
evrakın soruşturma sürecinde, usul ve yasaya aykırı işlem tesis ettiği, bu kapsamda, Bilgin Özkaynak
ve diğer sanıklarda ele geçirilen dijital materyallerde yer alan kişisel bilgi mahiyetindeki fişleme kayıtlarını, doğruluğunu tahkik etmeden peşinen doğru kabul edip iddianameye açıkça yazarak dosyadaki tarafların itibarsızlaştırılmasına neden olduğu, Donanma eski Komutanı Nusret Güner ve kızı
ile ilgili olup doğruluğu tahkik/tespit edilmeyen ve Astsubay Sunay Akkaya’da ele geçirildiği iddia
edilen dijital belgeler içinde yer alan fişleme kayıtları ile ilgili, bunları kaleme aldıkları yazılı olan
Hâkim Murat Ataman ve eve kamera yerleştirdiği ifade edilen Astsubay Mustafa Koç hakkında Türk
Ceza Kanunu çerçevesinde suç teşkil eden işbu eylemlerinden ötürü haklarında herhangi bir tahkikat
dahi yapmadan, ayrıca yazdığı istinabe evrakı çerçevesinde mağdur olarak dinlenilen Nusret Güner
ve kızının, iddiaları reddetmelerine, doğrulayıcı hiçbir delil bulunmadığını söylemelerine ve şikâyetçi
olmamalarına rağmen ve de yürütülen soruşturmanın konusu ile ilgisi de bulunmadığı halde, kamuoyunun yakından tanıdığı bir komutanı toplum nazarında itibarsızlaştırma adına kendisi ve kızı ile
ilgili yapıldığı öne sürülen fişleme kayıtlarını sansürsüz ve bütün detayı ile iddianameye dercettiği,
yürüttüğü soruşturma çerçevesinde bulaşıcı hastalık taşıyan eskort kızlarla ilişkisi olduğu iddiası bulunan şüpheliler ile ilgili, bu konunun sabit olduğunu belirleyen bir mahkeme kararı bulunmamasına,
görevi dâhilinde olmamasına ve kanun/usulde yer almamasına karşın gereği ricasıyla kurumlarına
müzekkere yazarak Anayasa ile teminat altına alınan ‘özel hayatın gizliliği’ hakkını ihlal ettiği, hiç bir
örgütsel bağlantı içermeyen ve içeriğinde yargılama konusu ile ilgili bulunmayan telefon tapelerini
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iddianameye yazarak, özel hayata dair belgeleri dosyaya ekleyerek alenileşmesine sebebiyet vermek
suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği, İki yıla yakın devam eden ve yüzlerce klasörden müteşekkil soruşturma evrakında diğer Cumhuriyet savcısı ile birlikte tahkikatı yürütmek üzere 08/05/2012
tarihinde görevlendirilmesinin hemen akabinde soruşturma çerçevesinde esaslı işlemler yaptığı, bu
minvalde; bir kısım şüpheliler hakkında arama kararı talep ettiği, gözaltı kararları, hatta gecikmesinde sakınca bulunduğundan bahisle arama emri verdiği, etkin bir soruşturma yürütmediği, zira dijital
verilerde geçen eylemlerin gerçek hayatta yaşanıp yaşanmadığını tahkik etmeden peşinen doğru
kabul ederek ve bu verileri esas almak suretiyle iddianame tanzim ettiği ve yine maddi gerçeğin ortaya çıkmasını ve deliller üzerindeki şüphenin izalesini sağlayacak olmasına karşın aramalarda elde
edilen materyallerle ilgili parmak izi ve biyolojik (DNA) inceleme yapılması talepleri hakkında olumlu
veya olumsuz bir karar vermediği, arama ve el koymaya ilişkin hukuka aykırı işlemler tesis ettiği, bu
minvalde İl Emniyet Müdürlüğü’nün arama talebindeki gerekçeyi yeterince tetkik etmeden, yasal
şartları bulunmadığı halde, bir kısmında yargı yetkisi sınırlarını da aşacak ve de bilgisayar/ bilgisayar
kütüklerinde arama yapılmasına ve neticesinde el koyma işlemine sebebiyet verecek şekilde gecikmesinde sakınca bulunduğundan bahisle 09/05/2012 tarihli arama kararları verdiği, Müşteki Onur
Süer’e yönelik; Aksaz Üs Savunma Harekat Deniz Üs Komutanlığı’nda üsteğmen olarak görev yapan,
iddianame tanzimi sonrası bahse konu yargılamada sanık sıfatıyla taraf olan Onur Süer ile ilgili olarak, 06/01/2013 tarih ve 2013/3 esas sayılı iddianamede, “Burada dikkat çekici olan husus her ne
kadar Üsteğmen Onur Süer ile Bilgin Özkaynak’ın bilinen telefonları arasında teknik takip başladığı
günden bu yana herhangi bir irtibat tespit edilememiş ise de....’” şeklinde tespite yer verdiği halde
Onur Süer’i örgüte dâhil etmek maksadıyla adı geçenin ikâmetgâhında arama yapılmasına karar
verdiği, müşteki Onur Süer’in ikâmetgâhında gerçekleştirilen aramada buzdolabının arkasında bulunan ve ilgilinin daha önce görmemiş olduğunu ifade ettiği iki adet harddiskin kopyasının verilmesine
ilişkin talebi hakkında, soruşturmada gizlilik kararı olduğu gerekçesi ile reddedilmesi hususunda arama işlemine iştirak eden İzmir KOM Şube Müdürlüğü’nde görevli Emniyet Amirine talimat verdiği,
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’na yazdığı 04/10/2012 tarih ve 2010/640 sayılı müzekkere ile
örgütün varlığı ve faaliyetleri ile bağlantıları hakkında bilgi sormasına karşın müzekkere yanıtını soruşturma dosyasına eklemediği, iddianameye dercetmediği, Müşteki Doğan Şahin’e yönelik; “İzmir
Askeri Casusluk” davasına ilişkin düzenlediği iddianamede Doğan Şahin hakkında, dava konusu ile
ilgisi olmadığı halde şüphelilerden Safiye Köten ile birçok kez cinsel amaçlı bir araya geldiğini ve adı
geçeni başka şahıslara pazarladığını belirtmek suretiyle ilgilinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğu,
tüm bu açıklamalar ışığında, yüzlerce tarafı olan bir soruşturma dosyasına kişilerinin özel hayatına
dair mahremiyet içeren görüntülerinin, bu hususta düzenlenen bilirkişi raporlarının, yine kişisel bilgi
niteliğinde olan fakat doğruluğu bilinmeyen fişleme kayıtlarının ayıklanmadan, doğruluğu araştırılıp
tetkik edilmeden, soruşturma konusu olay ile ilgisini ortaya koyup, maddi delillerle ilişkilendirmeden, kişisel yaşam alanlarına müdahale edilerek adeta tüm kamuoyuna servis edilsin diye aleni bir
şekilde iddianame ve eklerine dâhil edilmesinin, bu bilgilerin yazılı ve görsel medya organlarınca ve
sosyal medya üzerinden yayılması ile başta TSK ve askeri personel olmak üzere kamu görevlileri ile
ilgili ‘‘Vatan hainliği yapan, ahlâksız hayat yaşayan, kadına ve paraya düşkün, eşinin aldatmasından
rahatsız olmayan’’ kişiler olarak algılanmasına sebebiyet verdiği, neticeten, ABD istihbarat teşkilatı
CIA’nın Virginia merkezine yakın bir lokasyondan İzmir Emniyet Müdürlüğü e-mail adresine gönderilen elektronik posta ile bazı TSK mensuplarının iş adamları ile bağlantılı olarak casusluk yaptığı
iddiası üzerine FETÖ mensubu emniyet ve yargı görevlileri tarafından başlatılan söz konusu soruşturma ile stratejik olarak önemli komutanlıkların FETÖ üyesi kişilerce ele geçirilmesi amacıyla FETÖ
mensubu olmayan askeri personelin tasfiyesinin hedeflendiği anlaşılmıştır.
13-) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi’nin 2016/45 Esas Sayılı Soruşturma Dosyasında Özetle: 23/11/2011 tarihinde, Silivri 7 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olararak
bulunan Özgür Balcan’ın babasının vefat etmesi üzerine, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce
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aynı tarih ve 2011/749 D. İş sayılı karar ile ‘‘Dış güvenlik görevlisinin refakatinde yol süresi hariç iki
gün süreyle cenazesine katılmasına izin verilmesine’’ karar verildiği, tutuklunun cenaze iznini kullanmasını müteakip cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kurt’un Cezaevi Müdürü Dursun
Şah Özyılmaz’ı telefonla arayarak tutuklunun cenaze iznini nerede geçirdiğinin sorulmasını, bu konuda ifadesinin alınmasını istediği, daha önce izin kullanan tutuklulara izni nerede ve nasıl geçirdikleri,
nerede kaldıkları gibi hususlar sorulmaz iken tutuklu Özgür Balcan’a bu hususların özellikle sorulduğu, tutuklunun da izninin çok iyi geçtiğini, bir sıkıntı yaşamadığını, kendilerine ve Jandarma görevlilerine çok teşekkür ettiğini, herhangi bir şikâyetinin de olmadığını beyan etmesine rağmen cenaze
izninde gecenin cenaze evi yerine ceza infaz kurumunda geçirilmesi sebebiyle İstanbul İl Jandarma
Komutanı Hüseyin Kurtoğlu ve diğer görevliler hakkında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kurt tarafından
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2011/7454 sırasında soruşturma başlatıldığı, Jandarma görevlilerinin Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nün yazdığı yazı
doğrultu- sunda uygulama yaptıkları, dosyanın incelenmesinde, İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı
Hüse- yin Kurtoğlu’nun evrakların hiç birisinde imzasının olmadığı gibi tutuklu Özgür Balcan’ın cenaze izninde gece konaklamasının cezaevinde yapılmasına dair emir ve talimat verdiğine dair de
herhangi bir delil ve beyan bulunmadığı, yönetmelik hükmüne uygun şekilde hareket eden kamu
görevlileri ve Hüseyin Kurtoğlu hakkında kamu davası açıldığı, Olay tarihinde İstanbul İl Jandarma
Komutanı olan Hüseyin Kurtoğlu’nun 2012 yılında görüşülecek YAŞ toplantılarında Generalliğe terfi
edecekler listesinde isminin üst sıralarda olmasına rağmen Mehmet Kurt tarafından başlatılan haksız ve hukuka aykırı soruşturma dolayısıyla terfi edemediği, Albay Hüseyin Kurtoğlu’nun yerine Generalliğe terfi eden kişinin Hamza Celepoğlu olduğu, bu kişinin Adana Jandarma Bölge Komutanlığı
yaptığı dönemde ülkemizi zor durumda bırakmayı amaçlayan MİT’e ait tırların durdurulması olayının
gerçekleştiği ve Hamza Celepoğlu’nun da hukuksuz olayda asli şekilde rol aldığı ve bu olay sebebiyle
tutuklandığı, olay zamanında Silivri Cumhuriyet Başsavcısı’nın Ali İşgören olduğu ve bilgisi dahilinde
söz konusu soruşturmanın Mehmet Kurt tarafından yürütüldüğü ve kamu davasının açıldığı, Hâkim
Zühal İşgören’in soruşturmadaki usulsüzlükleri göz ardı ederek iddianameyi kabul ettiği, Adli Yargı
Adalet Komisyonu Başkanı Onur Çoğan’ın mevzuata ve teamüllere aykırı şekilde başka mahkeme hâkimi Ahmet Türkeri’yi yetkilendirdiği, Ahmet Türkeri tarafından hukuka aykırı şekilde karar verildiği
ve bu hukuka aykırı kararın Cumhuriyet Savcısı Burhanettin Öztürk tarafından görmezden gelinerek
temyiz edilmediği, kararın sanıklar ve müdafiileri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mazlum Bozkurt tarafından matbu şekilde onama talep eden tebliğname yazıldığı ve
Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi’nin başkan haricindeki üyeleri tarafından kararın hukuka aykırı şekilde
onandığı, Daire başkanının, suçun unsurlarının oluşmadığına ve kararın hukuksuz şekilde verildiğine
dair ayrıntılı muhalefet şerhi yazdığı, olayın ve hukuksuzlukların kamuoyunda gündeme gelmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Reis Koca tarafından dosyadaki hukuka aykırılıklar gözardı
edilerek göstermelik olarak bambaşka bir gerekçeyle karara itiraz edildiği, Söz konusu soruşturma
dosyasının, kolluk görevlilerinden başlayıp yüksek mahkeme üyelerine kadar uzanan silsile içerisinde devam eden kumpası açıkça gözler önüne serdiği, hakkında soruşturma bulunduğu bahanesiyle
Hüseyin Kurtoğlu’nun terfisine engel olan örgüt militanlarının, MİT tırlarını hukuka aykırı şekilde
durduracak kendi örgütüne mensup Hamza Celepoğlu’nun terfi ve yükselmesini sağlayarak, örgütün
nihai hedeflerini gerçekleştirmek için hazırladıkları plânın bir aşamasını daha başarıyla icra ettikleri,
bunun için hak, hukuk, adalet kavramlarını araç olarak kullanmaktan çekinmedikleri, devlet teşkilatı
içerisinde kendilerinden olmayan bir insan hayatını kolaylıkla karartabilecek güce ve vicdana (!) sahip olduklarını, devletin bekâsı ve insan hayatını örgütün şahsi çıkar ve ihtiraslarına feda edebileceklerini ortaya koydukları açıktır.
14-) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi’nin 2015/76 Esas Sayılı Soruşturma Dosyasında Özetle; 01/01/2014 Tarihli Olay: Hatay İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğünde Jandarma
Astsubay Çavuş olarak görevli Halil Alp’in, HTS kayıtlarının tetkikinde ihbardan bir dakika önce saat
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15:28:06’da görüştüğü tespit edilen Hatay İl Jandarma İstihbarat Müdürlüğünde görevli Üsteğmen
Gökhan Bakışkan ile irtibatlı olarak, Antakya köprübaşı mevkiinde ankesörlü telefondan kendisini
Tahir Kara olarak tanıtıp sıradan bir ihbar görüntüsü vererek, ismini vermediği terör örgütüne ait
silahların, plakasını verdiği araçlar içerisinde Hatay’ın Reyhanlı, Kırıkhan ve İslâhiye ilçeleri üzerinden
Kilis iline götürüleceği şeklinde Jandarma 156 çağrı hattını saat 15:29:57’de arayarak ihbarda bulunduğu, akabinde Hatay İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü 156 Harekât Merkezi İşlem
Astsubayı olarak görev yapan Mehmet Mansur Avcı ve Ahmet Akdağ tarafından söz konusu ihbarın
Emniyet birimleri ve Jandarmanın diğer birimlerine hemen haber verildiği, aynı zamanda saat 16.00
da ihbar bilgisinin Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı 156 Harekât Merkezi’ne de iletildiği, Kırıkhan
İlçe Jandarma Komutanlığı 156 Harekât Merkezinde görev yapan astsubaylar Halil İbrahim Kaplan ve
Mahmut Göçer’in beyanlarına göre verilen ihbar bilgisinde sadece tırın silah yüklü olduğunun belirtildiği, bunun dışında El-Kaide veya benzeri herhangi bir örgüte ait olduğu ya da gönderildiğine dair
bir açıklamanın yapılmadığı, alınan ihbar bilgisi görevli astsubay tarafından Kırıkhan İlçe Jandarma
Bölük Komutanlığı’nda Merkez Karakol Komutanı olarak görev yapan Cemil Çelik’e iletildiği, bu sırada MİT’e ait tır ve ona eşlik eden aracın Hatay Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’nde
görev yapan Atilla Bozak tarafından ihbardan kısa bir süre sonra durdurulduğu, yapılan kimlik kontrolünde ilgililerin MİT mensubu olduklarını gösteren kimliklerini ibraz etmeleri üzerine adı geçen
polis memuru tarafından serbest bırakıldıkları ve durumdan Hatay Trafik Şube Müdürlüğü’nün haberdar edildiği, Hatay Trafik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından da Hatay Jandarma 156 Harekât
merkezine konu hakkında saat 16.47’de bilgi aktarıldığı, bunun üzerine 156 Harekât merkezinde görevli Mehmet Mansur Avcı tarafından bu bilginin 16:48 itibarıyla Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı
dâhil diğer tüm jandarma birimlerine haber verildiği, bu arada Kırıkhan Merkez Karakol Komutanı
Cemil Çelik tarafından Reyhanlı istikametinden Kırıkhan istikametine doğru silah yüklü bir tır ve ona
öncülük eden Fiat Linea marka bir aracın gittiği yönündeki ihbar bilgisinin İlçe Jandarma Komutanı
Kubilay Ayvaz’a haber verildiği, Cemil Çelik’in aynı zamanda hazırlanarak tır ve aracın seyir halinde
bulunduğu istikamete doğru hareket ettiği ve araçların yanına vardığında polis ekiplerinden bu şahısların MİT personeli olduğunu kesin olarak öğrendiği ve araçların MİT’e ait, personelinde MİT personeli olduğu bilgisini İlçe Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz’a ilettiği, bu sırada Jandarma Üstçavuş
İsmail Değirmen’in nöbetçi
C. Savcısı Yunus Alkan’ı arayarak ihbar ve gelişmeler hakkında bilgi verdiği, tırın MİT’e ait olduğunun Kırıkhan Nöbetçi C. Savcısı Yunus Alkan’a bildirilmesinin ardından Yunus Alkan’ın meslekte
yeni olması nedeniyle durumu Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu’na ilettiği, başsavcının talimatı ile önce gözaltına alma ve arama kararı talep yazısı hazırlanması emri verdiği, Kırıkhan
Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu’nun Adana TMK 10’uncu madde ile görevli Cumhuriyet savcısını aramasının ardından Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Yunus Alkan’ı yönlendirip Adana TMK 10’uncu
madde ile görevli savcılığın yetkili olduğunu belirterek arama kararını vermekten vazgeçirdiği, İsmail Değirmen’in talep yazısını hazırlayıp nöbetçi C. savcısının yanına gittiği, nöbetçi C. savcısının olayın
artık kendi sorumluluğunda olmadığını, Adana TMK 10’uncu madde ile yetkili savcının yetkili olduğunu belirtmesi üzerine görevlinin ‘Kırıkhan’ ibaresini daksilleyip ‘Adana’ ibaresini ekleyerek Adana
TMK 10’uncu madde ile yetkili savcılığa faksla gönderdiği, arama kararını Adana savcılığından tekrardan faksla alıp olay yerine gittiği, İlçe Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz olay yerine gittiğinde MİT
personeli ile tanışık çıkmaları nedeniyle bir süre sohbet ettikleri, bir kısım Jandarma görevlileri araçların MİT’e ait, personelin de MİT personeli olduğunun kesinleşmesine rağmen neden arama ve
MİT’çilerin gözaltına alınma kararının verildiği, yine tırın aranmasında neden bu kadar ısrar edildiği
konusunda şüpheye düştüklerini belirttikleri, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz olay
yerine gittiğinde Kırıkhan C. Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu ile Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğünden
Şube Müdürü Mehmet Fırat, Gökhan Bakışkan, Hayati Özcan ve ismini bilmediği bir uzman çavuşun
olduğu, nöbetçi C. Savcısının daha sonra olay yerine geldiği ve bir müddet sonra MİT personeli ile
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görüştüğü, MİT personelinin kendilerinin özel bir kanuna tabi olduklarını belirterek arama yapılamayacağına dair tabi oldukları Kanun maddelerini gösterdikleri, nöbetçi C. Savcısı Yunus Alkan’ın Özcan
Şişman ile telefonla görüşmesi esnasında bu durumu kendisine söylediği, Özcan Şişman’ın ise cevaben ‘kim söylüyor bunu’ diyerek bunun doğru olmadığını ifade ettiği, Kubilay Ayvaz’ın bir defa Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu’na ait, iki defa da Gökhan Bakışkan’a ait cep telefonu ile C. Savcısı Özcan Şişman ile konuştuğu, Özcan Şişman’ın bu konuşmalarda tırın güvenli bir yere çekilmesi,
olayın adli bir olay olduğu, kim ararsa arasın etkilerinde kalınmaması ve bakan dahil kimsenin telefonlarına cevap verilmemesi talimatlarını verdiği, Yaşar Kavalcıoğlu’nun tırın aranması yönünde teşebbüste bulunduğunu, ancak MİT görevlilerinin tırın aranmasına müsaade etmedikleri, bu süreçte
Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan’ın Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu ile
11 kez kendi telefonundan, ulaşamayınca 2 kez de nöbetçi Cumhuriyet savcısının telefonu üzerinden
görüşme yaptığı, kendisine, yapılan işlemin doğru olmadığını ve yasalara aykırı olduğunu, TMK
10’uncu madde ile görevli Cumhuriyet savcısının yetkisiz olduğunu, bu nedenle talimatı gereğince
hareket etmemesi gerektiğini, ayrıca mahkemece verilen bir arama kararı yoksa burada gecikmesinde sakınca bulunan bir hal olmaması nedeniyle yetkili Cumhuriyet savcısının verdiği arama kararının
yasal olmadığını, verdiği şifahi talimatın da kendisini bağlamayacağını, söz konusu tavrını devam ettirmesi durumunda bunun hukuki sorumluluk doğuracağını, yapılan işlemlerin usul ve yasaya uygun
olmadığını de- falarca hatırlattığı, ancak Yaşar Kavalcıoğlu’nun buna rağmen kolluğu koordine ederek
araçların başında beklediği, Adana TMK 10’uncu madde ile görevli Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman’ın, olay yerine gelinceye kadar şahısları ve araçları gözetim altında bulundurmak sureti ile olayın gerçekleşmesine doğrudan katkı sağladığı, yine kendisine Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Bestami
Tezcan’ın “Sen ne yapıyorsun, tırların başında mı bekliyorsun, savcının Adana’dan gelmesine kadar
araçları kasıtlı olarak bilerek tutuyorsun, açıkça bu hukuka aykırı bir eylemdir. Yasa hükmü bu kadar
açık olmasına rağmen neden bu şekilde davranıyorsun. Kastın nedir?” demesi üzerine, Yaşar Kavalcıoğlu’nun “Hukuki sonuçlarına katlanırım.” şeklinde kendisine cevap vererek tutumunu sürdürdüğü, Adana TMK 10’uncu madde ile yetkili Cumhuriyet savcısının olay yerine gelmesinin beklenildiği
sırada Hatay Valiliği’nce gönderilen “MİT görevlilerinin bağlı oldukları 2937 sayılı Kanuna göre personelin özel statüleri ve doğrudan Başbakanlık makamına bağlı olarak çalışmaları dolayısıyla usulüne
uyulmaksızın alıkonulmamaları” konulu emrin Kırıkhan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Muhammet
Şahin tarafından olay yerine getirilerek Kubilay Ayvaz’a verildiği, bu emir üzerine olay yerinde bulunan Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı tüm unsurların İlçe Jandarma Komutanlığı merkezine çekilme emrinin verildiği, bu arada tırın hareket ettiği, bunun üzerine Başsavcı Yaşar Kavalcıoğlu’nun “Bir yere gidemezsiniz. Şu anda burada suç işleniyor.” dediğini, bunun üzerine Kubilay Ayvaz’ın tırın tekrar durdurulması emrini verdiği, bu esnada Yaşar Kavalcıoğlu ile MİT personeli arasında münakaşa yaşandığı, Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu’nun “Buranın kralı benim, sizler de
benim kölemsiniz, herkes benim dediğimi yapacak.” dediğini, akabinde Kubilay Ayvaz’ın emrine istinaden Kırıkhan İlçe Jandarma birliklerinin olay yerinden ayrıldığı, olay yerinden ayrılan tırın Yaşar
Kavalcıoğlu’nun talimatıyla Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Gökhan Bakışkan ve Mehmet Fırat tarafından araçla takip edilerek durmasının sağlandığı, Kırıkhan Jandarma ekiplerinin tırın
ikinci kez durdurulduğu yere gelmediği, Özcan Şişman’ın Adana’dan hareket etmesinden önce MİT
hukuk dairesinde hukuk müşaviri olan Ulvi Canikli isimli kişi tarafından saat 17.00 sıralarında cep
telefonu ile aranarak tırın kendilerine ait olduğunu, MİT Kanunu’na göre soruşturma izni olmadan
araçta arama yapılamayacağını, usulsüz işlem yapıldığını belirttiği, Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman’ın hukuk müşavirine cevaben bu şekilde konuşmaya devam etmesi halinde hakkında soruşturmayı etkilemeye teşebbüsten işlem yapacağını söylediği, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet savcısı
Özcan Şişman’ın olay yerine geldiği ve gelir gelmez TEM Şube ekiplerine hitaben “Bu şahıslar gözaltına alınsın, bunlara kelepçe takın, arama yapmalarına engel olun toplayın cep telefonlarını.” şeklinde talimat verdiği, o sırada tırın kasasını açtırmak istediğinden dolayı MİT personelinin tırın arka
kapısı önünde set oluşturduğu, MİT personelinin aracı açtırmayacaklarını, bunun suç olduğunu, Baş-
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bakan’ın izni ile ancak açtırabileceklerini C. Savcısı Özcan Şişman’a ilettikleri, C. Savcısı Özcan Şişman’ın aracın kilidinin anahtarının verilmesini istemesine rağmen talebi karşılanmayınca çilingir bulunması için talimat verdiği ve bu yönde girişimlerde bulunduğu, daha sonra valilikten gelen talimatlar sonucunda saat 22.00 sıralarında tüm jandarma ve emniyet birimlerinin olay yerini terk ettiği,
akabinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinin de olay yerinden ayrıldığı ve böylelikle tırı
arama girişiminin teşebbüs aşamasında kaldığı, 19/01/2014 Tarihli Olay: Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucu madde ticareti ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki önleme dinlemesi adı altında toplam 29 kişiye ait 42 telefon numarasının
Ankara 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin (TMK 10 madde ile Yetkili) kararlarıyla iletişimin ve sinyal
bilgilerinin tespitinin (telefonların dinlenmesi) sağlandığı, söz konusu kararlarda geçen dinlemelerin
Jandarma Yüzbaşı Hakan Gençer, Jandarma Kıdemli Çavuş Gültekin Menge, Jandarma Kıdemli Çavuş
Mahmut Özcan, Uzman Çavuş Cumali Katırcı, Uzman Çavuş Ahmet Yüksel ve Uzman Çavuş Hasan
Ülker tarafından gerçekleştirildiği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın 27/03/2014 tarihli yazısı ile
söz konusu kararlarda dinlenmelerine karar verilen 7 kişinin MİT Personeli, bir kişinin de MİT Personeli eşi olduğu ve bu kişilerin tamamının soruşturmaya konu faaliyeti yürüten (yani Adana’da durdurulan tırlarla ilgili söz konusu faaliyeti yürüten) personel olduğu ve bu telefonların da bu faaliyetlerde kullanıldığı, Ankara 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin sözü edilen kararları uyarınca 07/01/2014
tarihinden itibaren MİT tarafından gerçekleştirilen faaliyetin detayı hakkında önceden bilgi sahibi
olunduğu, bu bilgiler ışığında MİT personelinin, Ankara İl Jandarma İstihbarat Şube’de görev yapan
Hakan Gençer, Gültekin Menge, Ahmet Yüksel ve Cumali Katırcı tarafından görev bölümlerine göre
takibe alındığı, olayın bir gün öncesi gecesi yani 18/01/2014 günü saat 22.00 sıralarında Gültekin
Menge’nin Cumali Katırcı ve Ahmet Yüksel’i evinden aldığı, Ahmet Yüksel’i Ankara İl jandarma Komutanlığı’nda söz konusu faaliyette yer alan MİT personelinin telefonlarının takip edip bilgi vermesi için
ekranın başında bıraktığı, MİT’e ait tırların Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan ayrılmasını müteakip
Ahmet Yüksel’in Gölbaşı güzergâhında bekleyen Gültekin Menge ve Cumali Katırcı’ya bilgi verdiği, bu
bilgi akışı sonucunda söz konusu tırların Gölbaşı’na gelmesini müteakip plakalarını aldıkları, ardından Gültekin Menge’nin, Hakan Gençer’i arayarak durumdan haberdar ettiği ve Alayda buluşmak
üzere sözleştikleri, Gültekin Menge’nin Alay Komutanlığına geldikten sonra tırların hareketlerini takip ettiği, ardından Hakan Gençer ile buluşup birlikte Ankara Demetevler semtine gittikleri, orada
Hakan Gençer’in yüzünü şapka ile gizleyerek bir büfeden telefon kartı alarak Gültekin Menge’ye
verdiği, telefon kartı aldıkları büfenin yanında ankesörlü telefon olduğu halde Etlik semtine giderek
orada MOBESE kameralarının görüş alanı dışında ara sokakta bulunan bir ankesörlü telefonla ancak
bir jandarma personelinin bilebileceği Adana İl Jandarma Alay Komutanlığın’ın sabit numarasını aramak suretiyle Gültekin Menge’nin ihbarda bulunduğu, ihbar esnasında Hakan Gençer’in arabada
beklediği, zira daha öncesinde Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli askerler tarafından tüm aşamalardan zaten haberdar olunduğu, gerek tırların hareket ettiği
Ankara’da, gerekse tırların geçtikleri veya geçebilecekleri güzergâhtaki kolluk ve idari birimlere haber verilmeden Hakan Gençer’in hafta sonu tatili olan pazar günü saat 03.57’de Önder Kır’la görüşerek tırların gelişini haber verdiği, Önder Kır’ın da durumdan beraber görev yaptığı Hüseyin Özmen’i
haberdar ettiği, ardından saat 05.57’de olay günü nöbetçi olan Atilla Rahimi yerine Aziz Takçı’ya bilgi
verdiği, hemen arkasından 06.01’de Hakan Gençer’le görüştüğü, 06.04’te tekrar Aziz Takçı ile görüşerek yanında Hüseyin Özmen olduğu halde Aziz Takçı’nın evine sabah saatlerinde henüz güneş
doğmadan görüşmek amacıyla gittiği, doğrudan herhangi bir adli görev ve sorumluluğu olmamasına
rağmen Önder Kır’ın Aziz Takçı’nın evine çıkarak hayatın olağan akışına aykırı olacak şekilde pazar
günü çok erken bir saatinde, aslında bundan sonra yapılmasını düşündükleri eylemin alt yapısının
oluşturulması zımnında görüştükleri, bu görüşme neticesinde, ihbardan önce 6 kez Hakan Gençer’le
ihbarın ne şekilde ve nasıl yapılacağını görüştüğü, ihbarın yapılmasından yaklaşık 18 dakika sonra
saat 07.47’de tekrar görüştükleri, bu arada Aziz Takçı’nın da ihbarın ardından 08:14’te Adana TMK
10’uncu madde ile görevli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Karaca’yı arayarak bilgi verdiği, Aziz
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Takcı olay günü nöbetçi olmadığı halde kendisine getirilen arama kararı üzerine, 01/01/2014 tarihinde Hatay Kırıkhan’da durdurulan tırın daha önce MİT’e ait olduğunun tespit edilerek bırakılması ve
terör örgütü ile ilgili olmadığının da bilinmesine, ayrıca yukarıda açıklandığı şekilde Ankara’dan yapılan istihbari bilgi sonucu tırların MİT’e ait olduğunun kesin olarak önceden öğrenilmesine karşın,
“2014/2 sayılı soruşturma dosyası ile ilgisi olabilir” ibaresi düşerek gecikmesinde sakınca bulunan
halin de ne olduğunu tam olarak açıklamadan, yapılan ihbar ses kaydı dökümünde “patlayıcı madde” denilip herhangi bir terör örgütünden de bahsedilmediği halde, sonradan “El-Kaide terör örgütü” ve “silah ve mühimmat” ibareleri ilave edilen arama kararı talep yazısını kabul edip arama kararı
verdiği, bu karardan sonra tırların durdurulmasından sonra Önder Kır ve Ahmet Karaca ile de birçok
kez telefonla konuşarak durum hakkında değerlendirmelerde bulundukları, Ceyhan-Sirkeli gişelerinde saat 12.00 dan itibaren 3 adet tırın ve bu araçlara eşlik ettiği öncü Jandarma İstihbarat elemanlarınca bildirilen 34 plakalı binek aracın durdurulduğu, söz konusu araçlardaki MİT personelinin zorla
araçlardan indirilerek yere yatırıldıkları, kendilerine fiziki darp ve şiddet uygulandığı ve akabinde
kelepçelendikleri, tırlardan biri üzerinde yapılan arama sırasında paralel yapıya ait yayın organlarında çalışan basın mensuplarının görüntü aldıkları ve bu görüntüleri zaman kaybetmeden medyaya
servis ettikleri, bu sırada iki tırın beklediği Kürkçüler mevkiine Cumhuriyet savcısınında intikal ettiği,
ilgili Cumhuriyet savcısının devlet sırrı niteliğindeki faaliyetin herhangi bir suç veya suç unsuru oluşturmadığının açıkça anlaşılmasına rağmen usulsüz olarak vermiş olduğu arama ve el koyma kararının
icrasını sağlayarak tırlar içerisindeki malzemelerinin tespitini yaptırdığı, bu işlemler sırasında, TMK
10’uncu madde ile yetkili Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptığı dönem içerisinde yürüttüğü diğer
soruşturmaların tümünde arama ve tespit işlemlerine bizzat katılmadığı halde, önceki uygulamalarının aksine olay yerine bizzat giderek MİT’e ait tırların üzerine çıktığı, kasaları açtırdığı ve elindeki cep
telefonu ile tırlarda bulunan malzemenin fotoğrafını çekip Jandarma personeline de kamera çekimi
yaptırdığı, arama işlemleri devam ederken numune aldırarak 16.15 itibarıyla yangından mal kaçırırcasına o sırada olay yerinde bulunan Jandarma Olay Yeri İnceleme biriminde patlayıcı imha uzmanı
olarak görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Celalettin Bardakçı’dan tırın kasasına bırakılan eşyanın incelenmesini ve fiziki inceleme raporu tanzim edilmesini istediği, akabinde alınan numunelerin
Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderilmesi talimatları vererek bilirkişi raporları aldırıp dosya kapsamına eklemek suretiyle bilerek ve isteyerek görevi dışında, ihbar öncesi ve sonrası
MİT’e ait olduğunu bildiği tırlarda arama kararı vermek, yapmak ya da yaptırmak ve ilgili tırları alıkoymak suretiyle bu bilgi ve görüntülerin basın yayın organlarında yer almasına sebep olacak şekilde
devletin gizli sırlarını ifşa etme kastı ile hareket ettiği, Her iki olayda da soruşturma işlemlerini yetkili Cumhuriyet savcıları yerine başsavcı vekili tarafından hazırlanan ve başsavcı tarafından onaylanan
nöbet çizelgesine göre nöbetçi ve yetkili olmayan ilgili Cumhuriyet savcılarının yürüttükleri ve yine
geçmişte uygulaması bulunmamasına rağmen anılan savcıların olay yerine giderek ısrarla söz konusu
tırları arama yönünde gayret sarfettikleri, Cumhuriyet Savcıları Süleyman Bağrıyanık, Ahmet Karaca,
Aziz Takcı, Özcan Şişman ile Yaşar Kavalcıoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini, gerek
yurt içinde gerekse uluslararası platformda zor durumda bırakmak ve itibarsızlaştırmak, El Kaide vb.
terör örgütlerine yardım ettiği görüntüsü vererek uluslararası yargı organları nezdinde hukukî ve
cezaî sorumluluk altına sokmak amacıyla; haklarında “Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme, Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Kalması Gereken
Bilgileri Casusluk Maksadıyla Açıklama” suçlarını işledikleri iddiasıyla cezalandırılmaları istemiyle
kamu davası açılan asker sanıklar ile birlikte, plânlı ve sistematik bir şekilde yürütülen bir örgütsel
yapının parçası olarak, MİT tarafından 2937 sayılı Yasa kapsamında yasal olarak gerçekleştirilen devlet sırrı niteliğindeki faaliyetleri, yapılan ihbarlar öncesinde baştan beri bildikleri hâlde, bu faaliyetlere özgülenmiş tırlarda usul ve yasaya aykırı olarak arama yaparak görüntü ve numune aldırdıkları
ve bu görüntü ve bilgilerin basın yayın organlarında yer almasına neden oldukları, Bu kapsamda,
“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüt adına suç işlemek, örgüt kapsamında
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçlarına ilişkin olarak Ankara 13’üncü Ağır
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Ceza Mahkemesi’nden alınan dinleme kararları sonucunda 19/01/2014 günü MİT’in söz konusu faaliyetinde görev alan 7 kişinin kullandıkları cep telefonlarının diğer şüpheli telefon numaraları arasına serpiştirmek suretiyle dinlendiği, 07/01/2014 tarihinden itibaren faaliyetin detayı hakkında önceden bilgi sahibi olunduğu, bu bilgiler ışığında MİT personelinin, Ankara İl Jandarma İstihbarat Şube’de görev yapan Jandarma görevlileri tarafından görev bölümlerine göre takibe alındığı, anılan
örgütlü bu faaliyet neticesinde elde edilen bilgilerin Adana Jandarma İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli askerlerle paylaşıldığı, bu şekilde ihbar öncesinde Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli askerler tarafından tüm aşamalardan
zaten haberdar olunduğu ve Ankara’daki jandarma istihbarat biriminde görev yapan asker şahıslarla
da irtibatlı oldukları, ilgili Cumhuriyet savcılarının da ihbar öncesi ve sonrası Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli askerler ile iletişim halinde bulunarak ihbar sonrası süreçleri edin- dikleri bilgilere göre yürüttükleri dikkate alındığında Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde başlayıp ilgili Cumhuriyet savcılarına kadar uzanan örgütlü bir
yapı tarafından hukuk dışı iş ve eylemleri eylem ve fikir birliği içerisinde gerçekleştirdiklerinin anlaşıldığı, Aslında MİT tırları soruşturmasının hangi amaçla yapıldığının daha iyi anlaşılabilmesi için örgüt tarafından zaman itibariyle daha önce gerçekleştirilen birkaç faaliyetin değerlendirilmesinin gerektiği, Fetullah Gülen’in sözde liderliğindeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün, uydurma bir soruşturma ile devlet kurumlarını ve üst düzey devlet görevlilerini sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü ile
irtibatlı göstermek ve bu yönde başlatılacak operasyonel sürecin ön hazırlığını oluşturmak üzere,
17/12/2013 tarihi öncesinde gazete haberleri, köşe yazıları ve dizi senaryoları ile kamuoyunu örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmeye çalıştığı, FETÖ/PDY yöneticisi Emre (Emrullah) Uslu’nun
19/09/2013 tarihinde Taraf gazetesinde yayımlanan “El Nusra’yı Kim Destekliyor?” başlıklı köşe yazısında; “El-Nusra’yı MİT’in desteklediğini, bu desteğin Mavi Marmara’yı organize eden örgüt (İHH)
üzerinden verildiğinin de iddia edildiğini, MİT’in ne kadar yalanlasa da uzun bir müddet İHH üzerinden personel, silah ve büyük miktarda para yardımı yaptığını, Mavi Marmara olayının MİT tarafından
durdurulabilecek olmasına rağmen kasıtlı olarak durdurulmadığını ve tüm gelişmelerden İran’ın ve
destekçilerinin kazançlı olarak çıktığını” belirttiği, FETÖ/PDY sözde lideri Fetullah Gülen’in 25/09/2013
tarihinde ‘din adına işlenen cinayetler’ konulu konuşmasından iki gün sonra Zaman gazetesinde bu
konuşmanın İslamafobia’ya vurgu yapılarak haberleştirildiği, bir gün sonra Samanyolu Televizyonu’nda yayınlanan “Şefkat Tepe” adlı dizideki “Karar Kurulu” sahnesinde ‘İslamafobia’ konusunun
işlendiği, oyuncular arasında “Türkiye’nin teröre destek veren ülkeler arasına sokulacağı, dünya çapında terör örgütü kabul edilmiş illegal yapılara yardım ettiğininin raporlanıp, uluslararası arenada
ciddi bir yalnızlığa itileceği, El-Kaide’ye ve illegal İslami radikal terör örgütlerine yardım ediyor algısı
oluşturularak yalnızlaştırılacağı” şeklinde diyalogların geçtiği, Emre (Emrullah) Uslu’nun, Türkiye’yi
şikayet etmek ve Türkiye aleyhinde uluslararası kamuoyu oluşturmak amacıyla İngilizce olarak yayımlanan “Today’s Zaman” isimli gazetede yazdığı “Disengaging From Al-Qaeda” başlıklı 06/10/2013
tarihli köşe yazısında; “Türkiye’nin, El-Kaide militanlarının Türkiye sınırından Suriye’ye geçmesine
göz yumduğunu, hatta bu gruplara MİT’in yardım ettiğini, bazı sivil toplum kuruluşlarının MİT’in
El-Kaide’ye yaptığı yardımlarda aracı olduğunu’ belirttiği, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün amaçları doğrultusunda propaganda görevi yürüten STV İsimli televizyon kanalında yayınlanan “Şefkat
Tepe” isimli dizinin 12/10/2013 tarihli 21’inci bölümündeki “Karanlık Kurul” sahnesinde “Batı düşmanlığı ve radikal dini gruplarla iş birliği yapıyor imajı tuttu, devam etmeliyiz.” şeklinde diyalogların
bulunduğu, Emre (Emrullah) Uslu’nun Taraf gazetesinde yayımlanan “MİT Haberleri Neden Sızdı, Ne
Olur?” başlıklı ve 24/10/2013 tarihli köşe yazısında “El-Kaide’nin faaliyetlerinin Türkiye üzerinden
koordine edildiği konusunda Batılılarda ciddi kuşkuların olduğu, MİT’in sistem dışı faaliyetlerinin
Türkiye’nin izole olmasına neden olacağı, hatta Türkiye’nin terörü destekleyen devletler arasına sokulabileceği” şeklinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün amaçları doğrultusunda kamuoyunu Milli
İstihbarat Teşkilatı aleyhinde yönlendirici mahiyette yorumlarda bulunduğu, 17-25 aralık süreci olarak bilinen girişimin ardından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün kendisine yakın basın-yayın kuru-
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luşları aracılığıyla kamuoyu oluşturma çabasına devam ettiği, bu kapsamda STV’de yayınlanan
11/01/2014 tarihli ‘Şefkat Tepe’ dizisinin 21’inci bölümünde geçen ‘Karanlık Kurul’ sahnesinde; ‘Bir
taraftan ülkenin kılcallarına kadar sızarak genleriyle oynuyoruz diğer taraftan aldığımız paralarla Suriye’deki katliamı arttırıyoruz. Stratejimiz herşeye rağmen korku, panik, kaçırma, tırlatma olacak. Her
şey MİT haline sokulursa olaylar da bitleşecek.” şeklinde söylemlerin bulunduğu, Emre (Emrullah)
Uslu’nun Twitter isimli sosyal paylaşım sitesindeki @EmreUslu uzantılı hesabından 13/01/2014 tarihinde saat 10.50’de “Çok yakında çok güzel şeyler olacak. Benden söylemesi…”, saat 10.53’te “Çok
yoğun bir fırtınanın arkasından güneş açar ortalık muhteşem bir duruluk ve sessizlik ve güzelliğe
bürünür ya. Öyle güzel şey…”, 14/01/2014 tarihinde Serdar Bayraktutan’ın şube müdürü olarak görev yaptığı Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen
El-Kaide soruşturması kapsamında Kilis ilinde bulunan İHH Vakfı bürosunda arama yapılarak bürodaki bilgisayarlara el konulduğu ve operasyon sonrası örgüte yakın basın yayın kuruluşlarında sürekli
olarak ‘MİT’in İHH üzerinden El Kaide’ye yardım ettiği’ iddiasının dile getirildiği, Emre (Emrullah)
Uslu’nun Twitter isimli sosyal paylaşım sitesindeki @EmreUslu uzantılı hesabından 16/01/2014 tarihinde saat 07.39’da “Çok yakında çok güzel şeyler olacak…” şeklinde paylaşımda bulunduğu,
15/01/2014 tarihinde Taraf gazetesinde yayımlanan “El Kaide, İHH, TIR vs..” başlıklı köşe yazısında
“El-Kaide’ye yönelik başlatılan operasyonda bazı İHH bürolarının basılmasının, ‘Türkiye El Kaide’ye
yardım mı ediyor?’ sorusunu yeniden gündeme getirdiğini, Türkiye’nin El-Kaide’ye yardım ettiğini,
bu yardımı istihbarat teşkilatları üzerinden yaptığını, Adana’da yakalanan havan başlıklarının sahibi
olan Heysem Topalca’nın istihbarat elemanı olduğunu, gözaltına alındığını ama tutuklanmadığını,
muhtemelen MİT tarafından kurtarıldığını, önceki haftalarda Ankara’dan beş tır insani yardım malzemesinin Suriye’ye gönderilmesi için İHH tarafından tören düzenlendiğini ancak tören alanında üç tırın bulunduğunu, aynı gün Jandarma’nın Hatay’da bir tırı durdurduğunu ancak MİT’in o tırı aratmadığını, o tırın İHH ile irtibatlı olduğunu” iddia ettiği, 22/01/2014 tarihinde Taraf gazetesinde yayınlanan “Tırları MİT’in Aydınlıkçı ekibi mi yakalatıyor.” başlıklı köşe yazısında “Silahların El-Kaide’ye gittiğini, MİT’in tırların durdurulmasını engellemek için birçok önlem alabileceğini ancak bunu kasıtlı
olarak almadığını ve böylelikle tırları yakalatmak istediğini, önce silahları yüklediklerini sonra da ihbar yaparak paralel savcılar bizi yakalıyor diyerek FETÖ/PDY ile Erdoğan’ı karşı karşıya getirdiklerini,
MİT’in içine sızmış bir Aydınlıkçı ekibin olduğunu, bu ekibin silahları yakalatarak Esad’a karşı silah
gönderilmesini engellediği” şeklinde yorumlarda bulunarak dikkatleri eylemi gerçekleştiren FETÖ/
PDY Silahlı Terör Örgütü’nden uzaklaştırmayı amaçladığı, 2011/762 soruşturma numaralı sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü soruşturmasında şüphelilerin, uydurma gerekçelerle Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nı, İHH Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım ve İHH’yı sözde terör
örgütü ile irtibatlı göstermeye çalıştıkları, soruşturma süresince örgütün herhangi bir eylemini tespit
edemedikleri, bu sebeple uydurma gizli tanık ifadeleri, sahte ihbar ve istihbari yazışmaları delil olarak göstermeye çalıştıkları, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından 07/05/2010 tarihinde 17 ve 25
Aralık, 12/05/2010 tarihinde ise sözde “Selam Tevhit Kudüs Ordusu Terör Örgütü” soruşturmaları
başlatıldığı, bu soruşturmaların İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH), soruşturmanın başlatılmasından 1 ay kadar önce Nisan 2010 tarihinde İsrail tarafından uygulanan abluka nedeniyle Gazze’ye ‘Mavi Marmara’ adında yardım gemisi gönderme kararı alması, 25/05/2010 tarihinde
de Emre Taner’den boşalan Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’na ulus- lararası odakların tepki
göstermesine rağmen Hakan Fidan’ın atanması ve siyasi irade tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı
Müsteşarı olarak “Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi” olarak adlandırılan barış sürecininin koordinesiyle
görevlendirilmesi sebebiyle başlatıldığı, MİT’e ait tırların durdurulması öncesinde İHH bürolarına
baskınlar yapılarak MİT’in İHH Vakfını kullanarak El-Kaide gibi terör örgütlerine silah yardımında
bulunduğu algısı oluşturulmaya çalışıldığı, 17/12/2013 tarihinde sözde “Selam Tevhit Kudüs Ordusu
Terör Örgütü” soruşturması sonlandırılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmesine
rağmen örgüt mensuplarınca “Selam Tevhit” örgütünün silah unsurunu delillendirmek amacıyla MİT
tırlarına yönelik bu girişimde bulunulduğu, yolsuzluk soruşturmaları bahane edilerek, Selam-Tevhit,
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İran casusluğu gibi soruşturmalarla hükümeti yıkmayı, Başbakan’ı siyasetin dışında bırakmayı denedikleri, Bu açıklamalar ışığında; ilgililerin genel olarak gerçekleştirdikleri eylem ve işlemlerin kesinlikle yargısal takdire ilişkin olmayıp plânlı bir organizasyonun parçası olarak hukuk dışı amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olduğu, zira söz konusu yargısal yetkilerin, ihbarlar öncesinde plânları yapılan ve gerçekleştirilmek istenen hukuk dışı amaca amede kılındığı, bu amacın da 15/07/2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde görev yapan ancak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan askerlerin yaptıkları darbe girişimi ile ulaşmak istedikleri amaçla aynı olduğu anlaşılmıştır.
15-) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesi’nce Soruşturma İzni Verilen ve Kamuoyunda ‘Balyoz Soruşturması’ Olarak Bilinen Dosyada Özetle; Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde ülke
savunması açısından stratejik öneme sahip komutanlıkların ele geçirilmesi hedefine ulaşmak üzere
FETÖ/PDY mensubu Silahlı Kuvvetler mensuplarının terfi ettirilip mevcut komutanların tasfiyesinin
sağlanması için örgüt mensupları tarafından 20/01/2010 tarihinde, ulusal bir gazete olan ve yayın
hayatına kumpas döneminde başlayan Taraf isimli gazetede “Fatih Camii Bombalanacaktı”, “Kendi
Jetimizi Düşürecektik” başlıklı haberlere yer verilerek 2003 yılındaki darbe plânlarının ele geçirildiğinden bahsedildiği, “çarşaf” ve “sakal” kodlu plânlara göre darbe ortamı yaratmak amacıyla Fatih ve
Beyazıt Camilerinde cuma günü bombalı saldırı düzenleneceği haberlerine yer verildiği, bu şekilde
kamuoyunda TSK tarafından darbe yapılabileceğine dair algı oluşturulduğu, akabinde de İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu’nun yazıları ve bir kısım vatandaşların dilekçe ile ihbarda bulunmaları sonucunda İstanbul Cumhuriyet Baş- savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı, soruşturmaya konu olan belgelerin yer aldığı DVD ve 1 adet CD’nin haberin yayınlanmasından bir gün
sonra 21/01/2010 tarihinde Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu tarafından Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine teslim edildiği, yargılama sonucunda, 325 asker sanık hakkında mahkûmiyet hükmü
verildiği, bu hükümlerin, üyelerinin çoğunluğu FETÖ/PDY mensubu olan dönemin Yargıtay 9’uncu
Ceza Dairesi’nin 09/10/2013 tarih, 2013/9110 Esas ve 2013/12351 Karar sayılı ilâmı ile onandığı, ancak Anayasa Mahkemesi’nin 18/06/2014 tarihli kararı ile dijital delillerin değerlendirilmesine ilişkin
şikâyetler yönünden, başvurucuların sundukları bilirkişi raporları ve uzman mütalaalarının İlk Derece
Mahkemesince kabul edilmemesi ve bu konularda bilirkişi incelemesi yaptırılması yolundaki taleplerin yetersiz gerekçelerle reddedilmesi, ‘gerekçeli karar hakkına’ ve ‘silahların eşitliği’ ilkesine aykırı
olduğu belirtilerek, Anayasa’nın 36’ncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının
ihlal edildiğine karar verdiği dosya kapsamından anlaşılmıştır.
16-) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesi’nce Soruşturma İzni Verilen ve Kamuoyunda ‘Ergenekon Soruşturması’ Olarak Bilinen Dosyada Özetle; 12/06/2007 tarihinde Trabzon İl
Jandarma Komutanlığı 156 jandarma imdat telefon hattına yapılan isimsiz ihbarda, İstanbul Ümraniye’de bulunan evin çatısında elektrik direğinin hemen yanında C-4 patlayıcı ve el bombaları olduğunun belirtilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı, aynı gün ihbara konu adrese operasyon
düzenlendiği ve 27 adet el bombasının ele geçirildiği, ihbarı yapan kişinin Şevki Yiğit adlı bir şahıs
olduğu, evin de, muhbirin akrabası olan Mehmet Demirtaş’a ait olduğunun belirlendiği, ele geçirilen
el bombalarının Mehmet Demirtaş’ın askerlik yaptığı birlikte komutanı olan emekli Astsubay Oktay
Yıldırım’a ait olduğunun iddia edilmesi üzerine adı geçenlerin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, soruşturmanın derinleştirilerek bu kişilerle irtibatlı olanların da gözaltına alınıp tutuklandıkları, ilk iddianamenin 25/08/2008 tarihinde 2.455 sayfa olarak emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli
Yüzbaşı Muzaffer Tekin, emekli Yüzbaşı Mehmet Zekeriya Öztürk, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu
Perinçek, İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Kemal Alemdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi
ve başyazarı İlhan Selçuk, Sedat Peker ve Sami Hoştan’ın da aralarında bulunduğu 46’sı tutuklu 86
kişi hakkında Ergenekon isimli silahlı terör örgütünü yönetmek, üye olmak ve Anayasal düzeni yıkmaya çalışmak suçlarından düzenlendiği, ikinci Ergenekon iddianamesinin 37’si tutuklu olmak üzere 52 şüpheli hakkında 25/03/2009 tarihinde, üçüncü Ergenekon iddianamesinin ise 05/08/2009
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tarihinde kabul edildiği, daha sonra İrticayla Mücadele Eylem Plânı, İnternet Andıcı, Şile Kazıları,
Danıştay saldırısıyla ilgili fail Alparslan Arslan’a silah temini, soruşturma savcısı Zekeriya Öz’ü tehdit
konulu davaların farklı illerde veya farklı mahkemelerde açılmasına karşın aralarında irtibat bulunduğu gerekçesi ile Ergenekon davası ile birleştirildiği, nihayetinde Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet
gazetesine el bombası atılması, Cumhuriyet gazetesine molotof kokteyli atılması, Fener Rum Patriği
Bartholomeos’a suikast iddiası, Sivas Ermeni Cemaati lideri Minas Durmazgüler’e suikast plânına
ilişkin 2 ayrı iddianame, Avukat Yusuf Erikel ve yayıncı Hayri Bildik’in aralarında bulunduğu ve kamuoyunda ‘Kayseri Ergenekon’u olarak bilinen davaların da Ergenekon dava dosyasıyla birleştirildiği, Yargılamaya İkinci Ergenekon dava dosyası üzerinden devam edildiği, Genelkurmay eski Başkanı
Orgeneral İlker Başbuğ’un, İrticayla Mücadele Eylem Plânı davası kapsamında Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve terör örgütü yöneticisi olmak suçundan tutuklandığı, bu iddianamenin de Ergenekon davası ile birleştirilmesi üzerine Ergenekon davası sanığı olduğu, sonuç olarak dava dosyasında toplam
23 iddianamenin birleştirilerek “Ergenekon dava dosyası” adı altında görülmeye başlandığı, böylece
emekli orgeneraller İlker Başbuğ, Mehmet Şener Eruygur, Hurşit Tolon, Tuncer Kılınç, Kemal Yavuz,
Hasan Iğsız, emekli Tuğgeneraller Veli Küçük ve Levent Ersöz, emekli Albay Arif Doğan, Gazeteciler
Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, ATO eski Başkanı Sinan Aygün, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele
eski Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, Anayasa Mahkemesi eski Başkanvekili Osman Paksüt’ün eşi
Ferda Paksüt gibi kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ismin, aynı davanın sanıkları olarak yargılandıkları, yargılama sürecinde, Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan ile 03/11/1975’de Türkiye’deki ilk
organ nakli ameliyatını gerçekleştiren ve geçtiğimiz günlerde Hong-Kong’ta toplanan Dünya Organ
Nakli Derneği Kongresi’nde oy birliği ile başkanlığa seçilerek ülkemiz adına bir gurur yaşatan Mehmet Haberal’ın milletvekili seçilmelerine rağmen, yargılamayı yapan ilk derece mahkemesinin, bu
nedene dayalı tahliye taleplerinin reddine karar verdiği, mahkeme başkanı Köksal Şengün’ün karara
muhalefet şerhi koyması nedeniyle dönemin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Bolu
iline düz hâkim olarak sürgün edildiği, tahliye taleplerini reddeden üye hâkimlerin müfettiş Fevzi
Alkan tarafından verilen “beklenenin üzerinde” derecesindeki sicil notuyla ödüllendirildiği, aynı şekilde HSYK tarafından üyelerden Hasan Hüseyin Özese’nin mahkeme başkanlığı görevine yükseltildiği, soruşturma ve kovuşturmaların temelinin gizli tanık ifadelerine dayandırıldığı, gizli tanıklardan
Deniz’in kimliğini açıklayarak gizli kalmak istemediğini söylediği ve Deniz kod adıyla ifadesi alınan
tanığın PKK terör örgütü eski yöneticilerinden Şemdin Sakık, gizli tanık 9 olarak ifadesine başvurulan
kişinin ise dava sanıklarından Osman Yıldırım olduğunun tespit edildiği, yargılamayı yapan ilk derece
mahkemesinin, Ergenekon terör örgütünün varlığını kabul ettikten sonra yargılanan kişilerin önemli
bir kısmını isnat edilen suçları işledikleri kanaatiyle sanıkları uzun süreli hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile cezalandırdığı, uzun süren tutukluluk ve yargı- lama önemli bir sorun haline
geldiğinden yapılan kanun değişikliklerine rağmen FETÖ/PDY üyesi hâkimlerce tutukluluk durumları
devam ettirilen kişilerin ancak bireysel başvuru yolunu kullanarak Anayasa Mahkemesi’nin kararı
ile tahliye edilebildikleri, Ergenekon davası olarak bilinen davalar demeti sonrası verilen hükümlerin Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesince temyizen incelendiği ve 21/04/2016 günü karara bağlandığı,
Daire’nin bir hukuk manifestosu niteliğindeki bozma ilâmı ile; Ergenekon Terör Örgütü’nün liderinin
belli olmadığı, örgütün kim tarafından kimlerle nerede ne zaman kurulduğuna dair bir tespite yer
verilmediği, hiyerarşisinin belirsiz olduğu, bu örgütün işlediği iddia edilen suçların neler olduğunun
delilleri ile birlikte ortaya konulamadığı, delillerin hukuka aykırı şekilde toplandığı, adil bir yargılama
yapılmadığı, Yüce Divan’da yargılanması gereken Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’un görevli
ve yetkili olmadığı halde ilk derece mahkemesinde yargılanmasının çok açık bir hukuka aykırılık olduğu, Danıştay’a yapılan baskında meydana gelen ölümler ile Ergenekon terör örgütünün ilgisinin
bulunmadığı, bu davalar arasında herhangi bir irtibat bulunmadığı halde birleştirilmesinin usul ve
yasaya aykırı olduğu, Danıştay saldırısıyla ilgili davanın bu dosya ile birleştirilmesinin Ergenekon terör örgütüne silah unsuru katabilme amacına mâtuf olduğunun ve birbiri ile ilgisiz 23 farklı davanın
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tek bir dosyada birleştirilerek mahkûmiyet kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğu tespitlerine yer
verildiği anlaşılmıştır.
17-) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesi’nce İnceleme İzni Verilen ve Kamuoyunda ‘Usulsüz Dinlemeler’ Olarak Bilinen Dosyada Özetle; FETÖ/PDY ile irtibatlı ya da iltisaklı bazı
hâkimlerin, tüm ülke çapında gerçekleştirilen soruşturmalar neticesinde FETÖ/PDY mensubu olmak,
sahte talep evrakları tanzim etmek ve diğer suçlardan haklarında kamu davaları açılan kolluk görevlilerinin; terör faaliyetleri, organize suç örgütleri, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları, Ergenekon, DHKPC ve İBDA-C terör örgütleri gibi oluşumlarla mücadele bahanesiyle yaptıkları talepler kapsamında
aralarında bakanlar, bürokratlar, milletvekilleri, valiler, kaymakamlar, siyasi parti il ve ilçe başkanları, emniyet müdürleri, emniyet amirleri, polis memurları, savcılar, hâkimler, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, belediye başkanları, öğretim görevlileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ile iş
adamlarının bulunduğu kişilerin iletişimlerinin usul ve yasaya aykırı olarak tespitine, dinlenmesine
ve kayda alınmasına sebebiyet verdikleri, Oysa, demokratik hukuk devletinin varlığını tehdit eden terör odaklarının zamanında teşhisi, gerçekleştirilmesi düşünülen eylemlere hazırlık aşamasında engel
olunabilmesi için, genel kolluk kuvvetlerinin sahip oldukları yetkilerin, taktik ve stratejilerini devamlı
olarak değiştiren suç/terör örgütlerinin devlete karşı yönelen tehdit ve tehlikelerini etkin bir şekilde
önleyici ve bertaraf edici mahiyette olması zorunlu ise de, demokratik hukuk devletlerinde kişi hak
ve özgürlüklerinin, özünü zedeleyen veya aşırı şekilde sınırlayan müdahalelere karşı yasal düzenlemelerle korunması da hukuk devleti ilkesininen tabii ve zaruri sonucudur. PVSK’nin Ek 7. Devlet
İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 6’ncı ve Jandarma Teşkilat ve Görevleri
Kanunu’nun Ek 5’inci maddelerinde hâkim kararı veya hâkim onayı şeklinde düzenlenen yasal unsur
Anayasa’mızın 22’nci maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin sağlanmasına ve
böylece hu- kuk devleti ilkesini gerçekleştirmeye mâtuftur. Adli dinlemelerin yanı sıra istihbari mahiyetteki iletişim tespitinin de ancak hâkim kararı ile icra edilebilmesi, kolluk kuvvetlerinin her idari
işlem ve eylemde temel amaç olan kamu yararından uzaklaşmasını ve keyfilik teşkil eden taleplerini
engellemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede hâkim, Anayasal teminat altında bulunan haberleşme
hürriyetini muhafaza için; kolluk görevlilerinden gelen iletişimin denetlenmesi taleplerine dair tüm
dayanak belgeleri ayrıntılı ve titiz şekilde incelemeli, talepleri yeterli ve gerekli denetimi icra etmeksizin kabul etmekten kaçınmalı, hukuka ve maddi gerçeğe aykırı iletişimin denet- lenmesi taleplerini
belirleyerek reddetmeli, tüm yönleriyle hukukilik denetimini icra etmelidir.
Bu denetimin hiç veya gereği gibi yapılmaması iletişim denetlenmesine yönelik Anayasa ve yasalarla hukuk devleti ilkesini gerçekleştirmek üzere getirilmiş olan hâkim denetimi müessesesine
aykırılık teşkil edeceği ve böyle bir durumda insiyatifi tüm yönleriyle eline geçiren kötü niyetli kolluk görevlilerince maddi gerçeğe aykırı iletişim denetlenmesine sebebiyet verileceği muhakkaktır.
İnceleme ve soruşturma emrine konu somut olayda, karar mercileri tarafından hukukilik denetimi
yerine getirilmeyerek maddi gerçekle bağdaşmayan talepler üzerine verilen iletişimin denetlenmesi
kararları sistematik bir şekilde tüm ülke geneline yayılmış ve çok sayıda kişinin haberleşme hürriyetine ve özel hayatının gizliliğine hukuka aykırı şekilde müdahale edilmiştir. Örnek babından olmak
üzere yukarıda kısaca açıklanan soruşturma dosyalarının yanısıra bir kısım hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi’ne yansıyan 17-25 Aralık dosyası, usulsüz
tahliye dosyası, kozmik oda dosyası, Selam Tevhit dosyası, MİT tırları dosyası, casusluk dosyası v.s.
gibi soruşturmalarda, ilgililer hakkında disiplin cezaları tayin edilmeden önce ve ceza tayini sonrasında sosyal medya ortamında başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere kabine üyelerini zan altında
bırakacak, hakaret ve iftira niteliği taşıyan, FETÖ/ PDY terör örgütü mensupları tarafından yapılan
usule aykırı iş ve işlemleri öven, bunlara karşı işlem tesis eden devletin Anayasal kurumları ile bu kurumlardaki kamu görevlilerini suçlayıcı, aşağılayıcı, tehdit edici nitelikte sözlerle kamuoyunda farklı bir algı oluşturmak suretiyle FETÖ/ PDY’nin amaçlarına hizmet eden paylaşımlarda bulundukları
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(Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi’nin 2016/123 Esas, 2015/153 Esas, 2015/188 Esas,
2016/109 Esas, 2016/110 Esas, 2015/176 Esas, 2015/179 Esas, 2015/107 Esas, 2015/183 Esas....
sayılı dosyaları), birçok hâkim ve Cumhuriyet savcısının da paylaşımlara destek verdiği, bu şekilde
fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na intikal eden
soruşturma dosyalarıyla sabittir.
İÇ HUKUKDAKİ DÜZENLEMELER VE MEVZUAT HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Anayasanın başlangıç kısmında yer alan ilkeler, “Cumhuriyet’in nitelikleri” kenar başlıklı 2’nci
maddesi, “Devletin temel amaç ve görevleri” kenar başlıklı 5’inci maddesi, “Egemenlik” kenar başlıklı 6’ncı maddesi, “Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması” kenar başlıklı 15’inci
maddesi, Anayasa’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin “Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme” yetkisini düzenleyen 91’inci maddesi, cumhurbaşkanı’nın ‘görev ve yetkileri’ni düzenleyen
104’üncü maddesi, ‘Olağanüstü yönetim usulleri’nden ‘Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu
düzeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hâl ilânı’nı düzenleyen 120’nci maddesi,
‘Olağanüstü hâllerle ilgili düzenleme’ başlıklı 121’inci maddesi, idarenin eylem ve işlemlerine karşı
‘yargı yolu’nu düzenleyen 125’inci maddesi, Anayasa Mahkemesi’nin ‘görev ve yetkileri’ni düzenleyen 148’inci maddesi, ‘Mahkemelerin bağımsızlığı’ başlıklı 138’inci maddesi, ‘Hâkimlik ve savcılık
teminatı’ başlıklı 139’uncu maddesi, 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu’nun 1,
2, 3 ve 4. maddeleri, 23/07/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 3 ve 4.
maddelerinde yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde: Anayasa Mahkemesi’nin
04/08/2016 tarih, 2016/6 (Değişik İşler) ve 2016/12 Karar sayılı kararında açıklandığı üzere; Anayasa’nın Başlangıç’ında milletin iradesinin mutlak üstünlüğüne vurgu yapılarak egemenliğin kayıtsız,
şartsız Türk Milletine ait olduğu, egemenliği millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, Anayasa’da gösterilen ‘hürriyetçi demokrasi’ ve ‘bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni’ dışına çıkamayacağı ilkesel olarak belirtildiği, Anayasa’nın 2’nci maddesinde ‘başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanma’ ve ‘insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devleti olma’ Türkiye
Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri arasında sayıldığı, Anayasa’nın Başlangıç’ında ilkesel düzeyde ifade
edilen egemenlikle ilgili hususlara 6’ncı maddesinde hüküm düzeyinde yer verildiği ve bu madde
uyarınca, egemenliğin kayıtsız şartsız Millete ait olduğu, Türk Milletinin, egemenliğini, Anayasa’nın
koyduğu esaslara göre, ‘yetkili organları eliyle’ kullanacağının, Egemenliğin kullanılmasının, hiçbir
surette hiçbir ‘kişiye’, ‘zümreye’ veya ‘sınıfa’ bırakılamayacağının, hiçbir kimse veya organın ‘kaynağını Anayasa’dan almayan’ bir Devlet yetkisi kullanamayacağının hüküm altına alındığı, Demokratik
Anayasal düzenin temel kurallarını ve kurumlarını ortaya koyan Anayasa’nın Birinci kısmında belirtilen ‘genel esaslar’, İkinci kısmında ‘temel hak ve ödevler’, Üçüncü kısmında ise ‘Cumhuriyetin temel
organları’nın düzenlendiği, Üçüncü Kısımda milletin, egemenliğini onlar eliyle kullanacağı Cumhuriyetin temel organlarının; ‘yasama’ erki yönünden Türkiye Büyük Millet Meclisi (75 ve devamı maddeler), ‘yürütme’ erki yönünden Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu (101 ve devamı maddeler), ‘yargı’ erki yönünden bağımsız ve tarafsız mahkemeler (138 ve devamı maddeler) olarak belirtildiği,
Anayasa’nın Başlangıç’ında yer verilen ilkeler, 2’nci maddesinde sayılan devletin nitelikleri, 6’ncı
maddesinde düzenlenen egemenliğin aidiyeti ve kullanılma şekli ile Anayasa’nın sistematiği birlikte
dikkate alındığında; ‘egemenlik’, ‘egemenliğin kullanılış şekli’, ‘milletin iradesi’, ‘demokrasi’, ‘hukuk
devleti’ ve ‘insan hakları’ arasında birbirleriyle ayrılmaz bağ kurulduğu, buna göre tüm medeni toplumlarda olduğu gibi egemenliğin kaynağının millet olacağı, egemenliğin doğrudan veya dolaylı olarak milletin iradesiyle yetkilendirilen organlar eliyle kullanılacağı, millet iradesinin demokratik bir
düzende ortaya çıkacağı, egemenliğin yetkili organlar eliyle kullanımı hukuk devleti ilkesi başta olmak üzere demokrasinin ilkelerine uygun ve insan haklarına saygı gösterilerek gerçekleştirileceği
hususlarının açık olduğu, darbe teşebbüsünün, egemenliğin kaynağı olmayan ve milletin egemenliği
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kullanmak üzere yetkilendirdiği organlar arasında bulunmayan bir grubun zorla demokratik anayasal
düzeni ortadan kaldırmaya veya değiştirmeye kalkışması olduğu, darbenin gerçekleşmesi hâlinde
demokratik Anayasal düzen ve milletin iradesinin üstünlüğünün ortadan kalkacağının, demokratik
düzende millete ve dolayısıyla da onu oluşturan her bir bireye ait olan egemenliğin bir grup zorbanın
eline geçeceğinin, bu durumda demokrasiden ve hukuk devletinden söz etmenin mümkün olamayacağının ve böyle bir düzende bireylerin temel hak ve hürriyetlerini güvence altına alacak bir mekanizmanın bulunmayacağının tartışma götürmeyeceği, açıklanan nedenlerle darbe teşebbüslerinin,
Anayasa’da belirlenen demokratik toplum düzeninin olmazsa olmaz ilkeleri olan ‘egemenliğin millete ait olması’, ‘egemenliğin yetkili organlar eliyle kullanılması’, ‘egemenliğin kullanılmasının, hiçbir
surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı’, ‘hiçbir kimsenin veya organın kaynağını
Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisini kullanamayacağı’, ‘demokrasi’, ‘hukuk devleti’ ve ‘insan
haklarına saygı’ ilkelerine açık ve ağır saldırı teşkil ettiği, bu yönüyle demokratik bir toplumun karşılaşabileceği en ağır tehditlerden birinin, belki de en ağırının darbe teşebbüsleri olduğunun söylenebileceği, 15/07/2016 gecesi meydana gelen darbe teşebbüsünün demokratik Anayasal düzene karşı
oluşturduğu tehdidin büyüklüğünü değerlendirmek bakımından, engellenmiş olan bu teşebbüsün
somut olarak meydana getirdiği zararların tek başına dikkate alınmasının yeterli olmadığı, darbe teşebbüsünün kısa sürede engellenememiş olması ya da darbenin gerçekleşmesi hâlinde oluşabilecek
risklerin de göz önünde bulundurulması gerektiği, son zamanlarda tanık olunan yakın çevremizdeki
ülkelerin durumu, devlet otoritesinin ortadan kalkması hâlinde bırakın demokratik bir düzende yaşamayı insanların en temel haklarının hergün saldırı altında olduğu bir düzensizlik ve kargaşa ortamının acı örnekleri olarak dünya kamuoyunun gözü önünde durduğu, darbe teşebbüsünün, ülkemizin birçok terör örgütünün açık hedefi olduğu günlerde gerçekleştirilmesinin bu riskin ağırlığını daha
da artırdığı, bütün bu değerlendirmeler birlikte ele alındığında, darbe teşebbüsünün sadece demokratik Anayasal düzen yönünden değil, bununla sıkı bağı olan “milli güvenlik” yönünden de mevcut ve
ağır bir tehdit oluşturduğu, milli güvenliğin, Anayasa’da ve insan haklarının korunmasına ilişkin birçok uluslararası belgede, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması sebepleri arasında sayıldığı,
güvenliğin olmadığı yerde demokratik düzeni sürdürme ve özgürlükleri hayata geçirebilmenin mümkün olmadığı, açıklanan nedenlerle şimdiden Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 15
Temmuz darbe teşebbüsünün demokratik anayasal düzene, bireylerin temel hak ve hürriyetlerine
ve milli güvenliğe yönelik en ağır saldırılardan biri, belki de en ağırı olduğu sonucuna varmak gerektiği açıktır. Darbe teşebbüsü fiilen engellenmiş olmakla birlikte bu teşebbüsün demokratik Anayasal
düzene, temel hak ve hürriyetler ile milli güvenliğe yönelik oluşturduğu tehlikenin tamamen ortadan
kaldırılması ve benzer teşebbüslerin önüne geçecek tedbirler alınması devletin sadece yetkisinde
olan bir husus değil, Anayasa’nın 5’inci maddesi gereğince bireylere ve topluma karşı ertelenemeyecek bir sorumluluğu ve görevidir. Bazı durumlarda devletin, demokratik anayasal düzene, temel hak
ve hürriyetler ile milli güvenliğe yönelik tehditleri ortadan kaldırması olağan yönetim usulleriyle
mümkün olmayabilir. Dolayısıyla bu tehditler ortadan kaldırılıncaya kadar olağanüstü yönetim usullerinin uygulanması gerekebilir. Anayasa’da buna imkân tanımak üzere ‘olağanüstü yönetim usulleri’
öngörülmüş olup bunlardan biri de Anayasa’nın 120’nci maddesinde düzenlenen ‘olağanüstü hâl
ilanı’dır. Anayasa’nın 120’nci maddesi uyarınca ‘Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini’ veya
‘temel hak ve hürriyetleri’ ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hâllerinde,
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, MGK’nın da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl
ilan edebilir. Nitekim darbe teşebbüsünün fiilen engellenmesinden sonra Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, MGK’nın da görüşünü aldıktan sonra 21/07/2016 tarihinde saat
01.00’den itibaren geçerli olmak üzere yurdun bütününde doksan gün süreyle ‘olağanüstü hâl’ ilan
edilmesine karar vermiş, bu karar aynı gün TBMM Genel Kurulu tarafından onaylanmıştır. ‘Olağanüstü hâl’ süresince, demokratik Anayasal düzen ile temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yöne-
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lik tehditleri bertaraf etmek için Anayasa’da tanınan imkânlardan biri de 121’inci maddenin üçüncü
fıkrası uyarınca, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulun’a ‘olağanüstü hâlin
gerekli kıldığı konularda’ KHK çıkarma yetkisi verilmesidir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 667 sayılı KHK’yi çıkarmıştır. KHK’nin genel gerekçesinden ve içerdiği düzenlemelerden şu hususlar anlaşılmaktadır: a) Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından, darbe teşebbüsünün TSK içinde örgütlenmiş FETÖ/PDY mensupları, bunlarla birlikte hareket eden bazı kamu görevlileri ve sivil unsurlar’tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilmiştir. b)
FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen darbe teşebbüsünün tamamen sonlandırılması ve benzer bir müdahale teşebbüsünün tekrarlanmaması, genel olarak FETÖ/PDY’nin demokratik anayasal düzen ile temel hak ve hürriyetlere yönelik tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması, bu
kapsamda yapılacak mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amaçlanmıştır. c) Bu amaç
doğrultusunda FETÖ/PDY’ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sendikalar, vakıflar ve dernekler gibi tüm kurum ve kuruluşların kapatılması; terör örgütlerine
veya MGK’ce devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen yargı mensupları dâhil tüm kamu çalışanlarının meslekten veya kamu görevinden çıkarılması; bazı suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmaların etkililiğinin artırılması yönünde tedbirler öngörülmüştür. KHK’iın
3’üncü maddesinde yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlardan; 4’üncü maddesinde ise bunlar
dışındaki tüm kamu personelinden (işçiler dâhil) “terör örgütlerine veya MGK’ce devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara” üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin meslekten veya kamu görevinden
çıkarılmalarına karar verileceği düzenlenmiştir. Anılan maddelerde, görevine son verilenlerin bir
daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceği, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyeceği de hüküm altına alınmıştır. Olağanüstü hâli gerekli kılan konu, 667 sayılı KHK’nin amacı ile 3’üncü
ve 4’üncü maddelerinde düzenlenen tedbirlerin kapsamı ve mahiyeti birlikte dikkate alındığında,
anılan tedbirler vasıtasıyla başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütlerine veya MGK’ce devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kişilerin tamamının tüm kamu kurum ve kuruluşlarından çıkarılması sonucuna ulaşılmak istendiği anlaşılmaktadır. Buna göre; KHK’nın
3’üncü ve 4’üncü maddelerinde öngörülen meslekten veya kamu görevinden çıkarma; adli suç veya
disiplin suçu işlenmesi karşılığında uygulanan yaptırımlardan farklı olarak terör örgütleri ile milli
güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu kabul edilen diğer yapıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki
varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan, geçici olmayan ve nihai sonuç doğuran ‘olağanüstü tedbir’
niteliğindedir. FETÖ/PDY’nin kamu kurumlarının neredeyse tamamında örgütlenmesi ve somut darbe teşebbüsünün bu yapılanmadan kaynaklanmış olması, potansiyel (olası) tehdidi var olan (mevcut) tehlikeye dönüştürmüş, demokratik anayasal düzeni sürdürmek bakımından olağanüstü tedbirler alınmasını zorunlu kılmıştır. Başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütleriyle veya milli güvenliğe
karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum ya da gruplarla herhangi bir bağı olduğu değerlendirilen yargı
mensuplarının meslekten çıkarılması, demokratik toplumun temel değerlerinden biri olan yargının
güvenilirliği ve saygınlığının sağlanması bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Nitekim KHK’nin
3’üncü maddesinde yargı mensuplarının meslekten çıkarılmasına ilişkin tedbirin gerekçesi şu şekilde
ifade edilmiştir: ‘Anayasanın 139’uncu maddesinde hâkimlik ve savcılık teminatı düzenlenerek azlolunamayacakları hükme bağlanmış ise de, aynı maddede meslekte kalmalarının uygun olmadığına
karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklı tutulmuştur. Benzer düzenleme 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 44’üncü maddesinde de yer almaktadır. 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve kalkışmanın sorumlusu olan FETÖ/PDY ile bağlantılı yargı mensuplarının görevde tutulmaları en başta yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.
Anayasa’nın 138’inci maddesine göre Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatine
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göre hüküm verme ödevi altındaki yargı mensuplarının bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesiyle hiçbir biçimde bağdaşmayacak yapılanmaların içine girmesi, örgüt hiyerarşisi içinde ve ideolojik bağlılık duygularıyla hareket etmesi en başta yargının saygınlığı ve güvenilirliğine zarar vermektedir. Devlet organizasyonu dışındaki başka bir hiyerarşik yapının talimatlarına boyun eğen yargı mensuplarının
varlığı, vatandaşların yine Anayasa’nın teminatı altındaki adil yargılanma hakkı önünde büyük bir
engel teşkil etmektedir. Bu nedenlerle, belirtilen türde irtibatları değerlendirilen yargı mensuplarının meslekte kalmalarının doğuracağı sakıncaları gidermek amacıyla, Anayasa’nın 139’uncu maddesinin ikinci fıkrasında tanınan takdir hakkı da gözetilerek bu düzenleme yapılmaktadır.”
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu’nun, 667 sayılı KHK’nin 3’üncü maddesi uyarınca yapacağı değerlendirme, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplardan MGK kararlarında ifade edildiği şekliyle ‘paralel devlet yapılanması’ ile ‘üyelik’, ‘mensubiyet’, ‘iltisak’ veya ‘irtibat’
şeklinde herhangi bir bağlantılarının bulunup bulunmadığına ilişkin olup somut olayın yukarıda ifade
edilen özellikleri.. hizmet içi eğitim ve yabancı dil eğitimlerine katılımlarına, yurt dışına gönderilmelerine, özel yetkili savcılıklara veya mahkemelere yahut idari görevlere atanmalarına ilişkin bilgiler
ile bu görevlendirmelerde ve yine bir silah olarak kullanılan özel yetkili mahkemelere hâkim veya
unvanlı olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na, başkan, başkan yardımcısı veya müfettiş sıfatıyla, idari
kurumlara tetkik hâkimi, daire başkanı veya yardımcısı, genel müdür veya yardımcısı sıfatıyla v.s.
şeklinde yapılan atamalarda dikkate alınan kriterler, özlük dosyalarındaki bilgi ve belgeler, sosyal
medya hesaplarındaki paylaşımları, ilgililer hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na intikal
eden şikâyet, ihbar, inceleme ve soruşturma dosyaları ile bu dosyalar hakkında verilen kararlar, mahallinde yapılan araştırmalar, FETÖ/PDY terör örgütü ile ilintili dosyalarda görev alan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu dosyalarda yapmış oldukları işlemler ve verdikleri kararlar, örgüt mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtlar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu’nun FETÖ/PDY mensubu oldukları Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele birimlerince
düzenlenen raporlarla sabit olan örgüt üyeleri hakkında tayin ettiği disiplin cezaları ve muhalefet
şerhleri, sosyal çevre bilgileri ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan temin edilen bilgi ile belgeler,
ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmanın niteliği ve isnat edilen
suçlamalar ile gözaltı ve tutuklama kararları, soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan hâkim
ve Cumhuriyet savcılarının ifade ve sorgu tutanakları, itirafçıların beyanları birlikte dikkate alınarak,
ekli listede yer alan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 667 sayılı KHK’nin 3’üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında FETÖ/PDY örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden,
adı geçenlerin, 23/07/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü
Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3’üncü maddesi uyarınca
MESLEKTE KALMALARININ UYGUN OLMADIĞINA ve ayrı ayrı olmak üzere MESLEKTEN ÇIKARILMALARINA, 6087 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesi uyarınca, kararın tebliğ tarihinden itibaren on gün
içerisinde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu nezdinde yeniden inceleme talebinde
bulunulabileceğine, 24/08/2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.215

215 HSYK Genel Kurulu’nun 2016/426 karar sayılı, 24/08/2016 tarihli gerekçeli kararı.

TARİHİN EN BÜYÜK MİTİNGİ
15 Temmuz hain işgal kalkışmasının ardından Türkiye’nin bütün kentlerinde devasa mitingler
düzenlendi. 7 Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen miting
ise sadece Türkiye’nin değil, tarihin en büyük mitingi olarak hafızalara kazındı. Bu miting Türkiye’nin
tüm kentlerinde meydanlara yerleştirilen dev ekranlardan da canlı izlendi.
İstanbul Yenikapı’da düzenlenen ve yaklaşık 7 milyon kişinin iştirak ettiği mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan
Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da katılarak konuşma yaptılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
mitingde yaptığı konuşmanın satır başları:
11. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Gül, Gazilik şerefine ikinci defa nail olan TBMM Başkanı Sayın
İsmail Kahraman, Sayın AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan, Sayın Genelkurmay Başkanı’mız, Sayın
CHP Genel Başkanı, Sayın MHP Genel Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Sayın Başbakanı,
değerli misafirler, sevgili İstanbullular, 81 vilayetimizde meydanlarda bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarım, dünyanın dört bir tarafında gönlü bizimle olan kıymetli kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi
bir kez daha istiklali ve istikbali için, canı pahasına ülkesini FETÖ’ye, işgalcilere teslim etmeyen aziz
milletim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.
Sözlerimin hemen başında 15 Temmuz gecesi, sokaklara meydanlara inerek, namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilme cesareti gösteren tüm kardeşlerime bir kez daha
şükranlarımı sunuyorum.
Bu kardeşlerimizden, 172’si sivil, 63’ü polis, 5’i asker olmak üzere 240’ı şahadet makamına ulaştılar. Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yine o gece kahramanca darbecilerin
üzerine yürüyen kardeşlerimizden 2195 tanesi gazilik rütbesine ulaşmıştır. Tedavileri süren yaralılarımıza Rabb’imden şifalar niyaz ediyorum.
O gece adeta ölümü öldürerek sokakları, meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımız içinden şehitlik ve gazilik şerefine nail olanlar isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdılar. Vatan uğruna
verilen mücadelede bu rütbelere ulaşabilmek her zaman elde edilebilecek bir ayrıcalık değildir.
Ne diyor İstiklal şairimiz, “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda / Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda / Canı cananı, bütün varımı alsın da hüda / Etmesin tek vatanımdan beni dünyada
cüda!”
15 Temmuz gecesi meydanları dolduran kardeşlerimizin her birinin vatanımızın korunmasında
payı vardır. Onun için diyorum ki, 79 milyon olarak hepimizin gazası mübarek olsun.
Darbe girişimine karşı tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak, kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla,
dünyayı kendine hayran bırakan tüm vatandaşlarımızın gazası mübarek olsun. Kardeşlerim, bu millet
başka bir millet. Gerçekten Türk milleti 1000 yıl önce Malazgirt’te hani inançla Anadolu’nun kapılarını açmışsa, 15 Temmuz’da da aynı hissiyatla darbecilerin karşısına dikilmiştir.
Osman Gazi, 1299’da tarihin en kudretli devletini hangi temeller üzerine bina ettiyse biz de o
gece Türkiye’yi aynı ilkeler etrafında müdafaa ettik. Ecdadımız hangi idrakle Çanakkale’de kanının
son damlasına kadar mücadele ettiyse, 15 Temmuz’da aynı iradeyle FETÖ’yü püskürttük.
Gazi M. Kemal’in zafere ulaşmasını sağlayan inancın bir benzeri 15 Temmuz’da tüm şehirlerde
adeta kol geziyordu. 15 Temmuz dostlarımıza bu ülkenin askeri sabotajlara karşı da güçlü olduğunu,
yıkılmayacağını, rayından çıkmayacağını göstermiştir.

BİR İŞGAL HAREKETİ

321

Aynı gece Türkiye’nin yerle yeksan olmasını bekleyen düşmanlarımız, ertesi güne bundan sonra
işlerinin daha zor olduğunu görmenin kahrıyla uyandılar.
Burada Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, Başbakanı, CHP ve MHP Genel Başkanı’yla, her
vilayetten insanımızla verdiğimiz şu görüntü var ya, ülkemizin düşmanlarını en az 16 Temmuz sabahı
kadar üzmüştür.
Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Türkiye’nin
tüm renkleriyle, bağımsızlığına ve geleceğine yönelik atılan bu adımlar çok önemli. Bu, geleceğe
yönelik vatanımıza sahip çıkmanın ilanıdır. Bu manzara 1000 yıllık vatanımızın tek bir taşına göz dikenlerin ödemeyi göze alacakları bedelin ilanı ve ispatıdır. Bu manzara Türkiye’nin 2023 hedeflerine
ulaşacağının ilanı ve ispatıdır.
Bu manzara kardeşliğin, gerektiğinde bir hakikat olarak ortaya konabileceğinin ilanı ve ispatıdır.
Yolumuza dayanışma içerisinde devam edeceğiz. Mütevazı olacağız, birbirimizi makam mevkii için
değil, sadece Allah için seveceğiz. Böyle bir milletin evladı olarak, huzurlarınızda olmak bizlere hamdolsun, gurur veriyor.
Gazi Mustafa Kemal, 1920 yılında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünün
işgal altında olduğu o kara günlerde: “Milletimiz büyüktür, korkmayalım. O esaret kabul etmez, fakat
onu bir araya toplamak ve ‘Ey millet! sen esaret kabul eder misin?’ diye sormak lazımdır.” diyordu.
Şimdi burada bir kez daha, Gazi’den 96 yıl sonra aynı soruyu soruyorum: Ey millet! Sen esaret ve
zillet kabul eder misin? Bu millete, kimse bu esareti asla getiremeyecektir.
Bu bambaşka bir ruh. İmansız olanlar, imanlı olanların karşısında dayanamadılar. Bu FETÖ birçok
sinsiliği hesap etti de, bir tek bu milleti hesap edemedi. Bu milletin imanını, inancını, dirayetini hiç
hesaba katmadı. Zannetti ki, bunlar silaha falan gelmez. Ne oldu? Hani yetiştirdiğiniz bazı adamlar,
TSK’nin içindeki bazı hainler, TSK’nin içindeki vatanperver askerlerimizi tenzih ediyorum, aynı şekilde polis teşkilatımızın içinde vatansever olanlar kendilerini ortaya koymasaydı işimiz çok daha zor
olacaktı, sonuçta ne oldu?
Devlet ve millet olarak 15 Temmuz darbe girişimini çok iyi analiz etmeliyiz. Onların arkalarındaki güçleri de çok iyi değerlendirmeliyiz. FETÖ mensuplarını hala ağzına almaktan çekinenler var.
Muktedir olanlar bunların isimlerini aynen ifade etsin ki bilmeyenler bu FETÖ kimdir bunu öğrensin.
Ülkemize yönelik tehdidin görünürdeki maşalarıdır. Biliyoruz ki bu senaryo onların boyunu çok
aşar. Elbette bu örgütü hukuk dairesinde imha etmek mecburiyetindeyiz. TSK’den yargıya, polis teşkilatından istihbarat kuruluşlarına kadar her yere sızabilen ihanet şebekelerine karşı kendimizi güçlendirmeliyiz. Adı PKK, FETÖ, DAEŞ de olsa, başka da olsa fark etmez. Örgütlerin isimleri, kadroları,
söylemleri değişebilir ama hepsinin Türk devletinin düşmanları olduğu gerçeği değişmez. Geldiğimiz
noktada saflar gayet net.
Bir tarafta tüm siyasi partileri ve kesimleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır, diğer tarafta ise
istismar ve sapkınlık içinde olan terör örgütleri vardır. Devletinden yana olan herkes bugün burada,
Yenikapı‘dadır. Buradan 79 milyona selam olsun, terör örgütlerinin mensupları kimi adliyede akıbetini bekliyor, kimi cezaevinde cezasını çekiyor, arkalarındaki güçleri çok iyi biliyoruz. Yakaladığımız bu
birlik ve beraberlik ruhunu en iyi şekilde değerlendirerek bir milat haline dönüştürmeliyiz.
Üç haftadır her vesileyle ifade ettiğimiz bir hususu tekrarlamak istiyorum; 15 Temmuz bir yönüyle ordumuz içine sızmış FETÖ mensuplarının başlattığı girişimdir ama hadise bundan ibaret değildir. PKK ve DAEŞ’in silahlı eylemleriyle elde edilmek istenen neticenin yeni bir safhaya çıkarılma
girişimidir. 15 Temmuz kalkışması ülkesine ihanet eden bir silahlı güç eliyle ülkemizi işgal girişimidir.
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Darbe başarılı olsaydı 1000 yıldır bizim olan bu coğrafyanın kimlere altın tepsi içinde sunulacağını
hepimiz gayet iyi biliyoruz. 15 Temmuz gecesi tüm bu gerçekleri hep birlikte gördük. 15 Temmuz
gecesi bu gerçeği Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Arap’ıyla 79 milyon hep birlikte gördüğümüz için,
sokaklarda omuz omuza mücadele ettik. O gece insanlar, ülke ve millet olarak istiklalimizi ve istikbalimizi düşünmek suretiyle mermilerin önünde kucak kucağa şehit oldu.
Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nde katılan vatandaşlarıma, “afer demokrasinin meydan milletindir.” diyerek gösterdikleri güçlü duruş için teşekkür ediyorum. Partilerimizin genel başkanlarına,
şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Şu anda 81 vilayette, bizleri izleyen tüm halkıma, tüm
ülkeme, milletime, selamlar, sevgiler saygılar gönderiyorum.
Darbe girişiminde bulunanlara karşı ilk andan itibaren kahramanca karşı koyan Emniyet Teşkilatı’mıza, fedakar polislerimize teşekkür ediyorum. Ömer Halis ki Özel Kuvvetler’e saldırı düzenlendiği zaman, komutanının verdiği talimatı anında yerine getirmek suretiyle, onu alnından vurarak
öldürdü, kendisi de şahadete yürüdü. Silahlı Kuvvetlerimizin kendini ortaya koyan tüm birimlerine
huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan böyle altımızda, nerede kim var, yargıda kim var,
inceleyeceğiz, bunları da kapıya koyacağız. Yaptıklarının bedelini ödeyecekler.
Belediyeler tüm güçleriyle darbe girişimine karşı direnen vatandaşlarımıza ve güçlerimize destek olan, tüm belediyelerimize teşekkür ediyorum.
Nerede bir Türk varsa, orada kalpleri bizim için atan kardeşlerimiz de vardı. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum.
…
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle İstanbul
Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katıldı. Meclis Başkanı konuşmasında, Gazi Meclisin, darbeye karşı büyük bir direniş göstererek ikinci kez gazilik payesini hak ettiğini söyledi.
Milletçe muhteşem bir beraberliğin sergilendiği bir meydanda tek ses, tek yürek oluşundan
gurur duyduğunu ifade eden Kahraman, “Bugün, 15 Temmuz şehitlerimizi anmak ve darbeye karşı
demokrasimizin kazandığı zaferi taçlandırmak için bir aradayız. Ay yıldızlı bayrağımız altında; tek
millet, tek devlet, tek vatan şuuru içinde olduğumuzu haykırmak ve darbeleri tarihe gömdüğümüzü
bütün dünyaya duyurmak için bir aradayız.” diye konuşuyordu.
Meclis Başkanı İsmail Kahraman kendini dinleyen milyonlarca insana hitaben şunları söylüyordu: “Sizler beyaz elbiseleriyle Malazgirt’te 200 bin kişilik Bizans ordusunun karşısına çıkarken, ‘Ey
askerler! eğer şehit olursam, bu beyaz elbise benim kefenim olur. Ben nefsimi Allah’a adadım. Benim için şehadet de muzaffer olmak da saadettir. Zaferi kazanırsak gelecek bizimdir.’ diyen Sultan
Alparslan’ın torunlarısınız. Malazgirt Zaferi’yle Anadolu’ya 10 asır önce giren İslam,
İnşallah, kıyamete kadar bu topraklara yaşayacaktır.
‘Bir cuma sabahı, semaya karşı / Malazgirt’te 54 bin er bestelediler en güzel marşı / Allahu ekber, Allahu ekber.’
Sizler, İslam’ı yok etmek için seferlere çıkan Haçlı ordularını perişan eden Selahaddin Eyyübi’nin
torunlarısınız. Sizler, kıratını Haliç’e sürerek yedi iklimin en güzel beldesi İstanbul’u fetheden ve Peygamber Efendimizin Hadisi’ndeki müjdeye nail olan ‘Ya ben İstanbul’u alırım ya İstanbul beni’ diyen
Fatih Sultan Mehmet’in torunlarısınız. Sizler 3 kıta, 7 denize hükmeden bir cihan devletinin varislerisiniz. Sizler, Türkiye Cumhuriyeti’ni mazisine layık noktaya ulaştıracak göğsü iman dolu insanlarsınız.
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Milletimin bütün renklerini bu meydanda görmekten duyduğum mutluluğu özellikle ifade etmek
isterim. Al bayrağımızın altında, oluşturduğumuz bu tablodan, dostlarımızın büyük bir güven duyduğuna inanıyorum. Anadolu’nun dört bir yanından ve gönül coğrafyamızdan, kültür dünyamızın
her köşesinden milyonlarca insanın bugün sizlerin arasında olmak istediğin biliyorum. Büyük bir badirenin içinden birlikte çıktık. Milletimizi birbirine düşürmek isteyen şer güçlere karşı direndik ve
kazandık. Açtıkları okullarda, kurdukları dershanelerde yetiştirdikleri robot hainlerle milletin kurumlarına yerleştirdikleri ajan ve vatan hainleriyle devletimizin içine sızarak, bizlere karanlık dehlizleri
layık gören insan müsveddelerine, milletimiz hak ettikleri cevabı en güzel şekilde verdi.” Daha sonra
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te millete çağrıda bulunarak halkın sokaklara
çıkmasını sağladığını hatırlatan Kahraman, Ahmet Muhip Dıranas’ın ‘Bayrak’ şiirinden ‘Şehirlerden
şehirlere uçtu kuş gibi, bir haber./ Bayraklar açmada fecre şarkının her vardığı yer / Kaldı birdenbire
step, yalınayaklar altında / Yürü! Bayraklar altında, Yürü! Davullar çalsın hep / Önden gidene aldı bir
kurşun, aldı bayrağı ikinci / Ve yiğitlerin en genci, düştü sonunda yokuşun. İnsan doğunca bir defa,
andırır kırılacak dalı / Ölecektin nasıl olsa, öldün, alnından vurulup / Ne toprağa gömülmektir, ne
ruhun uçması tenden / Ölüm, ölüm, gülerekten, bir bayrak altında ölmektir’ mısralarını okudu.
Kahraman konuşmasını şöyle sürdürüyordu: “Demokrasi kazandı. Bundan sonra hiçbir güç darbeye teşebbüs edemeyecektir. Darbeler tarihi sona ermiştir. Milletimiz demokratik tecrübesi, azmi,
cesaretiyle, ferasetiyle bir büyük fitneyi defnetti. Biz milletimize inanıyor ve güveniyoruz. İnşallah
akıl ve gönül birliğiyle her zorluğu birlikte aşacağız. Bizler derken canlarını seve seve feda eden şanlı
insanlarımızı unutmadan yarınlara umutla bakacağız. Unutmayalım ki; umutlarını bize bağlamış bir
gönül coğrafyamız var. Dış dünyamızda milyonlarca insan var. Onların da başını öne eğdirmemek için
daha çok çalışacağız. Sırt sırta omuz omuza vererek hep ileri daha ileriye gideceğiz. Allah’tan başka
kimsenin önünde eğilmeyecek niyazda bulunmayacağız. Millet devletsiz, devlet ordusuz olmaz. Bizler ordumuzu ‘Peygamber ocağı’ olarak kabul eden bir milletiz. Muazzez bir ordu olan ordumuzun
yeri kışladır. Ancak vatan müdafaası için çağrıldığında kışlasından çıkar. Bir daha kışladan çıkmayacağına inanıyorum. Millet olarak tarih yazmaya devam edeceğiz. Bu muhabbetimizi Cenab-ı Allah daim
ettirsin. Bir kez daha şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum.”216
Başbakan Binali Yıldırım Yenikapı’da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nde halka seslenirken, “15 Temmuz gecesini milletimize zehir eden terör örgütü lideri FETÖ Türkiye’ye gelecek
hesabını verecektir.” dedi.
Binali Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Mitingi için yapılan teklifleri kabul ederek
mitinge gelen muhalefet liderlerine teşekkür etti. Nazım Hikmet’ten dizeler okuyan, FETÖ’ye yönelik
sert sözler sarf eden Yıldırım, özetle şunları söylüyordu:
Bugün muhteşemsin İstanbul. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 16 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa
Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul’dan ayrılırken ne kadar umutluysa, bugün milletimiz o kadar
umutludur. İzmir’i işgal eden düşmana karşı ne kadar cesursa milletimiz bugün de o kadar cesurdur.
6 Ekim’de geldikleri gibi giden düşmanın arkasından ne kadar coşkuluysa o kadar coşkuludur Türk
milleti. Bir yiğit adamı Kasımpaşalıyı seçerken ne kadar güzelse, o kadar güzeldir bugün. Seni yürekten selamlıyorum İstanbul. Her bir semtini, her bir sokağını, her bir haneni gönülden selamlıyorum.
CHP liderini ve CHP’lileri ve MHP’nin değerli genel başkanını, ve ülkücü kardeşlerimi hükümetimizin yanında Cumhurbaşkanı’nın yanında sarsılmaz demokrasi savunucusu olduğunuz için yürekten selamlıyorum. AK Partili, MHP’li, CHP’li kardeşlerim, ismini sayamayacağım kadar çok olan her
siyasi görüşten değerli vatandaşlarım bu muhteşem kardeşlik tablosunu bize yaşattığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum.
216 http://www.milliyet.com.tr/tbmm-baskani-kahraman-yenikapi-da-siyaset-2291062/
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‘Emret ki ölelim, emret. Güneşi içiyoruz sesinde. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz
Güneşin zaptı yakın…’
‘İnciler dök gel yanına, sırmalar diz sağ koluna, fırtınalar dursun yana, selam Türk’ün bayrağına.’
‘Bunlar engerekler ve çiyanlardır, bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı
da büyü…’
Üzerimizden uçaklar uçtu, tanklar caddeleri işgal etti. Asker kıyafetindeki teröristler silahlarıyla
millete kan kustu. Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız milleti meydanlara davet etti. Yine selalar
okundu, ezanlar baştan başa Türkiye’de yankılandı. Bu aziz millet İstanbul’da Ankara’da 81 vilayette
hep birden şunu söyledi, ‘Toprağın üzerinde şerefsiz yaşamaktansa, toprağın altında şehit oluruz,
gazi oluruz.’ Kurtuluş Savaşı’nda destan yazan bu millet 15 Temmuz destanını da yazdı. 15 Temmuz
İkinci Kurtuluş Savaşı’dır. Allah’a hamdolsun, toprağın altında şerefiyle yatan şehitlerimiz sayesinde,
bugün burada kardeşliğimizle bir olarak beraber olarak yaşıyoruz.
Güya Türk askeri kılığına girip, topraklarımızı işgal edeceklerdi. Sanki bu milletin iradesini çalacaklardı. Bizi öldürmeyen her darbe bizi daha da güçlendirir. Buradan açık ve seçik şunu ifade etmek
istiyorum. Siyasette meydana gelen bu birlikteliği bozmayacağız, uzlaşmayı iş birliğini daha da güçlendireceğiz. Türkiye’yi milletimizle siyasi partilerimizle 2023 hedeflerine taşıyacağız. Kürt ve Türk
arasındaki bu mikropları temizleyeceğiz, terör örgütlerini aradan çıkaracağız. Türk, Kürt, Alevi, Sünni
arasındaki muhabbet, dayanışma ve kardeşliği daha da geliştireceğiz.
İntikam duygusuyla değil adaletle, hukukla hareketedeceğiz. Bu terör örgütü mensuplarından
şehitlerimizin gazilerimizin hesabını soracağız. Terör örgütü lideri FETÖ Türkiye’ye gelecek hesabını
verecektir. Tankların önüne göğsünü siper eden, tankların önüne yatan, gençlerimizi kadınlarımızı
yürekten kutluyorum. Allah sizden razı olsun millet size minnet borçludur.217
İstanbul Yenikapı’da yapılan mitingde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “15 Temmuz
FETÖ darbe teşebbüsü, 627 yıl önce Kosova’da mağlup olanların yeni bir kalkışmasıdır. 620 yıl önce
Niğbolu’da ezilenlerin tekrardan başını kaldırmasıdır. 572 yıl önce Varna’da, 563 yıl önce İstanbul’da,
490 yıl önce Mohaç’ta döktükleri kanda boğulduklarını sandıklarımızın yeniden karşı harekatıdır.”
dedi. Devlet Bahçeli’nin konuşması şöyleydi:
“Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, Sayın Başbakan, Ana
muhalefet partisinin Sayın Genel Başkan’ı! Bu mahşeri kalabalığı, bu yere göğe sığmayan kalabalığı
tazimileselamlıyorum.Heyecanınız güç veriyor. Nurlu geleceği aydınlatıyor.Tüm Türkiye’yi hasretle
selamlıyor, hepinize sevgilerimi sunuyorum. Üzerimize oynanan oyunlara, aramıza sokulmaya çalışılan fitnelere rağmen dik durdunuz, kardeşliği inançla savundunuz, teröristlere haddini bildirdiniz,
yenilgi nedir tanımadınız. Ben de varım ve buradayım dediniz. Yıkılmadım ve ayaktayım diyerek Yenikapı’ya koştunuz.Yeni bir dirilişin müjdesini verdiniz.Millet burada, irade burada, inanç burada. Hepinizle övünüyorum, Türk milletiyle iftihar ediyorum. 15 Temmuz’da felaketimizi projelendirdiler, 15
Temmuz’da son nefesi vermemizi beklediler. FETÖ, milletimizin helali olan savaş uçaklarıyla saldırdı,
helikopterler üzerimizde uçtu. 15 Temmuz yeni bir kıyım hamlesiydi. Su uyur, düşman uyumaz sözü
bir kez daha karşılığını buldu.
Hoca görünümlü bir terörist, Pensilvanya’dan cinayet örgütüne ‘Türkiye’yi vur!’ emri verdi. 15
Temmuz’da tankın önüne milli vicdan dikildi. Demokrasinin namusunu sizler korudunuz. Kurşunların
üzerine gül bahçesine girer gibi yürüdünüz. Çünkü siz Türk milletisiniz. Türk milleti küresel senaryonun farkındadır. Bu vatan 3-5 teröristin sözde vaazlarıyla düşmeyecek. 15 Temmuz FETÖ darbe
217 http://www.internethaber.com/binali-yildirim-yenikapida-konustu-1705107h.htm
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teşebbüsü, 627 yıl önce Kosova’da mağlup olanların yeni bir kalkışmasıdır.
620 yıl önce Niğbolu’da ezilenlerin tekrardan başını kaldırmasıdır. 572 yıl önce Varna’da, 563
yıl önce İstanbul’da, 490 yıl önce Mohaç’ta döktükleri kanda boğulduklarını sandıklarımızın yeniden
karşı harekatıdır. 15 Temmuz’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, emniyet ve istihbarat kuruluşlarını
bombalayıp sivil ve masum vatandaşlarımızı katledenlerle 101 yıl önce Çanakkale kıyılarında gelip
üzerimize ateş saçanlar, aynı karanlık yolun yolcusudur.
Biliniz ki 15 Temmuz yeni bir istila denemesi, yeni bir kıyım ve yıkım hamlesiydi. Mondros’ta
çerçevesi çizilip Sevr’de dayatılan imha planları, 15 Temmuz’da yeniden gün yüzüne çıkarıldı. ‘Su
uyur düşman uyumaz’ sözü bir kez daha anlam ve karşılığını buldu. Zalimler, hainler, emperyalizmin
maşaları, bu defa Türk askeri kılığına girdiler, milletin silahını yine millete çevirdiler, milletin imkanlarını kullanarak yine millete öldürücü darbe vurmak istediler. Alim ve hoca görünümlü bir terörist,
sığındığı Pensilvanya’dan getirdiği beddua seanslarıyla, nefret söylemleriyle, öfke nöbetleriyle cinayet örgütüne Türkiye’ye ‘Vur’ emri verdi. İblis’e ruhunu satan bu vaiz, Müslüman görünümlü bu Voyvoda, ihanetle, Türk ve Türkiye düşmanlığıyla doruğa çıktı, fitne ve münafık- lıkta rekor kırdı. Haçlı
emellerinin taşıyıcılığını yapan FETÖ, Türkiye’nin kalbine nişan aldı.218
Türk vatanını çekemeyen ne kadar kanı bozuk çevre varsa FETÖ’nün sırtını sıvazladı. Unuttukları
Türk milletinin asaleti ve gücüdür. 15 Temmuz’da tankın önüne milli vicdan dikildi. Demokrasinin
namusunu sizler korudunuz. İradenizi çalmak istediler, reddetiniz; tankın önüne yattınız, kurşunların
üzerine yürüdünüz. Milli sipere sizler yattınız. Helal süt içmiş hangi vatan evladı suskun kalabilirdi!
Hangi millet ve vatan sevdalısı kardeşim olanları kabul edebilirdi! Yeri geldi tankın önüne yattınız.
Sizler Türk milletisiniz. İzmir’in işgaline hayır diyen silahına sarılan Hasan Tahsin’le Ömer Halisdemir aynı kahramanlık destanını farklı zamanlarda yaşamıştır. Demet Sezen, Gülşah Gülen ve
Sevda Güngör, 96 yıl önce düşman karargahının önünde şehit olan Rahmiye Hanım kadar cesaretli
ve korkusuzdu. Türk milletinin sırtını asla yere getiremezler! 15 Temmuz’da şehit olan 239 kardeşimizin kanı toprakla buluşmuştur, topraklarımızın bölünmeyeceğini adeta tescillemiştir. Yaralanan
vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Diyorum ki; şehitler ölmez, vatan bölünmez! Türkiye tek yürek
olduğunu göstermiştir, ayrımız gayrımız yoktur. Kutuplaşma ve cepheleşmeleri bıçak gibi kesmeliyiz.
Devlete ve millete meydan okuyan çürümüşleri elinizin tersiyle ittiniz. Bu nedenle 15 Temmuz milat, dönüm noktasıdır. Nereden olursanız olun, kim olursanız olun, bu ülkenin neresinde doğarsanız
doğun, kökeniniz ne olursa olun, vatanın, bayrağın, şehitliğin, kardeşliğin mukaddes gücü için Yenikapı’yı doldurdunuz. Bu ruh devam ettiği sürece hiçbir hain bize yanaşamayacaktır. Bu birlik devam
ettiği sürece hiçbir çılgın, hayasız, Türkiye’ye saldırmayı aklından geçiremeyecektir. Yeni bir sayfa
açalım, hukukun üstünlüğünü koruyalım, insan haklarını gözetelim. Yeni bir sayfa açalım, geleceğin
haritasını çizelim. Türk askeri topyekün darbeci ve suçlu görülmemelidir. Ordu-millet dayanışması
canlandırılmalı, Mehmetcik gözden ve gönülden çıkartılmamalı. Sisli ortamda masum vatandaşlar,
kamu görevlileri mağdur edilmemeli. Adalet şuuru eksiksiz olmalı. Yeni manda özlemlerine geçit
vermeyelim. Vesayetçi odaklara şans tanımayalım, Diyojen’in nesli fırsat kollamaktadır. Tekfurların
varisleri devlettedir. Konstantin’in torunları iştahla dağılmamızı beklemektedir, Anadolu’dan defolup
giden 7 düvel sabırsızdır. Anımız birdir, adımız birdir, biz Türk milletiyiz. 7 bölge, 4 mevsim, 81 vilayetle Türkiye’yiz. Yeni bir Fetret Devri’ne izin veremeyiz. Bugün yaşadıklarımızın kökü geçmiştedir.
Bu tam bir hesaplaşmadır.
Millet yeniden doğacak, tehditlerin perdesini yırtıp atacaktır. Dikkat ediniz şehadet deyince,
gazilik deyince, al bayrağı görünce gözleri hasretle yaşarmayan, yürekleri coşkuyla çarpmayanla paylaşacak ekmeğimiz olmayacaktır. Onları iyi belleyiniz. Onlar asla bizden değildir. Onlar kripto cana218 http://www.dinihaberler.com/politika/devlet-bahceli-nin-yenikapi-daki-konusma-metni-h97240.html
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varlarıdır. Devlet öksüz değildir. 15 Temmuz’da yaptınız, bundan sonra da ülkeyi kurtaracak olanlar
sizlersiniz. Bağımsız yaşamaktan başka seçeneğimiz yoktur. Muhtaç olduğumuz kudret, İstiklal Marşımızın satırlarında vardır. Korkma, yine bütün dünya karşımıza geçsin. Hala terörist başı Gülen’i
ülkemize vermemek için bin dereden su getiren ABD’ye, 15 Temmuz’u anlamayan Vatikan kafasına,
darbecileri kollayan tüm ülkelere karşı Türkiye’nin büyüklüğünü gösterelim. Egemenlik kayıtsız,şartsız milletindir. Rabbim aziz milletimizden razı olsun. İnanırsanız üstünsünüz. Zaferi kazanacak olanlar
sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükranla anıyorum. Kahraman
güvenlik güçlerimizi, aziz vatandaşlarımızı yad ediyorum. Sözlerime son verirken hepinizi en derin
saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ne mutlu Türküm diyene!”219
Cumhuriyet Halk Partisi 15 Temmuz’daki kanlı işgal girişiminden sonra İstanbul Taksim’de AK
Parti’nin de katılımıyla bir miting düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla Yenikapı’da düzenlenen millet mitingine CHP önce katılmayacağını duyurdu. Hem hükümetten hem kamuoyundan
gelen tepkiler baskın olunca Kılıçdaroğlu kararından vazgeçerek mitinge katılma kararı aldı. İstanbul
Yenikapı’daki mitinge iştirak eden Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Taksim’deki 12 maddelik
bildirisini bir kez daha kamuoyuyla paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yenikapı mitinginde şunları söylüyordu:
Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir bu. 240 şehidimiz var, 240 aslanımızı toprağa
verdik, 240 demokrasi şehidimize Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Onlar bizim demokrasi tarihimizdeki altın sayfalarda yerlerini aldılar. Onları unutmayacağız ve unutturmayacağız, demokrasinin
kahramanlarıdır onlar.
15 Temmuz’un bir özelliği var artık. 15 Temmuz’da artık yeni bir Türkiye vardır. Bu uzlaşma kültürünü, daha da ileriye taşıyabilirsek çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakabiliriz.
Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Vatana sonuna kadar sahip çıkacağız. Camiye, kışlaya,
adliyeye siyaseti sokmayalım. Siyasette özeleştiri yapmak gerekiyor. Bizim soylu bir uzlaşmaya ihtiyacımız var.
Devletin inşasında liyakat sistemini esas almalıyız. Liyakattan vazgeçmememiz gerekiyor. Her
şartta demokrasiye sahip çıkmalıyız. Darbe girişimi demokrasinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Kadın erkek herkese sesleniyorum, siz bir tarih yazdınız. Demokrasi milletin iradesidir.
Cumhuriyet olmasaydı, Erdoğan Cumhurbaşkanı olamazdı, Cumhuriyet olmasaydı İsmail Kahraman TBMM Başkanı olamazdı, Cumhuriyet olmasaydı Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olamazdı.
FETÖ terör örgütü, ordunun içinde yuvalandı. FETÖ terör örgütü, yargının içinde yuvalandı.
FETÖ terör örgütü, devletin her kademesinde yuvalandı. Biz buna daha önce “F tipi örgütlenme”
diyorduk. Şimdi “Fetullah Gülen Terör Örgütü” olarak tanımlanıyor, savcı da iddianamesini böyle
yazıyor. Yargının bağımsızlığı neden önemlidir? Adalet istiyoruz. Adaleti nerede tecelli ettireceğiz?
Mahkemede tecelli ettireceğiz. Eğer bir hakim vicdanıyla değil, bir hakim Pensilvanya’dan aldığı talimatla karar veriyorsa o hakim, hakim değil, o mahkeme de mahkeme değildir.
Camiye, kışlaya, adliyeye siyaseti sokmayalım. Camiye sokarsak toplumu böleriz. Adalete sokarsak adaleti bulamayız. Kışlaya sokarsak darbeyi önleyemeyiz. Camide, kışlada, adliyede, siyaset
olmayacak. Bizim soylu bir uzlaşmaya ihtiyacımız var. Bizim kavga değil, bizim milleti kardeş kılma
gibi bir görevimiz var.
Siyasette öz eleştiri yapmamız, geçmişi iyi tahlil etmemiz gerekiyor. Tarihin tekerrürünü değil,
219 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1278118-devlet-bahceli-yenikapida-birlik-mesaji-verdi
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tarihi tekerrür ettirmemeliyiz. Devletin inşasında liyakat sistemini esas almalıyız. Bu bizim tarikattan
‘cemaat’ten partiden değil, kim o işi iyi yapıyorsa ona teslim etmek gibi bir geleneği başlatmak zorundayız. Garibanın oğlu sizin çocuklarınız sınav için alın teri dökerken birileri sınav sorularını çalıp
devletin önemli yerlerine geliyorsa buna hep beraber itiraz etmek zorundayız.
Her koşulda demokrasiye sahip çıkmalıyız. 15 Temmuz darbe girişimi demokrasinin bize ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Halk direnme gücünü kullanarak, canını siper ederek demokrasiyi
savunmuştur. Canını siper eden mücadeleyi yapan herkese kadın, erkek, yaşlı, genç; herkese şükranlarımı sunuyorum. Siz bir tarih yazdınız. Sadece darbe değil demokrasi üzerindeki tüm vesayetleri
reddetmeliyiz. Ne darbe ne dikta, yaşasın tam demokrasi diyoruz.
Cumhuriyetin kurucu değerlerine sahip çıkmalıyız. Mustafa Kemal ve arkadaşları Cumhuriyet’i
kurarken 1921’de bir Anayasa yaptılar. Birinci maddesi şudur: “Hakimiyet Kayıtsız,Şartsız Milletindir” hakimiyet milletindir değil, kayıtsız şartsız milletindir diyor. Milleti, vatandaşını yüceltiyor. Hiçbir
kimseye hiçbir zümreye aileye gruba imtiyaz sağlanmıyor. Vatandaşlar eşittir, kimliği inancı yaşam
tarzı ne olursa olsun. Cumhuriyet’in eşitlik değerlerine, hakimiyet kayıtsız,şartsız milletindir değerlerine hepimizin sonuna kadar sahip çıkması gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal dedi ki, Cumhuriyet
kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet’i korumak yaşatmak hepimizin görevidir. Elbette ki tek başına
bunları Mustafa Kemal Atatürk yapmadı. İsmet İnönü’ler, Rauf Orbay’lar, Kazım Karabekir’ler hepsinin büyük emekleri vardır. Eğer bugün Cumhuriyet olmasaydı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olamazdı, Sayın Kahraman TBMM Başkanı olamazdı, Sayın Binali Yıldırım Başbakan olmasaydı, Cumhuriyet olmasaydı Anadolu’nun kuş uçmaz köyünde doğan Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel
başkanı olmazdı.
Parlamenter sistemimizi güçlendirmek zorundayız. 150 yıllık parlamenter sistemimiz var. Ve 15
Temmuz akşamı TBMM dik durarak, onurlu durarak, bombalar yağarken kurşunlar sıkılırken parlamentoyu terk etmedi. Kurtuluş Savaşı’nı nasıl yönettiyse bir darbeyi de aynı anlayışla püskürttü.
Medyanın özgürlüğü… Bakın değerli vatandaşlarım 15 Temmuz akşamı bağımsız medya olmasaydı,
belki hiç kimse sokaklara çıkmayacaktı. O medya olayları verdi, vatandaşlar sokağa davet edildi. O
medya bütün bu görüntüleri verdi. Dolayısıyla vatandaş en meşru hakkı olan direnme hakkını kullanarak demokrasiyi korudu ve mücadelesini yaptı.
Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı… FETÖ terör örgütü ordunun içinde yuvalandı. FETÖ terör
örgütü yargının içinde yuvalandı. Devletin her kademesinde yuvalandı. Biz buna daha önce ‘F tipi
örgütlenme’ diyorduk, şimdi Fetullah Gülen terör örgütü diye tanımlanıyor. Adalet istiyoruz, adaleti
nerede tecelli ettireceğiz? Mahkemede. Eğer bir hakim vicdanıyla değil, Pensilvanya’dan aldığı emirlerle karar veriyorsa o hakim hakim değildir. Ve hepimiz bunun üzerinde durmalıyız ve bu konu üzerinde titremeliyiz. Hemen şunu ifade edeyim yargının bağımsızlığı konusunda iktidar ve muhalefetin
belli görüş birliği içinde hareket etmesi bizim açımızdan memnuniyet vericidir.
Laikliğin ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz gösterdi. Dini inancımızı kullanarak her türlü
yasa dışı yapılanma içinde olanlar milleti nasıl kandırdılar hep beraber gördük. Laiklik din ve vicdan
özgürlüğü demektir. Laiklik herkesin istediği gibi inanması ve ibadet etmesi demektir. Laiklik insana
saygı demektir. Bütün siyasi partilerin bu konuda daha dikkatli olması gerekir. Demokrasinin güçlenmesine sadece bugün için değil gelecekte de katkı vermek zorundayız. Demokrasinin güçlenmesi için
sorgulayan bir eğitim sistemini hayata geçirmemiz gerekir. Çocuklarımız irfanı hür yetişmeli, vicdanı
fikri hür yetişmeli çocuklarımız. Çocuklarımız birilerinden talimat alıp onun gereğini yapmamalı. Ne
diyor yüce Yaradan, ‘Aklınızı kullanmıyor musunuz?’ diyor. Bunun yolu eğitim sistemini de bu şekle
getirmektir. Bakın elin oğlu Mars’a uzay aracı gönderiyor, biz darbe girişiminin Türkiye’ye maliyetini
görüyoruz.
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FETÖ terör örgütünü biliyorsunuz, artık bütün dünya biliyor. Bu örgüt geçmişte Balyoz davası
dediler, Ergenekon, Casusluk davası dediler. Devlete sadakatle bağlı olan pek çok subayımızı hapse
attılar. En çok itiraz edenlerden birisi bizdik. Şimdi onların tamamının kumpas olduğu ortaya çıktı.
O zaman bir devlet adalet üzerinde büyür. Bir devlet adalet üzerinde devlet olur. O zaman buradan
çağrı yapıyorum. Bütün siyasi liderlere, Türkiye’ye. Geçmişin mağdurlarına haklarını iade edelim,
itibarlarını iade edelim. Böyle yaptığımız takdirde devlet saygın konuma gelmiş olur.220
Yenikapı mitingine katılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar önce alanı dolduran halka asker
selamı verdi, sonra da kısa bir konuşma yaptı. Akar’ın konuşması özetle şöyleydi:
TSK komuta kademesiyle sizlerle beraber olmanın onur ve heyecanını yaşıyorum. 15 Temmuz
günü ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızmış, bir grup illegal
çete mensubu terörist hain Fetullahçı Terör Örgütü, tarihimizde görülmemiş bir şekilde, vatanımıza,
milletimize, cumhuriyetimize bu zilleti ve rezaleti yaşatmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şan ve şerefle dolu geçmişine kara bir leke sürmüşlerdir.
Her yönüyle milli ve yerli olan yüksek siyasi liderlikçe verilen direktifler doğrultusunda, asil milletimiz sizler ve onun bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçek evlatlarıyla emniyet mensupları, kahramanca ve ferasetle bu hain girişime karşı koymuşlardır.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve bağrından çıktıkları milletimize ihanet eden bu alçaklara layık oldukları cevap tereddütsüz bir şekilde alanlarda verilmiştir. Bu rezaleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve asil milletimize yaşatan hainler en ağır
şekilde cezalandırılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Halkımızın, asker elbiseli hainler ile
TSK’nin kahraman mensuplarını çok iyi ayırt ederek davranması bizlere güç ve moral vermiştir. “Hakimiyet milletindir.” düsturu bizim en temel anlayışımızdır. TSK tüm personeli ile yüce milletimizin
emrinde ve görevinin başındadır.221

Gülen’in darbe sonrası olabilecek 2, 3, 4. planları
Bu kanlı yapıyı en iyi bilenlerden biri şüphesiz Nureddin Veren. Çünkü kendisi inanarak yıl- larını
örgütün içerisinde geçirmiş. 2006 yılında bir kitap yazıyor. Adı, Fetullah Hoca’nın Şifreleri ve Kuşatma. Darbeden sonra ortalık FETÖ uzmanından geçilmez bir hal alınca onlara hitaben bir makale
yazıyor Veren. ‘Lütfen’ diyor ‘2003-2006’da yazmış olduğum, Fetullah Hoca’nın Şifreleri ve Kuşatma
kitabımın, 56, 230 ve 258’inci sayfalarını okuyun.’ Sonra şöyle devam ediyor:
‘Gülen’in o günkü yapılanma içerisinde, Askeriye’de yüzde 45, Emniyet teşkilatında yüzde 75,
Mülkiye ve Yargı içerisinde yüzde 60 oranlarında olduğunu her ünitenin gizli imamlarının isimlerini
tek tek söyledim ve kitabımda yazdım. Hakimlere ve savcılara o dönemde 1985-1990 arası, bu kurumların içerisinde kadrolaşmalar ve yapılanmalar olduğunu defalarca dile getirdim, maalesef FETÖ
tarafından hain ilan edildim.
‘2003-2004-2005 yılında bizi televizyonlarına, gazetelerine, kabul etmeyenler kitaptaki yapmış
olduğumuz bu açıklamaları okumayan veya önemsemeyen, siyasiler ve görevliler de bu hususta
madden ve manen sorumludurlar.
‘Güneş doğduktan sonra sabah oldu demenin bir alemi yok, dünyanın döndüğünü tekrar söylemeye artık gerek yok. Mühim olan hadiselerin gelişinden önce olayları sezebilmektir, açık yüreklilik
220 http://www.ensonhaber.com/kemal-kilicdaroglunun-yenikapi-konusmasi-2016-08-07.html
221 http://www.ensonhaber.com/hulusi-akarin-yenikapi-konusmasi-2016-08-07.html
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ve cesaret ile bunları yazmak ve konuşabilmektir, feraset budur.
‘30 yıl, 40 yıl sabırla bu kuruluşların içerisine sinsi bir şekilde bukalemun olarak yerleştirdikleri
bu adamlar, en ince ayrıntılarına kadar takip edildikleri hâlde, önlerine konan barajları aşmışlar ve
bu kritik noktaları ele geçirmişlerdir.
‘Bugün Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri’nde, Yargı’da ve Emniyet’te ihtilal yapacak kadar, hayati
müesseseler ve kurumlar içerisinde güç oluşturmuşlardır ve organize olmuşlardır. Ülkeyi alt üst edip
ele geçirecek darbe yapacak boyuta ulaşmışlardır.
‘Şimdi bu kadar sinsi planlarını 40 yıl sabırla uygulayan Gülen bir anda pes etmez. Bir oyununun
bozulmasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü oyunlarını devreye sokmaktan vazgeçmez. Biz bunu yetkililere, Ankara, İzmir ve İstanbul gibi ilgili birimlere ifadelerimizi yazılı ve görüntülü olarak vermiştik.
Hatta İstanbul’daki bir ifademe müracaat eden savcıya sadece bilgi olarak, Fetullah Hoca’nın Şifreleri kitabımı dosyaya koymasını ve bütün soruların cevabının orada olduğunu söyleyerek kitabımı
bizzat elden verdim.
‘Aradan geçen bu 13 yıl içerisinde, bu soruların cevabı, hepsi yazmış olduğum kitaplarımda olmasına rağmen, ayrıca Genelkurmay’a da 2006 yılında 8 saat bu konuyu anlattım ve bilgilendirdim,
bilgileri ve yetkileri olmasına rağmen, beni etkisizleştirme, itibarsızlaştırma, bir köşeye sıkıştırıp cezaevine atacak kadar beni bitirdikleri halde, ilgilenmeyenlere..
‘40 yılda her türlü engellemeyi aşarak kılcal damarlara kadar en hayati ünitelerin içerisinde örgütlenen bu sistemin, birkaç günlük veya birkaç aylık operasyonlar ile bu örgütün kökünün kazınabileceğini düşünmek büyük bir hata olur. Tuzla şekerin karışması gibi, birbirine çok benzeyen, kristal
yapısı ile tespit edilmesi ve ayrıştırılması zor bir yapılanma ile karşı karşıyayız.
‘Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi uzun soluklu pek çok uzmanlık alanlarından seçilmiş
kadrolar ile tek yönetim merkezinden aracısız direkt Cumhurbaşkanı’na bağlı bir Uzmanlar Heyeti
acilen kurulmalıdır.
‘İkinci önemli tehlike: Siber saldırı yollarını kullanarak ekonomide, bankalarda, havalimanlarında ve diğer bütün habercilikte, dijital ortamlarda muvaffak olabilecekleri, Google ve Apple’da, Twitter’da, en üst düzey yetkililerle iç içe çalıştığı ve oraların sorumluları olduklarını, daha önceki köşe
yazılarımda belirtmiştim.
‘Üçüncü tehlike ise: Yurt dışındaki yabancı misyonlar ve gizli servislerle ortak hareket ederek,
Türkiye’nin yurt dışındaki itibarını bitirmek, yurt dışındaki devlet büyükleri ve yetkilileri ile iç içe
akrabalıklar kurarak, Türkiye’yi yurt dışından kuşatmak projeleri vardır. Bu önerim ve yazılarım işe
yarayacak mercilere ulaşır mı bilemem. Allah bir daha böyle acı günler göstermesin.’222
Fetullah Gülen, darbeden sonra yaptığı ilk açıklamada darbeyle bir ilişkisinin olmadığını iddia
etti. Daha sonraki ikinci açıklamasında ise şehit sayısının yüzlerle ifade edildiği kanlı kalkışma için
‘Tiyatro’ dedi.
Darbeden bir hafta sonra CNN Fareed Zakaria GPS programına katılan terör örgütü lideri Fetullah Gülen, FETÖ’nün düzenlediğine yönelik sınırsız delil ve kanıtın bulunduğu, 250’ye yakın insanın
şehit olduğu 15 Temmuz darbe kalkışması için pişkince ‘Tiyatro‘ ‘Hollywood filmi’ gibi ifadeler kullandı. Gülen, darbe girişiminin başrolünde olduğuna dair olan iddiaları reddetti ve “Eğer ortada be222

http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/nurettin-veren/gulenin-darbe-sonrasi-olabilecek-2-3-4uncu-planlari-15796.html 223http://www.sabah.com.tr

330

Batının  keskin kılıcı: Doğudan gelen sözde molla

nim bu işe karıştığıma dair kanıt varsa hemen Türkiye‘ye dönerim.” diyordu. Suçsuzluğuna bu kadar
inandığı halde dönmeyi neden aklından geçirmediğini ise açıklamıyordu.223
Ona göre yaşananlar devletin tiyatrodan ibaretti. Onun “Tiyatro” dediği bu hain işgal planına
karşı çıkıp bir ay süreyle Türkiye’nin dört bir yanında “vatan nöbeti” tutan milyonlarca insan için ise
“ahmaklar” ifadesini kullanmaktan çekinmeyerek, “Bu ahmaklar sokaklara neden çıkıyorlar?” dedi.
Darbeyle hiçbir ilgisinin olmadığını iddia eden Gülen, aslında gırtlağına kadar bu ihanet kalkışmasının içindeydi. Bu yüzden çil yavrusu gibi dağılan teşkilatını ayakta tutabilmek için Pensilvanya’daki malikhanesinde onlara hitaben önemli bir konuşma yaptı. Yine bir yandan bağlılarının dini
duygularını istismar ediyor, bir yandan da bozulan morallerini takviye etmeye çalışıyordu. Sohbetindeki değerlendirmeler oldukça dikkat çekiciydi: “Bu açıdan kimsenin paniklemesine gerek yok. Sıkıntılı da olsa bir kere her şeyden evvel Allah’ı kazanan her şeyi kazanmış olur. Bu yolda yürüyen insan
bir kere çok önemli bir şey kazanmıştır, öyle önemli bir şey kazanmıştır ki o Allah’ın hoşnutluğudur.
Ben sizden razıyım sesini duyduğunda, kalp gözü gördüğünde, zannediyorum, öyle bir esinti öyle bir
meltem duyarlar ki bütün dünyalara değiştirilmez. Böyle bir şeyi kazanmış bir insan, o kaybetmiş
insan sayılmaz. Bu açıdan kimsenin paniklemesine gerek yok. Kandan irinden deryalar var bu yolda.
Eğer bir peygamber bu türlü şeylere uğramadan varacağı yere varmışsa şayet, siz onu ümit edebilirsiniz, ıstırap çekmeyen, işkencelerden geçmeyen peygamber var mıdır? Öyle bir ümmet var mıdır?
Bizim gibi düşünmeyen mutlaka bizim için tehlikelidir. Ben hiçbir zaman hakikate inanmış insanların
o davadan döndüğünü bilmiyorum.”
Gülen, aynı sohbetinde adamlarının konuşmaması için onları tehdit etmekten de geri kalmıyor:
“Her dönemde satılabilen insanlar olabilir. Üç-beş kuruş verdiğiniz zaman itiraf adı altında iftirada
bulunabilirler, ama bunlar bir dünya kamuoyu var, o bir dünya, senin mübarek vatanında olup bitenlerin senaryo olduğuna inanıyor, aksini inkar eden tek bir ülke yok.” Hala inadını sürdürüyor ve
“Bütün medya ağız birliği yapmış, hep buna bir senaryo diyorlar. Birileri ellerini güçlendirmek için
her halde kanabilecek bazılarını arkalarına aldılar, içlerine bazı piyonlar soktular, tahrik etti onları
harekete geçirdiler ve sonra da çok önceden planlanmış bir şeydi, birkaç saat sonra da önceden fişledikleri insanları toplamaya vesile yaptılar. Bu her dönemde olan şeylerdir yani.” Gülen bu ifadelerle
darbeye kalkışanların kendi bağlıları olduğunu da itiraf ettiğinin farkında bile değildi.
Gülen konuşmasında: “Varsın bir sürü ahmak bir başarı elde etmiş gibi güledursun, düğünler
dernekler kursun… El alem bütün bütün hayvanlaşıyor, salya atıyor, kişniyor, anırıyorsa şayet, bizim
de böyle yapmamız gerekiyor hayvanlığına düşmememiz gerekir. Sabır edin zafer gelecektir.” sözleriyle müritlerine cesaret vermeye çalışırken millete yönelttiği hakaretleri de artırıyordu.224

Küstahlıkta sınır yok: Meğer darbeyi Erdoğan düzenlemiş
Eli kanlı darbeci Fetullah Gülen, Alman ZDF kanalına yaptığı açıklamada kanlı girişimini inkar
ediyor, dahası bunun “Erdoğan’ın bir senaryosu” olduğunu söyleyecek kadar zıvanadan çıkıyordu.
Gülen’in akla hayale sığmayan iddialarına göre, uzun zamandır listeler hazırlanıyordu ancak, “Erdoğan, tasfiye için uluslararası kamuoyunu ikna etmek maksadıyla darbe girişimini tertipledi.” Gülen’e
göre darbe gecesi yaşananlar “Yüze, göze bulaştırılmış bir senaryo gibiydi.”
Açıklamalarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ABD’ye Gülen’in iadesi için gönderdiği belgelerin boş kağıtlardan ibaret olduğunu iddia eden Gülen, ABD’de adalet olduğunu daha önce gördüğünü
223 http://www.sabah.com.tr
224 http://www.abcgazetesi.com/Fetullah-gulenden-yeni-aciklama-kimse-panik-yapmasin-22762h.htm
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ve yine bunu göreceğini düşündüğünü ileri sürecek kadar çaresizlik içinde olduğunu gösteriyordu.
Bu konuşmasında Gülen, Türkiye’de idamın kaldırıldığını hatırlatıyor ancak “Haya hissini kaybetmiş insanların yüzüne tükürdükten sonra idam edilmeyi tercih ederim.” diyordu. Yani bir gün
Türkiye’ye gelir, kendisini telin eden milyonların yüzüne tükürebilirse, ondan sonra idam edilmeye
de razıydı. Gülen, ZDF kanalına yaptığı açıklamada ABD’nin kendisini bağrına bastığını söylüyor, bu
nedenle ‘bu koca millete saygısızlık etmemek için elini kolunu sallayarak ABD’den gitmek istemediğini’ belirtiyordu. Darbeci Gülen, Erdoğan’ı da demokrasi, insan hakları, Avrupa Birliği, NATO’ dediği
için desteklemiş ama, o şimdi bir güç zehirlenmesi yaşıyormuş.225

Hem itiraf hem tehdit
Kanlı darbe girişiminden sonra FETÖ liderinin bir ses kaydı çıktı ortaya. Bu, darbe girişiminden
sonraki ilk ses kaydıydı onun. Gülen meydanlarda nöbet tutan insanlara hakaret ediyor, üstelik üstü
kapalı olarak darbeyi engelleyen Cumhurbaşkanı’nı tehdit etmekten geri durmuyordu.
Daha önce onun “Darbeyi ben yaptırmadım” yalanı yansımıştı basına. O bu yalana sığınmıştı
ama, delillerin birer birer ortaya çıkması, itirafların başlaması, Adil Öksüz’ün Akıncılar Üssü’nde yakalanması ve FETÖ’cü emniyet müdürünün asker kıyafeti ile tankın içinde ortaya çıkması ile bu yalanı
daha fazla sürdürmemişti. Yayınlanan bu ilk görüntüsünde Gülen, yapılan darbe girişimini ve halka
yapılan hain saldırıları hem savunuyor hem de itiraf ediyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da açıkça tehdit eden Gülen, Hitler’in intiharını hatırlatarak akıllarında olan suikast ihtimalini dışa vurmuş oluyordu.
Gülen, yayınlanan bu konuşmasında şunları söylüyordu: “Varsın bir sürü ahmak bir başarı elde
etmiş gibi güle dursun, düğünler dernekler kursun, o komik durumlarını birer bayram ilan etsinler
fakat dünya onları alaya alıyor. Hayatta kalırlarsa eğer, yaptıklarından utanacaklar ve keşke diyecekler.. fakat öbür tarafta da keşke diyemeyecekler.”226

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 devirdiğini” yazdı.
Katar’da yayın yapan Eş-Şark gazetesinin başyazısında, askeri darbe girişiminin engellenmesindeki başarıda tebriği, Türk halkı ve tüm partileriyle siyasi güçlerin hak ettiğine işaret edilerek, “Türk
halkı, iradesini, demokratik düzeni korumaya muktedir olduğunu kanıtlamış, Türkiye’de Anayasa’nın
meşruiyetini zayıflatmaya yönelik herhangi bir girişimin başarısız olacağı mesajını göndermiştir.” ifadeleri dikkat çekiyordu.
El-Arab gazetesi ise Türk halkının darbe girişimi karşısında sergilediği birlik ve beraberlik bilinciyle aralarındaki farklılıkları aşabilmesinin önemini vurgulayarak, yaşananları “Tarihi bir an” şeklinde
değerlendirmişti. Bazı medya organlarında darbenin başarılı olduğuna ilişkin uydurma haberlerin
yanı sıra dünyanın büyük ülkelerinin sessiz kaldığı bir atmosferde, Türklerin dünyaya tarihi bir ders
225 http://www.birgun.net/haber-detay/Fetullah-gulen-alman-kanalina-konustu-darbeyi-erdogan-planladi-129222.html
226 http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/07/22/gulen-darbeyi-boyle-itiraf-etti#
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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 sendikaların öncelikle askeri darbeyi reddetmesine “Tarihi bir dönüm noktası” yorumunda bulundu.
El-Vatan gazetesi de darbecilerin, Özel Kuvvetler ile meşru Anayasa’yı 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 kullanılan
“Halk yönetimin gitmesini istiyor.” şeklindeki yaygın söylemi değiştirerek, “Halk yönetimin kalmasını
istiyor.” başlıklı haberi manşetten verdi.
El-Kabs gazetesi, konuyu “Erdoğan darbeyi eziyor ve temizliğe başlıyor.” başlığıyla gündeme taşırken, Es-Siyase gazetesi ise manşetinde, “Halk darbe istemiyor.” ifadesini tercih etti.
“Türkiye: 5’inci darbeyi başarısızlığa uğrattı” başlığını kullanan El-Ceride gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeyi tarihindeki beşinci darbeden kurtardığını belirtti.
El-Enbe gazetesi ise ‘Halk demokrasisine sahip çıkıyor’ manşetli haberde, Türk halkının, ülkenin
pek çok kentinde sokaklarda toplanarak, hassas bölgelerin çoğunda darbecilerin püskür- tülmesini
sağladığını kaydetti.
Pek çok gazete gibi başarısız darbe girişimi haberini manşetine taşıyan En-Nehar gazetesi de
“Türk halkı, darbeyi devirdi.” başlığını kullandı. Haberde, dünyanın olayları ilk anından, Başbakan Binali Yıldırım’ın darbenin püskürtüldüğüne ilişkin açıklamasına kadar nefeslerini tutarak takip ettiğini
yazdı.
Katar’da yayın yapan El Şark gazetesi, 17 Temmuz tarihli baskısında Türkiye’deki darbe girişimi
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 Temmuz tarihli baskısında, darbe girişiminin ertesi akşamında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde toplanan kalabalıkların fotoğrafına ön sayfada yer verdi. Girişimin ilk saatlerinde ülke basınında çıkan
darbe yanlısı haberlere rağmen gazete, “BAE liderleri, darbe tehlikesini savuşturan 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 basınının 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 gösteren büyük bir fotoğrafa da yer veren İngiliz
Sunday Times, “Türkler, darbeyi ezip geçti.” manşetini 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 sokaklarında görüştüğü kişilerle yaptığı röportaj haberde, “Türkiye’de hafta sonunda yaşananlar Türklerin demokrasiye bağlılığının göstergesi oldu. Yakın geçmişte üst düzey subayların yargılandığı davalar orduya bağlılığı azalttı. Ekonomik
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gelişmeyle birlikte Türklerin çoğu bölgedeki 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 yayınladı. Haberde, Erdoğan’ın çağrısıyla halkın darbeye karşı sokaklara döküldüğü ve tankların üzerine çıkarak kalkışmayı bastırdığı yazıldı.
LE SOIR: ERDOĞAN’I GÜÇLENDİREN DARBE: Belçika’nın en önemli ve Fransızca yayımlanan Le
Soir gazetesinde, “Başarısız darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, aldığı sert
önlemlerle daha da güçlendiğini” yazdı. Ülkenin kontrolünün Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olduğunu
vurgulayan gazete, halkın kalkışmada bulunan askerlere karşı sokaklara dökülerek, iktidarın kontrolü
ele almasında büyük payı olduğunu vurguladı.
DER SPIEGEL: GÜÇ BAŞKAN’IN 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 atlatmış bir Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni dönemde kendinden daha emin olma yanında daha sert
olabileceğine de dikkat çekildi.
Batı darbe testini geçemedi: Aljazeera Turk’te, Sabiha Senyücel Gündoğar ve Ayşe Yırcalı’nın ortak bir makalesi yayınlandı. Makale, Batılı siyaset adamlarının ve Batı medyasının darbe karşısındaki
tutumunu anlatması bakımından ilginç. İşte yazılanlar:
15 Temmuz akşamı, bu sıra dışı 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, ön yargılı 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 üzerinde F16 savaş
uçaklarının alçak uçuş yaptığı haberleri ile halk önce ne olduğunu anlayamadı, 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 geçirilemeyeceğini kanıtlamış oldu.
Türkiye’nin uğradığı topyekûn saldırıyı tarihi bir dayanışma ve birliktelik ile bertaraf etmesi bu
darbenin başarıya ulaşamaması önündeki en kritik faktör. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta 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. Silahlı 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 koşarak seçilmiş iradeye sahip çıktı.
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Batı darbe girişimi karşısında değerlerine sahip çıkabildi mi?
Maalesef bu sıra dışı 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 söyledi. Sonrasında Amerika’dan seçilmişlere saygı ve darbeyi kınama mesajları gelse de bunlar ancak darbe girişimi büyük
ölçüde püskürtüldükten sonraydı. İlk tepkiler her zaman önemlidir.
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 kınayanlardan 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 kucaklamaktan uzak kaldı.
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 Kanunu’na tekrar
alınırsa Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin devam edemeyeceğini sözlerine ekledi. İç tartışmalara
girmek için bu acele dikkatlerden kaçmadı. Türkiye siyasilerinin, halkının 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 değerlere atfettiği önemi Türkiye bağlamında hatırlatmanın zamanı mıydı? 18 Temmuz’da yaptığı açıklamada
“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 destekten 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 gösterilmeli.” diyen ve burada durabilen tek Avrupalı lider durumunda. Bazı Avrupa liderleri ise hâlâ sessizliklerini koruyor. Eğer girişim başarılı 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 şekilde bir tereddüdümüz olmamalıydı. Ya da Batı’dan beklentimiz
çok mu yüksek? Akıllardaki bu sorular cevaplanmayı bekliyor.
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 verilmediğini, 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.
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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,
ön yargılı 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 başlığına
“Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye’nin acımasız başkanı” sözleri taşınarak darbeyi Erdoğan’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 üstünlüğünün 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 bahsediyordu. Hemen
hepsinin ortak noktası ise darbenin önlenmesinde son derece belirleyici olan toplumsal dinamiğin
önemini kavramaktaki kifayetsizliği veya bazı örneklerde olabileceği gibi bilinçli görmezden gelme
tavırlarıydı. Objektif, iyi niyetli haberleri ve analizleri bir kenara koyarak, örneği verilen bu yanlı analizler 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 çoğunluğunun
neden yanlı ve önyargılı bir duruş sergiledikleri sorusunun cevabını vermekte zorlanıyoruz. Bunun
sebepleri üzerine akıl yürütebiliriz, tahminlerde bulunabiliriz ancak esasında Batılı analist ve habercilerin öz eleştiri yapması gerekmez mi?227
Basınları da kendileri gibi küstah: Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’daki kanlı girişiminin hemen arkasından Batı medyası, seri şekilde Türkiye’yi ve milletimizi karalama kampanyasına
başladı. Bütün dünya için tehdit oluşturan bu terör örgütünün kanlı darbe girişimiyle Türkiye demokrasisini tehdit etmesini görmezden gelen çoğu Batı medyası, darbeyi önemsizleştirmeye çalıştı.
15 Temmuz FETÖ’nün darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından bir gün sonra başlattıkları
yayınlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve hükümeti hedef alan “Otoriterleşme tehlikesi”
uydurmasını körüklemeye başladılar. Batı medyası ve bunların köşe yazarları, darbe günü yüzlerce
kişinin şehit edildiği vahşet anlarını konu alan haberlere yer ayırmayı tercih etmedi. Bunun yerine
227 http://www.aljazeera.com.tr/gorus/bati-darbe-testini-gecemedi
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hükümetin kamu kurumlarında başlattığı soruşturmalar, görevden uzaklaştırmalar ve işten el çektirmeler gibi tedbirler, Batı medyası tarafından “Demokrasi için darbeden daha büyük bir tehdit”
olarak yansıtıldı.
ABD’de yayınlanan New York Times gazetesi, işi o kadar ileriye götürdü ki, “Erdoğan’ın destekçileri koyundur ve o ne derse takip edeceklerdir.” şeklinde alçak ifadelerle Türk halkına hakaret
etmekten çekinmedi.
Kanlı girişimin arkasından Batı medyasının tutumunu eleştiren gazeteci Sinan Burhan şunları
yazıyordu: “15 Temmuz tarihinde darbecilerin başarısız olması milletimizi sevindirirken dış mihrakları üzmüş. Onlar kanlı bir darbenin hevesi içindelermiş. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ölmesini ne
de çok isterlermiş. Erdoğan döneminde ülkemizin büyümesi, milli sanayi ve milli üretime yönelmesi
batılı sivil toplum kuruluşları ve gazetecileri rahatsız etmiş.
‘Türk halkının direnişini demokrasi bayramı olarak nitelendirmek yerine hükümeti ve Erdoğan’ı
suçluyorlar.. Batı medyası, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı darbe girişimiyle Türkiye demokrasisini tehdit etmesini görmezden gelirken, darbeyi önemsizleştirmeye çalışıyor.
‘15 Temmuz’daki FETÖ’nün darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Batı medyasında olay gününe ait sıcak çatışma haberleri yerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve
hükümeti hedef alan ‘otoriterleşme tehlikesi’ ithamlarına bıraktı.
‘Başta BBC olmak üzere İngiliz basını Türkiye’de yaşanan darbe girişimini ilk andan itibaren bir
demokrasi tartışmasının parçasıymış gibi sunmayı seçti. İngiliz basını darbenin Fetullah Gülen ile
bağlantısını da önemsizleştirmeye yönelik yayınlarını sürdürdü. Darbe girişiminin engellendiğinin
anlaşıldığı saatlerde bile BBC, girişim başarıya ulaşmış gibi haber vermeye devam ederken, ‘Darbeye
nasıl gelindi?’ başlığı altında Türkiye’de son birkaç yılda yapılan siyasi tartışmaları listeledi. İngiliz
televizyonunun yaklaşımı, askeri darbe girişimini ‘doğal siyasi bir sonuç’ gibi sunmak oldu.
Cumartesi günü manşetini Türkiye’deki darbe girişimine ayıran BBC internet sitesinde, tarafgir
bakış açısını sergiledi. Darbe girişiminin geri plana itildiği manşette, orduda ve yargıda yapılan tedbir
amaçlı tutuklamalar ‘Tasfiye’ diye nitelendirildi.
‘Gülen’e ayrılan yazıda ‘sağlık sorunları’ ve ‘sade yaşamı’ üzerinde durulurken, başında olduğu
örgütün 40 yıllık sicili, mali gücü ve işlediği suçlarla ilgili hemen hiçbir bilgiye yer verilmediği görüldü. BBC’ye göre Gülen sadece ‘Milyonlarca takipçisi olan bir din adamı’ Erdoğan ise ‘Acımasız devlet
başkanı’ olarak sunuldu.
‘İngiliz basınının ‘liberal demokrat’ bilinen gazetesi Guardian da BBC gibi ‘Gülen örgütü’ bağlantılı kadrolara yönelik operasyonları ‘Tasfiye’ diye nitelendirmeyi seçti. Darbe girişimini önemsizleştirmeye çalıştığı görülen gazete, darbe karşıtı gösterilere katılan vatandaşları da ‘Hükümet yandaşları’
diye nitelendirdi.
‘240 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında ağır yaralıların da bulunduğu binden fazla kişinin
yaralanmasına neden olan darbe girişimini (bunlar o tarihteki rakamlar) ‘Darbe girişimi sonrası kanlı
ve baskıcı olacak.’ manşetiyle gören İngiliz Guardian gazetesi, darbe sonrası dönemde hukukun üstünlüğünün kaybolacağını iddia etti.
‘Diğer taraftan Amerika’da birçok akademisyen, senatör ve siyaset bilimci darbe destekçisi açıklamalar yaparak FETÖ’nün gerçekleştirdiği darbe kalkışmasını sahiplendi. Darbe kalkışması haberlerinin geldiği ilk saatlerden itibaren darbe sürecini ve son gelişmeleri tüm detayları ile paylaşan en
dikkat çekici kurum ise CIA’ye yakınlığı ile bilinen Stratfor düşünce kuruluşu oldu.
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‘Stratfor darbe haberleri basına yansıdıktan sonra Türkiye’de yaşananları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşırken, darbe kalkışmasından sonra ABD askeri kaynaklarına yakınlığı ile bilinen
haber sitesi MSNBC’ye dayandırarak attığı twitte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’dan sığınma
talebinde bulunduğu yalanını bile iddia etti.
‘Gördüğünüz gibi İngilizler de, Almanlar da, Amerikalılar da darbeye destek vermişler. Cumhurbaşkanımıza ve halkımıza olan düşmanlıklarını gizlemiyorlar. Biz de Cumhurbaşkanı’mıza olan
sevgimizi gizlemeyeceğiz.”228
Dış basın Türkiye’de yaşanan kanlı girişim karşısında çoğunlukla hoyrat bir tutum içerine girse
de içlerinde objektif davranıp, tanıklıklarını söylemekten çekinmeyenler de oldu. ABD’nin saygın
dergilerinden ‘The New Yorker’da “30 yıllık darbe” başlığıyla yayımlanan bir makalede, Fetullahçı
Terör Örgütü’nün iç yüzü ortaya koyulurken, elebaşı Fetullah Gülen ve taraftarlarının başta polis,
istihbarat, ordu ve yargı olmak üzere stratejik kurumlara nasıl yerleştiği ayrıntılarıyla anlatılıyor.
Türkiye’de 15 Temmuz’da düzenlenen kanlı darbe girişimi ve FETÖ’nün yapılanması üzerine Dexter Filkins tarafından kaleme alınan makalede, örgütün Türkiye’deki yapılanması ve üyelerinin elebaşı Gülen’e bağlılıklarına işaret ediliyor.
Filkins, FETÖ’nün devletin içine nasıl yerleştiğini geniş bir şekilde ele aldığı makalesinde, daha
önce Fetullah Gülen ve bazı üyelerle mülakat yaptığını da hatırlatıyor.
Gülen ile mülakat yapmak için ilk kez 2014’te örgütün New York’taki merkezine giderek röportaj
talebinde bulunduğunu belirten Filkins, bu talebin Gülen’in sağlık durumu nedeniyle reddedildiğini
fakat sonraki yıl örgütün kendisiyle irtibata geçerek mülakat için Gülen’in malikanesine çağırıldığını
söylüyor.
Filkins, Gülen’in, çok sayıda takipçisinin ‘önemli noktalarda’ olduğunu, “Hiçbir birey ya da sosyal
grup, tamamen politikadan uzak kalamaz. Çünkü verilen kararlar ve uygulamalar onların hayatlarına
etki eder.” dediğini belirtiyor.
Dexter Filkins, Gülen ile görüşmesini şöyle anlatıyor: “Birkaç dakika sonra, Gülen içeri girdi.
Siyah bir takım giymişti. Kafasını öne eğmişti. Ayaklarını sürüyerek yürüyordu. Küresel bir örgütün
liderinden daha çok sanki öğle uykusundan kalkmış bir emekliye benziyordu. Büyük bir kafası, geniş
bir burnu ve gözaltı torbaları vardı. Yüzündeki tek gösterişli şey bir tutam gri bıyıktı. Gülen, beni başını sallayarak selamladı. ABD’de 17 yıl geçirmiş olmasına rağmen, neredeyse hiç İngilizce konuşmadı.
Beni koridordan geçirerek kaldığı yeri gösterdi. İki küçük oda, yerde bir halı, bir somya, seccade, bir
masa, kitaplık ve yürüyüş bandı vardı.”
Gülen’in konuşmasını “Dolaylı ve anlaşılması zor” olarak nitelendiren Filkins, “Ona öncülüğünü
ettiği hareketin siyasetle ilgisi olup olmadığını sorduğumda, çok fazla yandaşının olduğunu söyledi.
Hiçbir vatandaşın ya da sosyal grubun politikanın dışında kalamayacağını çünkü siyasi kararlar ve eylemlerin onların hayatlarını etkilediğini ifade etti.” diye konuşuyor. Ankara ziyareti sırasında 2011’de
Orhan Gazi Ertekin adlı bir hakimle görüştüğünü ifade eden Filkins, Ertekin’in kendisine FETÖ’nün
yargıdaki yapılanmasına ilişkin tecrübelerini aktardığını da ifşa ediyor.
Ertekin’in FETÖ üyelerinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) nasıl yerleştirildiğini
anlattığını söyleyen Filkins, Ertekin’in kendisine “Gizli bir dil kullanıyorlardı. Gülenciler kimin seçileceğine karar verdi ve iş birliği yapmaya gerek duymadılar.” dediğini anlatıyor.
Filkins, uzun yıllar FETÖ’nün yapılanması içinde yer aldıktan ve önemli noktalara geldikten sonra
228 http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/sinan-burhan/bbc-stratfor-ve-guardian-darbeye-ne-diyor-15963.html
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örgütten ayrılan Keleş’in Gülen’i, kendisini mütevazi biri olarak tanıtmasına rağmen megaloman ve
tereddütsüz itaat isteyen biri olarak tanımladığını belirtiyor.
Makalede Filkins, örgüt içinde yapılan törenlerle ilgili olarak “Alpsoy, yüzlerce kez şahit olduğu olaylarda, odada toplanan bir grup erkeğin isteği dışında arkadaşlarından birini yere yatırdıktan
sonra ayakkabı ve çoraplarını çıkararak ayağını öpmeye başladıklarını söyledi.” ifadelerini kullanıyor.
Filkins yazısında, Alpsoy’un Gülen tarafından giyildiği iddia edilen bir ayakkabıyla ilgili aktardığı
anısında ise Gülen’in ayakkabısını giyen birinin törene katıldığını ve bu kişinin ayakkabısından bir
parça deri koparılarak saatlerce kaynatıldıktan sonra insanlar tarafından yenildiğini anlattığını kaydediyor.
FETÖ üyelerinin Gülen’den arta kalan yiyecekler için kavga ettiği belirtilen makalede, Keleş’in,
“Gülen tüm bu olaylardan haberdar ancak sadece gülerek karşılık veriyor.” sözlerine yer veriliyor.
Bazı eski Amerikalı yetkililerin beyanatlarına da yer verilen makalede, FETÖ üyelerinin (dar- be
teşebbüsünde) öncü rol alma olasılığının çok yüksek olduğu belirtilerek “Çünkü orduda onlardan
daha büyük ve birbirine bağlı bir grup bulunmuyordu.” değerlendirilmesinde bulunuluyor.
Makalesinde, 2008 ve 2011 yılları arasında ABD’nin Türkiye Büyükelçisi olan James Jeffrey’in
görüşlerine de yer veren Filkins, Jeffrey’in Türkiye’deki 15 Temmuz kanlı darbe girişimi hakkında
“Gülencilerin darbe teşebbüsüne kalkışacak güçteki tek grup olduğu” yorumunda bulunduğunu kaydediyor. Filkins, kendini Yarbay A.K. olarak tanıtan bir başka yetkilinin de “Gülen’in lider kadrosundan olduğunu düşündüğüm biri kişi aracılığıyla darbe teşebbüsünden bir hafta önce haberdardım.”
ifadelerine yer veriliyor. Filkins, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın kendisine, “Gülen hareketi büyük bir suç örgütü. Tahminlerimize göre, darbe teşebbüsüne katılan 11 binin üzerinde kişi
var. Gülen örgütüyle herhangi bir bağı olan, yargı, özel sektör, medya veya diğer alanlarda olanların
hepsinin peşine düşeceğiz.” dediğini belirtiyor.
Makalede FETÖ’nün elebaşı Gülen’in ABD’ye yerleşmesinde önemli rol oynayan ve Gülen’in ‘yeşil kart’ alması için destek veren CIA eski ajanı Graham Fuller’in de görüşlerine yer veriliyor. Fuller’in
CIA’den ayrıldıktan sonra siyasal İslam üzerine akademik çalışmalar yaparken Gülen’le tanıştığına
işaret eden Filkins, Fuller’in kendisine CIA ve Gülen arasında bir ilişkiden haberi olmadığını söylediğini aktarıyor. Filkins, Fuller’in Gülen hakkında Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) destek mektubu
kaleme aldığını belirttiğini ve “Tekrar yazarım” ifadelerini kullandığını da yazıyor.
Filkins, makalesinde, Amerikalı diplomat Stuart Smith tarafından 2005’te yazılan bir telgrafta,
3 üst düzey Türk polisinin Gülen’in ABD’de ikamet etmesini kolaylaştırılmasını istemek amacıyla
ABD’nin İstanbul’daki Konsolosluğunu ziyaret ettiğini ifade ediyor.
ABD’deki bazı yetkililerin gizli yazışmalarda Gülen’e ‘yeşil kart’ verilmesine karşı olmalarına rağmen Gülen’in başvurusunda başarılı olduğunu çünkü kısmen etkili dostlarının onu desteklemek için
mektuplar yazdığını kaydeden Filkins, eski CIA görevlisi George Fidas, ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi Morton Abramowitz ve muhtemelen en dikkat çekenin de eski CIA direktörü Graham Fuller’in
bu dostlar arasında olduğunu vurguluyor.229
Üç kentte ilk iddianameler
Başkentte açılan ilk FETÖ davası, adeta şehit Ömer Halisdemir’i bir kez daha onurlandırmak için
açılan bir davaymış duygusu uyandırıyor insanın içinde. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan,
Astsubay Ömer Halisdemir’in de şehit edildiği Gölbaşı’nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndaki
229 http://www.pressmedya.com/amerika/28195/fetonun-30-yillik-darbe-hazirligi-abd-medyasinda
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eylemlere ilişkin davanın iddianamesinde 18 sanık yer aldı. Bu davada sanık Mihrali Atmaca için 5
kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, diğer 17 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Sanıkların tamamı da “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye
teşebbüs” ve “Nitelikli kasten öldürme” iddialarıyla suçlanıyorlar. 18 sanığın tamamı hakkında ayrıca
silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan da 7,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.
Davada şehit Ömer Halisdemir’in eşi Hatice Halisdemir ile İsmail Oğuz ve Ayşe Şahin ‘müşteki’ olarak
yer aldı. Darbeci olarak suçlanan isimler ise şunlar:
‘Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahimYörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fati̇h Şahin, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun
Topbaş, Hasan Aksoy, HüseyinOğuz, İsmail ̇ Çınar, Mehmet Bilge ve Mihrali Atmaca.
Hazırlanan iddianamede yer alan şu değerlendirmeler de dikkat çekiyordu: “Darbe teşebbüsüne ilişkin soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY üyesi bir kısım asker ve kamu görevlilerinin ifadelerinden, darbe teşebbüsünün anılan terör örgütünün lideri Fetullah Gülen’in bilgisi ve talimatı ile
yapıldığı ve sivillerin katledilmesi, kamu görevlilerinin şehit edilmesi başta olmak üzere ortaya çıkan
maddi ve manevi zarardan, adı geçenin başında olduğu terör örgütünün sorumlu olduğu anlaşılmaktadır.”
İddianamede yapılan değerlendirmeden anlaşılıyor ki, darbeye teşebbüs eylemi kapsamında 15
Temmuz 2016’da Genelkurmay Başkanlığı’nı ele geçiren TSK’ye sızmış örgüt üyelerince sanki emir
komuta zinciri içerisinde gerçekleşiyormuş gibi sıkıyönetim emri, sıkıyönetim komutanları ve sıkıyönetim mahkemesi hakimlerinin isimlerinin bulunduğu direktifler saat 21.30 sıralarında Özel Kuvvetler Komutanlığı’na iletilmiş.
İddianamede sözde atama listesine göre, Tuğgeneral Semih Terzi’nin 1. Özel Kuvvet Tugay Komutanlığı’ndan Özel Kuvvetler Komutanlığı’na atandığının belirlendiği de kayıt altına alınıyor.
İddianameye göre Harekat Merkezi vardiya amiri Turgay Usanmaz, Nedim Şahin, Muzaffer Han
ve Şenol Soylu karargahta tam teçhizatlı ve silahlı olarak hazır bulunmuşlar ve eyleme katılmayan
askerlere silah doğrultarak onları da darbe teşebbüsüne ortak olmaya zorlamışlar.
Karargaha telefonla ulaşan Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Albay Ümit Bak’ı ikna etmek
için kendisini aramış, sıkıyönetim emirlerinin ve eklerinin geçersiz olduğunu bildirmiş ve darbecilerin
değil kendisinin emirlerini dinlemesini istemiş. Bak, gerçek komutanın emirlerini kabul etmeyerek,
‘Bizim komutanımız Terzi’ demiş.
Bak’ı ikna edemeyen Aksakallı, karargahta bulunan emir subayı Astsubay Ömer Halisdemir’i cep
telefonundan arıyor ve Terzi’nin, darbeye teşebbüs eyleminin içinde yer alan vatan haini olduğunu,
kesinlikle karargahın komutasını ona bırakmamasını ve bu işin sonunda şehadet olduğunu söyleyerek gerekirse Terzi’yi öldürmesi emrini veriyor.
İddianamede, Astsubay Ömer Halisdemir’in vatansever bir asker refleksiyle kendisine verilen
emri hiçbir şekilde sorgulamadan ‘emredersiniz komutanım’ karşılığını verdiği yer alıyor.
Semih Terzi’nin Silopi’den Diyarbakır’a, buradan da bir kısım tim personeliyle Ankara Etimesgut’taki Özel Hava Alay Komutanlığı’na indiği anlatılan iddianamede, 7 tim personelinin Özel Kuvvetler Komutanlığı’na gitmeyi kabul etmeyerek Etimesgut Havaalanı’nda kaldıkları belirtiliyor..
İddianamede anlatılanlara göre, Semih Terzi ve beraberindeki Ahmet Kara, Fatih Şahin, Furkan
Aslanbay, Mihrali Atmaca, İsmail Çınar, Halit Çelik, Gökay Engin, Mehmet Bilge, Harun Topbaş, Ahmet Muhammed Demirci, Cemal Güleç, Ali Güreli, Ali Solmaz, Erkan Kütükçü, Erhan Almaz, Cihat
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İbrahim Yörük, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz iki helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın VIP alanına inmişler. Önce diğerleri dışarı çıkarak Terzi’nin güvenliğini sağlamışlar. Sonra da o hain çıkmış
helikopterden. Terzi’yi komutanlıkta Albay Ümit Bak, Astsubay Turgay Usanmaz ve sivil kıyafetli Ali
Kapucu karşılamış.
İddianamede anlatılanlara göre, “Korgeneral Zekai Aksakallı’dan, Semih Terzi’nin darbeye teşebbüs eden hain olması nedeniyle kışlanın yönetiminin kendisine verilmemesi talimatını alan Astsubay Ömer Halisdemir, dikkat çekmeden Terzi’yi karşılayanların arasına karışmış, bu şekilde karargah
binasına doğru yürümeye başlamış. Karargah binasına çok kısa bir mesafe kala Semih Terzi’nin sağ
tarafından yaklaşan Halisdemir, vatansever bir asker davranışı ile beylik tabancasını çıkartarak Özel
Kuvvetler Komutanlığı’nın yönetimini darbecilere teslim etmemek için Tuğgeneral Semih Terzi’ye
yaklaşık 3-4 defa sağ tarafından ateş ederek, saat 02.16 sıralarında vurmuştur.”
Anlatıldığına göre Binbaşı Fatih Şahin, kaçmaya çalışan Astsubay Ömer Halisdemir’in arkasından
kısa mesafeden uzun namlulu silahı ile 11-12 el ateş ederek Halisdemir’i şehit ediyor. Ambulans
olay yerine geldiğinde, sağlık görevlileri Halisdemir’in nabzının çok hafif attığını ve durumunun ağır
olduğunu belirlediklerini söylüyorlar. Ne yazık ki sağlık görevlilerinin Halisdemir’e müdahale etmesine izin verilmiyor ve Mihrali Atmaca tarafından ambulansla beraber geri gönderiliyorlar. Darbeciler
içerisinde yer almayan ve o sırada karargahta bulunan Yüzbaşı Vural Volkan Bal gelerek Halisdemir’in
nabzını tekrar kontrol ediyor ve nabzın attığını görüyor. Darbeci Mihrali Atmaca, Bal’ı da oradan
uzaklaştırıyor ve beylik tabancasıyla Halisdemir’e iki el daha ateş ediyor.
Semih Terzi kaldırıldığı GATA’da hayatını kaybedince yanındakilerden bir bölümü saf değiştiriyor.
Mihrali Atmaca, Ahmet Muhammed Demirci ve İsmail Çınar darbecileri terk ederek Albay Ümit Bak’ı
teslim almaya çalışıyorlar. Çıkan silahlı çatışmada Bak’ın teslim alınmasına engel olmak isteyen Emir
Subayı Nedim Şahin vurularak etkisiz hale getiriliyor.
İddianamede, “Tutanak ve beyanlardan da anlaşılacağı üzere darbeci Semih Terzi’nin ve eşinin
darbe olayından ve atama listesinden en az bir hafta önce haberlerinin olduğu, bu nedenle Semih
Terzi’nin Ankara’ya bir an önce gelmek için bahaneler ürettiği, durumu bilen eşi Nazire’nin kendisine
yardımcı olmaya çalıştığı, olay günü de Özel Kuvvetler Komutanı olarak yer aldığı sözde atama listesine dayanarak Birliği devralmaya geldiği tespit edilmiştir”230 deniliyor.

İstanbul’da ilk iddianame
İstanbul’da kanlı kalkışmayla ilgili ilk iddianame, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 62 asker
hakkında hazırlanan iddianame oldu.
İddianamede, 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen Darbe kalkışmasının Yasa dışı Silahlı
FETÖ / PDY Terör Örgütü tarafından planlandığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içerisine sızan örgüt
yöneticileri ile örgüt üyeleri tarafından hayata geçirildiği belirtildi. İddianamede örgüt üyesi olup
olmadıkları bilinmeyen bir kısım askerin de kalkışmaya bilerek ve isteyerek iştirak ettiklerinin düşünüldüğü anlatıldı.
FETÖ’nün yaklaşık yarım asırdır Türkiye’nin sosyo-politik gündeminde sözde dini referanslar
üzerinden kendisine toplumsal, kamusal bir varlık ve meşruiyet zemini inşa eden, sosyolojik bünyesi itibariyle dayanışma içerisinde hareket eden bir terör örgütü olarak nitelendiği iddianamede,
“ FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü son dönemlerde deşifre olması üzerine mensuplarını yeni ihdas
230 http://aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/halisdemiri-sehit-edenler-agirlastirilmis-muebbetle-yargilanacak/696931
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edilen kadrolara yerleştirmek bir yana, mevcut kadroları korumakta zorlanmıştır” ifadelerine yer
veriliyor.
Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz girişimi, “FETÖ’nün T.C. Hükümetini
ortadan kaldırmaya yönelik son hamlesi” olarak tanımlandı.
İddianamede, “Devletin tüm kurumlarına yerleştirdiği örgüt üyeleri ile devlet teşkilatını kendisine hizmet eder hale getiren ve adeta devlet içinde ayrı bir devlet yapısı oluşturan örgüt, devletin
etkin mücadele kararı almasından sonra tasfiye sürecine girmiş, ekonomik, siyasi yönden hızla zayıflamış, 15/07/2016 tarihinde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülkenin muhtelif yerlerinde, Türk
Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yuvalanan üyeleri ve yöneticileri aracılığıyla son bir hamle yaparak T.C.
Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmiştir.” ifadelerine yer verildi.
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe kalkışması esnasında İstanbul ilinde
öncelikle hava limanları, köprüler, TRT binası, Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlükleri, Belediye Binası,
AK Parti İl Teşkilat Binası, medya kuruluşlarına ait binalar gibi stratejik öneme sahip kurum ve kuruluşları hedef aldığı da iddianamede vurgulanıyor.
İddianamede, darbe girişimi gecesinin başladığı ve bittiği ana kadar yaşanan olaylar anlatılıyor.
Ankara ve İstanbul’da saat saat yapılan girişimin detayları iddianamede şöyle yer alıyor: “15 Temmuz 2016 günü gece 22.00 – 23.00 saatleri arasında sosyal medyada ‘Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
içerisindeki bir grubun darbe girişiminde bulunduğu, bu bağlamda İstanbul ilinde Boğaziçi ve Fatih
Sultan Mehmet Köprülerinin asker kişiler tarafından geçişe kapatıldığı, İstanbul ve Ankara illerinde
savaş uçaklarının alçaktan uçuş yapmaya başladıkları, Ankara ilinde bulunan Genelkurmay Başkanlığı
Karargah binası çevresinde silah sesleri duyulduğu, İstanbul Atatürk Havalimanı’nın tanklarla gelen
askerler tarafından ele geçirildiği, bir grup asker kişinin zırhlı araçlarla Sabiha Gökçen Havalimanı’na
doğru ilerledikleri’ yolunda bir takım haberlerin yayıldığı görülmüş ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca
soruşturma başlatılmıştır.”
Aynı gece İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılarak darbe girişimine katılan tüm asker şahısların yakalanarak gözaltına alınmaları ve mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazır edilmelerinin istenildiği vurgulanan iddianamede, soruşturma için yazılan bu yazının gece saat 01.30
sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü’ne faks yolu ile iletildiği belirtiliyor.
15 Temmuz 2016 tarihindeki kalkışma esnasında yurt genelinde meydana gelen olaylara da iddianamede kısaca yer verilerek aynı gece saat 22.05 sıralarında Ankara’da savaş uçaklarının alçak
uçuş yapmaya başladığı, bazı helikopterlerin havalanıp bazı kamu binalarına saldırı gerçekleştirdiği,
savaş uçakları ve helikopterlerden kamu binalarına ateş açıldığına vurgu yapılıyor.
Ankara’daki saldırıların ardından İstanbul’daki hareketliliğin başladığı anların da yer aldığı iddianamede, Bir grup askerin Boğaz Köprüsü’nü tek yönlü olarak trafiğe kapattığı, saat 22.10 sıralarında
Türkiye genelinde birçok kamu binası önünde asker ve polisin karşı karşıya gelmeye başladığı, Ankara’da MİT binası ve Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’na helikopterden ateş açıldığı, saat 22.35 sıralarında Atatürk Havalimanı’na askerlerin tankla geldikleri ve kontrol kulesine girdikleri, saat 23.10
sıralarında Başbakan Binali Yıldırım’ın olayları “Kalkışma” olarak niteleyen açıklama yaptığı, Türk Ordusu içerisindeki bir grubun darbe girişiminde bulunduğunu duyurduğu, Meclis’te grubu bulunan
tüm partilerin darbe girişimini kınadıkları anlatılıyor.
İddianamede gece saat 23.25 sıralarında Facebook ve Twitter başta olmak üzere sosyal medyaya erişimin engellendiği ve erişim engelinin kısa bir süre sonra kaldırıldığı hatırlatılarak, “Saat 23.45
sıralarında Darbe girişimi yapan grubun TSK’nin akredite gazetecilerle iletişim için kullandığı e-posta
hesabından ‘Kontrolün tam olarak ele alındığına’ dair mesaj gönderdiği, saat 23.50 sıralarında TRT
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merkezi başta olmak üzere Ankara’nın dört bir yanından güçlü patlama sesleri geldiği, darbe girişimine tepki gösteren vatandaşların sokaklara dökülmeye başladığı, 16 Temmuz 2016 günü saat
00.15 sıralarında darbe girişiminde bulunan asker kişilerin TRT binasını basarak bir spikere açıklama
okuttukları” kaydediliyor.
TRT spikerine okutulan Yurtta Sulh Konseyi’nin metnine yer verilen iddianamede, Milli Savunma
Bakanı’nın bildiriyi “Korsan bildiri” olarak nitelendiren bir açıklama yaptığı ve saat 00.37 sıralarında
Cumhurbaşkanı’nın FaceTime üzerinden CNN Türk kanalına demeç verdiği, darbe girişimini “Silahlı
güçler içerisindeki küçük bir azınlığın kalkışması” olarak nitelendirdiği, vatandaşlardan hükümete
destek için sokağa çıkmalarını istediği hatırlatılıyor.231
İstanbul 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen bir başka iddianamede ise FETÖ‘nün
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 21 polis hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet, 8 polis hakkında ise “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.
FETÖ’yle ilgili olarak hazırlanan iddianamenin bir örneği de “Fetullah Gülen hakkında gereğinin
yapılması” talebiyle ana soruşturma dosyasına gönderildi.
İddianamenin kapsamı yapılan soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldığını gösteriyor.
Şüpheli polislerden Muhammet Işık’ın evinde arama yapılıyor. Ele geçirilen bir cep telefonunda
“Eagle” isimli haberleşme programı bulunuyor. Bu program FETÖ’cülerin Bylock programı deşifre
olduktan sonra geliştirdikleri alternatif program olarak biliniyor. Bu telefonda bulunan notta şunlar
var: “ABD’den haber; Erdoğan‘a darbe yapılacak.” Bu notun altında da 15 Temmuz 2016 gününe ait
takvim yaprağının kayıtlı olduğu tespit ediliyor. Bir başka şüpheli polis İshak Erol ise, WhatsApp grubundan asker fotoğrafı paylaşarak “Bunların anlamını biliyor musunuz, yarın kamuflajları hazırlayın,
yarın asker oluyoruz.” diye mesaj atmış. İddianamede şüpheli Eyüp Şahin’in telefonunda ise, FETÖ
yöneticileri tarafından gönderildiği tahmin edilen mesaj bulunmuş: “Herkes arkadaşlarını yönlendirsin ve askerlerin müdahalesine yardımcı olunmasını temin etsin. Direnmesinler, direnen emniyet
güçlerine engel olsunlar. Özellikle Özel Harekât ve Çevik’tekiler askere teslimiyet gösterin. Emniyetten gelen emirleri de yerine getirmeyin. Ankara‘da muvazzaf ve emekli olan kim varsa silahını alıp
genkur. egm. ankara emniyet, kom. tem ve yıldızın önüne giderek direnen herkesi indirsin. Bu konuda askere yardımcı olsun, kimse evinde durmasın, duran vebaldedir..” Başka bir mesajda ise “Abiler
emniyetten gelen emirleri yerine getirmemeliler.” diye yazıldığı görülüyor.
FETÖ’cülerin birbirlerini darbeye teşvik eden mesajları, darbe tersine döndükten sonra başka
bir mecrada gelişiyor. İddianamede yer verilen 16 Temmuz 2016 günü 05.20’de “bölge imamları”
kaydıyla gönderilen mesajda tam bir panik havası ve takiye tavsiyesi yer alıyor: “Çok acil duyuru.
Durum kötü. Tüm hizmet mensupları darbeyi şiddetle kınayan açıklama yapsın. Meydanlara inip
kendisini kamufle etsin, seçilmiş irade falan desinler, ama asla Hoca Efendinin adı geçmesin.”
Darbe girişimi gecesi Özel Harekât Müdürü, 22.30 sıralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı korumak üzere Huber Köşkü’ne, Özel Harekât Timi’nin sevk edilmesini istemiş. İddianamede yer alan
bilgilere göre Havacılık Şube Müdürü Mehmet Kurt, şüpheli polis Ender Küçükağ ve Pilot Mehmet
Barış Aktaş’ı helikopterle Özel Harekât Timi’ni Huber Köşkü’ne götürmek üzere görevlendirmiş, ancak şüpheliler onun bu emrini yerine getirmemişler.
İddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde kadrolu pilotlar Tolga G., ve Ender K., ile sözleşmeli Pilot Mehmet Barış A.’nın darbe girişimi sırasında görev yerlerinde bulundukları ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ı korumak için Özel Harekat Timi’ni Huber Köşkü’ne götürmek
231 http://www.iha.com.tr/haber-15-temmuz-darbe-girisimi-gecesi-yasananlar-dakika-dakika-iddianamede-605465/
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için verilen emirleri uygulamadıkları belirtiliyor. Şüpheli pilotlar darbe girişimi esnasında helikopteri
kaldırmak için yazılı emir istemişler. Savcılık iddianamesinde şüpheli Ender K.’nin, “Ben yazılı emir
isterim, yazılı emir olmadan hiçbir şekilde kalkmam, zaten şu an bir darbe söz konusu bununla ilgili
kimden talimat alacağımı ben bilmem.” dediği belirtiliyor. Yetkili amirin talimatında ısrar etmesi üzerine Ender K. bu kez, “Ben gene de kalkmıyorum, konunun sonucunu görmem lazım. O helikopteri
kaldırıp Özel Harekatçıları oraya götürürsem bu darbeciler bizi asar, ben darbenin tarafı olamam.”
diyor. Şüpheliler bu tavırlarıyla, yasal kamu hiyerarşisini değil, açıkça silahlı terör örgütünün emir ve
değerlendirmelerini esas alacaklarını ortaya koyuyorlar.232
Büyük kısmı ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen iddianamedeki şüphelilerden 21 polis hakkında “Darbeye teşebbüs” suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 8 polis hakkında ise
“Terör örgütü üyeliği” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılıyor.

İzmir’de darbe girişimiyle ilgili ilk iddianame
Askeri darbenin önemli ayaklarından biri olan ve “lojistik üs” olarak kullanıldığı belirtilen İzmir‘de
801 şüpheli hakkında soruşturma yapıldı. Savcı Karakaya’nın tanık ve şüpheli ifadelerini almasının
ardından, 267 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. 53 şüphelinin dosyaları ayrılırken, 481 şüpheli
hakkında ise ek kovuşturmaya gerek olmadığına yer verilen iddianamede, Fetullah Gülen’in “birinci”
şüpheli ve “örgütün elebaşı” olarak aralarında bulunduğu zanlılara “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya
veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlarından dava açılması istendi.
İddianamede adları yer alan şüphelilerden bazıları şunlardı: Darbenin İzmir Sıkıyönetim Komutanı olduğu belirlenen Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57’nci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral
Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı
Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet
Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim
Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman
Manka, Amfibi Okullar Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, Ege Ordusu Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Eser, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş, Gaziemir Hava
Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez ve Astsubay Zekeriya Kuzu.
İddianamede yer alan bilgilere göre “Kuzgun” kod adlı gizli tanığın ifadesinden, Adil Öksüz’ün
darbe planlarını Fetullah Gülen’e götürerek onayını alacağını açıkça belirttiği, planın Öksüz tarafından 12 Temmuz Salı günü ABD’ye götürülerek Gülen’in onayından sonra darbe planının devreye
sokulduğu öğreniliyor. Adil Öksüz’ün yine başka bir konuşmasında: ‘Arkadaşlar biraz önce içerideki
odada büyüğümüzle görüştüm. Sizlere selamı var’ dediğini anlatan gizli tanık, “Adil Öksüz’ün bu
konuşmasında büyüğümüz diye bahsetmiş olduğu kişi Fetullah Gülen’di. Başka bir konuşmasında ise
yine Adil Öksüz’ün, ‘Arkadaşlar ben cumartesi veya pazar İstanbul‘da olacağım, oradan yurt dışına
uçacağım, bir aksilik olmazsa salı günü büyüğümüzle görüşüp çarşamba veya perşembe döneceğim.’
dedi. Orada bulunan herkes büyüğümüz sözünden kastedilenin Fetullah Gülen olduğunu biliyordu.
Öksüz, 12 Temmuz Salı günü Amerika’ya darbe planlarını götürüp Fetullah Gülen’e sundu ve onun
onayı ile planları devreye soktu.” diye konuşuyor. Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya, tarafından
üç aylık çalışmanın ardından, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianame, 2016/203 esas sayısı
ile kabul edilerek şüpheliler hakkında dava açıldı.233
232 http://www.hurriyet.com.tr/fetoculerin-darbe-gecesi-mesaji-direnen-herkes-indirilsin-40257913
233 http://www.hurriyet.com.tr/izmirde-darbe-girisimi-iddianamesi-kabul-edild-40258387

TANIKLIKLAR, İHANETLER, İTİRAFLAR, PİŞMANLIKLAR
Darbe sonrasının yol işaretlerine dair ilk geniş açıklamalar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın tarafından yapılıyordu. Kalın, sözcü olarak yaptığı açıklamalarda devletin yeniden yapılanması
ve girilen yeni dönemin ipuçlarını veriyordu.
Kalın, darbe girişiminin yaklaşık 5-6 saat önceye alındığını söylüyor ve “O sırada da herkes imkanı ölçüsünde, seferber olarak harekete geçti” diyerek milletin darbeye karşı duruşundan övgüyle
bahsediyordu. TSK’nin Savunma Bakanlığı’na bağlanması konusunun, konuşulan konulardan biri olduğunu anlatan Kalın böylece yeni yol haritasının kodlarını da açıklıyordu.
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü gündemde konuşulan olağanüstü hal konusunda da açıklamalar yaparak halkın tedirginliğini gidermede önemli katkılar sunmayı da ihmal etmiyor: “Bu bir sıkı yönetim
değil. Biz bir darbeyi durdurduk, bir askeri yönetimin kurulması söz konusu değildir. Seyahat, ifade,
toplanma, gösteri özgürlüğü normal akışında devam edecek. O kadar abuk sabuk iddia var ki, banka
hareketleri durdurulacakmış falan bunlara kimse itibar etmesin. Sokaklardaki demokrasi şöleni devam edecek. Neden buna ihtiyaç duyuldu? Savaş gibi durumlarda bir ülke bu belayı defetmek için...
Darbe sonrası atılması gereken adımlar var. Bir başka darbe girişimi, kamikaze hareketine karşılık
atılması gereken adımlar vardı.”
Kalın, tehlikenin devam ettiğine de vurgu yapıyordu: “Bunlardan her şey beklenir. Asker üniformalı teröristlerden her şey beklenir. Zihnen, ahlaken sapık bu adamlardan her şey beklenir. Açıklamalarında ifadelerinde gördünüz. Ta 89’da kendisine verilen sorularla alındığını, 25 yıldır bugüne
hazırlandığını, verilen emirleri uyguladığını, ses dinleme cihazlarını kimlere verdiğini...
Büyük bir darbe yediler. Bu FETÖ mensubu ister askeriye, emniyette, yargıda neredeyseler
bununla ilgili zaten süreç vardı. Önemli kilit adamları yurtdışına kaçtılar. Şimdi son çare olarak bu
darbeyi gündeme soktular, uyguladılar. Hamd olsun milletimiz büyük bir demokrasi, cesaret örneği
göstererek demokrasisine sahip çıktı.”
Sözcü Kalın’ın o gün yaptığı diğer açıklamalar da şöyleydi: “Elinde hiçbir şey olmayan insanların
üzerine helikopterle bomba yağdırdılar. Komutanları rehin alınmaya başlanmış, sabah 6-7 sularında
Cumhurbaşkanı Külliyesi’nin önündeki vatandaşlara bomba attılar. Orada mesela caminin önünde,
sabah 6 sularında orada gezen sivil insanları bombaladılar. Orada şehidimiz var. Gözü dönmüş bu
insanlardan her şey beklenir. Biz bütün tedbirleri aldık. Birinci kapıya önce iki tane tank geliyor. Girmeye çalışıyorlar, koruma ve vatandaşlar püskürtüyor. Tanklar durmuyorlar. Karşı taraftan 4 manga
askerle geliyorlar. Artık ellerinde tüfeklerle orayı esir alacaklar. Aynı şekilde vatandaşlar, bizim polis,
koruma bir kısmını derdest ediyorlar, diğerleri de kaçıyor. PKK’ye yapmadıklarını, bizim vatandaşlarımıza yaptı bu alçaklar. OHAL 3 ay yeterli olursa devam edilir, olmazsa Meclis bunu 3 ay daha
uzatabilir. Fransa da bunu yaptı. Paris saldırısı oldu, 6 ay OHAL ilan ettiler, hükümet 3 aylık getirmiş,
parlamento 6 ay dedi. Paris saldırısı iğrenç bir terör saldırısıydı. OHAL ilan ettiler. Hiç kimse Fransa’da
ekonomi çökecek, insan hakları sözleşmesi demedi. Belçika’da da OHAL ilan ettiler. Kimse Belçika’ya
söyleyemediğini Türkiye’ye söylemesin. Ama bu darbecilerin kazınması için devlet ne gerekiyorsa
onu yapacak. Fakat’la başlayan cümleler, hukuk kuralları içinde hareket etmeli gibi ifadeler… Hukuka
karşı hareket ettiğimizi kim söylüyor? Bu millet şu anda bunun hesabının görülmesini istiyor. Hukuk
dışı bir şey söz konusu değil.”
Kalın, kanlı girişim karşısında Batı’nın büründüğü sessizliği de eleştiriyordu: “Son yıllarda Batı
medyasında, Türkiye’nin attığı her adımı karalayan bir trend var. Diktatörlük, otoriterlik vesaire...
ABD’de bir saldırı oluyor, polis vatandaşı öldürüyor, kimseden ses çıkmıyor. Hamd olsun polisimiz
böyle bir şey yapmıyor. Ama kamu düzenine dönük bir şey yapıldığında... Ferguson’da da yaptılar,
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OHAL ilan ettiler. Başka yerlerde de ilan ederler. Bunlara kamu düzeninin korunması olarak bakılırken, bizde söz konusu olduğunda işte özgürlükleri ortadan kaldıracaklar gibi yorumlar yapılıyor. Bu
açıkça çifte standarttır.
Çok sayıda gözaltı olmasına yönelik eleştirileri de cevaplayan Kalın, “Sayılar meselesine gelince,
17-25 Aralık’tan beri zaten yürüyen bir süreç var. Bunun bir kısmı uyuyan hücre, bir kısmı destekçileri... Şimdi elimizdeki bilgiler belgeler çerçevesinde harekete geçildi. Burada hukuksuz bir askıya
alma, gözaltı söz konusu değil. Zaten bir yargı süreci var. Bu gözaltına alınanlar cezası yoksa aklanır,
varsa da cezalandırılır.” diyordu.
Alınacak yeni önlemler meselesi de vardı sözcünün açıklamalarında: “Kapsamlı güvenlik tedbirleri yeniden gözden geçiriliyor ve bunlar uygulanmaya başlandı. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de var, Meclis’te de var... Cumhurbaşkanı’mızın korunması çok önemli burada. Hamdolsun
onunla ilgili arkadaşlarımız da gerekli tüm tedbirleri aldılar, almaya da devam ediyorlar. Muhafız
alayı konusunu elbette güvenlik açısından bir daha değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı’mızın bazı
düşünceleri olabilir bu konuyla ilgili. Onlar olgunlaştığı zaman zaten karar haline gelir ve paylaşırız.”
Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Savunma Bakanlığı’na bağlanması konusunun konuşulan konulardan biri olduğunu belirterek şunları söylüyordu: “Bir kere TSK’nin içine sızmış FETÖ mensuplarıyla
TSK’yi birbirinden net bir şekilde ayırmamız lazım. Elbette ordunun içine çöreklenmiş, sızmış bu
grubun alçaklığı ve vatana ihaneti ortada. Bunların işledikleri cürümler, katliamlar ortada. Ama bunu
Türk Ordusu’nun tamamına mal etmek çok yanlış olur. Türk ordusu içerisinde bu vatana bağlı özveri
ile görev yapan on binler, yüz binler var. Onları bunlardan net bir şekilde ayırmamız lazım. Netice
itibari ile bu ordu bizim ordumuz. Ve bu orduya sahip çıkmak da bizim görevimiz. Eminim, biliyorum,
komutanlar da bu yaşananlardan çok üzgün ve rahatsızlar. Bu konuyla ilgili idari, fikri, ne gerekiyorsa
şu anda başlatıldı, sonuna kadar da inşallah gidilecek.”234
Kanlı darbe girişiminden günler sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı’da (İstanbul) bir Millet Mitingi düzenleneceğini açıkladı. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu mitinge katılmayacağını açıklarken, MHP lideri Devlet Bahçeli miting alanında olacaklarını duyurdu. Toplumun
bütün kesimleri bu mitinge büyük önem atfediyordu. Tam o günlerde Sözcü İbrahim Kalın, toplumsal
mutabakatın önemine vurgu yaparak, ana muhalefet liderinin de bu mitinge katılmasını isteyen bir
makale daha yazdı. Sabah gazetesine yazdığı makalede şunları söylüyordu:
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi yaptığı darbe girişimi, Türkiye tarihine
kara bir leke olarak geçti. Ancak halkın tüm kesimlerinin cesur direnişi ve fedakârlığı ile o kara gece,
aydınlık bir sabaha dönüştü. Şimdi artık, bu menfur girişimin ardından toplumda ve siyasette, demokrasimizin yapısal gücü açısından önemli bir mutabakat doğuyor. Ve bu mutabakat, demokrasimizi, özgürlüklerimizi ve hukuk devletini, bundan böyle olası tüm iç ve dış tehditlere karşı koruma
noktasında bir zemine oturuyor. Liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramları devletin temel ilkeleri olarak yeniden sahipleniliyor.
15 Temmuz gecesi farklı sosyal sınıflara ve siyasi görüşlere mensup milyonlarca vatandaş, Fetullahçı darbeyi püskürtmek için sokaklara çıktı. Siyasi partilerin tümü ilkeli bir duruş sergiledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan darbe girişimi ve sonrasındaki süreci değerlendirmek için muhalefet
liderleri Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Sn. Devlet Bahçeli ile 25 Temmuz’da bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kılıçdaroğlu 26 Temmuz’da, darbenin elebaşı Gülen’in (ABD tarafından) Türkiye‘ye iade edilmesi gerektiğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Bahçeli
ve diğer liderler de aynı talebi tekrarladı. Gülen’in iadesine yönelik talep Türk halkının, siyasi partile234 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1270033-cumhurbaskanligi-sozcusu-ibrahim-kalin-darbe-girisiminde-yasananlari-anlatti
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rin ve farklı siyasi görüşten STK’lerin büyük çoğunluğu tarafından destekleniyor.
ABD ile Avrupa’nın bu uzlaşma zeminini göz ardı edip dikkate almaması büyük bir hata olur. Türkiye‘de pek çok kişi ABD’nin, Amerikan hukuk sistemini kendi lehine suistimal etmesine izin vererek
Gülen’i koruduğunu düşünüyor. Bizler, ABD hükümetinin Gülen’in iadesi konusunda Türkiye’yle iş
birliği yapacağına inanıyoruz. Gülen, Türkiye’nin ulusal güvenliği için bir tehdit, ABD için de tehlikeli
bir suçludur. ABD’de Gülen’in açtığı okullar, karıştığı vize usulsüzlükleri ve para aklama konularında
hâlihazırda çeşitli soruşturmalar yürütülüyor. Gülen’in Amerikan sistemini kullanmasına izin verilirse, Türkiye toplumunda var olan, ABD’nin FETÖ’yü desteklediği algısı derinleşecektir. İşte kanıtlar:
ABD, Gülen’in iadesi için kanıt istiyor. Şimdi biz de 15 Temmuz sonrasında tutuklanan Fetul- lahçı darbecilerin verdiği ifadelerden bazı örneklere bakalım:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar savcılara verdiği ifadede, kendisini rehin alan askerler arasında bulunan Tuğgeneral Hakan Evrim’in, darbe hakkındaki fikrini değiştirmesi umuduyla
kendisine Gülen’le telefonda görüştürmeyi teklif ettiğini söyledi.
Orgeneral Akar’ın yaveri Yarbay Levent Türkkan savcılık ifadesinde, Fetullah Gülen Örgütü üyesi
olduğunu söyledi. Türkkan bir ‘abi’den (FETÖ içindeki amiri) emir aldığını itiraf etti. Darbeden 14
Temmuz 2016 günü haberdar olduğunu belirten Türkkan, “Örgüt içinde mutlak bir gizlilik ve ketumiyet vardı.” dedi.
İstanbul’da konuşlu 2’nci Zırhlı Tugay’ın Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, tankları ve askerleri Boğaz Köprülerine neden gönderdiğini açıklarken, “Bu vakte kadar emir gereğini yerine getirmek
için yetiştirilmiş olduğumdan, emrin gereğini yerine getirmeye çalıştım. Doğru olduğuna inandığım
bir emri uyguladım.” dedi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Uzmanı Kemal Işıklı, FETÖ hiyerarşisinde
‘abi’ konumunda bulunduğunu ve darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’te kaldığı
oteli basan Özel Kuvvetlere mensup askerlerin imamı olduğunu söyledi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Erhan Karlıdağ yetkililere, “Darbe girişimini FETÖ organize etti. Devletin elinde FETÖ üyelerine ilişkin 3 bin kişilik bir liste olduğunu
ve listedeki askerlerin ağustosta toplanacak Yüksek Askeri Şura’da ordudan atılacağını öğrenmiştik.”
dedi.
Darbe girişimi esnasında Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile birlikte sekiz generali rehin
almak için bir düğünü basan Astsubay Oğuz Aksal, baskını kendisi gibi astsubay olan FETÖ üyesi Yılmaz Bahar’ın emriyle gerçekleştirdiğini itiraf etti.
Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Gürsel Aktepe, darbenin Gülen’in talimatı olmadan gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu söyledi. Aktepe savcılık ifadesinde, “Telefonlara, bir mesajlaşma
uygulaması olan Tango üzerinden mesajlar geldi. Mesajda, ‘Darbe oldu herkes destek için çıksın,
daha önce çalıştığı yerin yakınına gitsin, General Mehmet ile irtibata geçsin.’ Yazıyordu.” dedi.
Avrupalılar ile Amerikalıların çoğunun, 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların boyutunu, ciddiyetini ve halkın Fetullahçı darbeye nasıl kahramanca direndiğini anlayamadığı görülüyor. AB yetkilileri
Türkiye’yi FETÖ’ye karşı mücadelesinde desteklemek yerine, Türkiye’ye demokrasi ve hukuk devleti
konularında bolca nasihat veriyor. Üstelik bazı yetkililer işi, sanki darbe kalkışmasını biz yapmışız gibi
bizi suçlamaya kadar vardırıyor.
Türkiye’nin Batılı müttefiklerinin, çok sayıda masum sivili kaybettiğimiz ve demokrasimize yönelik büyük bir tehdidi savuşturduğumuz halde darbe girişiminin ciddiyetini hafife aldığına dair yaygın
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bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı var. Batılı ülkeler darbeyi kınasalar da, darbeciler hakkında tek kelime
etmiyor. AB üyesi ülkelerden hiçbir devlet başkanı, bakan veya üst düzey bir yetkilinin 15 Temmuz
sonrasında Türkiye’yi ziyaret etmemiş olması utanç verici. Bunun iki tane istisnası var: Ankara’yı 21
Temmuz’da ziyaret eden İngiltere’nin Avrupa ve ABD Bakanı Alan Duncan ve 3 Ağustos’ta Ankara’ya
gelen Avrupa Konseyi Genel Sekreteti Thorbjorn Jagland.
Fetullahçıların Türk Devleti’ne sızması büyük tahribata ve istikrarsızlığa yol açarak 15 Temmuz
kalkışmasıyla sonuçlandı. Fetullahçılar kendilerini korumak için Avrupa ve ABD’nin hukuk sistemini
PKK gibi suistimal ediyor. Artık buna bir son verilmeli. Darbeyi püskürten ve demokrasi için kanını
döken insanlarımız adalet ve etkili önlemler bekliyor.
Fetullahçıların devlet kurumlarından uzaklaştırılması, bazı açılardan Doğu ve Batı Almanya’nın
1990’daki “Einigungsvertrag” (Birleşme Anlaşması) ile birleşmesi sırasında yaşananlarla mukayese
edilebilir. Bu anlaşma uyarınca 500 bine (bu rakamın daha fazla olduğunu söyleyenler de var) yakın
Doğu Alman devlet memuru görevlerinden uzaklaştırılıp açığa alındı. Altı aylık bir sürenin ardından
bu memurların çoğu memuriyetten atıldı. Birleşmenin hemen sonrasında, 88 bin kişilik Doğu Alman ordusunun bütün generalleri ve amiralleri görevlerinden uzaklaştırıldı. Sadece az sayıda düşük
rütbeli asker, yeni Alman ordusuna alındı. Devlet memurları ile askerlere ilaveten çok sayıda akademisyen, öğretmen, diplomat ve gazeteci de Doğu Almanya’daki eski rejimle bağlantılı oldukları suçlamasıyla Alman Devleti tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı. Alman makamları bu sert önlemleri,
Birleşik Almanya’ya yumuşak bir geçişi sağlamak için aldı. Ana kaygıları, Birleşik Almanya’nın ulusal
güvenliği idi.
Kanlı bir darbe girişimini daha yeni bastıran Türkiye, halen bu kalkışmanın derin tahribatını gidermeye çalışıyor. Türkiye demokrasisini gerçekten önemseyenlerin, ülkenin muhtemel darbecilere
ve FETÖ mensuplarına karşı mücadelesini desteklemesi gerekir.
15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ’nün bu kalkışmadaki rolü konusunda oluşan ulusal mutabakat zemini, Türkiye demokrasisi için bir güç ve direnç kaynağıdır. Hükümet, ileride başka bir darbe
girişimi olmaması için muhalefet partileriyle istişare ederek yapısal reformlar uyguluyor. Bu önlemler Türkiye’de liyakati, şeffaflığı ve hesap verme sorumluluğunu, yeniden demokrasinin ve hükümet
idaresinin temel öğeleri haline getirecek. 15 Temmuz darbe girişiminin benzeri suçların tekrar işlenmemesi için devlete ve orduya olan güvenin tesis edilmesinin yolu da buradan geçiyor.
Bu mutabakatın bir tezahürü olarak MHP lideri Sayın Bahçeli’nin 7 Ağustos’ta Yenikapı’da yapılacak olan Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne katılacak olması takdire şayan ve sevindirici bir durumdur. Umarız CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu da yeni bir karar alarak mitinge katılır ve Türkiye’nin yeni
toplumsal ve siyasal mutabakatının daha da güçlenmesine katkı sağlar.235
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, New York Times‘a yazdığı makalede de Cumhurbaşkanlığı adına, bu kanlı girişimin yurt dışında doğru anlaşılmasına katkı sunmak istiyordu. Kalın, bu
makalesinde ABD‘nin, 15 Temmuz gecesinde yaşanan kanlı darbe girişiminin ardındaki isim olan
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) lideri Fetullah Gülen‘i iade etmesi gerektiğini belirtiyordu.
Makalesinde 15 Temmuz gecesi Ankara ve İstanbul‘da yaşanan olayları hatırlatan Kalın, uçak ve
helikopterlerden atılan bombaların, tankların insanların üzerlerinden geçmesi ve keskin nişancıların
saldırıları sonucu 240’tan fazla sivil veya güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini hatırlatıyordu.
Girişimin başarısızlıkla neticelenmesinin ardından hükümetin, sivil ve askeri liderlerin önerileriyle, darbe teşebbüsünün arkasındaki sorumluların adalet önüne çıkarılması için 3 aylık olağanüstü
235 http://www.sabah.com.tr/yazarlar/ibrahim kalin/2016/08/04/darbe-girisimi-sonrasi-yeni-toplumsal-siyasal-mutabakat#
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hal ilan ettiğini belirten Kalın, bugüne kadar da çok sayıda ordu ve yargıdaki kişinin darbeyle bağlantıları nedeniyle tutuklandığını ve açığa alındığını yazdı. “Onların görevlerinden uzaklaştırılması,
Türk hükümetini daha güçlü ve şeffaf yapıyor.” ifadesini kullanan Kalın, darbe girişiminin oyun olduğu iddialarına da tepki gösterdi. Kalın, makalesinde şu ifadelere yer verdi: “Darbe teşebbüsünün
bir tiyatro olduğunu savunmak, 11 Eylül saldırılarının ABD tarafından yapıldığı iddiası kadar gülünç.
Darbe planlayıcılarının ifadeleri ve kendilerinden elde edilen deliller, darbe girişiminin lideri olarak
Fetullah Gülen‘i işaret ediyor.”
Makalesinde Gülencilerin 1980’lerden beri barışçıl eğitim gönüllüleri gibi davrandıklarına ancak
onların her zaman karanlık bir tarafları olduğuna vurgu yapan Kalın, şöyle devam ediyordu: “Gülenciler, Türk adalet sistemine ve güvenlik güçlerine gizlice sızarak sistemi kendi çıkarları için manipüle
etti. Onlar ayrıca kendilerine karşı çıkanları karalamak için asılsız deliller üretti, yasa dışı dinleme
faaliyetlerine girişti ve hükümetin belgelerini sızdırdı.”
Kalın, yazdığı makalede ABD’nin FETÖ elebaşı Gülen’i iade etmesi gerektiğini vurgulayarak şunları belirtiyordu: “ABD, mevcut olan anlaşmamız çerçevesinde Türk vatandaşı olan Fetullah Gülen’i
Türkiye‘ye iade etmelidir. Türkiye zaten birçok yasal belgeyi ABD’li yetkililere verdi ve daha fazla
doküman toplandıkça da gönderecek. ABD, bu adamın ABD yasalarını sömürerek, Türkiye’de adil ve
yasalara uygun bir şekilde hesap vermekten kaçmasına müsaade etmemeli.”236
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, aynı günlerde A Haber canlı yayınında 15 Temmuz
darbe girişiminin ardından önemli değerlendirmelerde bulunmuş, FETÖ lideri Fetullah Gülen’in iade
talebine ABD’nin olumsuz yanıt vermesine ilişkin olarak, “ABD’den beklentimiz bu terörist başını iki
ülke arasında sorun olmaktan çıkarmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı’mız da ifade etti. Eğer bu talebimizi yerine getirmezlerse bundan sonra ABD’nin bize yapacağı bütün taleplere bu noktadan bakarız.”
diyordu.
İbrahim Kalın A Haber’deki konuşmasını şöyle sürdürüyordu: “Olayların detayları ortaya çıkıyor.
Detaylı ve kapsamlı bir şekilde bakmaya devam edeceğiz. İçeride kimler var dışarıda kimler destek verdi? Bunların hepsini çıkarıyoruz. Her şey ihtimaller dahilinde değerlendiriliyor. Ancak birkaç
gündür bu olay ve sonrası atılan adımlara ilişkin dış basında Cumhurbaşkanımız ile ilgili abuk subuk
yorumlar var. Kendilerine bu tiyatro iddialarına ilişkin buna inanmak 11 Eylül saldırılarını ABD hükümetinin yaptığına inanmak gibi bir şeydir dedim. Bu olaydan daha büyük bir terör eylemi yok. Bunun
neresi tiyatro olabilir?”237
…
Kanlı girişimin arkasından ABD’ye gidip bir dizi görüşme yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, New York’ta yaptığı açıklamada ABD’lilerin darbe girişimine geç tepki vermiş olmasının Türk
halkının zihninde, bu durum ile iki ülkenin dost ve müttefik oluşu arasındaki ilişkiyi bağdaştırmak
bakımından zorluklar oluşturduğunu söyledi.
Kurtulmuş, Türk gazetecilere, görüşmeler sırasında FETÖ darbe girişimi ve ABD’nin konuyla ilişkisi konusunda sorular da geldiğini belirterek şunları söylüyordu: “Özellikle darbe teşebbüsünden
sonra Amerikalıların geç tepki vermiş olması Türk halkının zihninde bu durum ile mevcut dostluğumuz arasındaki ilişkiyi bağdaştırmak bakımından zorluklar oluşturmuştur. Bunu kendileriyle de paylaştık. Ayrıca, hâlihazırda 80 koli tutan belge, bilgi ve ifadeler; Gülen’in bu darbe teşebbüsü ile ilgili,
onun arkasında olduğunu gösteren belgeler Amerikan makamlarına teslim edilmiştir. Dolayısıyla bu
belgelerin, bilgilerin bir an evvel değerlendirilmesini arzu etmekteyiz. Bu adamı Türkiye’ye iade edin
236 http://www.hurriyet.com.tr/ibrahim-kalin-new-york-timesa-yazdi-40168232
237 http://www.timeturk.com/gulen-iade-edilmezse-ne-olacak-kalin-acikladi/haber-212974

BİR İŞGAL HAREKETİ

349

ya da biran evvel burada tutuklayarak sürecin bizim açımızdan daha sağlıklı yürütülmesinin zeminini
hazırlayın.”238
Kurtulmuş, daha sonra Türkiye’de basına yaptığı açıklamalarda iade konusunu canlı tutmaya
çalışıyordu: “Dosya hazırlanıyor ümit ediyorum ki 10-15 gün içinde darbe soruşturmaları sonucunda
elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda yeni başvuru yapılacak. 4 dosya gönderilmişti, bir kapsamlı dosya daha gönderilecek. Amerikalıların empati yapmasını istiyorum. ABD‘yi yıkmaya çalışan bir
papazın örgütlediği bir örgüt var. Bu papaz, Amerika‘dan kaçarak, Çankaya, İncek veya Etiler’deki
villada kalıyor, ABD‘deki dostlar ne hissederse biz de aynısını hissediyoruz. Hukuk, dostluk, stratejik
ortaklık gereği iade istiyoruz.”239
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, olağanüstü hal ilanından sonra Ankara’da basın temsilcileriyle bir araya geldi. Bu toplantıda milletin direnişini takdir ederken şu cümleleri kullanacaktı:
“Hiçbirimiz burada olmayacaktık, milletin feraseti ve cesareti olmasaydı. Çok darbe ile karşılaştık,
siyasi partiler kapatıldı, hükümetler devrildi, bunların hepsi çok kötüydü ama Türkiye tarihi böyle
bir kötülüğü görmedi. Bunların amacı öyle anlaşılıyor ki, Türkiye‘yi karıştırmak, Cumhurbaşkanı’mızı
15 dakika geç kalsaydı öldürmek, almak ve Suriye gibi her silahlı gücün alanda olduğu ve Türkiye‘nin
bir takım güçler tarafından işgal edilmesine sebep olacak bir ihanet içinde olmuşlardır. Herkese teşekkür ediyorum buna direnen, siyasi partiler, medya ve başta milletimiz. Türkiye bu badireyi atlatmıştır. En büyük teşekkür millete. Hastanedeki yaralıları ziyaret ettik. Rusların Çekoslovakya‘yı işgali
karşısındaki kahramanlık hikayelerini dinlerdik, aynısı oldu. Bu milletten Allah razı olsun, millet ne
kadar destan yazdıysa, bu hainler işgalci gibi davrandı. TSK‘yi tenzih ederek söylüyorum, üç beş çapulcu bu memleketi yıkmak istedi. Ne hikayeler var garip vatandaşta, duydum, ‘kendimi Beştepe‘ye
attım, bir bomba attılar, ikinci bomba gelince kurtulamadım, yaralandım, hemen yakınımdaki öldü.’
Birisi Köln‘den gelmiş, ayağı parçalanmış. Birinin bağırsakları dışarı çıkmış. Böyle yüzlerce hikaye… Bu
millet eli değil ayağı öpülecek millettir. Vaktinde Rahmetli Menderes‘e sahip çıkamamasından dolayı
içinde ukde kalmıştı. Allah razı olsun, sahip çıktı.”
O günlerde toplanan Milli Güvenlik Kurulu hükümete olağanüstü hal uygulamasına geçilmesini
tavsiye eden bir karar almıştı. MGK üyeleri FETÖ ile mücadele etmek için bunun zaruri olduğu konusunda hemfikirdiler. Ancak ana muhalefet partisinin ve PKK uzantısı partinin bu konuda söylediği
şeyler milletin kafasını karıştıracak cinstendi. Kurtulmuş basınla yaptığı toplantıda bu konuya ayrıca
bir başlık açıyor ve milletin tedirgin olmamasını, rahat olmasını istiyordu: “MGK tavsiye kararı ve Bakanlar Kurulu kararı ile bugünden geçerli olmak üzere 3 aylık bir olağanüstü hal ilan ettik. Meclis’te
onaylanacak ve yürürlüğe girecek. Amaç 3 aya bile gerek kalmadan 1-1,5 ay içinde işimizi bitirip
süreci tamamlarız. Türkiye 20 Temmuz’dan bu yana iki terör örgütünün son derece yoğun saldırısı
altındaydı. Şimdi bunlardan daha büyük tehlike arz eden ve her yere sirayet etmiş olan, bazı saflar
diyordu ki, Bunları nasıl silah örgütü yapıyorsunuz silahları mı? Var, evet, bunların böyle silahları
var, gördük. Şeyh Sait isyanlarından bu yana birçok ‘olağanüstü hal’ ilan edilmiştir. Ama bunların
hepsi millete karşıdır. Bu millete karşı değil, millet için ve devlete karşı örgütlenmiş yapılara karşıdır.
Milletin günlük hayatını etkileyecek hiçbir uygulama olmayacak bunun garantisini veriyoruz sözünü
veriyoruz, demokratik kazanımlardan, serbest piyasa kurallarından asla taviz verilmeyecek. En ufak
bir kısıtlama söz konusu olmayacak.
Dış güdümlü olduğundan kuşku duyulmayan darbe girişimi başarısız olunca aynı mihraklar can
havliyle Türk ekonomisine saldırmaya başladılar. Dünya baronlarına hizmet eden bir kredi derecelendirme kurumu hiç vakit kaybetmeden Türk ekonomisiyle ilgili ipe sapa gelmez raporlar açıklamakta gecikmedi. Silahla çökertemedikleri Türkiye’yi ekonomik olarak çökertmek istiyorlardı. Baş238 http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/numan-kurtulmustan-darbe-girisimi-aciklamasi/642267
239 http://www.haberler.com/basbakan-yardimcisi-kurtulmus-un-aciklamalari-8633297-haberi/
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bakan Yardımcısı bu konuda da değerlendirmelerde bulunuyor, Türk ekonomisinin güçlü olduğunu
söylüyordu: “Ekonomik alanda çok büyük etkiler ortaya çıkmamıştır. S&P Türkiye‘nin notu ile ilgili
malum tasarrufta bulunmuştur, Borsa İstanbul‘da ortalama yüzde 4 civarında bir düşüş söz konusu,
dövizdeki yükseliş mutedil, bu da inşallah önümüzdeki günlerde 3’ün altına inmesini bekliyoruz. Faizlerde minimal yükseliş var, burada bir miktar etkilenme görülüyor ama şok etkisi diyebileceğimiz
bir durum söz konusu değildir ve inşallah olmayacaktır.”
Başbakan Yardımcısı, “Ortada devletin kurumları bakımından maalesef ciddi bir takım eksikliklerin olduğu aşikardır. Zaten bu dönemde ilk işimiz bir takım yerlere sızmış olan FETÖ mensuplarının
tasfiyesini hızlı bir şekilde yapmak ve hemen ikinci işimiz de yapı içinde eksiklikler kişilere indirgemeden söylüyorum, bunları giderecek olan her türlü çalışmanın yapılması. Bunlar üzerinde çalışılacak. Bunun bir kısmı zafiyetten bir kısmı da devletin işleyişinden kaynaklanan sıkıntılar. Birinci kısmı
kişilerle ilgili daha kolay, öteki, öyle bir sistem kuralım ki darbe kimsenin aklından geçmesin. Bunu
yapamazsınız, bugün bunu savarsınız, yarın bir başkası çıkar ve darbeye teşebbüs eder.” diyordu.
FETÖ’nün cemaat sözcüğünü kirlettiğini düşünen Kurtulmuş, bunlara cemaat denemeyeceğinin söylüyordu: “Ben kural olarak şunu söyleyeyim, artık cemaat lafını kullanmayalım, FETÖ terör örgütü.
Bunlara mensup olan hiç kimsenin masumiyetinden söz edilemez. Ama yaş ile kuruyu ayırt etmek
zorundayız. Suçlu olana merhamet etmeden, ama suçsuz olanı da karıştırmadan. Bu örgütle bir türlü
irtibatı olanlar hesabını verecekler. Hiçbir masumun zarar görmeyeceğini söyleyebilirim. Örgütün
değirmenine su taşımış kişilere merhamet olmaz.”240 Kurtulmuş, darbe girişiminin savuşturulmasından günler sonra Haber Türk televizyonuna
yaptığı açıklamalarda “Türkiye rutinin dışına itilmiştir. TSK’nin şerefli mensupları, subaylar, komutanlar açıkça -bu darbenin yanında değiliz- dediler. Onlara millet adına teşekkürü borç biliyoruz.
TSK de çürük elmaları görmüş oldu. Süreç rutinin dışında çalışacaktır. Kendisini koruyacak bütün
mekanizmaları geliştirecektir.” ifadelerini kullanıyordu.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, söz konusu kanala özetle şunları açıklamıştı: “Bu darbe
girişimi püskürtülmüştür, başarısız kılınmıştır. Bir miktar tehlike yok değildir. Milletimiz meydanlarda
durdukça, Allah’ın izniyle kısa bir süre içerisinde, bütün tehlikeleri ortadan kaldırmıştır. Milletimiz bu
demokrasi nöbetini tutmaya devam etsin.
Türkiye 24 saatte büyük bir sınav verdi. Sabaha kadar bütün Ankara teyakkuzdaydı. Meclis’e çok
sayıda bomba atıldı. Meclis’i gördük. Bir kısmımız Çankaya’da, bir kısmımız Meclis’te çalışmalarını
sürdürdü. Kimsede bir korku, çekinme yoktu. Siyasetçiler olarak sorumluluğumuzu yerine getirdik.
Bunun bastırılmasında bir numaralı faktör milletimiz.
Bu milletin böyle bir feraseti var. Türkiye geçmişte darbelerden çok çekti. Çok sevdikleri bir başbakanı darağacında gördü. Partilerin kapandığını gördü. Toplumsal birikimimizin içinde Menderes’e,
Özal’a sahip çıkabilseydik özlemi var. Millet geçmişte yapamadığını yapmak için sokaklara çıktı. İnsanlar yerlerinden kıpırdamıyor. Türkiye çok darbe gördü ama bu kadar ahlaksız ve barbar bir darbe
görmedi.
27 Mayıs’ta bile bombalar atılmadı. TBMM düşman işgalinde bile bombalanmadı. Halkımız ‘Biz
demokrasiye, milli iradeye sahip çıkalım.’ dedi. Sabahın ilk ışıklarına kadar Çankaya’da çalıştık. Sabah
gencecik çocukları, yaşlı amcaları gördük, hislenmemek elde değil. Tankın önüne yatan bir vatandaşın görüntüsü unutulmaz. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Medyanın rolü: Türkiye’nin bütün medya kanalları bu darbeye karşı çıktı. CNNTürk’te, TRT’de
yayın kesilmesi kolay atlatılacak şeyler değildi. Çok cesurca durdunuz. Türkiye başarılı bir sınav verdi.
240 http://www.haberler.com/basbakan-yardimcisi-kurtulmus-un-aciklamalari-8633297-haberi/
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Milletin bu ferasetine karşı, darbecileri iyice korkutacak, bugünkü parlamentodaki görüntüdür. Darbecilerin kıpırdayacak bir yeri kalmamıştır. Bugün dört parti aynı vurguları yaptılar. Bu Türkiye için
önemli bir meseledir. Türkiye bu anlamda önemli bir seviyeye geçti, darbecilere önemli bir cevap
verdi.
Meclis’in vurulması: Bu adamların bir numaralı düşmanları milletin kendisi. Millet iradesinin tecelli ettiği o yere garazla, kinle saldırıyor. Türkiye hiç böylesini görmedi. Çok kısa süre içerisinde mahkemeler başlayacak. Zor bir geceydi. TBMM’ye bomba atılıyor, biz Çankaya’da sarsılıyoruz. Bu savaş
uçaklarını milletin iradesine karşı kullanıyorlar. Size vatanı koruyun diye görev verildi. Bu anlaşılması
zor bir şey. Birçok ilde hazırlık yapılmış: Bunun çok iyi hazırlandığı, sadece İstanbul ve Ankara ile değil, birçok il ile ilgili planlar yapıldığını öğrendik. Paralel yapının ne kadar içe kapalı bir yapı olduğunu,
kendini gizleme kabiliyeti olduğunu söyleyerek, ‘Amma da abartıyorsunuz’ diyorlardı. MGK bunu
terör örgütü ilan ettiği zaman ‘Elinde silah olması gerek’ diyenler vardı. Hem de milleti öldürmekten
çekinmeden bu silahları kullanabiliyor. Kendisini o kadar güzel şekilde gizlemiş ki, bu meseleyle bu
anlaşılıyor. Bundan sonra kimsenin kendisini kamufle ederek devam etmesi mümkün değil.
Yargıdaki operasyon: Bunu yıllardır konuşuyoruz. Bazılarının bundan rahatsız olduğunu biliyoruz. HSYK seçimlerinde gördük. Seçime katılan yargıçların yarısı kapalı örgüt mensubu. Bunun gerçekliği darbe kalkışmasından sonra verilen bir kararla da ortaya çıktı. Çok sayıda örgüt mensubu hakim ve savcının ihracıyla ilgili olarak alınan HSYK Genel Kurulu’nun 2016/426 karar sayılı, 24/08/2016
tarihli gerekçeli kararında PDY’nin HSYK seçimlerine nasıl müdahale ettiği bütün ayrıntılarıyla anlatılıyor. Yargı sisteminden, üniversitelere kadar tamamıyla bürokratik hiyerarşi dışında, bir mekanizma.
Şimdi hukukun bütün kuralları bakımından ne kadar zararlı bir grup oldukları ortaya çıkmıştır. Dün
akşam bu adamlar darbe yapmış olsaydı, kendi emrinde olmayan bütün bürokratlar sokağa atılmış,
işsizdi. Yargı paketinin geri çekilmesi söz konusu değil. Türkiye için ne gerekiyorsa yapılır.
Partilerin ortak tavrı: 14 Temmuz gecesi bu darbe teşebbüsü başlamadan evvel Türkiye, yeni
hükümetin yeni dış politika perspektiflerini açıkladı. Türkiye, Rusya, İsrail üzerinden normalleşme
politikaları gerçekleştirmeye başladı. Biz içeride de dilimizi düzeltmek durumundayız. Partiler olarak
farklı siyasi kanaatleri olarak bunları en aza indirerek, ortak çözümler üreterek yolumuza devam
etmeliyiz. Darbeciler bilmeyerek siyasete bir katkı sunmuşlardır. Bugünkü Meclis oturumu bir başlangıcı oluşturur.
Vatandaşlara mesaj: Türkiye’yi çok iyi bir gelecek bekliyor. Milletimiz bu dirayetini sürdürdükçe,
bu insanlar demokrasiye sahip çıkarak çocuklarının geleceğine sahip çıktı. Birlik, müştereklik içerisinde... Meclis’te bugünkü görüntüler birlik görüntüsü olarak sokaklara yansıyacak. Bu barışçıl tavırdan
asla vazgeçmemek lazım. Vatandaşlarımızı provokasyonlara karşı uyanık olmaya davet ediyorum.
Ortak karşıtımız darbecilerdir, cani gaddar zihniyettir. Bütün Türkiye yek- vücut olarak bu cephede
buluşmalı. Bütün Türkiye, hep beraber bu zor günleri geride bırakarak, yolumuza devam edeceğiz.”241
Kanlı darbe girişiminden sonra STK’lar bir araya gelerek siyasi partileri, hükümeti ve Cumhurbaşkanlığı’nı ziyaret ettiler. TOBB, Memur-Sen, Türk-İş, Hak-İş, TİSK, TESK ve TZOB’dan oluşan STK
heyeti bu ziyaretlerle her türlü darbenin karşında olduklarını ve hükümetin yanında yer aldıklarını
göstermek istiyorlardı. AK Parti Grubu’nu ziyaretlerinde onları kabul eden isim o zamanki Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu oldu. Bu kabul yapılırken kanlı girişimin üzerinden daha
24 saat bile geçmemişti. Bakan Soylu, bu görüşmede 21. yüzyılda son 20 saatte hiç görmedikleri bir
tabloyla karşı karşıya kaldıklarını vurguluyordu. Soylu, TSK içerisindeki bir grubun, Türkiye’de çok
uzun zamandan beri planlamaya çalıştıkları bir oyunun parçasının sabaha kadar yaşandığını söyledi.
Milletin darbeye kaşı duruşunu herkes gibi o da takdire şayan buluyordu: “Türkiye’nin 81 ilinde va241 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1267711-numan-kurtulmus-turkiye-rutinin-disina-itildi
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tandaşlarımız, demokrasinin ve millet birlikteliğinin ne anlama geldiğini bir kez daha bütün dünyaya
gösterdi.”
Soylu, görüşmede sorumluluklarının çok fazla arttığını hatırlatıyor, bugünün Türkiye için yeni bir
milat olduğunu, Türkiye’nin hangi güçler ve emeller tarafından sarmalanmaya çalışıldığının bir kez
daha net olarak anlaşıldığını dile getiriyordu.
Bakan, aynı gün Haber Türk televizyonunda canlı yayına katılıp şunları söylemişti:

242

“İnşallah aydınlık günler, yarınlar bizimdir. İnşallah bu memleket üzerinde kötü emeller besleyenlere hep beraber derslerini verme vakti de bizimdir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Gerisini hiç milletimiz merak etmesin. Bunlar öyle cezalara çarptırılacaklardır ki milletimizin gönlü soğuyacaktır. Hiç merak etmesinler. Millet ve devlet bunları yapanın
yanına kar bırakmayacaktır. Bütün milletimiz Türkiye’de yaşanan darbe girişiminin arkasında ABD’nin
olduğunu düşünüyor. Ben de inanıyorum ki darbenin arkasında Amerika var. Oradan yayınlanan birkaç dergi, bir kaç aydır faaliyette bulunuyordu.”243
Bakan Soylu aynı gün katıldığı bir başka televizyon kanalında da o gün yaşananları şöyle anlatacaktı: “Milletlerin hep sınavları olmuştur, sadece bizim milletimizin değil. Savaşlar milleti millet
yapar, barışlar milleti millet yapar, bayramlar milleti millet yapar, zorluklar ve sevinçler karşısındaki
vakur duruşlar milleti millet yapar. Dün biz, büyük bir millet olmanın örneğini hem dünyaya hem de
tarihe sergilemişizdir. Bu açıdan şunu ifade etmek istiyorum ki, Türkiye’yi ele geçirmeye çalışan bir
ufak azınlık, bizim göz bebeğimiz, bizim göz nurumuz olan kıymetli Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ele
geçirmek suretiyle Türkiye’nin geleceğine yönelik çok önemli bir teşebbüsü gerçekleştirmeye çalışmıştır. Millet buna müsaade etmemiştir. Biz dün o insanların birbirine olan muhabbetini, 70 yaşında
bir dede ile 15 yaşındaki torununun nasıl ay yıldızlı bayrakla ülkeye sahip çıkma arzusu içinde olduğunu gördük. Dün bize verilen sorumluluk katlarca daha artmıştır. Şunu açık bir şekilde ifade etmek
istiyorum. Dün akşam TBMM’de olan biri olarak, Başbakanlık’ta olan biri olarak bu milletin lideri
Recep Tayyip Erdoğan’ın, bu milleti geleceğe taşımak ve kendine verilen her bir oyun hakkı için nasıl
bir vakur duruş ortaya koyduğunu bir kez daha gördük. Allah milletimizden razı olsun. Söylenecek
söz budur. Dün birliğin, beraberliğin, kardeşliğin hürriyetin, özgürlüğün ne demek olduğunu yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, Başbakan’ımızın, milletvekillerimizin, muhalefet partilerinin ortaya
koymuş olduğu bir duruşla birlikte, aynı zamanda milletimiz tarihi bir duruş ortaya koymuştur. Demokrasi öyle ucuz bir şey değildir. Elbetteki bunun karşılığında her türlü bedeli ödemeye hazırız. Dün
aksam ilk düşüncelerimiz de, ilk duygularımızda her zaman bunlar olmuştur. Ama hükumet olmanın
ağırlığını hiçbir zaman üzerimizden atmadık. İlk dakikadan itibaren bu meselelere karşı çoğu arkadaşlarımızla birlikte tedbirler alıp, milletimizi sükûnete davet edip bunun karşısında demokratik bir
duruş ortaya koymaya çalışan bir anlayışı sergilemeye çalıştık. Şuna inanıyorum ki, bu Türk demokrasisi açısından, Türk geleceği açısından çok önemli bir zaman dilimi. Dün başka bir gündü, bugün
başka bir gündür. Allah milletimizden razı olsun.”244
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, kanlı kalkışmadan günler sonra A Haber’de
de canlı yayına katılarak gelişmeleri değerlendirdi. Soylu, 15 Temmuz’un devlette yapılan temizlik
için bir başlangıç olduğunu söylediği açıklamalarında şu değerlendirmelerde bulunmuştu:
“15 Temmuz’da karşı karşıya kaldığımız olaylar Türkiye’nin kamu hayatında bir değişiklik yapılması gerektiğini ortaya koydu.
242 http://www.memurhaber.com/suleyman-soyludan-cok-sert-darbe-aciklamasi-1611267h.htm
243 http://www.haberturk.com.tr
244 http://www.61saat.com
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Kamu personel sistemi yeniden ele alınmalıdır. Personelin değerlendirilmesi.. Sadece kendinden üst makamda olanların değerlendirmesi mi yoksa hizmet alanların da değerlendirmesi şeklinde
mi yapılmalı.. Tüm bunlar 51 yıllık problemler.
Eskiden bunlar çok önemli problemler değildi ama şimdi durum farklı. Yeni bir kamu personel
sistemine ihtiyaç var. Şimdi gördük ki milli güvenlik dahil olmak üzere yeni bir sistem oluşturmalıyız.
Türkiye’nin güvenliği tehlikeye düştüğü andan itibaren eğer OHAL olmasaydı Türkiye’nin güvenliğini tehlikeye düşüren bu devlet memurları için bir şey yapamazdık. Soruşturma açılırdı ama sonra
geri dönebilirlerdi.
Terör örgütü üyesi olduğu halde eğer Yargıtay’dan hakkında bir karar çıkmadıysa o kişi devlet
memuru olabilir. Biz bunun değişmesi için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda çok uzun
zamandan beri ciddi çalışmalar var.
Bu kanun değişikliği sosyal diyalog içerisinde olacak. ‘Hizmet’ anlayışının daha iyi olduğu her
konunun teker teker ele alındığı devleti muhafaza edebilecek süreci çok yakın bir zamanda çalışmalarımız neticesinde paylaşacağız.
Türkiye’de bir daha böyle bir tehdit olmaz demek doğru olmaz diye düşünüyorum. Cinnet hali
içerisinde olanlar, Türkiye’yi uluslararası alanda ihaleye çıkaranların her türlü eylem içinde bulunabileceklerini düşünüyorum. Yıllarca TSK gibi onurlu ocaklarımızı kullanıp yapması gerekeni değil
yapmaması gerekeni yapan, yıllarca haince sinsice bekleyen hain bir grup.
Elbette tedbirlerimizi alacağız almaya devam edeceğiz, 15 Temmuz bize milletin kendi hürriyetine nasıl sahip çıkabileceğini, canını ortaya koyabileceğini gösterdi. Bu millet onları küçümseyen
onun oyuyla benim oyum bir mi diyenlere gereken cevabı verdi. Bunu dünya da gördü.. Bütün ülkeler gördü.
15 Temmuz ve sonrası yaşananlar Türkiye üzerinde plan kurmaya çalışanlara yönelik çok önemli
bir korku dalgası oluşturmuştur.”245
Kanlı darbe girişiminin yaşandığı saatlerde bütün özel kanallar yayındalardı. Ancak milletin gözü,kulağı devlet kanalı olan TRT’deydi ama kanalı izleyenler darbe girişimiyle ilgili hiçbir yayına rastlayamıyorlardı. Olup bitenler sanki şakaydı. Millet şaşkınlık içindeydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde
ekranda bir hanım gözüktü. Spiker Tijen Karakaş titrek sesiyle darbecilerin yönetime el koyduklarını
belirten bildiriyi okuyordu.
Cuntacıların TRT’den okuttukları bildiride şunlar söyleniyordu:
“Türkiye Cumhuriyeti’nin Değerli Vatandaşları,
Sistematik bir şekilde sürdürülen anayasa ve kanun ihlalleri; devletin temel nitelikleri ve hayati
kurumlarının varlığı açısından önemli bir tehdit haline gelmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri dahil olmak
üzere devletin tüm kurumları ideolojik saiklerle dizayn edilmeye başlanmış ve dolayısıyla görevlerini
yapamaz hale getirilmiştir.
Gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içerisinde olan Cumhurbaşkanı ve Hükümet yetkilileri tarafından; temel hak ve hürriyetler zedelenmiş, kuvvetler ayrılığına dayalı, laik ve demokratik hukuk
düzeni fiilen ortadan kaldırılmıştır.
Devletimiz; uluslararası ortamda hak ettiği itibarini yitirmiş ve evrensel temel insan haklarının
245 http://www.gazetevatan.com/bakan-soylu-telefon-gelir-gelmez-fetullahci-darbe-oldugunu-anlad-970731-gundem/
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göz ardı edildiği, korkuya dayalı otokrasi ile yönetilen bir ülke haline getirilmiştir.
Siyasi idarenin aldığı hatalı kararlarla mücadeleden geri durduğu terör tırmanarak birçok masum vatandaşımızın ve teröristle mücadele eden güvenlik görevlilerimizin hayatına mal olmuştur.
Bürokrasi içerisindeki yolsuzluk ve hırsızlık ciddi boyutlara ulaşmış, ülke sathında bununla mücadele edecek hukuk sistemi işlemez hale getirilmiştir.
Bu ahval ve şerait altında, yüce Atatürk’ün önderliğinde milletimizin olağanüstü fedakarlıklarla
kurduğu ve bugünlere getirdiği Cumhuriyet’imizin koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, ‘Yurtta
sulh, cihanda sulh’ ilkesinden hareketle;
Vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin ve devletin bekasını devam ettirmek,
Cumhuriyetimizin kazanımlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bertaraf etmek,
Hukuk devleti önündeki fiili engelleri ortadan kaldırmak,
Milli güvenlik tehdidi haline gelmiş olan yolsuzluğu engellemek,
Terörizm ve terörün her türlüsü ile etkin mücadele yolunu açmak,
Temel evrensel insan haklarını, mezhep ve etnisite ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız
için geçerli kılmak,
Laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden tesis
etmek,
Devletimizin ve milletimizin kaybedilen uluslararası itibarını yeniden kazanmak,
Uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve iş birliğini tesis
etmek maksadıyla yönetime el koymuştur.
Devletin yönetimi teşkil edilen Yurtta Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecektir.
Yurtta Sulh Konseyi BM-NATO ve diğer tüm uluslararası kuruluşlarla oluşturulmuş yükümlülükleri yerine getirecek her türlü tedbiri almıştır.
Meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir. Vatana ihanet içerisinde bulunan tüm kişi ve kuruluşların en kısa zamanda ulusumuz adına hakkaniyet ve adaletle karar vermeye
yetkili mahkemeler önünde hesap vermesi temin edilecektir.
Tüm yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir.
İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için bu yasağa hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir. Havaalanları, sınır kapıları ve limanlardan yurt dışına çıkışlara yönelik ilave tedbirler getirilmiştir.
Devlet düzeninin en kısa zamanda tesis ve idamesi için her türlü tedbir alınmış ve uygulanmaktadır. Hiçbir vatandaşımızın zarar görmesine müsaade edilmeyecek, kamu düzeninin bozulmasına
fırsat verilmeyecektir.
Hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm vatandaşlarımızın ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı, evrensel temel hak ve hürriyeti Yurtta Sulh Konseyi’nin teminatı altındadır.
Yurtta Sulh Konseyi üniter devlet yapısı içinde dil, din, etnik köken ayrımı yapmaksızın toplumun
tüm kesimlerini kapsayacak bir anayasa hazırlanmasını en kısa zamanda sağlayacaktır.
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Çağdaş, demokratik, sosyal, laik hukuk ilkelerine dayalı Anayasal düzen tesis edilene kadar Yurtta
Sulh Konseyi ulusumuz adına her türlü tedbiri alacaktır. Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.”246
Bütün bir millet o anda şok yaşadı. Bu öyle bir şoktu ki, darbe haberinin yol açtığı şoktan çok
daha büyüktü. Bir an için artık darbenin tamamlandığını düşünmeye başladı herkes. Bu şoktan bir
süre sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu belirdi TRT’nin önünde. Soylu darbeyi tanımadıklarını, devletin bütün kurumlarının görevlerinin başında olduğunu söylüyor, TRT’nin
en kısa sürede işgalcilerden temizleneceğini açıklıyordu. Çok geçmeden TRT’de darbe girişiminde
bulunan bölücü terör örgütü FETÖ/PDY mensupları püskürtüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Süleyman Soylu ile TRT Genel Müdürü Şenol Göka, TRT’de canlı yayına çıktı.
Soylu’nun önderliğinde millet TRT’ye girerek darbecileri derdest edip güvenlik güçlerine teslim
etti. TRT yeniden normal yayına geçtiğinde millet meydanları adeta bayram yerine çevirdi. Bakan ve
Genel Müdür halkla birlikte TRT Genel Müdürlüğü ana binasına girdi.
İlerleyen günlerde Bakan Soylu duygularını bir gazeteciyle şöyle paylaşacaktı:
“Milletimize ve ülkemize geçmiş olsun. Ülkemiz çok badirelerden geçti ama bizim 15 Temmuz
günü yaşadığımızı bir başka şekilde değerlendirmek lazım. Darbenin iyisi kötüsü olmaz, azı-çoğu da
olmaz. Darbe darbedir. Darbe insana, ülkeye, millete, şuura, zihniyete... Bütün bunların üstünde bir
kavram olarak özgürlüğe ve vatana ve hukuka... Biz bireyiz. Bizim hukuktan başka herhangi bir sığınacağımız bizim muhafaza edileceğimiz bir alan söz konusu değildir. Vatan da öyledir. Kıymetini çok
iyi anladığımız için milyonlarca insan her gün meydanlardan ayrılmıyor.
Aklımdan o dakikada bir şey geçti. Türkiye 100 yıllık bir travmaya doğru gidiyor. Milletler kolay
liderler bulmazlar. Yani hepimiz yöneticilik yapıyoruz. Liderlik, demokratik liderlik bunlar çok farklı
şeylerdir. Türkiye bir liderlik bulmuş. Tarihsel bir liderlik bulmuş. Aklıma ilk gelen ‘Eyvah! bu liderlik
düşüyor.’ diye bir iç acıması geçti.
O gece Hasan Polatkan aklımdan geçmedi ama Liiderlik düşüyor mu?’ dedim. Bakanlık’taydım.
Acil telefon geldi. İstanbul’da köprüyü kapatmışlar.
Bakan yardımcım aradı, Ankara‘nın üzerinde uçakların uçtuğunu söyledi. Nerede uçtuklarını
sordum. Cevabı duyunca hemen ‘Darbe oluyor.’ dedim.
Başbakanımı aradım. ‘Nedir bu kepazelik dedi’. Talimatını sordum. ‘Başbakanlıkta olmak uygundur, bakan arkadaşları ara onlar da gelsinler.’ dedi.
Başbakanlığa gittim. Korumalara, ‘Burası sizin namusunuzdur.’ dedim.
Televizyon kanalına kendim bağlandım. Darbeyi tanımadık. Fetullahçı yapı içinden oluşturulduğunu gördük.
Daha sonra bakan arkadaşlarımızla TBMM‘ye doğru arabalarla hareket ettik.
Meclis’e gelin çağrısı yaptıktan sonra TBMM’yi daha fazla hedef haline getirmiş olabilirler.
Sürekli Meclis’in üzerinden uçaklar uçuyordu. Ya da harekat planlarında zaten o vardı.”247
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti’nin kuruluş yıldönümünde bir televizyon kanalında gündeme ilişkin sorulara cevap verirken, “Ben şahsen milletimize güveniyorum. Milletimiz hiçbir
246 http://utay-alidurantopuz.blogspot.com.tr/2016/07/15-temmuz-darbe-girisimi-bildirisinin.html
247 www.sabah.co.tr
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hazırlığı olmadan dünyanın en vahşi, en şiddet içeren bir darbesini hayatını riske atarak durdurdu
ve başarısızlığa uğrattı. Dolayısıyla bu terör örgütünün de gerçek resmi ortada, artık milletimiz o
konuda hazır diye düşünüyorum. Biz devlet olarak da gerekli tedbirleri aldık ama en önemli konu
da şu, bir daha Türkiye’nin bu tür sorunları yaşamaması için gereken reformlar da yapıldı, yapılıyor.”
diyecekti.
Şimşek, sunucunun, telefon dinlenmeleri ile ilgili bir sorusu üzerine, “Daha önce örgütlü bir şekilde 100 binlerce vatandaşımız illegal bir şekilde terör örgütünce dinlendi. Aslında dünyada mutlaka
birileri dinliyordur diye insanın içinden geçmiyor değil. Siz şeffaf, net, açık olduktan sonra ben sorun
görmüyorum. Zaten devletin mahremiyet ve gizlilik içeren konularını biz genel- de telefondan veya
elektronik yazışma ile yapmıyoruz. Yüz yüze görüşmeyle veya gizli notlarla. Dolayısıyla o konuda
rahatım ama birileri de dinliyor olabilir mi, bu dönemde herkes herkesi dinliyor. Sadece Türkiye bağlamında değil, tüm dünyada...” ifadelerini kullanarak meselenin boyutuna dikkat çekiyordu. Bakan’a
göre 17/25 Aralık önemli bir tarihti.
Milat 17-25 Aralık sonrası süreçtir
Şimşek, Ergenekon ve Balyoz davalarında hükümetin suçlandığını belirterek, “O zaman Adalet
iyi işlemiyor, birtakım deliller, kanıtlar şüpheli veya aslında gerçek değil- diye biz suçlandık. Meğer
arka planda başka şeyler varmış. Bunlara karşı tabii ki bir komplo ve bir kumpas yoluyla FETÖ’nün
yönetmesi. Arkasından birçok olay daha yaşandı. Türkiye’nin yakın geçmişine bakın, 17-25 Aralık
olayları. Cumhurbaşkanımız bunun için -yargı yoluyla bir darbe girişimi- diyordu. Kimse fazla sahiplenmedi. Şimdi ortaya çıkıyor. Yargıdaki, polisteki, ordudaki kümelenme ortaya çıkıyor. Bütün bu
yakın dönem olaylarını, yakın dönem felaketlerini ve Türkiye’nin itibarsızlaştırılmasını bu çerçeveye
oturtmazsak, bu çerçevede olaylara yaklaşmazsak bence yakın tarihin doğru analizini yapamayız.”
demişti. Daha önceleri FETÖ’yü genel anlamda Türkiye’nin yararına işler yapan, dünyaya Türkiye’yi
tanıtan ve Türkçeyi öğreten bir eğitim hareketi gibi gördüklerini kaydeden Şimşek, şunları söyleyecekti: “17-25 Aralık’ta örgütün gerçek yüzü ortaya çıktı. O gün bence milattır. Şahıslara ve şirketlere
yönelik atılan adımlarda milat 17-25 Aralık sonrası süreçtir. Çünkü o tarih itibarıyla resim net olarak
ortaya çıktı. O günden itibaren hepimiz Cumhurbaşkanı’mızın yanında durduk ama ondan önce dershanelerin kapatılması gündeme gelince, birçok arkadaşımız, bizler, Ya bu bir hür teşebbüstür, eğitimdir falan gibi şeyler söyledik. Fakat Cumhurbaşkanı’mız o dönemde de büyük resme bizden daha çok
vakıftı. Şimdi kendisini çok daha iyi anlıyoruz. Meğer o eğitim kılıfı altında 1970’li yıllardan itibaren
hemen hemen bütün hükümetlerle birlikte çok yakın bir diyalog oluşmuş.”248
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla vatandaşlar ülkenin dört bir yanında nöbet tutarken, siyasiler, sivil toplum örgütleri ve sanatçılar da boş durmadı ve vatandaşların nöbet etkinliğine katılarak
onları yüreklendirici konuşmalar yaptılar.
Bunlardan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Nevşehir’de nöbet tutan vatan- daşlarla bir araya geldi. Diriliş Meydanı’nda yaptığı konuşmada birlik beraberlik mesajı vererek: “15
Temmuz vatandaşımızın şahlandığı gündür, rüştünü ispat eden gençlerimizin kendisini tankın karşısında bulduğu gündür.” diyordu. Yıldız, bu meydanlarda, yalnızca AK Partililerin değil, MHP ve CHP’liler ile diğer partililerin ortak paydada buluştuğunu belirtiyor, “Bizler ayrılığın değil birlik ve beraberliğin gününü şehitlerimizi yad ederek anıyoruz.” diyerek beraberlik mesajı iletiyordu.249
15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından başlatılan demokrasi nöbetleri sürerken, Yıldız,
Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda da nöbet tutan vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldız, burada yaptığı
konuşmada şunları söylüyordu:
248 http://www.trthaber.com/haber/turkiye/milat-17-25-aralik-sonrasi-surectir-266176.html
249 http://www.haberler.com/feto-nun-darbe-girisimine-tepkiler-taner-yildiz-8661697-haberi/
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“Bu ülkede milletin şahlanışını cesurca gerçekleştirdiniz. Türkiye siyaset tarihine ve dünyadaki
insanlık tarihine altın harflerle yazılacak çok önemli bir şey yaptınız. Bu necip millet devletine sahip
çıkmıştır. Eğer bu alçaklar, bu hainler, amaçlarına ulaşsalardı, 16 Temmuz sabahını tasavvur edebilecek durumda değildik. Başkomutan Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan talimatları ve direktifleriyle vatandaşımızı, bütün milletimizi ve devletimizi korumak için meydanlara davet etti. Bugün
ülkemizin dört bir yanında milletimiz kendi istiklal ve istikbalinin nöbetini tutuyor. Böyle bir Cumhurbaşkanı’na sahip çıkmak borcumuz. Biz eskiden de Cumhurbaşkanı’mıza sahip çıkmamız lazım
derken, yalnızca bir parti adına değil, bu ülkenin yetişmiş bir insanı adına değil, devletin başı, milletin
yetiştirdiği güzel bir insan, birleştirici, bütünleştirici bir unsur adına bunları söylüyorduk. Ona sahip
çıkmamız lazım diyorduk. 15 Temmuz’da niçin sahip çıkmamız lazım geldiğini bir kez daha anladık.
Bunların bu kadar gözü dönebileceğini, hiç düşünebiliyor muydunuz? İnsan ta yüreğinden yaralanıyor, ciğeri dağlanıyor. Bu hainler, yalnızca bu ülkeye, sizin verdiğiniz vergilerle alınan tankla, topla,
tüfekle, uçakla verdikleri zararla kalmadı. Ama aynı zamanda ufkumuzdaki insan tipini değiştirdiler.
Bundan sonra bir insanın diğer bir insana güvenemeyeceği vebalini bunlar ne dünyada ne de ahrette
ödeyebilirler. Bizi çevreleyen darbe girişimleri yalnızca bir kaos oluşturmak değil, yalnızca bir darbe
yapmak değil, insanımızı başından sonuna kadar kaybetmeye getirdi. Bizi çevreleyen tehdit, yalnızca
tank, top, tüfek değil, aynı zamanda bütün İslami ve milli değerlerimizi de onurları da mahvettiler
bunlar. Her birimiz bu meydanda bir birimize sahip çıktığımız gibi, geleneklerimize, göreneklerimize,
yetişme tarzımıza, milli değerlere, her birisine her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız.”250
15 Temmuz’la ilgili İsmet Yılmaz’ın değerlendirmeleri de önemli. Yılmaz daha önce Milli Savunma Bakanı olarak görev yapıyordu. Daha sonra yerini Fikri Işık’a devrederek Milli Eğitim Bakanlığı
görevini üstlendi. Yılmaz eğitim sistemindeki çarpık yapının bu tür süreçlere yol açtığını kavrayan
siyasetçilerden. “Bu eğitim-öğretim yılından itibaren öğretmenlerimize bir görev daha düşmektedir,
o da 15 Temmuz milli irade destanının nesilden nesile aktarılmasıdır, bunu yapacağız.” şeklindeki
ifadeleri bundan kaynaklanıyor.
Kasım ayında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Öğretmenler Günü
programında konuşan Bakan Yılmaz şunları söylüyordu: “Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için emek veren, ebediyete uğurladığımız tüm sevgi ve fedakarlık timsali öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu
ülkenin en öncelikli meselelerinden birisi eğitimdir. Sadece bu yıl yaklaşık 50 bin öğretmen ataması
yaptık. Bizim dönemimizde atanan öğretmen sayısı 560 binin üstündedir. Öğretmenlerimizin mali
hakları da geçmişe göre daha iyidir. Eğitime, bütçeden ayırdığımız pay, düne göre artmıştır. Eğitimde,
kaliteyi yükseltme hedefimiz her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu hedefe ulaşmada
en büyük pay, öğretmenlerimize ait olacaktır. Bu eğitim-öğretim yılından itibaren öğretmenlerimize
bir görev daha düşmektedir, o da 15 Temmuz milli irade destanının nesilden nesile aktarılmasıdır;
bunu yapacağız. Milletimizin, milli iradeye sahip çıkma kararlılığı, bizleri bu coğrafyada ebediyen
hür yaşatacaktır. Bu vesileyle 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla ve
minnetle yadediyorum; bunların arasında öğretmenlerimiz de var.”251
Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu görüşlerini bir eğitim kurumunun kampüs açılış töreninde
de tekrarlayacaktı: “15 Temmuz´da milletimizin verdiği üstün mücadelenin ve 15 Temmuz kahramanlarının gelecek nesillerimiz tarafından daha da iyi anlaşılması, öğrenilmesi ve onların mücadelesinin
nesilden nesile aktarılması gerekmektedir. Milletimizi ebediyen hür yaşatacak irade, 15 Temmuz iradesidir. Bu iradenin gelecek nesillere aktarılması görevini öncelikle eğitim kurumlarımız yapacaktır.”
Bakan Yılmaz “Bugün dünden daha güçlüyüz.” diyor, şunları ekliyordu: “Bu milletin zor günün250 http://www.milliyet.com.tr/enerji-ve-tabii-kaynaklar-eski-bakani-yozgat-yerelhaber-1490590/
251 http://www.ogretmenlerhaber.com/meb/milli-egitim-bakani-ismet-yilmaz-dan-15-temmuz-destani-aciklamasi-h4114.html
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de bir araya geldiğini, birlik ve beraberliğine sahip çıktığını tüm dünya gördü. Bugün dünden daha
güçlüyüz. Çünkü bu olay olmadan önce Türklerin nasıl tepki göstereceğini bilemeyebilirlerdi. Farklı
planlara göre farklı hesap yapabilirlerdi. Ancak bugün herkes, ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım hür
yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım’ dizelerinin sadece İstiklal Marşı´nda değil, bu
milletin genlerine işlenmiş olduğunu 15 Temmuz’da gördüler.’
Türk milleti ile ne kadar iftihar edilse az olduğunu söyleyen Yılmaz, dünyanın bu şanlı demokrasi
direnişine gıpta ile baktığını, en son Brezilya’da devlet başkanının görevden alınmasına tepki gösterenlerin yaptığı eylemlerde Türk bayrakları da salladığını anlatıyor. Yılmaz, 15 Temmuz’da şehit ve
gazi olanlara bu milletin bir vatan bir de devlet borçlu olduğunu belirtiyor, “Borcu ödemenin yolu
onların adını yaşatmak, uğrunda öldükleri vatanı korumak ve ülkeyi daha güçlü kılmak için daha çok
çalışmaktır. Neşet Ertaş´ın güzel bir sözü var, Aşkınan çalışan yorulmaz- Aşkınan çalışacağız ve yorulma bilmeyeceğiz.” şeklinde konuşuyor.
Yılmaz, alçak darbe girişiminin seyrini değiştirerek, Türkiye’nin kaderini yeniden çizen şehit Halisdemir´in gerçek bir kahraman asker olduğunu, aldığı tek bir emirle gözünü kırpmadan canını verdiğini hatırlatıyor ve şunları söylüyor: “Ömer Halisdemir´in bu asil ve mert duruşu inanıyorum ki
genç kuşaklarımıza örnek olacaktır. Öğrencilerimiz Ömer Halisdemir’in ismiyle, tüm şanlı direnişin
kahramanlarının mücadelesini hatırlayacak, kahramanlara minnet duygularını da yüreklerinde taşıyacaklardır.”
Bakan konuşmasında gençlere de şu cümlelerle sesleniyordu: “Sevgili öğrenciler inanıyorum ki
sizler, milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihine sahip çıkan gençler olarak yetişeceksiniz. Ülkenize,
bayrağınıza, devletinize ve milletinize sahip çıkacaksınız. Bu ülkenin yarınları, geleceği sizlersiniz ve
ülkemizin yarınlarına siz yön vereceksiniz. Ülkelerin gücü iyi eğitime sahip, nitelikli insan gücünden
gelir. Beşeri sermayesinden kaynaklanır. Bu bilinçle kaynakları eğitime yönlendirmenin yapılabilecek en iyi yatırım olduğunu düşünüyoruz. Önceliğimiz nitelikli insan gücünün yetiştirilmesidir. İki
düşmanımız var biri cehalet, ikincisi yoksulluk. Yoksulluk olan evde kavga bitmez işte o yoksulluğu
gidermenin yolu da eğitimdir. Güneydoğu´daki kavga cehaletten kaynaklanıyor. Çünkü ırkçılık cehaletin bir eseridir. O cehaleti ve o kavgayı da sona erdirmenin yolu yine eğitimden geçiyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, üreten, paylaşan, doğru bilgilerle beslenen fikri, vicdanı hür,
özgür düşünceli, fikirlerini hoşgörü ortamında paylaşabilen ve en önemlisi de bilim ve teknolojiye,
geleceğe yön veren, sosyal ve ekonomik problemlere çözüm üretebilen entelektüel bireyler olarak
yetiştirmek istiyoruz.”252
...
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık 15 Temmuz’la ilgili bilgi verirken önemli bir noktayı gündeme getiriyor. Işık’ın anlattıklarından öyle anlaşılıyor ki, Özel Kalem Müdürü darbeyi önceden bilenlerden.
Program gereği 15 Temmuz’da İstanbul’da olması gereken bakanı Ankara’da tutmak için ciddi gayret
göstermiş. Bakan bununla ilgili şunları söylüyor: “13 Temmuz Çarşamba günü programımız vardı,
ertesi gün yani perşembe günü de Cumhurbaşkanı beni Marmaris’e çağırdı. YAŞ ile ilgili bir değerlendirme yapalım diye, darbeden bir gün önce. Çarşamba günü Özel Kalem Müdürü İstanbul programımı iptal ettirmek için çok uğraştı. Ben Sanayi Bakanlığı yaptım. Savunma Sanayi İhracatı bizim için
önemlidir, buna gideceğim’ dedim. O gün gitmememiz için ısrar etti, ben de gideceğim deyince bana
daha bir şey diyemedi. Biz perşembe günü gittik Marmaris’e, oradan Kocaeli’ne geçtim. Sabahtan
erkenden de İstanbul’a geçtim. Çırağan’da toplantımızı yap- tık, cuma namazını da 1. Ordu’nun tam
karşısında Selimiye Camii’sinde kıldık. Cevdet Erdöl ile buluştuk, beraber yemek yedik. O gün İstanbul’a gitmesem Ankara’ya döneceğim. Darbe olacağı için Özel Kalem Müdürü İstanbul’a gitmemi
252 http://www.meb.gov.tr/bakan-yilmaz-milletimizi-ebediyen-hur-yasatacak-irade-15-temmuz-iradesidir/haber/11856/tr
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istemiyor, Ankara’da kalmamı istiyor.” Işık sonradan bunun kasıtlı bir ısrar olduğunu anlıyor: “Tabi ki
de FETÖ üyesinin bir planıydı. Ankara’da olsaydım o saatte bulunacağım yer Bakanlık’tır. O gece ya
Milli Savunma Bakanlığı’nda olurum ya SSM’de. Ankara’da olsaydım, ilk derdest edilecek kişilerden
biri olacaktım.”
Bakan Işık, 15 Temmuz gecesi Akıncılar Üssü’yle normal yollardan irtibat kuramıyor: “15 Temmuz gecesi biz Akıncılar’la irtibat kuramıyoruz. Nasıl kurduk irtibatı, çalışan işçilerle kurduk. Harp-İş
üzerinden oradaki arkadaşlara ulaştık, sürekli ne oluyor ne bitiyor bilgi aldık. O pistlerin bombalanması, Bakın bize o gece burada 3 uçak hazırlandı, dikkat edin kaçacaklar dediler. Oradaki işçiler
bize bildirdi. Hatta bir helikopter kalkmak istedi, ateş altına alındı kalkamadı. Sonra Harp-İş’i ziyaret
ettim, teşekkür ettim. Oradaki işçiler bize yardımcı oldular ve sağlıklı bilgiler verdiler.”
Fikri Işık, bugün Türkiye’nin 15 Temmuz öncesine oranla daha güvenli, daha korunaklı bir konumda olduğunu söylüyor ve OHAL kapsamında çıkartılan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi
buna gerekçe olarak gösteriyor: “669 sayılı KHK’nin en temel mantığı gücün dengelenmesidir. Jandarma ve Sahil Güvenlik tamamen İçişleri Bakanlığı’na bağlandı. Dolayısıyla iç emniyet tamamen
İçişleri’nin sorumluluğunda. Bu gücün dengelenmesi açısından hayati bir adımdır. Yani gücün bir tek
elde toplanmasının engellenmesidir. 669 sayılı KHK hazırlanırken buna dikkat edildi. Bugün FETÖ
yarın BETÖ. 80 sene 100 sene önce ne yapıldıysa onu yaptık, gücü dengeledik, bir tek merkezde toplayan yapıyı değiştirdik. Şu anda, darbeyi imkansız hale getirdik. Başka ne yaptık, Kuvvet Komutanlığı’nı MSB’ye bağladık. Personel gibi, lojistik gibi, dış ilişkiler gibi alanlarda MSB’de olması gereken,
TSK’de gereksiz olan birimleri aldık. Adeta MSB’yi yeniden yapılandırdık. Asker-sivil ilişkilerini de
olması gereken düzleme çektik. Ve asker ile sivilin çok daha yakın çalışacağı yeni model oluşturduk.
Demokratik modelde herkes böyle çalışıyor.”
Işık’a göre 15 Temmuz sonrası Yüksek Askeri Şura’nın yapısında kararnameyle yapılan değişiklik
de bundan sonra benzer kalkışmaların yaşanmaması için yapıldı: “Başka bir şey daha yaptık, Yüksek
Askeri Şura’nın yapısını değiştirdik. Terfilerde daha fazla demokratik denetim gelmiş oldu. Tamamen kapalı terfi sisteminin Türkiye’ye ne getirdiği belli. Bir amiral ifadesinde ‘Ben bunlara Albay’ken
katıldım’ diyor. Darbede aktif rol oynayan birisi diyor bunu. Şimdi bu YAŞ yapısının değişmesi artık
Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın bir Kuvvet Komutanı gibi kişilere doğrudan emir vermesi, gücün dengelenmesi açısından kritiktir. Gücü dengelerken de, TSK’nin harekat kabiliyetinin olumsuz etkilenmemesi için harekat, istihbarat, muhabere ve eğitim alanlarında emir komutayı teminat altına aldık.
Yani kendi asli işini yapacak olan Genelkurmay üzerindeki gereksiz yükleri almış olduk.”
Bakan’a göre kalkışmaların arkasında sistemin zaafları bulunuyor: “Türkiye’de asker-sivil ilişkilerinin nasıl olması gerektiği ve askerin MSB ile ilişkilerinin nasıl olması gerektiği aslında çok önceden
konuşulan bir şeydi. Bir darbe yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin, engellemenin nasıl olduğunu aslında bu işle uğraşanlar biliyordu. Fakat bu bilgi, icraata dönüştürülemedi. Yani Türkiye’deki 15 Temmuz günü yürürlükte olan sistem, Rusya modeliydi. Rusya modelini kurgulayan Almanlar
bile vazgeçmişler. Ama Osmanlı almış o sistemi ve biz uyguluyorduk bugüne kadar. Bu sistemle kayda
geçen 6 darbe var. Dolayısıyla 669 sayılı KHK’de biz Türkiye’de bir daha milli iradenin sokağa çıkmak
zorunda kalmıyacağı bir sistem getiriyoruz. Bu bir düzen değişikliği değil, sistem değişikliği. Bizim
yaptığımız şey kim tarafından yapılmak istenirse istensin kimse darbeye yeltenmesin.”
Fikri Işık’a göre terörle mücadelede nihai başarının sağlanamamış olmasının önemli ne- denlerinden biri de FETÖ üyelerinin ordumuzun içine sızmış olması. Bu konuda şunlar söylüyor: “Genelkurmay Harekat Merkezi’nde teröristlerin bulunduğu noktaları işaretleyen kişi Sayın Cumhurbaşkanı’na operasyon için giden adam. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı derdest etmeye giden general Sömmez
Ateş. Bu adam sana tam hedefi verir mi? Hükümetin başarı hanesine yazılacak bir operasyona yardım eder mi? Olay bu kadar vahim. Bu ur bu bünyeden temizlendikçe terörle mücadelede başarı
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elde ediliyor. Ben Meclis’te komisyon görüşmelerinde dedim ki, şehit verilmesin endişesiyle operasyonun engellendiği günleri gördük. Jandarma Genel Komutanı geçen ne demişti, 30 yıldır operasyon
yapılmayan bölgelere operasyon yapıyoruz. Peki neden yapmadınız 30 yıldır operasyon? Ben ismen
biliyorum, nerelere operasyon yapın dendiği halde operasyon yapılmayan yerleri hem yer olarak
hem de dönem olarak biliyorum. Şu an açıklayamam ama bu kesin ve net. Bu konu üzerinden çok
fazla spekülasyon yapmak isteyenlere söylemedim ama Jandarma Genel Komutanı söyledi. Bu bizim
söylediğimizin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. O gün benim ile ilgili eleştiri yapanların şimdi sesi
soluğu çıkmıyor. O açıklamaları yapanlar çıksın konuşsun.”253
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz gecesi Akıncılar’daki askeri yetkililerle irtibat kuramadıklarını ama üstte çalışan vatan evlatlarının darbeye karşı durarak kendilerini anbean haberdar
etmelerinden minnetle bahsetmekle kalmadı; daha sonra çalışanların üye olduğu Türk Harb-İş Sendikası’nın genel merkezine teşekkür ziyaretine de gitti. Burada yaptığı konuşmada şunları söylüyordu: ‘Harb-İş’e bir teşekkür borcum var. 15 Temmuz darbe gecesi Mürted’deki (Akıncılar) arkadaşlar
başta olmak üzere demokrasinin yanında çok güçlü bir duruş sergilediniz. Demokrasinin kazanması
için orada askeri cenahtan alamadığımız pek çok bilgiyi sizlerin sayesinde orada çalışan işçi arkadaşlarımızdan aldık. Hakikaten bizim işçimiz, toplumun ana unsuru dediğimiz bütün kesimlerimiz
demokrasinin yanında sımsıkı durdu, çok sağlam durdu. O akşam Harb-İş üyesi arkadaşlarımız mücadele gösterdi. İşçi kardeşlerimizin Akıncı’dan bilgi aktarması bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Bütün
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. O vazife ülke için çok değerliydi. Çocuklarımızın geleceği adına
yapılmış bir görevdi. Allah muhafaza darbe başarılı olsaydı bugün belki Türkiye fiilen bölünmüştü.
Belli ki Türkiye’nin kendi içinde yaşayacağı kargaşadan istifade edip bölgede Türkiye’nin asla müsaade etmeyeceği bir takım gelişmeleri hazırlıyorlardı ama Allah’a hamdolsun bu darbe girişimini
milletimiz çok güçlü şekilde engellemesiyle bu planlar suya düştü ve hayata geçmedi. Türkiye’nin her
yerinde bu bilinç olduğu için, bu kararlılık olduğu için bir daha hiç kimse benzeri şeyleri yapamayacak. Nasıl batı illerinde darbe karşıtı mitingler yapıldıysa Diyarbakır’da da Şırnak’ta da Batman’da da
yapıldı. Türkiye’nin milli ruhunun canlı olduğunu görmüş olduk. Mesele milli iradeye sahip çıkmak
olunca ciddi duruş gördük. Allah’a şükürler olsun ki böyle bir milletin evladıyız. Dünyada hiçbir millet
bu kadar dirayet gösteremez. 15 Temmuz gecesi Batı’nın tavrı net belli oldu. Bu süreci birlikte yaşadık. Gördüğümüz tablo şu; Batı Türkiye’ye empoze etmeye çalıştığı demokratik değerlere sahip değil,
Batı’nın tek derdi var o da çıkar. Bu açıdan kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Türkiye’nin başlattığı
hamlelerin tamamlanması için hamlelerini hızlandırması için birlikte çalışacağız. Bu noktada en büyük gücümüz milletimiz.254
Daha önceden Başbakan yardımcılığı görevinde de bulunmuş AK Parti milletvekili Yalçın Akdoğan darbe girişiminden sonra Star gazetesinde yazdığı ‘Yeter Artık’ başlıklı makalesinde şunları dile
getiriyordu:
Bunlar paralelci dedik inanmadılar. Bunlar terörist dedik inanmadılar. Bunlar Türkiye düşmanı
dedik inanmadılar. Bunlar vatan haini dedik inanmadılar. Bunlar kumpasçı, tezgahçı, yalancı dedik
inanmadılar. Bunlar darbeci dedik inanmadılar. Bunlar zombi, insan kılığında cani mahluklar dedik
inanmadılar. Bunlar demokrasi düşmanı, millet düşmanı dedik inanmadılar...
Bunlar Türkiye’yi esir alacak dedik inanmadılar. Bunlar habis ur gibi her yere yayıldı dedik inanmadılar. Türkiye karşıtı lobilerin, algı operasyonlarının, sabotajların, terör eylemlerinin, her türlü
yıkıcı ve tahrip edici faaliyetin arkasında bunlar var dedik maalesef yine inanmadılar. Hala da inanmayanlar var...

253 http://www.internethaber.com/fikri-isiktan-her-satiri-olay-15-temmuz-aciklamalari-1717810h.htm
254 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1299051-fikri-isik-darbe-girisimi-basarili-olsaydi-belki-turkiye-fiilen-bolunmustu
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Tiyatro diyen, yaşananları oyun gören, şehitlerimizin hatırası üzerinde tepinen tipler var.
Kurumsal taassupla direnenler, aman başım ağrımasın diye eyyamcılık yapanlar, delil de delil
diye tutturanlar, Erdoğan karşıtlığından kafasını çevirenler, AK Parti düşmanlığından gözlerine perde
çekenler, hükümetin mücadelesine gereken desteği vermeyenler... Herkes bu vebale ortaktır.
Yıllardır diyoruz; bunlar Gezi’de, MİT tırlarında, 17 Aralık’ta, öncesinde sonrasında hükümeti
devirmeye, bir esaret rejimi kurmaya çalışıyorlar... Bu bir ‘milli güvenlik sorunudur’, bu tehditle topyekûn mücadele etmek gerekir. Ama nafile, herhangi bir müdürü görevden alamıyorsunuz... Yargı
direnç gösteriyor, medya direnç gösteriyor, muhalefet direnç gösteriyor.
Bu mesele Erdoğan’ın kişisel kavgası değildir, bir memleket meselesidir dedik dinletemedik. Şimdi önümüzde vahim bir tablo var. Bombalanan Meclis, kurşunlanan siviller, basılan kamu binaları...
Artık yeter; ya hep birlikte mücadele vereceğiz ve kazanacağız ya hep birlikte kaybedeceğiz.
Türkiye bir ‘beka sorunu’ ile karşı karşıya...
Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu habis yapının her hamlesini o muhteşem duruşuyla, kararlılığıyla savuşturdu, boşa çıkardı. Amacına ulaşamayan hainler daha da kinlendi, daha da gözlerini kan
bürüdü.
Bu alçaklar daha da alçalarak millete kastetmeye devam edecekler. Hamdolsun milletimiz dik
duruyor, artık devletimiz de topyekûn mücadeleye başlamalı...
15 Temmuz gecesi televizyonda köprü başındaki askerleri görünce yanımdaki arkadaşıma darbe
oluyor dedim. Bu hainlerin uçaklarla bir delilik yapabileceklerinden endişe ediyordum ama böylesine kanlı bir kalkışmaya kalkışacaklarını düşünmüyordum. Hemen eve giderek abdest aldım, silahlarımı kuşandım. Bu paralel cuntadır, demokrasiye kastedecekler dedim.
17 Aralık’taki kumpasta terörist diye hedefe konulmuştuk. Bu kez herkes hedefteydi... Hamdolsun milletimiz bu hainlere geçit vermedi. Rabbim yardım etti, millet destek oldu, artık bizim yekvücut olarak, bütün toplum kesimleriyle amansız bir mücadele vermemiz ve bunları temizlememiz
gerekiyor.255
Akdoğan, aynı gazetede yayınlanan ‘Zombilerin düğmesine kim bastı’ başlıklı makalesinde de
şunları söylüyordu:
Kendi insanını, meclisini, polisini, çoluk çocuk sivilleri uçaklarla, tanklarla bombalamak normal
bir insanın işi olamaz. 4 Mart 2014’te bu köşede yazdığım yazıda Devleti çalmaya çalışan zombilerdemiş, FETÖ’cüleri zombi olarak tanımlamış, normal gibi görünen bu insanlar nasıl zombiye dönüşüyor diye sormuştum: ’İman ve akıl sahibi insanları bir tür robota veya zombiye dönüştürmek, onlara
her türlü kirli işi yaptırabilmek ancak habis bir beynin ürünü olabilir. Bu şartlanmışlık farklı örgütlerde farklı ideolojik kandırmacalarla izah edilebilir. Ama paralel örgütte bunun dini duygularla yapıldığı
çok açık... Sıradan insanı bile profesyonel tetikçiye çeviren bir efsunlanma hali bu...
2 Nisan 2014’te Yenişafak’taki ‘Yüzsüzler’ başlıklı yazımda paralel yapının insani hiçbir erdemi,
özelliği, hassasiyeti olmayan bir makinaya benzediğini vurgulamıştım: ‘Onun için her yol mubah...
Ne vicdanı var, ne ahlakı var, ne herhangi bir kutsalı var. Bu makinenin dişlisi olan insanların bireysel
özellikleri hiçbir anlam taşımıyor. Kendileri için haram gördüklerini bu makine için helal görüyorlar.’
30 yıl takiye yapan, neredeyse kendinden bile gerçeği gizleyen bu insanlar günün birinde verilecek talimatı bekliyorlar ve o talimat gelince bir ölüm makinesine dönüşüyorlar. Yaptıkları şeyin dini,
ahlaki, insani karşılığını asla umursamıyorlar.
255 http://www.star.com.tr/yazar/yeter-artik-yazi-1127186/

362

Batının  keskin kılıcı: Doğudan gelen sözde molla

Bu gözü dönmüşlüğün sonuçlarını 15 Temmuz gecesi hep birlikte yaşadık.
Bu hainlere talimatı veren çetebaşı Gülen ise hala pişkin bir şekilde yalan söylüyor, ölüme gönderdiği adamların arkasında durma cesaretini bile gösteremiyor. Bu nasıl bir kandırmacadır, nasıl bir
yalan dünyadır?
Aysbergin görünmeyen yüzü, düğmesine basılmayı bekleyen adamlarla dolu... Bu yüzden tehlike ve tehdit son derece canlı...
Ve ortaya çıkan diğer bir gerçek, bu örgütün önce maneviyat hareketi olarak ortaya çıkıp sonra
güç zehirlenmesiyle dönüşüm geçirdiği tezinin doğru olmadığı... İlk gün birileri anahtar teslimi bir
fabrika kurmuş, bir istihbarat örgütü olarak bu yapıyı kurgulamış, günün birinde düğmesine basılıp
harekete geçirilecek bir taşeron olarak güdümlemiş. Kamuflaj olarak da din kullanılmış.
Bu noktada küresel siyaset mühendisliği devreye giriyor. FETÖ’nün amacı kendi kontrolünde bir
‘esaret rejimi’ kurmak, dışarıdakilerin ise kendi hâkimiyetinde bir uydu devlet meydana getirmek.
Mısır’da olduğu gibi kimi iktidarları doğrudan darbeyle devirdiler, Ukrayna’da olduğu gibi bazen sokak kalkışmalarını denediler, bazı Balkan ülkelerinde olduğu gibi şantaj ve dinleme kasetleriyle kişilik
suikastları yaptılar. Kalkışmalar, dinleme kumpasları, askeri müdahaleler... Hep aynı oyun farklı yöntemlerle devreye konuluyor.
Türkiye’de bunların hepsini denediler olmadı. Sokak kalkışmaları, kişilik suikastları, ses kayıtları,
askeri darbe... Ama hiçbiri tutmadı.
15 Temmuz FETÖ’nün ilk hamlesi ve ilk darbe girişim değil. 17 Aralık açık bir darbe teşebbüsüydü, Gezi’den Güneydoğu’daki kimi provokasyonlara kadar birçok olayla şanslarını denediler.
Durmadılar ve durmayacaklar... Bu yüzden Cumhurbaşkanı’mızın uyarıları çok önemli. Millet ve
devlet müteyakkız olmak durumunda. Ruhunu şeytana satmış gibi hareket eden, hiçbir kutsal tanımayan bu zombiler devletten tamamen temizlenmeli. Devletin vücudunu/gücünü kullanarak devlete operasyon çeken bu asalak yapının kullandığı devlet gücü tamamen ellerinden alınmalı. Bu artık
Türkiye için bir beka meselesidir. Durumun ciddiyetini anlayarak hep birlikte mücadeleye devam.256
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kardeşim’ dediği reklamcı Erol Olçok darbe gecesi hainler tarafından köprü üzerinde oğluyla birlikte şehit edilmişti. İzmitliler kadirşinaslık yapıp Olçok için bir anıt
yaptılar. İşte bu anıtın açılışına katılanlardan biri de Yalçın Akdoğan’dı. Akdoğan burada yaptığı konuşmada “FETÖ denen örgüt 40 yıl boyunca 15 Temmuz gecesi için çalıştı. O dönemde bir casusluk
şebekesi olarak kurulmuş, 40 yıl bunları 15 Temmuz gecesi için beslemişler.” diyor.
Akdoğan, burada şunları söylüyor: “Erol Olçok’u saatlerce anlatabilirim. Erol Bey AK Parti’yi AK
Parti yapan kişilerden biridir. Partiye kurumsal kimliği kazandıran kişidir. Bir reklam ajansının başında idi
Erol Olçok; ancak ondan önce bizim yol arkadaşımızdı. Hem fikir hem aksiyon adamı olmak çok kişide
görülmez. Evladı ile birlikte canından vazgeçmesi çok büyük bir olaydır. Erol Olçok böyle bir insandı. Şehitlerimiz 15 Temmuz gecesi göğsünü kurşunlara siper etti. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”257
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ kalkışmanın yaşandığı günlerde, katıldığı canlı yayında darbeyle ilgili çok önemli şeyler söyledi. Başbuğ, “15 Temmuz kalkışmasının ana
omurgası FETÖ/PDY’dir.” diyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2012-2016 arasında FETÖ’ye karşı adeta
tek başına mücadeleettiğini açıkça dile getiriyordu. Başbuğ, FETÖ’nün arkasındaki bu darbe kalkışmasından CIA’in haberdar olduğunu belirterek, CIA’in asıl amacının ise TSK’yi dibe vurdurarak böl256 http://t24.com.tr/haber/yalcin-akdogan-zombilerin-dugmesine-kim-basti,351280
257 http://www.haberler.com/yalcin-akdogan-feto-culer-40-yil-15-temmuz-gecesi-9021570-haberi/
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gede güçsüz düşürmek olduğunu savunuyor. İşte Başbuğ’un açıklamalarından önemli satırbaşları;
“15 Temmuz’u askeri darbe olarak değerlendirmiyorum. Türkiye askeri darbelerle karşı karşıya kaldı.
Bunlara yapı olarak baktığımızda iki yapı görüyoruz. Birincisi Silahlı Kuvvetlerin gerçekleştirdiği darbeler, örneğin 12 Eylül askeri darbesi. İkincisi 27 Mayıs cuntası gibi dışarıdan bağlantısı olmayandır.
15 Temmuz darbe teşebbüsüne baktığımız zaman Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan bir cunta var. Nereden talimat alıyor? Fetullah Gülen’den. O zaman bu, FETÖ/PDY’nin silahlı darbesidir. Bu kalkışma
FETÖ tarafından organize edilen, örneği olmayan bir girişimdir. Silahlı Kuvvetlerin bir kısmını kullanarak dışarıdakilerin amaçlarını gerçekleştirmek için yapılan bir olaydır.
14 Temmuz günü bizim bulunduğumuz bölgeden askeri bir helikopter geçti. Normal personel
taşıma helikopteri. Cuma günü sahilde oturuyoruz, bir ya da iki kez helikopter gördüm. Aynı zamanda da Sahil Güvenlik botları gördüm. Hareketlilik vardı. Biraz tuhaf geldi. Dikkatimi çekti ama kesinlikle bir kalkışma olabileceği akılımın ucundan geçmedi.
Açık, samimi söylemek gerekirse, böyle bir darbe girişimini beklemiyordum.
Bugüne kadar yaşanan darbelerle aynı havuzda olmadığını düşünüyorum. Emir komuta kademesinde yapılan bir askeri darbe ile karşı karşıya kalmış iseniz buna karşı alacağınız tedbirler farklı
olur. 15 Temmuz FETÖ/PDY’nin Silahlı Kuvvetler içine sızmış unsurlarıyla yapılan bir olaydır.
15 Temmuz kalkışmasının arkasında planlayan yöneten kurgulayan ana isim FETÖ’dür. Ana iskelet FETÖ/PDY. 15 Temmuz kalkışmasının ana omurgası kesinlikle FETÖ’dür. İkincisi büyük bir ihtimalle anında yapması gereken hareketi yapmayanlar, gecikenler, tereddüte düşenler... Bunlar FETÖ’cü
mü? Hayır. Böyle bir grup da var bunların içinde. Üçüncü grup ise FETÖ’cü olmamasına rağmen
buradan istifade etmek isteyen bazı insanlar olabilir.
Silahlı Kuvvetler’e sızmalarda Milli İstihbarat Teşkilatı’nın sorumlu olduğunu savunan İlker Başbuğ, bir dönem MİT’in FETÖ’cülerle dolu olduğunu söylüyor. Eski Genelkurmay Başkanı, 2002-2010
yıllarında TSK’den atmaların hep MİT raporlarına göre yapıldığını ve o yıllarda atılanlardan bir kişinin
dahi FETÖ’cü olmadığını anlatıyor. Atılanların diğer Nurcu kolu Mehmet Kurdoğlu ekibinden olduğunu belirten Başbuğ, “Rakip cemaatin elemanlarını uzaklaştırmada bizi kullanmışlar.” diyor.
TSK’nin kışla dışındaki askerleri izleyemediğini, bunun için yeterli imkanı olmadığını anlatan Başbuğ, bu izlemeleri MİT’in yapması gerektiğini ifade ediyor.
‘FETÖ/PDY’nin TSK’ye sızması 70’li yıllara kadar gidiyor. ‘FETÖ/PDY’nin asıl güçlenmesi Turgut
Özal zamanında oldu’ diyen Başbuğ, Bülent Ecevit’in de FETÖ/PDY’ye sempatiyle baktığını ifade ederek, ‘Erbakan rahmetlinin ise FETÖ’yle mesafeli olduğunu görüyoruz.’ diyor.
Başbuğ, FETÖ’nün 3 Temmuz 2011’de ‘şike’ bahanesiyle Fenerbahçe’yi de hedef aldığını fakat
sarı lacivertli camianın başından sonuna kadar onurlu bir duruş sergileyip ayakta kaldığını anlatıyor.
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012-2016 yılları
arasında ‘FETÖ/PDY’ye karşı tek başına savaş verdiğini ve tek başına bırakıldığını söylüyor.
TSK komuta kademesinin de iyi bir sınav veremediğini söyleyen Başbuğ, “TSK niye tedbir alamadı, bu konu incelenmelidir.” diyor. Başbuğ, darbe girişiminde yer alanlar için, “Ne olursa olsun adil
yargılama olsun.” görüşünde.
Başbuğ, darbe girişiminin hedefinin Türk Silahlı Kuvvetleri olduğuna kesin olarak inanıyor.
Yayında kendisine yöneltilen ‘Fetullah Gülen’in kullanım süresinin bitip bitmediği’ sorusuna
Başbuğ, ‘Onu zaman gösterecek, bilemem’ dedi. İlker Başbuğ, ‘ABD Gülen’i iade etmezse demek ki
kullanmaya devam edecek, yok ederse demek ki kullanım tarihi bitti.’ diye konuşuyor. 2011’i FETÖ/
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PDY ile ilişkilerin kırılma yaşandığı dönem olarak nitelendiren Başbuğ, kendisinin tutuklanmasının
ise Başbakan’a bir mesaj olduğunu, bir ay sonra 7 Şubat MİT olayının patladığını söylüyor. Başbuğ
darbeye kalkışan FETÖ/PDY’nin, kendi din anlayışlarına uygun bir devlet sistemi kurma hedefinin de
olabileceğini fakat burada asıl hedefin TSK olduğunu belirtiyor. Kalkışmada dış destek olduğu izlenimini de dile getiren Başbuğ, ’Olmaması işin tabiatına aykırı’ diyor.
Başbuğ, CIA’in bu kalkışmadaki rolü üzerine ise şu açıklamaları yapıyor: Gülen nerede yaşıyor.
ABD’de. Orada o imkanları sağlayan kim? CIA. Bu istihbarat örgütü ona ABD’de kalma iznini boşuna
mı verdi? İstihbaratın onu kullanmayacağını mı düşünüyorsunuz?, Yabancı bir ülkesiniz, bir ülkede
Silahlı Kuvvetler’in varlığından, güçlü olmasından milli menfaatleriniz açısından hoşnut değilsiniz. O
Silahlı Kuvvetler’e bir noktada ne yapılması lazım? TSK için önemli olan TSK’nin Türk milleti gözündeki itibarı, güveni. Siz bu güveni ne kadar dibe vurdurursanız Silahlı Kuvvetler’in gücüne o kadar zarar
verirsiniz. Yaşadık biz bunu. Bunu nasıl yaparsınız? Bu ordu terörle mücadelede başarılı değildirdiye yaparsınız. Yaptılar. 2007’de Dağlıca olayıyla başladılar. Başarı elde edebildiler mi? 14 Temmuz
2016’da TSK terörle mücadelede başarı noktasında neredeydi? En tepedeydi. İkinci yapacağınız şey,
yargı yoluyla, sahte delillerle, komplolarla TSK’yi çete gibi gösterirsiniz, komutanlarını generallerini
çete gibi gösterirsiniz, yargı yoluyla hapislere atarsınız, TSK’den elimine edersiniz, yerlerine kendi
adamlarınızı getirirsiniz. Oldu mu bütün bunlar, oldu. Ama TSK’nin itibarına zarar getiremediler yine.
‘Ergenekon, Balyoz, Casusluk... 70 milyon şunu dedi: Benim orduma oyun oynanmış. TSK itibarını
kaybetmedi ama gücünü kaybetti. ‘Bu da olmadı. Üçüncü model...
Bu dediklerim Güney Amerika’da uygulanan modeller. Ben bunları bir toplantıda anlattım.
Üçüncü model nedir biliyor musunuz? Bir Silahlı Kuvvetleri’n tam dibe vurmasını isterseniz son model budur. Darbeye teşvik edersiniz, provoke edersiniz, başlatırsınız ama o darbenin başarısız olması
için bütün tedbirlerinizi alırsınız istihbarat örgütü olarak. Fetullah bunun başarılı olacağına inanabilir
de inanmayabilir de ama bir noktada o, kullanılıyor.
Generaller kendilerinin hayatlarını ortaya koyarcasına bu olaya başarmak üzerine girmiyor mu?
Şu andaki generaller Silahlı Kuvvetler’in B kadrosu diyenler var. Esas kadro nerede? Bir de şu var, biz
hep asker üzerinde duruyoruz. Bir de bunun FETÖ/PDY’nin- bu olayları esas organize edenleri var.
Onlara ‘imam’ diyorlar, esas onlar var, esas bel kemiği o. Nerede bu imamlar. Bazıları yakalanıyor
ama Akıncı Üssü’nde birisi yakalandı, nasıl bıraktı onu adli kontrolle bu mahkeme. Kaçtı adam. Büyük imamların belki büyük kısmı darbe başarısız olduğu anda kaçtı.
Buna kalkışanların üzeriyle uğraşıyorsunuz ama alt tarafına ne kadar gidiyorsunuz. Ayrıca bu
örgütün Amerika’daki istihbarat örgütleri tarafından kullanıldığını da kabul etmek zorundasınız. Dibe
vurdu lafını pek sevmiyorum ama TSK Cumhuriyet tarihinin en zor durumunda. İnsani kabiliyetler,
moral, motivasyon açısından.. 15 Temmuz 2016 kalkışmasının ana hedefinin bu olduğu kanaatindeyim. Suriye’ye bakın. Ben bu yaşananların yine de Türkiye’nin bulunduğu uluslararası resimle bağlantılı olduğu kanaatini taşıyorum. Burada da birinci öncelikli konu Suriye’dir. Türkiye şu anda neler
olduğunu ne kadar takip ediyor? ‘Ne oluyor Suriye’de? Ordusu yok demeyelim ama zor durumda.
Bir travma yaşıyor. Suriye’de yaşananlara karşı etkiniz de bir noktada sınırlanıyor. Membiç’te ne oluyor? Orası YPG’nin kontrolüne geçiyor. Kuzey’de bir Kürt koridoru oluşumu devam ediyor. Kuzey’de
bir Kürt devletinin oluşumu gerçekleşiyor mu, gerçekleşiyor. Bu konuda Türkiye’nin TSK anlamında
caydırıcılığı da en kötü durumda.258

258 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1275308-ilker-basbug-erdogan-gulenle-2012den-beri-tek-basina-mucadele-ediyor
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KPSS hırsızlığı
15 Temmuz kanlı darbe girişiminden yıllar önce FETÖ’yle ilgili tartışılan konuların başında KPSS
yolsuzluğu geliyordu. Yolsuzluk dediğimiz şey, düpedüz hırsızlık. Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndaki
sorular önceden çalınıyor; eşlerine, dostlarına ve kamuya yerleştirmek istedikleri yoldaşlarına veriliyor. Böylece sınavı zahmetsiz bir şekilde kazanmaları sağlanıyor. İşte bu hırsızlıkla ilgili açılan davalardan biri Ankara Adliyesi’nde devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığı, 91 şüpheli hakkında daha
iddianame düzenleyerek, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Böylece KPS hakkında açılan
dava sayısı beşe çıkmış oldu. Elinizdeki bu çalışmanın hazırlandığı günlerde bu davalardaki sanık
sayısı son iddianameyle birlikte 475’e çıkmıştı. Gülen’in akrabası Muhammet Sait Gülen, Mehmet
Baransu’nun ağabeyi Yalçın Baransu ile eşi Aygün Baransu’nun da sanıklar arasında sayıldığı bu iddianamede, ‘FETÖ/PDY üyesi olmak’, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ile ‘Kamu kurum ve kuruluşlarının
zararına dolandırıcılık’ suçlamaları yer alıyor.
Yalçın Baransu’nun, sınava girmediği ama bazı adaylara soruları verdiği, eşi Aygün Baransu’nun
ise soruları sızdırılan sınavda 120 sorunun tamamını doğru cevapladığı yer alıyor söz konusu iddianamede. İddianamede yer alan bilgilere göre, 10 Temmuz 2010’daki KPSS‘de yüksek sayıda net yapan
3 bin 227 adaydan bin 970’i kendi aralarında telefon irtibatı kurmuşlar. Bunlardan 907’si tekrarlanan
eğitim bilimleri sınavına girmemiş. Şüphelilerden yüzde 61’inin, ‘Gülen örgütü’ne ait Turgut Özal
Düşünce ve Hamle Derneği’nden soruları dağıtan ve yurt dışına firar eden Mehmet Hanefi Sözen ile
FETÖ’ye ait Maltepe Dershanesi’nden soruları dağıtan Nebil Ekiz’e kadar ulaşan irtibatlarının bulunduğuna yer verilen iddianamede, yüksek net yapan adayların bin 148’inin akraba, bunların 896’sının
karı koca olduğu, eşlerin 453’ünün tekrarlanan eğitim bilimleri sınavına girmediği belirtiliyor.Yüksek
net yapan adayların 2 bin 690’ının aynı firma veya kurumda çalıştığı, 10 ve üzeri adayın çalıştığı iş
yeri kaydı baz alınarak yapılan değerlendirmede ise 167 kurum ve özel şirkette 2 bin 39 adayın görev
yaptığı, bunların 970’inin tekrarlanan eğitim bilimleri sınavına girmediği aktarılan iddianamede, 3
bin 227 adayın bin 136’sının aynı adresleri, 217 adayın aynı site veya apartmanı iletişim adresi olarak
beyan ettiklerine dikkat çekiliyor.
İddianamede deniliyor ki, “Açıklanan nedenlerle, eldeki veriler birlikte değerlendirildiğinde soru
hırsızlığı eyleminin örgütlü bir yapı ve organizasyon olmaksızın gerçekleştirilemeyeceği, soruşturmanın konusunu oluşturan bu örgütün, bireylerin Anayasa’dan kaynaklanan fırsat eşitliği gibi temel haklarını ortadan kaldırarak, toplum düzenini, kamu güvenliği ve barışını tehlikeye düşürdüğü, gerçekleştirdiği eylemlerle vatandaşların, devlet erkleri yasama, yürütme ve yargıya olan güven
duygusunu zedelediği, devletin kılcal damarlarına nüfus etmenin yolu olarak kullanıldığı aşikardır.
FETÖ’nün 2010 KPSS ile birlikte 2009 KPSS, 2012 KPSS, 2011 ve 2012 Hakimlik Sınavı, 2011, 2012
ve 2013 YDS, ALES, 2012 üniversite sınavı, Jandarma Sınavları, Askeri Liseler Sınavları, Polis Koleji
ve Akademi Sınavları, TİB kurum sınavı gibi ÖSYM ve kurumların yaptığı birçok sınavın sorularını ele
geçirdiği anlaşılmıştır.”
İddianamede,Temmuz 2010’daki genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri alanları sorularının sınavdan önce elde edilerek dağıtıldığının jandarma kriminal, emniyet bilişim uzmanlığı, TÜBİTAK raporları,şüpheli ikrarları,müştekivetanık beyanlarına göre ‘kesin ve net’ olduğu vurgulanıyor.
YÖK Denetleme Kurulunun hem eğitim bilimleri hem de genel yetenek alanı sorularının binlerce
adaya ulaştığına ilişkin raporuna rağmen sadece eğitim bilimleri alanı sınavının iptal edilerek tekrarlandığına yer verilen iddianamede, bu nedenle birçok adayın iptal edilmeyen genel kültür ve genel
yetenek puanına göre devlet memurluğu kadrolarına atandığı kaydediliyor.
Bu davayla ilgili olarak hazırlanan ilk iddianamede de, “Soruşturmada olayın sadece yerel ölçekte kalmadığı, soruların bu kişiler haricinde sınava giren birçok adaya örgütlü şekilde ulaştı- rıldığı,
şüpheli konumundakilerin birlikte hareket ettiği, bu birlik ve beraberliğin tesadüflerden ibaret olma-
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dığı ve birçok ortak noktalarının olduğu tespit edilmiştir. Delillerin değerlendirilme- sinde eylemlerin
hiyerarşik ve örgütlü gerçekleştiği anlaşılmıştır.” tespitinde bulunulmuştu.
Sanıklar arasında ‘FETÖ/PDY bağı’ olduğuna, soruların sınavdan önce genellikle bu bağa uygun
dağıtıldığına işaret edilen iddianamede, profilleri, iş yerleri, mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde
sanıkların FETÖ/PDY içinde yer aldıkları belirtilmişti. İddianamede, 2010’daki KPSS eğitim bilimleri
sınavının iptal edilerek yeniden yapılmasıyla, devletin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğratıldığı dile getirilmişti.259
FETÖ, KPSS sorularını kapıya kadar götürmüş: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010
KPSS soruşturmasına ilişkin hazırlanan iddianamede karı-koca soruları sözde imamdan aldıklarını
itiraf ediyorlar. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Erkman tarafından hazırlanan iddianamede dikkat çeken tespitler yer alıyor. 3 bin 227 şüpheliden yüzde 61’nin
soruların servis edilmesinde kilit rol oynayan Mehmet Hanefi Sözen’le irtibatlı olduğu bilirkişi raporlarıyla tespit ediliyor. Örgütün eğitim imamlarıyla direk bağlantılı olan Sözen, Mart 2014’te başlayan
operasyondan önce ABD’ye kaçmış. Tanık olarak ifade veren Yüzbaşı Cemil Çetin ve eşi Dudu Çetin
ile birlikte sohbet toplantıları düzenleyen Hakan Aytekin ve eşi Hüsne Yeter Aytekin soruları kendilerinden sorumlu olan imamın getirdiklerini itiraf ediyorlar.
Devlet gibi atama yapıyorlardı: Aytekin, ‘Gülen örgütü’ ile lise 3. sınıfta gittiği Kocatepe Dershanesi’nde tanıştığını, Kayseri’de üniversitede okurken FETÖ’ye ait Hunat yurdunda ve ‘ışık evleri’nde
kaldığını söylüyor. Aytekin’in eşi kız yurdunda müdürlük yapıyor. Aytekin itiraflarında, FETÖ/PDY’nin
eğitimden sorumlu üst yönetimi tarafından Türkiye genelinde öğretmen açığı olan okul veya dershanelerin tespit edilerek kurum müdürleri tarafından devlet memurlarındaki atama sistemine benzer
şekilde iller arası atamalar yapıldığını anlatıyor.
Himmet paraları imama: İtirafçı, Karabük’te gerçek adını bilmediği bir şahısla FETÖ’nün yönlendirmesi sonucu tanışmış. Bu şahsın zaman zaman hafta sonu senin evine misafirler gelecek, onlarla
sohbet et, ilgilen, zaman zaman ben de gelerek onlarla görüşeceğim, fakat sen bu şahısların ne iş
yaptığını ve niçin geldiklerini sorma demiş kendisine. Bir süre sonra Karabük Jandarmada görevli üç
subay ve eşlerinin evine gelip gitmeye başladığını, Batı Karadeniz Bölgesi askerleri ile ilgilenen sözde
imam Önder K. geldiği zamanlarda bu kişileri evine çağırdığını anlatan Aytekin, subaylardan aldığı himmet paralarını Önder K.ye verdiğini söylüyor. İtirafçının anlattıklarına göre, 2009 Temmuz’da
KPSS’den bir gün önce Önder K. evine gelerek Subay Cemil Çetin’in eşinin KPSS’ye gireceğini söylemiş ve onu aramasını istemiş. Aytekin, subayı aradığını ancak Adana’da olduğunu öğrendiğini, bunun üzerine Önder K.nin, yanında bulunan çantada 2009 KPSS sorularını vermeden götürdüğünü
anlatmış.
Sen de gir diye talimat vermiş: Bu olaydan sonra Önder K.nin, eşin ve sen de 2010 KPSS’ye girindediğini itiraf eden Aytekin, müracaat yaptıklarını, Önder K.nin sınavdan 2-3 gün önce beraberindeki sınav sorularıyla yine geldiğini, bu görüşmede Jandarma Subay Cemil Çetin’in de bulunduğunu
söylüyor. Önder K.nin soruları vereceğini söylediğini, bunun doğru olup olmadığını sorduklarında,
cemaatin kurumlara yerleşmesi gerekiyor, başkaları gireceğine cemaat olarak biz gireceğiz, kamuda
bizim gibi insanlara ihtiyaç var cevabını aldığını belirten Aytekin, Önder K.den verdiği yemin metnini
okuduktan sonra soruları birer flash bellek içinde aldığını itiraf ediyor. Aytekin eşi ile birlikte sınava
girdiklerini ve aldıkları soruların tamamının sınavda çıktığını söylüyor.
ByLock kullandım: Aytekin, ByLock programının kendi cep telefonunda olduğunu, fakat kimin ve
ne zaman kurduğunu hatırlamadığını, Bilecik’te çalıştığı dönemde telefonunda bulunduğunu, biraz
259 http://www.hurriyet.com.tr/kpss-sorusturmasinda-iddianame-tamam-40280135?_sgm_source=40280135&_sgm_campaign=scn_ a004ff5fd97f8006&_sgm_action=click

BİR İŞGAL HAREKETİ

367

merak edip kullandığını, çalıştığı kurumlardaki öğretmenlerle mesaj yoluyla görüştüğünü, bu program üzerinden Gülen’in özel sohbet ve kısa notlarının gönderildiğini, bu programı 1 yıl kadar 20132014 arasında kullandığını ve sonra gizli bir program olduğunu anlayarak sildiğini belirtiyor.260
‘Eagle IM’
15 Temmuz kalkışmasından sonra FETÖ operasyonlarında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Gizli tanığın ifadesi sonrasında Şubat 2016’da İzmir’de deşifre edilen ByLock’un tüm Türkiye’deki
istihbarat, emniyet ve savcılık makamlarına bildirildiği tespit edildi. FETÖ üyeleri ByLock’un deşifre
olması nedeniyle aynı amaç doğrultusunda ‘Eagle IM’ isimli programı da kullanmaya başlamışlar ve
bu program geliştirildikten sonra ByLock’u kullanmaya son vermişler.
İzmir‘de FETÖ‘nün sözde ‘Karşıyaka eyalet yapılanması’nın deşifre edildiği operasyonda, örgütün kriptolu yazışma programı ByLock’un ekran ara yüzü ortaya çıkarılıyor. 2016 Şubat ayı sonuna
kadar ByLock’u aktif olarak kullanan FETÖ mensuplarının, bu tarihte ‘Yeğen’ kod adlı gizli tanığın ifadeleriyle deşifre olan programı kullanmayı bırakarak Eagle IM programı üzerinden iletişim kurmaya
başladıkları tespit ediliyor.
Gizli tanık beyanlarına göre yapılan çözümlemede, ByLock ana ekran ara yüzünde ‘Friends
(9/27)’ olarak görülen üst kısımda 27 kullanıcının bulunduğu, grupta çevrim içi olan 9 kullanıcıdan
birinin de ‘Hoca Efendi’ isimli kullanıcı olduğu belirleniyor. Gizli tanık ‘Yeğen’ ifadesinde, ‘ByLock’ta
çevrim içi olan ve ‘Hoca Efendi’ diye geçen kayıtlı kullanıcının Fetullah Gülen olduğunu söylüyor.
İtirafçı ve bazı zanlıların beyanlarında da ByLock’u 2016’nın Mart ayına kadar aktif olarak kullanan örgüt üyelerinin ByLock’tan yapılan duyuru sonrası Eagle IM’i kullanmaya başladıkları anlaşılıyor. İzmir’de 17 Mayıs’ta 73 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Mehmet Mezher
Gülen, Teğmen M.A.T, örgütün Bergama emniyet imamı Sinan Özmen, Bergama ‘ışık evleri’ imamı
Mehmet Öksüz, Bergama diyanet imamı Celal Döner, Kınık ilçe imamı Harun Yeşil, Ovacık Altın Madeni İşletme Müdürü Cemalettin Çetin’in de aralarında bulunduğu 36 kişi gözaltına alınıyor. Daha
sonra gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte 79 zanlı tutuklanıyor, 54 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı
yasağıyla serbest bırakılırken, 8 kişi de doğrudan serbest kalıyor. Operasyonda ele geçirilen kayıtlar
ve muhasebe takip programları üzerinde yapılan incelemede, örgütün sözde eyalet yapılanmasındaki Karşıyaka bölgesinden sağladığı gelirler ve bunların dağıtımına ilişkin bilgilerin ayrıntılı şekilde
yer aldığı belirleniyor. İzmir’in kuzeydeki ilçelerinin yer aldığı bölgeden ‘kurban, burs ve himmet’ adı
altında bir yıl içerisinde yaklaşık 330 milyon lira gelir sağlandığına ilişkin bilgilere de bu operasyon
sonrasında ulaşılıyor. Ulaşılan bir diğer bilgi de elde edilen gelirden yüzde 15’lik payın örgütün lideri
Fetullah Gülen’e aktarıldığı ve ‘Pensilvanya’ diye kayda geçirildiği bilgisi.261
‘Eagle’ yükleyen FETÖ’cü itirafçı oldu
Adana’da Selim Güven ve Yahya Balcı adlı iki kişi hakkında on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle bir dava açıldı. Darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan
soruşturma kapsamında çalışmalarını tamamlayan savcılar, bu kapsamda Adana’da tutuklanan Yahya Balcı ve Selim Güven hakkında terör örgütü üyeliğinden iddianame hazırladı. İddiaya göre, Selim
Güven, FETÖ üyelerinin çalışma yerlerini belirleyerek onları yönlendirip organize ediyordu. Güven,
Adana’ya tayini çıkan Öğretmen Yahya Balcı’ya ‘Yakup’ ve ‘Beyhan’ kod isimlerini veriyor.
Güven, Balcı’nın tabletine haberleşme için ‘Eagle’ adlı programı yükledikten sonra kendisini
260 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/420649.aspx
261http://www.hurriyet.com.tr/gulenin-sistemdeki-kullanici-ismi-belli-oldu-40280513?_sgm_source=40280513&_sgm_campaign=scn_
a004ff5fd97f8006&_sgm_action=click
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farklı bölgelerdeki adliyelerde görevli hakim ve savcılara sohbet hocalığı yapmakla görevlendiriyor.
Balcı, sohbet hocalığı yaptığı hakim ve savcıların tablet veceptelefonlarına da ‘Eagle’ ve daha sonra
‘Tango’ amblemli olan başka bir haberleşme programı yüklüyor. Soruşturmalar sonrası yakalanan
ve sohbetlere gittiği belirleneneski Tarsus hakimi Ayşe Ş., Yahya Balcı’yı fotoğrafından teşhis ediyor.
Emniyet tarafından gözaltına alınan Yahya Balcı, ismini ‘Feridun’ olarak bildiği ve kendisine gö- revler
veren Selim Güven’i ve yine hakim ve savcılara sohbet hocalığı yapan ‘Rıdvan’ kod isimli Mehmet
Muhittin Öztürk’ü teşhis ediyor. Ayrıca Balcı, örgütün işleyişi ve üyeleri hakkında bilgileri de savcılığa
veriyor. Selim Güven’in telefonunda ‘ByLock’ programı tespit edildiğini belirleyen savcı, ayrıca Güven’in, Fetullah Gülen’in çağrısı üzerine Bank Asya’ya 2 defa yirmişer bin TL yatırdığını tespit ediyor.
Soruşturmayı yürüten savcı, Balcı’nın örgütün işleyişi, örgüt içerisinde faaliyette bulunan kişiler hakkında bilgiler verdiği için etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istiyor.262
Komutan Çolak’ın anlattıkları
Kanlı darbe girişimin yaşandığı gece, milletin ‘Peygamber ocağı, gözbebeğimiz’ dediği ‘Ordu’nun
kalbine, yani Genelkurmay Başkanlığı’na baskın yapılarak işgal edildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la birlikte rehin alınıp götürülenlerin içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki
Çolak da bulunuyordu. Salih Zeki Çolak darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı. Asuman Aranca,
komutanın ifadelerine ulaşarak Sözcü gazetesinde haberleştirdi. Aranca, haberinde komutanın şunları söylediğini yazıyordu:
EMİR SUBAYI ARADI: 15 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Genelkurmay Başkanımız bana, 2
Skorsky ve bir Cougar helikopterin saat 19.00’dan itibaren izinsiz uçuş yapacağını söyleyip, araştırmamı istedi. Saat 18.50 sıralarında Kara Havacılık Komutanlığı’na ulaştım. Tümgeneral Hakan Atınç
ile odasında özel görüştük. Akşam için uçuş planı olup olmadığını, varsa bu uçuş planını getirmesini
söyledim, pilotların da listesini istedim. Akşam için uçuş olmadığını beyan etti. Kurmay Başkanımız
Orgeneral İhsan Uyar da denetime katıldı. Helikopterler hangardaydı. Olağanüstü bir durum görmedik.
ARABAYA ATEŞ ETTİLER: Saat 21.35 sıralarında Genelkurmay Başkanımızı bilgi vermek için aradığımda emir subayı Yarbay Levent Türkkan: “Genelkurmay Başkanımız sizi ve Kurmay Başkanımız
İhsan Uyar’ı karargaha bekliyor.” dedi. Karargaha gidince darbeciler tarafından derdest edildik. O
anda bir şey olduğunu hisseden Koruma Müdürüm Yüzbaşı Burak Akın koşarak olaya müdahale etmek istedi. Biri, Akın’a ateş edip yere düşürdü. Daha sonra, kendisini vuran kişinin bir tabur komutanı Yarbay Halit Kazancı olduğunu söyledi. Bu esnada aracımın hareket etmemesi için iki ön lastiğini
de ateş ederek söndürdüler ve radyatörüne ateş ettiler. Arkadaki Kurmay Başkanım İhsan Uyar’ın
aracına da aynı şeyleri yaptılar.
RÜTBELERİ SÖKTÜLER: Daha sonra kafamıza bir başlık geçirildi ve helikopterle Akıncı Üssü’ne
götürüldük. İki kişilik bir koltuğa oturttular. Ayağımızı kelepçe ile bağladılar. Bu esnada İhsan Uyar
kelepçe nedeniyle ellerinin uyuştuğunu beyan etti. Darbecilerden rütbeli olan kişi kızarak: “Bunu
daha önce düşünecektin. Askeri lise ve harp okulunda aldığımız değerlere aykırı hareket ediyorsun.
Sizin gibi Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı da tutuklanacak, birazdan onları da buraya
getireceğiz’ dedi, sonra da “İhsan Uyar’ın rütbelerini sökün alın, elbisesindeki Atatürk rozetini de sökün!” diyerek aşağılayıcı hareketlerde bulundu. Uyar bunu söyleyene “Hiç mi helal süt emmedin?”
dedi.
ÜZERİMİZİ ARADILAR: Yaklaşık 3-4 saat kadar bu şekilde oturduk. Bu arada bir grup geldi ve
üzerimizi aradı, kalem, tarak gibi eşyalarımı aldılar. Üzerimizde silah da yoktu. Bir ara 3 personelin
daha getirilerek aynı oda içerisine konduğunu hissettik. Bu kişilerin Tümgeneral Şevki Şentürk ve
262 http://www.hurriyet.com.tr/hakimlere-eagle-yukleyen-fetocu-itirafci-old-40265043
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Albay Tuncay Polat ile emir subayım Binbaşı Yunus Can olduğunu anladık. Bunların gelişinden itibaren ayaklarımızdaki kelepçeleri kestiler, ellerimiz yine kelepçeliydi. Su ihtiyacımızı kendileri ağzımıza
tutarak verdiler. Tuvalet ihtiyacımız için de yan tarafa bizi ittirerek götürdüler.
ANONSLARI DUYDUK: Saat 08.00-09.00’dan itibaren uçaklarla bombalar atıldığını duyduk. Saat
10.00’da ‘Bu yaptığınız Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı bir ayaklanmadır, derhal üssü terk
edin ve teslim olun’ şeklinde anonslar duyduk. Saat 15.15’e kadar bu şekilde bekledik ve kapıdaki iki
görevlinin yok olduğunu hissettik. “Görevli!” diye bağırdık, cevap veren olmadı. Kafamıza geçirilen
maskeyi ve kelepçeleri ileri geri ittirerek çıkardık.
SİLAH BULDUK: Civarda keşif ve arama yaparken bir minibüs gördük. Bu aracın içerisinde 3 adet
şarjörleri dolu M-16 silah, iki adet de Özel Kuvvetler’e ait içi malzeme dolu sırt çantası bulduk. Şoför
mahalline Albay Tuncay Polat geçti. Kışlanın ne kadar vahim boyutta olduğunu, bombalandığını, bazı
yerlerin yanmakta olduğunu gördük.
EL VE AYAKLARIMIZDAKİ KELEPÇEYİ BİZ ÇÖKTÜK: Nizamiyenin dışında 500 metre kadar ilerleyince Zırhlı Tümen Komutanlığı’ndan gelen tanklar ve askeri zırhlı araçların bölgeyi güvenlik altına
aldığını gördük. Burada cep telefonu olan personelden istifade ederek ailelerimizi ve diğer komutan
arkadaşlarımızı aradık. Akıncı’dan kurtulmamızda ve ellerimizdeki ve ayaklarımızdaki kelepçelerin
sökülmesinde dışarıdan herhangi bir kişi gelmedi.’263
Tutuklanan eski Balyoz savcısı: “Pişmanım”
Balyoz davasının namlı savcılarından Hüseyin Kaplan, 15 Temmuz’dan sonra yakayı ele verince
pişman olduğunu söyledi. Kaplan hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaka- lama kararı
çıkartılmış ve bir süre sonra kendisi emniyete teslim olmuştu. Çıkarıldığı mahkeme tarafından çoğu
gibi o da tutuklandı. Kaplan, geçmişteki Balyoz davasıyla ilgili olarak, ‘Dosyadaki delillerin belki sahte
olduğu şu an anlaşılsa dahi gerçek olduğuna inanarak taleplerde bulundum’ ifadelerine sığındı.
Kaplan, verdiği ifadede, FETÖ ile ilişkisini yalanlamadı. “Lise yıllarından beri şu anda silahlı terör
örgütüne dönmüş olan yapı ile tanıştım. Üniversite yıllarından itibaren de bu yapı ile birlikte olmayı
hayat tarzı olarak kabul ettim. Amacım şiddet kullanarak bir konuyu anlatmak değildir. Bir yandan
İslamiyet’i daha iyi yaşayıp mümkün olduğunca etrafımdaki insanlara bazılarına açıktan, bazılarına
da iyi bir insan modeli çizerek örnek olmaya çalıştım’ ifadelerini kullandı. Yine kendi ifadelerinden
anlaşıldığına göre örgütün içinde tüm ‘meşru faaliyetler’e (!) katılmış, duygu ve düşüncesi hizmet
edebileceği yolun bu yol olduğunu kendisine söylüyormuş. Hakim Bey FETÖ/PDY içinde bulunduğu
süre boyunca ‘Gizlilik ve benzeri hususlara dikkat ettim.’ demekten de geri durmuyor.
Hakim Hüseyin Kaplan, Balyoz davası savcılığı yaptığı dönemde FETÖ’den emir almadığını ileri
sürüyor, “Görevlendirildiğim için duruşmalara çıktım. Dosyadaki delillerin belki sahte olduğu şu an
anlaşılsa dahi gerçek olduğuna inanarak taleplerde bulundum. Yargılama yapılmasına katkı sağladım.” diyor.
Hakimin anlattıklarına göre suç teşkil edecek bir şeye katılmamış. FETÖ/PDY örgütü kapsamında
birçok hakim ve savcı hakkında soruşturma açıldığını, ancak kendisi hakkında 3 yıldır herhangi bir
soruşturma açılmadığını buna delil olarak gösteriyor. Kaplan, diyor ki, “Bu davayla ilgili bir suç işlemiş olsaydım 3 yıllık süreçte müfettiş raporları sonrasında HSYK tarafından hakkımda soruşturma
açılması gerekirdi. Yani örgüt içerisinde suç işlediğimi düşünmüyorum. Ama mensubiyetimi kabul
ediyorum.”264
263 http://www.sozcu.com.tr 264www.hurriyet.com.tr
264 www.hurriyet.com.tr

370

Batının  keskin kılıcı: Doğudan gelen sözde molla

Hayallerim yıkıldı, kendimi sorguladım: Kaplan, ifadesinde 15 Temmuz sonrası yaşadıklarını da
şu sözlerle anlatıyor: “15 Temmuz sonrası hakkımda yakalama kararı çıktığını duyunca evden ayrılarak önce memleketime gittim. Bu süreçte de darbenin FETÖ/PDY tarafından yapılıp yapılmadığı
konusunda kanaat sahibi oldum. Yıllarca insanlığa hizmet götürmesini beklediğim yapının darbeye
karıştığını anlayınca şahsi olarak da çok üzüldüm. Hayallerim ayrıca yıkıldı ve dini inanışım gereği de
kendimi sorguladım.”
Kaplan, pişmanlığını şu cümlelerle ifade ediyor: “Kaçtığım sürede Gürcistan‘a akabinde Yunanistan‘a kaçma imkanım oluştu. En son gelmeden önce de sınıra yakın bir yerdeydim. Ancak olaydan
pişman olduğumu 30 yıldır beraber olduğum bu yapıyla manevi ve maddi bağımı kopardığımı bihakkın anladım. Bir kısım dostlarımın da tavsiyesiyle öncelikle kamuoyuna deklare ettim. Bir haber
kanalına röportaj verdim. Şu anda pişmanım. Her ne kadar iyi niyetle mücadele etsem de vatanına
ve milletine ihanet eden, askerine polisini bombalattıran, isyana karşı duran vatandaşlarını tankla
ezen bir yapıyla beraber olmak istemiyorum ve reddediyorum.”265

Deprem paraları örgüte aktarılmış
Darbeyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın bir bölümünde yolları Van’da kesişen iki kamu görevlisi bulunuyor. Bu iki kamu görevlisinin ortak yanları; ikisinin
de Karayolları’nda çalışıyor olmaları. İkisinin yolu da Van’dan geçmiş. Bir de evlerinde yapılan aramalarda FETÖ’ye ait dökümanlar ve o meşhur 1 dolarlardan çıkıyor. İkisi de Umre’ye gitmiş. İkisi de
Bank Asya’da hesap açmış.
‘Karayolları imamı’ olduğu iddia edilen Karayolları Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Tahsin
Ay ile ‘Karayolları abisi’ olduğu öne sürülen Karayolları Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Ziya
Eken isimli bu iki yoldaş önce gözaltına alınıyorlar ve savcılık ifadelerinden sonra da tutuklanıyorlar.
Eken ve Ay’ın emniyette verdiği ifadeler sırasında, ‘WVGX167DE’ adı verilen gizli tanığın 2 isim
hakkındaki beyanları ortaya çıktı. Ay, ifadesinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nde 1973’te işe başladığını, sırasıyla Van, Kastamonu ve Erzurum’da çalışmasının ardından 2011’de tekrar Van’a bölge
müdür yardımcısı, 2013’te ise Karayolları Genel Müdürlüğü’ne şube müdürü olarak atandığını anlatıyor. Bu tarihten sonra hep Ankara’da çalışmış. Kanlı darbe girişiminin ardından 21 Temmuz’da
görevden uzaklaştırılmış. Kendi ifadesine göre FETÖ ile bir bağı yokmuş ve darbe girişimiyle ilgili
önceden bilgisi de mevcut değilmiş.
Ay’a Emniyet’te, ‘Darbegirişimi olacağı konusunda talimat verildimi?’ şeklinde bir soru yöneltiliyor. O ise “15 Temmuz akşamı yatsı namazı çıkışı helikopter seslerini duyduk veevegelince de
televizyondan detayları öğrendim. Kesinlikle talimat almadım.” diyor bu soruya cevap verirken. Erzurum’daki evini 2013’te satarak eldeettiği parayı, “Faizsiz sistemle işlediği” için Bank Asya‘ya yatırmış
ve bir müddet sonrada çekmiş.2014 yılından beri ise bu bankaya para yatırıp yatırmadığını hatırlamıyor. Emniyet’teki sorgusu sırasında kendisi hakkında bir gizli tanık olduğu belirtilerek, gizli tanığın
söyledikleri yüzüne karşı okunuyor. Emniyet’teki sorgusunda gizli tanık beyanlarını kabul etmeyen
Ay, “Bütün bunlar iftira” diyor. “WVGX167DE” adı verilen gizli tanığın, Ay hakkındaki beyanlarında
ise şu ifadeler yer alıyor:
‘Bu örgüt mensubu Van 11. Bölge Müdürlüğü’nde müdür yardımcısıydı. Şu anda Karayolları Genel Müdürlüğü’nde şube müdürüdür. Bu örgüt mensubu Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden sorumlu
FETÖ/PDY imamıydı. Bu kişi Van il merkezinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten FETÖ/ PDY imam265 http://www.hurriyet.com.tr/tutuklanan-eski-balyoz-savcisi-pismanim-40207059
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larıyla irtibatlı olan Karayolları imamıydı. Kendi makam odasında Van sorumlu imamlarıyla toplantı
yaptıklarını biliyorum. Bu kişi Karayolları’ndan ihaleleri sürekli olarak FETÖ/PDY üyesi müteahhitlere
veren kişidir. Diğer müteahhitlerden de ‘himmet’ adı altında kurban, zekat, burs parası toplayarak
örgüte finans sağlayan kişidir. Makam odasında sürekli olarak Fetullah Gülen kitapları bulundurduğu, odasına gelen kişilere de bu kitapları okuyarak eleman temin ederek, Van’da düzenlenen örgüt
toplantılarına götürdüğünü biliyorum. Bu örgüt mensubunu FETÖ/PDY’nin Van imamlarını umreye
gönderdiklerini biliyorum. Bu kişi, deprem döneminde gelen yardımlar ve çalışmaları direkt FETÖ/
PDY mensuplarına aktaran ve bu malzemelerin bir çoğunu Serhat Koleji ve bu örgütle bağlantılı yerlere aktaran kişidir.’
Hasan Tahsin Ay, evi ve iş yerinde ele geçirilen materyaller hakkında da “DVD ve CD’ler çocukların eğitimi için okullarından verilmiştir. Dolar ise... Hatırlamıyorum ama bazen dolar alırdım, o zamandan çantamda kalmış olabilir. Herhangi bir maksadı yoktur.” şeklinde konuşuyor.
Karayolları Şube Müdürü Mehmet Ziya Eken ise ifadesinde, hakkındaki iddiaları reddediyor. Karayoları’na 2006 yılındaki KPSS‘den aldığı 78 puan ile atanmış ve 2007’de Van 11. Bölge Müdürlüğü’nde göreve başlamış. Eken’in, Bank Asya’da bireysel emeklilik hesabı bulunuyor. Bu hesap 2013’te
açılmış, 2015’te kapatılmış. Kendi ifadelerine göre Eken, Gülen’i medya aracılığıyla tanıyormuş.
Oysa, “WVGX167DE” adlı gizli tanık, Eken hakkındaki beyanlarında şu ifadeleri kullanıyor: “Van
11. Bölge Müdürlüğü’nde başmühendis olarak çalışan kişidir. Halen Karayolları Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkan Yardımcısı olarak çalışır. Bu kişi, Van’da FETÖ/PDY’nin Karayolları abisiydi. Bu kişinin
örgüt içerisindeki tek görevi, FETÖ/PDY mensuplarının, Van imamlarının düzenledikleri toplantılara,
sohbetlere eleman temin etmekti. Bu örgüt mensubunu, FETÖ/PDY’nin Van imamlarının umreye
gönderdiklerini biliyorum. Van Teknik Elemanlar Derneği kurucu üyesidir. FETÖ/PDY tarafından kurulan bu dernek örgüte finans elde eder.” Tabi Tahsin Ay gibi Mehmet Ziya Eken de gizli tanığın
kendisiyle ilgili bu ifadelerinin iftira olduğunu, kendisinin örgütle hiçbir alakası olmadığını savundu.
Evi ve iş yerinde yapılan aramalarda ele geçen materyallerin yasak olduğunu bilmediğine iddia eden
Eken, “Ele geçen 1 doları Hac dönüşü babam torununa hediye etmişti, oradan kalmış.”266 dedi. Eken,
Fetullah Gülen’in, Dinlerarası Diyalog ile ilgili çalışmasının dini bozmaya yönelik bir çalışma olduğunu düşündüğünü ileri sürmüş, “Ülkemize zarar verdiğine ve darbe girişimini, ABD’nin maşası olarak
kendisinin örgütlediğine inanıyorum.” demekten de geri durmamış.
Darbe girişimi gecesi apar topar Silopi’den gelerek Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek
istedi. Fakat karşısında vatansever bir Mehmet dikiliyordu. İşte bu Mehmet tarafından alnının ortasından vuruldu. Vurulan, kanlı kalkışmanın elebaşlarından Tuğgeneral Semih Terzi’ydi. Onu vurarak
vatanını işgalden kurtaran kahraman Mehmet’se Astsubay Ömer Halisdemir’den başkası değildi.
Anadolu’nun bu kahraman evladı Astsubay Ömer Halisdemir‘i şehit eden darbeci Binbaşı Fatih
Şahin, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’nun sürdürdüğü darbe soruşturması
kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte o hain darbeci Binbaşı Şahin’in ifadesi:
“Ben topçu binbaşıyım. 12. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda tabur komutanı olarak görev yapıyorum. Biz 15 Temmuz’da terörle mücadele konusunda, Özel Kuvvet Harekat Üssü’nde operasyon
hazırlığı yapıyorduk. Yanımda 16. Tabur Komutanı Volkan Yaman, Altan Bora Albay, ikinci grup komutanı ve Binbaşı Selçuk Akbey vardı, o da 25. Tabur Komutanı.
‘Gün boyunca operasyon planlama faaliyetimiz devam etti. Harekat saldırısı hazırlıyorduk. Saat
21.30 da 1. Özel Kuvvetler Komutan’ım Semih Terzi beni askeri hattan aradı. Aynı zamanda 16. Ta266 http://www.hurriyet.com.tr/van-depreminde-toplanan-paralar-fetoye-aktarildi-40211630
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bur için de aynı görevi verdi. ‘Alarm verin.’ dedi. ‘Operasyon için hazırlıklarınızı tamamlayın. Yarım
saat içinde Diyarbakır Havaalanı’na hazır etmek için hazır olun’ dedi. Aynı zamanda bunu Altan Bora
Albaya söylemiş. Biz de hazırlıklara başladık. Bizim Özel Kuvvetlerin hiyerarşisi Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi’dir. Biz uçakla havalandık. Uçakta Semih Terzi ‘Silahlı Kuvvetler yönetime
el koydu. Ankara‘ya gidiyoruz.’ dedi. Ankara Etimesgut’a indik. Ben uçağa gitmeden kışlada hazırlık
yaparken grup komutanım Eyüp Coşkun Albayı aradım. Sana dönerim dedi, dönmedi. Etimesgut’a
geldik. Biz geldiğimizde helikopter vardı. Helikopterle Özel Kuvvetler’e gittik. Orada bizi Ümit Pak
Albay karşıladı. Tugay Komutanımızla Ümit Pak ve biz karargaha doğru ilerliyorduk. Karargahın girişinden 10 metre önce ateş açıldı. Karanlıkta ağaçlığın içinden bize ateş açıldı. Ben karşılık verdim,
‘Ah’ sesi duydum kimin düştüğünü görmedim, bir silüetin düştüğünü gördüm. Geriye dönüp Semih
Terzi’nin yaralandığını fark ettim. Onu içeri çektik. 20-25 dakika geçti. Başka bir helikopter geldi.
Sonra helikopterle onu GATA komutanlığına götürdük. Yanımda Hüseyin Oğuz vardı. Hasan Aksoy,
Ahmet Kara vardı. Bilmediğim bir kişi daha geldi. GATA’ya götürdük. GATA’dayken oranın yetkilisi
burada silahlı gezemezsiniz dedi. Ne olduğunu anlamadım. Maksadımız kimseye zarar vermek değil
dedim. Silahları bırakamayız dedim. O sırada Erkan Tokgöz Yarbay geldi. 11. Tabur komutanıydı. O
Cizre de yaralanmıştı. Hastanede Yakup Yarbay’ın yanındaydı. Beni Oğuz Tozak Albay’la görüştürdü. ‘Oğuz Albay senin adamların nizamiyede ateş ediyor dedi. Benim nizamiyede personelim yok,
kim olduğunu bilmiyorum dedim. Ben arayıp ateş etmemelerini söyleyeceğim dedim. Müteakiben
adamları aramaya başladım. Mihrali Atmaca’yı aradım. Ona ulaşamadım, 3-4 personeli aradım. En
son Mehmet Bilge Astsubay’a ulaştım. Kimseye ateş etmeyin dedim. Beni Mihrali ile görüştür dedim.
En son Zekai Aksakal Tümgeneral’in emir astsubayı aradı. Bana ateş ediyorlarmış komutan seninle
görüşmek istiyor dedi. Sonra komutanla görüştüm. Adamların varsa ateşi kes- sin dedi. Benim orada
personelim olduğunu zannetmiyorum dedim. Zeki Paşa bana Ankara’da ne aradığımıza ilişkin bir şey
sormadı. Sonra ben bunun üzerine Erkan Yarbay’la görüştüm. Silahımı, teçhizatımı oraya verip polislerin gelmesini bekledim. Bununla ilgili bu olaydan dolayı pişmanım, üzgünüm.”267
Doktor Polat’ın itirafları
“Ben örgütten kovulmasaydım şu an Adil Öksüz’ün, Kozanlı Ömer ya da Mustafa Yeşil’in başka
bir versiyonuydum.” Bu sözler FETÖ’nün eski imamlarından Doktor Hasan Polat’a ait. Doktor bu
cümleyi, Meclis Araştırma Komisyonu’na bilgi verirken sarfediyor.
Polat’ın kendi ifadelerine göre, FETÖ yapılanması içerisinde “ülke imamlığına” kadar yükselmiş,
ancak 2002 yılında örgüt tarafından ‘hain’ ilan edilerek yapıdan atılmış.
Örgütün, fakir ve zeki öğrencilerin kazanılması noktasında genel numunelerden birisi olduğunu söylüyor ve ortaokul yıllarında Erzurum‘da, Ahmediye Medresesi’nde Fetullah Gülen‘in yeğeni
Kemal Gülen ile birlikte okuduklarını anlatıyor. FETÖ’den birkaç kişi bu medresede “kalfa” görevi
yapıyormuş. Polat, Hüseyin Aka ve Hasan Gök‘ün bu kalfalardan olduğunu söylüyor.
Anlattıklarına göre yıllar sonra Hasan Gök ile bir camide karşılaşmış. Gök, kendisini bir ‘örgüt
evi’ne götürmüş. Diyor ki, “Ücretsiz olarak kaydettirildiğim dershaneye gidip gelmeye başladım. O
dönemde okul birincisi olmam dolayısıyla ayrıca bir ilginin gösterildiğini hissettim. İmam hatipte o
dönemde Nurcularla, Süleyman Efendicilerle dalga geçerlerdi. İmam hatiplerin genelinde cemaatlere karşı soğuk bir bakış vardır. Üniversiteyi kazanıp Adapazarı‘na gittiğimde Kredi Yurtlar Kurumu
kontenjanına giremedim. Bu kişilerin yönlendirdiği eve gittim. Ama bu kişilere hep tavırlı bir yaklaşım sergiledim. Bana hiç müdahale etmediler. Hep kazanmak için çaba gösterdiler.”
FETÖ/PDY evlerinde gerçek ismini bilmediği Muaz adlı biri sürekli kendisiyle ilgilenmiş. Polat,
267 http://www.hurriyet.com.tr/kahraman-astsubayi-vuran-darbeci-hain-konustu-40211543
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“Bir yılın sonunda ısınma turları bitti. Birkaç ay sonra Kredi Yurtlar çıktı ama onlara karşı dürüst olmak adına gidemedim. Bu anlattıklarımı DHKP/C gibi örgütlerde de görebilirsiniz. Bu da onların dini
versiyonu. İkinci sınıfta vurucu darbe olarak bir görev verilir, bana ev abisi görevi verildi. Her ev abisi
küçük bir Fetullah Gülen‘dir.” diye konuşuyor.
Burada kendilerine ağır olmaları konusunda telkinlerde bulunulduğunu anlatan Polat, ‘O havaya
giriyorsunuz. Ortaokul, lise öğrencilerine eğitim veriyorsunuz. Sizin oradaki yetkinize ve dirayetinize
bakılıyor. Daha sonra bana bir okul sorumluluğu verdiler. Motivasyon almış başını gidiyor. Ayaklarınız
yere basmıyor. İnsanlara faydalı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bir çocuğa namazı sevdiriyorsunuz.
Örgüt içerisinde çeşitli sınıflandırmalar vardır. Ev ‘ağabey’i olduğunuz vakit otomatikman ‘beşlik’
sınıfına yükseliyorsunuz. ‘Beşlik’ olan bir örgüt mensubu askeri okullara sokulur veya ev ağabeyi
yapılır’ diyor.
Polat komisyonda şunları anlatıyor: “Bu öğrencilerin tamamı Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanabilecek kapasitede. Biz bu öğrencilere ‘Kardeşim Boğaziçi’ni, İTÜ’yü herkes kazanabilir ama askeriyede
bir tane bile müspet general yokmuş” sözleriyle bu alanlara yönlendiriyorduk. Bu öğrencilerden 4 tanesi kazandı. Birisi Kara Harp Okulu’nu, 3’ü ise Deniz Harp Okulu’nu kazandı. O zaman bu çok büyük
bir payeydi. Ev ağabeyi konumundasınız ve Gülen’le görüşmeye gidiyorsunuz. Bu da çok büyük bir
payedir. Orada 100’e yakın kişi gördüm. Bunlardan bir kısmı ev, bir kısmı semt ağabeyi ve hepsi de askeri okullara öğrenci sokmayı başarmış kişilerdi. Orada Gülen şunları şöyledi; “Okullar, yurtlar bunlar
hep göstermelik şeyler. Bizim esas hedefimiz orduda bir insan olmasıdır. Bir tek insanın orada olması
bir yurt ve bir okul yaptırmış gibi size sevap kazandırır.” Buradaki motivasyonu görebiliyor musunuz?’
Polat’ın anlattıklarına göre, 1986 yılında astsubayların ordudan ihraç edilmeleri sırasında Gülen sabaha kadar odasında dolaşmış ve “Ben bu gece çıldırmazsam bir daha çıldırmam.” demiş.
Yine onun anlattıklarına göre, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt örgüt içinde, hain olarak
görülüyormuş. “Yaşar Büyükanıt FETÖ/PDY tarafından hiçbir şekilde sevilmez. Beddua edilen, hain
ilan edilen bir isim. Öğrencilerin atılması sonrasında tamamen hücre sistemine geçildi. 3 öğrenciden
fazlası birbirini tanımayacak şekilde bir sistem oluşturuldu. 1990 yılında semt ağabeyliğine yükseldim. Birkaç okul bana bağlandı. Gariban Anadolu çocuğunun her türlü ilgiye ihtiyacı var. Buradan
da birkaç öğrenciyi askeri okullara kazandırmam sonrasında bölge imamlığına, ardından da Kıbrıs‘a
gönderilerek ülke imamlığına yükseldim.” diyor.
Polat itiraflarında sınav sorularının çalınmasına ilk olarak 1989 yılında şahit olduğunu belirterek
şunları söylüyor: “Çocuklar FEM dersanelerine son bir kez ders çalışma bahanesiyle çağrıldı. Ertesi gün sınavdan çıkan çocuklar çalıştırılan soruların neredeyse hepsinin çıktığını söylüyor. Ama bu
çocukların buna ihtiyacı yoktu. Başarılı öğrencilerdi. O zamanki vicdanımla dershane yönetiminin
yanına gittim. Dersane Müdürü Veysel Bey, bana soruların Güneydoğu’da çalındığını ve piyasada
satıldığını söyledi. Kendileri de oradaki insanların kazanacağına kendi öğrencilerinin kazanmasını
yeğlediklerini ifade ederek soruları satın aldıklarını anlattı.”
Polat, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açılan soruşturmalar kapsamında örgütün yapısına yönelik itiraflarda bulunan isimlerin FETÖ’ye sonradan katılanlardan olduğunu düşünüyor. Ona göre
kendisi gibi çocukluk yıllarından bugüne gelen isimlerin çözülmesi mümkün değil. Diyor ki, “Beşlik
seviyedeki isimlerden çözülme hala olmadı. Temelden gelen isimlerin çözülmesi, konuşması söz konusu değil. Ben de o dönemde kovulmasaydım şu an Adil Öksüz’ün, Kozanlı Ömer ya da Mustafa
Yeşil‘in başka bir versiyonuydum.”
Samanyolu televizyonunun KKTC sorumlusu olarak görevlendirildiğini ancak asıl görevinin “ülke
imamı” olduğunu anlatan Polat, “O dönem Milli Görüş kökenli bir derneğin düzenlediği etkinlikte
Davutoğlu ile fotoğraf çektirdik. Davutoğlu’nu da bu fotoğraf üzerinden paralelci ilan ettiler. Davu-
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toğlu’na iftira edildi.” diyor.
İtirafçı Polat, 2000 yılında bir tarikatın şeyhinin kızıyla evlenmiş ama şeyh kızıyla evlenmek örgüt
içinde antipatik karşılanıyormuş. Bu yüzden o, çok fazla ısrarcı olarak evlilik iznini almış. Bu evlilik
izinli olmasına rağmen FETÖ/PDY içinde bazı konuşmalar yayılmaya başlamış. Polat, bu arada İzmir‘e
bölge müfettişi olarak atanmış. Diyor ki, “Beni bir yıl sonra, kayınpederimin yanına FETÖ/PDY’den
insanları götürdüğümle itham ediyorlar. İstanbul‘daki katıldığım toplantılarda eski öğrencilerim ile
konuştuğum söylendi.”
Sorgulamalarla birlikte görevden alındığını ve sürgün olarak Gaziantep‘te bir derginin sorumlusu olarak görevlendirildiğini anlatan Polat, “Burada 6 ay tutulduktan sonra ABD’ye tayinim çıktı.
Orada kaldığım 20 günün sonunda bir daha dönmemek üzere Türkiye geldim ve bu ‘FETÖ’den bağımı
kopardım. Geri dönmeyeceğimi belirttiğim gün İstanbul bölgesinin imam ve imameleri toplanarak,
‘Doktor İhsan haindir.’ ilanı yapılıyor. Sonrasında başka iş kollarında çalışmaya başladım. Bana polis
marifetiyle bir operasyon düzenleyerek, sahte evraklarla tutuklattılar. Allah memleketimizin yardımcısı olsun.” diye konuşuyor.
Fetullah Gülen’in askeriyedeki personele yönelik “Askeriye’deki arkadaşlar harp hukuku ile hareket edecek.”’ şeklinde fetvasının bulunduğunu da belirten Polat şöyle konuşuyor: “Şu anki bilgi ve
algı seviyemde şunu söylüyorum; hiçbir kutsal hedef bunun yaptığı bu ihanete de yalana da değmez.
FETÖ/PDY örgütü özellikle Ergenekon’da sol görüşlü gruba çok zulüm yaptı. FETÖ/PDY bildiğiniz bütün soğuk savaş tekniklerini son 5 senedir uyguluyor. Bunu herkese karşı yürütüyor.”268
Hasan Polat diyor ki, “Kayınbiraderi, Adil Öksüz’ün tutuklandığını ve daha sonra serbest bırakıldığını, rahat rahat elini kolunu sallayarak kayınpederinin evine geldiğini hiçbir şey olmamış gibi
orada 2 gün kaldığını söyledi. Kayınbiraderi, Adil Öksüz’ün bir gün gazeteyi açıp baktığını ve ‘Aaa ben
aranıyormuşum!’ dediğini söyledi. İfadesi aynen böyle. Adil Öksüz öyle diyor sonra kayboluyor.” Komisyonda eniştesi, amcaoğulları ve ağabeyinin FETÖ’den tutuklandığını belirten Hasan Polat ‘17-25’
Aralık kalkışmasından sonra günler geceler sürekli konuştuğum halde olmadı. Fetullah Gülen haindir
demeyen hiçbir örgüt mensubu çözülmez. İşin ucunda Allah’tan Peygamberden olmak var. O kadar
basit değil. 3 demek, namaz niyazında. 6 derse, herhangi bir cemaate mensup. Eğer örgüt mensubuysa o 5. Rabia lider değil, lider 5. Beş olduktan sonra ev abisi yapılır zaten.” diyor. Komisyonda
konuşan Polat şunları ifade ediyor: “1991 yılında bölge imamı oldum. Örgütteki ilk 10 senemden
sonra senede bir gün memlekete gitmeye başladım. O da Ramazan Bayramı’nın birinci günü. Kurban
Bayramı’nda gitmek ihanetti, çünkü deri toplamak vardı. Aileden koparılıyorsunuz, devşirme gibi.
Konumunuz değişiyor. Neredeyse küçük bir Gülen olmuşsunuz ve genç yaşlarda sizi sevenler var.
Ailenizi özlemiyorsunuz.”
Polat, örgütte olduğu dönemde kod adının ‘İhsan’ olduğunu söylüyor ve, ‘Ev imamı olduğumuz
anda listeler gider Gülen’e. Hasan Arapçada ihsan oluyor. Sonradan anlıyorsunuz ki kod isim. 2002’
de doktor İhsan haindir diyorlar. 1992 yılında mezun olup diplomamı gönderdim Gülen’e. Ne yapayım dedim uzman doktorluk mu yoksa örgüt müi? İl abisi olarak kalmamı emretmiş.” diye ekliyor.
Hasan Polat, Komisyondakilerin, ‘ikinci bir kalkışma olma ihtimalini’ sorması üzerine şu karşılığı veriyor: ‘Gülen örgütü’nün iç dinamikleri açısından böyle bir şey tahmin etmiyorum. Böyle bir harekete
kalkışacak iletişim ağını kaybettiler. Türkiye‘deki damarı kesildi, ya da uyuyan hücreye dönüştü. El
altından gönderilen mesajlar vardır belki. Bir de Gülen’in konuşmaları var sadece. FETÖ/PDY’nin kilit
noktalarının dış güçler tarafından elde edildiğini düşünüyorum. Tamamen dış güçlerin maşası olarak
nasıl hareket etmelerini istiyorlarsa öyle hareket ediyorlar. Emniyetteki var olan hücrelerinin uyuyan
hücreye dönüştüğünü düşünüyorum. Olduğu günden beri ülkücü görünüyor adam ama şimdi tutuklu.
268 http://www.sondakika.com/haber/haber-meclis-feto-nun-darbe-girisimini-arastirma-9041912/
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Siz onu öyle tanıyorsunuz oysa 30 yıldır FETÖ’den. Alevi dedesi referansıyla gelmişse o Alevidir. O
rolü oynamaya devam eder. Felsefi arka planı, genel yapılanmasının çok iyi çözülmesi lazım.” Fetullah Gülen’in Mehdi olduğuna inandığını belirten Polat şunları söylüyor: “Fetullah Gülen’in Mehdi
olduğuna inanıyordum 90-92 yılları arasında.Bütün çevremde anlatıyordum.Gülen ise bana Mehdi
diyen herkes Mehdi. Mesih diyen kafir olur- diyordu.” Fetullah Gülen ve Papa görüşmesine ilişkin bir
soruya komisyonda şu cevabı veriyor: “Gülen Papa’dan randevu aldı. Bunun için bayağı uğraştılar.Papa’nın kabul etmesi büyük bir onurdu.Bu büyük olay olmuştu FETÖ içinde.Papa İslam aleminden bir
alimi muhatap alıp konuşuyor. O dönemde ‘Mehdi ki Papa bile görüşüyor’ dediler.” Hasan Polat’ın,
darbe girişiminin kara kutusu Adil Öksüz’ün 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde olmasına ilişkin değerlendirmesi de şöyle: “Adil Öksüz o gece Gülen’i temsilen orada bulunuyor. Moral ve motivasyon
için. Bir anlamda Gülen ben buradayım diyor. ABD ile irtibatı sağlıyor. Öksüz’ü çok iyi tanıyorum.
Fikir olarak kastediyorum. Mutlaka bu eylem olmadan önce bilgi götürdü, talimatı alıp oraya geldi.
Mutlaka konuşulmuştur. 20 yıldır askerlerle muhatap. Molla sisteminde yetişenler ciddi anlamda
dini bilgisi olan insanlar olup Gülen’den habersiz tuvalete bile gitmez. Öksüz seviyesindeki adamlar
bu tür kritik kararlarında Gülen’den habersiz bir şey yapmazlar.”269
Hamsici’den çarpıcı itiraflar!
15 Temmuz kanlı işgal hareketinin yaşandığı süreçte Ahmet Hamsici, HSYK Başkan Vekilliği görevini sürdürüyordu. Önce açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda hakkında tutuklama kararı verilerek tutuklandı. Tutuklanan Hamsici, etkin pişmanlık hükümlerinden
yararlanarak itirafçı oldu. İtiraf ettikleri kendi işine yarar mı bilinmez ama anlattıkları örgütün yargı
içerisindeki etkisini gözler önüne seriyordu.
Hamsici Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 31 sayfalık yazılı bir ifade verdi. İfadesinde, Yargıtay
ve Danıştay’da bildiğini söylediği 94 FETÖ üyesi hakim ve savcının ismini verdi. Ahmet Hamsici’nin
ifadesinden önemli satır başları:
FETÖ/PDY İLE NASIL TANIŞTIM? FETÖ/PDY ile ilk 1977 yılında tanıştım. Benim babam imamdır.
1977 yılında babamın arkadaşı olduğunu bildiğim İstanbul ilinde imamlık yapan Mustafa Amca Ankara’da bizim oturduğumuz Selametli Köyü’ne geldi. Bu şahıs babamın arkadaşı olduğu için ziyaret
amacıyla eşi ile birlikte gelmişti. Bu esnada beni gördü, babama ‘İsmail Ahmet’i ben İstanbul’a götüreyim, benim oğlum ile birlikte dini bir kampta kalsın’ dedi. Babam bu teklifi kabul etti. Ben Mustafa
Amca ve eşi ile birlikte İstanbul’a gittim. Mustafa Amca beni oğlu İbrahim ile birlikte Topkapı’da bir
eve bıraktı. O akşam evde kaldık. Ertesi gün de İbrahim ile birlikte ben Gölcük’te bir ormanlık alana gittik. Gittiğimizde yaklaşık 15-20 civarında üniversite öğrencilerinden oluşan bir kampı gördük.
Burada yaklaşık olarak 10 gün kaldık. Mustafa Amca’nın oğlu olan İbrahim’in daha sonra öldüğünü
biliyorum. Hatta Kamp sorumlusu olan İbrahim Tabanca’nın da daha sonra trafik kazasında öldüğünü
biliyorum. Bu kampa gelince ben ilk defa Fetullah Gülen ismini duymaya başladım. Burada öğrencilere Risale okutuluyor ve namaz kıldırılıyordu. Bana verilen Risaleden bir şey anlamadığım için İbrahim
Tabanca benim yanıma adının Ammar olduğunu söyleyen bir öğrenciyi verdi.
Ammar nereden bulduysa Ankara’ya taşındığımız eve geldi. Babamla görüştü. Bana Kurtuluş
TED Koleji’nin arkasında bulunan bir adresi verdi. Buraya git gel dedi. Üniversite sınavı tercihlerini
de İstanbul için yapmamı istedi. Ancak ben o yıl üniversiteyi kazanamamıştım. Ammar’ın belirttiği
eve ise iki üç defa gittim. Bu evin FETÖ/PDY örgüt mensuplarının kaldığı ‘‘ışık evi’ olduğunu anladım.
Üniversite sınavına hazırlanmak amacıyla Demetevler’de bulunan bir dershaneye gittim. Ancak
dershanenin FETÖ’ye yakın kişilerin dershanesi olduğunu o zaman için anlamıştım.
269 http://www.sondakika.com/haber/haber-adil-oksuz-arandigini-gazeteden-ogrenmis-9042139/

376

Batının  keskin kılıcı: Doğudan gelen sözde molla

COŞKUN DEMİR BENİ BULDU: Üniversite hayatım boyunca FETÖ/PDY mensubu insanlarla bir
araya gelmedim. Sohbet toplantılarına katılmadım. Hukuk fakültesini bitirdim, hakimlik sınavına girdim ve kazandım. Staja da Ankara’da başladım. Ben savcılık stajına başlayınca imza portföyümün
yanında bir notun yazıldığı kağıdı gördüm. Kağıtta ben Coşkun Demir, görüşelim yazılıydı. Kendisini
Coşkun Demir olarak tanıtan kişi beni buldu. Kendisinin hakim adayı olduğunu söyleyip benimle
tanışmak istediğini belirtti. Ben yaklaşık bir ay sonra askere gittim.
Coşkun Demir ile bu tanışmadan sonra bir daha askere gidene kadar görüşmedim. Ben uzun
dönem askere gittim. Tarihi tam olarak hatırlamamakla birlikte görevli ziyaretçim olduğunu söyledi,
gelsinler dedim, ancak asker ‘Komutanım buraya gelmek istemiyorlar sizi dışarıda bekliyorlar’ dedi.
Bunun üzerine kışlanın dışına çıktığımda Coşkun Demir ile bir kişiyi gördüm. Belirttiğim Coşkun Demir 2010 yılından sonra Yargıtay üyesi olan kişidir.
Hafızam beni yanıltmıyorsa 1993 yılı içerisinde tek çalışan Savcı Bey izne ayrılınca Delice ilçesinde görev yapan hakim bizim ilçeye savcı olarak görevlendirildi. Bu görevlendirilen kişinin Coşkun Demir olduğunu gelince anladım. Coşkun Demir bizim ilçeye gelip gittikçe sohbetimiz koyulaştı. Bana
manevi hayata ilişkin hususlar anlatmaya başladı. Bu konuşmalardan ben Coşkun Demir’in FETÖ
mensubu olduğu anladım. Bir süre sonra bana sohbet için Ankara’ya gidelim dedi. Ben de teklifi
kabul ettim. Birlikte Keçiören ilçesinde bulunan iki katlı müstakil bir eve geldik. Evin ‘ışık evleri’ diye
tabir edilen FETÖ/PDY mensuplarına ait olduğunu anladım. Sohbetlerde Fetullah Gülen’den de söz
edildi.
19 Mayıs ilçesinde görev yaptığım esnada akrabam olan ve bakanlıkta Personel Genel Müdür
Yardımcısı olan Nusret Çiçek bana teftiş kurulu müfettiş alacak başvuru yap dedi. Dilekçeyi de bakanlıkta idari görev istiyorum diye yaz dedi. Dilekçemi verdim, 1997 yılı Şubat ayında beni Adalet
Bakanlığı’nda geçici yetki ile görevlendirdiler. Adalet Bakanlığı’nda Personel Genel Müdürlüğü’nde
tetkik hakimi olarak göreve başladım. Ben bakanlığa FETÖ mensuplarının talebi ve telkini ile gelmiş
değilim.
Bakanlık tetkik hakimi arkadaşlarla samimiyetimiz ilerledikçe İbrahim Okur, Birol Erdem, Hüseyin Yıldırım, Ömer Kerkes, Mustafa Elçim ve Hüsnü Uğurlu ile yakınlaştık. Ailecek gidip gelmeye
başladık. Bu birliktelik aile oturumları şeklindeydi. Akın Demir, Personel Genel Müdürü olunca beni
disiplin bürosunda görevlendirdi.
SOHBET TOPLANTILARINA BAŞLADIK: Mustafa Kemal Özçelik ile Engin Durnagöl Bakanlığa gelince kendileriyle konuşma imkanı başladı. Ben bu konuşmalardan her ikisinin de FETÖ mensubu
olduğunu anladım. Özçelik ve Durnagöl beni ve diğer arkadaşlarımız olan İbrahim Okur, Birol Erdem,
Hüseyin Yıldırım’ı sohbet toplantılarına davet etmeye başladılar. 15 günde bir veya ayda bir, birbirimizin evinde sohbet toplantılarına başladık.
MAAŞININ YÜZDE 10’U HİMMETE: Mustafa Kemal Özçelik ile Engin Durnagöl bu sohbetler başladıktan yaklaşık bir ay sonra bir sohbet toplantısında himmet parası olarak maaşın yüzde 10’unun
verilmesi gerektiğini, bu paranın Afrika’da FETÖ/PDY okullarına gönderileceğini ve hayır işi olduğunu
belirttiler. Ben kendilerine bu oranın fazla olduğunu söyledim ve en fazla yüzde 5 vereceğimi söyledim. Bu nedenle benden maaşımın yüzde 5’ini aldılar. O zamanlar 3 çocuk veya fazla olanlar yüzde
5, çocuğu olmayanlar ise maaşının yüzde 10’unu veriyordu. Bu sohbet grubumuz 2008 yılına kadar
devam etti.
2008 yılında müsteşar yadımcılığından Danıştay üyeliğine atanınca bu gruptaki sohbetlerime
son verdim. İbrahim Okur MİT Müsteşarlığı’nın İstanbul savcısı tarafından ifadeye çağrıldığı tarihe
kadar kurul üyeleri içinde bulunan FETÖ/PDY mensupları ile birlikte benim gibi sohbet toplantıları-

BİR İŞGAL HAREKETİ

377

na katıldı. Birol Erdem ise MİT Müsteşarlığı’nın İstanbul Savcısı tarafından ifadeye çağrılmasından
sonra HSYK üyeleri arasında oluşan Fetullah Gülen sohbet toplantılarına gelmemeye başladı. Adalet
Bakanlığı Müsteşarlığı’na geçtikten sonra da Fetullah Gülen ile hasım olup, bu örgüte karşı tavır aldı.
2008 yılında Cumhurbaşkanı’mız tarafından Danıştay üyeliğine seçildim. Yaklaşık 4 ay sonra Adalet Akademisi’ne başkan olarak atandım. Danıştay üyeliğim sırasında FETÖ/PDY mensubu olduğunu
daha sonra öğrendiğim tetkik hakimleri dahi bana selam vermiyorlar ve yakın durmuyorlardı.
Adalet Akademisi Başkanlığı’na atanmamda FETÖ mensuplarının katkısı olup olmadığını bilemiyorum. Ancak ben kendi rızam ile girmek istedim. Bu talebimden sonra ‘FETÖ/PDY’nin nasıl rol oynadığını bilemiyorum. Adalet Akademisi’nde yaklaşık 20 ay görev yaptım. Bu görev esnasında orada
görev yapan Sami Sezai Ural, Ahmet Kaya’nın FETÖ/PDY’ye yakın olduklarını bildiğim halde, burada
örgüt sohbetleri olmadı.
2010 yılında Anayasa değişikliğinden sonra Adalet Akademisi kadrosundan HSYK’ye seçildim.
Aday olmak istemiyordum. Ancak Ahmet Kahraman ısrar edince aday oldum.
2010 HSYK seçimleri gündeme gelince Ahmet Kahraman bey beni yemeğe çağırdı. Yemekte
benim dışımda aday olarak düşünülen Abdulhalik Yıldız, Ahmet Er, Abdullah Yaman, Teoman Gökçe,
Ahmet Kaya, Birol Erdem, İbrahim Okur, Ahmet Berberoğlu vardı. Nesibe Özer’in o yemeğe katılıp katılmadığını hatırlayamıyorum. Bu adaylar nasıl belirlendi bilemiyorum. Ancak Kahraman’ın o
dönem çevresinde bulunan İbrahim Okur, Hüseyin Yıldırım, Çetin Şen, Galip Tuncay Tutar ve Birol
Erdem ile bu adayları belirlediğini tahmin ediyorum.
FETULLAH VE ÖRGÜTÜNÜN BİR OYUN OYNADIĞINI ANLADIM: İdari yargıda yedek kalan Halil
Koç bize dönerek “Bazı şahıslar burada oyun oynamış, o nedenle yedek kaldık.” dedi. Bu konuşmadan
sonra FETÖ/PDY mensupları olduğunu açıkça bildiğim seçilen arkadaşlar bu durumu kabullenmedi.
Ancak sonuca bakınca ben de FETÖ/PDY’nin bir oyun oynadığını anladım. Halil Koç burada FETÖ/
PDY mensuplarının FETÖ/PDY mensubu olmayanların, yedekte bırakılmasının gerçekleştirildiğini ve
bu şekilde oy kullanılmasının sağlandığını belirtmek için söylemiştir. FETÖ/PDY’nin Adli Yargı’da da
örgüt mensubu olmayan Harun Kodalak, Hayrettin Türe ve Celal Avar’ın bilerek yedek kalmasını sağlamışlardır. Seçilen diğer üyelerin İsmail Aydın’ın dışında kendilerinden olduğu anlaşılmıştır. FETÖ/
PDY mensupları Bülent Çiçekli’nin 1. Daire’de görev yapmasında ısrar ettiler ve bu ısrar yerine getirilmek zorunda kalındı.
2010 yılında HSYK belirlendikten sonra Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Müsteşar Ahmet Kahraman bey bana yeni kanun hazırlığı var, en az 50 Danıştay üyesi ile en az 150 Yargıtay üyesinin seçiminin yapılacağını ve hazırlık yapmamızı istedi. Bu konuşmadan kısa bir süre sonra genel sekreter
olan Mehmet Kaya bizi kendi evine yemeğe çağırdı. Bu yemekte belirlenecek Yargıtay ve Danıştay
üyelerinin isimlerinin de çalışmasının yapılacağını biliyorduk. Bu amaçla ben, İbrahim Okur, Teoman
Gökçe, Nesibe Özer, Ömer Köroğlu, Hüseyin Serter, Ahmet Kaya, Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım,
Bülent Çiçekli, Birol Erdem, Mehmet Kaya’nın evine gittik.
FETÖ’NÜN KİMLERİ İSTEDİĞİNİ ÖĞRENECEKTİK: Biz bu evde aslında FETÖ/PDY mensubu olan
HSYK üyeleri ve o yemeğe katılan diğer hakimlerin belirleyeceği isimler için orada toplandık. Daha
doğrusu FETÖ/PDY mensuplarının kimleri istediğini bu şekilde öğrenmiş olacaktık.
HOCA EFENDİ’YE DANIŞILDI: Belirlenen isimlerin FETÖ’nün istediği isimler olduğunu öğrenmiş
olduk. Bizim bu karşı çıkmamıza rağmen belirlenen hakim ve savcılar sayıldı. Sayının 80 civarında
olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine toplantıda bulunan FETÖ/PDY’e mensup kurul üyesi Ahmet Berberoğlu ile birlikte Salih Özaykut, Önder Aytaç, Mehmet Kaya evin holüne doğru gittiler, yaklaşık 3-4
dakika sonra geri geldiler. Ahmet Berberoğlu bize dönerek “Hoca Efendi’ye danışılmış, arkadaşların
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140’tan aşağı razı olmaması gerektiğini” belirten söz sarf etti.
MİT MÜSTEŞARI’NIN İFADEYE ÇAĞRILMASI: MİT Müsteşarı’nın İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmak istenilmesi önemlidir. Bu çağrılmanın FETÖ/PDY’nin o
dönemde Türkiye’de gerçekleştirilmek istenilen barış sürecine karşı olmaları ve bu süreci engellemek istemeleriyle ilgisi var. MİT Müsteşarı’nı şüpheli sıfatı ile çağırması benim FETÖ/PDY mensupları
hakkında tekrar düşünmeme sebebiyet verdi.
FİKRET SEÇEN’İ ARADIM: HSYK Başkanı olarak daha önceden bakanlıktan dolayı tanıdığım özel
yetkili Cumhuriyet savcısı olan aynı zamanda FETÖ/PDY mensubu olarak bildiğim Fikret Seçen’i telefonla aradım. Yapmış olduğum konuşmada bu çağırmayı FETÖ/PDY mensuplarının bilerek yaptığını,
devletin terörle mücadele politikasını etkilemeye çalıştıklarını ve bunu FETÖ/PDY mensuplarının
talimatı ile yaptıklarını anladım. Bu kişilerin bu nedenle MİT Müsteşarını kasıtlı olarak çağırıp, barış
sürecini etkilemeye çalıştıkları kanaatine vardım.
Balyoz davasında yargıyı etkilememek kaydıyla düşüncelerimi de belirtiyordum. Hatta bu düşüncelerimi FETÖ/PDY mensubu olduğunu bildiğim kurul üyelerine açıkça söylüyor ve düşüncelerimin soruşturma ve kovuşturmayı yapan kişilere bu şekilde ulaşılabileceğini düşünüyordum. FETÖ/
PDY mensuplarının bu soruşturma ve kovuşturmalarda hukuka aykırı delil topladıklarını, eylemler
yaptıklarını şu an için tam olarak öğrendim ve anlamış oldum.
FETÖ/PDY mensuplarının kendilerini milliyetçi, ülkücü veya sosyal demokrat olarak tanıtarak
tedbir aldıklarını biliyordum. 2010 yılında yapılan HSYK seçimleri sırasında FETÖ mensuplarının artık
kendilerini gizleme gereği duymadıklarını biliyorum. Bu tarihten sonra da Türk yargısı içerisinde kimlerin FETÖ mensubu olduğu herkes tarafından açıkça bilindi.
BYLOCK AÇIKLAMASI: ByLock programını tutuklandıktan sonra haberlerde duydum. Böyle bir
programı bilmiyorum, böyle bir programı cep telefonu ve bilgisayarıma kurmadım. FETÖ/PDY’nin
beni kullandığını gelinen noktada anladım. Bu kişilerin ‘altın nesil’ değil, katil bir nesil yaratmak
amaçları olduğunu 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra anlamış oldum.
O TASARININ YASALAŞMAMASI İÇİN: FETÖ mensuplarının görev yaptığım zamanlardaki bazı
olaylara bakışlarını, isteklerini, taleplerini, bazı kanun tasarılarına yönelik görüşlerini şimdi değerlendirdiğimde bunların farklı bir amaç içerisinde olduklarını anlamış oldum. Hatta 2002 yılında Adalet
Bakanı Cemil Çiçek Bey zamanında terör örgütleriyle mücadele için yeni bir kanun tasarısı hazırlığı
vardı. Bu tasarıda ‘silahsız terör örgütü’ tanımı da yer almaktaydı. Ben o dönemde tetkik hakimi’ydim. Bu tasarının yasalaşmaması için FETÖ/PDY mensubu olduklarını bildiğim veya daha sonra FETÖ
mensubu olduklarını öğrendiğim hakimlerin müthiş şekilde kulis yapıp seferber olduklarını gördüm.
Bu dönem içerisinde Kanunlar Genel Müdürlüğü’nde görev yapan FETÖ/PDY’den olduğunu bildiğim
Kenan Özdemir, Yüksek Hız, Hüseyin Yıldırım’ın kulis yaptığını ve bize verdikleri telkinler ile ben,
İbrahim Okur hatta Birol Erdem’in de bu tasarının yasalaşmaması gerektiğini belirterek girişimde
bulunduğumuzu biliyorum.
2010 Anayasa referandumunda Fetullah Gülen’in talimatları doğrultusunda tüm örgüt mensupları bu referandumda evet çıkması için yoğun şekilde çalıştıklarını, hatta Fetullah Gülen’in mezardaki
ölüleri bile sandığa götürün talimatı üzerine, Çin’den dahi insanların gelip oy kullandığını biliyorum.
O dönem bu kulis çalışmalarının neden yapıldığını anlayamamıştım. Geldiğimiz noktada aslında FETÖ’nün o dönemden başlayarak belli bir amaç içerisinde olduğunu algıladım. FETÖ/PDY o tarihlerde
yasa dışı işlemler yapacağını amaçladıkları, bu tasarının yasalaşması halinde kendi örgütlerine zarar
vereceklerini bildiklerinden bu tasarının yasalaşmaması için çaba sarf ettiklerini gördüm. Hatta o dönem FETÖ/PDY’ye yakın gazete ve televizyonlar aracılığı ile de sürekli yayın yapıp haber yaptıklarını
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görüyordum.”270

Yoldaşlar birbirini suçluyor
Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski HSYK 2. Daire Başkanı Nesibe Özer, mahkemedeki ifadesinde, “Hukukçu kimliğimle olaylara
baktım. Ancak yabancısı olduğum Ankara’daki yapılanmanın örgütlenme şekli ve Ankara bürokrasisini tanımamam nedeniyle diğer üyelerin özellikle bakanlık bürokrasisinden gelen İbrahim Okur‘un
aktif yönlendirmesiyle birçok şekillenmenin oluştuğunu düşünüyorum”271 diyor.
FETÖ soruşturmasında itirafçı olan bir başka isim, Hakim Mehmet Ö. Yargıtay Tetkik Hakimi
Abdullah Uslu’nun dönem sorumlusu olduğunu itiraf ediyor. Hâkim, ilk maaşını zekat adı altında
örgüte verdiğini de söylüyor. Sözcü gazetesinde çıkan bir habere göre 2014 HSYK seçimleri öncesi
hakimin telefonuna ByLock yükleniyor. Bu sitemde herkesin bir Nickname’i bulunuyor. Hakimin itiraflarına göre, HSYK seçimlerine yakın tarihlerde bağımsız olarak seçime girecek olan FETÖ’cü listeye
oy verilmesi, adliyedeki hakim ve savcılara da bu yönde telkinde bulunulması isteniyor. Paylaşımlar
okunduktan bir süre sonra siliniyor. Hakim ve savcılara deşifre olmamaları için, Zaman, Sızıntı, Yeni
Ümit, Aksiyon gibi dergilere abone olmamaları yönünde telkinde bulunuluyor.
Yine bu ifadelere göre FETÖ/PDY, örgüt içi evlilik stratejisini izliyordu. Hakim-savcı ve asker gibi
önemli görevlerde bulunanlar özellikle başı açık bayanlarla evlendirilmek isteniyordu. Staj dönemi
sonunda yapılan baloda deşifre olmamak için şarap içmelerinin istendiğini söylüyor itirafçı.
İtiraflarda evlere getirilen öğrencilere dini içerikli kitaplardan ve Gülen kitaplarından parçaların
okunduğu bu minvalde vaazların dinlettilirdiği bilgileri de var. Bunlara sürekli Gülen’in büyük alim
olduğu, Kur’an’ı ve bütün hadisleri ezberlediği, rüyasında sık sık Peygamber’imizi gördüğü, onunla istişareler yaptığı anlatılıyor. İtirafçı ‘Meslektaşlarımdan Abdullah Uslu FETÖ tarafından bizim dönemden (7. Dönem) sorumluydu. Abdullah’ın üstünde örgüt imamı Orhan abi vardı. O da Yargıtay Tetkik
Hakimiydi. Orhan abiye, Zekeriya Öz ve İbrahim Okur’un FETÖ’den olup olmadığını sorduğumda ‘Ne
yapacaksın, neden merak ediyorsun?’ diye bunu geçiştirdi”272 diyor.
Nesibe Özer’in itirafı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Raif Bıkmaz, HSYK eski 2. Daire Başkanı Nesibe Özer’i 4.5
saat boyunca sorgulamıştı. Özer de bir çokları gibi mahkemede itiraflarda bulunuyordu. Özer’in ilk
itirafı arkadaşı İbrahim Okur’u suçlamak oluyor: “Yargıdaki ‘paralel devlet yapılanması’ örgütlenmesi
için Bakanlık bürokrasisinden gelen eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur’un aktif yönlendirmesiyle birçok şekillenmenin oluştuğunu düşünüyorum.” Özer, sorgusunda örgüt tarafından kullanıldığını söylüyor: “Bayan oluşum, daha medeni ve modern görünümüm, öz güvenim gibi nedenlerle
kamuoyuna benim adımı vererek, vitrin süsü gibi kullanıldığımdan şu an kesin eminim.”
FETÖ/PDY örgütünün yapılanmasını 2013’e kadar bilmediğini, 2013’ten sonra bu yapılanmanın
gücü konusunda kafasında soru işaretleri oluşmaya başladığını iddia ediyor Özer.
Özer, itiraflarında şunları söylemişti: “Durup dururken hükümetle karşı karşıya gelmeleri ve ısrarcı davranışları örgütü sorgulamama sebebiyet verdi. Şu an için geriye dönüp baktığımda bu kadar gizli ve planlı bir örgütü genel bakış tarzımla da fark etmemin çok zor olduğunun, bu nedenle
270 http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/11/16/eski-hsyk-baskanvekili-hamsiciden-carpici-itiraflar
271 http://www.ahaber.com.tr/gundem/2016/07/21/tutuklu-eski-hsyk-baskanindan-ibrahim-okur-itirafi
272 www.odatv.com
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de zaman aldığını anlayabiliyorum. 2014 HSYK seçimlerinde yeniden bağımsız aday oldum. İbrahim
Okur, tek başıma seçilemeyeceğimi, bir liste oluşturup birlikte hareket etmeye karar verdiklerini,
kendi adaylığımın da olumlu karşılandığını ve kendileri ile birlikte hareket etmemi istedi. Seçimden
sonra herkesin özgür olacağını söyledi. Ben de bunun uygun olacağını söyledim. Sonra da kadın aday
olarak benim de grupla birlikte seçime girmem konusunda ortak karar aldık. Seçildikten sonra da
oy çokluğu ile 2. Daire Başkanlığı’na seçildim. Ben kimseyi tanımıyordum, neden böyle oldu diye
sorduğumda, bana teşkilatın yeni kurulduğunu, kurumun oturması için tecrübeli eleman gerektiğini
söylediler. Bana mantıklı geldi. Getirilen bürokratların belli bir gruba mensup birlikte hareket eden
kişiler olduğunu bilmiyordum.”
Yargıtay üyelerinin seçilmesi konusunda da söyleyecekleri var Özer’in: “Dönemin HSYK 1. Daire
Başkanı İbrahim Okur, A.Y. isimli birini önerdi. Ona daha iyi isimler olduğunu söyleyerek buna karşı
çıktım. Bunun üzerine İbrahim Bey bana sert çıkarak, şu an burada bulunuyorsan bu şahıs sayesindedir- dedi. Daha sonra seçimler yapıldı. Tüm isimler kabul edildi. Neticede 160 kişilik liste ortaya
çıktı. Bu listenin FETÖ/PDY tarafından önceden farklı kişiler tarafından dikte ettirilerek oluşturulup
oluşturulmadığı konusunda fikir sahibi değilim. Yargıtay üyesi seçildikten sonra bunların blok halinde
oy kullandıklarını gördüm. Bu nedenle bir şekilde bilerek empoze suretiyle bu isimlerin seçtirilmiş
olabileceğini düşündüm.”
Mahkemede Özer’e, 17-25 Aralık soruşturmasından sonra kolluk kuvvetlerinin yetkilerinin kısıtlanması ile ilgili olarak HSYK’nın yayınladığı bildiri de soruluyor. Özer’in ifadelerine göre bu konuyu
İbrahim Okur gündeme getirmiş. Orada bulunan üyelerin bu konuyu kendi aralarında tartıştıklarını
söyleyen Özer şu bilgileri de veriyor: “Ziya Özcan bu şekilde bir bildirinin yayınlanmasının yanlış
olduğunu söyledi. Ben de söz alarak, bizim bu konuda yetkimizin olmadığını söyledim. Hukuki görüşlerimizi kişisel sayfalarımızda meslektaşlarımızla paylaşabileceğimizi söyledim. İbrahim Okur ısrarla basın bildirisinin çıkarılması gerektiğini söyledi. Hükümet yanlıları muhalefet şerhi yazacaklarını
söylediler. Karar oy çokluğu ile alındı. Ben içeriğe baştan itiraz etmediğim için çıkan kararı ben de
imzaladım. Daha sonra öğrendim ki, İbrahim Okur bir hafta önce kendi dairesinde bu konuyu gündeme getirerek kendi üyelerini ikna etmiş. Dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e mail üzerinden
yollamış. Bakan’ın, başkan sıfatıyla bildiriyi imzalamayacağını ve içeriğinin sert olduğunu, yumuşatılarak yazılması gerektiğini, İbrahim Okur’un ısrarı üzerine bakan olarak imzalamayacağını, başka bir
yol izlenerek çıkarılmasını ifade etmiş. Bunu daire üyelerinden biri bana bizzat anlattı, şu an ismini
hatırlamıyorum. Hatta bildiğim kadarıyla
1. Daire Başkanvekili Ahmet Hamsici, bildirinin arkasında olduğunu söylemişti. Bu işin baştan
sona planlayıcısı İbrahim Okur olduğu halde kamuoyunda benim ismim daha çok zikredildi. Oysa
ben başlangıçta uygun olmayacağını söylemiştim. İbrahim Okur’un kimin telkini ve isteği üzerine
bu yönde bir çalışma yaptığını bilemem. Genelde kurulda ani teklif ve öneriler getirir, ikna eder ve
çıkarırdı. Perde arkasını, kaldığım süre içerisinde çözebilme imkanım olmadı. Son 1 yılımda da son
derece rahatsızlık duymaktaydım. Bildiri nedeniyle duyduğum rahatsızlığı da ocak ayındaki ilk Genel
Kurul’da dile getirdim. Benim anladığım bu bildirinin hazırlama ve mutfağında çalışma ve kulisini
yapan bizzat İbrahim Okur olmuştur.”273
“Yeşil dersem TSK, mavi dersem Polis”
‘FETÖ Terör Örgütü’nün koordine ettiği 15 Temmuz darbe girişiminden sonra cevabı en çok merak edilen soruların başında ‘Orduya bu kadar FETÖ’cü nasıl sızdığı sorusu geliyordu. Bu sorunun
cevabı ise Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ‘Fetullah Gülen Terör Örgütü Çatı
273 http://www.hurriyet.com.tr/hsyk-itiraflari-boyle-orgutlenmisler-40158550
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İddianamesi’nde yer aldı.
İtirafçı ve gizli tanıkların ifadelerinde askeri lise sınavlarının sorularının sınavdan önce alındığı,
mülakat kurulunda FETÖ’nün adamlarının yer aldığı, hatta fizyolojik sorunu olan öğrencilere estetik
ameliyat yapıldığı, teğmen çıktıktan sonra bağlarının kopartılmadığı Ankara’da yaklaşık 5 bin evde
abilerin FETÖ’ye bağlı askerlerle buluştuğu bu iddianamede ortaya kondu. İşte gizli tanık ve itirafçılardan orduya nasıl sızıldı sorusunun cevabı:
Gizli tanık Sipahi, 2006 yılında FETÖ ile tanıştığını, 2010 yılında bir ev toplantısında çocukları
hakkında bilgi istendiğini ve ardından çocuklarına dershaneye gönderdiğini, ondan sonra çocuğunun
o evlerde kalmaya başladığını, 2011 yılında ise askeri lise sınavlarına girdiğini anlatıyor: “Selim eşimin kimlikteki fotoğrafında başının kapalı olup olmadığını sordu. Kapalı olduğunu söyledim. Selim,
eşimin başı açık bir fotoğrafını çektirip kimliğini değiştirmemi söyledi. Bunları yaptım ve başvuru
evrakını Selim’e verdim. Ancak bu sefer çocuğumun daha önceden Gülen’in dershanesine gittiğini,
bunun engel olacağını, geçmişteki kayıtlarını sildireceğini ve FETÖ’ye ait olmayan bir dershaneye
göstermelik bir kayıt yaptıracağını söyledi.”
Sipahi’nin anlattıklarına göre sınavdan bir gece önce de sorular çocuğuna verilmiş: “2012 yılı
askeri sınavlarının düzenleneceği tarihten bir gün önce çocuğum ‘ışık evi’nden çağırıldı. Ertesi gün
de sınava girdi. Sınavdan ise 15-20 dakika sonra çıktı. Niye erken çıktığını sorduğumda ‘ışık evi’nde
kaldığında evdeki Engin Yanık isimli abisinin on beş gün süreyle 100 soru çözdürdüğünü, bu soruların
da sınavda çıkan sorular ile aynı olduğunu söyledi. Hatta abileri çocukları ‘Bu sorulara dikkat edin bu
sorularla karşılaşabilirsiniz, karşılaşırsanız da periyodik aralıklarla 5-6 tanesini yanlış yaparsınız.’ diye
uyarmış.”
Sipahi, oğlunun 89 puan ile sınavı kazandığını ve ardından da mülakata girdiğini söylüyor: “Mülakattan sonra oğlum, mülakatta heyette görevli bir abinin olduğunu, evinde kaldığı süre zarfında
kendilerini pikniğe götürdüklerinde bu abi ile tanıştırıldığını, mülakat esnasında abinin kendisini tanıdığını ancak tanımazlıktan gelmesi için işaret verdiğini söyledi.”
Bu durumdan rahatsız olduğunu söyleyen itirafçı diyor ki, “Olay üzerine Selim ile buluştum.
Rahatsız olduğumu söyledim, o da bana, Bu teşkilatın içine temiz insanların girmesi için uğraşıyoruz
bu gayet normaldir dedi.”
Çatı İddianame’de itirafları yer alan başka bir gizli tanık ise Jüpiter. Jüpiter, FETÖ/PDY’ye giren
çocukların askeri liseyi kazandırılmasından sorumlu bir abi. Yapılanları ise şöyle itiraf ediyor:
“FETÖ/PDY içerisinde bilfiil beş yıl bulundum. Üniversitede okurken evlerinde kaldım. Ankara’da
önce Kara Harp Okulu ve diğer askeri okul öğrencilerinin okula girmelerini sağlamak için görevlendirildim. Öğrenciyi harp okullarına girecek hale getirmek için bazen istenen fiziki koşulların sağlanması
amacıyla öğrencilere estetik ameliyat bile yaptırdık. Bu işleme kaporta düzeltme deniyor. Kaporta
düzeltme işlemi sırasında öğrencilerin dişleri yaptırıldı, plastik cerrahi ile yara veya belirgin izleri
varsa kapatıldı, göz kusurları düzeltildi. Benim ilgilendiğim 10 öğrenci vardı ve bunlardan dördü şu
anda TSK’de subay ve astsubay olarak görevli. Öğrencilerin TSK’ye hazırlanması FETÖ’nün yaptığı en
mahrem hizmetti. Bu öğrencileri mezun olana kadar takip ettik. Örgüte bağlı olarak faaliyetlerinin
devamını sağladık. Jüpiter, askerlerle ‘ışık evleri’nde toplantılar yapıldığını da söylüyor: ‘İki teğmenden sorumluydum. Cumartesi veya pazar her hafta iki-üç saat onlarla bir araya gelirdim. Örgüt literatüründe Yenimahalle, Etlik, Keçiören, Çankaya, Kazan ayrı eyaletlerdir. İsmini bilmediğin Süleyman
kod adlı kişi 200-300 kişiden mesul Etlik talebe sorumlusudur. Hususi hizmetlerin başında büyük
bölge imamı Ertuğrul kod adlı Ömer Cüce bulunuyor ve bu yapıya ait 5000 ev var. Örgüt jargonunda,
Fetullah Gülen’in vaazının içinde Kapadokya kelimesini kullandığında TSK’yi kast eder. TSK’ye yeşil,
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polise mavi deniyor.”274

FETÖ’nün gizlilik yemini
Bir başka itirafçı da Ali Fuat Deresoy. Konya’daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına
alınan iş adamı Ali Fuat Deresoy verdiği ifadede örgütün ‘himmet’ çarkını ayrıntıları ile deşifre edenlerden biri. Örgütün yıl içinde verilecek ‘himmet’ miktarının belirlenmesinin ardından söz konusu
parayı garantiye almak için senet imzalattığı da bu soruşturmada ortaya çıkıyor.
İfadesinde Fetullah Gülen‘i ziyaret etmek için bir heyetle Pensilvanya‘ya gittiğini anlatan iş adamı Deresoy, “Amerika‘da toplam 5 gün kaldım. Bu zaman zarfında Fetullah Gülen‘in ikamet ettiği
Pensilvanya eyaletindeki ikametine gittik. Ancak burada 2 gün kalmamıza karşın bizim kendisini görmeye yetkimiz olmadığını beyan ederek Fetullah Gülen ile görüştürmediler.” diye konuşuyor.
Gülen’in ikametine gittiklerinde üzerlerinde bulunan telefon ve her türlü iletişim araç- larıyla
dijital materyallere üzerleri aranmak suretiyle el konulduğunu anlatan Deresoy bir de yeminden
bahsediyor. Gülen’in yaşadığı yere girmeden önce bahçe girişinde kendilerine yemin ettirildiğini
anlatan Deresoy, “Burada gördüklerimiz ve yaşadıklarımızı hiç kimseye anlatmamamız konusunda
namusumuz, şerefimiz üzerine ve şart ettirilerek yemin ettirdiler.” diyor. Deresoy ayrıca Gülen’in
evinden ayrılırken heyetten birinin de bin dolar bağış bıraktığını anlatıyor. Deresoy’un anlattıklarına
göre, örgütün ‘himmet’ sisteminde ilk olarak kişinin ne kadar vereceği belirleniyor. Kendisinin örgüt
içinde olduğu dönemde yaklaşık 550-600 bin tl verdiğini söyleyen Deresoy, himmet miktarı karşılığında senet imzalatıldığını açıklıyor. Örgütün verilmesi kararlaştırılan parayı garantiye almak için
senet imzalattığını anlatan Deresoy, “Ben her yıl içerisinde ödemek üzere bir yıl vadeli çeşitli miktarlarda senet verdim. Bu senetleri işadamı H.Ü’ye veriyordum. Evrakın günü geldiği zaman FETÖ/
PDY mensubu muhasebeciler tarafından bu evrakın ödenmesi için takibi yapılıyordu. Eğer bir senedi
zamanında ödeyemezseniz bu senet derhal icra kanalıyla tahsil edilmek üzere avukata verilmekteydi.” şeklinde konuşuyor. Deresoy’un ifadesinde Kurban Bayramlarında toplanan kurban bağışlarıyla
ilgili de bilgiler var. Anlattıklarına göre, örgüte hangi üyenin ne kadar bağış yaptıracağını belirliyor.
Bir üyenin ne kadar bağış toplayacağı önceden kendisine söyleniyor. Eğer bir üyenin 3 tane kurban
bulması üzerine karar verilmişse ve o kişi 2 tane kurban bulabilmiş olsa bile 3 kurban bedelini ‘FETÖ/
PDY’ye ödemek zorunda.
Polis itirafçı oldu: Yeşiller duruma el koyacak
Bursa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ‘itirafçı’ olan polis memuru, verdiği ifadede, FETÖ mensuplarının 15 Temmuz darbe girişimini yaklaşık 1 yıl öncesinden bildiğini ve “Yeşiller duruma el koyacak.” şifresiyle
darbeyi birbirlerine haber verdiklerini söylüyor.
Bursa’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve kimliği açıklanmayan bir polis memurunun, Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanarak itirafçı olduğunu haber yapan
Hürriyet gazetesi bu konuda şunları yazmıştı:
“İfadesinde FETÖ ile polis okuluna başladığı sırada sınıf arkadaşlarınca tanıştırıldığını anlatan
polis memuru, İlk olarak Bursa’ya tayinim çıktı, ‘FETÖ’nün tanıştırdığı başka bir polis memuru ile ev
tutarak kalmaya başladık. Devamlı namaz kılarak dualar okuyorduk. Ev arkadaşım beni, yine bizim
gibi polis memuru olan A.M. ile tanıştırdı. Birbirimizin numarasını aldık. Bu kişinin evinde sohbetler
274 http://www.internethaber.com/abiler-anlatti-her-satiri-olay-feto-itiraflari-foto-galerisi-1701090.htm?page=20
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düzenleniyordu. Biz de bu toplantılara katılıyorduk. Tamamen gizlilik içinde gerçekleşen bu toplantılarda telefonlarımız toplanıyordu. 17-25 Aralık süreci sonrası gerçekleşen bu sohbetlerde HDP‘nin
barajı geçmesi gerektiği, gerekirse oy verileceği telkin ediliyordu. A.M. isimli polis memuru her ay
maaşımızdan 200 ya da 300 lira alarak ‘örgüte yardım olarak iletiyordu.
Zaman ve Sızıntı gibi FETÖ’nün yayın organlarına abone olmamız gerektiği söyleniyordu. Yine bir
gün sohbet sırasında artık okuma ve dua olayını kaldırıyoruz dediler. Benim gibi polis memuru olan
E.İ. isimli polis memuru telefonuma ByLock yükledi dedi.
‘Fetullah Hoca, Peygamber’imizle görüşüyor: İtirafçı polis, sohbetlere katılan N.A. isimli öğretmenin kendilerine ByLock üzerinden dua ve Fetullah Gülen‘in vaazlarını yolladığını anlatarak, şöyle
devam etti: Bunların birisinde Fetullah Hoca, Peygamber’imiz ve sahabelerle uykusunda ve yarı baygın halde görüşüyor sabırlı olun diye yazmıştı. ByLock programında bireysel ya da grup olarak sohbet
etmekteydik. Ama daha çok gruplar halinde sohbetler ediyorduk.
Darbenin şifresi: 15 Temmuz darbe girişimi ve öncesi terör örgütünün çalışmalarını da anlatan
polis memuru, darbe girişiminden bir yıl önce FETÖ/PDY’nin etkin isimlerinden olan ve kendilerine
ağabeylik yapan N.A. adlı öğretmenin bir gün kendisi ve polis memuru olan arkadaşı A.M.’ye,
-Sabırlı olun yeşiller bu işe el koyacak dediğini söyledi. İtirafçı polis şöyle devam etti:
“Biz, -Yeşiller kim? dediğimizde elini omuzuna götürerek rütbe işareti yaptı. Biz bunun askerler
olduğunu anlayınca hemen ByLock programını sildim ve sohbetlere katılmamaya başladım. Arkadaşım A.M. beni alarak N.A., isimli öğretmenin yanına götürdü. Bu kişi beni açıkça tehdit ederek, -Sen
neden ByLock’u sildin, sen mesleğini ve hayatını gözden çıkarttın galiba dedi. Ben de çekindiğimi
söyleyince, -Artık bu programı kullanmıyoruz diyerek telefonuma Eagle isimli programı yükledi. 2016
Temmuz ayına geldiğimizde, FETÖ/PDY içinde bir tedirginlik olduğunu hissetim. N.A. isimli öğretmen
bizi toplayarak -şu son 10 gün çok önemli, gece gündüz dua edin dedi. 15 Temmuz gecesi Eagle
isimli programdan hiçbir mesaj gelmedi. 18 Temmuz günü de ben ve arkadaşlarım açığa alındık.
Polis Memuru B.Ö. beni aradı ve görüşmek istediğini söyledi. Bir çay ocağında buluştuk. Bana, -Bu
günler geçecek. Fetullah Gülen, Peygamber’imiz ile görüşmüş. Tutuklanırsanız alacağınız ceza ibadet
sayılır- dedi. Sonra telefonuma bir temizlik programı yükledik ve her şey silindi. Bir kaç gün sonrada
gözaltına alındım”275 diye konuştu.
İtirafçı öğretmen
Zonguldak’ta sürdürülen soruşturma kapsamında, 69’u tutuklu 84 şüpheli için hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası isteniyor. İşte bu iddianamede itirafçı olan Z.Ç. adlı
kadın öğretmenin ifadesi de yer alıyor. Fatih Koleji’nde sınıf öğretmeni olan Z.Ç. adlı kadın bölge
imamı M.A. tarafından, Fetullah Gülen’in annesi tarafından yetiştirildiği söylenen K.D. ile evlenmeye
zorlandığını söyleyerek şu itiraflarda bulunuyor:
“Okul müdürü ve yöneticileri, bu evlilik olayına beni zorla ikna edip nişanladılar. Ben bu nişan
olayını kabul etmediğim için 2 ay kadar sonra bitirmek istedim. Bana sürekli baskı yaparak nişanı
atmamak için beni ikna etmeye çalıştılar. Hatta nişanlandığım bu şahsın, çok önceden boşandığını
bana söylediler ama şahıs bana 2015’de boşandığını söyledi. Bu şahıs 3 ay çalıştığım okulda kaldı.
Okulda odası vardı ve burada kalıyordu. Ben bu şahıs ile aynı ortamda bulunmak istemediğimi söyleyerek -Ya onu ya da beni bu okuldan gönderin dedim. Bana böyle bir yetkileri olmadığını söylediler.
Ben nişanı atma konusunda ısrar edince, ‘İnsan münafık olduğunu bilemez, ayrılırsanız cehennemlik
olursunuz.’ dediler.”
275 http://www.hurriyet.com.tr/polis-itirafci-oldu-yesiller-duruma-el-koyacak-40266461

384

Batının  keskin kılıcı: Doğudan gelen sözde molla

Z.Ç. ayrıca seçimlerde muhalefet partileri adına çıkarılan görevli kartlarıyla sandıklarda görev aldıklarını söyleyerek, -Görevimiz gereği bize verilen kartları yanımızda bulundurarak soran olduğunda
gösterecektik. Sandıklarda seçim sonuçlarını takip ederek sonuç listesinin fotoğrafını çekip kolejde
görev yapan müdür yardımcısına verdik. Her iki dönem seçimlerde bu şekilde çalışmalar oldu. 7
Haziran 2015’de yapılan seçimlerde belirttiğim şekilde görev aldım. Partilere ait bu kartları kim nereden temin etti bilmiyorum. Bu olay bize zorunlu olarak yaptırıldı- şeklinde konuşuyor.
Aynı iddianamede güvenlik görevlisi şirketi sahibi M.B. ise ifadesinde, ‘FETÖ ile 2009 yılında arkadaşları aracılığıyla tanıştığını belirterek, -FETÖ’nün Zonguldak temsilcisi Hasan isimli şahıs yanında
2-3 kişi ile evime geldiler. Bana bir cübbe ile Kur’an-ı Kerim hediye ettiler. Ben onlara bu hediyenin
ne manaya geldiğini sordum. Bana, ‘Seni mütevelli yaptık.’ dediler. Mütvellinin, toplayıcı, toparlayıcı,
düzenleyici anlamına geldiğini söylediler. Toplantılara katılanlardan ‘himmet’ adı altında para alınıyordu. Toplantıya katılan esnaf ve iş adamların isimlerinin bulunduğu isim listesi ve yapacağı yardım
miktarı duvara yansıtılıyordu. Yapılacak himmet paralarının miktarını kendileri belirliyordu. Ben tüm
bu yardımları dini duygularımın istismar edilmesinden dolayı yaptım”276 diyor.
Menfezin ‘Kuzu’ Paşası
Kendisine ‘hain’ denildi, ‘darbeci, alçak, korkak’ gibi sıfatlarla anıldı.. Ama en güzel yakıştırmayı Hürriyet gazetesi yaptı: ‘Menfez Paşası!’ Girdiği bir menfezde perişan halde yakalanan Astsubay
Başçavuş Zekeriya Kuzu‘dan söz ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı Muğla’nın Marmaris ilçesi’ndeki otele düzenlenen saldırıyı Tuğgeneral
Gökhan Şahin Sönmezateş’le organize ettiği söylenen, Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nın imamı
Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu, etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için itirafçı oldu. Muğla’da tutuklanıp İzmir F Tipi Cezaevi’ne gönderilen ‘Çiğli Paşası’ Zekeriya Kuzu’nun zaman zaman
ifadesine başvuruldu.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi askerlerin darbe girişiminde bulunduğu gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın Marmaris’te tatilini geçirip ayrıldığı
otele, hala orada bulunduğu düşünülerek saldırı düzenlenmişti. Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan Marmaris’e helikopterlerle gelen Özel Kuvvetler ile Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Timleri,
başarısız girişimleri sonrasında, 2 şehit veren polisin karşı ateşi sayesinde kaçmışlardı. Cumhurbaşkanı’nın kaldığı otele saldıran 37 kişilik timin en önemli isimlerden birisi Hava Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu‘ydu. Saldırıyı Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’le birlikte, İzmir‘deki Çiğli 2’nci Ana
Jet Üs Komutanlığı’nın imamı olan MAK Tim’i komutanı Astsubay Zekeriya Kuzu’nun organize ettiği
soruşturma sonunda anlaşılmıştı. Saldırıya katılacak özel eğitimli MAK Timlerini bizzat kendisi seçen
Zekeriya Kuzu’nun, rütbesi düşük olmasına rağmen ana jet üssündeki FETÖ/PDY üyesi askerlerin
başında olduğu ortaya çıkmıştı. Astsubay Zekeriya Kuzu’nun üsteki lakabının da ‘Paşa’ olduğu, MAK
Timi Komutanlığının yanı sıra diğer birimlerden de sorumlu bulunduğu, personele ilişkin kararlarda
etkili olduğu da öne sürülüyordu.
En tehlikeli firari olarak aranan Zekeriya Kuzu ve yanındaki diğer askerler, günlerce Marmaris ormanlarında komando birliklerince arandı. Zekeriya Kuzu, saldırıdan 11 gün sonra, Marmaris Çetibeli
bölgesinde karayolu altındaki menfezde, Cumhurbaşkanı’nın kaldığı otele yönelik saldırıya katılan
diğer askerlerle bitkin halde bulundu. Zekeriya Kuzu ile Binbaşı Taner Berber, Astsubay İlyas Yaşar,
Astsubay Gökhan Güçlü, Hava Piyade Kıdemli Çavuş Erkan Çıkat, Hava Piyade Kıdemli Çavuş, Ömer
Faruk Göçmen ile Hava Piyade Kıdemli Çavuş Abdülhamit Gül Erdem, diğer askerler gibi Muğla’da
tutuklandı, ardından İzmir F Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
276 http://www.hurriyet.com.tr/feto-itirafcisi-evlenmek-istemeyince-cehenne-40281631
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FETÖ/PDY soruşturmasını yürüten İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zaman zaman ifadesine başvurduğu Kuzu, daha az ceza almak amacıyla ‘etkin pişmanlık yasası’ndan yararlanmak için başvuruda bulundu. Üssün ‘Paşa’sı olarak bilinen Zekeriya Kuzu, yakalandıktan sonra poliste ve mahkemede verdiği ifadesinde, Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan‘a yönelik saldırının ayrıntılarını anlatmıştı. Zekeriya Kuzu, saldırı yerinden kaçtıktan sonra
bir süre dinlendikleri yerde Yüzbaşı İsmail Yiğit’in kendilerine ‘Buradaki herkes hizmet hareketinden
mi?’ sorusunu yönelttiğini, kimsenin itiraz etmediğini, timdeki herkesin hizmet hareketinden olduğunu tahmin ettiğini ifade etmişti. Kuzu, FETÖ’yle ilgili olarak, “2007 yılında yapı ile temasım oldu.
Adını verdiğim kişi zaman zaman personel ile ilgili benden bilgi alıyordu. Benim ya da onun evinde
buluşuyorduk. Astsubaylar isteklerini ve şikayetlerini bana söylüyorlardı. Ben de bunları üs komutanına iletiyordum. FETÖ içerisinde bağlantıda olduğum kişinin bana verdiği bilgilerin çoğu doğru
çıkıyordu. Bana ‘Dışarıda birbirimizi görsek bile tanımazlıktan geleceğiz.’ diyordu. ‘Telefon sıkıntılı,
görüşmeler yüz yüze olacak’ diyordu. Üs komutanı bana ‘Bir personelin yerini değiştir’ dediği zaman
ben de bu kişiye soruyordum. Ve onun önerdiği kişiyi atıyordum. Sadece Tosun Albay direniyordu.
Bana ‘İş yerinde fazla sivrilme rengini beli etme.’ diye tavsiyelerde bulunuyordu. Üste olan her türlü
durumu o kişiye anlatıyordum”277 diyor.
Kirli ittifak: DAEŞ saldırısında FETÖ’nün parmak izi
FETÖ kapsamında yapılan soruşturmalarda, İstanbul İstiklal Caddesi ve Atatürk Havalimanı’nı
kana bulayan terör örgütü DAEŞ’e FETÖ’nün yardım ettiği ortaya çıktı. Kirli iş birliği, Atatürk Havalimanı’ndaki saldırıda kullanılan silahların devamının DAEŞ’E ait bir hücre evde çıkmasının ardından
derinleştirilen soruşturma sonucu deşifre oldu. DAEŞ muhbiri ve FETÖ’cü astsubayın ifadeleri, kirli iş
birliğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.
Her şey Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nün 08.07.2016’da yani FETÖ’nün 15 Temmuz darbe
girişiminden bir hafta önce DAEŞ hücresine düzenlediği operasyonla başlıyor. Atatürk Havalimanı
saldırısıyla bağlantılı silah ve mühimmatla yakalanan DAEŞ’li Ebu Haydar, ilk sorgusunda “Türk muhaberatına bilgi veriyorum. DAEŞ’in Suriye’deki sorumlularından Ebu Süleyman bana ‘Akçakale’den
patlamaya hazır canlı bomba düzeneklerini alarak İstanbul’a götürmem.’ talimatı verdi. Sevkiyattan önce Jandarma İstihbarat’a giderek haber verdim.” dedi. Haydar’ın verdiği bu bilgilere rağmen
bombacılara herhangi bir müdahale yapılmadığı belirlenince, soruşturma genişletiliyor. Ebu Haydar,
ifadesinde bunu son bir yıl içinde defalarca tekrarlandığını söylüyor.
Yapılan soruşturmada bomba sevkiyatı ihbarının 27.02.2016’da jandarma istihbaratına yapıldığı ve 20 gün sonra 19.03.2016’da bu patlayıcılarla DAEŞ’in İstiklal Caddesi’nde 5 kişinin ölümü
37 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan intihar saldırısının gerçekleştiği belirleniyor. Daha sonra polis,
tutuklanan DAEŞ’li Ebu Haydar’ı muhbir olarak kullanan istihbaratçının peşine düşüyor. Şanlıurfa
Jandarma İstihbarat’tan 16 görevlinin fotoğrafı Ebu Haydar’a gösteriliyor. İstanbul’a yapılacak bomba sevkiyatına dair ihbarların İ.Ç, C.Y, R.K ve H.Ü’ye verildiği tespit ediliyor.
Ebu Haydar, Astsubay İ.Ç’nin kendisini ‘Elvan Yüzbaşı’ olarak tanıttığını söyleyerek, “Benimle
doğrudan ilgilenen bu kişi, DAEŞ’in bombaları ile ilgili birebir bilgi verdiğim şahıstır. Bu şahsın öncülüğünde toplam beş kişi beni sorgulamıştı. Ben Türkiye’ye zarar vermek isteyen biri değilim, kendisini
istihbaratçı olarak tanıtan bu kişilere DAEŞ’in canlı bomba düzeneklerini ve silahlarını önceden bildirerek Türkiye devletinin bunu önlemesini istemiştim.” diyor. Soruşturma sonucunda ihbara rağmen
Jandarma İstihbarat görevlilerinin aldıkları bilgiyi ‘Haber kayıt ve bildirim formu’ haline getirmedikleri, üstlerine ve olayın engellenmesiyle ilgili birimlere ve güzergâhtaki illere bildirmedikleri tespit
ediliyor.
277 http://www.hurriyet.com.tr/menfez-pasasi-itirafci-oldu-40288027
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15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ üyeliğinden sorgulanan bu Jandarma İstihbaratçılar
‘etkin pişmanlıktan’ yararlanmak için FETÖ-DAEŞ iş birliğini itiraf ediyorlar. 1986 yılında FETÖ ile
tanıştığını itiraf eden Jandarma İstihbarat Astsubayı İ.Ç ifadesinde, Vedat isimli bir sözde imamın
verdiği özel bir hat ve telefon üzerinden örgütle iletişim kurduğunu anlatıyor. İ.Ç, “Vedat, ‘Sana verdiğim özel telefonu geri ver artık.’ dedi. Cep telefonumu alarak ByLock isimli programı yükledi. Bana
bir kullanıcı adı oluşturdu ve şifre girdi. Nasıl kullanacağımı anlattı ve 2015’e kadar kullandım. Vedat,
bu program üzerinden Urfa’da jandarmanın yaptığı önemli operasyonları, ele geçirilen önemli mühimmatları veya önemli terör olaylarını kendisine bildirmemi istiyordu. Vedat’a yaklaşık 8-10 ayrı
sansasyonel nitelikte terör ve istihbari konuları bildirdim.” diye konuşuyor. Kan donduran ifadelerin
bazı bölümleri şöyle:
DAEŞ bombacısı ve muhbiri Ebu Haydar: “Şanlıurfa Akçakale sınırından bomba ve silahları alarak istenilen kişi ve yere teslimatını yapmak için DAEŞ’ten görev almıştım. İki tane çanta alacaktım.
DAEŞ sorumlu militanı Ebu Süleyman ‘Bu çantaları al, İstanbul’a götür. Sana daha sonra söyleyeceğim kişiye teslim edersin.’ dedi. Malzemelerin dikkatli taşınması gerektiğini, içerisinde canlı bomba
yeleklerinin olduğunu ve düzeneğin kurulu olduğunu, en ufak bir hatada patlayacağını söyledi. Bende o dönemde para olmadığı için samimi olduğum Ebu Ahmet lakaplı Hüseyin’den arabasını istedim.
Araba ile ne yapacağımı ısrarla sorunca, ‘DAEŞ’in canlı bomba yeleklerini İstanbul’a götüreceğim.
Bunun karşılığında iyi bir para alacağım, birlikte paylaşırız” dedim. O da bana ‘Bu işi daha güzel bir
şekilde yapacağız.’ diyerek telefonla biri kişiyi aradı. 5-10 dakika sonra beyaz bir araba geldi. Arabada bir kişi vardı, kendisini istihbaratçı olarak tanıttı. ‘Sizi, bizim binamıza götüreceğiz.’ diyerek bizi
demir kapılı kapıda askeri kıyafetli görevlilerin beklediği binaya götürdü. Ebu Ahmet, ‘Bu arkadaşlar
istihbarattan, ben bu arkadaşlara çalışıyorum. Senin canlı bomba malzemelerini de bu arkadaşlar
ile birlikte halledeceğiz.’ diyerek beni onlarla tanıştırdı. Ben DAEŞ’in İstanbul’a götürmemi istediği
bombaları bu istihbaratçılara söyledim. Onlar da beni yolladılar. Daha sonra araba bulamadım. Araba bulamadığımı Suriye’deki Ebu Süleyman’a bildirdim. Ebu Süleyman’da beni iki gün sonra aradı ‘O
malzemeler yerine ulaştı Elhamdullilah, sana başka bir iş vereceğim’ dedi.”
FETÖ’cü Jandarma İstihbarat Astsubayı İ.Ç: “2015 başlarında ByLock şifresini unuttum, şifreyi
yanlış girdikten sonra program kendini otomatik olarak sildi. ‘Vedat ile irtibatımız koptu, kurtuldum’
diye sevindim. Örgütte olduğumu hiçbir zaman eşime söylemedim. Şubat 2016’da Niğde İl Jandarma
Komutanlığı’ndan bir duyum geldi ve İl Jandarma Komutanı da bu konu hakkında araştırma yapmamızı istedi. Niğde’ye bilgi veren H. İ’yi bizde şubeye davet ettik. Bilgi kaynağını sorduk. Suriyeli Ebu
Haydar olduğunu söyledi. Ben de N.P’ye H. ile birlikte gidip Suriyeli şahsı şubeye getirmesini istedim.
Benim odamda bu şahıs ile görüştük. Şube Müdürü C. Binbaşı, Kısım Amiri R. Teğmen, H.Ü ve N.P’de
vardı. Suriyeli Ebu Haydar ‘Şanlıurfa’da DAEŞ’in bir deposu var. Buradan bir araçla bombaları alıp
İstanbul’a götüreceğim. Bana araba verin, gidip bombaları alayım siz de yakalarsınız.’ dedi. Ben de
‘DAEŞ zengin bir terör örgütü, senden araba istemez. Varsa öyle bir şey, arabayı ve bombayı hazırlar,
sana götür der’ dedim. O dönem terör örgütlerini ihbar edene para ödülü verileceğine dair kanun
yeni çıkmıştı. Ben ve görüşmedeki arkadaşlar, bunun sırf para kopartmak için geldiğini düşündük.
Şahısları gönderdikten sonra görüşmeye dair İl Jandarma komutanına bilgi verdik.”278
Batıp çıkan adam: Kemal Batmaz; Ya da tesadüflerin adamı
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimini Akıncı Üssü’ndeki 143. Filo’dan Adil Öksüz
ile birlikte yönettiği belirlenen Kaynak Kağıt AŞ’nin eski Genel Müdürü tutuklu Kemal Batmaz’ın, 21
Temmuz, 18 ve 25 Ekim’de alınan 3 ayrı ifadesinde verdiği bilgiler birbiriyle çelişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında
278 http://haber365.com.tr/gundem/istiklal-caddesindeki-patlamada-da-feto-parmagi-h21871.html
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tutuklanan Kemal Batmaz’ın, savcılıkça 3 kez ifadesi alınıyor. Ne var ki, Batmaz, birinde söylediğini
diğerinde yalanlıyor.
Batmaz, 21 Temmuz’da savcılığa verdiği ilk ifadede, İstanbul Beykoz’da yaşadığını ve emlakçılık yaptığını belirterek, “Darbe girişimi günü İstanbul’dan Nevşehir’e gidecektim. Harun Biniş (Eski
BTK çalışanı, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi FETÖ üyeleri arasında iletişim ağından
sorumlu olduğu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın kabul etmesi durumunda FETÖ
elebaşı Fetullah Gülen ile iletişimini sağlayacak kişi) beni aramıştı. ‘Ankara üzerinden geçeceksen
bir miktar param var. Arsa bakalım, bana yardımcı ol.’ dedi. Onunla Çayyolu’nda buluştuk. Taksi ile
Kazan’a gittik. Çayyolu’nda Harun ile görüşürken darbe teşebbüsünden haberim oldu. Kazan’da bizi
jandarma çevirdi.” diyor. Batmaz, soru üzerine kullandığı telefonun numarasını da söylüyor savcıya.
Ancak 18 Ekim 2016 tarihinde alınan ikinci ifadesinde, “Bu hattı daha önce beyan ettiğim doğrudur.
Hata ile bu numarayı vermiş olabilirim. Telefon numaram 0 531 1.... Bu hattı 3 yıldır kullanıyorum. Bu
numara Matris Proje Şirketi adına kayıtlıdır. Bu şirkette ben Özgür Tezcan ile 2 ortağım, şirketin sahibiyim. Ben daha önce Tezcan ile Kaynak Holding bünyesinde çalışıyordum. 2015 yılının ilk çeyreğinde
ayrıldım. Buradan ayrılınca Matris Proje Şirketi’ne geçtim. Bu şirkette gayrimenkul işleri yaptım.”
diyerek önceki numarayı reddediyor.
Batmaz, ikinci ifadesinde yakalanmasını şöyle anlatıyor: “Ben Kazan yolu üzerinde 16 Temmuz’da öğleye doğru yakalandım. Jandarma bizi yakaladığı sırada yanımda Harun Biniş vardı. Bizi
arabaya bindirdikleri sırada içinde cep telefonu, kredi kartları ve cüzdanımın bulunduğu küçük el
çantam vardı. Araca binerken çantam düştü. Düştüğünü jandarmaya söyledim ancak beni dinlemediler. Yanımda kullandığım telefon haricinde 2. bir telefon veya dijital bir malzeme yoktu.”
Bir önceki ifadesinde darbeyi yönettiği belirlenen Harun Biniş ile 15 Temmuz’da buluştuğunu
söyleyen şüpheli Batmaz’ın, ikinci ifadesinde 16 Temmuz’da buluştuklarını söylemesi savcının dikkatinden kaçmamıştı.
Harun Biniş ile tanışma sürecini de anlatan şüpheli Batmaz, Biniş ile 2007-2008 yıllarında İstanbul’da Gülen grubu bünyesinde faaliyet gösteren Kaynak Holding’te beraber çalıştıklarını ve oradan
tanıştıklarını söylüyor. Biniş ile ender görüştüklerini, Ankara’ya ne zaman döndüğünü bilmediğini
anlatan Batmaz, ‘Harun Biniş benim emlak işiyle uğraştığımı bildiği için bana e-mail üzerinden Ankara’da bir yer bakacağını, yardımcı olup olmayacağımı sordu. Ankara’da buluşacağımız yeri yazdı. 16
Temmuz Cumartesi günü Çayyolu’nda buluştuk. Buluşmak için de telefonlaşmadık.’ demesi dikkat
çekiyordu. Çünkü Batmaz ilk ifadesinde telefonla görüştüklerini söylüyordu.
Savcı, Batmaz’a Çayyolu’na birlikte geldiği Ahmet isimli şahsın kim olduğunu da soruyor. Batmaz, aracı eşinde olduğu için Ankara’ya otobüsle gitmek üzere terminale geldiğini, bu sırada tanımadığı birinin ‘Ankara’ya gittiğini, ücreti paylaşmak şartıyla kendisini de götürebileceğini’ söylemesi
üzerine güya bu teklifi kabul etmiş.
Batmaz, ‘dağın başı’ gibi bir yerde neden bırakıldıklarını da bilmiyor: ‘‘Bizim jandarma tarafından alındığımız bölgede hemen yakınımızda ev yoktu. Yakalandığımız yerin yakınında taksici bizi
bıraktı ve gitti. Biz yaya olarak bölgeyi gezip arsa bakacaktık. Ticari taksinin bizi neden bırakıp gittiğini
bilmiyorum. Taksiden indikten kısa bir süre sonra jandarma gelip bizi yakaladı.”
Şüpheli Batmaz, 15 Temmuz günü Akıncı Üssü’ne hiç gitmediğini, bu üssün nerede olduğunu
bilmediğini Adil Öksüz’ü hiç tanımadığını, görüşmediğini ve birlikte seyahat etmediğini de söylüyor.
Tesadüfe bakın ki, Adil Öksüz de kaçmadan önce savcılık ifadesinde Kazan’a tarla bakmak için gittiğini
söylüyordu.
ABD’ye işi gereği birçok kez gittiğini dile getiren şüpheli Batmaz’a, ifadesi sırasında Adil Öksüz’ün
ABD’ye uçuş kayıt analiz raporu gösterilerek, 11 Temmuz 2016’da ABD’ye giden Adil Öksüz ile bir-
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likte uçtuğu, yine Türkiye‘ye beraber döndüklerinin sorulması üzerine “Tamamen tesadüftür. Adil
Öksüz’ü tanımam.” diyor. Adil Öksüz’ün darbe girişiminden hemen önce, 12 Temmuz’da ABD’den
İstanbul’a döndüğü sırada havalimanındaki kameralardan alınan fotoğraflar gösterilerek, söz konusu
fotoğraflarda Öksüz’ün hemen arkasında ve biraz sonra da yan yana yürüdüklerinin görüldüğünün
sorulması üzerine şüpheli Batmaz, “Mailes and mailes puanı yüklenmesi işlem yapılması gerekiyordu. Bu işlem nedeniyle peş peşe denk gelmiş olabiliriz. Bu da bir tesadüftür.” ifadelerini kullanıyor.
Savcı, Batmaz’a Adil Öksüz’ün 31 Aralık 2015’te ABD’ye gittiğini, 4 Ocak 2016’da döndüğünü,
kendisinin de 1 Ocak 2016’da ABD’ye gittiğini ve 5 Ocak 2016’da döndüğünü sorunca “Tamamen
tesadüftür. Bu planlı değildir. O zaman Amerika’ya neden gittiğimi hatırlayamadım.” cevabını veriyor.
Ne kadar çok tesadüf bir araya geliyor!
Batmaz’a, Adil Öksüz’ün 7 kişilik bir grup ile Mart 2016’da ABD’ye gittiğini ve 4 gün kaldıktan
sonra geri döndüğünü, kendisinin ise aynı tarihlerde 5 kişilik bir grupla Amerika’ya gittiği ve geri
döndüğü hatırlatılarak, Öksüz ile aynı tarihlerde ABD’de bulunmasının nedeni soruluyor. Batmaz’ın
cevabı hazır: “Bu 5 kişilik gruptan eşim Gonca Batmaz’ı tanırım. Diğer 4 kişiyi ise bilmiyorum Eşim
ile Miami’ye tatile gittim. Adil Öksüz’ün o tarihte ABD’de olduğunu şu anda öğrendim.” karşılığını
veriyor. Batmaz’a Öksüz’ün Haziran 2016’daki ABD’ye gidip gelmesi ve aynı tarihlerde de kendisinin
de Amerika’da bulunmasının nedeni de soruluyor ama verdiği cevap değişmiyor: ‘Tesadüf!’
Şüpheli Batmaz ile Adil Öksüz’ün 2015 yılında 2 kez, 2013 yılında 1 kez, 2012 yılında 1 kez, 2011
yılında 1 kez, 2009 yılında 3 kez, 2006 yılında 1 kez, 2004 yılında 1 kez, 2003 yılında 2 kez aynı tarihlerde ABD’ye giriş-çıkış yaptıkları, şüpheli Batmaz’ın 1997 yılından beri Amerika’ya seyahat ettiği ve
özellikle 16 Mayıs 2010’da Öksüz ile aynı uçakta ABD’ye gittiği, 25 Mayıs 2010’da da aynı uçakla İstanbul’a döndüğü ve 3 dakika ara ile kapılardan giriş-çıkış yaptıklarının tespit edildiğini belirten savcı,
‘Adil Öksüz’ü tanımadığınızı beyan etmenize rağmen seyahatlerdeki bu irtibatı nasıl açıklıyorsunuz?
diye soruyor. Bu sorulara da Batmaz’ın verdiği cevap ‘tesadüf’ten ibaret.
Batmaz, yurt dışı seyahatlerde rezervasyon yaptırırken bazı bilgileri yanlış veriyor. Savcılık kendisine “Yurt dışı seyahatlerinde yaptırdığı rezervasyonlarında neden doğum tarihi gibi bilgileri yanlış
verdiğini’ sorunca, Batmaz, ‘Geçmiş tarihler olduğu için hatırlamıyorum. Bilinçli olarak yanlış vermem söz konusu değildir.” diyor. Batmaz’a, ‘En son verdiği telefon numarasını 1 Temmuz 2016’dan
sonra kapatıp iz bırakmamak için tedbir mi aldığı’ yönünde bir soru yöneltilince, “Bu tarihten itibaren telefonumu kapattığım doğrudur. Ben zaman zaman telefonumu kapatırım, telefon kapatmamın
bir suç olduğunu düşünmüyorum.” diyor.
Batmaz’ın iki ifadesindeki çelişkiler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda 25 Ekim 2016
tarihinde üçüncü kez yeniden ifadesi alınıyor. Soruşturmayı yürüten savcı, “Önceki ifadenizde Ankara’ya 16 Temmuz saat 09.00’da geldiğinizi belirttiniz. Bu beyanın aksine darbe gecesi Akıncı Üssü’nde 143. Filo’da yürüttüğünüz faaliyetlere ilişkin kamera görüntüleri var.” diyor. Kemal Batmaz,
görüntülerin kendisine izletilmesini isteyince görüntüler izlettiriliyor. Görüntüleri izleyen Batmaz,
söz konusu görüntülerdeki kişinin kendisinin olmadığını iddia ederek, bu görüntülerden sonra yeni
bir şey söylemek istemediğini ve görüntülerin incelettirilmesini istiyor. Bunun üzerine, görüntülerin
bilirkişi eşliğinde alındığı ve teşhis işlemlerinin yapıldığı söyleniyor kendisine.
İfade sırasında, şüpheli Batmaz’a, önceki ifadesinde Harun Biniş ile 16 Temmuz’da saat 09.00’da
Çayyolu’nda buluştuğunu beyan ettiği hatırlatılarak, Harun Biniş’e ait darbe gecesi Akıncı Üssü 143.
Filo koridorundaki kameradan elde edilen 16 Temmuz saat 03.17 ile 03.20 arasında çekilen görüntüleri izlettiriliyor. Batmaz, görüntüdeki gözlüklü, uzun saçlı kişinin Harun Biniş’e benzediğini söylüyor.
Bunun üzerine kendisine, eski ifadesinde yer alan “Arsa bakmaya gittik.” sözleri hatırlatılınca, “Görüntülerdeki kişinin ben olmadığımı düşünüyorum. Bu nedenle fotoğrafımın şimdi çekilerek incelen-

BİR İŞGAL HAREKETİ

389

mesini istiyorum.” diyor.
Görüntülerin izletilmesinin ardından Adil Öksüz’ün ‘SIR’ plakalı aracıyla Ankara’ya darbeye hazırlık toplantısı amacıyla geldiği değerlendirilen tarihler ile Öksüz’ün 27 Aralık 2015’deki toplantısından sonra 1 Ocak 2016’da ABD’ye gittiği, 4 Ocak’ta dönüş yaptığı, kendisinin de aynı tarihlerden birer
gün ara ile ABD’ye gidip geldiği, Öksüz’ün 15-16 Mart’ta Ankara’daki darbe toplantısından sonra 17
Mart’ta ABD’ye gittiği, 21 Mart’ta döndüğü, şüpheli yine kendisinin de 12 Mart’ta ABD’ye gittiği, 23
Mart’ta döndüğü, Öksüz’ün 20 Haziran’da ABD’ye gittiği, 25 Haziran’da döndüğü, şüpheli kendisinin
24 Haziran’da ABD’den döndüğü, yine darbeden hemen önce 11 Temmuz’da Adil Öksüz ile aynı
uçakla ABD’ye gittiği, 13 Temmuz’da yine beraber aynı uçakla yurda döndükleri hatırlatılarak bu ilişki
bir kez daha soruluyor. Batmaz, yine, “Ben Adil Öksüz’ü tanımıyorum. Onunla bu şekilde seyahat
trafiğimiz tamamen tesadüftür.” cevabını veriyor. 13 Temmuz’daki ABD’den dönüşü sırasında Atatürk
Havalimanı’ndan birlikte çıkış yaptığı, yan yana yürüdüklerine dair fotoğrafların gösterilmesi üzerine
de “Elimizde bavul olduğu halde yürümemiz ve yan yana durmamız tesadüftür.”279 diyor.
Ünlü, Partigöç’ü eleverdi
İtiraf ve ifşaatlar gün yüzüne çıktıkça örgütün yapısı daha iyi anlaşılır oldu. Darbe girişiminden
sonra yakalanan Genelkurmay Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç savcılık ifadesinde, “Önce tatbikat, sonra tehdit var dediler, ardından böyle bir girişim olduğunu öğrendim.” diyerek
kendini savunmuştu. İfadesi alınan bir başka tuğgeneral de Abdulkerim Ünlü’ydü. Ünlü, 15 Temmuz gecesi Ankara’dan Elazığ’a gitmiş, ancak, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar kendisini
gözaltına aldırtarak tutuklatmıştı. Tutuklanan Tuğgeneral Abdülkerim Ünlü’nün ifadeleri Partigöç’ü
yalanlar nitelikteydi. Ünlü’nün gözaltına alındığında cebinden bir not çıkıyor. Nottaki bilgi: “Odamda
bulunan dosyayı imha et!”
Yurtta Sulh Konseyi tarafından Elazığ Sıkıyönetim Komutanı olarak atanan Tunceli Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdülkerim Ünlü ifadesinde, “İzinli olarak Ankara’daydım.
14 Temmuz günü askeri lojmanlarda Genelkurmay Başkanlığı Personel Daire Başkanı Tuğgeneral
Mehmet Partigöç ile buluştum. Partigöç, bana 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Elazığ Sıkıyönetim
Komutanı olarak görevlendirildiğim darbe bildirisini ve çalışacağım personel listesini verdi.” sözleriyle hem Partigöç’ü ele veriyor hem de darbedeki rolünü anlatmış oluyordu.
Bundan sonra Ünlü, iki kez itirafçı olmak için girişimde bulundu ama sonradan vazgeçti. İfadelerinde önce “2015 yılında ‘Gülen örgütü’nden ayrıldım.” dedi ama daha sonraki ifadesinde örgütten
1995 yılında ayrıldığını ileri sürdü.
Ünlü’nün cebinden çıkan not üzerine Elazığ’da kaldığı orduevindeki odasında arama yapıldı.
Aramada klimanın üzerine saklanmış bir liste bulundu. Listede Elazığ’da görev yapacak sıkıyönetim
görevlilerinin ismi bulunuyordu. Aynı yerde bir tablet ve cep telefonu ele geçti. Bu bilgilerden yola
çıkılarak kentteki FETÖ’cü askeri personele ulaşıldı. Aralarında 4 albayın yer aldığı 8. Kolordu Komutanlığı’nda görevli 55, İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli 17 kişi mahkemece tutuklandı.280

Başyaver Ali Yazıcı, emrindeki askerleri “Bu bir tatbikat” diye kandırmış
Darbe girişimi sonrası tutuklanan bir astsubayın verdiği ifadeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
279 http://www.hurriyet.com.tr/darbeyi-yoneten-kemal-batmazdan-celiskili-ifadeler-40268464
280 http://www.hurriyet.com.tr/darbe-emri-partigocten-iddiasi-40287106
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Erdoğan‘ın Başyaveri Ali Yazıcı’nın kanlı kalkışmada ne kadar etkin rol aldığını ortaya çıkaracak cinsten. Başyaverlikte görevli Astsubay Selami Darcan ifadesinde, Başyaver Yazıcı’nın emri üzerine 14
Temmuz günü iznini yarıda kesip görevinin başına döndüğünü belirterek şunları söylüyor: “Muhafız
Alay Komutanı Muhsin Kutsi Barış ile birlikte bize, -Tatbikat çok önemli, gerçek reaksiyonu ölçmemiz
için kimsenin haberinin olmaması gerekiyor. Göreviniz 23.00’ten sonra Başyaverlik binasının kapısını
açıp beklemek, gelenler ne emir verirse yapın- dediler.”
Cumhurbaşkanlığı Başyaverliği’nde İdari İşler Sorumlusu olan Darcan’ın, ifadesinde söyledikleri
elbette bununla sınırlı değil. Devam ediyor: “Olay öncesinde yıllık izindeydim. 11 Temmuz günü Üstçavuş Atahan Tatar aradı. Başyaver Kurmay Albay Ali Yazıcı’nın beni izinden çağırdığını, 14 Temmuz
günü görevinin başında olsun dediğini söyledi. ‘Neden çağırıyorsunuz?’ diye sorduğumda konuyu
bilmediğini söyledi. Yaptığım idari işlerle alakalı bir sıkıntı olabileceğini düşünerek, 14 Temmuz günü
döndüm. Başyavere konunun ne olduğunu sormak için gittiğimde diğer yaverlerle görüşüyordu.
Bana ‘daha sonra görüşelim’ dedi. Yazıcı, bir iki saat kadar sonra beni çağırarak ‘Benimle gel!’ dedi.
Atahan Astsubayı da alarak Muhafız Alay Komutanlığı’na doğru yürüdük. Yolda yürürken ‘Seni neden
çağırdım biliyor musun?’ dedi ve yaverlerin 15 Temmuz günü görevlerde olacağını, bu sebeple benim yaverlikte kalarak Astsubay Atahan’a yardımcı olmam gerektiğini söyledi. Alay Komutanlığı’nın
bahçesinde Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış ile birlikte bizlere ‘Yarın tatbikat olacak’ dedi. ‘Bu tatbikat çok önemli. Gerçek reaksiyonu ölçmemiz için kimsenin haberinin olmaması gerekiyor. Muhafız
Alayı’nın yapacağı bu tatbikatta sizin göreviniz 23.00’ten sonra Başyaverlik binasının kapılarını açıp
beklemek, sakın konudan kimseye bilgi vermeyin, bu çok önemli, gerçek durumu ölçemeyiz.’ dediler. Ben de kendilerine ‘Başbakanlık‘tan birilerine ya da koruma polislerine bilgi versek mi?’ diye
sordum. Hayır polislerin de gerçek durumunu ölçebilmemiz için onlarla kesinlikle paylaşma’ dediler.
Başyaver Yazıcı bana ‘Ben olmadığım zaman Muhafız Alay Komutanı Kutsi Barış ile tatbikat için gelenler ne emir verirse yap.’ dedi.
15 Temmuz günü lojman bölgesindeki yürüyüş yolu yakınında bulunduğum sırada Kara Yaver
Yarbay Mete Semercioğlu bana ‘Uçaklar alçak uçuyor, bir gürültü patırtı var, hemen yaverliğe gelin!’
dedi. Biz de Atahan Astsubay’la birlikte 3 No’lu kapıdan Muhafız Alayı’na girdik, oradaki ara kapıdan
yaverliğe geçmek istedik. Alaya girdiğimizde silah ve bomba sesleri çok yüksek ve yakın duyuluyordu. Biz de bunun üzerine Alay Karargâh binasına sığındık. Odalarda ve alay binası önünde oyalandık.
Daha sonra internetten ve arkadaşlardan bu olayın bir darbe girişimi olduğunu anladığımızda büyük
bir şaşkınlık içerisinde olanları takip ettik.
Atahan Astsubay’a saat 23.30 sıralarında ‘Biz burada olmayalım, buradan gidelim, kaçalım. Bize
de bir emir veren olursa zor duruma düşeriz.’ dedim. Kameralardan nizamiyelerden çıkıp çıkamayacağımızı kontrol etmek istedik. Fakat çıkışlara izin verilmediğini öğrendik. Daha sonra koşarak aracımıza gittik ve orada bir plan geliştirdik. Ben arka koltuğa hasta gibi uzandım. Atahan Astsubay
aracın sürücü koltuğuna geçti. Nizamiyeye geldiğimizde Atahan Astsubay beni göstererek ‘hasta var
hasta var’ dedi ve görevliler kapıyı açtı. Dışarı çıktığımızda Birlik Mahallesi üzerinden benim evime
gittik.”281

İtirafçı: Gülen, Adil Öksüz’ü özel olarak yetiştirdi
FETÖ/PDY’nin eski ‘asker imamı’ H.P. etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini belirterek, örgüte yönelik itiraflarda bulunuyor.
H.P’nin itirafları örgütün 1986’dan itibaren TSK‘ye sızma taktikleri ve imamları hakkında. İs281 http://www.hurriyet.com.tr/basyaver-ali-yazici-emrindeki-askerleri-bu-bir-tatbikat-diye-kandirmis-40225084
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tanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay’ın
yürüttüğü soruşturmada firari eski Savcı Fikret Seçen’in de aralarında bulunduğu asker imamları
hakkında çıkarılan yakalama kararında FETÖ/PDY’nin eski ‘asker imamı’ H.P.’nin itiraflarının etkili
olduğu biliniyor. Habertürk gazetesinde yayınlanan bir haberde, 1990’lı yıllardan bu yana, İstanbul
ve Ankara başta olmak üzere askeri üstlerin ve kolorduların bulunduğu bütün illerde askerlerle irtibatı sağlamak üzere FETÖ/PDY mensupları görevlendirildiğini belirten H.P. itiraflarında özetle şunları
anlatmış:
EN MEŞHURU: En meşhuru darbenin ertesi günü ismi medyaya yansıyan Adil Öksüz’dür. Öksüz,
Gülen’in özel yetiştirdiği mollalardandır. Adil Öksüz’ün, 20 yıldır M.Ö.’nün yardımcısı olarak Hava
Kuvvetleri’nden sorumlu olduğunu düşünüyorum.
MOLLALARIN İMAMI: Gülen, 36 yıldır sürekli yakın çevresinde 10 ile 30 arasında sayısı değişen
ilahiyat mezunu mollalara ders verir. Bu mollalardan en bilgili ve kabiliyetlilerini seçerek özel görevlendirmeler yapar. Mollaların imamı ise son 25 yıldır C.T. hocadır.
RÜTBELERİNİ TAKTI: Fetullah Gülen ABD’ye gittiği tarihe kadar 3-5 subaydan sorumlu ‘murakıp’
denilen kişiler, Altunizade FEM Dershanesi’ne özel arabayla gelir, gizli arka kapıyı kendilerinde bulunan kumandasıyla açıp içeri girer, kimseye görünmeden asansörle direkt 5. kata çıkardı. Gruplar
birbirini görmeden Gülen’in özel odasına geçerdi. Askeri öğrenciler mezuniyet töreni sonrası Gülen’in özel odasına gelirdi. Gülen’e hediyeler sunar, Gülen de onlara pahalı bir saat veya kalem gibi
hediyeleri verir, rütbelerini kendi eliyle takar ve dua ederdi. 1998’e kadar bu seramoni bütün harp
okulu mezunlarına ve rütbe değişimi yapan askerlere uygulandı.
FETÖ’nün eski ‘asker imamı’ H.P. itiraflarında örgütte imam olarak görev yaptığını öne sürdüğü
isimlere ilişkin bir liste verdi. H.P.’nin, 1986’ya kadar uzanan süreçte örgüt yaşantılarının herhangi bir
döneminde imamlık yaptığını iddia ettiği isimler şunlar:
BÖLGE İMAMLARI: Özel Yetkili Başsavcı Fikret Seçen, Sarıyer ve eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Kuriş, Yargıtay ve eski Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Rasim İsa Bilgen, Ergenekon Hâkimi
Dr. Sedat Sami Haşıloğlu, eski Adalet Müfettişi, Ankara ve Isparta Cumhuriyet Savcısı Ahmet Cemal
Gürgen.
SEMT İMAMLARI: Eski Yargıtay üyesi Hâkim Nazmi Dere, 17 Aralık operasyonu savcısı Mehmet
Yüzgeç, Balyoz soruşturması savcısı Hüseyin Ayar, eski Bakırköy Hâkimi Ertuğrul Ayar, Şike davası
hâkimi Hikmet Şen, Dink davası savcısı Hikmet Usta
EV İMAMLARI: Poyrazköy davasının savcısı Mehmet Ali Uysal, eski Ankara ve Büyükçekmece
Hâkimi İsmail Akkol, eski Yalova hâkimi Ramazan Akyol, eski Gaziosmanpaşa ve Edirne savcısı İskender Görgülü, eski Yargıtay ve Ankara Batı Adliyesi savcısı İsmail Hakkı Şentürk, Savcı Ramazan
Saban.282

‘Beni annem yönlendirdi’
Kanlı kalkışmaya ortak olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanınca kamuoyunda şaşkınlık
uyandıran isimlerden birisi Gürcan Balık. Şaşkınlığın sebebi bu ismin daha önce görev yaptığı makamlar. Balık, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Başdanışmanlığını, Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan’ın Dışişleri Bakanlığı döneminde Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürütmüş. FETÖ terör örgütü
üyeliğinden tutuklanmasından sonra Sözcü gazetesi onun sorgu tutanaklarına ulaştı.
282 http://www.haberturk.com.tr

392

Batının  keskin kılıcı: Doğudan gelen sözde molla

İşte sorguda söyledikleri: ‘Ortaokulu Özel Fatih Erkek Lisesi’nde okudum. Sınavla kazandım. Şöyle ki, ilkokul 5’te girmiş olduğumuz Anadolu lisesi ve özel okulların sınavlarında 3 Anadolu lisesi, 3
özel okul tercih ediyorduk. Tercihlerimin hiçbirini kazanamadım. Oturduğum yere 4 dakika mesafedeki bu okula başvurdum. 1984’te kayıt oldum. Bu okul şu an hakkımdaki soruşturmaya neden olan
örgüte ait olan bir okul olarak bilinmektedir. Okuduğum dönemde hiçbir ilgisi yoktu. İyi bir okulda
okumak düşüncesiyle bu okula kaydoldum. Lise ve üniversite hayatımda örgüte ait olduğu söylenen
ev ve yurtlarda kalmadım.
Adıma kayıtlı İstanbul Silivri’de arsa, Bayrampaşa’da kardeşimle hisseli ev, 06 plakalı aracım vardır. Benim eşim Rus asıllı Türk vatandaşıdır. Ailesinin yurt dışında olan mal varlığını bilmiyorum. Malları çalışma hayatına başladıktan sonra birikimim, banka kredisi ve ailelerimizin yardımıyla aldım.
Bank Asya’da rahmetli annemin ısrarı üzerine 2014 yılında (Aynı yıl Gülen, örgüt üyelerine ‘hesap
açın’ talimatı vermişti) adıma bir hesap açtım. Annem o dönem kanser hastasıydı. Hastalığın etkisiyle annemi kıramadım. Annemin Bank Asya’da o dönem için neden adıma hesap açtırmasını istediği
konusunda bilgi sahibi değilim, anneme de sormadım. Annem o dönem çok ağır hasta olduğundan
isteklerini kıramıyordum. İş Bankası‘nda biriktirdiğim 15 bin Euro ve 3-5 bin lirayı Bank Asya’ya gönderdim. 2014 Haziran’da parayı çektim.
1995 yılında mezun oldum. Siyasal bilgiler fakültesinin açmış olduğu asistanlık sınavını, Hazine
uzman yardımcılığını kazandım ancak mülakata gitmedim. Gerek ailem, gerek eş dostlarla yapmış
olduğumuz görüşmeler sonucunda Dışişleri Bakanlığı’nı tercih ettim.
2008 yılında o zamanki Dışişleri Bakanı’mızın (Ali Babacan) Özel Kalem Müdürü olarak atandım.
Bu göreve bakanlık meslek memurları arasından seçim yapılmaktadır. 2009 yılında bakanımızın değişmesi nedeniyle yeni gelen bakanımızla (Ahmet Davutoğlu) çalışmaya devam ettim. 2010 yılında
teamül gereği benim yurtdışına görevli olarak gitmem gerektiği halde özel kalem olarak devam ettim. 2011 yılında bakan özel müşaviri olarak atandım. Özel müşavir olarak bakanın bütün yurt dışı
gezilerine Dışişleri Bakanı olarak yaptığı bütün temaslara ve görüşmelere katıldım. 2013 Ağustos’ta
Dışişleri Başdanışmanlığı görevine başladım. 2014 Haziranı’na kadar sürdürdüm.
Hamdi Akın İpek’i tanırım. Annesi Melek İpek 2011 yılında 600 kişilik bir grubu umreye götürmek istemiş, umre vizesi alamamışlar. Bize intikal etti, vize sorunu çözüldü. Melek İpek’le böyle
tanıştım, Akın İpek’le de onun oğlu olduğu için tanıştım.”
Balık, görevli olduğu dönemde Angels Peninsula otelinde 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında
konaklamış. Bu konaklama zamanlarında resepsiyona “Beni kesinlikle cepten aramayın!” notu bırakmış. Kendisine buna neden gerek duyduğu sorulunca şöyle cevaplıyor: “Görevim gereği yoğun
çalışan birisiyim. Tatilde otel görevlilerinin telefonla beni arayarak şu etkinlik var, bu etkinlik var
demesini istemediğimden resepsiyona telefonla aranmamak için not bırakmıştım.”
Gürcan Balık, bakanlıkta basamakları ‘hızla’ çıkmasını ise şöyle anlatıyor: “Emsallerime göre
biraz erken büyükelçi oldum, ancak bunun nedeni özel müşavir olarak atandığım için bu görevin
bakanlıktaki karşılığının elçi/genel müdür yardımcısı olmasıdır. Bunu da bana idare takdir etmiştir.”
Sorgu esnasında bu kolay yoldan elçi olan Balık’a, İbrahim Halil Akyürek isimli kişiyi tanıyıp tanımadığı sorulduğunda ilginç bir ticaretini açıklıyor: “Çukurambar’da haziran ayında satmış olduğum
adıma kayıtlı bir ev vardı. Bu evi satan kişidir. Bu evin satış bedeli 1 milyon 600 bin tl’dir. Tapu harcı
fazla çıkmasın diye 850 bin lira işlem bedeli gösterilmiştir. Evin ipoteğinin kaldırılması için 270 bin
lira para göndermiştir. Evi başkasının üzerine kaydettirecekleri için parayı iade ettim. Kimin üzerine
kaydettirdiklerini hatırlamıyorum. Evi sattıktan sonra Oran’da İTO Yatırım İnşaat’tan 890 bin liraya
ev aldım.’
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Yaptığı bütün bu açıklamalarla örgüt içinde geniş bir çevresi olduğu anlaşılan Balık, nedense
Fetullah Gülen’le ilgili soruların tamamına tek kelimelik cevap veriyor: “Bilmiyorum.”
İşte bazı soru-cevaplar:
Yurt dışında Büyükelçi olarak görev yapan FETÖ örgütü üyeleri kimler?
C-Bilmiyorum.
Yurt dışında meslek memuru olarak görev yapan FETÖ örgütü üyeleri kimler?
C-Bilmiyorum.
Dışişleri Bakanlığı’nda meslek memuru olarak görev yapan FETÖ üyeleri kimler?
C- Bilmiyorum.
Yurt dışında meslek memurlarına abilik yapan şahıslar kimler? Şu an nerede, hangi görevde
bulunmaktadır?
C- Bilmiyorum.
Dışişleri imamı olan Kerim kod adlı şahıs kimdir? Şu an nerede örgüt adına görev yapmaktadır.
C-Bilmiyorum.283

Şakird darbeyi molladan duymuş
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında çok
sayıda iş adamı tutuklandı. Bir operasyon sonucu Turgutlu’da tutuklanan 8 kişiden biri de Mustafa
Said Türk isimli iş adamıydı. Türk, mahkemedeki ifadesinde, 10 yıldır ABD’de yaşayan oğlu Cemal
Türk’ün örgütün elebaşı Gülen‘den özel ders aldığını, aynı zamanda örgütün ‘Hava Kuvvetleri imamı’
olduğu bildirilen Adil Öksüz’ün kayınbiraderi olduğunu söyledi. Türk, “Darbe girişimi tiyatro değildir.
Irmak TV’de Fetullah Gülen’in ağzından duydum.” itirafında bulundu. Türk, Turgutlu Nöbetçi Sulh
Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadesinde, 4 oğlunun bulunduğunu belirterek, çocuklarından Endüstri
Mühendisi Mehmet Türk’ün İstanbul‘da ticaretle uğraştığını, bir oğlunun Turgutlu’da kendisine tarım
işlerinde yardım ettiğini, ikisinin ise yurt dışında olduğunu belirtti.
Oğlum 15 Temmuz gecesi yurt dışına gitti: Oğullarından öğretmen olan Cemal Türk ve eşinin
daha önce Gülen’in okullarında çalıştığını, 10 yıldır da ABD’de yaşadıklarını anlatan Mustafa Said
Türk, profesör doktor olan oğlu Süleyman Türk’ün ise FETÖ ile bağlantısının bulunduğunu, 15 Temmuz gecesi ailesiyle yurt dışına gittiğini öğrendiğini söylüyor.
Gülen’den özel ders aldı: Fetullah Gülen‘in ablasının kızının, oğlu Mehmet Türk’le evli olduğunu
ve akrabalıklarının bulunduğunu belirten Türk, İstanbul’daki oğlunun nikahına Gülen’in katıldığını,
burada birlikte fotoğraf çektirdiklerini aktararak, yöneltilen sorulara şu cevapları veriyor:
Oğlum Mehmet’in eşine Bahdenur diyoruz, Gülen’in ablasının adı Nurhayat diye biliyoruz ancak gerçek isimlerini bilmiyorum. Cemal (oğlu), Fetullah Gülen’in ilahiyat talebesidir, Gülen’den özel
ders almıştır. Sakarya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Adil Öksüz, Cemal’in kayınbiraderidir.
Süleyman Sargın bir gün beni İstanbul’a davet etti, Irmak TV’de bir programa katıldım, hatıralarımı
283 http://www.sozcu.com.tr
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anlattım. Nurettin Veren televizyonlarda oğlum Cemal’in mollaların başı olduğunu, Gülen hakkında
her türlü beyanda buluna bileceklerini söylüyor, iftira ediyor.
Gülen’in ağzından duydum: Darbeyi yapanların Allah belasını versin diyen Türk, “Darbe girişimi
tiyatro değildir, onu da televizyonda duydum, Irmak TV’de duydum, Fetullah Gülen’in Irmak TV’de
ağzından duydum.” şeklinde konuşuyor.
Örgütle bir bağım yok: Zaman gazetesine, Sızıntı ve Aksiyon dergilerine kapanıncaya kadar aboneliğinin sürdüğünü, kayyum atanmadan önce Bank Asya‘da hesabının bulunduğunu dile getiren
Mustafa Said Türk, örgütle bağının bulunmadığını öne sürüyor.284

“Terör alarmı var” deyip öğrencileri silahlandırdılar
Sabah gazetesinde çıkan bir habere göre Digitürk’ün yayınını kesmek için götürdükleri gruba,
üstleri tarafından “Terör alarmı var.” denilmiş. Dahası, askeri öğrencilerin silahlandırılması hususunda da emir verilmiş. Darbe girişiminden tutuklanan bir üsteğmen. ifadesinde Yüzbaşı Metin Mustafa
Ateşoğlu’ndan darbe akşamı saat 18.30 sularında “Ciddi bir terör olayı var. Öğrenciler saat 22.00’de
dönüş yapsın. Yoklama al. Gelip kontrol edeceğim.” şeklinde talimat aldığını söylüyor. Üsteğmen
O.G. yaşadıklarını şu cümlelerle açıklıyor: “Yoldayken Ankara‘dan jet sesleri geldiğini öğrendim. Ankara’daki ailemi aradım, durumu sordum. Birliğe geldikten bir süre sonra Yüzbaşı Ateşoğlu geldi ve
alarm seviyesinde olduğumuzu, öğrencilerin silahlandırılmasını söyledi. Ne olup bittiğini bilmiyorduk. Bize, Alay Komutanı Albay Hüseyin Ergezen tarafından durumun izah edileceği belirtildi. Daha
sonra Albay Hüseyin Ergezen birliğe geldi, sonra da Havalimanı Destek Birim Komutanlığı’na geçti.
Bize herhangi bir açıklamada bulunmadı. 10 kişi helikoptere bindik. Giderken Köprü’nün durumunu
gördük. Sorduğumuzda oraya varıldığında anlatılacağı söylendi. Albay Hüseyin Ergezen,TRT binasına
gidince bize yayını gösterdi, bildiri okunmaktaydı. Daha sonra bizi tekrar helikoptere bindirdi, kendisi
geleceğini söyledi ancak gelmedi. Bizi İnönü Stadı’na götürdüler. Başımızda Hamdi Acar Albay ile
otobüsle Digiturk binasına gittik. Yayın odasına indik. Güvenlik kameraları kapatıldı. Darbe girişiminin çok geç farkına vardığımız için vazgeçme şansımız olmadı. Yayını kestik ve darbe girişimine ortak
olduk. Darbe başarılı olamadığı için bir süre sonra teslim olduk.”285

Teğmen, FETÖ’yü anlatıyor
Darbe sonrası gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkartılan bir teğmen Türk Ceza Kanunu’nun Etkin Pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itirafçı oldu. Bir ilçenin Jandarma Komutan Vekilliğini yapan A.Ç. isimli teğmen daha lise 3. Sınıfta tanıdığı örgütü ayrıntılarıyla
anlatıyordu. Teğmen, lisedeyken zeki bir öğrenci olduğunu, üniversite sınav sonuçlarına göre hukuk
fakültesini kazanabilecek puan almasına rağmen terör örgütü mensuplarının, “Türk Silahlı Kuvvetlerinde namaz kılanlar eziliyor, inançlı kişilerin eşleri kışlalara ve orduevine alınmıyor, ülke adına güzel
bir şey olduğunda darbe yaparak buna engel oluyorlar, orada hizmet ederek bunlar engellenebilir’.
şeklindeki telkinleriyle Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’na müracaat ettiğini söylüyor.
Teğmen A.Ç’nin anlattıklarına göre kendisine askeri okul sınavı mülakatında karşılaşacağı sorularla ilgili uygulamalı eğitim verilmiş. Teğmenin itiraflarına göre kendisine, “Eğitimde, ‘Alkol alıyor
musunuz?’ sorusuna zaman zaman, düğünlerde; namaz konusunda ise cumadan cumaya, bayram284 http://www.hurriyet.com.tr/darbeyi-gulenin-agzindan-duydum-40226451
285 www.sabah.com.tr
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dan bayrama.” şeklinde cevap vermesi istenmiş. Ailesinin kendisini üniversitede okutmak istediğini
belirten A.Ç. “Ailemin bu isteği dolayısıyla sınavları kazanıp sağlık raporuna gittiğimde göz muayenesinde Ankara Mevki Asker Hastanesi’nde sınavdan elenmek amacıyla harfleri yanlış okuduğum halde
beni sağlık muayenesinden geçirdiler. Benim önümde göz muayenesinden dolayı birçok şahsı elediler ancak ben sağlık muayenesinden geçtim. GATA, FETÖ/PDY örgütü açısından en değerli bölümdür,
çünkü sınavlara giren kişilerin elendiği en önemli bölüm sağlık bölümüdür.” şeklinde konuşuyor.
A.Ç, sınavı kazandıktan sonra Karabük, Tunceli, Gaziantep, Ankara ve son olarak da Sivas‘ta görev yaptığını, örgütün ‘ışık evi’nde 9 ay kaldığını belirtiyor. Örgütte kendisine ‘Ali’ kod isminin verildiğini dile getiren A.Ç, “Görevli gittiğim illerde bu kod isimler değişti. Bu yapılanmada herkese kod
isim verilmez. Kod isim ancak bildiğim kadarıyla Silahlı Kuvvetler içerisinde görev alması düşünülen
kişilere ve belirli sorumluluk sahibi olanlara verilir. Sorumlu kişiler, bir üst kademeye çıktığı zaman
kod isimleri değişir.” şeklinde itiraflarda bulunuyor.
A.Ç, itiraflarında örgütün stratejisinin her türlü gizli yöntemle paralel devlet yapılanması oluşturmak olduğunu, finans kaynaklarının ise iş adamları, esnaf ve memur kesimden ‘himmet’ adı altında toplanan paralardan oluştuğunu dile getirtiyor.
Evli kişilerden maaşının yüzde 5’inin, bekarlardan ise yüzde 10’unun ‘himmet’ adı altında talep
edildiğini, kendisinden de bu paranın istendiğini anlatan A.Ç, savcılara şu bilgileri veriyor: “Ayrıca
çeşitli kurumlarda çalışanlardan banka promosyonlarının faiz ve haram olduğu gerekçesiyle promosyon bedellerini aldıklarını biliyorum. Himmet toplayan sorumlular kendi ast sorumlularına teslim
ederler, ayrıca Kurban Bayramı zamanında ‘Fakir ülkelere kesip dağıtıyoruz.’ denilerek kurban parası
talep edilirdi. Sorumlular, ‘himmet’ bedeli olarak toplanan paralar karşılığında makbuz vermezler,
ne kadar meblağın üst sorumlulara aktarıldığını kimsenin bilme ihtimali yoktur, çünkü bu paralar
elden toplanır.”
Nasıl gizleniyorlar: A.Ç, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki FETÖ üyelerinin örgütle bağlantılı gazete ve
dergileri okuması ve örgüt tarafından finanse edilen FETÖ’ye ait okul ve dershanelere aile fertlerinden birinin gitmesinin yasak olduğunu dile getiriyor. İtirafçı, örgüt yönetici veya sorumlu kişilerinin
ankesörlü telefon veya kontörlü telefonlar üzerinden buluşma yeri belirlediklerini söylüyor, talimatların ise yüz yüze verildiğini belirtiyor.
TSK’ye girmeden önce İstanbul‘a çağrıldığını anlatan A.Ç, “Beni sınavlara hazırlayan şahısla buluştuk. Şahıs, askeriyede kılacağım namazın korku namazı olduğunu, teyemmümle abdest alacağımı,
gözümle ima yoluyla namaz kılacağımı bana anlattı. Arada sırada içki içen, kadına zaafı olan, dinle
alakası olmayan bir profil çizmem istendi. İzinler, cuma, bayram dahil hiçbir namaza gitmeyeceğim
hususlarını söyledi.” derken, FETÖ’nün işleri nasıl gizlilik içerisinde yürüttüğünü de itiraf etmiş oluyordu; daha bir çok itirafçı gibi.
İtirafçı A.Ç. örgüt içinde Jandarma sorumlusunun ayrı, diğer kuvvetlerin ayrı sorumluları olduğunu söylüyor, onlar için Silahlı Kuvvetler açısından en değerli birimlerin GATA ve jandarma olduğunu belirtiyor. İtirafçıya göre astlık ve üstlük gibi konular örgüte bağlılıkla ilgili ve “Bu durumların
örgütteki geçmiş yıllar, ne kadar uzun zaman içerisinde örgütte bulunduğu ve ne kadar ketum olduğu
değerlendirilerek takdir edilir.” İtirafçı teğmen, örgütten kopanlara, bir gün geri döneceği umuduyla
‘Ümit’ kod adı verildiğine dair bir bilgi de paylaşıyor sorgusunda.286
Orgeneral Akar’ın darbeci emir subayı Levent Türkkan; Abiler “Mehdi’miz” diyordu: 15 Temmuz kanlı işgal girişiminin en çok şaşkınlığa yol açan konularının başında kalkışmaya katılan bazı
286 http://www.hurriyet.com.tr/jandarma-tegmen-ifadesinde-fetoyu-anlatti-40225169
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kişilerin makam özellikleri geliyordu. İşte bu isimlerden biri Yarbay Levent Türkkan’dı. Türkkan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın emir subayıydı. Bu emir subayının ifadeleri televizyon ekranlarında yayınlandı. Emir Subayı Yarbay Levent Türkkan, mahkemede önemli şeyler söylüyor. Soruşturma
kapsamında ifadesini 40 sayfalık bir yazı ile verdi Türkkan. Yarbay’ın itirafları darbeyi önceden bildiklerini gösteriyor. Kendini savunduğu kağıtta şunlara yazılıydı: Hayatımda ilk defa hür irademle
konuşuyorum. Gariban, zeki bir çocuktum, bana sahip çıkıldı, o yaşlarda kanıma girildiğinin farkında
değildim. Ben vatan haini değilim. Hiçbir insan evladı kendi askerine, vatandaşına, polisine mermi
sıkmaz. IŞİD’den hiçbir farkı yok. IŞİD de terör örgütü, bu da...
Ortaokuldayken askeri liseye girmem için benimle ilgilendiler. Sınavdan önce sınav sorula- rını
verdiler. Soruların aynısı çıktı. Lise ve Harp Okulu’nda da abilerle görüşmeye devam ettim. Bu abiler
hiçbir zaman asker olmaz, sivil olur. Gülen’i Mehdi olarak görüyorlardı. Abiler, “O bizim Mehdi’miz”
diyorlardı. 3-4 ay himmet vermeyince, “Hz. Ömer malının yarısını bağışladı.” diye örnekler veriyorlardı. Personel şubesinde subayından astsubayına, generaline kadar paralelci olmayan yoktur.
Abiler Hulusi Akar’ı seviyordu. Akar’ın darbeyi kabul edeceğini zannediyorlardı. Darbeyi onun
yöneteceğini düşünüyorlardı. Hulusi Paşa da Necdet Paşa da hiçbir şeyden şüphelenmedi. İkisini de
babam gibi seviyordum. Seçim dönemlerinde bize karışmazlardı. AK Parti’ye oy veriyorduk. Dershane krizi yaşandıktan sonra “Hangi ilde hangi parti güçlüyse ona verin, HDP bile bunlardan iyidir.”
dediler. Biz burada CHP’ye oy verdik.
Son olayda, ben emir subayı olduğum için Adil abi benimle görüşürdü. Adil abi herkesle görüşmezdi, örgütte Genelkurmay Başkanı seviyesindedir. 13 Temmuz günü Genelkurmay Başkanı
Başdanışmanı Albay Orhan Yıkılkan, bana “Sen Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın, Efkan Ala ve MİT
Müsteşarı’nın evini biliyor musun?” diye sordu. “Biliyorum.” dedim. “1-2 saat sonra bir şeyler olabilir, sen hiçbir şey bilme ama yarına hazırlık yap, yanında kimlerin olacağını seç. Perşembe günü fiili
olarak darbe olacak, yarın saat gece 03.00’te bütün Kuvvet Komutanları, Cumhurbaşkanı, Başbakan,
bakanlar 100 kadar bürokrat alınacak. Hazırlık yap. Gece senin evinde toplanacağız, komutanın konutuna ineceğiz helikopterle, komutanı alıp götürecekler.” dedi.
Telefonlar geliyordu. O esnada anladım, planlayıcı 94 mezunu subaylar. Hepsi kurmaydır. İşin
başında Akın Öztürk Paşa olduğunu sanmıyorum, o sadece orada bir kukla. Bu işin bir numarası yok.
Bence 94’lerin konseyi. Sabaha kadar 300 cevapsız arama geldi. Orhan Yıkılkan albay abilerle görüşüyordu. Birinden emir, talimat alıyor, koordine ediyordu. Akıncı’da birileriyle görüşüyordu ama Adil
abi mi başkası mı bilmiyorum. Adil çok önemli bir adam. Genelkurmay imamı olabilir.
Gece 02.00-03.00’ten sonra ne olduğunu sorgulamaya başladım. Gece Partigöç Paşa etkisizdi.
Sabah olduğunda komuta ona kaydı. Teslim olma aşamasında komutayı aldı. Tankları, uçakları Orhan
Albay yönlendiriyordu. Sonra Zekai Paşa’yı aradım, ‘Gelin bizi teslim alın.’ dedim. Benim kod adım
Ahmet. İsmi onlar seçiyor. Çocuklarınızın isimlerini bile onlar seçiyor. Bakın, paralelcilerin çocuklarının iki ismi vardır. İsmin biri Pensilvanya’dan gelir, diğerini kendiniz koyarsınız. 42 yıllık hayatım
yalanmış. İnsanlığımdan utanıyorum. Hayatımı bina ettiğim her şey yalanmış.”287

‘Tatbikat’ dediler, kafama ayakla bastılar
Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in ifadesi, rehin alınarak götürüldüğü Akıncı Üssü’nde Org. Akın Öztürk‘ün tam bir hareket serbestisi içinde davrandığını ve darbeci askerlere talimat verdiğini de ortaya çıkardı.
287 http://www.haberturk.com.tr
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Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşa Güler o gece yaşadıklarını anlatıyor:
15 Temmuz 2016 saat 21.25 sıralarında makam odamda yalnız başıma çalışmaktaydım. Kapı çalındı. Girmesini söyledim. Birden bir patırtıyla ‘Yere yat yere yat!’ sesleri yükseldi. Odamda yaklaşık
eğitim kıyafetli silahlı, silahların hepsi üzerime çevrilmiş 10 personeli gördüm. İçlerinden biri tekrar
‘Yere yat’ şeklinde bağırdı. Ben de ‘Siz kimsiniz?’ diye sordum. Tekrar ‘Yere yat’ diyerek üzerime saldırdılar. Ben bunlardan bir tanesini tutarak diğer tarafa fırlattım ve yere düştü. Bunun üzerine daha
büyük bir öfkeyle üzerime çullandılar. Yüzükoyun yere yatırdılar, içlerinde bir tanesi kafama ayağıyla
bastırdı. Ayaklarımı ve kollarımı ayırıp çekiyorlar. Ellerimi arkadan bağladılar. İlk başta ağzımı bantladılar. O vaziyetteyken sivil biri sırıtarak omzuma vurdu. ‘Komutanım merak etmeyin bir tatbikat.’
diye alaycı ifadelerle konuşunca baktım benim emir subayım Mehmet Akkurt’tu. Ekibin yöneticisi
olduğunu anladım. Kafama yüzümü kapatacak şekilde bere geçirdiler. Bu şekilde zorla beni kaldırdılar. Ben bu yapılanlara karşı direniyordum. Beni yerde sürükleyerek koridora çıkardılar. Koridorda
sağa doğru çevirerek sürüklediler. 3 kat aşağıya sürükleyerek götürdüler. Daha sonra binanın yan
tarafında bulunan kapıdan dışarı çıkardılar. Bir araca soktular. Araç hızla hareket etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın istikametindeki kapıya doğru götürdüler. Nizamiyeye gelince kapıları aç diyerek
bağırıyorlardı. Bağıran kişi sesinden tanıdığım kadarıyla emir subayım Mehmet Akkurt idi. Kapıyı
orada bulunan mantar bariyerlerin içeriden indirilmemesi nedeniyle açtırmayınca öndeki Mehmet
Akkurt araçtan idi.
Oradaki birilerine kapıyı aç yoksa ateş edeceğim diye bağırdı ve ateş etti. Karşı taraftan da mukabil ateşle karşılık verildiğini anladım. İçerisinde olduğum araca mermiler isabet ediyordu. Araçta benim yanımda oturan biri araçtan indi ve ‘Bir şehit.‘ diyerek bağırdı. O anda araçta solumda bulunan
şahsa omuzum ile şiddetli bir şekilde vurdum. Bunun üzerine açık olan arka kapının muhtemelen
dışında sol tarafta bulunan diğerleriyle birlikte beni araçtan dışarı çıkardılar ve dizlerimin üzerinde
asfalt üzerinde sürüterek başka bir araca götürdüler. Kışla içinde bir yere götürdüler, uzunca bir süre
bekledik. Helikopterle Akıncı Üssü’ne getirildim.
Yanımda kimse yokken arka koltukta 2-3 dakika beklememin ardından tekrar beni indirdiler
ve berenin aralıklarından gördüğüm kadarıyla ambulansa bindirdiler. Genelkurmay kışlası içerisinde
araç hareket ettikten bir süre sonra dolaştırarak bir binanın önünde durdular. Beni yaka paça araçtan
çıkartarak çok dar bir merdivenden muhtemelen 1 kat aşağıya indik. Orada bir odanın içerisine beni
soktular. Daha sonra beni yukarı doğru çıkardılar, tam binadan çıkarken birisi ‘Hayır olmadı.’ dedi ve
tekrar aynı merdivenden inerek aynı odaya girdik.
Daha sonra uzun bir zaman geçti. Bu arada seslerinden duyduğum F-16 olmadığını ve F4 olduğunu değerlendirdiğim jetlerin uçtuğunu ve manevra yaparak makineli top ile bomba atarak taarruz
ettiğini fark ettim. Bunun isyancılara karşı Silahlı Kuvvetlerin bir karşı hareketi olduğunu değerlendirdim. O anda bir rahatlama hissettim. Kapı açıldı Orgeneral Akın Öztürk’ün sesini duydum. ‘Yav Yaşar
sen burada ne geziyorsun, senin burada olduğundan hiç haberim yok’ dedi. Gözlerimi bağlayan bezi
kendisi açtı. O esnada odada ikimizden başka kimse olmadığını gördüm. Akın Öztürk kapıyı açıp
dışarıda bekleyen şahsa ‘Komutanın neden ellerini ayaklarını bağladınız. Çabuk oradan bir şey getir
ve bunları aç.” dedi. Akın Öztürk yine bizzat kendisi ellerimdeki ve bacaklarımdaki kelepçeleri kesti.
Karşıma oturdu ve kendi astsubayı olduğunu söylediği sivil kişiye çay, su ve bir tabak da çerez getirtti. Ayrıca o şahsa ‘Yaşar Paşa’nın evini ara ve kendisinin sağ olduğunu ailesine haber ver.’ dedi. Akın
Öztürk konuşmaya başladı ve bana hitaben ‘Bu herifler manyak, sen devlete karşı nasıl böyle bir şey
yapabilirsin.’ dedi. Dün gece 23.00’ten beri burada olduğunu ve herifleri bu hareketi bırakmaları için
ikna etmeye çalıştığını, bir kısmını ikna ettiğini söyledi. Sonra kapıda silahlı nöbetçi olduğunu söyleyerek çıkıp gitti.288
288 http://www.hurriyet.com.tr/genelkurmay-ikinci-baskani-orgeneral-yasar-guler-o-gece-yasadiklarini-anlatti-40165695
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İçerdeki hainler
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’yi kuran, bugünlere gelmesine zemin hazırlayan kişi. Onun ideali
‘Eski Türkiye’nin yerine ‘Yeni Türkiye’yi inşa etmek. Herkes biliyor ki, ‘Eski Türkiye’ etken değil edilgen, savunmada, sanayide ve ekonomide dışa bağımlı, kendi yağıyla güçbela da olsa kavrulamayacak
kadar aciz, IMF ve Dünya Bankası’nın himmetine muhtaç.. Ama, daima Batı’nın ileri karakolu olmaya
gönüllü pasif bir devlet.
Oysa Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yeni Türkiye’si ideal sahibi bir Türkiye. Yeni Türkiye, “Ne oldu
da 20 milyon metre karelik bir dünya devletinden, bir milyon metre kareden daha az bir toprak
parçasında tutunmakta bile zorlanan silik bir devlet haline geldik?” sorusunu hem soruyor hem de
cevabını bildiğinin işaretlerini taşıyordu. Yeni Türkiye, edilgen olmayan, emir almayan, borca boyun
eğmeyen bir devlet olma iddiasını bütün dünyada yankılanan şu cümleyle ortaya koyuyordu: ‘DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR!’
Türkiye son 10-15 yılını bu ülkünün hayat bulması için çalışarak geçirdi. Erdoğan’ın, bu ideali
gerçekleştirebilmek için başarması gereken ilk projenin ‘Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’ olduğunu
bildiğinden kuşku yok. Daha iktidara gelir gelmez ülkenin bir bölümünde yıllardır uygulanan olağanüstü hal durumunu kaldırarak işe başlaması da bu yüzdendi. Bu Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi
öyle bir muhtevaya sahipti ki, sadece Kürtlerin çiğnenmiş haklarını teslim etmeyi değil; ezilen, horlanan, aşağılanan milletin büyük çoğunluğunun haklarını teslim etmek anlamına geliyordu. Erdoğan,
bu projeyi milletle beraber yürütüyordu. Fetullah Gülen taraftarlarının AK Parti iktidarı döneminde
rahat bir sürece girmelerinin sebebi de, bu Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’ydi. Herkes gibi Erdoğan
da onların ‘dini bütün’ insanlar olduklarına inanıyor, yıllardır hakkı elinden alınan bütün kesimlere
haklarını iade ederken bir ayırımcılık yapmıyordu.
Ancak bu grup, özellikle Cumhuriyet tarihimizin en önemli projesi olarak hayata geçirilen ‘Barış
Projesi’nin (Çözüm Süreci) başlamasıyla birlikte gerçek yüzünü göstermeye başladı. Oslo görüşmelerini sızdırılmaları ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na operasyon yapmaya kalkışmaları bardağı taşıran
son damla oldu. O tarihten sonra (Başbakan) Erdoğan, bu kirli yapılanmayı çözmeden devletin iki
yakasının bir araya gelmeyeceğine, milletin gün yüzü göremeyeceğine kanaat getirerek bilinen mücadelesini başlattı. Artık ona göre bu ‘hizmet’ değil bir ‘ihanet’ hareketiydi. Bu bir ‘cemaat’ değil,
azılı bir ‘çete’ydi. Erdoğan, o tarihten sonra bu görüşünü, bulduğu her fırsatta dile getirmekten geri
durmadı. Devleti bunlardan temizlemek için elinden gelen her türlü mücadeleyi vereceğini ilan etti.
Bir itirafçı: Mayısta Genelkurmay’a saldırı olacağını söylemişlerdi
15 Temmuz kalkışmasından sonra tutuklanan itirafçı askerlerden biri Pilot Binbaşı Deniz Aldemir.
Pilot Aldemir aynı zamanda 15 Temmuz’da harp okulundan işgal edilen Genelkurmay Karargahı’na
asker taşıyan pilot. Habertürk gazetesinden Fevzi Çakır, pilotun ifade tutanaklarına ulaştı. Çakır’ın
söylediklerine göre Pilot Binbaşı Deniz Aldemir, ifadesinde “3 yarbay bize mayıs ayında Güvercinlik
ve Genelkurmay’a saldırı olacağını, bizim de helikopterleri Akıncı’ya götüreceğimizi söylemişti’ diyor.
Yine iddialara göre Çakır, FETÖ mensubu olduğunu yalanlama- yarak kabul ediyor. Pilot önce tutuklandı, peşinden de ‘ordu’dan atıldı. Gazetenin ulaştığı sorgu tutanaklarında, Pilot Çakır özetle şunları
söylüyordu:
Askeri lise sınavlarına girmeden önce, ortaokul yıllarında Gülenci öğrencilerle tanıştım. Kırşehir‘de bir öğrenci yurdu vardı. Burada sohbetlere katılırdım. Daha sonra Kuleli’yi kazandım. Buna
şaşırdılar çünkü öncesinde çalıştırmamışlardı. Silahlı Kuvvetler’de FETÖ yapılanmasında rütbeli
imamlar ve abiler yoktur. Askeri personel ile siviller ilgilenir ve irtibat kurar. Kesinlikle iletişim aracı kullanmazdık. Akif abinin Etlik’teki evine giderdik. 2016 Mayıs ayında görev yaptığım Güvercinlik Üssü’nde
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Yarbaylar Mehmet Şahin, Halil Gül ve Özcan Karacan, Güvercinlik ve Genelkurmay‘a saldırı olacağını,
helikopterleri Akıncı Üssü’ne götüreceğimizi konuşuyordu. 15 Temmuz‘da Alay Komutanı Albay Fevzi
Okan, Kara Kuvvetleri Komutanı’nın geleceği, yeni yük helikopteri hakkında bilgi alacağı ve kışladan
çıkmama emri verdi. Orgeneral Salih Zeki Çolak, Orgeneral İhsan Uyar, Tümgeneral Hakan Atınç,
Albay Fevzi Okan’la birlikte geldiler, 2 saat brifing verildi. Heyet gittikten sonra Karacan emir verdi.
Skorsky, ATAK, Cougar ve Kobra helikopterlerini Akıncı’ya götürdük. Akıncı’daki Yarbay Uğur Kapan,
2 helikopterle Harp Okulu’ndan personeli alıp Genelkurmay’a indirmemizi emretti. Harp Okulu’ndan
personeli alıp Genelkurmay’a indirdik. Yarbay Halil Gül, tekrar personel getirmemizi istedi. Savaş
uçağını, Genelkurmay’ın içindeki tankları görünce darbeyi anladım. Emre uymayıp helikopteri Güvercinlik’e indirdim. Sonra da diğeri indi.
Darbenin parçası olmamak için kaçmaya çalıştım, durdurdular. Helikopterde bekledim. Amacım
görevle havalanıp kaçmaktı. Karacan, Çankırı’dan mühimmat getirmemi istedi. Çankırı’da motoru
susturmaya çekindim. 1 ton mermiyi helikoptere yüklediler. Yarbay Uyanık’ın da kaçmak istediğini anlamıştım. Havalandık ancak darbeye alet olmamak için mühimmatı Akıncı’ya götürerek motor
susturduk.289

Yavru Baykuşlar Timi
Gözünü kan bürümüş işgalciler darbeye kalkıştıkları gece önceden hazırladıkları seçkin bir komando birliğini Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu Marmaris’e gönderdiler. Hedef onun yakalanmasıydı; ölü, ya diri.. O gece Marmaris’e gönderilen şakilerden birisi de Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda
görevli Astsubay Üstçavuş Yakup Özcan’dı. Daha sonra bu şakilerden bir tanesi hariç hepsi yakalanarak tutuklandı. Yakup Özcan tutuklananlar arasındaydı. Özcan’ın sorgusunda savcılar ilginç bulgular
tespit ettiler. Onun anlattıkları, suikast timindeki askerlerin gerçeği bildiğini, o gece oraya her şeyden
haberdar olarak gittiklerini gösteriyordu.
Özcan, ‘Tuğgeneral Sönmezateş, TSK’nin yönetime el koyduğunu, görevimizin de Erdoğan’ı alıp
Ankara’ya götürmek olduğunu’ belirtiyor; “Karşı koyan olursa öldürün!” diye talimat aldıklarını da
ilave etmeyi ihmal etmiyordu.
Üstçavuş Özcan, yaptıklarının suç olup olmadığını bilip bilmediği sorusuna ise, “Suç olduğunu
biliyordum ama o timdekilerden görevi kabul etmeyen kimse olmadı.” diyor. Özcan, ifadesinde darbeden 1,5 ay önce ‘Yavru Baykuşlar’ diye WhatsApp grubu kurulduğunu, normal muhabbetler yapılırken birkaç gün önce ‘vatan, millet şiirleri’ paylaşılmaya başlandığını da söyleyecekti. Bu sorguyu
haber yapan Habertürk‘ün haberine göre, tutuklanan ve TSK‘den atılan darbeci Astsubay Özcan’ın
ifadelerindeki dikkat çeken detaylar şöyle anlatılıyordu:
11 Temmuz’da Astsubay Ömer Faruk Göçmen beni aradı. (Gölcük’teki) Eğitim bittikten sonra
Ankara’ya dönmeden İzmir‘e gelmemi söyledi. Durum şüpheliydi ama gitmek zorundaydım. 2 arkadaşımla 13 Temmuz sabahı üsse gittik. 14 Temmuz’da Binbaşı Taner Berber, Üstçavuş Göçmen ve
Başçavuş Zekeriya Kuzu beni çağırdı. Telefonumu açık tutmamı ve olanlardan kimseye bahsetmememi söylediler. Göçmen, 1,5 ay önce ‘Yavru Baykuşlar’ adlı WhatsApp grubu kurdu. Normal muhabbetler yaparken olaydan birkaç gün önce, vatan ve millet şiirleri paylaşmaya başladı.
15 Temmuz’da görev yerimize gittik. Mesai yaptık, merak içindeydik. 16.30 civarı komutanımız
Binbaşı Taner eve gidebileceğimizi söyledi. “Gruptan mesaj gelecek tekrar geleceksiniz.” dedi. Bir
süre sonra birliğe döndük. Açıklama beklerken, bizi mühimmat deposuna götürdüler. Balistik kask,
289 http://www.haberturk.com.tr
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hücum yeleği, çantalar hazırlanıyordu. Silahlarımızda gece görüşü ve optik nişangâh olmasını istediler. Bu şekilde hazır olan silahları ve ekstra mühimmatı aldık. Daha sonra Taner Binbaşı, Hasan
Üsteğmen ve Zekeriya Başçavuş geldi ve 14 Özel Kuvvetler personelinin de geleceğini söylediler.
Özel Kuvvetleri muhtemelen helikopterle Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş getirdi. Yanında 2’si SAT
komandosu 14 personel vardı. Malzemeleri verdik. Saat 21.00-22.00 civarıydı biz hangi göreve gideceğimizi bilmiyorduk. Taner Binbaşı, telefonları toplayıp, ‘Görevin çok riskli olduğunu, gerekirse
ölebileceğimizi, birkaç kişiyi canlı getireceğimizi’ söyledi. PKK’li olarak değerlendirdik. Tuğgeneral
Sönmezateş geldi. Özel Kuvvetler’deki fotoğraflarda oteller görünüyordu. Sönmezateş, ‘TSK yönetime el koydu. Genelkurmay’dan gelecek emirler konusunda görev alacağız. Görevimiz Cumhurbaşkanı’mızı, canlı olarak alıp Ankara’ya götürmek. Ateş gelmedikçe ateş etmeyin. Direnen olursa öldürün’
dedi. Konuşmayı 27 kişiye yaptı, uçuş ekibi orada yoktu. Daha sonra operasyona dair sunum yapıldı.
Ardından Sönmezateş, ‘Alacağımız kişinin yeri değişti.’ dedi. 1 saat bekledik, sonra helikopterlere
bindik. 02.30 civarında olay yerine indik. General ve makineli tüfekçi Selman’ın kaldığı helikopter havalandı. Biz otelin bahçesinde beklerken, helikopter ateş açmaya başladı. 3 sivili yere yatıran Binbaşı,
‘Cumhurbaşkanı nerede?’ dedi. Biri İstanbul‘a gittiğini söyledi. Otelden çıkarken, polis durmamızı
söyleyerek, havaya iki el ateş etti. Siper alıp ateş ettik. Diğer otele girdik. Polis ateş etmeye başladı.
Binbaşı helikopteri bize yönlendirdi. Ancak yere 5 metre kala aniden havalanıp uzaklaştı. Ormanlık
arazide yürümeye başladık. Ağırlık yapan bomba atar mühimmatı, yelek ve kaskları bıraktık. Yiyecek
ve su aramak için dağıldık. Daha sonra ben ve bir kişi, arkadaşımızı beklediğimiz sırada yakalandık.
FETÖ üyesi değilim. Bu eylemin suç olduğunu biliyordum. Generalin, darbe olduğunu ve ülkenin
kaderinin ellerimizde olduğunu, asayişi düzeltmemiz gerektiğini bildirmesi üzerine iştirak ettim. Bu
görevi kabul etmeyen kimse olmadı.290
Hürriyet gazetesinin internet sayfasında yayınlanan bir haber ise korkunç ve tüyler ürpertici. Bu
habere göre Çiğli 2’nci Ana Jet Üst Komutanlığı Personel Kurtarma Eğitimi Komutanlığı’nda Astsubay
Üstçavuş olan Yakup Özcan ifadesinde, Cumhurbaşkanı ve yanında bulunan 2 kişinin öldürülmeyeceği söylenince görevi kabul ettiğini anlattığı yazılıyordu. Özcan, Astsubay Ömer Faruk Göçmen’in
olaydan yaklaşık 1- 1,5 ay önce ‘Yavru Baykuşlar’ adlı WhatsApp grubu kurduğunu söylüyor ve “Hepimiz onun içinde yer aldık.” diyordu.
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden seçilen 37 kişilik tim, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan‘ın Marmaris‘te kaldığı otele saldırı düzenlemiş, darbe başarısız olunca da kaçmıştı. Bu kişilerden aralarında Çiğli Ana Jet Üssü’nün imamı ‘Paşa’ lakaplı Zekeriya Kuzu’nun da bulunduğu 25’i daha önce yakalanmıştı. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda tabur komutanı olan Binbaşı
Şükrü Seymen’in, önceden aynı birlikte eğitim alıp görev yapan askerlerden seçtiği Yüzbaşılar İsmail
Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, Üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz, Teğmen Muhammet Burak İpek ise Şirinköy’de
yakalandı.
Çiğli’nin kod adı Charli: Marmaris’teki saldırıya katılan askerlerden bazılarının ortaya çıkan ifadeleri, darbe girişimi gecesine ve sonrasına ait çarpıcı detayları da ortaya çıkardı. 15 Temmuz gecesi
Marmaris’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan askerlerin bulunduğu helikopterin kalkışını geciktirenler arasında olduğu belirtilen Üsteğmen Haydar Murat Özden, Muğla 2’nci Sulh Ceza
Hakimliği’nde verdiği ifadesinde, darbe girişiminden haberi olmadığını öne sürdü. Gaziemir 3’üncü
Kara Havacılık Alayı’nda görevli olduğunu belirten Üsteğmen Özden şunları söyleyecekti:
“15 Temmuz günü saat 15.00’te kısım amir vekilim olan Yüzbaşı Oğuzhan Aka akşam VIP uçuş
olacağını, Albay Zeki Göçmen ile uçacağımı söyledi ancak nereye, saat kaçta, hangi amaçla gideceğimize ilişkin bir şey belirtmedi. Ben bu uçuşla ilgili gönüllü değildim, emir verildiği için uymak durumunda idim. Alay komutanı Murat Dağlı, saat 16.00’da helikopteri uçuşa hazır hale getirmemi istedi.
290 http://www.hurriyet.com.tr
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Saat 17.00’ye kadar normal mesaime devam ettim. Belirtilen saatte tekrar alaya geldim. Bir helikopteri alay komutanı, diğerinde ikinci pilotluğunu yaptığım Couger marka helikopteri Zeki Göçmen
kullandı. Zeki albay geldiğinde ‘çarliye’ devam etmemi söylediler. Çiğli’ye indiğimde bana söylenen
‘çarli’nin Çiğli olduğunu öğrendim. Yabancı dilde ‘Ç’ harfi bulunmadığından Çiğli’nin ‘Charli’ olara
kodlandığını anladım.” Hürriyet’te yer alan haberde başka ayrıntılarda vardı. Habere göre, İzmir Alay
Komutanlığı 3’üncü Kara Havacılık Alayı Standardizasyon Bölümünde görev yaptığını söyleyen Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özsıcak, ifadesinde şunları anlatıyordu:
“Biz üç helikopter havalandık. Bizim helikopterde techizatlı timi görünce tedirgin oldum. Timin
yanında siyah bir kutu vardı. Bunun ne olduğunu sorduğum kişinin, timin komutanı olan Tuğgeneral
olduğunu öğrendim. Marmaris’te sahil üzerinde uçtuk. Tim uygun bir yere indirildi. Biz bu durumdan oldukça endişelendik. Bu hareketliliğin bir terör operasyonuyla ilgili olabileceğin düşündüm.
Daha iniş yapmadan helikopterden atlamaya başladılar. Helikopterde sağlı ve sollu oturan silahlı iki
tim görevlisi kaldı. Dalaman’a yakıt için yöneldik. Telsizden Dalaman kule ile Sikorsky’nin pilotunun
konuşmalarını duydum. Skorsky kuleye çağrı yaptı, kule ikmal veremeyeceklerini söyledi. Şu an hatırlamadığım bir kod söyleyip helikopteri terk etmesini söyledi. Skorsky pilotu ‘Biz dostuz, bir şey
yapmadık.’ diye konuştu. Buraya inemeyince Imsık’a gidip indik. Murat, içeridekilerin darbe ile ilgili
konuştuklarını söyleyince korktuk. Alay komutanı tankerden yakıt ikmali yapmamızı söyledi. Biz de
alamadığımızı söyledik. Bu yüzden helikopterler havalanmadı. Bir süre sonra Skorsky helikopteri de
piste indi. İçinde yaralı bir askerin olduğunu gördüm. Yanında da bizim helikopterde olan general
ona müdahale ediyordu. Bu helikoptere ben ve dört özel timci ile birlikte bindik ve Çiğli’ye indik.
Helikopterde boş kovanlar ve mermi izleri vardı. Bizim bulunduğumuz helikopterden her hangi bir
ateş edilmedi. Ben vatanımı seven, kendi işine gücüne bakan, siyasetten uzak duran bir insanım. Bu
olayda uzaktan yakından bir ilgim yoktur. Mağdur oldum. Vicdanen rahatım suçsuzum, herhangi bir
art niyetle göreve başlamadım.”291
Çiğli 2’nci Ana Jet Üst Komutanlığı Personel Kurtarma Eğitimi Komutanlığı’nda öğretmen olarak görev yaptığını söyleyen Astsubay Üstçavuş Yakup Özcan ise darbe girişiminin öncesine yönelik
önemli bilgi verdi. Yakup Özcan şunları söylüyordu:
“14 Temmuz’da Çiğli’de bulunduğum birimde nöbetçiydim. Personel Kurtarma Eğitim Komutanımız Kurmay Binbaşı Taner Berber, Üstçavuş Ömer Faruk Göçmen ve Kıdemli Başçavuş Zekeriya
Kuzu beni yanlarına tek başına çağırdı. Bana telefonumun devamlı açık olmasını ve yanımda taşımamı söylediler. Biz de Güneydoğu’da önemli bir operasyon olabileceğini düşündük. Daha önceden
bize görev verilirken açık ve net şekilde anlatılırdı, ancak bu kez anlatılmamıştı. Ömer Faruk Göçmen
bu olaydan yaklaşık 1- 1,5 ay kadar önce hepimizin yer aldığı
‘Yavru Baykuşlar’ adlı WhatsApp grubu kurmuştu. Bu gruptan daha önceden günlük normal
muhabbetler yapıyorduk. Olaydan birkaç gün öncesinden başlayarak Ömer Faruk, grupta vatan ve
millet sevgisini içeren şiir şeklinde paylaşımlarda bulunmaya başladı. Hatta biz yazışmalarda kendisine önemli görevin ne olduğunu sorduk, o da bize zamanı gelince buradan çağırılacağımızı söyledi.
15 Temmuz’da saat 16.30’da Taner Binbaşı yanımıza gelip mesaimiz bittiğini eve gitmemizi söyledi.
Bu konuşmadan önce Ömer Astsubay bize ‘Buradan evinize gideceksiniz, WhatshApp grubu üzerinden size mesaj gelecek ve tekrar mesaiye geleceksiniz.’ dedi. Daha sonra telefonla aranıp çağırıldık.
Bizleri depoya götürdüler. Burada hepimize balistik kask, hücum yeleği, çanta hazırlanıyordu. Silah
olarak da HK416 model uzun namlulu silahları aldık. Ayrıca adam başı kullanılacak tabanca, yedek
şarjörleri ve ekstra mühimmat aldık. Bize yardımcı olsunlar diye MAK kursiyerlerini de çağırdılar.
Ankara’dan gelen Özel Kuvvetler’e de aynı malzemeyi hazırladık.” Operasyonu yöneten Tuğgeneral
Gökhan Sönmezateş’in elinde hava fotoğrafları olduğunu da anlatan Astsubay Yakup Özcan ifadesinde sözlerini şöyle sürdürmüştü:
291 www.hurriyet.com.tr
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“Depodayken Taner Binbaşı hepimizin telefonunu topladı. Gideceğimiz görevin riskli olduğunu,
gerekirse ölebileceğimizi, görevin mutlaka yerine getirilmesini, gideceğimiz yerde birkaç kişiyi canlı
olarak alıp getireceğimizi söyledi, ancak isim vermedi. Biz de bunu PKK terör örgütünün yöneticilerinden birisine yapılacak operasyon olarak değerlendirdik ve görevi kabul ettik. Tuğgeneral Gökhan
Sönmezateş’in elinde hava fotoğrafları vardı. Fotoğraflarda sahil ve sahilde bulunan oteller gözüküyordu. Bize fotoğrafları gösterirken otelin Marmaris’te olduğunu söyledi. Daha sonra bir konuşma
yaptı. Sönmezateş, bize ‘Arkadaşlar şu andan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri ülkenin yönetimine el
koymuştur. Genelkurmay Başkanlığı’nda darbe yapılmıştır, biz de komutanlık olarak Genelkurmay
Başkanlığı’na bağlıyız, oradan gelecek emir ve direktifler doğrultusunda görev alacağız. Görevimiz
de oradan verilen emre göre Cumhurbaşkanımızı bölgedeki otelde, canlı olarak alıp Ankara’daki karargaha götüreceğiz. Ama bölgede silahlı korumalar, polis ve siviller de var, ateş gelmedikçe ateş etmeyin, megafonla karşı tarafı uyarmak için anons yapılacaktır, direnen ve karşı koyan olursa öldürün.’
dedi. Bu konuşmanın ardından Marmaris’e indik ve otele doğru ilerlemeye başladık. General, otel
binasının olduğu küçük binalara ateş edilmesi için emir verdi. Helikopterden oralara ateş edildi. Üç
sivili alıp getirdiler. Yere yatırıp, kimliklerini sordular. Bu kişilere Cumhurbaşkanı’nı kast edip ‘O nerede?’ diye sordular. Yerde yatan sivil kişi, bir saat önce Cumhurbaşkanı’nın İstanbul’a gittiğini söyledi.
Bu kişiler elleri arkadan plastik kelepçe ile bağlanıp orada bırakıldı.” Yine Hürriyet’in haberine göre
yakalananlardan, İstanbul 4’üncü Kara Havacılık Alayı’nda Birlik Bakım Tabur Komutanı olarak görev
yaptığını söyleyen Yarbay Davut Uçum da cemaetle tanışmasını ve sonraki yıllarını şöyle anlatıyordu:
“Çorum’da ortaokulda okurken, FETÖ/PDY’ye ait kişiler beni zaman zaman ders çalıştırmak
bahanesiyle evlerine götürüyorlardı. Bu FETÖ mensuplarıyla ortaokul çağında bu şekilde tanıştım.
Maltepe Askeri Lisesi’ne girdikten sonra bir daha FETÖ/PDY mensuplarıyla görüşmedim. Ancak her
fırsatta bu örgüt mensupları bana ulaşmaya çalışıyorlardı. Kara Harp Okulu’nda öğrenim gördüğüm
süre içerisinde FETÖ/PDY mensupları ile hiçbir görüşmem olmadı. Harp okulundan mezun olduktan
sonra eskiden tanıdığım kişilerle tesadüfen karşılaşmalarım sırasında benimle ilişki kurmaya çalıştıklarını sezdim. Ancak ben bu yaklaşımlarına olumlu cevap vermediğim için örgüt ile herhangi bir
örgütsel bağlantıya girmedim. 2009 yılında Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü ile sonuçlanan helikopter
kazasından sonra arama çalışması yürüten ve aynı mevkide düşen Silahlı Kuvvetlere ait helikopter
üzerinde inceleme yapmak üzere bölgede görevlendirilen Teknik İnceleme ekibinde yer almıştım. Bu
olaylara ilişkin soruşturmalar sonucunda benim hakkımda da dava açıldı. Bu davadan kısa bir süre
sonra beraat ettim. Devam eden yargılamalar sırasında yani 2011 yılı ve sonrasında hakkımda hiçbir somut delil olmadığı halde bu şekilde yargılandığımı ve FETÖ/PDY’nin mahkemeleri nezdindeki
gücünü birlikte değerlendirdiğimde, bana karşı gözdağı ve cezalandırma olarak bu şekilde haksız
yere yargılandığımı anladım. Bunun dışında FETÖ/PDY Örgütü hakkında hiçbir somut bilgiye sahip
değilim. Örgütün aynı bana yaptığı gibi ortaöğrenim çağından itibaren kurdukları ilişki sayesinde
FETÖ mensubu yaptıkları kişileri askeri okullara yerleştirmek suretiyle orduya sızdıklarını biliyorum.
Yargılanmam sırasında adımın FETÖ Terör örgütü ile anılmasını istemiyorum. Otele ateş edilmesi
sırasında ani manevralar yapıp daha fazla ateş edilmesini önledim.”292
“Eş vali” tayin etmişler: Darbe soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski valilerden Şehabettin Harput’un Emniyet’teki işlemleri devam ederken ihbar ve şikayetler üzerine bazı bilgilere
ulaşıldı. Bu bilgiler doğrultusunda başlatılan soruşturmada, il imamları ile görevi ortak yürütüp bu
kişilere bir nevi ‘eş valilik’ gibi pozisyon verdiği anlaşıldı. FETÖ’nün, Bursa‘daki tüm devlet kurumlarında etkinliğini artırıp yargı, polis ve vergi denetim gibi önemli yerlerin örgüte teslim edildiği,
özel sektörde faaliyet gösteren şirket ve bu şirketlerin oluşturduğu birliklerin FETÖ’nün sürekli gelir
kaynağı haline getirildiği, sivil toplum kuruluşlarının tamamının yönetimini, bu örgüte teslim etmek
üzere devlet gücünün kullanıldığı anlaşıldı.
292 http://www.hurriyet.com.tr/suikastcilarin-whatsapp-grubu-yavru-baykuslar-40261324
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Harput, il genelinde emniyet müdürü, hâkim, savcı, vergi dairesi, SGK yöneticisi ve çalışanlarının, ‘eş vali’ ile belirlenen bir iş adamına gittiği, kişilere ‘Aba altından sopa gösterip’ bir anlamda ceza
kesilerek para alındığı, bunun da ‘hayır’ adı altında örgüte aktarıldığı iddialarıyla soruşturmaya tabi
tutuldu. Bursa’da FETÖ/PDY operasyonları kapsamında daha önce gözaltına alınan ve tutuklanan
bazı emniyet şube müdürleri ile hâkim ve savcıların, iş adamlarını korkutarak zorla para vermelerini sağladığı da iddialar arasındaydı. Daha önce Şehabettin Harput’un mütevelli heyeti başkanlığını
yaptığı Orhangazi Üniversitesi’nde, yurt dışına kaçtığı belirlenen il imamı Cansun Sarıyıldız için kral
dairesi gibi oda döşendiği de ortaya çıkmıştı.293
Ankara’dan katliam için emir: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 2000’li yıllardan beri savunma alanında yaptığı yatırımlarla övünüyordu ve bunda son derece haklıydı. Gölcük Tersanesinde 2008 yılında yapımına başlanan TCSG-96, 15 Aralık 2010 tarihinde görkemli bir törenle denize indirildi, 10
Mart 2011 tarihinde gönderine Türk bayrağı çekildi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından İnebolu
Limanı’na gönderildi. Denize indirildiğinden itibaren 4 subay, 7 astsubay, 3 erbaş ve 9 er olmak üzere
23 personelin görev yaptığı gemide top gibi ağır silahların yanı sıra son teknoloji otomatik silahlar da
bulunuyordu. İşte bu gemi, Ankara’dan aldığı bir emirle 15 Temmuz akşamı limandan demir alarak
yerini değiştirdi. Geminin İnebolu’yu karşıdan muhasara altına aldığını kimse fark etmedi. Geminin
neden yer değiştirdiği ve amacının ne olduğu daha sonra anlaşılacaktı.
Devletin resmi ajansı olan Anadolu Ajansı, bir haberinde Yüzbaşı Turan Ergün’e tetikte beklemesi ve içinde bulunduğu gemiye yaklaşan polis, sivil kim olursa derhal yaylım ateşine tutması talimatı
verildiğini duyuruyordu. FETÖ’nün darbe teşebbüsüyle ilgili tutuklanan, İnebolu Garnizon ve Sahil
Güvenlik 96. Bot Komutanı Yüzbaşı Turan Ergün sorgu sırasında, kendisine Ankara’dan gelen bir telefonla gemiyi İnebolu’yu karşıdan gören bir noktaya çektiğini ve gerektiğinde gemiyi almaya gelen
polis ve sivillere ateş açılması yönünde emir aldığını itiraf ediyor. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
talimatı doğrultusunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Yüzbaşı Turan Ergün, darbe girişimi
gecesi TCSG-96 gemisinin ağır silahlarla donatılmış olduğunu da ifade ediyor.294
İstihbarat Daire Başkanlığı’nı kuşatmışlar: 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra yapılan
sorgulamalarda FETÖ/PDY’nin istihbarat birimlerine girerek oradan devletin kılcal damarlarına kadar yayıldığını ortaya koydu. 17/25 Aralık kalkışmasından darbe gününe kadar geçen süreçte Fuatavni nam bir fenomenin mesajları kamuoyu gündeminden eksik olmamıştı. Fuatavni ne zaman bir
operasyon haberi verse, birkaç gün içerisinde o operasyonun düğmesine basılması hayret uyandıracak bir durumdu.
Kanlı kalkışmadan sonra gözaltına alınanlardan birisi de Mustafa Koçyiğit isimli bir kamu çalışanıydı. Başbakanlık gibi çok önemli bir makamda veri uzmanı olarak çalışıyordu Koçyiğit. Koçyiğit
sorgusunda şöyle bir itirafta bulundu: “MİT‘in İstihbarat Daire Başkanlığı’na bildirdiği 20 bin kişilik
paralel yapılanmaya ilişkin listeyi mühendisler aracılığıyla temin ettik.”
Habertürk‘ten Fevzi Çakır, bu sorguyu haberleştirdi. Habere göre, ifadesinde yazışmaları üç gün
içinde imha eden ‘Lagle’ ve ‘Tango‘ isimli programları kullanarak Selman isimli kişinin talimatıyla
İstihbarat Daire Başkanlığı’nda çalışan Burak isimli kişiyle irtibat kurup talimatları yerine getirdiğini
anlatan Koçyiğit, kendisine teknik ve bilgi işlemdeki mühendislerin işlerini takip etme görevinin verildiğini söylemiş.
Ardından Selahattin isimli biri vasıtasıyla Furkan isimli başka biriyle tanıştığını ve kullandıkları programlar üzerinden dosya transferi yaptıklarını belirten Koçyiğit şöyle devam ediyor: “2013’te
293 http://www.hurriyet.com.tr/es-valileri-sordular-40176521
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İstihbarat Daire Başkanlığı’nda yönetimin değişmesinden sonra bizde bir bocalama oldu. Örgütün
İstihbarat Daire Başkanlığı’ndan veriye ihtiyacı vardı. Selahattin abinin talimatıyla mühendislerden
daire başkanlığından işimize yarayacak verileri istedim. Mühendisler Burak ve Haşim verileri USB,
CD ve hard diskte getirmeye başladı. Bunları bana bazen evlerinde bazen de açık alanda teslim ediyorlardı. Ben de bu bilgileri açık alanda Furkan’a veriyordum. MİT’in İDB’ye bildirdiği 20 bin kişilik
paralel yapılanmaya ilişkin listeyi mühendisler aracılığıyla temin ettik.”
Koçyiğit, darbe girişimi akşamını da şöyle anlattı: “Darbeyi öğrendikten sonra mühendislere
bilgi işlem şubesini korumak gerektiğini yazdım. Harekete geçtiler ve bir kısmı Yıldız’daki İDB’nin yakınlarında yakalandılar. Son kullandığımız haberleşme programı ‘Tango’ idi ve bunu 30 bin civarında
örgüt elemanı kullanıyordu. Yaptıklarımdan pişmanım, temin ettiğim verilerin devletin gizli bilgi ve
belgeleri olduğunu biliyordum.”
Aynı sorguda Koçyiğit’e kendisinin gerçekte Fuatavni olduğuna dair iddialar olduğu ve bu konu
da neler söylemek istediği de soruluyor. Koçyiğit, Fuatavni olduğu iddialarını reddiyor ve bu Twitter
profilinin yurt dışında yaşayan 8-10 kişilik bir grup olduğunu söylüyor: “Benim Fuatavni kullanıcı adlı
Twitter profili olduğum ifade edilmişse de bu doğru değil. Bu profili kullananlar yurt dışında yaşayan
8-10 kişilik gruptan oluşmakta.”295

‘‘Yaşar Güler darbecilere ‘Hepiniz öleceksiniz’ diye bağırdı’’
Darbe girişiminde derdest edilen dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler‘in Özel Kalem
Müdür Yardımcısı Binbaşı Recep Özkan, mahkeme sorgusunda o geceyi anlatıyor: “Yaşar Paşa’nın
‘Beceriksiz herifler, hepiniz öleceksiniz!’ sesi geldi. Kendisini almaya gelenlere mukavemet gösterdi.”
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Özkan ifadesinde
şunları söylüyor: “İkinci Başkan’ın odası Genelkurmay Başkanı’nın odası ile karşılıklıdır. Genelkurmay
Başkanı’nın makamı tarafında bir kalabalık görünce o tarafa gittim. Emir subayının odasında bir telaş
vardı. Koridorda ayak sesleri duydum. 15-20 kişilik, Özel Kuvvetler’den olduğunu anladığım çelik yelekli ve silahlı bir tim ikişerli koldan İkinci Başkan’ın odasının kapısına yöneldi. Başlarında emir subayı
Binbaşı Mehmet Akkurt vardı. Mehmet sivildi ve normalde İstanbul‘da kursta olması gerekiyordu.
Beceriksiz herifler, hepiniz öleceksinsiz diye bağırdı: Rütbeleri belli değildi. O tarafa yöne- lince
birisi silahını doğrultup ‘Kal orada’ dedi. ‘Bana dokunmayın, bir şey yapmıyorum’ dedim. Beni emir
subayının odasına aldılar. Girerken ‘Tatbikat var’ dediler, ama içeriden İkinci Başkan’ın bağırışlarını
duydum. ‘Beceriksiz herifler, hepiniz öleceksiniz’ diyerek kendisini almaya çalışanlara mukavemet
gösterdi. Sonra başka bir Özel Kuvvet timini gördüm. Genelkurmay Başkanı’nın olduğu bölümü tecrit
ettiler. Alt kattan silah sesleri geldi. Odama gidip silahımı aldım. Sonra tekrar makama gittim. Bu sırada Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ı ve Kurmay Başkanı İhsan Uyar’ı gördüm. Elleri bağlı
İkinci Başkan’ın odasına aldılar. Kapıya da bir Özel Kuvvetçi koydular.
Olayı Partigöç yönetiyordu: O bölgede olayı yöneten kişi Tuğgeneral Mehmet Partigöç idi. Telefonla sağa sola bir şeyler söylüyordu. Herkes birbirine ne olduğunu soruyordu. Genelkurmay Başkanı’nın karargâhta olduğunu sanıyorduk. Ta ki Başbakan, Cumhurbaşkanı ve 1. Ordu Komutanı’nın
televizyondaki açıklamalarını duyana kadar. Bundan sonra olayın seyri değişti.
Halk gitsin diye ateş açtık: Bizim bulunduğumuz aslanlı kapıya kalabalık bir halk grubu ‘Allahu ekber!’ diyerek dayanmaya başladı. Kırmaya çalışıyorlardı. Linç durumu vardı. ‘Halk gitsin’ diye
kapının üstünden ateş açtık, ben de 4-5 el ateş açtım. Halk geri çekildi. Binanın içindeki halka ise
295 http://www.hurriyet.com.tr/fuataviden-mit-casuslugu-cikti-20-bin-paralel-40170013
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çekilmedi. Sonra Özel Kuvvetler’den 3-4 personel kapıyı açıp halkın üzerine doğru gitti. Birkaç silah
sesi duydum.
Kan dökemeyiz dedim, dinletemedim: Gün ağarınca girişimin başarısız olduğu ortaya çıktı. Özel
Kuvvetçiler savunma hazırlıkları yapmaya başladı. Bir yerden bir koşu bandı bulup getirmişler, bir
evrak dolabı çıkarmışlar, siper alacak bir şeyler hazırlamaya başladılar. Mehmet Partigöç Paşa’ya
‘Komutanım n’apıyorsunuz?’ dedim. ‘Hazırlık yapıyoruz.’ dedi. ‘Biz burada onların kanını dökemeyiz,
bize helal değildir yapamayız.’ dedim. Beni dinlemediler.”296

Ferhat Sarıkaya’nın itirafları
9 Kasım 2005’te Şemdinli’de Seferi Yılmaz’a ait kitapçı bombalandı ve bir kişi öldü. Seferi Yılmaz’ın PKK’den ayrıldığı söyleniyordu. Olay sonrası bombayı attığı öne sürülen bir kişinin sığındığı
otomobil halk tarafından durdurulmuş ve içindeki üç kişi tartaklanarak polise teslim edilmişti. Daha
sonra Şemdinli halkı sokaklara döküldü ve polis noktası ateşe verildi. Otomobilde keşif yapan savcı
ve CHP Hakkari Milletvekili Esat Canan‘ın üzerine de ateş açıldı ve bir kişi de burada öldü. Uzman
Çavuş Tanju Çavuş, savcının keşif yaptığı anda halkın üzerine ateş etmek ve Ali Yılmaz’ın ölümüne
neden olmak; PKK itirafçısı Veysel Ateş ise kitapçıya bomba atmak suçundan tutuklandılar. Her iki
sanık da daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Şemdinli’de 9 Kasım 2005 tarihinde Seferi Yılmaz’a ait Umut Kitabevi’nin bombalanmasına ilişkin iddianameyi Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya hazırlıyor. İddianamede, astsubaylar Ali
Kaya ve Özcan İldeniz ile PKK itirafçısı Veysel Ateş’in ismi sanık olarak geçiyor. O dönemde Ali Kaya
için Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın, ‘Tanırım iyi çocuktur’ ifadelerini kullandığı söyleniyor. Eğer söylendiyse bile, ‘Bu tür şeyleri yapacak biri olarak değerlendirmiyorum’ anlamına gelebilecek bu sözler
Savcı Sarıkaya nezdinde Büyükanıt’ı ‘çete lideri’ durumuna düşürüyor. Büyükanıt hem çete kurmakla
hem de yargıyı etkilemeye çalışmakla suçlanıyor. Sonra Büyükanıt’ın dosyası ayrılarak yargılanması
için Genelkurmay Askeri Savcılığı’na gönderiliyor. Başkanlığını İlhan Kaya’nın yaptığı Van 3. Ağır Ceza
Mahkemesi, astsubaylar ve PKK itirafçısına yargılama sonucunda otuz dokuz yıl on ay yirmi yedişer
gün hapis cezası veriyor. Dönemin HSYK’sı, Sarıkaya’yı 20 Nisan 2006’da meslekten atıyor. 12 Eylül 2010’da yapılan Anayasa değişikliği sonrasında örgütün etkili olduğu HSYK, Sarıkaya’yı 26 Nisan
2011’de tekrar mesleğe kabul ediyor ve Ankara Cumhuriyet savcısı olarak görevlendiriyor.
Sarıkaya, meslekten atıldıktan sonra Fetullahçıların telkinleriyle Güney Afrika’ya gidiyor. Onların
yardımlarıyla yaşıyor. Ancak tekrar işleri yoluna koyunca Türkiye’ye dönüyor. O günlerde gazeteciler
kendisine yurt dışına çıkıp çıkmadığını sorduklarında “Hayır çıkmadım. Benim pasaportum bile yok.”
cevabını veriyor. Fetullah Gülen’le görüşüp görüşmediği, FETÖ/PDY ile bir bağlantısının olup olmadığı sorusuna “Öyle bir şey yok. Kendisini tanımıyorum bile.” diyerek cevap veriyor.
Sarıkaya Şemdinli davasında iddianameyi hazırlayan kişi. Hazırladığı iddianamede Yaşar Büyükanıt’ı ‘çete kurmak’la suçluyor. Bu dava Türkiye’nin başını en çok ağrıtan davalardan birisi. Şimdi
aradan yıllar geçtikten sonra davanın savcısı diyor ki, biz, bu iddianameye Yaşar Büyükanıt ismini Fetullahçı hakim ve polis şefinin istek ve arzusu doğrultusunda kattık. Üstelik Sarıkaya, bu iftirasından
dolayı sözde dini lider Gülen tarafından takdire layık görülmüş ve ödüllendirilmiş. Zira 15 Temmuz
kanlı darbe girişiminden sonra FETÖ üyesi olmaktan tutuklanan Yargıtay üyesi İlhan Kaya, Sarıkaya’ya, kendisiyle ilgili olarak -Hoca Efendi, böyle bir kahraman çıkmış, kendisine ve ailesine ölünceye
kadar bakılacak, bu da size bir vasiyetimdir- demiş.
296 www.hurriyet.com.tr
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Sarıkaya, kendi ifadesine göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra vicdan azabı çekmeye başlamış. Ailesiyle de istişare ettikten sonra bildiklerini anlatmaya karar vererek Ankara’da FETÖ soruşturmasıyla görevli savcıya giderek itiraflarda bulunmuş. Itirafları özetle şöyle:
Şemdinli’de Kasım 2005 günü olaylar patlak verdi. Yeni atanan Başsavcı Vekili İbrahim Özer de
fezleke ile gelen bu soruşturmayı bana verdi. Sebebini sordum: ‘Sen çalışkansın, altından ancak sen
kalkabilirsin.’ dedi. Soruşturmayı aldım ve KOM Müdürü Mustafa Uçkan ile bilgi toplama konusunda
görüştüm. Sonradan Yargıtay üyesi olan İlhan Kaya, o zaman Van’da 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’ydı. Şemdinli’deki olayla ilgili soruşturma bana verildikten sonra beni yönlendirmeye başladı.
Özellikle Yaşar Büyükanıt üzerinde yoğunlaşmamı istedi. Büyükanıt’ın Genelkurmay Başkanı olacağı
kesin gibiydi. Şemdinli’deki olayın içerisine özellikle Yaşar Büyükanıt’ı katmamı istiyordu. Şemdinli
olaylarını araştırmak üzere Meclis’te bir komisyon kurulmuş. Bu komisyona Diyarbakırlı, bir oğlu PKK
tarafından öldürülen, bir oğlu da intihar süsü verilerek ölen Mehmet Ali Altındağ ifade vermiş. Mahkeme Başkanı İlhan Kaya, o ifadeyi bulmamı özellikle istedi. Ben de onun istediği gibi dosyaya katkısı
olacağını düşünerek bu ifadeyi isteyip soruşturma evrakı içerisine aldım.
İlhan Kaya, Yaşar Büyükanıt’ın askeri bir darbe yapacağını, bunun engellenmesinin çok önemli
olduğunu ifade etti. Fetullahçı örgütlenmenin neden Yaşar Büyükanıt’ı hedef aldığını şimdi anlamaya başladım. Bu yapılanma, TSK içerisinde örgütlenebilmek için başlattığı girişimi tamamlamak için
onu hedef almıştır.
Şemdinli olayının genel çerçevesi askeri bir vesayetin kurulmasını önlemek, seçilmiş, demokratik yoldan işbaşına gelen hükümetin korunmasını sağlamaktı. Bunu benden özellikle isteyen İlhan
Kaya idi. KOM Müdürü Mustafa Uçkan’ın getirdiği bilgilerle iddianameyi yazmaya başladım. Getirilen
bilgi ve belgelerin hukuki kısmını ben yazdım. Bir flash bellekle Mustafa Uçkan iddianamede yazılı
bilgileri bana getirdi. Getirdiği bilgileri iddianameye kopyalayıp yapıştırdım.
Mahkeme başkanı iddianame taslağını hazırladıktan sonra görmek istedi. Ben de kendisine taslağı verdim. İlhan Kaya, bu taslak üzerine çalıştı. Birkaç paragrafını da kendisi yazdı. Yazdığı paragraflardaki iddialar çok ağırdı. Bunların iddianamede bulunmamasını istedim ancak -Bir şey olmaz dedi.
Ben de bir askeri darbeye engel olacağımı düşünerek yazılanlara bir şey demedim. İlhan Kaya, bu
iddianamenin kendi mahkemesine düşmesini istiyordu. Bunu da sağladı. İki gün içerisinde iddianameyi kabul etti.
İddianameyi Mart 2006’da mahkemeye vermiştim. Nisan ayında hakkımdaki soruşturma için bir
başmüfettiş ve bir de müfettiş görevlendirildi. Başmüfettiş İbrahim Kır ve Müfettiş Cevat Gül’ün de
FETÖ’den olduğunu sonradan öğrendim. Soruşturma sırasında görüştüm. Bana bir şey olmayacağını
söylediler.
Soruşturma evrakı nisan ayında kurula sunuldu. Müsteşar Fahri Kasırga dışındaki diğer üyeler,
ihraç talep ediyordu. Yalnızca Fahri Kasırga kınama cezası verilmesi gerektiği yönünde oy kullanmıştı.
Nisan 2006’da açığa aldılar beni. İtiraz ve yeniden inceleme taleplerini mahkeme başkanı İlhan Kaya
ile birlikte yazdığımız dilekçeler ile yaptık.
Kasım 2006’ya kadar ben açığa alındığım için maaşımın 2/3’ünü alabiliyordum. Meslekten ihraç edildiğim haberini İlhan Kaya verdi. Bana her türlü yardımın yapılacağını, bütün ihtiyaçlarımın
karşılanacağını söyledi. Hoca Efendi’nin, -Böyle bir kahraman çıkmış, kendisine ve ailesine ölünceye
kadar bakılacak, bu da size bir vasiyetimdir. dediğini söyledi. Eksik ödenen 1/3’ünü İlhan Kaya elden
getirip veriyordu.
Ankara’ya yarıyıl tatilinde (Ocak 2007) ailemle birlikte geldim. Hâkim Burhan Yaz (MHP davasında muhalifler lehine kongre kararı veren icra hâkimi) o tarihlerde müfettişti. Benimle irtibat kurdu.
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Hakkımda suikast iddiaları olduğunu, yurt dışına çıkmam gerektiğini söyledi. Jitem’in suikast
yapacağını anlattı. Bir süre benimle Adalet Müfettişi Burhan Yaz ilgilendi. Bana yurt dışına gitmek
için 15- 20 bin TL kadar para getirdi. Vize istemeyen bir ülke olan Güney Afrika’ya 2007 Nisan ayında gittim. Güney Afrika’da çocukları bir okula yazdırdık. Masraflarını bu örgüt karşılıyordu. Benimle
gerçek adını bilmediğim Tarık isimli birisi ilgileniyordu. Bu kişi Güney Afrika Cumhuriyeti’nin genel
abisiymiş. Türkiye’ye dönmek istedim. Sonra Hâkim Burhan Yaz da eşiyle birlikte geldi. Beni dönmemek için ikna etmeye çalıştı, öldürülebileceğimi söyledi. Döndükten sonra Ankara’da beni Öğretmen
Mehmet Saltan’a teslim etti. Mehmet Saltan, her ihtiyacımı karşılayacağını söyledi. Bana 2-3 ayda bir
telefon getiriyordu. Eski telefonu kırıp atıyordum. Başkası adına kayıtlı hat da getiriyordu. Her ay bir
hâkimin, savcının aldığı maaş kadar para getiriyordu.
Ergenekon davaları başlamıştı ve Türkiye’de bulunmamın sıkıntı olacağını söylemeye başladı.
Emekli generallerin açtığı davalarda aleyhime tazminata hükmedildi. Mehmet Saltan bu paraları
ödedi. Bosna’ya 2008 yılının Ocak ayında gittim. Çocuklarımı okullarına yazdırdım. Çocuklar Bosna’da
ne isterlerse Saltan her ay Türkiye’den toplayıp geliyordu. Saltan bana HSYK yapısının ve yasasının
değişeceğini, ortam yatıştığında mesleğe kabul edileceğimi anlatıyordu. 2009 Haziran ayına kadar
Bosna’da kaldım ve tekrar ülkeme döndüm. Mehmet Saltan masraflarımı karşılamaya devam etti.
Ankara’da iken avukat Murat Araç’ın yanında sigortalı olarak çalışmış gibi gösterildim. Orhan isimli
Fatih Hastanesi’nin avukatı da yurt dışına çıkış girişlerle ilgili bilgisayar kayıtlarımın silindiğini söyledi.
Sonra HSYK yeniden oluşturuldu. Ben de başvuru yaptım. Yeni HSYK mesleğe kabul işlemini
gerçekleştirdi. İbrahim Okur nereye atanmak istediğimi sordu. Ben de istedikleri bir görevi kabul
edeceğimi söyledim. Beni Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na atadıklarını söyledi.
Mehmet Saltan, mesleğe kabul işleminden sonra para getirmeye devam etti. Hoca Efendi’nin
vasiyeti diyerek bana para veriyordu. Ben almak istemedim. Maaşım olduğunu söyledim. Toplu para
da aldığımı söyledim. Ancak Hoca Efendi’nin vasiyeti bu para elimizde kalacak diyerek bana para
vermeye devam etti. Çocuklarımın okul masrafının yarısını veya tamamını bana getirip ödüyordu. 2
yıl öncesine kadar Mehmet Saltan bu parayı getirip vermeye devam etti. Ben dini bir cemaat olarak
gördüğüm Gülen ve yapılanması ile 17-25 Aralık 2013 sonrasında irtibatımı kesmeye karar verdim.
Bunların dini bir cemaat olmadığını, hukuka aykırı faaliyetlerde bulunduğunu anladım. Mehmet Saltan ile irtibatımı kestim. 15 Temmuz günü gerçekleşen askeri darbeye teşebbüs olayından sonra
vicdanen rahatsız oldum. Ailemle de görüştüm. Bütün bildiklerimi anlatmaya karar verdim. Ben soruşturmayı vatan sevgisi, seçilmiş hükümetin askeri bir darbe ile işbaşından uzaklaştırılmasını önlemek için yapmıştım. İddianameyi yazdığım için Mehmet Saltan bana görüşmeler sırasında Yaşar
Büyükanıt’ın kolunu kanadını kırdığımı, askeri bir darbe yapamaz hale getirdiğimi ve darbeyi deşifre
ettiğimi söylüyordu.
Benim okul hayatım Nur Cemaati’nin Yeni Asya grubu içerisinde geçti. FETÖ ile hiçbir zaman
ilişkim olmadı. Benim içinde yetiştiğim grupla Fetullah Gülen grubu zihin olarak birbirine uymaz. Ben
bu grubun evrimleşip silahlı bir terör örgütüne dönüşeceğine hiçbir zaman ihtimal vermiyordum.
Mehmet Saltan, Gazi Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcı’sıdır. Bu darbe olayından sonra İngiltere’ye gittiğini biliyorum. Kendisiyle WhatsApp üzerinden beni araması üzerine konuştum. Bu alçak
kalkışmadan haberi olup olmadığını sordum. O da bana -Ne münasebet dedi. Ben de -Size lanet
olsun Allah belanızı versin şerefsizler diyerek telefonu kapattım.
Ben Aksaray Güzelyurt ilçesinde Cumhuriyet savcısıyken 1998 yılında aynı yerde görev ya- pan
Fetullah Gülen grubundan olduğunu bildiğim Mehmet Hamza Çebi, (Poyrazköy davasında mahkeme
üyesiydi) özellikle herkese göstererek içki içerdi. Mehmet Saltan ile tanışana kadar eşim tesettürlü
idi. Mehmet Saltan, Bosna’ya gitmeden önce eşimin tesettür kullanmamasını ve başını açmasını
istedi. Eşim de tesettürü bıraktı.”297
297 http://odatv.com/kumpasi-baslatan-savci-itirafci-oldu-ve-her-seyi-anlatti-0208161200.html
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Emir ‘büyük yerden’miş
Suzan Polat, HSYK kararıyla meslekten atılmış bir hakim. Ayrıca eşi de bir albay. Suzan’ın kocası
darbe girişimi yaşandığında Kara Harp Okulu Kurmay Başkanlığı’nı yapan ve okulda darbeyi örgütlediği söylenen İlhami Polat. Suzan Polat, darbe girişiminden sonra tutuklanan ilk yargı mensuplarından. Tutukluluğu sürerken HSYK tarafından meslekten de ihraç edildi. Sonra serbest bırakıldı. Çünkü
çıkatıldığı mahkemede etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olmak istediğini söyledi.
Mahkeme talebini kabul ederek hakkında tahliye kararı verdi. Habertürk gazetesinde yayınlanan
bir habere göre Suzan Polat, deşifre olmamış 20 subayı deşifre ediyor, ayrıca 2014’ün Mart ayında
Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan gizli güvenlik toplantısının ses kayıtlarının yayınlanmasını engellemek
amacıyla Youtube’a getirilen yayın yasağını, FETÖ’cü olan bir hâkim akrabasının tavsiyesi üzerine
kaldırdığını itiraf ediyor. Gazetenin haberine göre Polat’ın ifadesi özetle şöyle:
Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra eşim İlhami Polat ile tanıştım. Tanışmamı ‘FETÖ
‘abla’sı olan ve Amerika’da olduğunu bildiğim Emine A. sağladı. Emine A.’nın eşi Ertuğrul A.’nın da
Kurmay Albay Ahmet Zeki’nin ‘abi’si olduğunu eşimle evlendikten sonra öğrenmiştim. Askerlerin
ve üstlerinin olduğu toplantılarda eşim alkol alırdı. Ancak normal hayatında alkolden uzaktı. Eşim
o zamanlar Ağrı Doğubayazıt’ta üsteğmen rütbesindeydi. FETÖ ile ilgili bana hiçbir şeyden bahsetmiyordu. Normal Türk askeri gibiydi. Tekirdağ Çerkezköy’de çalışmaya başladık, kendisi kurmay yüzbaşıydı. İlhami, ‘abi’ dedikleri ve Çorlu’da bulunan kişilere gidip geldiğini bana söyledi. Ayda bir kez
görüşmeye gidiyor, telefonunu kapatıyordu.
Eşimin daha sonra Genelkurmay Başkanlığı’na tayini çıktı. Yargıtay Tetkik Hâkimliği’ne geçtim.
Burada çalışırken FETÖ’cü olduğunu bildiğim mesai arkadaşım Fatma Betül Ö. beni yemeğe davet
etti. Fatma, 4 kardeşti ve eşi de hâkimdi. Bana “Eğer bizim yargıdaki örgüte dahil olmak istiyorsan,
maaşının belirli bir oranını bize vermen gerekiyor.” dedi. Kabul etmedim. Fatma bir daha beni toplantılara çağırmadı.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada (Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan gizli güvenlik toplantısının ses kayıtlarının sızdırılması soruşturması) dosya istemeden evrak
üzerinden, neden karar verdiğim sorulmuştu. Bu konuyla ilgili mahkememizin verdiği Youtube’un
kapatılması kararına itiraz edilmişti. İtiraz üzerine konuşma içeriklerini bildiğim için dosyayı sehven
istemedim, bu usul eksikliği olabilir, ancak ne şekilde karar vermem konusunda araştırma yaptım.
FETÖ’cü olarak bildiğim, aynı zamanda eniştem olan Hâkim Fatih Özaydın, Yargıtay 13. Ceza Dairesi’nde tetkik hâkimidir. Bu karardan bir gün önce Fatih, telefonla beni aradı. Beni adliyenin karşısındaki lokantaya çağırdı. Bana orada bu konuda Anayasa Mahkemesi’nin emsal kararı olduğunu, bu
karar doğrultusunda karar vermem gerektiğini söyledi. Kendisi Gölbaşı’na gelmeden önce de beni
arayıp -Gölbaşı’nda mısın? Oraya geliyorum, bir husus görüşeceğiz.- de- mişti. Bu şekilde eniştem
vasıtasıyla bana telkinde bulunup bu şekilde karar verdirdiler. Eşimi en son 16 Temmuz sabahı gördüm.15 Temmuz günü öğlen eve gittim ve eve gittiğimde İlhami evdeydi. Misafirlerinin geleceğini
söyledi. 2 kişi geldi, gelenlerin kim olduğunu bilmiyorum. Yarım saat konuşup sonra hep beraber
ayrıldılar. Kendisi heyecanlıydı, tedirgindi. Ancak bana her hangi bir olaydan bahsetmedi. Eşimi sabah gördüğümde bana kendisini affetmemi, emrin büyük yerden olduğunu, Fetullah Gülen’in emir
verdiğini söyledi. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum.”298

298 http://www.kamudanhaber.net/guncel/feto-cu-kadin-hakim-itirafci-oldu-h341395.html
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MİT tırlarını örgüt durdurdu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan, MİT tırları ihanetiyle ilgili soruşturmayı yürütüyor. Soruşturma kapsamında suçlanan firarilerden birisi Hasan Bektaş. Bu kişi örgütte ‘Akif’ kod
ismiyle tanınıyor. İddianamede, MİT tırlarının durdurulduğu dönem Adana’daki Jandarma Astsubay
ve uzman çavuşların sorumlusu olarak değerlendiriliyor.
FETÖ’nün kanlı darbe girişiminin başarısız olması üzerine etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini söyleyerek emniyete teslim olan itirafçılardan biri de o.
Bektaş’ın MİT tırları ihanetinin perde arkasını anlattığı itirafları özetle şöyle: “Örgütle 1998 yılında tanıştım. Dershanelerine gittim. Bize film izletiyorlardı. 2000 yılında sınıf öğretmenliğini kazandım. FETÖ’ye ait evde kalmamı teklif ettiler. Bir öğretmen ile birlikte 5-10 kişi aynı evde kaldık.
Dinimizi daha iyi yaşayabilmek, serseri hayattan uzak kalmak için gittim. Düzenli olarak Fetullah Gülen’in videolarını izleyip, kitaplarını okuduk. Bana 2011 yılında kurumlarda görevli personele sohbet
imamlığı yapmam teklif edildi, ben de kabul ettim. Bana müstear isim olarak ‘Akif’ ismi verildi. Sohbetlere gelenler de farklı isimler kullanıyorlardı. Askerlerden burs, himmet, zekat gibi yardımları ben
topladım. Mersin imamı ‘Nahit’ kod adlı kişi Mersin’deki Jandarma astsubay ve uzman çavuşların sorumlusuydu. Osmaniye ve Hatay illerinden ‘Ertuğrul’ kod isimli Niğdeli Bayram sorumluydu. Benimle
birlikte bu iki arkadaşın sorumlusu ‘Halil’ kod adlı Hamza Ali Ece’ydi. Bu şahıs Mersin, Osmaniye,
Hatay ve Adana illerindeki tüm subay astsubay ve uzman çavuşlardan sorumlu Jandarma imamıydı.
Onun da üstünde ‘Nurullah’ kod adlı birisi olduğunu biliyorum. Gerçek ismini bilmiyorum.
Jandarma tarafından MİT Tırlarının çevrildiği gün Nahit, Ertuğrul ve ben Halil’in ikametinde rutin görüşmedeydik. Odayı kapattı. Dışarıda telefonla görüşüyordu sürekli. Çok kısa görüşme yaptık.
Ne olduğunu çözemedik. Topladığımız paraları ona verdik ve evden ayrıldık. Sonra Türkmenlere giden Tırların çevrildiğini öğrendim. Bu olay garibime gitti. Muhakeme etmeye başladım. Bu konuyu
Halil’e sorduk. Halil bize bu yardımların insani yardım olmadığı bu Tırlarda IŞID ve El Nusra gibi terör
örgütlerine silah götürüldüğünü iddia etti. Tam ikna olmadık. Örgütün, güçlü bir devlet kurumu olan
MİT’e bu şekilde operasyon yapabiliyorlarsa, bizim gibi garibanlara ne yapabileceklerini hayal bile
edemiyordum. Aylar sonra ‘Halil’ kod adlı Hamza Ali Çebi’yle konuştuklarımız basında çıktı. Benim
bile jandarma astsubay ve uzman çavuşlardan sorumlu olmama rağmen haberim yoktu. MİT tırları
eylemi sonrası örgütten soğudum. Örgüt içerisinde bulunduğum dönemde sorumlular şu şekildedir. Nahit kod adlı asıl adı Uğur olan kişi Tarsus’ta yaşar 35-40 yaşlarındadır. Mersin’de jandarma
astsubay ve uzman çavuşlardan sorumludur. Tarsus’da Meslek Lisesi öğretmenidir. Ertuğrul kod adlı
Niğdeli Bayram, 35-40 yaşlarında Hatay’da ikamet eder. O da Hatay’daki askerlerden sorumludur.
Matematik öğretmenidir. Halil kod adlı Hamza Ali Ece, 35-40 yaşlarındadır. Adana’da ikamet eder.
Fen Bilgisi öğretmenidir.
17-25 Aralık süreci sonrasında AK Parti’nin desteklenmemesi yönünde söylemlerde bulundular.
Bize bu süreçten önce örgüt içerisinde kullanacağımız bir telefon verilmişti. Bu telefonu bize Halil
kod adlı Hamza Ali Ece verdi. Bu telefonlardan sadece ben Ertuğrul, Nahit ve Halil iletişim kuruyorduk. 17-25 Aralık’tan sonra ise bizlere içerisinde internet hattı olan küçük tabletler ‘Tango’ isimli
iletişim programı kurulu olarak verildi. Bu program normal ‘Tango’ programı değil farklı bir yazılım ile
hazırlanmıştır. İsmi ve amblemi internette herkesin kullandığı ‘Tango’ ile aynı ancak içinde yazışma
yapılan bir program üzerinden örgüt içi konuşmaya dayalı hazırlanmıştı.”299

299 http://www.milatgazetesi.com/feto-nun-jandarma-imam-indan-mit-tirlari-itirafi-haber-90502
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“Pişmanım, arkadaşlarımı ifşa ediyorum”
15 Temmuz gecesi Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nın önüne gelenlerden
birisi Gürsel Aktepe. İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Buraya, ‘Memleketimin başı belada, belki kurumumda bir işe yararım’ diyerek gelmemişti. İddialara göre darbeciler
adına kurumu teslim alacaktı. Girişim başarısız oldu, o da kapının önünde gözaltına alındı.
Gürsel Aktepe, hakim karşısına çıktı. Pişman olduğunu söyleyip itirafçı olmayı kabul etti. İstihbarat Dairesi’ndeki onlarca FETÖ’cü arkadaşının ismini verdi. FETÖ’nün İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki yapılanmasına ilişkin bilgi vermek ve bu konuda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak
isteyen Aktepe, özetle şunları anlatıyor: “İstihbarat Daire Başkanlığı’nda ve bağlı birimlerde görev
yapanlardan daire başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak’ın, başkan yardımcıları Recep
Güven, Coşkun Çakar, Hüseyin Özbilgin ve Ayhan Falakalı ile diğer görevliler Tamer Özbek, Ahmet
Koçak, Yunus Yazar, Sadettin Akgüç, Ahmet Ümit Seçgin, Ali Ağıllı, Emre Baykal, İbrahim Tuka, Lokman Kırcılı, Sedat Zavar, Hami Güney, Enes Çiğci, İlker Usta, Ali Özdoğan, Okan Aytekin, Ahmet Koçak, Ali Arslantaş, Özgür Türker, Erol Doğan, Salih Keskinkılıç, Teymur Çirak, Hasan Ali Okan, Muharrem Durmaz, Veli Özdemir, Tamer Bülent Demirel, örgütle bağlantılı olduklarını bildiğim isimler. Şu
an nerede görev yaptığını bilmediğim kendi devrelerimden Alpaslan Çalışkan ile Basri Aktepe, Hasan
Hüseyin Gerçek de bu örgütle bağlantılı olduğunu bildiğim arkadaşlarımdır.
‘Emniyet imamı’ olan Kemalettin Özdemir 2006-2007 yıllarında, FETÖ’nün ‘emniyet’e bakan kısmının sorumluluğundan ayrıldı, Özdemir’in yerine Kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil bu göreve
getirildi. Özdil ile iki defa görüştüm. İlkinde daireye geldiğimde kendisiyle tanışma görüşmesi yaptım.
İkincisinde de bir think tank tarzı görüşme yaptık. Bu görüşmede kendisine ‘Herkesi kendimize düşman yapmayalım.’ demiştim. Ondan sonra bir daha görüşme fırsatı bulamadım. Kemalettin Özdemir’in örgütten ayrılma nedenini bilmiyorum ancak Özdemir, Emniyet sorumluluğundan ayrıldığında
kendisiyle bir kısım Emniyet görevlileri de bizden ayrıldılar ve Özdemir ile birlikte hareket etmeye
başladılar.”300

Gizli tanık General: Darbeyi villada yaptık
15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına
alınan ve tutuklanan generallerden biri, gizli tanık olarak ifade veriyor. Gizli tanığın çarpıcı açıklamaları darbe planının detaylarına ışık tutuyor. İşte anlattıkları:
“Darbe girişiminin arkasındaki önemli isimler arasında, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Hava
Kuvvetleri İmamı ve Akıncı Üssü’nde yakalanıp serbest bırakılan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Adil Öksüz ile YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk de yer aldı. Darbeyi planlayan Orgeneral Akın Öztürk, İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ömer Faruk Harmancık, Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç ve Adil Öksüz, dokuz
günlük Ramazan Bayramı tatili süresince Ankara Çukurambar’da bir villada buluştu.
6-10 Temmuz tarihlerinde, darbeye katılacak komutanları teker teker çağırıp, görevleri tebliğ
ettiler. Ben de o dönemde gittim. Daha sonra 11-13 Temmuz’da çağırdıkları komutanlar da olmuş.
Toplantıya giderken herkes cep telefonlarını evde bıraktı. Dikkat çekmemek için kot ya da şort ve
tişört gibi rahat kıyafetler giymemiz istendi. Önce en az iki kez araç değiştirip buluşma noktalarına
gittik. Buralardan bizi kapalı minibüslerle alıp villanın garajına götürdüler. Oradan da villadaki büyük
bir salonda, Adil Öksüz ve Akın Öztürk’ün de aralarında bulunduğu heyetin karşısına çıktık. Her ko300 http://www.haksozhaber.net/eski-istihbarat-daire-baskan-yardimcisi-aktepe-itirafci-oldu-80320h.htm
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mutana darbede kendi ilinde yapacakları anlatıldı. Ama kimseye yazılı bir belge verilmedi. Konuşmanın başında da bir kere anlatacaklarını söyleyerek uyardılar.
Darbe planı bana anlatıldığında, itiraz ettim ve ‘Çatışma çıkar.’ dedim. Bana, ‘Sen merak etme,
çatışma falan çıkmaz, bütün komutanları ikna ederiz. Bir tek Hava Kuvvetleri Komutanı sorun çıkarır.
Onu da kendi yöntemlerimizle hallederiz. Bütün tedbirleri aldık.’ dediler. Bize örgüte girerken ettiğimiz yemini hatırlatıp, FETÖ’nün ailemizden bile önce geldiğini söyleyerek, ‘Bu işin sonunda selamet,
huzur mutluluk ve zenginlik olacaktır.’ dediler. Tebliğ edilen görevlendirmeler sonrası da tekrar aynı
minibüslerle Ankara’daki belirlenen noktalara bizi bıraktılar.”301

Şapka’dan Adil Öksüz çıktı
15 Temmuz kanlı girişimi şüphesiz üzerinde çok çalışılmış bir proje. Bu hain saldırıyı gerçekleştirmek için sayısız yerde sayısız toplantının yapıldığına kuşku yok. Yukardaki itirafçının anlattıklarına
göre plana son hali Ankara’da bir villada verilerek buradan Pensilvanya’ya götürülüp onay alınıyor.
FETÖ’nün darbe girişimi sonrasında itirafçı olan bir başka kişi de gizli tanık Şapka. “Şapka” kod adlı
asker, Ankara’da darbe planının yapıldığı ‘danışmanlık merkezi’ olarak kullanılan 3 katlı villadaki çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi veriyor. Örgütün sözde Jandarma Genel Komutan- lığı imamının ‘Cihan’
kod adlı bir kişi olduğunu ifade eden Şapka, villada FETÖ’nün sözde ‘Hava Kuvvetleri İmamı’ Adil
Öksüz, farklı sınıflardaki komutanlar ve örgüt imamlarıyla 4 gün planlamaya katıldığını, haziran sonunda başlayan planlamaya bir grup jandarmanın ‘bayram arası’ verdiğini itiraf ediyor. Şapka kod
adlı gizli tanığın anlattıklarına göre villada namazları da örgütün sözde ‘Hava Kuvvetleri Komutanlığı
İmamı’ Adil Öksüz kıldırmış.
Şapka, FETÖ’nün kanlı girişiminin başarısız olmasından sonra 29 Temmuz‘da Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmiş ve 8 Ağustos’ta gözaltına alınmış. Şapka, darbe planlamasına ilişkin ilk
ifadeyi İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde veriyor. Örgüt mensuplarıyla Kara
Harp Okulu’nda okurken tanıştığını anlatan itirafçı, görev yaptığı her ilde kendisinden sorumlu bir
kişinin olduğunu ve bu kişilerle iletişim kurduğunu belirtiyor. Ankara’da görev yaptığı 2013-2015
döneminde, FETÖ’nün sözde Jandarma Genel Komutanlığı imamı “Cihan’ın, telefonlarına örgüt
mensupları tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiş ‘şifreli program’ kurduğunu vurgulayan Şapka,
darbe girişiminden önce İzmir’de göreve başlamış. Cihan’ın, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan
5 Temmuz saat 21.00-22.00 sıralarında ‘Acil Ankara‘ya gelmen gerekiyor.’ şeklinde mesaj attığını,
nedenini sorduğunda ise ‘Hayati ve çok önemli bir konu, mutlaka hemen Ankara’ya gelmen gerekiyor.’ dediğini anlatan Şapka, Tandoğan metro çıkışındaki parkta telefonu kapatarak beklemesinin
istendiğini belirtiyor.
Şapka, 6 Temmuz’da ‘Cihan’ kod adlı kişiyle buluşuyor. Cihan ona demiş ki, “Şu an çok önemli bir
çalışma yapılıyor, birazdan bu çalışmanın yapıldığı yere gideceğiz.”
Şapka şunları anlatıyor: “Simaen tanıdığım ‘Abdullah’ kod adını kullanan Kurmay Yarbay Turgay
S. de buraya geldi ve tüm kuvvetlerin katılımıyla bir darbe planlaması yapılıyor ve çalışmalara şu an
gideceğimiz yerde devam edilecek dedi. Siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz, böyle bir şey nasıl
olur? diye konuştuğumda ise sıkıntılı bir durum yok, tüm planlama buna göre yapıldı dediler. Bu arada Cihan da olumsuz hiçbir durum yok, olumsuz şeyler söyleyip başkalarının da moralini bozmamak
lazım- şeklinde konuştu.’
Üçü birlikte hareket ederek üç katlı çimento renkli, bahçeli, dışında danışmanlık merkezi levhası
301 http://www.yeniakit.com.tr/haber/hain-darbeciden-adil-oksuz-ve-akin-ozturk-itirafi-202152.html
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olan villa tarzı bir binanın önünde durmuşlar. Burada kapıyı 25-30 yaşları arasında saçları arkadan örgülü, gözlüklü, zayıf yapılı bir erkeğin açtığını söyleyen Şapka, şunları anlatıyor: “Bizler içeri ayakkabılarımızı çıkardıktan sonra girdik. Villanın girişe göre alt katına indik. İndiğimiz alt kat merdiveninin
tam karşısında bulunan 2 küçük oda ve yine merdivene göre sol tarafta ise büyük bir salon vardı. Ben
ve diğer şahıslar büyük salona girdik. İçeride yaklaşık 8-10 kişi bulunuyordu. Herkes ikişerli, üçerli
gruplar halinde ellerinde birtakım belgeler ile çalışıyorlardı. Bu şahısların hepsi sivil giyimliydiler. Bu
şahıslardan bazılarının asker, bazılarının ise örgüt içindeki üst düzey imamlar olduğunu düşünüyorum. ‘Cihan’ bize, -arkadaşlar burada çalışmalar olacak, detayları bilmeseniz de şimdilik takip edin.
Jandarma ile ilgili diğer kuvvetlerden herhangi bir talep olursa not alın- dedi.”
Salonda Kurmay Albay Bilal Akyüz, Kurmay Yarbay Barış Avıalan, Tuğgeneral Mehmet Partigöç,
Havacı Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Denizci Koramiral Ömer Faruk Harmancık ile tanımadığı 4-5 kişinin daha olduğunu, havacıların havacılarla, karacıların karacılarla, denizcilerin denizcilerle gruplandığını ve çalışma yaptığını anlatan itirafçı, namaz vakitlerinde villa içerisinde bulunan
herkesin abdest alıp namaz kıldığını, namazları örgütün sözde “Hava Kuvvetleri Komutanlığı İmamı”
Adil Öksüz’ün kıldırdığını anlatıyor. 6 Temmuz’da geldiği villada 9 Temmuz’a kadar kaldığını anlatan
Şapka, Adil Öksüz’ün sürekli villanın diğer katlarında da gezerek askeri darbe ile ilgili çalışmaları yürüten örgüt mensupları ile görüşmeler yaptığını, “Cihan” ile Öksüz’ün zaman zaman kendi aralarında
ikili görüşmeler yaptığına da şahit olduğunu itiraf ediyor.
Şapka’ kod adlı itirafçı askeri darbe ile ilgili hazırlıkların yapıldığı bu evde sürdürülen çalışmaların
kendisinin gelmesinden yaklaşık bir hafta öncesine dayandığını düşündüğünü söylüyor. Turgay S.
isimli biri onlar bu eve gelmeden önce bir başka jandarma grubunun çalışmalar yaptığını ancak bayram arası veren jandarma grubunun özel işlerinin olması nedeni ile bu çalışmaya Şapka’nın sonradan
dahil edildiğini söylemiş. O yüzden Şapka, bu çalışmaların günler öncesinden başladığını düşünüyor.
Şapka, önceki jandarma grubunun kimlerden oluştuğunu da merak etmiş: “Bizden önceki jandarma grubunda kimlerin olduğunu sorduğumda İstihbarat Okul Komutanı Jandarma Kurmay Albay
Murat K. isimli şahıs olduğu söylenmişti. Devam eden günlerde bahsetmiş olduğum bu villaya zaman
zaman gelip gidenler oluyordu. Bunlar içerisinde Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Kurmay
Albay Fırat Alakuş da vardı. ‘Hakan’ isimli örgüt mensubu ile birlikte Çakırsöğüt Jandarma Komando
Tugay Komutanı Ali Osman Gürcan da geldi. Bu şahıslar yaklaşık yarım saat kadar bulunduğumuz
villada kaldılar. ‘Hakan’, jandarma imamı ‘Cihan’ isimli örgüt mensubunun bir altında olduğunu düşündüğüm sorumlu bir abi. Ali Osman Gürcan’a, Kastamonu‘ya giderek Tuğgeneral Faruk Bal’a 15
Temmuz’daki görevi olan Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı’nın komutasını devir alma görevinin verildiğini iletmesini istedi. Bunun üzerine Gürcan da verilen görevi Faruk Bal’a iletebileceğini
söyledi.”
Villadan 9 Temmuz’da ayrıldıktan sonra İzmir’deki görevine 11 Temmuz’da döndüğünü, 13 Temmuz’da ise Cihan’ın attığı mesajda darbenin 15 Temmuz’da olacağını öğrendiğini anlatan Şapka, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından telefonuna format attığını, telefonunda kurulu bulunan
şifreli programı sildiğini, ‘Cihan’ ile bir daha görüşmesinin olmadığını belirtiyor.
‘Şapka’ kod adlı itirafçı, jandarma bünyesinde FETÖ’cü olmayan subayların karalanmasına ilişkin
yoğun faaliyet yürüttüklerini ifade ederek, şu bilgileri veriyor: “Jandarma teşkilatı içerisinde vatansever subayların karalanarak mesleki ilerlemelerini engellemek ve tüm teşkilat içerisinde FETÖ/PDY
mensubu subayların söz sahibi olabilmesi için yine örgütün sivil imamları sorumluluğunda yoğun bir
karalama ve şikayet mekanizmasının oluşturulduğunu, bunun için de Jandarma Genel Komutanlığı
Karargahı’nda Jandarma İnsan Hakları İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (JİHİDEM) adında bir
birimin kurulduğunu duymuştum.”302
302 http://www.milliyet.com.tr/sapka-darbe-plani-nin-yapildigi-gundem-2366069/
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15 Temmuz, Sevr’in tekrarı için yapılan bir hareket
Orgeneral Aytaç Yalman, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli bir general. 2014 yılında yayımladığı iki ciltlik anıları “Zorlu Yılların Sessiz Tanığı” özellikle Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarına
ilişkin birinci elden bir tanıklığı içeriyordu. Yalman’ın son kitabı, ‘Sırtından Hançerlenen Kahraman
Ordum-Motivasyon ve Liderlik’ adını taşıyor. Kendi deyimiyle bu kitap, 15 Temmuz darbe girişiminin
ardından yıpranan ordunun yeniden yapılanması için bir katkı sunuyor. Hürriyet’ten Yenal Bilgici
kendisiyle hem kitabını hem de 15 Temmuz darbe girişimini konuşuyor. İşte o söyleşi:
Son kitabınız üzerinde bir senedir çalıştığınızı ama 15 Temmuz’dan sonra, bu kitabı acil bir
görev olarak düşünüp çalışmalarınızı hızlandırdığınızı söylüyorsunuz. O geceden başlayalım. Siz 15
Temmuz’u nasıl yaşadınız?
- O gün ben Bodrum’daydım. Haberleri görünce bunun son derece anlamsız ve yanlış bir hareket
olduğunu hemen idrak ettim. “Kapatın!” dedim; “İlgilenmeye bile gerek yok.” Tamamen hayal mahsulü bir hadise olarak değerlendirdim. Üzerinde bile durmadım.
Neden?
- Ben maalesef tarihimizdeki dokuz darbe teşebbüsünün birçoğunun içinde bulundum. 1960’ı
yaptırdılar bize. 1971 Muhtırası kapalı bir darbedir; Diyarbakır’da Sıkıyönetim Karargâhı’nda çalışarak yaşadım onu. 1980 darbesinde İzmir’deydim. Tüm darbeleri içeriden görmüş biri olarak benim
bakışım biraz daha farklıdır herkesten. Darbelerin Türkiye‘ye çok büyük zararlar verdiğini kabul etmiş
bir insanım ben. Birçok insan bu görüşlerimden dolayı yüzüme karşı söylemese de hakkımda biraz
farklı düşünür.
Meslektaşlarınızdan mı bahsediyorsunuz?
Askerlerden çok siviller diyebilirim. Siviller arasında da çok darbeci görüyorum ben.
15 Temmuz değerlendirmenize dönersek...
Zaman ve zemin itibariyle son derece anlamsızdı. Toplumsal açıdan bir karşılığı yoktu. Birazcık
bu işlerin içinde olanlar durumu hemen anlamıştır zaten. Bu yüzden hiç ilgilenmedim. Şöyle söyleyeyim: 15 Temmuz darbe girişimi millet düşmanı, hain bir örgütün değerlerini benimsemiş, küçük,
ahlaksız bir asker güruhunun isyanıdır. Ekmeğini yedikleri kahraman ordumuzu sırtından bıçaklamışlardır. Kitabımın ismi de buradan geliyor zaten.
Onları asker bile saymadığınızı söylemişsiniz kitapta.
Değiller çünkü. Onlar maşa. Bu darbe emperyalist ülkeler tarafından planlanmış ancak başarısız
olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı yapılmıştır ve yine TSK tarafından engellenmiştir. Halkın ve
kolluk kuvvetlerinin tepkisi de kuşkusuz bahse değer bir olaydır. Ama TSK’yi ortadan kaldırmak istiyorlardı. Son hedef değildir TSK, ilk hedeftir.
Peki, bu hadiseyle ordunun milletin gözünde yıpranmış olduğunu düşünür müsünüz?
15 Temmuz’u şehit, gazi, kahraman olanlar ve tankların üzerine çıkanlarla TSK arasında bir mesele haline getirmemek lazım. Tankın üzerine çıkanla tankın şoförü aynı insandır, aynı halktır, unutmamalı. 15 Temmuz’u bir ayrışma vesilesi yapmadan götürmemiz lazım. Ordu burada mağdurdur.
İsyancılar TSK’nin içinden ama bu isyancıların kafasını ezen de TSK. Tankların önüne yatmak tabii ki
vatansever bir harekettir, saygı duyuyorum ama darbe sadece bu şekilde engellenemezdi. Darbeyi
TSK engellemiştir. Hal böyleyken milletle orduyu karşı karşıya getirecekmiş gibi bir iklim yaratmak ve
devamlı her 15 Temmuz’da bunu bu argümanla gündeme getirmek TSK’yi mutlu etmez. Milletimizi
de mutlu etmez. TSK milletimizin omurgasıdır.
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Peki ne hissettiniz 15 Temmuz sonrasında?
Çok çok üzgünüm, acı çekiyorum. Çünkü 15 Temmuz ordumuz için bir kara lekedir. Türk Ordusu’nun 2 bin yıllık tarihinin en acı günüdür. 49 yıl üniforma giymiş bir insan olarak söylüyorum: Bize
bunları yaşatanların en ağır şekilde cezalandırılması lazım.
Emir komuta zincirinin bu denli kırıldığı bir başka an var mı ordunun tarihinde?
Hayır. Bu en ciddisidir.
Peki darbeciler başarıya ulaşsaydı nasıl bir Türkiye görürdük?
Ordu kendi içinde bir savaşa girerdi. Halk da buna katılırdı. Tam bir iç ayaklanma yaşanırdı. Ordunun kendi içinde bölünmesi ve dış müdahale söz konusu olabilirdi. Zaten istenen de buydu.
Kitapta 15 Temmuz soruşturmaları hakkında bir teklifiniz de var...
ByLock kullanma, itiraflar, ifadeler ve bunun gibi argümanlara bağlı olarak bir çalışma yapılıyor
ama endişelerim var. Hukukun suç saydığı fiiller araştırılarak bu konu çözülmeye çalışılıyor kuşkusuz
ama ben bunun da ötesinde bir çalışma yapılmasını arzu ediyorum.
Nasıl bir çalışma?
Askeri kültürün kendine özgü yapısını da gözeten idari bir soruşturma yapmak lazım. 15 Temmuz’dan başlayarak başta generaller ve amiraller olmak üzere her bir şahsın tayin ve terfi grafiği geriye doğru incelenmelidir. En ince detayına kadar. Söz konusu tayin ve terfiler arasındaki ilişki ortaya
çıkarılmalıdır. Böylece atama ve terfilerde rolü olanların gerçek anlamda tespiti mümkün olur.
Soruşturma çok genişlemez mi bu şekilde? Bir noktada herkesin onayı yok mu bu terfilerde?
Kuvvet Komutanlığı ve Personel Şube Başkanlığı yapmış biri olarak söylüyorum... İlişkileri bu
şekilde ortaya çıkarırsınız, ‘puzzle’ın bütün parçalarını anlarsınız.
Siz kendi döneminizde bu yapılanmayı teşhis etmediniz mi?
2000’lere kadar ordumuzda bir FETÖ meselesi yoktu bizim.
Ne vardı?
Biz irticacı derdik. Bir FETÖ yapılanması benim katıldığım son Milli Güvenlik Toplantısı’nda geçmiştir. Ondan önce hep ‘irticacı’lar denmiştir. MGK toplantılarında İrtica Eylem planı, Terör Eylem
Planı anlatılırdı.
Ama 1984’ten itibaren sızmalar olduğunu yazmışsınız. O ‘irtica’nın içinde FETÖ de varmış
belli ki.
Onu sonradan öğrendim. Biz olayı bütün olarak görürdük. Nurculuk hareketinin dokuz kolundan
biriydi sadece bu örgüt. Yeni bir şey de değildi zaten. 1955 yılında ben Kuleli’deyken bizim kimya hocamız Hüseyin Işık’tı. Bu Işık okullarının kurucusudur işte. O zaman böyle bir şey yoktu. Dini anlatırdı
bize, biz de dinlerdik.
O da ordu içinde sakıncalı sayılmıyor muydu?
Asla olmaması lazım ama vardı işte. Kimse bizi hiçbir şeye mecbur etmedi o zamanlar. Ama tabii
bunun etkisinde kalarak kendini din üzerinden ifade etmeye çalışan insanlar da çıktı. Yani TSK’nin
içinde yeni bir şey değildir bu. Zaten FETÖ üzerinden değerlendirirsek olayın bütününü göremeyiz.
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Nedir olayın bütünü peki?
Bu olay ABD ve Avrupa’nın Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’ye bakış açısıyla alakalıdır. Batı,
hep bir İslam Birliği kurarak Rusya’yı kuşatmak istemiştir; Türkiye’de de buna uygun iktidar tercih
eder. Batı hep, Türkiye üzerinden İslam dünyasını konsolide etme imkânı aramıştır.
Neden Türkiye üzerinden?
Çünkü iki özellik Türkiye’yi bölgedeki diğer ülkelerden ayırır. Bir laik olması, ikincisi güçlü bir orduya sahip olması. Zaten bu iki özellik kaybolursa, bölgedeki diğer Müslüman ülkelerden bir farkımız
kalmaz. Bakın, Sevr’in uygulanamamış olması hiç unutulmadı. Sevr’in tekrarı için yapılan bir hareket
bu. FETÖ tek başına yapamaz. Buna birtakım yabancı güçler destek verdiler.
Söylediğiniz o yabancı güçlerle ittifak halindeyiz; en çok da ordu iç içe değil mi?
Zaten Türkiye’nin en büyük çelişkisi budur. Hem emperyalist güçlerle dostsunuz hem de onlarla
mücadele ediyorsunuz. Hep sıkıntı olmuştur bu. Hep onların maşalarıyla mücadele ettik, ediyoruz.
PKK ve IŞİD bu maşalardandır. Bölge ülkeleriyle ittifak halinde olmamız lazım. Suriye’nin bütünlüğü
Türkiye’nin bütünlüğü kadar önemlidir. Politikalarımızın Suriye, Irak ve İran’la uyum içinde olması
lazım. Rusya’nın bir şekilde desteğiyle bu coğrafyayı koruma imkânımız olabilir.
Kitabınızda askeri yapıda eksik gördüğünüz birçok unsurun altını çizmişsiniz. Siz en çok neyi
eksik görüyorsunuz?
Tek bir şey söyleyeyim: Güven... Güven, ordunun çimentosudur. Güven güven güven...
Askerin sivile, sivilin askere, üstün asta, astın üste güveni...
Kendi çalışma döneminizde de güven konusunda eksiklik görür müydünüz?
Emekli olduktan sonra gördüm. Üniformayı taşıdığım vakit hiç tahayyül etmeyeceğim olayları
emekli olduktan sonra yaşadım. Disiplin saygı, sevgi önemli ama güvenin hep diri tutulması lazım.
İnsanın canını emanet edebilmesi gerekir.
Görev sırasında canınızı emanet ederken yanılmış olduğunuzu mu gördünüz yani?
Yanılmış olduğumu gösteren çok olay oldu. Karşında mum gibi duruyor adam, “Bir emir versem,
dünyayı yıkar.” diyorsun. Ama bakıyorsun ki sonradan, öyle değilmiş o. Sivilde anlıyorsun bunu.
Bu güven nasıl tesis edilecek peki?
Askerlerin ruh ve gönül dünyalarına girmen lazım. Çünkü Mareşal Montgomery’nin dediği gibi:
“Zafer askerin gönlünde kazanılır.”
15 Temmuz’dan sonra TSK pilot sıkıntısı yaşıyor. Siz de kitabınızda ‘F-16’ları astsubayların
uçurmasını öneriyorsunuz...
Evet ilk defa ben öneriyorum bunu. Çok iyi yetişmiştir astsubaylarımız. Kültürlüdürler. Yüzde
sekseni yüksekokul mezunudur ve bütün ömrünü uçaklarla geçirmişlerdir. Belli bir eğitimle bunun
altından da kalkarlar. Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük pilot Vecihi Hürkuş da bir astsubaydır, bilir
misiniz? Havacılar daha iyi değerlendirir elbette; ben dışarıdan bakan bir göz olarak söylüyorum.303
303 http://www.hurriyet.com.tr/15-temmuz-turk-ordusunun-2-bin-yillik-tarihinin-en-aci-gunudur-40310063

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU
15 Temmuz kanlı girişiminden sonra kurulan Mecli Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarına geçmeden önce 2012 yılında kurulan benzer komisyonun tespitlerine bakmakta yarar var.
Soğuk savaş döneminde askeri rejimler genellikle süper güçlerin hakimiyet ve yayılmacı politikalarını pekiştirmek için kullanılıyordu. Bunun için darbeler ya doğrudan ya da dolaylı olarak süper güçlerin (ABD/SSCB) desteği alınarak yapılıyordu. Mesela 1960’larda ABD’nin Latin Amerika ülkelerine
yönelik yoğun ilgisi gözleniyordu. Bunun nedenini Küba Devrimi’ne bağlayan çok sayıda araştırmacı
söz konusu. Devrimin bölgede yayılmasını kendi çıkarları için uygun bulmayan ABD; Brezilya, Bolivya,
Şili, Uruguay ve Arjantin gibi ülkelerdeki yeni yapılanmaları ya doğrudan ya da dolaylı olarak destekliyordu. Buralarda kurulan yeni rejimler ABD gücüne muhafızlık yaptığı için komünizm karşıtı blok
tarafından anti devrimci güç olarak adlandırıldı. Bu bağlamda ABD’nin Türkiye ilgisi de hiç bitmedi.
Ve tabi, Türkiye’de de sayısız darbe ve muhtıra yaşandı.
2012 yılında kurulan “Ülkemizde demokrasiye müdahale eden tüm darbe ve muhtıralar ile
demokrasiyi işlevsiz kılan diğer bütün girişim ve süreçlerin tüm boyutları ile araştırılarak alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu” yaptığı çalışmada
“Türkiye’deki askeri darbeler ve bunların sonucunda hâkim söylem olarak işleyişe giren militarizm,
doğrudan Soğuk Savaş geriliminin bir sonucu olmasa da, Soğuk Savaş koşullarının militarizme sağladığı onay/normallik Türkiye’de militarizmi hâkim söylem düzlemine yerleştiren en önemli unsurdu.”
tespitinde bulunuyor.304
“Türkiye’de Militarist Devlet Söylemi’ adlı eserin sahibi Ali Balcı’nın değerlendirmesine göre
27 Mayıs 1960 darbesi, sadece iç politikanın militarist müdahaleyi onaylayıcı ortamı içinde değil
aynı zamanda daha geniş perspektifte bir onayın da mümkün olduğu Soğuk Savaş koşulları içinde
gerçekleşmiştir. Darbeden sadece 3 gün sonra, yeni rejim ABD ve İngiltere tarafından tanındığı gibi
demokratik Batı cephesinden de darbeye yönelik bir tepki gelmedi ve müttefiklik ilişkisi olduğu gibi
devam etti. Soğuk Savaş anlayışı doğrultusunda ABD için belirsiz bir politika izleyen sivil yönetimler
yerine daha ‘sorumlu’ (biz buna güdümlü diyebiliriz) bir davranışı garanti eden geçici askeri yönetimler makul bir seçenekti.305
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Gazeteci Rıdvan Akar da 2012 yılında kurulan Darbe Araştırma Komisyonu’na bilgi verirken 12
Mart 1971 öncesinde yaşananlara dikkat çekiyor. Rıdvan Akar, ABD ve NATO’nun etkisini şöyle izah
ediyor: 12 Mart döneminde, iki farklı cunta kendi aralarında ciddi bir rekabet gerçekleştiriyorlar. Biri
9 Mart Cuntası diye bilinen daha sol, daha radikal bir askeri grup, diğeri 12 Mart cuntası diye bildiğimiz o ünlü muhtıranın sahipleri. 9 Martçıların çok çarpıcı bir durumu var: Faruk Gürler Paşa ikisi
arasında gidip geldiği bir dönemde Faruk Gürler’e geliniyor ve deniyor ki: “Paşam, DEV-KUR harekete
geçti.” DEV-KUR, 1962-63 yılında NATO tarafından Türkiye’de oluşturulan “devleti kurtarma planı.”
Yani bir darbe girişimi olduğunda devlet hangi refleksleri gösterecek, nereyi kontrol altında tutacak
ve darbeyi nasıl savuşturacak? Bu tamamen NATO tarafından planlanmış olan ve doğrudan da fiilî
olarak NATO tarafından harekete geçirilmesi istenen bir plan. DEV-KUR’un harekete geçmesiyle birlikte 9 Martçılar tasfiye ediliyorlar. Çünkü DEV-KUR refleksini ortaya çıkaran şey 9 Martçıların radikal
dünya görüşleri ve 12 Mart galebe çalıyor. Şimdi, dolayısıyla, ben her darbe sürecinde mutlaka Türkiye’nin stratejik müttefiki olan Amerika’nın şu veya bu şekilde bu sürecin içerisinde olduğu ya da şu
veya bu biçimde bu süreci engelleyip manipüle edebileceği duygu ve düşüncesine sahibim.306
2012 yılında kurulan darbeleri araştırma komisyonu, askerin kendisini ‘devletin asli sahibi’ gibi
gördüğü kanaatine varıyor. Komisyon, İlhan Uzgel’in “Ordu Dış Politikanın Neresinde, Bir Zümre, Bir
Parti Türkiye’de Ordu” adlı çalışmasından yola çıkarak şu tespitte bulunuyor: Ordu, tıpkı iç politikada
siyasetin sınırlarını belirleyip siyasal parti ve aktörlerin bu sınırlar içinde politika yapmasını istediği
gibi, dış politikada da Kürt sorunu, İsrail ile ilişkiler, Kuzey Irak Politikası, Kıbrıs ve Ege sorunları gibi
kritik konuları kendi yetki alanı içinde görüyor.
Sonuçta ortaya siyasal iktidarların, ana eksenlerini ordunun belirlediği çerçeve içinde dış politika oluşturabildikleri bir yapı çıkıyor. Dışişleri bürokrasisi doğal olarak bu politikaların oluş- turulma
sürecinin bir parçasıydı, ama zaman zaman görüş ayrılıkları belirdiğinde askerlerin çı- kışıyla karşılaşılıyor. Siyasetin üstünde bir devlet politikası anlayışı sonuçta seçim ve iktidarların değişmesi olgusunu
anlamsız kılıyor. Ordu, Kıbrıs ve Ege, İnsan Hakları Dairesi, Doğu Çalışma Grubu gibi birimler oluşturarak ve SAREM gibi merkezler kurarak bu önemli konularda politika oluşturuyor. Bu bağlamda NATO
ve silahlanma ile ilgili konular tamamen askerlerin eline bırakılıyor, Kuzey Irak politikası 1996’daki
bir Özel Millî Siyaset Belgesi ile Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Özel Kuvvetlere havale ediliyor.307
Bunlardan SAREM, 2000’li yılların başında çok tartışma konusu yapılmıştı. Sonunda Genelkurmay en çok tartışılan birimini kapattı. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu tarafından açılışı 8 Ocak 2002’de yapılan Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi (SAREM) 2011 Kasım ayında
faaliyetlerine son verdi. SAREM’in adını gündeme getiren en önemli gelişme ise 2007 yılında yaşandı. Türkiye üzerine ‘felaket senaryoları’nın konuşulduğu ABD’deki Hudson Enstitüsü’nde düzenlenen
toplantıya, dönemin SAREM Başkanı Süha Tanyeri’nin katıldığı ortaya çıkmıştı. Uzun süre tartışılan
senaryolara göre; dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu suikasta kurban gidecek, Beyoğlu’nda düzenlenecek canlı bomba saldırısını terör örgütü PKK üstlenecek, ardından da TSK 50 bin
askerle Kuzey Irak’a girecekti. Basına sızan senaryonun ardından Genelkurmay bir açıklama yaparak
Tuğgeneral Tanyeri’nin, bir dizi temasta bulunmak üzere ABD’de olduğu, Hudson Enstitüsü’ndeki
toplantıya da bu çerçevede katıldığını duyurmuştu.308
11 Eylül saldırısı görünüşte ABD’ye yapılan bir saldırı niteliği taşısa da sonuçları itibariyle bu
saldırının sadece ABD’ye yaradığı da bir gerçek. 1990’lı yıllarda Balkanlarda yaşanan soykırım bu
bölgede AB’nin işine yaramış ve AB varlığı tahkim olmaya başlamıştı. 2001’de gerçekleşen 11 Eylül
306 Rıdvan Akar; TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, 8 Ekim 2012
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saldırıları ise ABD’ye yeni müttefiklerin kapısını açtı. Saldırılardan sonra Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Gürcistan, Özbekistan ve Tacikistan gibi birçok ülke, ABD’yle askeri ve
siyasal alanda iş birliği yapmak için bizzat teklif götürüyorlardı. Bunun sonucunda ABD Almanya’daki
birliklerini Polonya’ya kaydırdı, Irak’ta kullanabileceği muhalif unsurları Macaristan’daki üste eğitmeye başladı. Bu komisyon raporunda diyor ki, “Türkiye’yi de içine alan ve Kafkaslar’a, Orta Asya’ya
ve Afganistan’a uzanan bir eksende, Avrasya Bölgesi’nde ABD, askeri ve siyasal olarak konumunu
pekiştirdi. Ayrıca, ABD için 1990’ların başından beri yaşamsal önem taşıyan Irak, doğrudan ABD yönetimi altına girdi. İşte böyle bir stratejik yeniden yapılanmada Türkiye zincirin halkalarından birine
dönüştü ve ABD’li yetkili ve yazarlar bunu farklı şekillerde, ama açıkça belirttiler.”
İlhan Uzgel’in aynı eserinden yararlanılarak şunlar söyleniyor: ‘Silahlı Kuvvetler’in dış politikayı
ve özelde Türkiye’nin dış politikasını nasıl algıladığı üzerinde durmak gerek. Dünyanın her yerinde askerlerin sivillerden farklı bir zihin yapısına sahip oldukları kabul edilir. Askeri zihniyet (military
mind) olarak da adlandırılan ve dünyayı güvenlik penceresinden gören bu yaklaşımda genel hatlarıyla belirleyici olan dost-düşman ayrımıdır ve gri tonlar pek bulunmaz ki, bu da alınan eğitimin ve
ordunun işlevinin gereğidir. Dış politika alanında güvenlik merkezli bu bakış açısı teorik karşılığını
reel politik’te bulur ve uluslararası ilişkiler literatüründeki bütün eleştiri ve gelişmelere rağmen askerlerin bakış açılarına en uygun şemayı bu yaklaşım oluşturur. Yaratılan kuşku ve korku Türkiye’nin
demokratikleşmesini ve insan haklarının gelişimini engelleyen en önemli etkenlerden biri oldu. Dünyanın en büyük emperyalist güçlerine ve onların içte ve çevremizdeki uzantılarına karşı savaş veriliyorsa, demokrasiden ödün verilmesinden doğal bir şey olmazdı. Sonuçta, askerler insan hakları ve
demokratikleşme ile etkin çatışma ve parçalanma arasında birebir ilişki kurarak, bu konuda Batı’dan
gelen eleştiri ve baskıları doğrudan bölünmeye giden yolu açmak olarak değerlendirdiler. O yüzden
de insan hakları ve demokratikleşme kendi içinde insanlığın oluşturduğu bir değer olarak alınmak ve
‘Cumhuriyet projesi’nin en önemli parçası olarak kabul edilmek yerine, Batı’nın özellikle Türkiye’ye
karşı kullanmayı seçtiği emperyalist araçlarından biri olarak görüldü, diğer konular gibi güvenlik alanına hapsedildi.309
Rahmetli Mahir Kaynak, Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nda Türkiye’nin Batı’yı bir
bütün olarak göremediğini, Batı’nın içinde ciddi rekabetler olduğunu ve Türkiye’deki darbelere de
Amerika - Avrupa (özellikle İngiltere) çekişmesinin sirayet ettiğini, yine Türkiye’de komünistlerin varlığından bahsedilebileceğini ancak bir komünist hareketin hiç olmadığını, özellikle sol bir tehlikenin
yaşanmadığını, bunun abartılarak kullanıldığını ifade ediyor. Kaynak, şöyle devam ediyor: “Türkiye’nin dünya politikasındaki yerine dair büyük hatamız Batı’yı bir bütün olarak görmemiz ve her şeyi
Batı-Doğu şeklinde analiz etmemiz. Hâlbuki Batı’nın içerisinde ciddi rekabetler vardır. O zamanki
Cumhuriyet Halk Partisi -şimdi de öyle ya Avrupalıydı. Daha açık bir ifadeyle, Türkiye İngiltere’nin
nüfuz alanı içerisinde, onun dediklerini yapan bir ülke olarak bilinirdi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri askerî olarak Orta Doğu’ya ve Türkiye’ye girdi. Türkiye’ye girince de giderek Türkiye içerisindeki
etkileri artmaya başladı. Bu etkileri artınca hemen bir darbe hazırlığı olmaya başladı. Yani oradaki
mesele Amerika’nın Türkiye’deki etkinliğini bertaraf etmekti. Daha ziyade İngilizler ama birçok Avrupa ülkesi de işine geldiği zaman onunla birlikte hareket eder. Geçmişte de böyleydi şimdi de böyle.
Özetle, 1960 darbesi Amerika’nın Türkiye üzerindeki etkinliğini azaltmak amacıyla yapılmıştır. Sorun
Türkiye’nin Batı’nın içerisinde Avrupalı veya Amerikalı olup olmamasıyla ilgilidir. Dünyadaki mücadelenin bir de bu tarafı vardır. Kimse buna bakmaz. Bu yüzden yaptılar ve Amerika’ya daha yakın olan
Demokrat Parti’yi bertaraf ettiler, İsmet Paşa geldi. 12 Mart 1971 darbesi, benim katıldığım darbe de
bu sürecin bir devamıdır. Neden? Amerika’nın etkinliğini iyice azaltmak için sol bir cunta hazırladılar.
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Sol cuntanın özelliği, solculuğun Amerika karşıtı olmasıydı. Bu solcu olmaya yetiyordu.310
Avni Özgürel, Sultan Abdülaziz’in katledildiği ve ilk modern darbe olarak kabul edilmesi gereken
bu hadise ile ilgili 2012’deki komisyona şunları ifade ediyor: Bizim ülkenin ilk maruz kaldığı bugün
anladığımız manada darbe sivil kadroların gerçekleştirdiği bir darbe. Evet, içinde yine asker var ama
planlamasını sivillerin yaptığı yani Mithat Paşa’nın yaptığı bir darbe. Bu, Sultan Abdülaziz’in katliyle sonuçlanan bir darbe. Finansmanını V. Murat ve Ermeni bankerlerin yaptığı, insanların yevmiye karşılığı sokaklara döküldüğü, medrese talebelerinin sokaklara döküldüğü bir dizi olayın neticesi
‘erkân-ı erbaa’ diyorlar yani ‘dörtlü çete’, Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa, efendim, Mütercim Rüştü
Paşa filan, bu dörtlü çete Padişah’ı tahttan indirdiler, dört gün sonrada Feriye Sarayı’nda katlettiler,
üstelik de buna ‘İntihar etti.’ dediler, hâlâ da ‘intihar’ deniliyor. Sultan Abdülhamit bir büyük soruşturma açtı. Bu, Türkiye’deki ilk büyük darbe soruşturmasıdır ve bu cinayetin failleri başta Mithat
Paşa olmak üzere hepsi tanık beyanlarıyla yani cinayetin asli faillerinin itirafları, “Evet, biz öldürdük
ve emri de falancalar verdi.” diye itiraflarıyla hepsi mahkûm oldular. Şimdi, bu bizim yaşadığımız
ilk darbe ama bu bir alışkanlık da oldu. Nitekim akabinde Türkiye bir İttihat Terakki darbesine tanık
oldu. Dünyada iktidara gelmiş ilk ve tek çete İttihat Terakkidir.311
Tarihçi İlber Ortaylı ise bu konuyu şöyle değerlendiriyor: Abdülaziz’in hallinden sonra önce
V. Murat ardından II. Abdülhamit tahta çıkar. II. Abdülhamit, darbeci gruba Anayasa’yı ilan edeceği teminatını verir. 19. yüzyıl başından itibaren Osmanlı devletinin reform asrı diyebileceğimiz
dönem, yerini artık inkılâp asrına devretmiş ve Türkiye’nin siyasal hayatında, fikir hareketlerinde
yapısal bir değişim başlamıştır. Meşrutiyet hareketi padişahın değil, aslında Babıâli’nin (Osmanlı hükümeti) mutlakıyetçiliğine karşı, gene Babıâli’nin bir kadrosu tarafından başarılmıştı. Meşrutiyete
geçiş, bir büyük ihtilalle değil, gene yönetici grubun içindeki bir başka grubun başkaldırmasıyla/
darbesiyle gerçekleştirilmiştir. Bu ilginç görünüme, günümüz tarihçilerinin bir kesiminin yorumu: Bu
bir darbedir ve sapkınlıktır ve de imparatorluğu mahva götüren bir harekettir.312
Fikret Başkaya’nın değerlendirmesi ise şöyle: Sultan Abdülaziz’in hallinin modern Türkiye Cumhuriyeti’ne bakan yüzü önemlidir. Eskiden iktidar değişikliklerinde yeniçerilerin oynadığı rol, artık
Nizam-ı Cedid döneminin ‘modern ordusu’ tarafından devralınmış bulunuyordu. Ama bundan sonraki ayaklanmaların asli unsuru olan ‘modern ordu’ için kimse mürteci, yobaz, gerici, vb. kavramları
kullanmayacaktı. Artık 20. yüzyılın sonuna kadar modern ordu (zinde kuvvetler) gerektiğinde ‘durumdan vazife çıkaracak’, ilericilik adına iktidara ya doğrudan el koyacak ya da kuliste kalarak sahneyi
düzenlemeyi yeğleyecekti. Herhalde şöyle düşünüyor olmalıydılar: Modern çağda yapılan darbeler
ilericidir. Birileri çıkıp da ilerici darbe olamayacağını, darbelerin doğası gereği her zaman gerici ve
gericiliğin hizmetinde olduğunu, ilerici darbe kavramının eşyanın tabiatına aykırı olduğunu söylemediğine (söyleyemediğine) göre, gereği de yapılmayınca, yüzyılların geleneği sürüp gidecekti.313
Kemal Karpat ise, devleti temsil eden sivil ve askeri bürokrasinin, değişmeyi ve modernleşmeyi,
devleti güçlendirmeyi ve halkı devlete hizmet eden bir grup haline getirmeyi amaçlayan bir unsur
olarak gördüğünü söyler.314
2000’li yılların başlarından beri ülkemizde çok tartışılan konulardan biri de Genelkurmay Başkanlığı’nın yapısı olmuştur. Bu konu geçmişte de tartışma alanlarından birini oluşturmuştur. Tek parti
iktidarının devam ettiği 1949 yılında Cumhuriyet Halk Partili Şemsettin Günaltay Hükümeti tarafın310TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı
311 TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı
312 İlber Ortaylı; İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı
313 Fikret Başkaya; Yediyüz, Osmanlı Beyliğinden 28 Şubata: Bir Devlet Geleneğinin Anatomisi
314 Kemal Karpat; Osmanlı’dan Günümüze Asker ve Siyaset
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dan hazırlanan Millî Savunma Yasa Tasarısı’nın gerekçesinde şunlar söyleniyor:
Bugün (1949) demokratik rejimle idare olunan memleketlerde Devletin Silahlı Kuvvetlerine ait
işlerden dolayı Millet Meclisi’ne karşı muhatap ve mesul olan icra uzvu (yürütme organı) ya Millî
Savunma Bakanı veya o memleketin teşkilatına göre Ordu, Deniz ve Hava Bakanlarıdır. Biz- de ise bu
hizmetler biri komuta, talim ve terbiye, diğeri idare, levazım ve kısmen zat işleri olmak üzere ikiye
ayrılmış ve birinci kısım Başbakan’ın mesuliyeti altında Genelkurmay Başkanlığı’na ve diğer kısımda
Millî Savunma Bakanı’nın mesuliyetine tevdi edilmiş (sorumluluğuna verilmiş) bulunmaktadır. Askeri idarede mevcut olan bu iki başlılık her iki makamın vazife ve salahiyetleri arasında tedahüllere
(birbirinin içine girmeye) ve aynı mevzu (konu) üzerinde muzaaf (fazladan) çalışmalara yol açmıştır.
Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmayın kanunlarla tayin edilen özel durumu karşısında bu vazifesini
tam yapmak için lazım gelen yetkiyi fiiliyatta (gerçekte) elde edememiş ve ikmal ve idare işleriyle
muvazi ve ahenkli (paralel ve uyumlu) olarak yürümesi icap eden komuta ve eğitim hizmetleri de,
muvaffakiyeti için lazım olan şartları ve imkânları tahakkuk ettirememiştir (gerçekleştirememiştir).
Kaldı ki, bugünkü harplerin istediği süratin sağlanması ve birçok silah ve malzemenin kullanış, ikmal
ve bakımlarının meydana getirdiği işlerin maksada uygun tarzda yürütülmesi için kara, deniz ve hava
kuvvetlerinin komuta, eğitim ve ikmal ve idare hususlarında yeter yetki ile teşkilatlandırılmalarını
icap ettirmektedir. Arz edilen sebepler, bugünkü gayri tabiiliğin (yapaylığın) giderilmesini ve aynı
mevzu (konu) üzerinde çalışan teşkilatın bir araya getirilerek tek bir mercide (makamda) toplanmasını ve nihayet demokrasi rejimiyle idare edilen bir memlekete olduğu gibi bizde de askeri işlerin ilgili
Bakanın yetki ve sorumluluğuna verilmesini zaruri kılmış ve ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.
Bir süre Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Genelkurmay Başkanlığı yapısı oluşturularak devam
edilmiş, ancak 27 Mayıs darbesinden sonra bu uygulamaya son verilmiştir. Oysa 1949’dan 27 Mayıs
1960 askeri müdahalesine kadar uygulanan bu modelin ordu çevrelerini rahatsız ettiği şeklinde birtakım spekülatif iddialar dışında, ne tür aksaklıklara yol açtığına dair ciddi hiçbir örnek göstermek
mümkün değil.
2012 yılında kurulan Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, diyor ki, 1944-1949 arası
uygulamanın ortaya çıkardığı iki gerçek vardır: İki başlılık ve Kuvvet Komutanlıklarının yeterli yetki ile
örgütlendirilmemesi. İlkini, Genelkurmay’ı Savunma Bakanlığı’na bağlayarak; diğerini Kuvvet Komutanlıkları’na dayalı Genelkurmay modeli ile çözme şeklinde bir formülasyon
1949 sistemini oluşturmaktadır. Ortak karargâh şeklinde örgütlenen Türk Genelkurmay modelinin Kuvvet Komutanlıkları uygulamasına 1949’da geçilmiştir. Bu yıla kadar Genelkurmay Başkanlarını
Kara Kuvvetleri Komutanı olarak düşünmek gerekmektedir. İlk hava birliklerinin Kara Kuvvetleri içinde kurulması, donanmanın ise Balıkesir’deki karacı bir generale bağlı oluşu bunun kanıtlarındandır.
1961 ve 1982 Anayasalarında ifadesini bulan sistemden ve 1970 sisteminden her alanda ileri ve
demokratik öğelere sahip 1949 sistemi, Türkiye’deki asker-sivil ilişkileri açısından esaslı bir dönüm
noktasıdır. 1961 Kurucu Meclisi’nde, daha çok asker kökenli üyelerce Savunma Bakanı Genelkurmay
ilişkisine yöneltilen eleştirileri, 1949 sisteminin eleştirisi olarak değil, Demokrat Parti Hükümeti’nin
ordu politikasından kaynaklanan bazı protokol ve nezaket sorunları olarak görmek doğru olacaktır.
Aksi halde darbe sonrasının psikolojisi ile “Millî Savunma Bakanı’nın paltosunu Genelkurmay Başkanı
tutuyordu.” veya “Gülhane Askeri Hastanesinde yatan Cumhurbaşkanı’nı ziyarete gelen Genelkurmay Başkanı odaya alınmadı, bir şarkıcı alındı.” türünden sözleri 1949 sistemini eleştiren ciddi görüşler olarak kabul etmek nasıl mümkün olabilir? İki olaydan kaynaklanan kişisel tutum ve davranışların
asker kökenli kişilerce ifade şekli bile eleştirilerin yüzeyselliğini göstermek için yeterlidir.315
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1961 ve 1982 Anayasalarında oluşturulan ordu sistemi hep tartışma konusu yapıldı. Hikmet
Özdemir bu konuda şunları söylüyor: Günümüzde, komuta ve savaşa hazırlık için askeri planlama görevleri dışında Genelkurmay Başkanı’na, kamu güvenliğinden kültür, sivil eğitim ve öğretim alanına
kadar oldukça geniş bir platformda görev verildiği ve kimi zaman bu makamın yetkilerinin, normal
yönetim dönemlerinde bile sivil otoritenin denetimi dışında tutulabilmesini sağlayan yasal mekanizmalar ile donatıldığını söylemek mümkün olmaktadır.316
1961 Anayasası Genelkurmay Başkanlığı’nı Millî Savunma Bakanlığı’ndan alarak sistem içinde
otonom bir hale getirmiş, yalnızca Başbakana karşı ‘sorumlu’ tutmuştur. Anayasa komisyonlarındaki
tartışmalar, Millî Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi’nde yapılan uzun görüşmelerin esasında hep
Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı ilişkisinin ne şekilde düzenleneceği yatar. Askerler ve rejimin gelişmesi için kritik mekanizmalar getiren ‘Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı’
ile ‘Millî Güvenlik Kurulu’ maddelerinin Millî Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu arasında gidip gelmesinin arkasında bulunan ana sebep hep bu olmuştur.
Hikmet Özdemir aynı eserinde bu konunun sakıncalarını da sıralıyor: 1970 tarihli ve 1325 sayılı,
Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Yasanın Bakanlık ile Genelkurmay iş birliğini düzenleyen 6. maddesi sivil otorite-Silahlı Kuvvetler ilişkisi açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle maddenin ikinci bendinde yer alan, “Her iki makam, görev ve yetkileri icabı Kuvvet Komutanlıkları,
diğer makamlar ve kurumlarla yaptıkları önemli ve ilgili yazışmalardan karşılıklı olarak birbirlerine
bilgi verirler.” şeklindeki ifade kritiktir. Bununla;
Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı’nın aracısız olarak Kuvvet Komutanlıkları,
diğer makamlar ve kurumlarla yazışma yapabilecekleri kabul edilmektedir.
Bu yazışmalardan önemli ve ilgili olanlarını karşılıklı olarak Genelkurmay ve Bakanlık birbirlerine
bildirecektir. Fakat önemli ve ilgili olan yazışmaların takdiri kendilerine bırakılmıştır.
Genelkurmay Başkanlığı’nın diğer makam (bakanlıklar) ve kurumlarla yazışma yapabileceği hükme bağlanmıştır.
Kaynağını Anayasa’dan alan bu düzenleme ile Genelkurmay Başkanlığı’nın farklı statüsü yasa
koyucuya bir kere daha tescil ettirmektedir. Bu yolla söz konusu makamın özerk yapısı daha bir pekiştirilmek istenmiştir. Sivil otoritenin askerleri kontrolü şeklinde bir bakış açısı kesinlikle gözlenmemektedir. Amaç, yalnızca ‘iş birliği’ni yasada belirterek zorunlu hale getirmektir.317
Eski Genelkurmay Başkanları’ndan Yaşar Büyükanıt Türkiye’deki ordu yapılanmasının sıkıntılarına dikkat çekiyor. Büyükanıt, 2012 yılında kurulan araştırma komisyonuna bu konuda şunları söylüyor: NATO Askeri Komitesi’nde kıran kırana mücadele ediliyor ve benim rastladığım iki senede o
askerî komitede Türkiye’yi temsil ettim- maalesef, Türk Genelkurmay Başkanı en fazla sıkıntıya sahip olan askerî komutandır. Bir kere, diğer NATO ülkeleri’nin Genelkurmay Başkanlarının komutanlık
sıfatları yoktur, karargâh subayıdır. NATO’da komutanlık sorumluluğu ve yetkisi olan tek komutan
Türk’tür. Karaya da komutanlık yapar, Denize de, Havaya da, Jandarmaya da komutanlık yapar. NATO
ülkelerinde başka böyle bir ülke yok. Karargâh subayı. Ama kritik konular olduğunda bir bakarsınız, o
26 kişi anında birleşir, tek kalırsınız. Neden? Çünkü NATO’da görev yapan Genelkurmay başkanlarının
birçoğu Avrupa Birliği üyesinin Genelkurmay başkanlarıdır.318
Bu komisyon ‘derin devlet’ kavramını Türkiye’de ilk kullanan kişinin Mahir Kaynak olduğunu
316 Hikmet Özdemir; Türkiye Cumhuriyeti, İz Yayıncılık
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belirtiyor ve onun daha 1995 yılında şunları ifade ettiğini söylüyor: Türkiye’de derin devlet yok. Oysa
dünyada büyük güçleri temsil eden devletlerin hepsinin içerisinde görünen yöneticilerin arkasında
derin devlet vardır. Sovyetler Birliği’nde derin devlet yapılanması gizli servis içerisin- dedir. ABD’de
büyük sermayenin etrafında kümelenmiştir. Türkiye’de eğer kurulursa her iki devletinkine de benzemeyecek ve ordu etrafında kurulacaktır. Çünkü Türkiye’de siyasal açıdan deneyimli olan, siyasal
kararları veren güç, esas itibariyle ordudur. Ordu Cumhuriyet’in de kurucusudur. Türkiye’de istihbarat servisi böyle bir fonksiyona ve yapıya sahip değildir; onun için derin devlet rolünü oynayamaz.319
Komisyon, kendilerine bilgi veren 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in açıklamalarıyla bu
konunun tam da yerine oturtulduğu görüşünde. Demirel diyor ki, “Gladio’dan bahsediliyor, derin
devletten bahsediliyor, ‘Derin devlet var mı yok mu?’ Derin devlet var. Derin devlet askeriye. Türkiye’de bir tane devlet var aslında. Bunun derini de, düzü de bir tane. Eğer ikinci bir devlet arıyorsanız
o, askeriye işte. (aynı komisyon raporu) Her ne kadar bu iki görüşten biri ‘derin devlet’ diye bir yapının olmadığını söylese de her ikisi de ‘baskın güç’ olarak orduyu işaret ediyor. Özellikle siyasi hayatı
boyunca sürekli darbelere ve muhtıralara maruz kalan Demirel gibi biri bu tespiti yapınca kurulan
partilerin de, yapılan seçimlerin de öz itibariyle fazla bir anlamının olmadığı ortaya çıkıyor.
12 Eylül darbesini gerçekleştiren paşaların içinde bulunan Orgeneral Bedrettin Demirel, darbeden yıllar sonra önemli bir itirafta bulunuyor: “Darbe kararını çok önceden aldık, ama darbe şartlarının oluşmasını bekledik.”320
Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na bilgi veren Rıdvan Akar, 12 Eylül öncesi Maraş
olaylarında ‘şartların olgunlaşması’nın nasıl beklendiğini ve toplumun darbeye nasıl hazırlandığını
anlatırken şunları söylüyor: Bugün bile yapılan anketlerde ‘Özellikle terörle mücadeleyi ne bitirir?’
sorusuna halkın yüzde 44’ü ‘Askerî darbe, askerî müdahale bitirir.’ şeklinde yanıt verebiliyor.
Biz bunca badireleri atlatmış olmamıza, demokrasi bunca yara almış olmasına karşın, hâlâ böylesi bir yaklaşımın halkın kafasının bir yerlerinde var olması, yani bu anlayışın ortadan kaldırılması
gerekiyor. Çünkü darbecilerin en çok yaptıkları şey şu: Ekonomik ve siyasi konjonktürü kullanarak
toplumu bir süre darbeye hazırlıyorlar ve bu hazırlık süreci onların olgunlaşması, yani darbenin olgunlaşmasına kadar geçen bir zaman dilimini kapsıyor. Düşününüz ki Kahramanmaraş katliamı gerçekleştiği sırada Başbakan Bülent Ecevit, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’i arıyor ve diyor ki: “Lütfen bir şeyler yapın, müdahale edin.” Yaklaşık 500 bin askeri olan, NATO’nun ikinci kalabalık askeri
olan bir ordudan söz ediyoruz. Sayın Evren’in verdiği yanıt: “Yeterli gücümüz yok.” İnsanlar orada
ölmeye devam ediyorlar. Biliyorsunuz, ‘Maraş katliamı’ üç gün süren bir katliamdır. Yani üç gün boyunca insanlar orada hayatlarını çoluk çocuk kaybederken neden asker müdahale etmiyor? Çünkü o
sırada Bülent Ecevit’le sıkıyönetimin ilan edilmesi, hangi illerde ilan edileceği ve sıkıyönetimin hangi
yetkilerle donanacağı konusunda ciddi ve sert pazarlıklar oluyor. Ne zaman ki pazarlıklar sonucunda
asker istediğini alıyor, gidiyor Maraş’a, müdahale ediyor ve can kaybını durdurabiliyor. Dolayısıyla, bu
bir süreç işi, yani darbeler olgunlaştırılan bir zaman ve sonunda gerçekleştirilen bir süreç.321
12 Eylül darbesinin arkasındaki esas gücün ABD olduğu sonradan ortaya çıktı. Hatta öyle ki, onlardan birinin sarfettiği ‘Bizim çocuklar başardı.’ cümlesi Türk toplumunun hafızasına ‘darbenin tek
cümlelik tarihi’ olarak kazındı. NATO’nun güçlü bir müttefiki olduğu düşünülen ülkemizde yaşanan
bu demokrasi katliamlarını NATO’dan bağımsız düşünmek çok büyük yanılgı olur.
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Geçmişte İtalya’da başlatılan temizlik hareketinde ortaya bir örgüt çıkmıştı. GLADİO olarak adlandırılan bu örgüt kuşku yoktur ki NATO’nun gayriresmî bir organizasyonuydu. Organizasyonun
birçok ülkeyle birlikte Türkiye’deki ayağı Kontrgerilla diye adlandırıldı. Bunun varlığına Başbakanlık
yapmış Bülent Ecevit de dikkat çekmişti.
Bülent Orakoğlu’nun konuyla ilgili görüşü şöyle: NATO’ya katılmanın doğrudan bir sonucu bu
kuruluşun Türkiye’nin hızla militaristleşen yapısını desteklemesi ve hatta yönetmesi olmuştur. Soğuk
Savaş boyunca birçok NATO üyesi devlette olduğu gibi, Türkiye’de de Amerikan Merkezi Haberalma
Teşkilatı’nın (CIA) desteklediği ‘kontrgerilla-gladio’ oluşumu Ankara’daki Amerikan Yardım Delegasyonu binasında faaliyet gösterdi. Aşırı sağ grupların kullanılarak sokağın militarize edilmesinde NATO’nun uzantısı olarak oluşturulan bu ‘kontrgerilla’ örgütünün etkisi büyük olmuştur. CIA, NATO’ya
üye devletler içinde oluşmasında ve eğitiminde büyük katkılar sağladığı yasadışı, gizli ve gölge ordularının örtülü ve kanun dışı operasyonlarında, bu ülkelerin NATO ile yaptığı anlaşmaları bir şemsiye
olarak kullanmaktadır. Bu yasa dışı yapının faaliyetlerinin ortaya çıkması halinde CIA veya NATO gündeme gelmemekte, yıpranan o ülkede sızdığı kuruluşlardaki birimler olmaktadır.322
Ali Balcı’ya göre de darbelerin arkasındaki müteharrik güç yine aynı: 1970’lerde sol örgütlerin
Türkiye’deki NATO üslerini ve Amerikan birimlerini hedef alması bir taraftan da sokağı gittikçe artan
bir militaristleşmeye mahkûm etmiştir. Yine NATO üç askeri müdahalede de dolaylı ya da dolaysız
bir şekilde rol alarak siyasal iktidarın militer bir yapıya bürünmesinin en önemli ayaklarından birini
oluşturmuştur.323
12 Eylül Darbesi sırasında dönemin ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA Türkiye Masası İstasyon Şefi Paul Henze’in askerî müdahaleyi haber alırken haberi ulaştıran diplomatın ‘Your boys have
done it’ (seninkiler yaptı/bizim çocuklar işi bitirdi) anlamındaki konuşması, 12 Eylül Darbesi içinde
ABD’nin rolü konusunda tartışmalara neden olmuştur. Henze’den ‘Ankara’daki çocuklar başardı şeklindeki mesaj Başkan Jimmy Carter’a iletilmiştir. Paul Henze 2003 yılında bir Türk gazetesine verdiği
demeçte bizim çocuklar işi başardı sözlerinin Mehmet Ali Birand’ın uydurması olduğunu belirtmiş,
ancak kısa bir süre sonra Birand 1997’de Henze ile yaptığı görüşmenin sesli ve görüntülü kayıtlarını
yayınlayarak Henze’i yalanlamıştı.
NATO’nun gayriresmî oluşumu kontrgerillayı ‘Özel Harp Dairesi’ olarak adlandıran Ecevit Kılıç
kitabında şunları söylemekte: Seferberlik Tetkik Kurulu adıyla 27 Eylül 1952 yılında Silahlı Kuvvetler
bünyesinde ve Millî Güvenlik Kurulu işlevini gören Millî Savunma Yüksek Kurulu’nun kararıyla kurulan, Özel Harp Dairesi’nin tarihi aynı zamanda Türkiye’nin gizli tarihidir. Diğer ülkelerde olduğu gibi
Türkiye’nin gizli ordusunun yani Özel Harp Dairesi’nin adı gizlendi. Daire kâğıt üzerinde Seferberlik
Tetkik Kurulu olarak gözüktü. Özellikle sivil unsurların oluşturulmasında daha rahat faaliyet yürütmek için bu isim tercih edildi. Ancak görevliler kendi aralarında dairenin gerçek adını kullandılar. Özel
Harp Dairesi’nin merkezini konuşlandırmak üzere Ankara Kızılay’da bir ev kiralandı. Adakale Sokak
36 numaradaki tek katlı bu ev bahçe içindeydi. Doğrudan NATO merkezinden yönetilen bu daire,
Türkiye’de doğrudan Genelkurmay İkinci Başkanlığı’na bağlandı. Böylece yönetimi ve denetimi en
üst düzeyde oldu. Askeri hiyerarşi açısından bu, çok önemli bir ayrıcalıktı. Sovyetler Birliği işgaline
karşı ülkenin belli yerlerinde gizli silah ve patlayıcı depoları oluşturuldu. Bunlar çoğunlukla tenha
yerlerde yer altına gömüldü. Bu silah zulalarının yerini o bölge ile ilgili görevi bulunan, dairedeki
önemli askerler ve bir de o bölgede bulunan ve kamplarda eğitimden geçirilen sivil unsurlar biliyordu. Olası bir Sovyet işgali veya Komünist tehlikede, Özel Harp Dairesi’nde görevli siviller, bu silahları
çıkartacaktı. Büyük bir gizlilikle yer altına gömülen bu silahların numara kayıtları devlette kesinlikle
bulunmuyor, kaybolmaları halinde hiç bir yasal işlemde yapılamıyordu. 1970’li yıllarda ülke içinde
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gerçekleştirilen katliamlarda kullanılan silahlar, sivillerin kullanması için gömülenlerdendi. Yine bu
katliam, cinayet ve suikastları gerçekleştirenler, dairenin sivil unsurunu oluşturan ‘vatanseverler’di.
İlk özel harpçi subaylardan ve Özel Harp Dairesi’nin ilk Lojistik Şube Müdürü olan emekli Albay İsmail Tansu, bu sivil güçleri şöyle anlatıyor: “Sivil uzantılar, ülke işgal edilince kullanılmak üzere barış
zamanından eğitilip bekletilenlerdir. Görev verilemez. Kopuk tespih taneleri gibi her yere dağılmışlardır. Türkiye’nin her yerindedirler. Savaşla beraber tespihin ipi bağlanır. Görev alırlar. Karı-koca aynı
birimdedirler ama birbirlerinden haberleri yoktur. Herkes kendi görevini yapar.”324
Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, Gültekin Avcı’nın kitabından da faydalanarak raporunda şu tespitlere yer veriyor: Avrupa’daki gizli ordularda olduğu gibi, Özel Harp Dairesi’nin yapısı da Amerikan kuvvetlerine göre oluşturuldu. Amerikan askeri yönergelerinin birebir örnek alındığı
bu yapıya göre Özel Harp Dairesi üç ana bölümden oluşturuldu: Gayrinizamî Harp, İstikrar Hareketi
ve Psikolojik Harp. Bunlardan Gayrinizamî Harp kendi içinde üç farklı birime ayrıldı: Gerilla Harekâtı,
Mukavemet Harekâtı ve Kurtarma Kaçırma Harekâtı. Eğitimlerdeki başucu kaynağı ise FM31 koduyla
başlayan Amerikan askeri yönergeleri oldu. Bunlardan önemli olanları ST-31 koduyla Türkçeye çevrildi. Özel Harpçilerin yanlarından hiç ayırmadıkları temel yönerge; FM31-15, ST-31-15 koduyla aynen
Türkçe’ye çevrilen Gayrinizamî Kuvvetlere Karşı Harekât’tır. Bu dairenin eğitimlerde kullandığı diğer
bir kaynak da CIA ajanı David Galula’nın yazdığı ‘Ayaklanmaları Bastırma Harekâtı: Teori ve Tatbikatı’
adlı kitap oldu. Albay Hasan Lembet tarafından Türkçe’ye çevrilen kitap Genelkurmay Başkanlığı tarafından basılıp askerlere dağıtıldı. Yönerge ve Galula’nın Ayaklanmaları Bastırma Harekâtı kitabında
Özel Harp Dairesi’nin yapacağı eylemler ve operasyonlar tek tek yer alıyor. Bunun yanı sıra özel harpçilerin de görevleri net olarak belirtiliyor. Bu görevler ve öneriler dikkatlice okunduğunda 1970’li
yılların başından itibaren solculara ve halka yönelik katliamların, aydınlara yönelik suikastların ve
hatta darbelerin kimler tarafından ve neden yapıldığı çok net görülebiliyor. Özel Harpçi subayların
‘öğretmeni’ kabul edilen David Galula’nın kitabı, 1960’lı yıllardan günümüze kadar gelen büyük kanlı
olaylara adeta ışık tutuyor. Darbeden sonra gerçekleştirilecek seçimlerin dahi nasıl yapılacağını tüm
detaylarıyla anlatan Galula, hem sol hareketleri hem de muhalefeti ayaklanma olarak nitelendiriyor.
Bu ayaklanmaların en önemli özelliğinin halk için yapılan mücadele olduğunu kabul eden Galula
ayaklanmaların en tehlikeli evresini ise halkla bütünleştiği dönem olarak gösteriyor. Gizli ordu- ya,
sol hareketlerin ve muhalefetin halkla bütünleşmelerine izin verilmeden, hızla müdahale etmeleri
önerisinde bulunuyor. Sol hareketlerin ‘siyasi oyunla ya da yıkıcı faaliyetlerle’ iktidarı ele geçirebileceğini söyleyen Galula, gizli orduyu halkı ayaklanmacılardan yani solculardan ayırmak için teröre
yani kontrgerilla operasyonlarına başvurması gerektiğini belirtiyor. Galula, bu operasyonlardan ilkini
‘Şuursuz Terörizm’ olarak adlandırıyor:
Şuursuz Terörizm; alaka toplamak ve halkın dikkati bir defa çekildikten sonra gizli olarak bulunan tarafları cezp etmektir. Bu da gelişi güzel yapılan terör hareketleriyle, bombaların patlamasıyla,
yangın çıkartmakla, suikastlar yapmakla ve mümkün olduğu kadar fazla seyirci cezb edebilecek şekilde toplu olarak, koordine edilerek ve ayarlı şekilde yapılır.
Galula, ilk operasyonunun başarılı olması için devamında gizli ordunun yapacağı suikastlarda
kimleri öldürerek başlayabileceğini açıklıyor; ‘Seçilmiş Terörizm!’
Seçilmiş Terörizm; çarçabuk şuursuz terörizmi takip eder. Bundan maksat halkı mücadeleye sokmak ve askeri olarak halkın pasif suç ortaklığını temin etmektir. Bu, memleketin muhtelif yerlerinde
bazı kimseleri, halkla en yakın teması olan küçük rütbeli hükümet memurlarını, polis, postacı, belediye reisi, belediye meclis azası ve öğretmen gibi insanları öldürerek yapılır.325
324 Ecevit Kılıç, Özel Harp Dairesi
325 David Galula; Ayaklanmaları Bastırma Harekâtı ve Teori ve Tatbikatı (ABH-T ve T) Genelkurmay Basımevi
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Galula’nın bu öğretileri uzun yıllar Özel Harp Dairesi’nde ‘Kontrgerilla, Ayaklanmaları Bastırma
Hareketleri’ adlı derste okutuldu. Türkiye’de işlenen cinayet ve suikastlar düşünüldüğünde akla, ‘Yaşananlar bu dersin uygulanması mıydı?’ sorusunu getiriyor.
1964 yılında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Keskiner imzasıyla yine Genelkurmay Basımevi’nden yayımlanan ve Amerikan ordu yönergesiyle aynı olan ST 31-15 kodlu ‘Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekât Talimatnamesi’nde ise dairenin yeraltı örgütünü oluşturan sivil unsurların yapılanmasıyla ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Talimname olduğu için daire içinde uy- gulanması emir
kabul edilen bu düzenlemede; ‘Sivil Kuvvetler genel olarak askeri kuvvetlerin yardımına ve desteğine muhtaçtır. Yardıma ihtiyaç, kaide olarak teşkilat, eğitim ve harekâtın planlanması konularında;
desteğe ihtiyaç ise silah, mühimmat, ulaştırma, muhabere malzemesi ikmalinde kendisini gösterir’
deniliyor. Talimatnamede bu sivil unsurların eylemlerinden yargılanmalarının engellenmesi için de
bunların hiçbir kanuni statüsünün bulunmadığına yer veriliyor. Aynı talimatnamede bu yeraltı örgütünün yapabileceği eylemler olarak adam öldürmekten başlanarak bombalamaya kadar pek çok
yöntemden bahsediliyor.326 Korkunç olarak nitelendirilebilecek noktalardan birisi Emekli Tümgeneral
Cihat Akyol’un beyanlarından çıkmaktadır. Özel Harp Dairesi’nin eski başkanlarından aynı zamanda
eski bir MİT görevlisi olan Akyol, Silahlı Kuvvetler Dergisi’nin Mart 1971 tarihli sayısında yazdığı bir
yazıda Özel Harp Dairesi’nde egemen olan anlayışa yönelik olarak şu ibret verici satırları kaydetmektedir:
Mukavemetin en verimli tohumunun zulüm olduğu bilinmelidir. Bazen Gayrinizami Kuvvetlerin
bu gerçeği bile bile sahte operasyonlarla halkın mukavemet cephesine iltihakına çalışılır. Halkı mukavemetçilerden ayırmak için sanki ayaklanma kuvvetleri tarafından yapılıyormuş gibi, mücadele kuvvetlerince zulme kadar varan haksız muamele ile sahte operasyonlara başvurul- ması tavsiye edilir.
Cihat Akyol’un tavsiyelerinin; ST 31-15 kodlu ‘Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekât Talimatnamesi’nde sıralanan görev ve faaliyetlerle uyumlu olduğu görülür. Bunlar: ‘Adam öldürme, bombalama,
silahlı soygunculuk, işkence, kötürüm hale getirme, adam kaçırma suretiyle tedhiş, olayları tahrik,
misilleme ve rehinelerin alıkonulması, kundakçılık, sabotaj, propaganda ve dezenformasyon, zorbalık, şantaj.’ Yok edilen hedef kişinin sağ veya sol düşünce yelpazesinde yer alması fark etmemektedir.
Yapılacak eylemin bu oluşumun amacına uygun ve lüzumlu olması yeterlidir.327
Komisyona bilgi verenlerden eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Sacit Adalı’nın, 6-7 Eylül olayla- rıyla ilgili tanıklığını şu cümlelerle ifade ediyor: Yenikapı’da bir komşumuz Yahudi diğeri Rum’du. Kalabalık öğleden sonra gelmeye başlayınca ve yaklaştığı da görülünce… Bağıra çağıra büyük nümayişlerle dar sokaklardan geliyorlar. Hemen yanımızdaki Yahudi komşumuza -demek fazla varmış- babamlar
bir bayrak verdiler. Öbür yanımızdaki Rum komşumuza Kur’an-ı Kerim verdiler ki soruyorlar: “Türk
müsünüz, Müslüman mısınız ispat edin.” Onun ispatı da ya bayrakla olacak ya Kur’an-ı Kerim’le olacak. Yanımızdakiler kurtuldu ama onların yanındakiler Rum ve Yahudi olanlar, Ermeni olanlar tarumar edildi. O sırada biz top oynuyorduk öğleyin, bunu duyan Ermeni arkadaşlarımızdan biraz bizden
daha büyük olanlar hemen gittiler. Sonra gördük ki Abraham olan ismini İbrahim diye değiştirmiş
kapı ziline ve onlar da kurtuldu. Kapı zillerinde bakıyorlar, kimler Türk, Müslüman? Böyle bir sürecin
kendiliğinden olmayacağını, kendimizi idrak ettikten sonra anladık. Çok şeyin güdülenerek yapıldığının daha sonra farkına vardık, kolay bir iş değildi çünkü.328
Ecevit Kılıç, çalışmasında Sacit Adalı’nın bahsettiği bu olaylara geniş yer veriyor: 6-7 Eylül olaylarına neden olan bombalama provokasyonu ve ardından başlayan yağmalama olaylarının iki ‘kahra326 Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekât Talimatnamesi, Genelkurmay Başkanlığı
327 Ülkemizde demokrasiye müdahale eden tüm darbe ve muhtıralar ile demokrasiyi işlevsiz kılan diğer bütün girişim ve süreçlerin tüm boyutları ile araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu cilt 1
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manı’ vardı: Bombayı Atatürk Evi’ne atan MİT görevlisi Oktay Engin ve Taksim’deki olaylar- da yağmacıları yönlendiren, elinde gayrimüslimlerin ev ve işyerlerinin adresleri bulunan Mürşit Yolgeçen. Atatürk Evi’ne bombayı koyanın Engin olduğu ortaya çıkınca Yunanistan polisi tarafından Hasan Uçarla
birlikte tutuklandı. Türkiye Başkonsolosluğu Oktay Engin için iki Yunanlı avukat tuttu. Oktay Engin’in
suçluluğu ispat edilince bu iki avukat savunma yapmaktan vazgeçti. Bunun üzerine Atina Türkiye
Büyükelçiliği’ndeki hukuk müşaviri, Oktay Engin’in avukatlığını üstlendi. Kısa bir süre sonra Türk vatandaşlığına kabul edilen Engin’in kendisine ve ailesine hükümet kanadıyla yardım edildi. Öğrenci
kaydı da İstanbul Hukuk Fakültesi’ne alındı. Selanik Üniversitesi’nde öğrenim gördüğüne dair hiçbir
belgesi bulunmamasına rağmen Üniversite Senatosu Hukuk Fakültesi ikinci sınıftan devam etmesine karar verdi. Üniversiteyi bitirdikten sonra avukatlık stajını yaptı ve 1961 yılında dönemin İçişleri
Bakanı Orhan Öztırak’ın yardımıyla emniyet istihbaratında çalışmaya başladı. Görevi, Rumlara karşı
istihbarattı. Oktay Engin, siyasi cinayetlerin, kontrgerilla eylemlerinin başladığı yıllardan, 12 Eylül
darbesine kadar en kilit makamlarda görev yaptı. Emniyet Müdürlüğü Planlama Daire Başkanlığı’nın
ardından Eskişehir ve Nevşehir Valiliği görev- lerinde de bulundu ve sonrasında emekli oldu.
Peki, bu tertibin organizatörü, mimarı kimdi? Bombalama haberini veren istihbaratçı Mithat
Perin’in sahibi olduğu İstanbul Ekspres gazetesinin o dönemdeki redaktörü ve o sayıyı yayıma hazırlayan Gökşin Sipahioğlu, olayların istihbarat örgütü MAH (Şimdiki MİT) tarafından organize edildiğini
açıkladı. Yıllar sonra konuşan başka bir isim daha vardı: Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu. Olaylar başlamadan birkaç gün önce İstanbul’a gelen ve sonradan Özel Harp Dairesi’nin başına geçecek olan Sabri
Yirmibeşoğlu, 1991 yılında gazeteci Fatih Güllapoğlu’na 6-7 Eylül olaylarının Özel Harp Dairesi örgütlenmesi olduğunu anlattı: ‘Sonra 6-7 Eylül olaylarını ele al. Pardon paşam anlamadım. 6-7 Eylül olayları mı? Tabii 6-7 Eylül olayları Özel Harp işiydi. Ve muhteşem bir örgütlenmeydi. Amaca da ulaştı.’
Darbe, gizli orduların dünyanın birçok yerinde uyguladığı özel bir harp metodudur. Siyasal cinayetler işleniyor. Kimin yaptığı belli olmayan bombalar patlatılıyor. Katliamlar gerçekleştiriliyor. Sol görüşlü öğrencilerle ırkçılar karşı karşıya getiriliyor… Amaç, halkı bıktırmak ve böylece darbe bile olsa
gelecek yönetime razı olmasını sağlamak! Aynı özel harp metodu ve darbe süreci 21 Nisan 1967’de
Yunanistan’da da uygulandı. Darbelerin arkasında CIA ve o ülkelerde oluşturulan gizli ordu vardı. 12
Mart darbesi ardından düzenlenen operasyonlarda özel eğitimli subaylar ile MİT mensupları ortaklaşa yer aldı. Özel Harp Dairesi ve MİT arasındaki bu iş birliği dairenin kuruluşundan itibaren vardı.
Hatta iş birliğinden öte bir iç içe geçmişlik durumu söz konusuydu.
CHP lideri Bülent Ecevit, o yıllarda yavaş yavaş Avrupa’nın gündemine gelmeye başlayan kontrgerilla tartışmalarıyla ilgili ilk açıklamalarını yapıyordu. Bu konudaki ilk sözünü 26 Mayıs 1973’te
istihbarat teşkilatıyla ilgili olarak dile getirdi: “MİT’in ne yaptığı karanlıktır.” Daha sonra: “Kontrgerilla
adlı bu resmi görüntülü, fakat gayri resmi örgütün niteliği ve amacı üzerindeki örtü kaldırılmamıştır.
Kontrgerilladan hesap soracağız.” Ecevit’in Başbakan olmasının ardından Genelkurmay Başkanı Semih Sancar Başbakanlığa gitti. Devamını Ecevit’ten dinleyelim:
1974’teki başbakanlığım sırasında, zamanın Genelkurmay Başkanı rahmetli Orgeneral Semih
Sancar, Başbakanlığın örtülü ödeneğinden acil bir ihtiyaç için, birkaç milyon lira istedi. O yıllarda
milyonlar büyük paraydı ve benden istenen miktar da örtülü ödenekteki paranın tümüne yakındı.
Üstelik ben örtülü ödeneği ancak sosyal yardımlar için kullanıyordum ve mecbur olmamakla birlikte
bu kaynaktan yapılan tüm ödemeleri belgelere bağlatıp, Başbakanlık Müsteşarı’nın kasasında saklatıyordum. Onun için Genelkurmay’dan bu paranın ne amaçla istenildiğini sormak zorunda kaldım.
‘Özel Harp Dairesi için’ dediler. O güne kadar böyle bir dai- renin adını bile duymamıştım. Daha önce
onlara parayı ABD veriyormuş. Bir anlaşmazlık çıktığı için ödeneği kesmişler. Özel Harp Dairesi’nin
nerede bulunduğunu sordum. “Amerikan Yardım Heyeti’yle aynı binada.” yanıtını aldım. Özel Harp
Dairesi’nin Türkiye’nin veya bir kısım topraklarımızın düşman istilasına uğraması durumunda istila-
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cılara karşı gerilla yöntemleriyle ve her türlü yer altı etkinliğiyle mücadeleye hazırlanmak için kurulduğunu anlattı. Adları gizli tutulan bazı ‘vatansever gönüllüler’ Özel Harp Dairesi’nin sivil uzantısı
olarak çalışmak üzere ömür boyu görevlendirilmişlerdi. Gerektiğinde bu gönüllü sivil vatanseverlerin
kullanmaları için de Türkiye’nin bazı yerlerinde gizli silah depoları oluşturmuşlardı.
Başbakan Ecevit, Cumhurbaşkanı Korutürk’e Özel Harp Dairesi’yle ilgili bilgileri bir mektupla
gönderdi. Bu mektup Türkiye için bir dönüm noktasıydı. Türkiye’nin sır gibi saklanan gizli ordusu Özel
Harp Dairesi’nin varlığı böylelikle Cumhurbaşkanlığı’ndaki resmi belgelere de girmiş oldu:
12 Mart döneminde sözü çok geçen ve kontrgerilla denen kimselerin bu örgütle bağlantılı olma
olasılığı vardır. Eylemlerden bazıları alelade olmayan güçlü bir örgüt tarafından düzenlenecek niteliktedir. 1 Mayıs 1977 Taksim olayı bu izlenimi vermektedir. Bu örgütte görev almış, yönetici olarak
çalışmış kimselerden bazılarının emekli olduktan sonra da bilgilerini ve yetiştirdikleri elamanları,
siyasal nitelikteki eylemler için kullandıklarını gösteren belirtiler vardır.329
O yıllarda henüz ve maalesef ‘millilik’ vasfı elde edememiş MİT’in bir CIA istasyonu olarak faaliyet gösterdiği bilinmeyen bir sır değil. Ülkemizde Özel Harp Dairesi olarak şekillendirilmiş ‘kontrgerilla’nın da ilgili bütün ülkelerde ABD egemenliğini pekiştirmek için kurulduğu düşünülecek olursa
sadece bugüne kadar karşılaştığımız darbeler, muhtıralar ve darbe girişimleri daha iyi anlaşılmakla
kalmayacak; bugün dahi neden onlarca insanımızı teröre kurban verdiğimiz de anlaşılacaktır.
Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, Oral Çalışlar’ı dinlerken söz Doğan Öz’den açılıyor.
12 Eylül öncesinin anarşi ortamında bir yargı mensubu olan Doğan Öz öldürülüyor. Ankara Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Öz, ölümünün arifesinde Bülent Ecevit’e kısa bir rapor veriyor. Ecevit o
zaman Başbakan. Öz’ün sunduğu rapor Özel Harp Dairesi ve kontrgerillayla ilgili. Raporu savcı olarak
yaptığı çalışmalardan, aldığı ifadelerden, sorgulamalardan vardığı sonuçlara dayanarak yazıyor ve
diyor ki: “Türkiye’de esas tehlike Özel Harp Dairesi merkezli kontrgerilladır ve ben adımımı attığım
her yerde bununla karşılaşıyorum.” Bu raporu yazmasından kısa bir süre sonra evinin önünde öldürülüyor. Öldürüldükten sonra katil yakalanıyor. Katil ifadesinde Doğan Öz’ü öldürdüğünü itiraf ediyor.
Mahkemede tanıklar da Doğan Öz’ü öldüren katili teşhis ediyorlar ve mahkeme idamla sonuçlanıyor.
İbrahim Çiftçi, Doğan Öz’ü öldürmekten idama mahkûm ediliyor. Dosya Askerî Yargıtay’a gidiyor.
Askerî Yargıtay’a gittiğinde yine askerî savcı dosyanın onaylanmasını istiyor ve idam kararını 4. Daire onaylıyor. Tam onaylayacak, karar kesinleşecek, karar düzeltmesi talebiyle aynı savcılık dosyayı
Askerî Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kuruluna gönderiyor ve o kurul 8’e 7 oyla, delil yetersizliğinden
davayı sonuçlandırıyor ve beraatle bitiriyor. Yargıtay kararı, sonunda mahkemenin önüne geri geliyor. Mahkeme şöyle bir karar veriyor: “Elimizdeki bütün deliller, bulgular ve vicdani kanaatimiz bu
cinayetin bu şahıs tarafından işlendiğine inanmakla birlikte, Yargıtay Genel Kurulu kararına uymak
mecburiyeti nedeniyle beraat kararı veriyoruz.”
Çalışlar’ın anlattıklarına göre Abdi İpekçi cinayetinde de benzer bir süreç yaşanıyor. Mehmet
Ali Ağca yakalanıyor, suçunu itiraf ediyor. Ağca’nın sorgulaması sürerken ilginç bir şey daha oluyor.
Sorgulamayı İstanbul Emniyeti, bizzat o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yönetiminde yapıyor. Sorgulamanın yarısında dönemin İstanbul Sıkıyönetim
Komutanı Orgeneral Necdet Üruğ, “Siz yeteri kadar, doğru dürüst sorgulayamazsınız.” gerekçesiyle
soruşturmayı durduruyor ve ‘Biz sorgulayacağız’ diyerek Mehmet Ali Ağca’yı alıp Sıkıyönetim Savcılığı’na teslim ediyor. Fakat daha sonra anlaşılıyor ki herhangi bir sorgulama ve soruşturma yapılmamış, sorgulama yapılmamakla kalmayıp sonradan o çok korunaklı Askerî Cezaevinden katilin çok
rahat bir şekilde kaçırıldığını herkes biliyor. Bu sorgulamanın daha sonraki aşamaları var. Oral Çelik’in
getirilmesi, sonra Oral Çelik’in olay yerinde olduğunu söyleyen tanığın bu tanıklığından vazgeçmesi,
329 Ecevit Kılıç, Özel Harp Dairesi
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tanığın devlet tarafından korunmaması gibi olaylar sonu- cunda Mehmet Ali Ağca dışında, cinayet
konusunda çeşitli sorumlulukları olanlar, işbirlikçiler ve cinayeti azmettirenlerin hiçbiriyle ilgili ciddi
bir sorgulama, yargılama veya cezalandırma yapıl- maksızın dosya kapatılıyor.
Gladio denen ve Avrupa’da birçok iç çatışma ve iç savaşı kışkırtan kuruluşun NATO vasıtasıyla devletler içinde, ordular içinde kurulduğu biliniyor. Türkiye’deki bunun muadili olan kurum Özel
Harp Dairesi’dir ve hâlâ buranın üzerindeki perde kaldırılmış değil. Özel Harp Dairesi kimleri, nasıl
ve ne kadar yönlendirdi, ne kadar görevlendirdi? Mesela Korkut Eken, ‘Biz Abdullah Çatlı’yı 12 Eylül
öncesi de kullandık’ dedi. Eğer Abdullah Çatlı 12 Eylül öncesi kullanıldıysa, Ab- dullah Çatlı’nın neler
yaptığı ortada. Yani, Türkiye’yi askerî darbeye götüren bütün kritik cinayetlerde önemli bir isim olarak var. Özel Harp Dairesi bugüne kadar sivil güçlerin denetimine açılmamıştır. Bülent Arınç’a suikast
iddiasıyla bir hâkim kozmik odaya girdi, ona not tutmasının dışında hiçbir imkân tanınmadı. Yani
“Fotokopi çekemezsin, o belgeleri dışarıya götüremezsin.” dendi. Türkiye’de askerî darbelerin hazırlanmasında rol oynayan karanlık cinayetlerin belgeleri, bilgileri bu kozmik odalarda araştırılmalı, bu
kurumlar her açıdan sorgulanmalıdır.330
Rıdvan Akar, konuyla ilgili komisyona açıklama yapıyor: “32. Gün’de çalıştığım dönemde bugünlerde çokça tartışılan, hakkında davalar açılmış olan bir emniyet müdürüne çok merak ettiğimiz bir
soruyu sorduk. Dedik ki: ‘Bu derin devlet kim? Bir devlet var, bir de derin devlet. Kim bu derin devlet?’ Çünkü kendisi emniyet teşkilatı içerisinde o vasfı haiz ya da isim olarak zikredilen biriydi. Kendisi
şöyle ifade etti, dedi ki: ‘Bize göre derin devlet 3 tane J komutanlığıdır. (Levent Kalyon’un, Cumhuriyet Dönemi Savunma Politikaları adlı Doktora Tezi’nde yer alan bilgilere göre Genelkurmay karargâhında, Genelkurmay İkinci Başkanı’na bağlı; Personel Başkanlığı (J1), İstihbarat Başkanlığı (J2),
Harekât Başkanlığı (J3), Lojistik Başkanlığı (J4), Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı (J5), Muhabere
Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı (J6), Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (J7) bulunuyor.)
Siyasetçilerin her zaman devletin sahibi olmadığını düşünürüz. Eğer hükümetten ya da siyasetten
bize yönelik bir talep gelirse biz o J komutanlarını ararız ve deriz ki: ‘Bunun ne kadarını verelim?’ O
da: ‘Nasıl olsa bu adamlar gidici. Şu kadarını verin.’ der- ler. Biz de o kadarını veririz. Çünkü bizim
terfilerimiz vesaire gibi birtakım prosesler de oralarda konuşulur. O nedenle biz bu J komutanlarını
hükümetten daha çok önemseriz. J komutanlıkları tam olarak ne işleve sahipler, onları tam olarak
bilmiyorum.”331
Ecevit Kılıç’ın tespitlerine göre 1990’larda Özel Harp Dairesi ve Kontrgerilla tartışması tam 27
kez TBMM gündemine getiriliyor. Ancak bir türlü Meclis araştırması kararı çıkmıyor. Ordu, PKK’ye
karşı aktif olarak kullanılan Özel Harp Dairesini kapatmak, sivil unsurlarını da lağvetmek yerine daireyi yeniden yapılandırma yoluna gidiyor. Dairenin nasıl yapılandırılacağını belirleme görevini ise
bizzat Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş üstleniyor. Güreş, bunun için İngiltere’ye, ardından da
Amerika’ya gidiyor ve iki ülkenin Özel Harp Dairesi’yle aynı işlevi gören yapılarını inceliyor. Ardından Amerikalıların yardımıyla dairenin yapısında değişikliklere gidilerek Özel Harp Dairesi’nin adı
1992’de, Özel Kuvvetler Komutanlığı olarak değiştiriliyor.
Kılıç’a göre JİTEM oluşturulurken Özel Harp Dairesi’nin yapısı örnek alınmıştı. JİTEM’in kurulmasıyla birlikte Güneydoğu’da faali meçhul cinayetler başladı. İnsanlar evlerinden, iş yerlerinden
götürülüp ya da yolda çevrilip gözaltına alındı. Kaçırılanların bazıları birkaç gün sonra ya bir köprü
altında, ya da bir yol kenarında ölü olarak bulundu. Büyük çoğunluğun cesetleri bile bulunamadı. Bu
cinayetlerin arkasında hep aynı örgüt vardı: JİTEM. Eylemleri nedeniyle JİTEM, en çok terörle mücadeleye zarar verdi. Hatta sekteye uğrattı. Bugün artık kabul edilen bir gerçek var: JİTEM’in terörün
330 TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı
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bitirilmesi noktasında hiçbir faydasının olmadığı, aksine büyük zararlara sebebiyet verdiği gerçeği.
JİTEM’in bölgeye verdiği zarar ortada. En büyük zararlardan birisini ise Türk Silahlı Kuvvetleri’ne verdi. Çünkü kurucu unsurlarının subaylar olması nedeniyle bölge halkı, bu yapıyı orduyla bir tuttu. Bu
da dağda terörle mücadele eden subayların bile zan altında kalmasına neden oldu. En önemlisi ise
JİTEM, bölge halkının devlete güveninin sarsılmasına yol açtı. JİTEM’in eylemlerine baktığımız zaman
PKK ile Kürt halkını bir tutma politikası net bir şekilde görülüyor. Bu JİTEM liderlerinin gazete arşivlerine düşen sözleriyle kendini gösteriyor. Ama JİTEM liderlerinin aksine terörün şiddetle bitmeyeceği
noktasında ısrar eden, bu noktada yapılacak en büyük hatanın da yöre halkı ile PKK’ye aynı gözle
bakılması olacağını vurgulayan güvenlik görevlileri de var: Korgeneral İsmail Selen, Emniyet Müdürü
Gaffar Okkan gibi… Ama ne yazık ki bu isimler de suikastlara kurban gitti.332
Rapora iş adamı Özdemir Sabancı’nın katliyle ilgili değerlendirmeler yer alıyor: İş adamı Özdemir Sabancı’ya düzenlenen suikast, derin devletin gözünü kararttığı karanlık olaylardan sadece bir
tanesidir. Bu suikastın stratejik amacı ile ilgili olarak 2005 yılında Mahir Kaynak’ın analizi: “Bütün
para sahiplerine, ‘Kürt sorununa karışmayın. Sizi 27. katta bile buluruz.’ mesajı verildi. Bu sözlerin
ciddiyeti ve doğruluğu 2 Eylül 2008 tarihinde basına da yansıyan bir videoda daha iyi anlaşıldı. Karagümrük çetesi lideri Nuri Ergin ve kardeşlerinin 2000 yılında Uşak Cezaevi’nde çıkardıkları isyan
sırasında, Nuri Ergin, Özdemir Sabancı suikastının faili Mustafa Duyar’ı öldürme emrini kendisine
Tuğgeneral Veli Küçük’ün verdiğini söylemiştir. Görüntülerde Nuri Ergin: “Bu devlet bana Mustafa
Duyar’ı öldürttü, ben öldürdüm. Şimdi canlı söylüyorum.” Kardeşi Vedat Ergin de; “Veli abiyi ara,
Veli Küçük’ü ara. Bizi sor! Başka bir şey söylemiyorum. Allah’a emanet olun!” demişlerdir. Suikastın
arkasında derin devletin olduğu, DHKP-C’yi taşeron olarak kullandığı şüphesi ağırlık kazandı. Peki,
ama Sakıp Sabancı’yı derin devletle karış karşıya getiren şey neydi? Onu kimler, neden hedef almış
olabilirdi? Gazeteci Ersin Kalkan: “Çünkü sermaye sınıfı kontrolden çıkmaya başlamıştı o dönemde.
Kürtler ve Türklerin arasında süren bu anlamsız savaşı çözmek için bir demokratikleşme paketi hazırlamışlardı. TÜSİAD, Prof. Doğu Ergil’in başkanlığında bir heyete demokratikleşme paketi hazırlatmıştı. TÜSİAD’ın yönetiminde o dönemde Sabancı ailesi vardı. Demokratikleşme paketi olmayacak
şeyler söylüyordu. Asker vesayetine doğrudan değinmese bile, demokratikleşme sürecinin doğrudan meclisin iradesiyle ve meclis dışı güçlerin tasfiyesiyle mümkün olabileceğini ve onların kontrol
edilmesiyle mümkün olabileceğini söyleyen, bugün aslında ‘açılım’ adı verilen pakete de öncülük
eden bir metindi.” diyor.
Sakıp Sabancı, bir yıl önce İstanbul Sanayi Odası’ndan bir heyetle birlikte Diyarbakır’ı ziyaret etmişti. Bu geziden sonra ‘Doğu Anadolu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Politikaları Raporu’nu hazırladı.
Kitap olarak da yayımlanan bu rapor, bölgede yatırımların teşvik edilmesi ve artırılması için bir sistem geliştirmeyi öneriyordu. Ancak, sorunun sadece fabrika kurmakla çözülemeyeceği görüşündeydi. “İspanya ve İngiltere’de de bu tür olaylar oldu, onları inceleyelim.” diyordu. Bu sözler o günlerde
birçok kesimde tepki uyandırmıştı. Hatta MHP lideri Alparslan Türkeş, Sabancı’ya “Sakıp Ağa, çizmeden yukarı çıkıyorsun. Politikayı oyuncak mı zannediyorsun!” bile demişti. Suikastla birlikte Sabancı
ailesi sessizliğe gömülürken, Mustafa Duyar cezaevine girdi. “Bildiğim her şeyi açıklamaya hazırım.”
dediği günlerde, Can Dündar kendisiyle röportaj yapmak istedi. Adalet Bakanı’nın izin verdiği röportajı, dönemin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun engelledi. Çok geçmedi, Duyar’ın
kaldığı Afyon Cezaevi’ne ‘Karagümrük çetesi’ üyeleri nakledildi. Çete üyeleri, Duyar’ın kaldığı hücrede, başına üç kurşun sıkarak öldürdü, tarih 15 Şubat 1999’du. Mustafa Duyar artık bildiklerini asla
açıklayamayacaktı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı (1997) Bülent Orakoğlu’nun bir tespitini burada hatırlatmakta yarar var: “11 yıl istihbarat ve terör şube müdürlüğü, 9 yıl da il emniyet müdürlü332 Ecevit Kılıç, Özel Harp Dairesi
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ğü görevinde bulundum, edindiğim tecrübelerden Hizbullah, PKK ve Dev-Sol’un sanki bir yerlerden
yönetildiğini gördüm.”333
Araştırma komisyonuna bilgi veren Hilmi Özkök şunları söylüyor: “Siyasete ve siyasetçiye güvensizlik hissederse halk ordudan bir şeyler beklemeye başlıyor. Bu büyük bir sorumluluk yükü oluşturuyor ordu üzerinde, yani halkın böyle bir beklenti içerisinde olduğunu sezinlemek çok büyük bir yük
bindiriyor askerlerin omzuna ve her şeye karışmaya başlıyor bu etkinin atında. Demokratikleşme geliştikçe müdahale ihtimalleri, askerî müdahale ihtimalleri azalacaktır çünkü hastalık ortadan kalkarsa
semptomlar da ortadan kalkacak. Dolayısıyla güçlü, kuvvetli, halka dayanan temsilî bir demokrasinin
varlığı bu konuda çok büyük önem taşımaktadır. Tabii darbeleri, muhtıraları ve olumsuz girişimleri incelerken demokrasiyi sorunlu hâle getiren unsurlar da araştırılmalı ve yapılacaklar saptanmalıdır.”334
2012 yılında kurulan komisyon, ekonomik krizlerin çoğunun arka planında da ‘darbeye hazırlık
süreci’nin aranması gerektiğine işaret ediyor: “Ekonomik manipülasyonlar, darbe korkusunu oluşturmak ve darbeyi insanların zihninde meşrulaştırmak için yapıldı. Darbeci güçler, demokrasi düşmanı unsurlar zaman içinde model ve strateji değişikliğine gittiler ve bizzat doğrudan darbe yapmak
yerine darbe korkusu yaratma yoluna gittiler. Bu yeni model, birilerinin ‘postmodern darbe’ diye
adlandırdığı bu yeni strateji darbeciler için daha kolay ama toplum için sonuçları daha ağır ve daha
tahrip edici bir modeldir. Darbeciler için kolaydı çünkü darbe yaparken aslında darbe yapmamış görünüyorlardı. Toplum için daha zahmetli ve vahim idi çünkü darbe korkusu yaratma süreci toplumun
en kritik kesimlerini zihinsel olarak darbe destekçisi bir psikolojiye soktu. Toplumun, ekonominin,
sosyolojinin ve toplum psikolojisinin bütün dinamiklerini deforme etti. Korkuyu besleyen bir ortam
oluşturmak için toplumda ağır ajitasyonlar ve manipülasyonlara başvuruldu. Suikastlar dâhil, ekonomik manipülasyonlar dâhil darbe korkusunu oluşturmak ve sonuçta modern veya postmodern her
neyse meydana gelen darbeyi insanların zihninde meşrulaştırmak için böyle bir dezenformasyon
ve manipülasyon süreci yaşandı. Bu, medyanın, bazı sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, üniversitelerinin, yargının 28 Şubat sürecinde oynadıkları rol, bu vahim sonuçların ibret verici,
acı örnekleri arasında hatırlanmaktadır. Ekonominin krizlere teşne hâle gelmesi, mafyatik örgütlerin
toplumun hücrelerine kadar nüfuz edip finansal sistemin işleyişine ve adalet sistemine bile müdahale edecek cesaret gösterisine kalkışması, bankaların peş peşe batması bu deformasyonun ve çürümenin vahim sonuçları arasındadır.
TMSF eski Başkanı Ahmet Ertütk, komisyona bilgi verirken 28 Şubat’ın hem toplumsal hem de
siyasal bir mühendislik projesi olduğunu anlatıyor: 28 Şubat bir toplumsal ve siyasal mühendislik
projesiydi. Bununla birlikte aynı anda, buna paralel olarak bir finansal mühendislik projesi de o zaman, o dönemde hayata geçirildi. Bu iki proje arasındaki bağlantı neydi? Aynı güçler tarafından mı
eş zamanlı olarak bu iki proje oluşturulup dizayn edilip hayata geçirilmişti, yoksa başka bir şey miydi?
Ben şahsi fikrimi arz etmek isterim: Burada, aslında bu projenin siyasi ve toplumsal ayağını dizayn
edenlerin mantığı şuydu: Banknot matbaasını basarsın, parayı sürersin piyasaya, memleketin ihtiyacı hallolmuş olur. Böyle bir mantık, böyle bir ekonomi felsefesine sahip bir proje mimarının bu
kadar ince işi dizayn edebildiğine ben inanamıyorum. O hâlde şöyle bir durum vardı: Eş zamanlı, iki
proje iki farklı güç tarafından ama birbirlerinden destek alarak, birbirlerine gülücükler atarak hayata
geçirildi. Bu, ikinci finansal mühendislik projesi bankaların batmasına sebep olan bu proje, aslında
öbür projenin yarattığı kaotik ortamda yüksek kâr, hak etmedikleri kazançlar, adaletsiz kârlar peşinde koşan, kötü niyetli müteşebbisler tarafından hayata geçirildi. Siyasette hak etmediği mevkileri
silah zoruyla veya silah korkusuyla elde etmeye çalışan güçler ekonomide de hak etmediği kazançları
333 Mehmet Ali Birand ve Reyhan Yıldız; Son Darbe: 28 Şubat / http://www.zaman.com.tr Ülkemizde demokrasiye müdahale eden tüm darbe

ve muhtıralar ile demokrasiyi işlevsiz kılan diğer bütün girişim ve süreçlerin tüm boyutları ile araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu cilt 1
334 Hilmi Özkök, Türk Silahlı Kuvvetleri 24. Genelkurmay Başkanı, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı
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manipülasyonlarla, çeşitli gayrimeşru yollarla elde etmeye teşvik etmiştir. Bu iki güç, bu iki paralel
haksızlık ve adaletsizlik birbirini destekleyerek, birbirini besleyerek ekonomiyi çöküşe sürüklemiştir.
Bunlar -şöyle bir izlenim kamuoyunda var- bankaların bir kısmında sizin de bildiğiniz gibi asker kökenli kişiler yönetim kurulu üyelikleri yaptılar.
Şu anda tam sayı olarak veremeyeceğim ama en azından beş-altı tane bankada emekli askerler
yönetim kurulu üyesi olarak görev almışlardır. Şimdi, burada şu soru sorulabilir: Şimdi, emekli askerlerin ya da emekli güvenlik mensuplarının o bankaya ne gibi katkıları olabilir? Bunların bankanın
finansal işleyişine bir katkılarının olmayacağı açıktır. O hâlde neye katkıları olmuştur? O banka sahipleri bu kişilerden ne beklemişlerdir ki bunları yönetim kurulu üyesi yapmışlardır? Burada benim
açıklamam şu: Bu eski emekli askerler o bankalardan yararlanmak için oraya gitmediler, o banka
sahipleri hak etmedikleri kazançları, çözmek istedikleri işleri elde etmek, çözebilmek için o günün
güçlü gördükleri kişilerinden yararlanma yolunu seçtiler. Aslında, sonra, muhtemelen bu emekli generallerin büyük kısmı, belki de hepsi çok pişmanlık duydu ve çok acı çekti çünkü bunlar aleyhine
hukuk davaları açıldı. Bir kısmı aleyhine ceza davaları açıldı ve bunların sonuçta aldığı, yönetim kurulu ücretleriydi. Yani orada bu banka sahiplerinin profilini aklımıza getirirsek bunların önemli bir
bölümü bazı iyi niyetli olan, o günün kaotik, kötü ekonomik şartlarından dolayı zor duruma düşmüş
olan banka sahiplerini hariç tutarsak, bir bölümü kötü niyetle bu sektöre girmiştir.335
Araştırma Komisyonu yaptığı çalışmada istihbarata özel bir bölüm ayırmış. Bu çerçevede dinledikleri Mahir Kaynak şunları söylüyor: Bizim istihbaratımızı hiç tutmuyorum. Şu ana kadar hangi
yabancı operasyonu ortaya çıkardı? Bir sürü oyun oynandı, hiçbirisi engellenmedi. Bu, Türkiye’nin
büyük bir zaafıdır. Türkiye’nin dört düşmanı vardır: Solcu, dinci, komünist, faşist. Bunlar düşmanıdır,
öyleyse bunları ararlar.336
Komisyon, raporunda istihbarat teşkilatıyla ilgili şunları söylüyor: “1950’lerde Türk istihba- ratçılığı açısından gözlemlenebilen en önemli gelişme MAH’ın CIA ile ilişkilerinin dostluk ötesi platforma
taşırılmasıdır. Bu ilişkinin dayatmasıyladır ki MAH, adeta CIA’nın yerel birimi gibi çalışmak, iç politika
istihbaratına ağırlık vermek durumunda kalmıştır.”
Komisyon’un MİT’in yapısal konumu hakkında da eleştirileri var: MİT Müsteşarlığı gibi, uygulamada ülke genelinde siyaseti gözetleyen bir gizli örgütün başı olan generalin Genelkurmay Başkanlığı ile ilişkisi ordunun kendi hiyerarşisi açısından düzenlenmiştir. Genelkurmay Başkanlığı’nda olduğu
gibi yasa koyucu MİT Müsteşarı’nı da Başbakan’a karşı ‘sorumlu’ tutmaktadır, ‘bağlı’ değil. Acaba
MİT müsteşar’ı kime veya kimlere bağlıdır? Bu sorunun yanıtını müsteşarın göreve atanma sürecini
inceledikten sonra vermek doğru olacaktır.
1965/644 Sayılı yasa: MİT Müsteşarı, Millî Güvenlik Kurulu’nda görüşüldükten sonra başbakanın inhası ve cumhurbaşkanının onaması ile atanır; Müsteşarlığa bir askeri şahıs atandığı takdirde,
bu şahıs görev süresince Silahlı Kuvvetler makamları tarafından bir denetim ve teftişe tabi tutulamaz. (Md.12).
1983/2937 Sayılı yasa: Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Millî Güvenlik Kurulu’nda görüşüldükten sonra başbakanın inhası ve cumhurbaşkanının onayı ile atanır (Md. 13).
Buna göre, MİT Müsteşarı’nın kim olacağına karar veren makam Millî Güvenlik Kurul’u olmaktadır. Başbakan inha yetkisini ancak “Millî Güvenlik Kurulu’nda görüşüldükten sonraé kullanabilmektedir. MİT müsteşarı için inha yetkisini kullanırken başbakan’a kısıtlama getirilmesi, bu makamdaki
335 Ahmet Ertürk, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı
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kişiye güvenilmediğini değil, Millî Güvenlik Kurulu’na daha çok güvenildiğini gösterir. Başbakan bu
modelde kendisi katılmamış bile olsa, Millî Güvenlik Kurulu kararını (veya görüşünü) uygulayan bir
‘yüksek memur’ durumuna düşürülmektedir.337
Hikmet Özdemir, MİT’in yapılanmasını eleştirirken şu değerlendirmelerde bulunuyor: Millî Güvenlik Kurulun’a bağlı bir istihbarat merkezi olarak düşünülen MİT’e yasa ile verilen ‘rapor hazırlama’
görevi ile parlamenter demokratik sistemin özüne aykırı hükümler taşıyabilmektedir. Her ne kadar
rapor sunulacak ‘Devlet Organları’ arasında Başbakanlık da var denilebilirse de, hükümet tasarısını
hazırlayanların, Millî Güvenlik Kurulu’nu belirtirken Başbakanlığı neden ayrıca belirtmediklerini sormak, onlara haksızlık etmek anlamına gelmez. Başbakanlık ile MİT ilişkisinde sorun kaynağı şuradan
geliyor: Başbakan, MİT müsteşarlığı gerçekten kendisine bağlı ise, MİT’çe hazırlanan bir raporu yürütmenin başı ve aynı zamanda Millî Güvenlik Kurulu’na başkanlık yapan cumhurbaşkanına neden
kendi eliyle sunmasın? Aynı biçimde, Millî Güvenlik Kurulu’nun öteki üyelerine Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve ilgili bakanlara neden vermesin? Yasa koyucu başbakanın atlanarak, üst
makama ve altındaki makamlara (isim belirterek) MİT raporlarının aracısız iletilmesini hükme bağlamaktadır. MİT üzerine yapılacak değerlendirmede yalnızca yasadan hareket etmek, bu kurum ile ilgili
hukuki tabloyu verecektir.338 1996’da yaşanan Susurluk skandalında, devletin içine kapanmasının,
ser verip sır vermemesinin birinci dereceden sorumlusu Millî İstihbarat Teşkilatı’dır. Mehmet Ali Birand ve Reyhan Yıldız’ın ortak çalışması olan Son Darbe: 28 Şubat adlı kitapta eski Başbakanlardan
Mesut Yılmaz’ın bir değerlendirmesine yer veriliyor: “Ben (Refahyol’dan sonra) hükümetin başına
geldikten sonra bu konuda (Susurluk) yeni bir araştırma başlattım. Başbakanlık Teftiş Kurulu’ndan
bu konuda neler yapılabileceğine ilişkin bir rapor istedim. Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş bizzat
kendisi bu çalışmayı yürüttü. Bir gün bana MİT’ten gerekli bilgileri alamadığını ifade etti. Kendisiyle
beraber MİT’e gittik. MİT Müsteşarı Sönmez Köksal’la bir toplantı yaptık. Orada gayet iyi hatırlıyorum, MİT müsteşarı, bu olayın çok fazla üstüne gitmenin doğru olmadığını bize ifade etti.’339
Başbakan’ın kendisine bağlı bir memur olan MİT Müsteşarı’nın telkinine bağlı kalmasını millet
iradesini temsil edenlerin Susurluk Skandalı gibi karanlık odaklara uzanan bir olayı çözme konusundaki isteksizliklerinin delili niteliğinde olduğunu düşünen Komisyon şu değerlendirmede bulunuyor:
Türkiye’nin tek bir ulusal istihbarat örgütü vardır o da MİT’tir. Kaos ve istikrarsızlaştırma operasyonlarının maşası olan çeteleri deşifre etmek, gerçek yüzlerini millete göstermek Millî İstihbarat Teşkilatı’nın temel görevleri arasındadır. ‘Millî’ bir istihbarat biriminin asli vazifesi, karanlıkları aydınlığa
çıkarmak ve ülke insanının huzur ve güven içinde yaşamasına katkıda bulunmaktır. MİT, Türkiye’nin
dış istihbaratının yanında iç istihbaratından da sorumludur, bu sorumluluğun bir gereği olarak MİT’in
aydınlatmak zorunda olduğu belli başlı olaylar şunlardır:
6-7 Eylül 1955 Olayları; 27 Kasım 1970 Kültür Sarayı yangını; 5 Mart 1972 Marmara Yolcu
Gemisi yangını; 28 Haziran 1972 Eminönü Araba Vapuru’nun batırılması; 1 Mayıs 1977 Taksim
Katliamı; 17 Nisan 1978 Hamit Fendoğlu suikastı; 19-26 Aralık 1978 Maraş Katliamı; Mayıs - Temmuz
1980 Çorum Olayları; 18 Haziran 1988 Turgut Özal’a suikast girişimi; 31 Ocak 1990 Muammer Aksoy
suikastı; 7 Mart 1990 Çetin Emeç suikastı; 4 Eylül 1990 Turan Dursun suikastı; 6 Ekim 1990 Bahriye
Üçok suikastı; 30 Ocak 1991 Emekli Korgeneral Hulusi Sayın suikastı; 23 Mayıs 1991 Adana Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Temel Cingöz suikastı; 7 Temmuz 1991 HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat
Aydın suikastı; 29 Temmuz 1992 Emekli Oramiral Kemal Kayacan suikastı; 20 Eylül 1992 Musa Anter
suikastı; 24 Ocak 1993 Uğur Mumcu suikastı; 17 Şubat 1993 Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’in
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şüpheli ölümü; 4 Eylül 1993 DEP milletvekili Mehmet Sincar suikastı; 22 Ekim 1993 Tuğgeneral Bahtiyar Aydın suikastı; 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak Olayı; 4 Kasım 1993 Emekli Binbaşı Ahmet Cem
Ersever suikastı; 3 Şubat 1994 Tunceli Jandarma Alay Komutanı Kazım Çillioğlu cinayeti; 1994 Bolu
Düzce Sapanca üçgeninde işlenen Kürt işadamları suikastları; 12 Mart 1995 Gazi Mahallesi Olayları;
12 Ağustos 1995 Mardin Jandarma Alay Komutanı Rıdvan Özden suikastı; 9 Ocak 1996 Özdemir Sabancı suikastı; 24 Ekim 1999 Ahmet Taner Kışlalı suikastı; 18 Aralık 2002 Necip Hablemitoğlu suikastı;
19 Ocak 2007 Hrant Dink suikastı; 18 Nisan 2007 Zirve Yayınevi Katliamı.
Türkiye’de ‘istihbarat birimi’ enflasyonu vardır. Bu istihbarat dağınıklığının, şişkinliğinin ve görev
örtüşmelerinin temel sebebi, yasal bir boşluk veya yasal yetersizlikler değildir; tek cümleyle “Silahlı
Kuvvetlerin fiili durumdan kendisine vazife çıkarmasıdır.” Batı Çalışma Grubu ve EMASYA örneklerinde; Jandarma’ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını fişleme yetkisi, ‘Jandarma Teşkilat, Görev ve
Yetkileri Kanunu’nda ve diğer kanunlarda verilmemişken, Jandarma Genel Komutanlığı bu alanda
istihbarat faaliyetlerinde bulunmuştur.340
Komisyon, daha sonraki dönemde AK Parti hükümetinin sonlandırdığı EMASYA Protokolü’nü
de darbe anlayışının gelişmesine katkı sağladığı görüşünde. Raporun ilgili bölümünde şunlara yer
veriliyor: Türkiye’deki askeri otoritenin devlet içindeki özerk alanının zemini iki katmanlıdır. İlki yasalar katmanıdır. Sivilleşme süreci bu birinci katmanı bir ölçüde kırmıştır. İkincisi, özellikle 28 Şubat
döneminde tahkim edilmiş olan yönetmelik ve protokoller katmanıdır. Sivilleşme süreci bu ikinci
kademeye hemen hiç ulaşmamıştır. Denebilir ki bugün askeri vesayet rejiminin değişmeyen unsurlarının en önemlileri, millî güvenlik düzenine 28 Şubat’ta dâhil olan girdilerdir. 28 Şubat’ın bu açıdan
kalıcı etkisi 2000’li yıllarda fark edilmiştir. Bu etkinin, daha doğrusu devletin iç işleyişinin, mülki,
istihbari ve asayiş alanının görece askerileştirilmesinin kökeninde EMASYA Protokolü yatar. Bu protokole göre, illerdeki askeri otorite, valilerden izin almadan da (daha sonra bilgi vermek ve izin prosedürünü yerine getirmek koşuluyla) acil durumlarda asayiş olaylarına müdahale edebilmektedir.
Bu çerçevede her ilde askeri garnizonda düzenli faaliyet gösterecek, yani kurumlaşacak bir güvenlik
birimi kurulmuştur. Bu birim askeri ve sivil istihbarat ve operasyon planlamasının, tehdit ve tehlike
değerlendirmelerinin merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Şu açıktır: Her ilde askeri bir birim içinde oluşturulan ‘Asayiş Güvenlik Merkezleri’ sivil emniyeti ve mülki amiri istihbarat, değerlendirme
ve planlama açısından askere bağımlı kılmıştır. Tüm toplumsal ve istihbari bilgiler askerin elinde birikmekte, fişleme doğal bir işlem haline gelmektedir. MİT, emniyet istihbaratı açısından bir anlamda
iller düzeyinde bu askeri birimlerin bağımlı değişkeni haline gelmiştir. Bu durum yaygın, tehlikeli ve
‘sıradan’ bir askerileşme sürecine işaret etmektedir. En önemli noktalardan birisi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İç Güvenlik Doktrini’ni bu protokole göre yapılandırmış olmasıdır. Tedbir alma gerekçesiyle askeri merkezli fişleme, istihbarat ve operasyonlar böyle yaygınlaşmıştır. 28 Şubat sürecinin
ardından yaklaşık 6 milyon kişinin fişlenmesine neden olan bu protokol 2010 yılında kaldırılmıştır.
Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu’na göre de, EMASYA faaliyetleri kapsamında
komutanlıklar, Türkiye’de 11 milyon insanı fişlemiştir. Bu fişler de halen Millî İstihbarat Teşkilatı’nda
tutulmaktadır.341
2012 yılında kurulan Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun bu konuyla ilgili tespitleri hep aynı ortak noktayı işaret ediyor: MİT de, askeri istihbarat içindeki birçok yapılanma da bazen
doğrudan NATO direktifleriyle, bazen de aynı kurumun yönlendirmeleriyle oluşturulmuştur. Amaç,
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rak bütünlüğünü zaafa uğratmış, güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaşmış.. Bunların hiçbiri NATO’nun da, onu kendi güvenliği ve çıkarı için kullananlarında hiçbir zaman umurlarında olmamıştır.
Araştırma Komisyonu Raporu’nun sonuç bölümünde şu değerlendirmeler yer alıyor: Türkiye’de
Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana atanmışlar ile seçilmişler arasında var olan ve zaman zaman
gün yüzüne çıkan çekişmenin adı: Devlet-Hükümet kamplaşmasıdır. Bunun arkaplanında, Türkiye’de
kendisini devletin gerçek sahibi olarak gören bazı bürokratların, toplumun içinden çıkan seçilmişlere
yönelik derin güvensizlikleri yatmaktadır. Bu hastalıklı düşünceye göre, Türkiye’de seçilmişler, bir
başka deyişle siyasiler, nihai tahlilde kendi menfaatlerini millî menfaatlerin üzerinde gören, güvenilmez kişilerden oluşmaktadır. Bu nedenle siyasilerin, devlet tarafından her zaman ve her şart altında
gözetlenmesi zaruridir. Bu anlayış, 1982 Anayasası’nda vücut bulan kuşkucu, kendisinden başka kimseye güvenmeyen aynı zamanda statükocu bürokratik vesayetin de temel dayanağıdır.
Türkiye’de meydana gelen darbeler görünürde bazen sağa, bazen sola, kimi zaman hem sola
hem sağa bazen de dindarlara karşı yapılmıştır. Darbeler gerekçelendirilirken bu tür ideolojik argümanlar kullanılmış olmakla ve değişik dönemlerdeki askeri müdahalelerde, bazı kesimler diğerlerinden daha fazla diyet ödemekle birlikte aslında fatura tüm toplum tarafından ödenmiştir. Dünya ve
Türkiye örneklerinin öğrettiği; darbelerin tüm halka karşı yapılmış olduğu, darbe süreçlerinin hak ve
hukuk kavramlarının askıya alındığı talihsiz dönemler olduğudur. Toplumun tüm kesimleri ve bunların siyasi temsilcilerinin her çeşit darbe, muhtıra ve demokrasiye müdahale süreçlerine karşı ortak
tepki göstermesini sağlayacak, demokratik bilinç düzeyini yükseltecek bir eğitim sistemine ihtiyaç
vardır. Hiçbir kesim diğerinin acılarına kayıtsız kalmamalıdır. Yalnızca mağdur olunduktan sonra evrensel haklar hatırlanmamalıdır. Herkesin asgari bir ilkesel duruş göstermesi ve empati kurması insanlığın ve vicdanın bir gereğidir.
Askeri müdahaleler Türkiye’nin yakın tarihinin karanlıkta kalmış dönemleridir. Sözde millet ve
milletin huzuru bahanesiyle yapılanlar; yüz binlerce insanın sorgusuz sualsiz cezaevlerine ve kışlalara kapatıldığı, işkencelerin yapıldığı, geleceklerin çalındığı, idamların yaşandığı karanlık dönemler
olarak anılacaktır. Darbeler; sözde toplumsal huzuru tesis etmeye gelenlerin Edirne’den Ardahan’a
tüm ülkeyi açık hava hapishanesine dönüştürdüğü, konuşmanın yasak olduğu, kitlelerin dilsizleştirildiği, susturulduğu, hatta kitapların suç sayıldığı, yakıldığı, korku imparatorluğunun inşa zamanlarıdır. Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar ile Demokrasiyi İşlevsiz
Kılan Diğer Bütün Girişim ve Süreçlerin Tüm Boyutları ile Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan’ komisyonumuz Meclis’te grubu bulunan tüm partilerin ortak girişimi
ve uzlaşması ile teşekkül etmiş ve faaliyetlerini sürdürmüştür. Cumhuriyet tarihinde bir ilki başaran
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu adımla ülkedeki demokrasinin ve toplumsal barışın tesisinde önemli
bir kazanım sağlamıştır. Bu Komisyonun varlığı aynı zamanda, siyasi kültürün demokratik olgunluğunun da tescili niteliğindedir. Türkiye bugün, dünle mukayese edilmeyecek bir noktadadır. Bundan
sonrası demokrasi kültürünün, çoğulculuğun, hoşgörünün ve farklılıklara saygının yaygınlaştırılması
ve silahlı bürokrasi ile işbirliği içine giren sivillerin bu tepeden inmeci anlayıştan bir sonuç alamayacaklarına inandırılmasıdır, ikna edilmesidir. Dünün darbe işbirlikçilerinin ve heveslilerinin, tümünün
olmasa da, nedamet ifade edici açıklamaları Türkiye’nin yarınları için umut ışığıdır.342
Önerge metinleri: 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra Meclis’te grubu bulunan partiler
ayrı ayrı önergeler vererek konunun araştırılmasını istediler. AK Parti adına verilen araştırma önergesinde AK Parti Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Mustafa Elitaş, Mehmet Naci Bostancı, İlknur
İnceöz, Bülent Turan ve Mehmet Muş’un imzaları bulunuyor. Önergede ‘ülkemize, milletimize, millî
iradeye, ortak değerlerimize ve demokrasimize karşı TSK içindeki çeşitli kademelerdeki hücrelerin
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kendilerine ülkenin ve milletin korunması için emanet edilmiş silahlar marifetiyle gerçekleştirdiği
organize, planlı ve silahlı terörist darbe girişiminin nedenleri ile bu sürecin bir daha yaşanmaması
için alınması gereken tedbirlerin araştırılması’ isteniyor.
AK Parti adına verilen önergenin gerekçesinde şunlar vardı:
“15 Temmuz 2016 gecesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içine yerleşmiş bir terörist grup organize,
kapsamlı bir darbe girişiminde bulunmuştur. Her terör yöntemini kullanan kesim gibi halk nezdinde
bir karşılığı olmayan, bu yüzden iradesini ülkeye egemen kılmak için şiddet yöntemlerini devreye
sokmak isteyen bu terörist grup hepimizin yakından takip ettiği şu türden bir planı yürürlüğe koymuştur: Başta sayın Cumhurbaşkanımıza karşı suikast, korku ve panik yaratmak amaçlı yol kesmeler,
ulaşıma ve iletişime mani olma çabaları, direnmeye kalkacak sivil kesimlere karşı saldırılar, psikolojik
etki yaratmaya dönük olarak Meclis’i, millet iradesinin tecelligâhını uçakla ve helikopterle bombalama ve ateş altına alma, devleti temsil eden ve terörist saldırıya karşı duracak stratejik güvenlik
birimlerine karşı da silahlı, stratejik donanımlı girişimler...
‘Eldeki mevcut veriler, bir süredir Milli Güvenlik belgelerinde ve hukuk zemininde ‘paralel devlet
yapılanması terör örgütü’ olarak vurgulanan ve çeşitli tedbirler alınan yapının Türk Silahlı Kuvvetleri
içinde organize olmuş çete elemanlarının bu darbe girişimini gerçekleştirdiği istikametindedir. Elbette hukuki ve adli çalışmalar bu konudaki bilgileri sahihliğe kavuşturacak, olaya ilişkin daha kapsamlı
bir değerlendirmeyi ortaya koyacaktır.
‘Bu darbe girişimi 1960, 1971, 1980, 1997, 2007 yıllarında yaşanan kimi sonuca ulaşmış darbe
ve girişimlerden çok daha farklı bir karaktere sahiptir. Burada karşı karşıya olduğumuz yapı, yaklaşık
elli yıllık bir süre içinde devletin çeşitli birimlerine sızan, taraftarlarının önünü açmak için her türlü
gayrimeşru yöntemi kullanan, örgütlenmesi itibariyle olağanüstü bir gizliliğe sahip, zayıflığını telafi
için en stratejik yerleri hedefine alan bir niteliğe sahiptir. İdeolojik örgütlenmesi ise sosyo-ekonomik temelli, çıkar esaslı ancak hemen bunların yanında halkımızın İslami değerlerini istismar ederek
bir sempati halesi doğurmaya çalışırlarken taraftarları için de batıni, transdantal ögelerle süslenmiş
ruhani bir vecd anlatısı ihmal edilmemiş, böylelikle taraftarlarını her iki dünyaya ilişkin normlarla
kuşatmış bir karakter üzerine kurmuştur.
‘Bu, Türk Silahlı Kuvvetler’i içine yuvalanmış PDY kliği, 15 Temmuz gecesi darbe girişimini üç ana
esas üzerine kurmuş gözükmektedir.
‘1) Sayın Cumhurbaşkanımızı denetimleri altına alarak kendileri için tehdit olabilecek sivil direnişi engellemek.
‘2) Medya organlarını kontrol ederek kudret sahibi olduğu izlenimini vermek.
‘3) Meclis ve stratejik devlet kurumlarına saldırıp ele geçirerek psikolojik yıkım yaratmak ve
kendi iradesini bunun üzerine tesis etmek.
‘Hemen ifade etmeliyiz ki bu darbeci kliğin bütün planları akamete uğramış ve gecenin sabahında önemli ölçüde teslim alınmışlardır. Ancak, terör örgütü milletin mukavemetine rağmen geride
yüzlerce şehit ve binlerce yaralı bırakmış, devletin en önemli kurumlarının binalarına bombalarla
ağır hasar vermiştir.
‘Bu neticenin sağlanmasında Sayın Cumhurbaşkanı’mızın kendisine yönelik girişimi bertaraf
ederek medya üzerinden milletimizi sivil direnişe çağırması, Sayın Başbakanımızın darbe girişimini
afişe ederek milletimizi direnmek için sokaklara çağırması, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun darbeyi kesin bir dille reddeden ve demokrasiye sahip çıkan tavrı, HDP’nin darbe karşıtı
bildirisi, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin darbeyi reddeden demokrasiye sahip çıkan
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kararlı tavrı ve yine demokratik kurumların aynı istikametteki açıklamaları çok önemlidir. Keza, televizyon yayın kuruluşlarının ortak bir şekilde darbe karşıtı bir tavırla yayınlarını sürdürmesi ve demokrasiye, halka, millet iradesine sahip çıkan bir yayın akışı planını kararlılıkla sürdürmeleri darbe
tehdidinin ortadan kaldırılmasında önemli rol oynamıştır.
‘Şüphesiz, bu darbenin başarısızlığa uğramasında en büyük pay aziz ve kahraman milletimize
aittir. ‘Tüm partilerden vatandaşlarımız darbe girişimini haber alır almaz sokaklara, meydanlara çıkmışlar, darbecilerin tanklarını çıplak elleriyle teslim almışlar, TRT’deki darbeci kliğin egemenliğine
son vermişlerdir. Milletimiz, bu kararlı tavırla kendi iradesine sahip çıkmış, düşmana karşı kullanılmak için alın teriyle satın alınan silahları kendisine yönelten bu alçaklığa geçit vermemiştir.
‘Meclisimizin demokrasiye, millet iradesine ve onun temsilcisi olan kendisine yönelik bu darbe girişimini araştırması, baştan sona sürecin nasıl işlediği, kimlerin ne tür roller üstlendikleri, bu
yapılanmanın nasıl organize olduğu vb. konularda bir komisyon kurarak konuyu bütün boyutlarıyla
değerlendirmesi önemlidir. Devlet içinde yapılanmış bu tür illegal yapılarla etkin mücadele ile ilgili
alınması gereken her türlü etkili, hukuki ve idari tedbirlerin araştırılması için AK PARTİ Grubu olarak
yukarıdaki gerekçeler ışığında araştırma önergemizi yüce Meclisimize sunmaktayız.343
Aynı şekilde diğer partilerin verdiği önergelerle de konunun Meclis tarafından araştırılması istenmiştir. CHP adına verilen önergeyi, CHP grubu adına Grup Başkan Vekilleri Levent Gök, Engin
Altay ve Özgür Özel imzalarken, HDP grubu adına verilen önergeyi de Grup Başkan Vekilleri Çağlar
Demirel ve İdris Baluken imzalamışlardır.
MHP grubu adına önergeyi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay vermiştir. Akçay’ın verdiği önergenin
gerekçesinde şunlar bulunuyordu:
‘15 Temmuz 2016 akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri içinden bir grubun darbe yapmak ve yönetimi
ele geçirmek amacıyla yaptığı kalkışmayla Türkiye Cumhuriyeti, olağanüstü ve gayrimeşru bir durumla karşı karşıya bırakılmıştır.
‘Demokrasi ve hukuk dışı bir yaklaşımla yakın tarihimizde Türk milletine büyük acılara ve derin izlere sebep olan askerî darbelerin bir yenisine daha girişilmiş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin
en karanlık gecelerinden birisi yaşanmıştır. 15 Temmuz kalkışmasında Genelkurmay Karargâhı işgal
edilmiş; emniyet binaları, devlet televizyonu, özel kanallar, istihbarat kuruluşları, yollar, köprüler,
havalimanları, askerî üs ve bölgeler ablukaya alınmış ve saldırıya uğramış; tanklar sokaklara çıkmış ve
Gazi Meclis’imiz 7 kez bombalanmış ve kurşunlanmıştır. Kalkışmaya karşı sokaklarda tepkisini göstermek isteyen vatandaşlarımız darbeciler tarafından açılan ateşlerle hedef alınmıştır. 15 Temmuz’u 16
Temmuz’a bağlayan gece 208 vatan evladı şehit olmuş, 1.491 vatandaşımız yaralanmıştır.
‘Bu kalkışma, yalnızca seçilmiş hükûmet veya milletvekillerini değil, Türk milletinin tamamını,
millî iradeyi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün kurumlarını hedef almıştır. Bu darbe girişimiyle Türk
milletinin birlik ve kardeşliği hedef alınarak ülkemiz bir kaos ortamına sokulmak istenmiştir. ‘15 Temmuz girişimi demokrasiyi askıya alma, millî iradeyi yok sayma teşebbüsüdür.
‘Bu girişim sadece siyasi iktidara, herhangi bir görüşe, siyasi partiye veya politikaya karşı değil,
topyekûn millet iradesine karşıdır. Dolayısıyla, TBMM’deki siyasi partiler, millet iradesinin temsilcisi
olarak bu kalkışma girişimine yekvücut karşı durmuştur.
‘15 Temmuz darbe girişimi, aynı zamanda Türk Devleti’nin maddi ve manevi varlığına yönelmiş
bir saldırıdır. Darbe girişiminin olası sonucu Türk Devleti’nin otoritesinin sarsılması olabilecek ve
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zorlu bir coğrafyada olan Türkiye Cumhuriyeti içeride ve dışarıda çok olumsuz etkileri olabilecek
durumlarla karşılaşabilecekti.
‘15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamu yönetiminde yaşanan gelişmeler, darbe girişiminin
kamu yönetimine dair gelişmelerin de yakından takip edilmesi gerektiğini göstermiştir. Kalkışma
sonrasındaki iki günde 103 general ve amiral, 30 vali, 2 Anayasa Mahkemesi üyesi, 140 Yargıtay üyesi, 48 Danıştay üyesi, 2.745 hâkim ve savcı, 7.899 polis, 614 jandarma, 47 kaymakam ve çok sayıda
askerî personel gözaltına alınmıştır.
‘Darbe girişimi sonrasında bu denli çok sayıda kamu personelinin gözaltına alınması 15 Temmuz darbe girişiminin dün-bugün-yarın perspektifiyle araştırılması gerektiğini zorunlu kılmaktadır.
Özellikle darbe girişiminde bulunan askerî personelin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kurulan Ergenekon
ve Balyoz davaları gibi kumpaslarla tasfiye edilen subay ve astsubaylardan boşalan kadrolara yükseltilen askerî personelin darbe girişiminde yer alması önemle incelenmesi gere- ken bir durumdur.
Sonuç olarak, Türk demokrasisi yeni bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalırken Türk milleti iradesine sahip çıkmış, demokrasi dışı tavır ve arayışlara engel olmuştur.
‘Türk milletinin ortak geleceği hukuk ve demokrasidir. TBMM; demokrasiye, parlamenter sisteme, Anayasal sisteme bağlı olarak darbe ve darbeciliği Türk siyasetinin lügatından silmelidir. Bu
çerçevede başta darbeciler olmak üzere bu kişilerin darbe yapma güç ve iradesini elde etmelerine
vesile olan unsurlarla amasız fakatsız, lakinsiz mücadele edilmesi gerekmektedir. TBMM’nin siyasi
görüş farklılıklarını bertaraf ederek 15 Temmuz darbe girişiminin bütün süreçlerini Meclis araştırma komisyonu vasıtasıyla sebep ve sonuçlarıyla araştırması gerekmektedir. Bu araştırma TBMM’nin
Türk siyasetine karşı tarih ve hukuk önündeki bir görevidir.”344
26’ncı Yasama Dönemi’nde, “Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi” amacıyla verilen önergeler birleştirilerek, 26 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilmesiyle “Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ/PDY) 15
Temmuz 2016 tarihli darbe girişimiyle bu terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla” Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu. Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin bu konudaki 1117 sayılı Kararı 02 Ağustos 2016 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlandı. Söz konusu kararda; Meclis Araştırması Komisyonu’nun 15 üyeden oluşmasına, Komisyon’un çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü, kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3
ay olmasına ve gerektiğinde çalışmalarını Ankara dışında da yapabileceği hususlarına yer veriliyordu.
TBMM Genel Kurulu’nda FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi ve faaliyetlerini araştırması için
bir komisyon kuruldu. Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nu şu üyelerden oluştu:
AK PARTİ: Burdur Milletvekili Reşat Petek, Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, İstanbul milletvekili Belma Satır,
İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Bursa milletvekili Zekeriya Birkan.
CHP: İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul Milletvekili
Sezgin Tanrıkulu, İzmir Milletvekili Aytun Çıray.
HDP: Mardin Milletvekili Mithat Sancar.
MHP: Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan.
344 MHP Meclis Araştırma Önergesi
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Araştırma komisyonu, ilk olarak 13 Ekim 2016 tarihli toplantısında AK Parti Denizli Milletvekili
Şahin Tin, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkan Yrd. Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi-Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Mustafa Öztürk ve Jandarma E. Kurmay Albay Mustafa Önsel’i dinledi.
Komisyon,18 Ekim 2016 tarihli toplantıda;
Genelkurmay 2. Başkanı Org. Ümit Dündar, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ü dinledi.
19 Ekim 2016 tarihli toplantısında;
Genelkurmay eski Başkanı H. Özkök, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. N. Tarhan, Gazeteci-Yazar Yavuz Selim Demirağ ve Din İşleri Yüksek Kurulu Prof. Dr. Başkanı Ekrem Keleş dinlendi.
20 Ekim 2016 tarihli toplantıda;
Eski bakanlardan Mehmet Ağar ve Gazeteci Fehmi Koru ile Tunceli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yavuz Çobanoğlu dinlendi.
25 Ekim 2016 tarihli toplantıda:
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Gazeteci Nedim Şener dinlendi. 26
Ekim 2016 tarihli toplantıda;
Gazeteci Hüseyin Gülerce, Genelkurmay eski Başkanı Işık Koşaner ve Emniyet eski Genel Müdür
Yardımcısı Emin Arslan dinlendi.
01 Kasım 2016 tarihli toplantıda;
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan dinlendi. 02 Kasım
2016 tarihli toplantıda;
Merkez Valisi Mehmet Kılıçlar, Jandarma eski Genel Komutanı Galip Mendi ve Ankara İl Em- niyet Müdürü Mahmut Karaaslan dinlendi.
03 Kasım 2016 tarihli toplantıda;
Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül ve Genelkurmay eski Başkanı İ. Başbuğ dinlendi. 08
Kasım 2016 tarihli toplantı;
Merkez Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz ve iş adamı Galip Öztürk dinlendi. 09 Kasım 2016 tarihli
toplantı;
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korg. Arif Çetin, Ankara eski Emniyet Müdürü Cevdet
Saral ve MİT eski Müsteşarı Emre Taner dinlendi.
16 Kasım 2016 tarihli toplantıda;
Muhabir Hande Fırat ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu dinlendi. 17 Kasım 2016 tarihli
toplantıda;
Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu ve Bursa Jandarma Bölge eski Komutanı emekli Tüm
general Seyfullah Saldık dinlendi.

440

Batının  keskin kılıcı: Doğudan gelen sözde molla

23 Kasım 2016 tarihli toplantıda;
Gazi Albay Davut Ala, Gazi Albay Mahmut Pınarbaşı, Sivil Gazilerden Rıfat-Mine Özer, Metin
Doğan, Enes Topçu ve Çengelköy Muhtarı, Sivil Gazi Can Cumurcu dinlendi.
24 Kasım 2016 tarihli toplantıda;
Jandarma İstihbarat eski Başkanı emekli Tümgeneral İbrahim Aydın dinlendi. 01 Aralık 2016
tarihli toplantıda;
İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Necati Çevik dinlendi.
08 Aralık 2016 tarihli toplantıda;
Dr. Hasan Polat ve Adana İl Emniyet Müdürü Osman Ak dinlendi. 15 Aralık 2016 tarihli toplantıda ise;
Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı ve Kahraman Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
dinlendi.
Oraya da mı sızdılar?: TBMM’de yaşanan bir gelişme FETÖ tehlikesinin boyutlarını göstermesi
bakımından oldukça kayda değer bir olay. Meclis, darbeyi araştırmak için komisyon kurdu. Bu komisyon aylarca çalışma yaptı. Çok sayıda önemli ismi dinledi. Fakat sonradan ortaya çıktı ki, darbeciler
bu komisyonun içinde de yerlerini almışlar. Temmuz ayından çalışmaya başlayan komisyonda kasım
ayında ilginç bir gelişme oldu. Ayın sonlarına doğru yayınlanan bir kararnamede ihraç edilenlerin
içinde dikkat çeken bir isim vardı: Ali Temizer!
Ali Temizer, komisyona Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından görevlendirilmiş bir isimdi. Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen Temizer 4 ay bu çok önemli komisyonda görev
yaptı ve komisyonun elindeki bütün bilgi ve belgelere rahatlıkla ulaştı. MHP‘li komisyon üyesi Mehmet Erdoğan, komisyonda Ali Temizer için “Buraya görevlendirilmesini kim teklif etti. Başkan bunu
açıklasın.” diyor; Başkan Reşat Petek ise “Kendi kurumunca görevlendirildi. Bizim talebimiz değildi.
Değiştirmemiz gerekiyor. Açığa alındığını sonradan duyduk.” cevabını veriyordu.
Kanlı girişimi araştırmak için kurulan komisyonda ifade veren isimlerden biri de Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz. Akgündüz sonra, “15 Temmuz Darbe Girişimini
Araştırma Komisyonu’nda Gezi’nin birinci darbe olduğunu ifade ettiğimize bile tahammül edemeyen
darbeciler var. Adamlar darbe komisyonunda bile darbe yapıyorlar. Gezi, 31 Mart’ın tekrarı ve bir
darbe girişimidir.” açıklamasında bulunuyor.
Yeni Akit gazetesinin Ankara Temsilciliği’ni ziyaret eden Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, 15 Temmuz
Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Gazetenin aktardıklarına göre, Akgündüz’ün Gezi’yi gündeme taşıması komisyonda rahatsızlığa yol açmış.
Akgündüz diyorki, “TR 705 CİA’ kodlu CİA ajanı olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hakaretlerine uğradım. Davet edildiğim komisyonda, Gezi kalkışmasının birinci, 15 Temmuz’un ise ikinci darbe olduğunu söyledim. Bu sözümden CHP’li Sezgin Tanrıkulu rahatsız oldu. Ama
onun rahatsız olması hakikati değiştirmez.”
Gazeteye yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’ndaki konuşmaların kayda alınarak yazılı olarak Türk tarihine geçmesinin önemli bir netice olduğunu belirten
Prof. Akgündüz, “İzlenimlerim sonrasında komisyondan çıkacak neticeden ümit ve korku arasında
bir endişe taşıyorum. Komisyonda maalesef muhalefet partilerinin tutumları baskın vaziyette. Ko-
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misyonda, ısrarla FETÖ denilen mikrobun bütün dini cemaatlerde bulunduğunu ispatlama gayreti
olduğunu müşahede ettim. FETÖ üzerinden bütün İslami cemaatlerin yıpratılmak istendiğini hem
komisyonda hem de bazı kesimlerde görüyorum.” değerlendirmesinde bulunuyor. Akgündüz, FETÖ’yü anlamak için ilk önce ‘Risale-i Nur hareketi’nin tarihçesini bilmenin şart olduğunu belirterek, ‘Çünkü Fetullah Gülen denilen hain, Risale-i Nur’u kullanarak bugünlere geldi. Risale-i Nur’u
anlamadan, ‘Risale-i Nur hareketi’ni bilmeden Fetullahçı Terör Örgütü’nü tam manasıyla anlamak
mümkün değildir. Bu bakımdan komisyonun bence Hüsnü Bayramoğlu ve Avukat Gültekin Sarıgül’ü
de dinlemelidir” diyor.
Prof. Dr. Akgündüz, Gezi kalkışmasını 31 Mart’ın tekrarı olarak değerlendiriyor ve ‘Gezi’nin amacı Cumhurbaşkanı’mız Tayyip Erdoğan’ı bertaraf edip aynen Mısır’daki gibi Türkiye‘yi yeni cumhurbaşkanı ve başbakan ile tanıştırma olayıdır. Evet, Gezi kalkışması birinci darbe, 15 Temmuz ise ikinci
darbe girişimidir. Gezi kalkışmasıyla, Türkiye Mısır gibi yapılmak istendi’ diyor.
Akgündüz Yeni Akit gazetesine yaptığı açıklamalarda önemli bir konunun da altını çiziyor. Akgündüz Hoca, CHP’lilerin Gezi kalkışmasını aylar önceden bildiklerini iddia ediyor ve başından geçen bir olayı anlatıyor: “Gezi ayaklanması başlamadan aylar önce, 4 Nisan’da Gaziantep’te yaşayan
90 yaşındaki CHP’li bir iş adamına aramızdaki bir iş anlaşması karşılığı çek vermeye gitmiştim. Çeki
verdiğim 90 yaşındaki CHP’li iş adamı bana, -Oğlum, Türkiye’de yeni yatırımın var mı? diye sordu.
Ben de 90 yaşındaki CHP’li iş adamına -evet yeni yatırımlarım var dedim. 90 yaşındaki CHP’li iş adamı, -Oğlum, 1 Haziran’dan sonra Türkiye’de sokak savaşları başlayacak ve bu nedenle sakın yatırım
yapma- dedi. CHP’li 90 yaşındaki iş adamının haziranda başlayacak olan Gezi kalkışmasından bakın
nasıl haberi varmış.” Akgündüz’ün darbe komisyonundaki ifadelerinden dolayı eski İçişleri ve Adalet
Bakanı Mehmet Ağar’a da eleştirileri var. Ağar’ın 15 Temmuz (FETÖ/ PDY) Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’ndaki -Sol örgütler zararsız sözünü sert bir dille eleştiren Prof. Dr. Ahmet Akgündüz,
“Ağar’ın komisyondaki konuşmaları beni şok etmiştir. Neymiş? Sol örgütler kan akıtmamışlar. Yahu,
Taksim olaylarını hiç hatırlamıyor mu? DHKP-C’nin cinayetlerini hiç görmemiş mi, hiç okumamış mı?
PKK’nin da sol ve dinsiz bir örgüt olduğunu Mehmet Ağar bilmiyor mu? Bu adam nasıl emniyet müdürü olmuş?’ diye soruyor.”345

Komisyonda ilk ifade: Mücadelem yeni değil
Darbe komisyonuna ilk konuşan isim AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin. Bu isim daha önceden duyulmuştu. Komisyon kaynaklarından alınan bilgiler ilk dinlenilecek kişinin Şahin Tin olduğuna
dairdi. Tin, komisyona gitmeden önce bir basın duyurusu yapmış, kendisinin de FETÖ mağduru olduğunu açıklamıştı. Tin, yaptığı yazılı açıklamada şunları söylüyordu: “Kamuoyunun da bildiği üzere
milletin vekili olarak mağdur sıfatıyla FETÖ/PDY ve elebaşı hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştum. Bu yönüyle de komisyona vereceğim bilgi ve belgelerin yürütülen incelemeye katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Çünkü bu milletin bir ferdi olarak 15 Temmuz
darbe girişiminin ben de bir mağduruyum.” Denizli’nin 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesinde hayati bir sorumluluğu yerine getirdiğini ifade eden Tin, açıklamasında ‘Ankara ve İstanbul’daki
darbecilere destek vermek için Çardak Havalimanı’na doğru yola çıkan askeri birlikler şahsımın, bu
davaya gönül vermiş arkadaşlarımızın “Gün bugündür.” çağrılarına kayıtsız kalmayan kahraman ve
cesur Denizli halkı tarafından engellenmiştir. Bu olaydan hareketle Denizli insanının kahramanlığının hainlerin emellerine ulaşmasının engellenmesi noktasında önemli bir dönüm noktası olduğu
aşikardır. Komisyona ilk davet edilen kişi olmamın vekili olmaktan onur duyduğum Denizli halkının o
karanlık geceyi aydınlatan duruşunun karşılığı olduğunu değerlendiriyorum.” ifadelerini kullanmıştı.
345 www.yeniakit.com.tr
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15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde, milletvekili olmadan önce partisinde iki dönem il başkanlığı yaptığını ve FETÖ’nün tüm Türkiye’de olduğu gibi
Denizli’de de gerek kamu, gerekse STK’lere nasıl bir sızma gayreti içinde olduğuna tanıklık ettiğini
söylüyor. Şahin Tin, bunlarla her zaman mücadele ettiklerini belirtiyor, bu yapının milletvekili olmasını engellemek için karalama ve iftira kampanyaları yürüttüğünü dile getiriyor.
Tin, bu yapıyla mücadeleyi önceki süreçlerde, düşmanca olmasa da rekabete dayalı şekilde her
zaman sürdürdüklerinin altını çiziyor. Kendisinin MÜSİAD Şube Başkanlığı yaptığı ve Sanayi Odasında görev aldığı dönemlerde bu manada ciddi hadiselerle karşı karşıya kaldıklarını anlatıyor. Yine AK
Parti içinde 15 yıldır siyaset yaptığını belirten Tin, “Milletvekilliği adaylıklarımda bu örgüt milletvekili
olmamam hususunda olumsuz kamuoyu algısı oluşturma gayretiyle elinden geleni yaptı. Partimizin
içine fitneler sokmaya çalıştılar. Amaçları, başarılı bir siyasi hareketi ya kendi güdümlerine almak, ya
da yok etmekti. O dönemlerde hiç kimse bunların art niyetli, bu kadar vatan, millet düşmanı olabileceğini düşünemiyordu. Ta ki 17 - 25 Aralık’ta yaşananlara kadar… Bu yaşananlar, bu hain yapının gizli
ve hain planlarını ve ‘haçlı’ zihniyetinin maşası olduklarını, siyonizmin ve emperyalizmin uşaklığını
yaptıklarını ortaya çıkardı.” şeklinde konuşuyor.
15 Temmuz gecesi Ankara’dan Denizli’ye saat 21.00 sularında döndüklerini anlatan Şahin Tin,
“Ankara’daki arkadaşlarımızdan uçakların alçak uçuş yaptıkları ve İstanbul köprülerinin asker tarafından kapatıldığı bilgileri gelmeye başladı. Hemen Milletvekili arkadaşlarımızla kurduğumuz WhatsApp grubundan neler oluyor diye sordum. Yaşanan bu haraketliliğin ciddi bir sıkıntı olduğunu düşündük. Hemen partimizin il binasına geçip teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla kriz masası kurduk. İl
Başkanımız şehir dışında olduğu için telefonla irtibat kurduk. Vatandaşlarımıza teşkilatlarımız vasıtası ile ulaşmak için gerekli iletişim çalışmalarına başladık. Burada sadece partililerimiz olarak değil,
bütün Denizli halkı ile beraber çalışmalara başladık. Başbakan’ımızın açıklamalarını dinledik. TSK
içerisinde ayrılıkçı bir grup askerin darbe girişimi içerisinde olduğunu teyit ettik. Hemen SMS yoluyla
tüm teşkilatlarımıza partimize gelmeleri yönünde çağrıda bulunduk. Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan‘ın televizyonlardan ‘Sokaklara inin’ çağrısı üzerine partimizde toplanan vatandaşlarımız,
Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe başkanlarımız ve il teşkilat mensuplarımızla beraber yeni adı
15 Temmuz Demokrasi Meydanı olan Delikliçınar Meydanı’na doğru yürüyüşe geçtik. Yürüyüş esnasında kalabalıklar önce binleri sonra on binleri buldu.” diyerek anlatıyor yaşadıklarını.
O gece yaşanan diyalog trafiğine ilişkin ayrıntıları da paylaşan Milletvekili Şahin Tin, şöyle devam ediyor: “Vali’mizle ilk temasımızda Tugayda herhangi bir hareketliliğin olmadığı söylendi. Daha
sonra yürüyüşe başladığımızda Jandarma Komutanımız Albay Cengiz Yıldız’ı aradım ve direkt olarak,
‘Siz darbecilerden yana mısınız yoksa milletin yanında mısınız?” diye sordum. Komutanım hiç tereddüt etmeden devletten ve milletten yana olduğunu belirtti. O söz bize büyük bir güç verdi. Çünkü Ankara ve İstanbul’dan ciddi haberler gelirken böyle bir beyan bizleri daha da cesaretlendirdi. O esnada
Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ile telefonlaştık. Onların mecliste olduğunu öğrendik. Denizli’de halkımızın dimdik ayakta durduğunu gerekli tüm çalışmaları arkadaşlarımızla beraber yürüttüğümüzü belirttik. Bu sırada Tugaydan tankların dışarıya çıkmak için hazırlık yaptıklarını öğrendik.
Hemen Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ve ekibi ile istişare yaparak belediyenin tüm
araçlarıyla tugayın etrafındaki yolları kapattık. Vali Bey’le telefonlaştığımızda ilk anlarda telefona
çıkan Tugay Komutanı’nın daha sonra telefona çıkmadığını öğrendik. Tugay Komutanı’nın darbeciler
tarafında yer aldığını gördük. Bu esnada 20 civarında askeri kamyonun Tugaydan çıkış yaparak şehir
dışına doğru hareket ettiği bilgisini aldık. Sayın Vali’mizle hemen iletişime geçtik. Valimiz komutanlar ile görüştüğünü bunların havaalanının güvenliğini sağlamak için gittiklerini söylediler. Bu kadar
büyük bir konvoyun böyle bir günde bu şekilde gitmesi bize çok normal gelmedi. Tugaydan ayrılan
konvoyda 580 civarı mavi bereli komandonun Çardak Havaalanı’na doğru hareket halinde olduğunu bildiğimiz için biz o bölgedeki Çardak, Bozkurt, Honaz ve Baklan ilçelerimizdeki belediyelerimiz
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ve teşkilatlarımızı o konvoyun durdurulması konusunda uyardık. Vatandaşlarımız hem özel araçları
ile hem de belediyelerimizin araçları ile konvoyun önünü kestiler. Konvoyun bir kısmı havaalanına
gir- miş bir kısmı da dışarıda durdurulmuştu. Sonra hemen havaalanının elektriğini kestirdik. Ayrıca
pistin üzerine gerek özel gerekse kamunun araçlarını koydurduk. Çünkü dört tane askeri uçak bu
askerleri almaya gelmişler, iniş yapamıyorlardı. Hedefleri bu askerleri Ankara ve İstanbul’a götürmek
ve kanlı darbe girişiminde daha fazla kanın akmasını sağlamaktı. Denizli’nin bu darbe girişiminde
yapmış olduğu en önemli katkı belki de bu hareketin engellenmesini sağlamak olmuştur. Orada milletimiz kahramanlık örneği göstererek cesareti ve iradesini ortaya koymuş, tehlikeyi durdurmuştur.’
Şahin Tin, partililerle birlikte darbeci askerleri durdurmak için Çardak Havaalanı’na gittiklerinde
yaşananları da şöyle anlattı: “Askerlerin başlarında yarbay vardı. Yarbay askerlere tatbikata gittiklerini belirtmiş. Yarbay yukarıdakilerle konuşurken ‘Benim başımı yaktın.’ diyordu. Ama oradaki erler
bizlerin çocukları ve bir şeyden haberleri yoktu. Erlerin silahlarında kurşun yok ama rütbelilerin silahlarının hepsi doluydu. Arkadaki araçlarda cephanelik vardı. Belki de İstanbul veya Ankara’ya vardıklarında askerlere isyanın olduğunu söyleyecekler ve vatandaşa ateş açtıracaklardı. Valimiz, jandarma komutanımız, emniyet müdürümüz, başsavcımız ve bizlerin yoğun ikna çalışmaları ile sabah
saat 10.00 civarında silahları bırakmaya ikna oldular.”
AK Parti Milletvekili Şahin Tin, 15 Temmuz akşamının kahramanının millet olduğunu belirterek, ifadesini şu sözlerle tamamlıyor: “O gece amacımız şafağı görmekti. Çünkü milletimiz ikinci bir
Kurtuluş Savaşı veriyordu. İçerideki maşalara ve dışarıdaki düşmanlara karşı kurtuluş mücadelesi
veriyorduk. Bu bir Türkiye’yi istila etme hareketiydi. FETÖ’nün yandaşları ve aktörleri Türkiye’yi kanlı
bir iç savaşa sürükleyecek, diğer ülkelerin istilasına veya DAEŞ, PKK gibi terör örgütlerinin sınırdan
içeri daha fazla girerek Suriye gibi bir iç savaşın hasıl olmasına vesile olacak bir duruma doğru bizi
sürükleyecekti. Allah’a şükrediyorum, uçurumun kenarından döndüğümüzü düşünüyorum. Burada
esas kahraman, Cumhurbaşkanı’mızın vatandaşlarımızı sokaklara ve havaalanlarına davet ettiğinde
gözünü kırpmadan ve bir dakika düşünmeden meydanlara inen milletimizdir. Kadını, genci, çocuğu
yaşlısı ile meydanlarda mermilere, tanklara, bombalara ve uçaklara karşı yumruklarıyla direnen vatandaşlarımızdır. Rabbim bir daha böyle bir darbe girişimini halkımıza, milletimize, ülkemize göstermesin. Hepimizin bu mücadeleyi kararlılıkla devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizin,
ekonomimizin, sosyal, demokrasi gibi her alanda daha da güçlenerek tüm dünyaya gerekli mesajı
vermesi gerektiğine inanıyorum. Anlattığım olayların detayına ilişkin bilgi ve belgeleri de bir dosya
halinde size takdim ediyorum.”346
TBMM 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, ön taslak raporunda FETÖ’nün
teşkilat şemasına yer veriyor. Şema daha önce MASAK raporlarında ortaya konulan şemanın birebir
aynısı. Komisyonun yer verdiği şemada da en tepede örgüt lideri Fetullah Gülen, ‘kâinat imamı’
olarak bulunurken, altında mahrem işleri yapan, ‘özel kalem’, Gülen’in yetiştirdiği kişilerden oluşan,
‘mollalar grubu’ ve örgüt içi teftiş yapan 16 kişiden oluşan ‘iştişare heyeti’ yer alıyor.
Ön taslak raporu dört ana bölümden oluşuyor. FETÖ’nün ortaya çıkışı ve gelişiminin anlatıldığı
birinci bölümde, örgütsel temellerin 1970’li yıllarda atıldığı, 1983-1980 Turgut Özal döneminde hız
kazanarak siyasete nüfuz ettiği anlatılıyor. 1990’lı yıllarda yurt dışına açılma ve şirketleşme döneminin yaşandığı, 2000’li yıllarda ise ‘Paralel Devlet Yapılanması’na dönüştüğü, 2010’lu yıllarda da gizli
amaçlarının açığa çıktığı vurgulanıyor.
Şemaya göre, Türkiye sorumlusu olan Türkiye imamı altında örgütün ‘legal yapılanma’, ‘illegal
yapılanma’ ve ‘illegal özel yapılanma’ olmak üzere üç grupta organize olduğu anlaşılıyor. Legal yapılanmalar; finans, medya, eğitim, STK ve sağlık kuruluşları olarak sıralanıyor. İllegal yapılanma baş346 http://www.izmirtime.com/gundem/tin-darbe-komisyonuna-tanik-olarak-ifade-verdi-h8167.html
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lığında; bölge, il, ilçe, semt ve mahalle sorumluları ile ‘ışık evleri’nin bulunduğu ‘yerleşim yerleri’,
bakanlıklar, yerel yönetimler, KİT ve üniversitelerdeki yapılanma, ayrıca ‘kamu kurumları’; hukuk
büroları, bilişim firmaları ve muhasebe bürolarının olduğu görülüyor. Örgütün Türkiye’deki illegal
özel yapılanması altında ise yargı, emniyet, TSK, MİT ve mülkiye alt kademeleri yer alıyor.
Gülen’in mensuplarını İsmailiye mezhebinin yedi katlı piramidal yapılanması gibi 7 tebaya ayırdığı belirtilen raporda, şu ifadeler kullanılıyor: “Örgüt, yedi tabakadan oluşan katı bir hiyerarşik kast
sistemine dayanmaktadır. Birinci kat, halk tabakası; ikinci kat, sadık tabaka; üçüncü kat, ideolojik
örgütlenme tabakası; dördüncü kat, teftiş kontrol tabakası; beşinci kat, organize eden ve yürüten
tabaka; altıncı kat, has tabaka; yedinci kat, kurmay tabaka. Bu tabakalar dışında bir de sempati besleyenlerden oluşan alt tabaka vardır. Bu yapının yedi katmanının en üstünde ‘Fetullah Hoca Arşı’ yer
almaktadır.”

Genelkurmay-MİT görüşme trafiği
Raporda, 15 Temmuz’da MİT ile Genelkurmay arasında soru işaretlerine yol açan görüşme trafiği de açıklığa kavuşturuluyor. MİT Müsteşarı’ndan önce yardımcısının Genelkurmay’a gittiği ifade
edilen raporda görüşmeler dakika dakika şöyle anlatılıyor:
14.45: Kara Havacılık Okul Komutanlığı’nda görevli bir pilot binbaşı MİT’e gelerek saat 03.00’te
üç adet helikopterin MİT Müsteşarı’nın evine saldıracağı ve Müsteşar’ın kaçırılacağına dair ihbarda
bulunuyor.
15.05: Kara Havacılık Okul Komutanlığı’nda görevli pilot binbaşının ilk sorgusu başlıyor. 16:03:
MİT Müsteşar Yardımcısı, Genelkurmay Başkanlığı‘na gidiyor.
16.30: MİT Müsteşarı, Genelkurmay Başkanlığı’na gidiyor. Genelkurmay 2. Başkanı’nı ihbar konusunda detaylı olarak bilgilendiriyor.
18.00: Genelkurmay karargâhında; MİT Müsteşarı ile toplantı yapılıyor, Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in katılımıyla verilen bilgi değerlendiriliyor ve alınması gereken tedbirler
belirleniyor.
18.30: Genelkurmay Başkanlığı, tüm birimlere talimat veriyor ve tüm ülke sahasının uçuşa kapatıldığı ve hiçbir askeri uçağın kaldırılmaması, kışlalardan hiçbir askeri aracın çıkmaması yönünde
emirler veriliyor.
19:20: Genelkurmay Başkanlığı’nın tüm ülke sahasının uçuşa kapatıldığı emri yayınlanıyor.
20.30: MİT Müsteşarı Genelkurmay Başkanlığı’ndan ayrılıyor.

Örgütte Yahudi ve Hristiyan da var
Raporda, örgüte üyelik için kesin bir kriter bulunmadığı, her inanç kesiminden üyeleri olduğu
vurgulanıyor. “Türk, Müslüman, Sünni, dini bütün, ibadet aşkıyla dolu, dindar insanlar olduğu gibi,
örgüt işine gelen ve kullanılması mümkün olan herkesi bünyesine katmaktadır. Alevi, ateist gibi yapıya uzak gibi duran gruplardan, Yahudi ve Hristiyan dinine inananlardan da paralel yapılanma içinde
yer alanlar bulunmaktadır.” ifadeleri raporun dikkat çeken bölümlerinden. Raporda, FETÖ/PDY’ye
üyelik için dindar olmak veya inançlı olmak şartı aramadığı da vurgulanırken “Müslüman olmak da
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gerekli değildir. Bu örgütün içinde her türlü suça bulaşmış kişiler olduğu gibi içki içen, zina eden,
kumarbaz, tefeci türünden işleri yapanlar da vardır.” deniliyor.
Komisyonun taslak raporunda, FETÖ’nün Türkiye başta olmak üzere yayıldığı ülkelerde perde
gerisinden devletleri yönetebilecek evrensel emperyal bir güç olmayı hedeflediği belirtilerek, “Örgütün nihai hedefi; kainatı yönetmektir.” deniliyor. Örgütün temel hedefinin devlet kurumlarını ele geçirip egemenliği perde arkasından gizlice kullanmak olduğu belirtilen taslak raporda, “Gülen’in devleti ele geçirme modeli Mussolini ve Hitler’den çok Humeyni’ye benzemektedir. Gülen, siyasi parti
olmadan, seçime girmeden, yetiştirdiği kamu görevlilerini kendine bağlayıp itaat ettirerek fedakarlık
kültürü altında seçilmişlik duygusuna dayanarak devleti teslim almayı ve dışardan alternatif hiyerarşi
üzerinden yönetmeyi amaçlamaktadır.” deniliyor. Rapor bu yaklaşımıyla, Mali Suçları Soruşturma
Kurulu’nun darbeden bir yıl önce Gülen hakkında hazırladığı raporu bütünüyle doğrulamış oluyor.347
Emre Taner: Fetullah Gülen’i dakika farkı ile kaçırdık
FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen yurtdışına gitmeden önce yakalanacakmış. Bu konuyu eski MİT
Müsteşarı Emre Taner açıklıyor. Meclis’te kurulan Darbe Komisyonu’nun dinlediği isimlerden biri de
Taner.
Emre Taner ‘Ümraniye’de kaldığı eve saat farkıyla girdik, dakika farkıyla girdik; yatağı sıcaktı
ama kendisi yoktu. Çünkü içeriden, polisten haber vermişlerdi’ dedi. Taner, Silahlı Kuvvetler’deki
FETÖ üyeleri hakkında MİT’in neden bilgi vermediği eleştirisi için “MİT Silahlı Kuvvetler bünyesinde
istihbarat yapamaz; MY 114-1(C) isimli bir talimat bunu durdurmuştur.” diyor.
FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nda dinlenen MİT eski Müsteşarı Emre Taner’in komisyondaki önemli açıklamaları, 11 Kasım 2016 tarihli Hürriyet gazetesinin haberine göre
tutanaklara şöyle yansıyor:
MİT’in o dönemde Gülen’e dönük yoğun baskısı ve faaliyeti vardı, hatta o dönemde ben İstanbul
bölge başkanıydım. Çok iyi hatırlıyorum, Ümraniye’de kaldığı eve saat farkıyla girdik, dakika farkıyla
girdik; yatağı sıcaktı ama kendisi yoktu çünkü içeriden haber vermişlerdi, polisten haber vermişlerdi.
Şimdi, böyle bir noktada artık başına gelecekleri hesap ettiği için Türkiye‘de kalmak istemedi. İstemedi ve gitti. Yani buna ister ‘Kaçma’ deyin ister ‘Gitme’ deyin, normal pasaportla çıktı gitti.
MY 114-1(C) İSİMLİ BİR TALİMAT BUNU DURDURMUŞTUR: 1992 yılından sonra MİT sivilleşme
sürecine girmiştir doğal ve doğru olarak. 1992’de böyle bir sivilleşme sürecine geçiş FETÖ ile ilgili
istihbarat zafiyetine neden olmuş algısı çıkıyor ortaya, böyle bir şey yoktur. O teşkilatta 44 yıl çalışan
biri olarak diyorum, bir istihbari zafiyet olmamıştır. Belki kaliteli bilgilerde zorluklar olmuştur ama
askerin ve sivilin yönetmesinden başka bir tarz farkından başka hiçbir istihbari gerileme olmamıştır
bize göre. Suçla arasına mesafe koyan ve bu suçu bir türlü yasalar çerçevesinde üstüne almayan bir
örgütün ete kemiğe büründürülüp “Şu albay, şu general, şu şudur.” diye bizim tarafımızdan seslendirilmesi mümkün değildir. Stratejik anlamda bilgi toplayan bir teşkilatız. Biz Fetullah Gülen‘in devlette
ciddi bir kadrolaşma içerisinde olacağını söylüyoruz, bundan sonrası ilgili kurum ve kuruluşların ve
onun altındaki diğer güvenlik kuvvetlerinin işidir. Yani biz hep birlikte nerede ne oluyor, ne bitiyor; o
noktaya bir daha temas etmek istiyorum: MİT Silahlı Kuvvetler bünyesinde istihbarat yapamaz; MY
114-1(C) isimli bir talimat bunu durdurmuştur.
ORTAK AKLIN DEVREYE GİRMESİ LAZIM: Şimdi, bugün için öyle bir noktaya gelindi ki “Hadi gelin, oturun, konuşalım.” diyecek noktada değilsiniz. Bir ortak akla ihtiyaç var. İnsanlar ölüyor. Şimdi
burada ölüler sadece şehitler olarak alınıyor. Değil. Dağda da ölenler var. Çok miktarda insan ölüyor,
347 http://www.milliyet.com.tr/iste-feto-nun-teskilat-semasi-gundem-2365779
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korkunç yaralar var şu anda. Her ölünün ailesinden 4 kişi ertesi gün dağa çıkıyor. Sayın İlker Paşam
bunu söyledi. Dağa çıkışları niye engelleyemiyorsunuz? Bu ölümler devam ettiği sürece dağa çıkışları
engelleyemezsiniz. Ailesinden 10-15 adam ölmüş, 20’si de dağda.
Çocuklarının adını bilmeyen insanlar var. Şimdi böyle olunca bir defa ortak bir aklın, siyaset aklının devreye girmesi lazım bu, HDP olabilirdi, o kadarını ifade etmek istiyorum.
ÇALIŞTIĞIM DÖNEMDE MİT’E FETÖ’NÜN SIZMASI SIFIRA YAKINDIR: Dikkat ederseniz ben kendi çalıştığım dönem itibarıyla sorumluluk hissediyorum. Ben çalıştığım dönemde MİT’e FETÖ’nün
sızması sıfıra yakındır. İsterseniz almazsınız, iyi incelerseniz almazsınız, ondan sonrasını bilemem,
ondan sonrasını daha sonraki yönetim cevaplayacaktır. Şimdi “70 kişi, 80 kişi MİT’ten FETÖ bağlantılı
diye ayrıldı.” denildiği zaman yani yadırgamamak mümkün değildir. Geçmiş döneme ait değildir,
belki 2, 3, 5 kişi olabilir, ona bir itirazımız yok ama son dönemde bu girmelerin daha rahat ve fazla
olduğuna dair bir izlenim vardır, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. MİT devlet kurumları içerisinde FETÖ
anlamında ve diğer yıkıcı örgütler anlamında en temiz kalmış örgüttür. Milli İstihbarat Teşkilatı bu
ülkenin namusudur, onun başındaki Müsteşar da o teşkilatın namusudur. Eğer bu iki namus bir araya
gelmezse, güven duygusu sağlanmaz.
ÖRGÜT HUKUKSUZLUĞU KULLANIRKEN: Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yaptığı her şey yasalar
içinde değerlendirilemez. Karanlık ve gri bölgeler vardır, siyah noktalar vardır, gizli servisler bunun
için kurulur. Ahmet Necdet Sezer Bey, değerli Cumhurbaşkanı hayattadır, bu konuyu defalarca kendisiyle konuştuk. Aldık, bir bilgiyi götürdük, koyduk önüne “Çok dehşetli bilgi” dediler, evet. Dedim ki:
“Sayın Cumhurbaşkanım, bu bilgi anlayışa göre yasa dışı çünkü biz yasa dışı dinleme yapıyoruz. Ne
yapmam gerekir? Ankesör dinliyorum.” Hukuken dinleyemezsiniz. Örgüt hukuksuzluğu kullanırken
siz hukuk içerisinde sınırlı kaldığınızda büsbütün açmaz bir noktaya geliyorsunuz. Yani, daldan dala
geçiyorum ama çok önemli konular bunlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde Anayasa’sıyla Milli İstihbarat
Teşkilatı’nın görevlerini sınırlayan bir başka ülke yok, bunu bir biz yapmışız. MİT denetlenmesin demiyoruz, o dönemde de söyledik.
NEDEN CIA GİBİ ÇALIŞMIYORSUNUZ DİYE SORULUYOR: Hep şu soru sorulmuştur: “Neden CIA
gibi çalışmıyorsunuz?” Ben de diyorum ki: “Siz evvela Amerika olun, ondan sonra CIA’yı kuralım.”
Şimdi, Amerika olmayan bir ülkede ‘Niye CIA gibi çalışmıyorsunuz?’ tabiri fevkalade sıkıntılı bir tabirdir. Hepsi birbirine bağlantılı hadiseler. Siyasetinize, sosyolojinize, yetişmiş personelinize, anlayışınıza, eğitim durumunuza bağlı bir hadisedir bu. Hepsi bir araya gelecek, o zaman mükemmel
çıkacak. O zaman bir Ayetel Kürsi okuyup Allah’a sığınacağız, başka yapacağımız bir şey yok. Eğer tuz
da koktuysa ölmüştür bu iş, çaresi yok, çaresi yok. Olmamalıdır, olmamalıdır. Devlet, olmaması için
gerekeni yapmalıdır. Temennimiz bu.
BU ÜLKEYİ İKİ DEFA KÜLTÜR İHTİLALİNİN EŞİĞİNDEN MİT DÖNDÜRDÜ: Bu ülke iki defa kültür
ihtilalinin eşiğinden döndü, MİT döndürdü. Kimse bunu düşünmüyor, aklından geçirmiyor. Efendim,
aşırı sol terörle mücadeleyi bu teşkilat tek başına yapmıştır; ne polis ne jandarma ne de diğerleri henüz o yetişmişlik seviyesinde değildi. Çok mütevazi kadrolarla yapılan büyük bir mücadeledir.
Arkasından, bölücü terör örgütüyle yapılan mücadele aynı şekilde yürümüştür. Ee, şimdi FETÖ’de
arkadaşlarımız aynı gayret içerisinde, mutlaka gayret gösteriyorlar. Bu kadar insanın ismi nereden
bulunuyor, on binler atılıyor. 15 Temmuz’a kadar bilinmeyen isimler 15 Temmuz akşamından sonra
bir anda ayan beyan ortaya çıktı. Nasıl oldu bu iş? İstihbarat mı arttı birdenbire efendim?
GÜLEN’İN AMERİKA’YA GİDİŞİ ONU RAHATLATTI, BİZİ ZORA SOKTU: Şimdi, tabii, Fetullah Gülen anılan tarihte Amerika’ya gittikten sonra örgütün karar ve hareket noktası oraya taşındı biliyorsunuz. Bunu orada da yaparlar yani illa Türkiye içerisinde böyle bir şey yapıldı yapılmadı diye bir zorlamaya girmeye gerek yok. Orada ne olup bittiğini tam bilemedik bunu söylüyorum. İşin başında da
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ifade ettim Gülen’in Amerika’ya gidişi onu rahatlatmıştır, bizi zora sokmuştur çünkü bilgileri almakta
çok sınır ve sıkıntıya girmişizdir. Yıllardır orada yaşayan bir örgüt liderinin hangi sebepten orada tutulduğunu anlamak için “Küresel sermayenin izdüşümüdür.” derim.
OĞLUM ALLAH’INI KİTABINI TANIDI: Ana hatları itibarıyla sosyal, ekonomik, inanç açısından
birçok boş alan var. Bu alanlar boş kaldığı sürece başkaları doldurur. Devletin bu alanları doldurması
gerekir. Yasaklamayla yapamazsınız bunu. Bugün baba evladına dinini anlatamıyor, bilmiyor. Birçok
FETÖ’cüyle konuştum geçmiş dönemde yurt dışında görev yaptığım zamanda da “Nedir bu itibar?
Niye gidiyorsunuz bu ‘ışık evleri’ne? Ne var burada? Sizi cazip kılan nedir?” diye. Babaları cevap verdi
bana: “Oğlum daha mazbut oldu.” dedi. ‘Oğlum ahlaklı oldu’ dedi. “Oğlum Allah’ını, kitabını tanıdı.”
dedi. Babayı bu ilgilendiriyor, baba bunun peşinde. Baba oğlunun haylaz olmasını istemiyor.
İKİNCİ DARBEDEN ENDİŞE EDİLİYORSA FETÖ’NÜN BOYU KISA KALIR: 15 Temmuz, büyük faciadır. 15 Temmuz, sadece ve sadece FETÖ’nün ve grubunun anlayışıyla realize edilmiş bir faaliyet
olamaz. FETÖ’nün boyu kısa kalır. Bakın, çok açık ifade ediyorum, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü darbeden
endişe ediliyorsa FETÖ’nün boyu çok kısa kalır. Arkasındaki ortak aklın, arkasındaki küresel aklın
mutlaka göz ardı edilmemesi gerekir. O itibarla büyük bir faciadır. Ben haber toplayacağım, siz icra
edeceksiniz, öteki iyi yönetecek; bir helva olacağız, topyekun bir araya geleceğiz. Bütün mesele budur. Ayrışmayla olmaz, kavgayla olmaz, deklarasyonla olmaz.
NE FETÖ’CÜ, NE KCK’LI, NE SOLCUYUM. EMEKLİYİM: Efendim, ben Mülkiyeliyim. Teşkilata ilk
girdiğimde bana solcu gibi baktılar. 7 Şubat’ta KCK’yı kurmakla suçladı FETÖ beni. Şimdi, nasıl oluyor
bu iş; ben KCK’yı kuruyorum, solcuyum, ondan sonra bir de FETÖ’nün yandaşı oluyorum? Fetullah
Gülen’i ne gördüm ne elini sıktım ne karşı karşıya geldim, ne sesini duydum; sadece istihbarat raporlarından tanıyorum. İsmail Hakkı Paşam çok saygıdeğer bir insandır. Beraber çalıştığımız dönemde
de çok iyi işler yaptığımızı zannediyorum. Hani bir konuşma içerisinde böyle bir husus bu ölçülerde
geçmiş değildir ama mizahi bir anlayış içerisinde bazı şeyler agrandize edilmiştir. İstihbaratçının kader planında daima böyle asılsız suçlamalar vardır. Onu o şekilde kabul ediyorum; aslı astarı yoktur.
Ne FETÖ’cüyüm, ne KCK’lıyım, ne solcuyum. Neyim onu ben de bilmiyorum; emekliyim.
ONUNLA MÜCADELE EDENLERDEN DAHA AKILLI BİR ÖRGÜT: Bir defa çok ciddi bir örgütle karşı
karşıyayız. Onunla mücadele edenlerden daha akıllı bir örgüt. Sebeplerden biri budur. İkincisi, mücadeleyi yapanlar, yapmak durumunda kalanlar, örgütün önemi konusunda bazı çevreleri belki ikna
edememiş olabilirler. Yani şimdi, mücadelenin çapını genişletme şansını bulamamış olabilirsiniz, ancak bu kadar söylenebilir. Sizden daha akıllı, sizden daha örgütlü, sizden daha disiplinli, çok disiplinli.
Hulul edememe sebeplerinden bir tanesi budur. Bu hale gelmesinin sebebi de arkasındaki ortak akıl.
Bir gizli servisin yönetiminde olur ancak bu işler, sizin aklınızla olmaz, mümkün değil. O zaman servisler mücadele ediyor. Bu olay FETÖ’yle mücadele değildir, servislerin mücadelesidir.
TEKLİFİ BİZ YAPTIK, KONUYA MÜSAADE EDEN SİYASİ İKTİDAR BÜYÜK RİSK ALDI: Çözüm süreci’ni, temas edelim, yüz yüze görüşelim, doğru düzgün bir noktaya bu işi getirme şansımız olabilir
tarzında biz teklif ettik, Sayın Başbakan kabul ettiler, hatta “Bakanlar Kurulu’na gelin, bunu anlatın.”
dediler. Bakanlar Kurulu’na çıktım, onlara beş altı saat süren bir brifing verildi, bazı şeyler anlatıldı, daha sonra Milli Güvenlik Kurulu’nda, o zamanki Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer
zamanında, orada alınmış kararlarla bu süreç böyle başladı. Yani siyasi iktidar buna ‘Evet’ dedi, biz
teklif olarak ortaya çıktık, ama bana göre bu konuya müsaade eden siyasi iktidar büyük risk aldı.
DEVLET BİR KARAR ALDIYSA BİR MALZEME SEVK EDİLİYORSA BUNUN GÜVENLE GİTMESİ GEREKİR: Milli İstihbarat Teşkilatı bir faaliyet yürütüyorsa, bu faaliyet devlet çapında karara bağlanmışsa örtülü bir faaliyettir, mutlaka icrası gerekir ve icrası sırasında da herkes buna yardım etmeye
mecburdur, MİT Kanunu’ndaki 5’inci madde buna amirdir. Yardım etmeye mecburdur, ama ihbar
edip kapıda çevirmek, bu olacak iş değil. Devlet bir karar aldıysa, bir malzeme sevk ediliyorsa bunun
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güvenle gitmesi gerekir, bizim anlayışımız budur, biz böyle çalıştık, böyle gördük ama ondan sonra
ne oldu bilemem.
KÜRT KADININA ULAŞAMADIĞINIZ SÜRECE BU PROBLEMİ ÇÖZEMEZSİNİZ: Kürt sorunu olayı
sosyaldir. Biz o dönemde bir proje ürettik. Laf lafı açıyor. Kürt kadınına ulaşamadığınız sürece bu
problemi çözemezsiniz. Ana dil. Oradan geliyor. Sadece terör değildir olay. Terör bir vasıtadır, arkasında siyasi amaçlar vardır. Adam diyor ki: “30 milyonum, benim devletim niye yok?” Şimdi bu
sorunun cevabını vermek durumundasınız, bazı şeylerin cevabını vermek durumundasınız. Sanayiye
gittik, iş adamlarına gittik, “Okul açalım, Kürt kadınına ulaşalım, mutlaka ulaşalım, okumaları lazım.”
Hayır, yapamadık, beceremedik, çözemezsiniz. Meselenin sosyal kısmını görmeden bu konu silahla
pek zor çözülür.348

İlker Başbuğ darbe komisyonunda konuştu
Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, TBMM FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na bilgi verdi. Başbuğ, komisyon üyelerinin karşısına yazdığı kitaplarla
çıktı. Meclis koridorlarında medyanın yoğun ilgisi ile karşılaşan Başbuğ, komisyon masasına oturur
oturmaz çantasından çıkardığı kitapları yanı başına koydu. Başbuğ, 15 Temmuz’un Fetullah Gülen’in
talimatıyla gerçekleştirildiğini söyledi. “Adil Öksüz olayı var. Bu yetmez gibi bir de Kemal Batmaz diye
bir adam çıktı. Bu girişimin Gülen tarafından emir verilip yapılmadığını görmemek büyük bir hata
olur.” diye konuştu.
Başbuğ sözlerine, “TBMM’nin manevi şahsiyetine duyduğum saygı nedeniyle burada bulunuyorum.” diyerek başlayıp şöyle devam ediyor: “Türkiye o gece bir felaketin eşiğinden dönmüştür.
Allah korusun başarılı olsalardı bugün Türkiye’nin nerede olduğunu düşünmek dahi istemiyorum.
Ama inanın ki eğer onlar başarılı olsaydı bugün Türkiye’de ne demokrasi ne laik devlet sistemi ne
hukuk devletinin zerresi ortada kalmazdı. Bu yaşanılan olay ciddi, vahim kapsamlıdır bana göre. Bu
yaşanılanları ‘bir oyun‘ diye değerlendirilmesi veya diğer terimlerle değerlendirilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncelere ve değerlendirmelere katılmadığımı ifade ediyorum. Bana
sorarsanız neden 15 Temmuz başarılı olmadı diye? En büyük etken ne? ... Ben derim ki TSK’nin komuta kademisinin darbe girimine karşı durması ve bu girişime direnmesidir. En önemli neden olarak
bunu düşünürüm.”
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, FETÖ ile dönemin Başbakanı olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek başına mücadele ettiğini hatırlatarak “Bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı
tek başına mücadele ediyor. 2008-2010’da da ben tek başıma mücadele ettim. İster 2012 deyin ister
2014 deyin, ben 2012’den başlatıyorum. Herkes Cumhurbaşkanı’nın bu mücadelesine ayak uydursaydı 15 Temmuz’a gelir miydik, gelmezdik.” diyor.
Komisyona yaptığı açıklamalarda Başbuğ şöyle devam ediyordu: “15 Temmuz nedir ve nasıl
isimlendirilir? 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ’nün silahlı darbe girişimi olarak isimlendiriyorum.
Ve bu darbe girişimini Gülen’in talimatı çerçevesinde gerçekleştirildiğine inanıyorum. Neden mi?
Bir Genelkurmay Başkanı verdiği ifadede birisi bana geldi dilerseniz sizi kanaat önderimiz Gülen ile
görüştürürüz dedi. Doğruluğundan en ufak şüphe duymam ifadeden, bu önemli bir ifade. Adil Öksüz
olayı var. Bu yetmez gibi bir de Kemal Batmaz diye bir adam çıktı. Bu girişimin Gülen tarafından emir
verilip yapılmadığını görmemek büyük bir hata olur.’
15 Temmuz darbe girişiminin Fetullah Gülen’den emir alan cunta tarafından gerçekleştirdiğini
348 http://www.hurriyet.com.tr/gulenin-evine-dakika-farkiyla-girdik-yatagi-sicakti-40274913
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bildiren Başbuğ şöyle devam ediyordu: “Ancak 15 Temmuz’da yaşanılan olayları Türkiye’nin geçmişte
yaşadığı askeri darbelerle aynı kapsamda aynı şekilde düşünülmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu ülke askeri darbeler yaşadı geçmişte. Kimisi emir komuta zincirinde kimisi TSK’de oluşmuş
cuntalar tarafından yapıldı. 15 Temmuz olayı da bir cunta. Silahlı kuvvetler içinde cunta ama bu cunta
Gülen’den emir alıyor. 15 Temmuz askeri darbe derseniz bu TSK’ye büyük haksızlık olur. TSK’nin komutanları bu darbeye direnmiştir. Hayatlarını kaybetme pahasına. Ayırın lütfen. Bu Gülen’in TSK’ye
sızdırdığı kuklalarla yapılan bir silahlı darbedir. Eğer burada hem- fikirsek araştırma komisyonu olarak
esas üzerinde durulması gereken sorular şudur? TSK’de bu cunta nasıl oluştu? Peki bu yapılanma
nasıl tespit edilemedi? Darbe girişiminin hazırlama süreci olmadan uygulandığını düşünmek akla
ziyandır bunun süresi ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Aylar olması lazım en azından. Türkiye’nin
istihbarat birimleri nasıl bu hazırlık süresini tespit edemedi? Ciddi bir zaafiyet söz konusudur. Esas
üzerinde durulması gereken sorular bunlardır. 2002-2010 dönemi hatta 2008-2010 dönemi ve ayrıldığım güne kadar olan konular üzerinde düşüncelerimi paylaşmak isterim. 1992 yılında MİT’e sivil bir
kişi getirildi. 2002-2010 dönemi ben orgeneral oldum. MİT’ten tek bir rapor gelmedi. Başka raporlar
geldi mi, geldi. Mehmet Kuroğlu Cemaati’yle ilgili geldi. 2002-2010 döneminde TSK’den MİT raporu
olmadan hiç kimse atılmadı. Bu dönemde uzaklaştırılan herkesin arkasında MİT raporu vardı. Raporu
aldık verirken komutanım bu raporu size gayriresmî olarak veriyorum dedi. Benim için oradaki bilgiler önemli. Raporu aldık baktık ne var raporda. FETÖ/PDY ile ilgili sağda solda genel bilgiler basında
medyada. İyi kötü biliyoruz ama bize şu lazım; bu adamlar Silahlı Kuvvetlere nasıl sızıyor? İsimler
vardı o raporda. Polislerle ilgili isimler vardı. 8-9 polisin FETÖ ile ilişkisi olduğu yazılıydı. Polislerle
ilgili isimleri başbakana verdim. En tepesinde listenin Ali Fuat Yılmazer vardı. Benden sora bunların
hepsi görevden alındı. İkinci kaynağımız emniyet istihbarat, üçüncü kaynak jandarma istihbarat. İsim
gelmesi lazım ki işlem yapabilesiniz. 2002-2010 döneminde ismen gelen bilgi yoktur. Peki nasıl çözülecek? Karargah’a emir verdim, dedim ki bu konu yabancı ordularda nasıl yapılıyor? Alman-ABD
ordusunu inceledik. Konu ne, şu: TSK mevcut yasalara göre yetki ve sorumluluklara göre TSK’nın
kendi personelini takip izleme karargah ve birlikler içindedir. Adam çıktıktan sonra karargahtan birlikten esas önemli olan dönem o dönem. TSK’nin o dönemle ilgili ne yetkisi ne imkan kabiliyeti vardır.
ABD’de, Almanya’da yasa ile kurulmuş personel izleme birimleri var. İlgili kurumların verdiği bilgiler
çerçevesinde 24 saat izliyor. Bazen konuşuluyor niye önleme istihbaratını başlatmadınız diye. Hukuk
devletinde hadi önleme istihbaratı mı başlatayım, bizim yasalarımızda çizilmiş olan konular. Genelkurmay Başkanlığı dönemimde Başbakan’a arz ettim. Bunu MİT Müsteşarı’na vereyim incelesin. Belirli zaman geçti, MİT Müsteşarı geldiği zaman böyle yapılanma istiyorsunuz ama bu olsa da siz bunu
kiminle yürüteceksin dedi. Haklıdır hassas bir konu personel yetiştirme. Bu görevi bizden isteyin biz
yaparız. Biz istedik ve cevap alamadık MİT’ten. Zor dedi şu, bu dedi. Bir de 2010’ da TSK’de böyle bir
yapılanma ile ilgili yasa çıkabileceğini düşünmek akla ziyandır. TSK’ye böyle bir yapılanma verecek
yasanın çıkmasını düşünmek insan tabiatına aykırı konudur, akla ziyandır. Böyle bir yapılanmaya Silahlı Kuvvetler’in acilen ihtiyacı var. Diğer konu askeri liselerden başlayarak harp okulları vb. sızdılar
girdiler. Doğru girdiler. Girerken askeri liselere nasıl girdiler? 2003’ten beri ÖSYM ile giriyorlar. Askeri
liselere giren öğrencilerle ilgili Silahlı Kuvvetler’in bir şeyi yok direk. Harp okullarına ise 80’li yılların
başından beri ÖSYM ile giriliyor. Sınavlar konusu ciddi bir konudur. Ama bunun Silahlı Kuvvetlerle
ilişkisi yoktur. Mülakatta görürsünüz Silahlı Kuvvetlerle ilişkisini. Mülakatta tespit edemediniz mi derseniz haklı sorudur. Biz bu mülakat konularını çözmek için personel temin merkezini kurduk Bu bizim
de hatamız tabi. Maalesef FETÖ’nün öncelikli sızdığı yerlerden birisi burası personel temin merkezi.
Buradaki insanların büyük kısmı bunlarındı. Orada da sonuç alamadık. Bu açıdan bakarsanız burada
bizim sorumluluklarımız olabilir.
Asıl sorun nasıl sızdıkları: Başbuğ şöyle devam ediyordu: “Asıl sorun FETÖ’cülerin TSK’ye nasıl
sızdığının neden tespit edilmediği. MİT içinde TSK’nin etkinliğinin artırılması lazım. ABD ve Almanya’da olduğu gibi personel izleme yapılanmasına geçilmesinin bugün için de bir ihtiyaç olduğu açık.
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Diğer öneli konu ise TSK’de birinci sicil amirleri önemlidir. Birinci sicil amirlerinin yetkisi de sorumluluğu da vardır. Bu konulara ilişkin TSK’de birinci sicil amirlerinin yetki ve sorumlulukları düzenlenmelidir. Personel başkanlıklarında çalışanları belirli zamanlarda kısa süreli oralarda tutmak lazım,
uzun süre tutmamalı. Özellikle tayinlerin mutlaka objektif kriterle bağlanması lazım. Personelcilerin
değerlendirmesine bağlı tayin yaparsanız yanılgılara meydan verebilirsiniz. Teknolojik imkanları veriyorsunuz gereksiz yerlere kadar belki de. Bununla bağlantılı olarak güvenlik tedbirlerinde zafiyet var.
FETÖ’nün en güçlü olduğu konu bilgi sahibi olmaktır. Bugün bütün mücadele özellikle kişisel bilgilere
dayanıyor. Kim ne kadar kişisel bilgiye sahipse o kadar hükmetme olanağına sahip.”
İlker Başbuğ, FETÖ/PDY komploların Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde başladığını, 2005 yılında
Şemdinli soruşturmasında ilk defa TSK’nin hedef alındığını belirterek şöyle devam ediyordu: “Şemdinli soruşturmasını yürüten itirafçı savcı her şeyi anlattı. Bütün pislikler otaya döküldü bugün. Sonra
2006 yılı Şubat ayında Ankara’da sauna çetesi, Mayıs’ta Ankara’da Atabeyler çetesi soruşturmaları
başlıyor. Sauna ve Atabeyler soruşturmaları kapsamında ilk defa sivil mahkeme tarafından askeri
personel tutuklanmıştır. Ergenekon kapsamında önemli noktalardan bir tanesi 1 Temmuz 2008’de
Orgeneral Hurşit Tolun’un tutuklanmasıdır. Önemliydi. Kısa süre sonra ben Genelkurmay başkanı
oldum. 2008-2010 süreci zor bir süreçti. Bu süreçte yaşanılanların herkes tarafından kolaylıkla anlaşıldığını zannetmiyorum. 3 Eylül 2008 günü garnizon komutanına bu arkadaşları ziyaret etmesi
görevini verdim. Bu görev arkadaşlığın vecibesiydi. Daha sonra teğmenler tutuklandı. Ne Silahlı Kuvvetler ne askeri yargı bu olaylara hazır değildi. Geliyoruz 2009 yılına. Ergenekon davası 10’uncu dalga
tutuklamaları. Yaşanan iki olay çok önemli. Bunları anlamazsak bugünü anlamamız zordur. 23 Şubat
2009’da Erzincan’da yaşandı. İlhan Cihaner, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı’yken İsmailağa kapsamında 9 kişiyi tutukladı. Mart ayında soruşturma Gülen’e dayanmaya başladı. Kayseri’de Mart ayında ikinci olayla karşı karşıya kaldık. Burda da Hava Kuvvetleri savcılığı soruşturma başlattı. Sözde Balyoz senaryosu belki buralarda oynanacaktı. 25 Mart 2009’da soruşturmayı yürütenlerden en önemlisi Kayseri İl Jandarma Alay Komutanı Cizre’deki faali meçhul cinayetler dolayısıyla ifade vermeye
Diyarbakır’a çağrıldı. Durumu siyasi makamlara ilettik. Adalet Bakanlığı Müsteşarı bize sadece ifade,
tutuklanma olmayacak dedi gönderdik, tutuklandı. İrticayla mücadele eylem planı masanın üstünde
bulundu. Bu plan polis tarafından basına verildi. Albay Çiçek 17 Haziran 2009’da ifade vermeye çağrıldı. En azından iddia edilen suç askeri mahalde işlenen suçtur çağıramazsınız yetkili değilsiniz dedik. Taleplerini geri çektiler. Ne olduysa 26 Haziran 2009 günü bu Meclist’e oldu. CMK’da 250’de bir
yasa değişikliği yapıldı. Askeri şahısların özel yetkili mahkemelerde yargılanması. Bu anayasaya aykırı. Anayasa çok açık. Bu yasa geçti. İkinci madde sivil şahısların her halükarda askeri mahkemelerde
yargılanmaması. Ha bu tartışılabilir. Bana göre bu yasa değişikliğinde Genelkurmay Başkanlığı’nın
bilgisi var yok. Yasa ne diyor, yasa değişikliğinde Genelkurmay Başkanlığı’nın bilgisi alınması lazımdı,
alınmadı. Bu doğru değildir. Bize göre sivil şahısların her halükarda sivil mahkemelerde yargılanması Kayseri’deki soruşturmayla ilgiliydi. 30 Haziran 2009’da Dursun Çiçek tekrar çağrıldı. Tutuklandı.
Gerekli yerlerde bunu ifade ettik, yanlıştır dedik. Anayasa’da hüküm varsa Anayasa’yı değiştirmeden
yasayı değiştiremezsiniz. Yanlıştır dedik. 18 saat sonra tahliye edildi. 2009’un Ekim ayında ıslak imza
konusu çıktı. 2009’daki ıslak imza olarak iddia edilen raporla ilgili adli tıp personelinin jandarma
kriminal personelinin hepsi tutuklu, yargılanma safhasında. 10 Aralık 2009’da Erzincan’da yürütülen
dava kapsamında Üçüncü Ordu komutanı Erzurum’a ifade vermeye çağrıldı. Maksat belli. Mazeret
göstererek ordu komutanını yollamadık ifade vermeye. Tutuklanacağı belliydi yolladığımız zaman.
Özel yetkili savcı 3’üncü Ordu Karargahı’na geldi. Savcının 3’üncü Ordu Karargahı’na girmesine izin
vermedik. Bir hafta sonra İlhan Cihaner 16 Şubat 2010’da gözaltına alındı ve tutuklandı.’
İlker Başbuğ, komisyonda kozmik odada arama yapılmasına kendisinin izin verdiğini belirtiyor
ve süreci şöyle anlatıyordu: “25 Aralık 2009’da kozmik oda başladı. Kozmik oda diye geçtiği için öyle
diyoruz. İki konu önemli burada. Birincisi kozmik odaya gelen hakim Kadir Kayan kaçmıştır şu anda.
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Bu Kayan, Gülen’in beraatine karar veren mahkeme heyetindedir. Sonradan Yargıtay üyesi yapıldı.
Bu kozmik odaya Hakim Kayan geldi aramak için, bir dakika dedik, Başbakan’a anlatmamız lazım
dedik. Başbakan’la bir toplantı yapıldı. Neticede o arama orada yapıldı. Şu hususu dikkatlerinize
sunuyorum. 25 Aralık 2009’da başladı, 20 Ocak 2010’da bitti. Yasa der ki hakim gider, bakar, not
alır belge alıp çıkaramaz. Oradaki aramada Kadir Kayan oradan bir belge çıkaramamıştır, müsaade
etmedik. Bir iki şeyi not almıştır. Hepsine bakılması 2-3 ay sürer, zaten çoğu dijital. Kod kelimeler
yazılı. Zaten onları karşılayan bir şey bulunamadı. Hakimin baktığı dokümanları aldık kilitledik, mühürledik kasaya. Şimdi çuval çuval çıktı diyorlar kozmik odadan evraklar. Yalan. Kasaya koyduk ne
oldu. 16 Mart 2013 bu kozmik oda davasını yürüten savcı ile ilgili onun talebi var. Bu kasada olanları
bize verin. Bu yasal mıdır, hayır değildir. Ama verilmiştir. Adli müşavir, komutanı yanıltmış mıdır bilemem. Bu dokümanlar 16 Mart 2013’te Genelkurmay’dan çıkmıştır ve TÜBİTAK yetkililerine kadar
gitmiştir basından öğrendiğime göre bu bilgiler. Ben komutandım o kararı verdim. Bugün olsa yine
aynı kararı veririm. Bizim elimizde kod kelimeler var. Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı gibi faili meçhul cinayetlere giden kişiler vardı listede bunlar arandı orada. Bunlarla TSK’nın ilgileri var mıdır, yok
mudur? Bizim kozmik odaya girmesine müsaade etmemizin ana nedeni budur. Sorumluluk bana ait
ben verdim izin. İzin vermeseydim giremezlerdi. Niye verdim, eğer izin vermezsek yarın, ‘Bütün faili
meçhul cinayetlerin burada kayıtları vardır. İzin vermediler, yok ettiler.’ derlerdi. Bu TSK’nin üzerine
silemeyeceğimiz bir şaibe olarak kalacaktı. Bu darbeyi almayı ben komutan olarak kabul ettim. Bundan da aldığım karardan da pişman değilim. Müsaadeyi vermeyeceğimizi düşünerek orduyu büyük
bir töhmet altında bırakacaklarını hedeflemişlerdi. Kozmik oda 20 Ocak 2010’da bitti. Biz o gün onları
düşünemezsek bu adamların 15 Temmuz’da neler yapabileceğini o gün hiç düşünememişiz. Hiç görememişiz. Atatürk’ün kurduğu TBMM’yi bombalamayı bile düşünüyorlarmış, biz onu göremedik.”
İlker Başbuğ yargılandığı dönemi de anlattı komisyonda. Hiçbir zaman savunma yapmadığını
belirtip bu konuda şunları söylüyordu: “Savunma yapmadım. Savunma yapmam makama saygısızlık
olur diye düşündüm ve hiçbir zaman yapmadım savunma. Şahsım için ‘Bu kişi TSK’ye sızandır’ diyor
iddianamemde. Bunu düşünüyorlarmış ve yapmışlar. Çok kimse bilmez. Bu iddianamelerde şu da
var. Albay Dursun Çiçek, şube müdürüm benim. Görmüşümdür bir kaç kere. Ama ilk defa cezaevinde
gördüm. Kısa boylu derdim. Bu kadar boylu olduğunu bilmiyordum. Öyle iddialar edildi ki biz öğlen
yemeği yemişiz. O bavulcu adam var ya şimdi. Ben Genelkurmay başkanıyım. Genelkurmay Başkanı
olarak Albay Dursun Çiçek’ten emir ve talimat almışım. Çünkü Dursun Çiçek Ergenekon’da daha üst
noktadadır, diyor. İmam olayı varmış meğer. Biz bunları anlayamadık ama şimdi bu örgütün ne olduğunu anlıyoruz. Bizi mahkum ettiler. Günleri bile seçerken dikkat ediyorlar. 23 Temmuz 2010’da 102
kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kararın uygulanmasına imkan vermiyoruz dedik. 20082010 zor yıllardır. Yasalar içinde kalarak elimizden geleni yaptık, yaptıklarımız var elbette yapmadıklarımız da olabilir.”
6 Ocak 2012 yılında tutuklandığını hatırlatan İlker Başbuğ, şöyle devam ediyordu: “Tutuklanmadan evvel 3 Ocak 2012’de medyaya yansıyan bir görsel vardı. Bunu roket koyarak kullanamazsınız dedik. Bilmeyen biri ancak bunu buraya koyar dedik. FETÖ burada kudurdu. Asker kullanılamaz
şeyleri gömmez diyoruz. Buradan alevlenmeleri o. Bunlar boru demişim. Ya ben bunu dememişim.
Bize psikolojik olarak iki noktadan saldırıldı. Biri kağıt parçası diğeri boru. Boru dememişim. Desem
ne olur, suç mudur? Sonradan inceledik. Ben de savcılığa verdiğim ifadede boru dediniz diyor evet
dedim diyorum. Algı operasyonun gücünü görün anlayın. Sonra inceledik, baktık ki bu söz bir siyasetçiye aitmiş.”
Başbuğ FETÖ ile mücadele konusunda görüşlerini şöyle ifade ediyordu: “FETÖ’yü en büyük tehdit ve sorun olarak görmekteyim. Devleti ele geçirmeyi hedefleyen bir örgütün Türkiye’nin gündeminden çıkarılması için yürütülen bütün çalışmaları dün destekledim bugün de desteklemeye devam
edeceğim. Yapılan mücadelenin hangi nedenlere dayanılarak yapıldığını tartışmak bugünün öncelikli
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konusu değil. Önemli olan bir sorun var. Bana göre Türkiye’nin bekasını ilgilendiren sorundur bu müdahale. FETÖ elbette Türkiye’nin gündeminden çıkarılmalıdır. Bu mücadele yapılmalıdır. Arkasında
şu bu neden vardır diye buraya takılarak konuyu farklı noktaya götürmek doğru değil. O konu tartışılabilir. Şu anda ben bunun nedeninin ana tartışma konusu olmaktan çıkarılmasını değerlendirmiyorum, ama bakınız elbette Fetullah terör örgütüne karşı yürütülen mücadele 14 Nisan 2009’da dediğim gibi en azından hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, evrensel hukuk çerçevesinde yapılmalıdır.”
İlker Başbuğ’a göre kırılma noktası 2011. Bu konuda şunları söylüyordu komisyonda: “Kırılma noktası
2011 genel seçimleridir. Bu örgütün iktidar partisinden vekil adaylığı istediği yazıldı, çizildi. 2012’de
benim alınmam var. Alınmam denemeydi. Testti. Bakalım toplum ne tepki gösterecek. Siyasi iktidar
ne tepki gösterecek? Ne güzel toplumda kendi kurumu da tepki göstermedi. Çıtayı yükselttiler. MİT
Müsteşarı. MİT Müsteşarına da müsaade etseydi kanaatim o ki üçüncü hedef Başbakandı. Müdahale
edilerek süreç engellenmeye başlandı. Savaş 2012’de başladı FETÖ ile bazıları 2014 diyorlar. Olabilir.
Ne derseniz deyin, 14 Temmuz 2016’ya kadar geliyor. Bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı tek başına mücadele ediyor. 2008-2010’da da ben tek başıma mücadele ettim. İster 2012 deyin ister 2014
deyin, ben 2012’den başlatıyorum. Herkes Cumhurbaşkanı’nın bu mücadelesine ayak uydursaydı 15
Temmuz’a gelir miydik, gelmezdik.”349

Mehmet Ağar komisyonda konuştu
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan
Meclis Araştırma Komisyonu, eski siyasetçilerden Doğru Yol Partisi eski Genel Başkanı Mehmet
Ağar’ı da dinledi. Mehmet Ağar, komisyon ifadesinde, 1996 yılının başında devlet memurluğundan
ayrıldığını, ondan sonra siyasetle iştigal ettiğini belirterek, “Bizim anlayışımız içerisinde devletten
ayrıldıktan sonra devletle ilgili hiçbir işte olmayız, ilgilenmeyiz, girip, çıkıp meraklı bir pozisyonda da
olmayız.” şeklinde konuşuyor.
Ağar, 15 Temmuz akşamı yaşadıklarını komisyona anlatırken “Bir vatandaş gibi bizde evimizde
izlemek mecburiyetinde kaldık üzüntüyle. Elbette ki milletimizin büyük çoğunluğunun tavrı neyse
aynı tavırlar içinde olduk. O gün yapabildiğimiz kadarıyla bazı meslektaşlarımıza moral mesajları
attık. İlgili siyasetçilerle telefonda görüşmem de oldu. Onlara da aynı şekilde demokrasinin, meşruiyetin yanında durduğumuzu, bir arzuları varsa yerine getirebileceğimizi ifade ettik.” diyor.
Komisyondaki konuşmasında Ağar, darbe girişimi sonrasında gördükleri manzaranın, Türkiye’nin bugünü, geleceği ve yakın zamanı açısından önemli olduğunu belirterek, Türkiye’deki her gizli
örgütün yurt dışı bağlantıları olduğunu, genelde de bu bağlantıların arkasında yabancı istihbarat
servislerinin bulunduğunu söylüyor. (Aynı komisyona bilgi veren iki İçişleri Bakanı Ala ve Ağar’ın aynı
konunun altını çizmesi önemlidir)
Ağar komisyonu bilgilendirirken, örgütlerin yapısı içerisinde üç kademenin bulunduğunu, bunların yönetici, militan ve sempatizan olarak adlandırılabileceğini anlatıyor. Ağar, “Burada çok dikkat
edilecek hususlar vardır. En dikkat edilecek husus, sempatizan kesimine geriye dönme fırsatını tanımak gereği vardır. Eğer onlarla ilgili bütün yapılan soruşturmalarda bir yanlışlık olursa, onları militanlaştırırsınız. Bu doğru bir şey değildir.” değerlendirmesinde bulunuyor.
Ağar şu noktaların altını çiziyor: “Bir devletin temeli adalet, güvenlik ve savunmadır. Baktığımız
vakit, devletin temel fonksiyonlarını icra eden bu kurumların tamamında ciddi bir çöküntü ortaya
çıkmıştır. Bu çöküntünün onarılması lazım. Bu onarım, çok geniş kapsamlı ve zor bir iştir. Onaracak
349 http://www.hurriyet.com.tr/ilker-basbug-darbe-komisyonunda-konustu-40267188
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olan da siyasi kadrolardır. Bu mesele iç siyasetin çekişmelerine kurban edilecek kadar kolay bir mesele değildir. Bu mesele hafife alınıyor gibi algılamaya başladım. Bu fevkalade yanlıştır. Gizli örgütlerde
çözülmelerin sağlanması için ciddi bir sorgulama sürecinin olması lazım. Elbette örgütün içerisinde
çözülmeler önemlidir. İtirafçı, pişmanlık gibi insanları demoralize edecek şekilde tarifin doğru tarafı
yoktur. İnsanlara bu konunun, devletin ve milletin gelecek hayatı bakımından ve insanların daha huzurlu, iyi yaşamaları bakımından, itirafçılık yerine, bu millete bir hizmet şeklinde takdim edilmelidir.”
Ağar, örgütün yasadışı dinlemelerine atıfta bularak, “Angaje edilmiş ajanlar vasıtasıyla, rapor
alıp, kod isimlerle telefon dinleyerek, devletin temel görevi olan terör örgütleri, uyuşturucu çeteleri,
organize suç örgütlerini dinlemek yerine, çeşitli siyasi kimliğe sahip, iş adamı kimliğine sahip, farklı
kimliklere sahip insanları dinlemek ve onlara yalancı tanıklar vasıtasıyla suç izafe ederek, insanları
tasfiye etmenin alçaklıktan öte bir şey olduğunu ifade etmek lazım.” ifadelerini kullanıyor. Ağar, bazı
çevrelerin ürettiği ‘mağduriyet’ yaygaralarına da dikkat çekiyor:
“Bu tür olaylarda (FETÖ soruşturması), geniş kapsamlı soruşturmalarda mağduriyet olmaması
mümkün değildir. Ama burada düşük bir yüzde vardır. Bunu topyekun bir mağduriyet olarak takdim etmek örgütün içinde avantaj sağlar. Bunun yolunu ben şöyle düşünüyorum: Her parti mutlaka
kendisi bu konuda komisyonlar kurmuştur. Hükümetin, çok ciddi şekilde muhalefet partilerinden
gelen somut taleplere karşı, son derece duyarlı olmak ve çabuk neticelendirmek kaydıyla, somut
mağduriyetleri ortadan kaldırması halinde, bu havanın yok olacağını düşünüyorum. Aksi takdirde,
bunu her dakika malzeme olarak kullandığımızda örgütün kendisi için inanılmaz derecede avantaj
sağlayacaktır. Bu sempatizan kesiminin rehabilitasyonu konusunda farklı politikaların geliştirilmesi
lazım. Ortaya çıkan tablo olağanüstü bir şeydir. Dolayısıyla, olağanüstü bir olayın olağan tedbirlerle
aşılabilme imkanı yoktur. Bu da eşyanın tabiatı gereğidir.”
Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, “Benim emniyet genel müdürlüğüm dönemimde,
FETÖ/PDY’nin F’si teşkilatta hiçbir aktif görevde yer alamamıştır, almamıştır. Benim kurduğum istihbarat dairesinin başarıları açıkça bellidir.” Ifadelerini kullanıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü görevine 1993’te geldiğini, kendisinden önceki dönemde geniş çapta
bir tasfiye yapıldığını hatırlatan Ağar, “Ben göreve geldiğimde hazır bir kadro buldum. Dolayısıyla
bizim dönemimizde aktif görev yapmış hiç kimse bu soruşturmalara bulaşmamıştır.” diyor.
Ağar, komisyonda örgütlerin, doğma büyüme, gelişme ve maksimum güce ulaşma evrelerinin
olduğunu belirtiyor ve “Önemli olan bugün gelinen noktadır. Kimin ne kadar sorumluluğu var mutlaka ortaya çıkacak. Devlette hiçbir şey karşılıksız kalacak değildir. Önemli olan bundan sonra ne
yapılacağı. Herkes buradan hissesini alacak ve bu sorumluluğa katlanacaktır.” ifadelerini kullanıyor.
28 Şubat dönemine ve sonrasında yaşananlara ilişkin milletvekillerinin sorularını cevaplayan
Ağar, 28 Şubat sürecinde Doğru Yol Partisinde milletvekili olduğunu hatırlatarak, “O dönemde transfer işleri vardı. Tabii bize kimse o konuda teklifte bulunmaya dahi cesaret edemez. O dönemde bana
yanaşmaları söz konusu olamazdı. Kendileriyle geçmişten bir irtibatımız olmadığı için kendi güvenmedikleri insanlara yakınlaştıklarını zannetmiyorum’.” diyor.
“Benim dönemimde bir tane piyasada dejenere olmuş bant, kaset çıkmamıştır.” şeklinde bilgilendirme yapan Ağar, kendisi görevden ayrıldıktan sonra siyasetle, iş dünyasıyla ilgili kasetlerin,
salkım saçak ortalara saçıldığını, bunun sebebinin kendilerinin disiplini, meslek sevgileri olduğunu,
kimseye mahkeme kararı olmadan dinleme yapılmadığını vurguluyor.
Komisyon üyelerinden gelen bir soru üzerine Ağar, hiçbir zaman Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın
toplantılarına gitmediğini belirtiyor ve FETÖ’nün siyasette kim kuvvetliyse onun yanına yanaşmak
politikası yürüttüğünü, her dönemde iktidarın yanı başında belirli adamlarla kendini olduğundan
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çok fazla göstermek yoluyla iktidar nimetlerinden nasiplenmeyi genel politika olarak seçtiğini dile
getiriyor.
Emniyette şube müdürü olarak göreve başladığını ve o dönemde sol örgütlerin arkasında hep
Rus gizli servislerinin olduğunu zannettiğini ve ona göre şartlandıklarını belirten Ağar, “Emniyet Genel Müdürü olunca anladım ki Batı servisleri var. Hiçbirinin arkasında Rus servisi yok. Ruslar, garip
TKP’yi bir tek desteklemişlerdi. Sovyetlerde rejim çökünce TKP de ortadan kalktı. Hayatında eline
bıçak almamış, düzgün fikir adamlarıydı, kabul etmek lazım hepsini. Hiçbir şiddet eylemi olmayan
insanlardı.” ifadelerini kullanıyor.
Komisyon üyesi CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, “2007 tarihinde Türkçe Olimpiyatları’na
katılmışsınız.” diyerek orada söylediği sözleri hatırlatması üzerine Ağar, “O zaman Türkçenin dünya
dili haline geldiğini gösteren manzaralardır. Bu her türlü siyasetçinin gittiği, geldiği yerler. Oradaki
övgü sadece çeşitli ırk, dilden ortaya çıkmış çocukların Türkçe’yi takdimleriyle ilgili olayın karşısında
gösterilen bir tepkidir. Hazreti Mevlana’nın değdiği gibi “İki arı bir yerden gıda alır, biri bal olur birisi
zehir olur. Onlar aynı kaynaklardan bal almışlar anlaşılan ki zehri de biriktirmişler.” karşılığını veriyor.
Ağar, “Darbe girişiminde siyasi sorumluluğun bulunup bulunmadığının” sorulması üzerine komisyonun varlığının sebebinin bu olduğunu, bunun cevabını komisyonun bulacağını, kendisinin 20
yıldır devletten uzak olduğunu söylüyor.
Ağar kendisinin de FETÖ mağduru olduğunu söylüyor: “Beni mahkum eden bütün hakimlerin
tamamı şu anda FETÖ’den tutuklu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de yattığımız cezayı kaldırdı, oradan bize
tazminat yolu açtı. İade-i itibar bizim için yeterli bir tazminattır dedik. Biz ömrümüz boyunca, suça
ve suçluya karşı mücadele konusunda şartlanmış bir beyne sahibiz.”
Ağar, DYP Genel Başkanı olduğu dönemde söylediği “Düz ovada siyaset yapsınlar.” sözünün hatırlatılması üzerine, “O zaman bir sıcak kucak açılsaydı Genelkurmay tarafından, AK Parti bu işi çözerdi. Toplumsal mutabakat vardı, biz vardık.” değerlendirmesinde bulunuyor.
Darbe kalkışmasının hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Ağar, “Hafife alıyoruz gibi geliyor bana. Jetler kalkmış, bombalar atılmış, insanlar öldürülmüş... Buna bir şey yapılacak. Ama olayı
sadece OHAL’de eziyet, şu var, bu var dersek darbecilere mağduriyet ve savunma kılıfı hazırlamış
oluruz. Olan biten olay çok basit bir olay değil. 3 günlük soruşturmada çözülemeyecek olaylar var.
OHAL bu şartlarda bakıyorum bir seneden evvel kalkacak gibi gözükmüyor. Devlet memurunu görevden atacaksınız, KHK olmasa, idare mahkemesi, Danıştay... atma ihtimaliniz yok. Ama adam suyun
başında. Tabi bunlara sonradan idari yargıya gitme imkanı mutlaka verecektir Meclis, tarih boyunca
böye olmuştur ama şu an acil alınması gereken tedbir varsa alacaksın.” ifadelerini kullanıyor. Ağar,
Emniyet Genel Müdürü iken, çeşitli MGK toplantılarında, Emniyet Genel Müdürlüğü takdimleri içinde FETÖ’ye ilişkin ikazların MGK kayıtlarında olduğunu hatırlatıyor komisyona.350

Efgan Ala komisyonda
15 Temmuz kalkışması olduğunda Efgan Ala İçişleri Bakanı’ydı. Darbe girişiminden sonra FETÖ
soruşturmaları devam ederken aniden görevinden istifa ederek sessizliğe büründü. Efkan Ala, aylar
sonra ilk kez darbe komisyonu vesilesiyle bir kısım açıklamalarda bulundu. Eski İçişleri Bakanı Efkan
Ala, Darbe Komisyonu’nda kendisine yönelik sorulara cevap verirken zaman zaman öfkelendi. Özellikle komisyon üyelerinden birinin Adil Öksüz hakkındaki sorusunun Ala’nın tepkisini çektiğine dair
350 20 Ekim 2016 tarihli Meclis Araştırma Komisyonu tutanakları
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haberler düştü ajanslara. Yazılanlara göre, Ala, Adil Öksüz’ü tanıyıp tanımadığı yönündeki soruyu
kasıtlı bularak, “Bu soruyu ayıp sayıyorum.” diyor komisyon üyelerine. Darbe girişimi hakkında Ala,
“Bize ‘şu saat şu olacak.’ diye bir istihbarat gelmiş değildi. Ancak bunların bir adımı kaybedince başka
bir adımı devreye sokacakları şeklinde değerlendirmeler hep oldu.” diyor üyelere.
Ala, kod isimlere, hücre yapılanmalarına, farklı haberleşme sistemlerine sahip olan FETÖ’nün
‘cemaat’ tanımıyla uyuşmadığını, belirterek “Terör örgütüne dönüşen gizli bir örgütlenme biçimiyle
karşı karşıyayız’.” diyor. Ala, örgütünün, Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘One minute’ çıkışından hemen
birkaç ay sonra hükümet aleyhine belge, bilgi toplamaya, dinlemeler yapmaya başladığına inanıyor.
MİT krizi ve 17-25 Aralık kalkışmaları, arkasından başlatılan MİT tırları saldırısı gibi konuların 15
Temmuz kalkışmasının öncüleri olduğuna inanan Ala, 15 Temmuz’da açık bir darbe teşebbüsüyle
milletin karşı karşıya kaldığını söylüyor. Ala, 17-25 Aralık’tan sonra örgütün emniyetin operasyonel
birimlerinde, istihbaratta, emniyet müdürleri seviyesinde yüzde 90’ın üzerinde bir oranda olduğunu,
2-3 ay içinde emniyet müdürlerinin tamamını değiştirdiklerini, diğer birimlerdekilerin de belli süre
içinde yüzde 99’lara varan oranda değiştirildiğini belirtiyor komisyon üyelerine.
Poliste 40 bin kişiyi etkileyen yer değişikliği, görevden alma, meslekten çıkarma işlemlerinin
yürütüldüğünü vurgulayan Ala, görevden alınan kişilerin FETÖ’nün yargıdaki adamlarıyla yeniden
görevlerine döndürülmeye başlandığını ifade ederek önemli bir konuya dikkat çekiyor. (Bu- rada
olağanüstü halin neden zaruri olduğuna da dikkat çekilmiş oluyor) Buna ilişkin de tedbirler almaya
gayret ettiklerini belirten Ala, ‘Bu nedenle iç güvenlik paketini hazırladık. O zaman belki muhalefet
de meselenin farkında değildi, belki biz de yeterince anlatamadık. Müthiş bir dirençle karşılaştık ama
orada yaptığımız düzenlemelerle etkili şahısları emekli ettik’ diye konuşuyor. Ala, “15 Temmuz gecesi
operasyonel birimlerdeki arkadaşlarımız bu ahlaksız yapıyla ilgili önleyici tutum aldı, ciddi mücadele
etti.” diyor.
Ala, komisyona 15 Temmuz gecesine ilişkin olarak şunları anlatıyor: “Ben Erzurum’daydım, Sağlık Bakanı’mızın kardeşi vefat etmişti. Akşam sularında başsağlığı dileklerinde bulunduk ve oradan
21.20’de tarifeli uçakla Ankara’ya hareket ettik. Biz Ankara’ya indik saat 23.00 sularında. İner inmez
uçakta telefonlar açıldı ve koruma müdürü ‘Darbe oluyormuş.’ dedi. Bu sırada MİT Müsteşarı Hakan
Fidan aradı. Nerede olduğumu sordu ve durumu söyledi. Uçaktan indikten sonra havalimanında bakan yardımcımızla, danışmanlarla, diğer arkadaşlarla değerlendirme yaptık. Emniyet Genel Müdürü’nü ve jandarmayı aradım, kesinlikle Türkiye sathında silahla karşı koyulacağı talimatını verdim. Kesinlikle Türkiye’yi bunların eline bırakma gibi bir ihtimal yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı’nı, Başbakan’ı
aradım, görüşmelere başladık. Belediye başkanları, valilerle görüştüm. Bakanlarla görüşmelerim
oldu. Ulaştırma Bakanımız’la Özel Harekat Polislerinin Ankara’ya sevkiyatıyla ilgili görüşmelerimiz
oldu. Havalimanından meseleye vaziyet ediyoruz. Belli bir zaman geçti, Emniyet Genel Müdürümüz
Özel Harekat Polislerinin bombalandığını ve başka yerlere bomba atıldığını söyledi, vatandaşın da
desteğine ihtiyaç duyduğumuzu bildirdi. Ben de NTV’yi aradım. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı’mız
konuşuyor. Sonra ben devreye girdim. Sayın Cumhurbaşkanı’mızla aynı çağrıyı yaptık. Özel Kuvvetler
Komutanı arayarak, harekete geçeceğini ve yetki istediğini söyledi. -Hükümet adına söylüyorum,
Cumhurbaşkanı adına da söylüyorum, bütün bunlara karşı koyma konusunda her türlü yetkiye sahipsin dedim. Bursa’daki Alay Komutanı gözaltına alındı, onun cebinden illerde görevlendirdikleri sıkıyönetim komutanlarının isimleri çıktı. Bunları bize gönderdiler. Ben de aynı anda jandarma kısmında
olanları görevden aldım. Sabaha karşı Sahil Güvenlik Komutanı’nı da görevden aldık. Havalimanında
iken TBMM ve Külliye’nin de bombalandığı söylenince, acaba bir şey, bir yöntem bulabilir miyiz diye
MİT Müsteşarı aradı. Değerlendirmeler sonucunda, bu uçakları en azından tedirgin edecek silahları
sevk ettik hem Meclis’e hem Külliye’ye hem Başbakanlığa. TÜRKSAT’a da ikinci bir hamleyi önlemek
için henüz fabrikada olan Ejder zırhlısını oraya gönderdik. Helikopter geldiğinde ateş etti aşağıdan
ve helikopter bir daha gelmedi. Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı ele geçirilmişti. Ele geçiren,
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zamanında tayin ettiğimiz ama ilgili amir ona tebliğ etmediği için görevine devam eden kişi. Bir yıl
boyunca öyle görev yapmış. O kişi orayı organize ediyor. Terörle Mücadele Daire Başkanımızı eli kolu
bağlıyken vuran teröristler bunlar.”
Komisyon üyelerinden biri: “Neden istifa ettiniz?” diye soru yöneltince, Ala, “Bu bir değişimdir, dönüşümdür. Bugün buradayız, yarın başka bir görevde oluruz. AK Parti bir davadır. Bu davada
insanlar bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için çalışır. Belki de ben şu an çok daha önemli bir
şey yapıyorumdur.” diyor. Ala, “Böyle yapılanmış bir örgütü dış istihbarat örgütlerinin kullanmıyor
olması mümkün değil. Böylesi bir yapı varsa bunu dış istihbarat örgütleri kullanır.” diyerek işin dış
boyutuna dikkat çekiyor.351

FETÖ’nün ‘kardeş terör örgütleri’yle ilişkisi
Meclis Darbe Komisyonu’na bilgi veren isimlerden Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı,
Atatürk Havaalanı ile İstiklal Caddesi’ndeki patlamaların (DAEŞ yapmıştı) FETÖ’yle ilgisi olduğunu
söylüyor. Pınarbaşı önemli bir isim. Kobani olayları sırasında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü görevini
yürütüyordu. Suruç katliamından sonra bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda yine FETÖ’yü
işaret etmişti.
Şanlıurfa’da bir Suriyeli’nin kaldığı eve operasyon talimatı veren isim Eyüp Pınarbaşı’ydı. Komisyona bilgi verirken diyor ki, “Ebu Haydar isimli Suriyeli’nin evinde 2 tane canlı bomba yeleği, her
şeyiyle tamam sadece düğmesine basıldığında patlayacak şekilde çok etkili bomba, hatırımda kaldığı
kadarıyla 2 tane Kalaşnikof, 2 tane susturuculu tabanca, 6 tane araçların altına konulan mıknatıslı
bomba ele geçirildi. Şahısların sorgusunda herkesin şaşıracağı bir takım bulgulara ulaştık. Ebu Haydar denilen şahıs, Türk muhaberatına çalıştığını söyledi. Onların bütün bunları bildiğinden bahsetti.
İlk başta inanamadık. Bazı kişilerin ismini vererek -biz bunları onların bilgisi dahilinde götürüyor,
istenen yerlere aktarıyoruz dedi. Ebu Haydar muhaberattan bahsedince kim olduklarını, nerede buluştuklarını sorduk. Ebu Haydar, yanındaki şahıs ile Şanlıurfa Jandarma Alay Komutanlığı içinde 2
defa jandarma istihbarat birimleriyle görüştüğünü, 3 defa dışarıda görüştüklerini ifade etti. Fotoğraf
teşhisi yaptırdık ve konuyu Ankara ile paylaştık. Ebu Haydar’ı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bir
aracı aldı Ankara’ya götürdü, ifade verdi. Tekrar Urfa’ya getirildi. Biz tekrar şahsı sorguladık. Şahıs
gerçekten muhaberatta çalıştığına inanmış.

Pınarbaşı patlamalarla FETÖ’nün bağlantısını şöyle kuruyordu:
Astsubay İrfan Çetinkaya ve yanındaki uzman çavuşla da bu malzemelerin aktarımını yapacağımızı bize yardımcı olmalarını söyledik. Tamam dediler, ama bir ses çıkmadı. Daha sonra 5 kere daha
bunlarla konuştuk, bu görüşmeler kayıtlarla desteklendi. Buradan bir sonuç çıkardık. İrfan Çetinkaya’dan da yanındaki uzman çavuştan da ByLock çıktı. Jandarma istihbaratın içinde tamamen FETÖ’cülerin hakim olduğunu öğrendik. Bombanın araştırmasından ve tarihlerden biz şunları gördük;
ilk bulmadan sonra Ebu Haydar’ın almadığı, bombayı başka birilerinin İstanbul’a sevk ettiklerini ve
İstiklal Caddesi patlaması olduğunu tespit ettik. Diğer bombanın ise Atatürk Havalimanı‘nda patlatılması sonucu yaklaşık 44 kişi şehit olmuştu. Patlamada kullanılan bombalarla Ebu Haydar’da ele
geçirilen bombaların aynı elden hazırlandığı, aynı olduğu, silahların dahi benzer olduğu ortaya çıktı.
Bu görüşmenin de İstanbul’daki patlamadan kısa bir süre önce olduğu ortaya çıktı. Ebu Haydar ilk
ifade verdiğinde bunu inanılacak bir durum olarak görmedik. Ancak işin tespiti noktasına geldiğimiz351 http://www.sonhaberler.com/politika/darbe-komisyonunda-efkan-alayi-kizdiran-feto-sorusu-h172263.html
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de bu patlamalarda orada görevlilerin ihmali olduğunu gördük. Zaten kırmızı ByLock çıktı bunlarda.
Pınarbaşı açıklamalarında diyor ki, “Ben bir darbe olacağını söylemedim ama yapılan konuşmalar arasında asker içerisinde bir yapılanma olduğu, sınırın tutulmadığını, jandarmanın bildiği bir
bombayı ihbar etmemesi ve 44 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olması bir darbe değil mi?.”352
Daha önce Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü görevini sürdürürken bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Eyüp Pınarbaşı, Kobani olaylarında FETÖ’cü polislerin plaka tanıma sistemlerini kapatarak örgüte yardım ettiklerinin tespit edildiğini açıklayarak oyunu deşifre etmişti. O açıklamalarında
çözüm sürecinde FETÖ’cü eski Hakkâri Emniyet Müdürü Tufan Ergüder’in televizyon programlarında, Doğu ve Güneydoğu’da çok büyük olayların olacağını ve bunların önünün alınamayacağını söylediğine dikkat çeken Pınarbaşı, “Bu terör olaylarının artması için ne gerekiyorsa yapın talimatıydı.
Ardından o dönem Şanlıurfa’da plaka tanıma sistemlerini kapat- tıklarını ve istihbaratın bilgi paylaşmadığını belirledik. Altı memuru açığa aldık.” demişti.
Şanlıurfa’da FETÖ-PKK ile DAEŞ üçgeninde oynanan karanlık oyuna dikkat çeken Pınarbaşı, televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söylüyordu:
“Askerin kasıtlı olarak sınırı tutmadığını anladım. -Sınırdan kuş uçmuyor- diyorlardı. Gündüz gözüyle askerin bilinçli ve kasıtlı olarak sınırı tutmadığını görüyorduk, ama bunu ifade edebilmek için
elimizde bir done olması lazımdı. Gündüz gözüyle istihbarat için sınıra kameraları kurduk. 15 büyükbaş hayvan, 60 tane küçükbaş hayvan ile arkalarında 15 kişinin sırtlarında çuvallarla tel örgüleri
indirip sınırdan geçtiğini kayda aldık ve gereğini yaptık.”353
PKK yöneticisi itirafçıdan FETÖ gerçekleri: Kanlı darbe girişiminden yaklaşık 9 ay sonra aHaber’in
‘Yap Boz’ adlı programında bir PKK itirafçısıyla yapılan söyleşi yayınlandı. Uzun yıllar PKK ve YPG
kadrolarında yönetici olarak bulunan itirafçının söyledikleri, bir yanıyla terör örgütünün İslam dinini
kullanarak gençleri nasıl tuzağa düşürdüğünü gösterirken, bir yanıyla da FETÖ’nün yabancı ajanların cirit attığı PKK ve YPG ile nasıl hain bir işbirliği içerisinde bulun- duğunu gözler önüne seriyor.
İtirafçının anlattıklarına göre, terör örgütü mühimmat ve militanlarını Türkiye’ye geçirirken FETÖ’ye
bağlı emniyetçilerin görev saatlerini özellikle takip ediyor. Gönderilecek militan ve mühimmatlar
Türkiye’ye girdiklerinde bu emniyetçiler tarafından sözde yakalanıyorlar. Onları kontrol noktalarından rahatça geçiren FETÖ’cüler güvenli bir yerde serbest bırakarak yanlarına aldıkları başka muhbirleri onların yerine koyup sorguya götürüyorlarmış. A Haber muhabirinin sorularına itirafçının verdiği
cevaplar şöyle:
-Neden Melle kod adı verdiler size?
-Mele kod adı verilmesi 2009 senesinde PKK’nın genç kadrolarına sözde İslami eğitim, dini eğitim adı altında bizi örgütlediler. Orada çiğ köfte partileri eşliğinde sohbetler düzenlenerek sadece
dini eğitim verilir, Kürt halklarının Kürt tarihini İslam tarihiyle birleştirerek öğrenmesi sağlanır. Beni
bu konu üzerinde eğittiler. 1,5-2 sene boyunca..
-Bu eğitimler 1,5-2 sene sürdü mü?
-Tabi, 1,5-2 sene kadar gençlere sözde İslamı ve Kur’an-ı Kerim’in yanlış tefsirlerini öğreterek
bizlere gönül bağı sağlandı.
-Peki bu eğitimler hangi günlerde nasıl yapılıyordu, nasıl yanlış eğitimler veriliyordu?

352 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1336957-eyup-pinarbasi-beyoglu-ve-havalimani-saldirilarinda-fetoyu-isaret-etti
353 http://www.ajanshaber.com/kus-gecmiyor-ama-tir-geciyor-iste-hain-birligin-detaylari-haberi/377553
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-Tabi önce 1-1,5 sene boyunca Batman, Diyarbakır, Siirt üçgeninde çok iyi eğitilmiş, hangi konuları nerede yakalayacağını çok iyi bilen eğitimli kişiler tarafından eğitildik. Daha sonra bizlere haftalık
pazartesi ve perşembe günleri sekizer onar kişilik genç militanlar getirildi. Biz de öğrendiklerimizle
nokta atışı yaparak onların bize güvenini sağlamak adına onların hem kafalarına hem kalplerine İslami noktaları nakşederek önce güven sağlardık. Zaten biz de bu şekilde kandırılmıştık. Daha sonra
bize bir güven sağlandı. Bu güven sonunda haftanın 3-4 günü gruplar arttırılarak gidiliyordu ailelerine. Erzaklar gönderiliyordu ailelerine, maddi yardım yapılıyordu. Olası bir sıkıntı yaşanırsa geri
kalanların hiçbir sıkıntı yaşamayacağını, bu davanın bir İslam ve Kürt hareketi olduğunu, öldüğümüz
zaman geri kalan soydaşlarımızın Diyarbakır, Siirt, Batman, Hakkari üçgeninde rahat bir hayat yaşayacağının teminatı olarak veriliyordu bizlere. Tabi bu- rada bize önderlik eden Güneydoğu’da da bazı
cami imamları oldu. Daha doğrusu bizlerin ilk önce dağ kadrosuna katılmadan önce dağ kadrosunun
bir anarşist yapı olmadığını İslam’a hizmet eden bir yapı olduğu kanaati izlenimi bizde hakim kılındı.
Bunları da sağlayan günde 5 rekat (vakit) insanların önünde namaz kılan cami imamlarıydı. Biz onları
görürken dağda Kürt adına, İslam adına bir savaş olduğunu, ölürsek şehit olacağımızı, karşımızdaki
Atatürk düşünceli Türk askerinin komünist olduğunu, onların İslam’la hiçbir alakasının olmadığını,
laik, Cumhuriyetçi olduklarını, Kürt halkını yok etmek için oluşturulmuş bir askeri yapı olduğu bizlere
anlatılırdı ve bunlar bizlere çeşitli videolar izlettirilerek, örnek veriyorum, daha sonradan tabi bunu
anladım, bizim harekatın içinde öldürülen bazı kardeşlerimizi vahşice parçalayan Türk askeri kamuflajı altındaki askerlerin videoları bize izlettirilerek Türk askerine karşı korkunç kin ve nefret duyguları
oluşturuldu.
2000’li yılların sonunda PKK’nin dağ kadrosuna katıldım. Orada 7-8 ay kadar bomba eğitimi
gördük. Yakın savaş eğitimleri aldık. Aklınıza gelebilecek Amerika, Rus yapımı, Alman yapımı bütün
otomatik taramalı tüfeklerin eğitimlerini aldık. Tabanca eğitimleri alarak 2010 senesinde yavaş yavaş
dağ kadrosunu siyasallaştırarak şehirlere.. şehirleri ele geçirebileceğimizi, bu mühimmat sevkiyatlarını ve eleman sevkiyatlarını bize, bizim fikrimize hizmet eden polislerin de bize yardım edeceği
söylendi ki, nitekim 2011 yılında Şırnak ve Beytüşşebap üzerinden Siirt’e Şırnak’a götürdüğümüz
2014-15’te hendek savaşlarında gördüğümüz o bombaları biz 3-4 yıla yayarak sınır hattından bugün
FETÖ’cü olduklarını bildiğim polislerin karakollardaki denetim saatlerinde çok fazla irdelenmiyordu,
daha rahat geçebildik.
-Nasıl yapıyordunuz bu işi? Yani size geçerken müsaade mi ediyorlardı?
-Müsaade ediliyordu. Benim yanımdaki bazı üst düzey, daha sonra YPG’ye katılan PKK’liler şu
şekilde biz sınırı geçirilirdik. Bize sözde operasyon yapılıp, sözde tutuklanıp, ters kelepçe vurulup,
mühimmatlarımız ele geçirilirdi. Zabıtlarda güya bizlere operasyon yapılıp Şırnak’tan alınıp Siirt’te
sorguya getirilirdik. O bahaneyle yarı yolda bir köy kenarında indirilirdik. Onlar başka muhbirlerini
araca bindirirlerdi, böylece bizler jandarma karakollarını jandarma okullarını rahat bir şekilde geçerdik.
-Ne yapıyordunuz o mühimmatları?
-O mühimmatları Diyarbakır, Batman, Siirt’te örgütün belirlediği bazı dönemlerde kimsenin yanaşmamasına polisin de gözcülük ettiği hücre evlerinde hepsini stoklardık. Daha sonra Güneydoğu’daki HDP’li belediyelerin araçlarıyla kazılan çukurlara.. Bunu tabi 3-4 seneye yaydık biz. Kurşunların sıkılmadığı dönemlerde biz Fetullah Gülen’in polisleri tarfından rahat bir şekilde hem mühimmat,
hem asker, hem militan sevkiyatı yaptık. 2007 ve 2012’deki MİT krizinden evel FETÖ’nün polisleri
bize PKK’nin ve YPG’nin içindeki MİT ajanlarının tam listesini ulaştırdı.
-Nasıl yani?
-Şöyle ki, kendi içindeki kripto elemanları MİT adına çalışan Türkiye’nin, PKK ve YPG’nin belini
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kırabilercek özel yetiştirilmiş MİT ajanlarının tam listesini ulaştırdılar bize. PKK’nin içindeki ajanları 6
ay içerisinde teker teker infaz edildi. Böylelikle MİT’in PKK ve YPG içerisinden bilgi alışı kesildi. Aynı
zamanda FETÖ’nün desteklemesiyle biz çok rahat hareket eden bir alan bulduk. Bizleri eğitenler de
hem siyasi alanda hem askeri alanda CIA’nın artı Almanya’nın BND ajanları bizlere her türlü eğitimi,
her türlü mühimmatı verdiler.
-Peki bunlar geliyorlar mıydı? Yani siz bunların Alman ya da Amerikalı ajanlar olduklarını biliyor
muydunuz? Bunlar ne olarak size geliyordu?
-Size şöyle söyleyeyim, alt kademe bize kadar ulaşılan kademelerdeki henüz örgüte tam bağlılığı sağlanamayanlar.. onları gazeteci, röportajcı olarak biliyorlardı. Fakat çember daraldıkça biz üst
kademe bunların bizlere mühimmat sevkiyatı sağlayan, askeri eğitim veren, siyasi eğitim veren CIA,
M16, BND ajanları olduğunu biliyorduk, bunlar bize tabi kendileri profesyonel Kürtçe konuşurlardı,
kendilerini kamufle ettikleri zaman bir Kürt’ün dahi onların Kürt olmadığını anlaması mümkün değildir.
-Sizinle Kırmanci lehçesinde veya Zazaca mı konuşuyorlardı?
-Kırmanci lehçesinde de, Zazaca lehçesinde de konuşurlardı. Aralarında çok iyi Farsça bilenler
vardı. Profesyonel Kürtçe biliyorlardı. Hatta ben bir defasında bir gece yanımıza gelen bir BND ajanının 2 gün boyunca Bismilli olduğunu zannettim. Bana Bismilli olduğunu söyledi.
-Anlamadınız yani?
-Kesinlikle 2 gün boyunca.. Hatta birçoğu şunu da açık ifade edeyim bize gelmeden önce şunu
da biliyorduk ki solaryuma defalarca girip ten değiştirip, ton değiştirip yanımıza gelen ajanlardı. Açıklıklarını bu şekilde düzeltiyorlardı.
-Çok ilginç, yani anlaşılmasınlar diye solaryuma mı giriyorlar?
-Burası çok ilginç. Solaryuma 5-7-8 defa girip açık tenliliklerini yok ediyorlardı. Profesyonel bir
lehçeleri olduğu için onların örgüt içinde ajan olduğunu CIA ve MOSSAD ajanı, özür diliyorum

BND ajanı, MOSSAD ajanları da vardı.354
-Özür dilemene gerek yok, BND ajanları olduğunu fark etmeniz mümkün değildi. (Konuşma,
buraya herhangi bir düzeltme yapılmadan alınmıştır.)
Karı-Koca’nın terör ortaklığı: Yine bu kanlı girişimden aylar sonra Çukurca ilçesinde bazı hedeflere güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenleniyor. Sonradan anlaşılıyor ki operasyon düzenlenen evin sahibi Bylock kullanıcısı, eşi ise PKK üyesi. Çukurca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında FETÖ mensuplarının sadece kendi aralarında irtibat sağlamak
üzere ‘Bylock’ isimli programı kullandığı tespit edilen ve daha önce bir suçtan kaydı bulunan F.Ö.
ve PKK/KCK terör örgütü üyeliği bulunan eşi E.Ö.’nün Çukurca ilçesi Ormanlı mezrasında bulunan
ikametine operasyon düzenleniyor. Operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi F.Ö. ve PKK/
KCK terör örgütü üyeliği bulunan E.Ö. isimli şahıslar ise yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığından
yakalanamıyorlar.355
Kürtleri kışkırtmak için özel gayret gösterilmiş: Kanlı girişimden aylar sonra yapılan tespitlerden
354 http://www.sabah.com.tr/webtv/haber/pkk-yonetici-itirafcidan-feto-gercekleri
355 http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/05/08/kadin-pkkli-koca-fetocu
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birini de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya açıklayacaktı. Bakan’ın açıklamalarına göre ailelere
yapılan sosyal yardımlar FETÖ’cü personel tarafından bilinçli olarak kesilerek, vatandaş hükümete
karşı kışkırtılmak istenmiş. Bakan Kaya, FETÖ’nün sosyal yardımlar konusundaki provokasyonunu
şöyle anlatıyor: 7 Haziran seçimleri döneminde sosyal yardımları keserek, toplumsal kesimleri hükümete karşı kışkırtmak ve tepki oluşturmak istemişler. O dönemde birçok bölgede başta Doğu ve
Güneydoğu olmak üzere yardımları bir anda kesmişler. Kesenler de bizim bakanlığın çalışanları. 15
Temmuz’dan sonra bakanlıktaki FETÖ’cüleri temizlemek için yaptığımız çalışmada da gördük ki, ihraç
edilenlerin çoğu sosyal yardımların başında olanlar. FETÖ’den ihraç edilenlerin özellikle sosyal yardımlara ve çocuk hizmetlerine nüfuz etmek istemişler. Çok ciddi şekilde mücadele ettik. Kritik pozisyonda diyebileceğimiz önemli pozisyonda olanlar bizde sosyal yardımlar uzmanıdır. Politika oluşturmada etkili şekilde rol alanlar. Mutfağı hazırlayan onlar. Maalesef onların arasından çıktı FETÖ’cüler.
Çok fazla şikâyet gelmişti. Ben ‘Bir bakın’ dedim ve yardımların bilinçli kesildiğini fark ettik. En
fazla Doğu ve Güneydoğu da olmuş. Bilerek bir organizasyon yapmışlar. O dönemde hendek olayları
da var. Tam anlamıyla vatandaşı kışkırtmak için bir ortaklık söz konusu. 356
İtiraf: Gezi’nin arkasında FETÖ vardı: Soruşturmalar devam ederken İzmir’deki FETÖ soruş- turması kapsamında tutuklanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli İstihbarat Kurmay Yarbay Bülent S. etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oluyor. İzmir’deki Askeri Casusluk
iddianamesinde ifadelerine yer verilen Bülent S. şunları anlatıyor:
“Örgütle ilk temasım 1995 yılında Kara Harp Okulu 3. sınıfta okurken başladım. İlerleyen dönemde ‘Ali’ kod adını aldım. Örgütün kapalı bir kutu olan TSK içinde görev yapan personel hakkında
bilgilere sahip olduklarını, askeri personel hakkında çalışma ve fişleme yaptıklarını anladım. Zamanla
abilerden biri yanında bulunan bilgisayardaki excel listesinden isimler gösterdi, bazı isimler hakkında
ise bilgi toplamamı talep etti. Ben de bu bilgileri topladım.’
Gezi darbe kalkışmasında FETÖ’nün parmağı olduğunu itiraf eden Bülent S. ‘2013 Ağustos 2014 Haziran döneminde sorumlu abimin kod ismi Esat’tı. Hükümet aleyhine propaganda FETÖ/
PDY’nin haklı olduğunu, bu hükümetin devrilmesi gerektiğini, Gezi olayları süreciyle başlayan kaos
ortamının devam edeceğini, meydanlara çıkan sendika ve sivil toplum örgütlerine destek verildiğini,
eninde sonunda bu amaca ulaşacaklarını ve istekleri doğrultusunda hakimiyetlerinin yoğun olduğu
bir hükümet kurulmasına olanak sağlayacaklarını beyan etmişti.” dedi. Böylece ilk kez bir FETÖ sanığı, Gezi’nin arkasında FETÖ’nün olduğunu itiraf etti.357
FETÖ yurtlarında PKK propagandası: Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan bir isim Üzeyir Kazan!
Soruşturma sürerken ifadesine başvurulan öğrencilerden Y.C.K. “Yurtta muhasebe işlerinden
sorumlu Mikail isimli kişi PKK terör örgütü lehine konuşmalar yapıyordu. Bu nedenle birkaç kere bu
şahısla bazı öğrenciler tartıştı. Yurt müdürüne şikayet edilmesine rağmen bu kişiye söz söyletilmedi.”
sözleri iddianamede delil olarak yer alıyor.
Örgüte ait bir yurtta 2011-13 yıllarında yönetim memuru olarak görev yapan Üzeyir Kazan, tutuklanarak cezaevine kondu. Örgütün kriptolu haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen Üzeyir Kazan hakkında hazırlanan iddianame 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul
edildi. ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5-15 yıl hapis cezası istenen Üzeyir Kazan hakkında hazırlanan iddianamede ilginç bilgilere yer verildi. İddianamede, 13 Ağustos 2015’de Erzurum
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nü arayan kimlik ve telefon bilgilerinin
356 http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/05/12/kaya-pkknin-hendegine-feto-hizmet-etmis
357 http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/05/18/gezinin-arkasinda-feto-vardi-itirafi
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gizli kalmasını isteyen bir kişinin, ‘Örgütün okullarına ve dershanelerine son zamanda yaptığınız operasyondan dolayı bu okullarda bulunan laptop ve hard disklerin M.H.Y.’ın evine sakladılar. Bu hard
disklerde tüm para transferleri, kaçırılan vergiler ile ilgili kayıtlar mevcut’ diye ihbarda bulunduğuna
yer veriliyor.
Alınan bu ihbar üzerine M.H.Y.’nin evinde yapılan aramada bir çok bilgi ve belge ele geçiriliyor. Ele geçirilen hard disklerden yaklaşık 500 GB’lık veri çıkarımı yapılıyor. ‘Dershane net’ isimli
kripto şifreli dosya ise çözümlenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderiliyor.
M.H.Y.’nin evinde yapılan aramada ise yurtta kalan öğrencilere ait senetler bulunuyor. Senetlerde
ıslak imzaları bulunan öğrenciler soruşturma kapsamında tek tek dinleniyor. Öğrencilerin ifadelerine
de yer verilen iddianamede, örgütle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor.
Erzurum’daki Atatürk Üniversitesinde 2012 yılında okurken Fecir Erkek Öğrenci Yurdu’nda kaldığını anlatan Y.C.K. yurtta kaldığı süre içerisinde kendisinden ve arkadaşlarından ‘himmet’ adı altında
kurban parası istendiğini, kayıt yaptıran herkesi ve kendisini de istememesine rağmen Zaman gazetesine abone ettiklerini belirtiyor.
Her hafta cuma namazından sonra Fetullah Gülen’e ait CD’lerin izlettirildiğini, propaganda
amaçlı sohbetler yapıldığını söyleyen Y.C.K. “Hatta Fetullah Gülen’in Erzurum’da yaşamış olduğu eve
ziyaretler düzenlenirdi. Uğur olarak bildiği kişi öğrencilere ‘Ben sizin gibi öğrencilere Allah yolunda
yol göstericilik yapıyorum.’ diyordu. Yurtta muhasebe işlerinden sorumlu Mikail isimli kişi PKK terör
örgütü lehine konuşmalar yapıyordu. Bu nedenle bir kaç kere bu şahısla bazı öğrenciler tartıştı. Yurt
müdürüne şikayet edilmesine rağmen bu kişiye söz söyletilmedi.” diye konuşuyor.
İfadesi alınan öğrencilerden S.Y. ise Zaman gazetesi ve Sızıntı dergis’ne aboneliğini kabul etmediği için psikolojik baskı gördüğünü belirterek şöyle konuşuyor:
“Haberim olmadan abone yapıldım. Bunun üzerine yurt müdürünün yanına giderek zorla aboneliği iptal ettirdim. Zaman gazetesinin abone sayısının 1 milyonu aşması halinde ABD’de Beyaz Saray’a girdiği söylendi. Cuma günleri toplantı yapılıyordu. Zorlasalar da ben katılmıyordum. Kendi
fikirlerine yakın bazı öğrenciler seçildi ve bu öğrenciler polislik mülakatlarının yapıldığı dönemde
yurdun kullanılmayan çatı katına çıkarıldı. Diğer öğrencilerden bazıları ‘Bizde gelelim belki polis oluruz.’ diye talepte bulunmalarına rağmen, ‘sizin çatı katına çıkmanız yasak denilerek’ izin verilmedi.
Senedin borcunun ödenmesine rağmen imha etmeyen kişi ya da kişilerden şikayetçiyim.”
Yurtta Fetullah Gülen dışında başka kitap okumaya izin verilmediğini belirten bir başka öğrenci
M.Ç. ise ifadesinde şunları söylüyor:
“Yarıyıl tatilinde bulunduğum kattaki öğrenciler ve beni yurttan atmakla tehdit edilerek 1 hafta
zorunlu Fetullah Gülen kitabı okutturuldu ve videoları seyrettirildi. Kendisine KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) çıkan bir arkadaşım yurttan ayrılmak istediğinde ellerindeki senedi öne sürerek paranın tamamını ödetmekle tehdit edildi ve kendisine esnaf abi tabir edilen abilerden bir miktar burs bağlanarak
yurttan ayrılmasına mani oldular. Dini öne sürerek öğrencilerden para koparmaya çalıştıklarından
dolayı ben bunlardan rahatsız oluyordum. Kat abisi olmam için çok büyük baskılara maruz kaldım
fakat ben reddettim. Bana ‘Yapma şakirt yurttan gitme dışarıda bekar evinde yapamazsın.’ demelerine rağmen üzerimdeki baskılardan dolayı dayanamayarak yurttan ayrıldım ve bekar evine çıktım.”
Yurtta kalan öğrencilerden G.T. ise iddianamede de yer alan ifadesinde şunları anlatıyor:
“Bu insanların amacının vatana hizmet etmek değil sadece para olduğunu anladım. Hatta
‘ışık evleri’nde kalan bir arkadaşım evlerinde doğudan gelen öğrencilerin bulunduğunu ve bu
öğrencilerin alenen terör örgütü PKK’nin sempatizanlığını yaptığını, ev abilerinin de buna alenen göz
yumduğunu ve sesini çıkarmadığını söylemişti. Amaçları sadece evlerin ve yurtların kapanmaması,
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gelen öğrencilerle birlikte bu para musluğunun kesilmemesiydi. Evlerde ve yurtlarda gerek PKK’li,
gerek komünist, kimin görüşü ne olursa olsun para için herkesi bir araya topluyorlar sorunca da ‘Allah rızası’ için diyorlardı.”358
Ümit Paşa’nın ifadeleri
15 Temmuz kanlı işgal hareketinin önlenmesinde millet tarafından gösterdiği gayret takdirle
karşılanan paşalardan birisi şüphesiz 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar’dı. Dündar Paşa, darbe gecesi, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar darbeciler tarafından rehin alınınca vekaleten onun yerine
görevlendirilmişti. Meclis Darbeyi Araştırma Komisyonu, 15 Temmuz’un en kritik isimlerinden biri
olan Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar’ı da dinledi. Ümit Paşa’nın anlattıklarından
öğrenildi ki, meğer kendi emir subayı da FETÖ mensubuymuş. İşte anlattıkları:
“Emir subayım FETÖ darbe girişiminin ardından firar etti. Sonradan öğrendiğime göre, benim
yerimi öğrenme konusunda da 15 Temmuz akşamı gayret sarf etmiş.
Darbe girişimi sırasında 1’inci Ordu Komutanı olan Ümit Dündar’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
‘İstanbul’a gelin sizi korurum.’ dediği; Erdoğan’ın ‘Size niye güveneyim?’ demesi üzerine ise ‘Beni
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sorun…’ ifadelerini kullandığı gündeme getirilmişti. Darbe komisyonunda Ümit Dündar’a bu konu sorulunca Dündar Paşa şu yanıtı verecekti:
“15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan da dahil hiçbir bakanla da görüşmem
olmadı. ‘Bahçeli’ye beni sorun diye’ bir beyanım olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın direktiflerini havalimanından itibaren aldım.’
15 Temmuz darbe girişiminin olduğu günlerde 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar’ın, Meclis Komisyonu’na ifadeye vermeye siyah bir çantayla gelmesi dikkat çekiyordu. Belli ki,
komisyona sunacağı önemli bilgiler taşıyordu.
TSK’nin iki numarası olan Orgeneral Ümit Dündar 15 Temmuz gecesi canlı yayınlara bağlanarak
TSK’nin darbede yer almadığını ilan etmiş, askerlerine kışlaya dönme emri vermişti.
Komisyonda 15 Temmuz Cuma günü saat 18.15’te karargahtan ayrıldığını söyleyen Dündar,
21.40’ta İstanbul Emniyet Müdürü tarafından arandığını ve Emniyet Müdürü’nün kendisine Beylerbeyi ve Çengelköy’de askerlerin de karıştığı bir takım olayların olduğunu aktardığına ifade etti.
Dündar, Ordu Komutanlığı’nı ve Beylerbeyi ve Çengelköy’e yakın Deniz Komutanlığı’nı aradığını söyledi. Dündar, Emniyet Müdürü ile Boğaziçi Köprüsü ayağında buluşuyor. Daha sonra İstanbul’daki
hareketlenmeyle ilgili bilgi vermek için Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı,
Genelkurmay 2. Başkanı ve Genelkurmay Başkanı’nı telefonla arıyor ama ne yazık ki telefonlara cevap alamıyor.
Dündar, Emniyet Müdürü ile buluşarak geçtikleri Boğaziçi Köprüsü’nde askerlerin havaya ateş
açtıklarını görüyor ve dostane olmadıklarını anlıyor. Dündar Paşa komisyondaki ifadesinde Ankara’daki hareketle birlikte işin boyutlarını anladıklarını söylüyor.
Dündar komisyonda 15 Temmuz gecesine ilişkin şunları dile getiriyordu: “22.45 civarında İstanbul Birliği Komutanı Tümgeneral Yavuz Türkgenci ve İstanbul Valisi yanımıza geldi. Durumu değerlendirmeye çalıştık. Özellikle 3. Kolordu’ya vekil olarak bakan komutanla değerlendirmede, İstanbul’da
5 birliğimizin darbe girişimine katılmakta olduğu bilgisini aldık. Bunun üzerine benim Ordu Komutanlığı’ma bağlı olan 2 birliğimizi aradım. Çorlu’daki komutanımızdan darbe girişimini yapan kişilerin
yayımlamış oldukları sahte emrin kendilerine ulaştığını öğrendik. Sahte emrin de yayınlandığını duyunca darbe girişimiyle karşı karşıya olduğumuz yüzde yüz kesinlik kazandı.
358 http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/05/28/feto-yurtlarinda-pkk-propagandasi-iddiasi
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Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ile telefonla görüşme yaptım. Genelkurmay Başkanımızın resmi görmek amacıyla kimlerin faaliyetlere iştirak ettiği konusunda soruları oldu. Bunları cevaplandırdım.” Daha sonra İstanbul Valisi ile yaptığı görüşmede basın açıklaması yapılmasının uygun olacağına karar verdiklerini ifade eden Dündar, televizyonlarda yaptığı açıklamanın detaylarını
komisyonla paylaşıyor: “Saat 06.30’ta Sayın Vali’mizle birlikte, Cumhurbaşkanı’mızın yanına katılıp
hem durum hakkında bilgilendirmek hem de direktiflerini almak maksadıyla deniz yoluyla önce karşıya sonra da havaalanına geçtik. Havalananında Sayın Cumhurbaşkanı’mıza bilgi arz ettim.”359
Dündar’ın komisyona anlattıklarından anlaşılıyor ki, kendi emir subayı FETÖ darbe girişiminin
ardından firar etmiş. Firar eden Subay Dündar Paşa’nın yerini öğrenme konusunda 15 Temmuz akşamı ciddi şekilde gayret sarf etmiş. Paşa saat 22.20’de evden ayrıldıktan sonra 4-5 kişilik bir ekip eve
gelerek kendisini aramış.
Gülten Kışanak: Darbe gerçekleşseydi ben hayatta olmayacaktım
Meclis’te kurulan Darbe Komisyonu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kınaşak’ı
da dinledi. Kışanak, FETÖ/PDY’nin 2009’dan 2015’e kadar barış sürecini akamete uğratmak için uğraştığını söyledi ve “Bugün eğer oluk oluk kan akıyorsa demek ki başarılı olmuşlar.” dedi. Kışanak,
komisyonda 7 Haziran seçimlerinde HDP’nin barajı geçmiş olmasının darbeyi bir yıl geciktirdiğini
iddia ederek, “Ülke bir yıl önce kan gölüne dönseydi daha mı iyi olurdu?” ifadesini kullanıyor.
Seçim sürecinde yaptığı önemli bir görüşme komisyonun dikkatinden kaçmamış olacak ki, Kışanak’a kapatılan Zaman gazetesinin eski Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile 2015’te yaptığı görüşme
soruluyor. Komisyon Başkanı Reşat Petek, soruyu sorarken, FETÖ’ye yakın gazetelerin bu görüşmeden sonra HDP’yi desteklemeye başladığını ve bundan ne anlaşılması gerektiğini de açıklamasını
istiyor. Kışanak ise, Dumanlı’yla yaptığı görüşmenin gizli olmadığını, ortamda 15-20 kişi bulunduğunu belirterek, “Benim Dumanlı dışında, Fetullahçı yapılanmayla ilişkili herhangi bir kişiyle selam
vermişliğim, selam almışlığım yoktur.” diyor. Diyarbakır Belediye Başkanı olarak pek çok kişiyi misafir
etmek durumunda kaldığını söyleyen Kışanak, Dumanlı’nın da bu kapsamda belediyede ağırlandığını
ifade ediyor ve şunları söylüyor: “O gün kurum dışındaydım, özel kalemi ve basını arayarak 5 dakika
belediyeyi ziyaret etmek istediklerini söylemişler. Uygun olmadığımı basından arkadaşlara söyledim.
Ama çok ısrar edince, bir gazeteci olarak, bir gazeteciyi reddetmenin doğru olmadığını düşündüm
ve kabul ettim. Özel bir randevu, arka kapı, gizli görüşme söz konusu değil. Belediyenin iki kapısı var.
Biri misafir, biri personel girişi. Bütün misafirler aynı kapıdan girer, onlar da misafir girişinden girdi.”
Dicle Haber Ajansı’nda yer alan bir habere göre, Kışanak, komisyonda 2009’da ‘çözüm süreci’nin
konuşulduğu dönemde KCK operasyonlarının başlatıldığını hatırlatarak, “Paralel devlet yapılanmasının gerçek yüzünü ortaya çıkarmak istiyorsak, başlamamız gereken yerlerden biri de KCK operasyonlarıdır. Bu operasyonları kim yaptı, nasıl yaptı, bunların sorgulanması gerekir.” diyor.
Komisyonda “Diyarbakır Belediyesi olarak darbeyi önlemek için ne yaptınız?” sorusu yöneltiliyor Kışanak’a. Kışanak, “Kolorduda ne oluyordu, kim ne yaptı? Bunları iktidara ve iktidarın kurumlarına sorun. Ben yerel bir yönetici olarak Diyarbakır’da bir hareketlilik olmadığını söyleyebilirim.” diye
cevaplıyor komisyon sorusunu. CHP Milletvekili Aytun Çıray’ın, “Dumanlı size PKK’ye sızan istihbarat
elemanlarının listesini verdi mi?” sorusu ise salonda tansiyonu yükseltiyor. Sorunun algı operasyonu
olduğunu belirten Kışanak, “Dumanlı’nın 20 kişinin içinde 20 kişilik MİT ajanı listesi verdiğine inanmak akla ziyan bir durum.” diyor.360

359 Ülkemizde demokrasiye müdahale eden tüm darbe ve muhtıralar ile demokrasiyi işlevsiz kılan diğer bütün girişim ve süreçlerin tüm boyutları ile araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu cilt 1

360http://www.birgun.net/haber-detay/gulten-kisanak-15-temmuz-komisyonu-na-konustu-darbe-gerceklesseydi-ben-hayatta-olmayacak-tim-132920.html
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Fehmi Koru Komisyonda
Gazeteci-Yazar Fehmi Koru, darbe komisyonuna ifade veren önemli isimlerden birisi. Koru, FETÖ’nün en önemli yayın organı olan Zaman gazetesinin kurucularından en önemlisi. Tabi ki gazete
kurulurken Gülen’le bir ilgisi yoktu. Fehmi Koru, Nabi Avcı (Bakan) ve Adnan Tekşen gibi isimler gazetenin kuruluşunu gerçekleştirdiler. Gülen, daha sonra Alaaddin Kaya kanalıyla gazeteyi bütünüyle ele
geçirdi. O gazeteyi ele geçirdiğinde Nabi Avcı ve Adnan Tekşen’in işine son verildi. Koru, “Benim özel
sözleşmem var.” diyerek göreve devam etti.
Tam bu noktada örgütün en önemli yayın organının kuruluşunu hatırlamakta yarar var. 15 Temmuz kanlı girişiminin peşinden devlet bu gazeteye el koydu. Belirli periyotlarla gazete/dergi formatında yayın yapan Gerçek Hayat, “Cemaat’in sinsi Zaman planı” başlıklı bir röportaj yayınladı. Röportajı
Sevda Dursun yapıyor. Konuştuğu kişi gazeteci Hasan Öztürk. Bu önemli bir isim, önemli çünkü Zaman’ın kurulduğu yıl Öztürk’ün de yolu oraya düşüyor. Tabii gazete Gülen tarafından ele geçirilince de
işine son veriliyor. Röportajda Zaman’ın nasıl kurulduğu, Fetullah Gülen tarafından nasıl ele geçirildiği
bütün çıplaklığıyla anlatılıyor. İşte, Gerçek Hayat’taki röportaj:
Gazeteciliğe ilk başladığınız yer olan Zaman gazetesinde çalışmaya nasıl başladınız?
Ankara Üniversitesi Basın Yayın bölümünde birinci sınıf öğrencisiyken, dindar bir abimiz, “İslamcılar gazete kuruyor, başında Fehmi Koru, Nabi Avcı gibi isimler var. Git onlarla görüş, mesleği de
öğrenmiş olursun.” dedi. Böylece Rüzgarlı Sokak, Uçar Han’daki Zaman gazetesinin yerine gittim. Kapıdaki görevliye, “Burada Fehmi Koru diye bir adam varmış, onunla tanışmak istiyorum.” dedim. Bir
saat kadar bekledikten sonra yeni abdest almış, ıslak terlikleriyle, göbekli, kel bir adam yanımıza geldi.
“Beni bekleyen birisi varmış, kimmiş o?” dedi. “Benim!” diye atıldım hemen. Kendimi tanıttım, gazetecilik yapmak istediğimi söyledim. “Gazetecilik adına ne biliyorsun?” dedi. Her şeyi yapabileceğimi
söyledim. “Bana her şeyi yapan adam değil, bir iş yapan adam lazım.” deyince, o anda aklıma gelen
ilk cümleyi söyledim: “Üniversite gençliğinin dine bakışını anlatan bir çalışma yapabilirim.” dedim.
“O zaman git, hazırlığını yap da gel.” dedi. Gazeteciliğe başlama ve Fehmi Koru’yla tanışma maceram
bu. Henüz gazetenin çıkmasına üç ay vardı. 3 Kasım 1986’da, Fehmi Koru’nun yönetiminde, Nabi Avcı’nın koordinatörlüğünde, Adnan Tekşen’in yazı işleri müdürlüğünde ve Mehmet Doğan’ın araştırma
servisinin başında olduğu şekliyle Zaman gazetesi yayın hayatına girdi. İlk çıktığında logosu siyahtı.
Gazeteyi baskı makinesinden ilk eline alan kişi de benim. Sevinç çığlıkları atmıştım.
İlk zamanlardaki Zaman gazetesini tek cümle ile anlatacak olsanız ne söylerdiniz?
İlk zamanlarda Zaman, Türkiye’deki Müslüman camianın içinde olduğu bir yapıydı diyebilirim.
O zamanlar Zaman gazetesinde çalışan İslamcılar şimdi nerelerdeler?
Türkiye’deki İslamcıların serüveni olabilir bu. O zamanki Zaman gazetesi içinde olanlardan birkaç örnek verecek olursak, Milli Gazete tecrübesinden gelmiş olan Fehmi Koru’nun, daha sonra Yeni
Şafak, Star, oradan Habertürk’e uzanan bir gazetecilik macerası oldu. O dönemde İstanbul temsilcisi olan Ali Bulaç’ın değişimi çok acayip geliyor bana. Çünkü bize İslamcılığı, hatta radikal İslamcılığı,
anti modernizmi aşılayan fikir adamıydı. Onun üzerinden dik durmayı öğrendik. Şimdi Ali Bulaç “Kürt
sorunu üzerinden NATO Türkiye’yi işgal etsin.” diyebilecek bir noktaya geldi. Şu an hala FETÖ ile kol
kola. Yazı işleri müdürümüz olan Adnan Tekşen çok münevver bir adamdı. Yunus Emre Enstitüsü’nün
kurucularındandır. Şu an emeklilik dönemini yaşıyor. Mehmet Doğan sadece İslamcı kesimin değil,
muhafazakar kesimin saygı duyduğu birisiydi. Değişen bir şey olmadı. Nabi Avcı da aynı şekilde, iyi
insanlar olarak yollarına devam ediyorlar.
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Zaman gazetesinin ilk patronları kimlerdi?
Alaattin Kaya ve İhsan Arslan, bir tane de hiç tanışmadığım İstanbul’dan bir patronu vardı. O
zamanlar Alaattin Kaya’nın Gaye Matbaası vardı, bir de yayınevi. Alaattin Kaya’nın Fetullah Gülen’le
ilişkisi olduğunu biliyorduk. Ama daha çok ticaret adamı olarak tanınıyordu. İhsan Arslan iki dönem
AK Parti milletvekilliği yaptı. Şu anda AK Parti Ankara milletvekili olan Mücahit Arslan’ın babası. Köklü bir aile. FETÖ/PYD ile alakaları yok.
Gazetede çalışanları hatırlarsak, FETÖ/PDY’den çok insan vardı diyebilir miyiz?
Tamer Korkmaz’ın, Hasan Sutay’ın, Fikret Ertan’ın, sonradan gelen Nuh Gönültaş’ın Fetullahçı
olduğunu biliyorduk. Ama bunlar kendi aramızda problem edilip hiç konuşulmazdı. Ümmetin içinde
nüveler olarak kabul ederdik. İrancılar, radikal İslamcılar, tasavvuf ‘ehl-i sufiler’ de vardı. Şu anda Sayın Başbaka’nın konuşma metinlerini yazan Mustafa Şahin muhabir olarak çalışırdı. Mehmet Ocaktan’ın kayınbiraderi Ali Sali muhabirdi. Bağımsız İslamcılar olarak bilinirlerdi. Yazarları söylemiyorum
bile. Solcular bile vardı aramızda. Ramazan Sevindik diye benim de ustam olan Ankara’nın eski bir
fotoğrafçısı vardı. Bize fotoğrafçılığı, karanlık odayı öğreten adamdı. Orada herkes vardı. Bir ara sayfalarımız daha güzel çıksın diye İstanbul’dan Ahmet Kekeç’le Ali Bulaç’ın kardeşi İbrahim Bulaç geldi.
Haftalarca gazetenin mescidinde yattılar.
İlk kriz ve ilk kopuş ne zaman başladı?
Bir yılın sonunda. Bir anda Fehmi Koru Genel Yayın Yönetmenliğini bıraktı. Alaattin Kaya İhsan
Arslan’la anlaşmış, hisseleri devralmıştı. Herkesi işten çıkartıyordu. Bunların hepsi duyum tabii ki.
Bize, Fehmi abi ile Alaattin Kaya arasında gizli bir anlaşma olduğu söylendi. Çünkü herkes işten atıldı,
ama Fehmi abi başyazar olarak kaldı. Fehmi abi pragmatist bir adam olduğunu kendisi de söylerdi.
Duygusal davranmazdı. Pragmatist düşündüğü için de kalmış olabilir. Buna da saygı duyarız elbette.
Ve ilk kopuş bu şekilde oldu. Zaman gazetesindeki İslamcılar bu şekilde tasfiye edildi. Toplam 18 aylık
bir hikayemiz oldu. Gazete İstanbul’a taşındı. FETÖ’ye geçtikten sonra bir ay bile dolmadan beni de
işten çıkardılar.
Şimdi baktığınızda, Zaman gazetesi İslamcıların birlikte olduğu bir gazeteydi, ama kuruluşundan itibaren içindeki FETÖ’cülerin belli bir hedefi vardı diyebilir misiniz?
Derim, Hasan Sutay’da bir sinsilik vardı zaten. FETÖ’nün eline geçtikten sonra da kendi içlerinde
bir tasfiye süreci oldu. Tamer Korkmaz ve onun gibi daha bağımsız düşünen arkadaşlar da tasfiye
edildi. Bir gizli ajanda varmış ellerinde. Çünkü birinci yılın sonunda İzmir Ege Üniversitesi’nden çok
fazla stajyer öğrenci taşıdılar oraya. FETÖ’nün adamları olarak geldiler. Selahattin Karakış diye bir
arkadaşım vardı. FETÖ’nün adamıydı. Nuh Gönültaş geldi, hala örgütün yayın organlarında yazıyor.
İdris Gürsoy geldi, Aksiyon gazetesinin başında şu anda.
İlk işaret gibi bir şey olmuş bu stajyerlerin gelmesi. Kendi aranızda ‘FETÖ’nün adamları bastı
burayı, neler oluyor?’ demez miydiniz?
Ben çocuktum o zamanlar. Bir özne bile değildim, sadece gözlemliyordum. Sonradan oturdu her
şey yerli yerine. Zaten slogan da “Bazı şeyler zamanla anlaşılır.” diye çıkmıştı. Zamanla anladık biz
de. Bunları anlatması gerekenler, o zamanlar orada yönetici kadroda bulunanlardır. Onlar daha çok
şey bilir. Nabi Bey belki siyasette olduğu için anlatmıyordur, ama çok daha güçlü bir şekilde bunlara
vakıftır. Hakan Albayrak bir ara yazacaktı, Mustafa Karaalioğlu, Yusuf Ziya Cömert, Adnan Tekşen,
Mehmet Doğan olaylara vakıftır. Zaman gazetesinin serüveninde bizim bilmediğimiz nice hikayeler
vardır. Onlar konuşursa benim söylediklerimi aşan çok şeyler söyleyebilirler.
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Belli bir kitle oluştuktan sonra, gazeteyi ele geçirdiler. Sizleri kullandıklarını düşündünüz mü?
Bu adamların tarzı buymuş diyebiliyorum şimdi. Doksanlarda Sızıntı dergisinde guguk kuşunun
hikayesini okumuştum. Guguk kuşu, bir başka kuşun yuvasına yumurtlar. Yumurtladığı anda da o
yuvadaki diğer yumurtaları atar. Üç tane yumurta varsa birini atar, kendi yumurtasını bırakır. Evin
sahibi olan kuş, üç yumurtaya da kuluçkaya yatar. Guguk kuşunun yumurtası kuluçkadan erken çıkar.
Çıkar çıkmaz bir günlük kuşken, diğer yumurtaları içgüdüyle dışarıya atar ve tek başına kalır. Evin
sahibi kuş, guguk kuşunu besler ve on-on beş gün içerisinde kocaman bir kuşa dönüşür. Ardından
da yuvayı dağıtıp gider. FETÖ de her yerde aynısını yaptı. Güçlü insanların yanına geliyorlar, bir süre
geçip kendileri de güçlendikten sonra orayı darmaduman ediyorlar. Emniyeti, yargıyı, şirketleri ele
geçirirken böyle yapmadılar mı? Siyasete de böyle yapmaya çalıştılar.
Seksenlerde FETÖ/PDY güçlü bir yapıda değildi. Sizce Alaattin Kaya şahsi olarak mı çıkarmıştı
gazeteyi? Örgütün katkısı yok muydu?
Onu ben bilemem. Alaeddin Kaya bir iş adamıydı. Gaye Matbaası’nın sahibi, gazete de orada
basılıyordu zaten. Nur Dağıtım diye bir yayın evinin sahibiydi. Ama şunu söylemeliyim, biz üniversitelerde mescid açılsın, başörtülü kızlar okullarına girebilsin diye kendimizi ortaya koyarken, bu arkadaşlar bizim yanımızdan uzaklaşan, çok suskun, silik insanlardı. Yıllar sonra aftan yararlanıp tekrar
okuluma döndüğümde, çocuğun bir tanesi (daha sonra Zaman gazetesinde iyi bir yönetici oldu),
gelip kulağıma, “Abi biliyorsun ben de Müslüman adamım ama sana selam veremem, yoksa beni
buradan mezun etmezler.” demişti. Bu kadar silik adamlardı. Şimdi aslan kesildiler. Bugün değil Türkiye, neredeyse dünya üzerinde hakimiyet kurma iddiasındalar. Sosyolog ve psikologların incelemesi
gereken vakalar bunlar.
Gazetede haber yapmak istediğiniz zaman FETÖ’cü yapıyla çatıştığınız olur muydu?
İlk dönem böyle bir şeye rastlamadım. Belki üst yönetimde tartışıyorlardır, bilemem. İlk çatışmayı FETÖ’nün eline geçtikten sonra yaşadım ben. Zaten işime de o zaman son verdiler. Kocatepe
Camisi’nde Zaman gazetesinin ilk Kur’an sempozyumu olmuştu. Başörtülü kızlar da Kocatepe Camisi’nin önünde protesto gösterisi yapmak istedi. Yürüyüş başlayınca polisler müdahale etti. Ben de
fotoğraf çekiyordum. Filmim bittiği halde fotoğraf çekiyormuş gibi yapmaya devam ettim. Belki bu
sayede bir kişiye daha vurmazlar diye düşünüyordum. Zaman gazetesinde çalışan başka bir muhabir
arkadaş da beni gözlemliyormuş. Benden önce gazeteye giderek benim tutumumu, başörtülüleri
coplayan polisi engellemeye çalışmamı İstanbul’a anlatmış. Birkaç saat sonra büroya gittiğimde haberi yazarken o çocukla tartıştık. Benim ön plana çıkarmak istediklerime engel oluyordu. O ateşli
tartışmanın sonunda da işime son verildiğine dair faks geldi.
28 Şubat’taki duruşları dün gibi aklımızda. Hep mi temkinliydiler, hiç mi açık vermediler?
Ben bu kadar içten pazarlıklı olduklarını ve bu kadar profesyonel hesap içinde bulunduklarını hiç
sanmıyordum. Bir Müslüman olarak kimine göre Mekke dönemini, kimine göre Medine dönemini
yaşıyoruz diye bakıyordum olaya. Bunlar da Mekke dönemindeki gibi temkinli davranıyorlar diye
düşünüyordum. Fetullah Gülen’in “Civcivlerime bir şey olacak diye çok korkuyorum.” sözünü hep
hatırlarım. Zaten 28 Şubat’tan sonra atak yaptılar. Seksenli doksanlı yıllarda askeriyeye öğrenci sokmalarından rahatsız değildik. Allah’ı peygamberi bilen, haram helalden haberi olan biri askeriyede
olacak diye romantik romantik düşünüyorduk. 28 Şubat’ta ortaya çıktılar, çünkü bu yapı güçlenmişti
artık. Fetullah Gülen çıkıp “Beceremiyorsanız gidin.” dedi. ‘MGK’nin kararları ictihattır. İctihatta doğru karar verirsen şu kadar sevap, yanlış karar verirsen bu kadar sevap alırsın’ diye açıklama yaptı.
Anlaşılan sonunda devleti teslim almak üzere uzun soluklu bir yola çıkmışlar. Uzun adam olmasaydı,
az kalsın da alacaklardı.
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Zaman, eski Zaman olur mu?
Hayır, çünkü biz artık eski adamlar değiliz. Hepimiz değiştik. Zaman eski Zaman olmaz, çünkü
genetiği bozuldu, hormonlu hale geldi.361
Gazete henüz terör örgütünün elindeyken yönetim devlet tarafından kayyuma devredildi.
FETÖ’nün elinde iken kayyum atanan Zaman gazetesi logosunu değiştirdi. Gazetenin Genel Yayın
Yönetmeni Kenan Kıran, köşesinden “Okuyucularımız örgüt bültenini çağrıştırdığı için logomuzun
değişmesini istedi. Gazetemiz yarından itibaren logosunu değiştiriyor.” açıklamasıyla logonun değişeceğini duyurmuştu. “Zaman gazetesi aslına dönüyor ve 1986’daki ruh ve heyecanla yoluna devam
ediyor.” sözleri ile yeni logosunu duyuran gazete, manşetten Zaman gazetesinin ilk kurulduğu yıllarda Yayın Danışmanı olan Bakan Nabi Avcı ile yaptığı bir röportaja yer verdi. Avcı, gazetenin kuruluşunda harcı olan önemli bir isim olduğu için söyledikleri ayrıca kıymetli olan biri.
Kurulduktan sonra gazetenin bir buçuk yılda Fetullah Gülen’in kontrolüne geçtiğini söyleyen
Avcı, “Ali İhsan Arslan gazeteyi bıraktı. Aynı tarihte Necati Aktülün de bütün haklarını Alaeddin Kaya’ya devretmiş. Böylece gazetenin tek sahibi, Alaeddin Kaya görünüyordu. Alaeddin Kaya’nın Fetullah Gülen’in temsilcisi olarak gazetenin ortağı olduğunu biz daha sonra öğrendik. Alaeddin Kaya’nın
hakemi Fetullah Gülen’di.” diyor.
Gazeteyi ‘kalabalık’ göstermek için birçok farklı müstear isimle o dönemde yazılar yazdığını belirten Bakan Avcı, “Benim sekiz on tane müstearım vardı mesela, kalabalık görünmek için. Farklı
kesimlerde de ilgiyle izlenen bir gazete olmuştu.” ifadelerini kullanıyor.
Zaman gazetesine dair, o dönem sıkça tekrarlanan Zaman gazetesinin isminin tersten okununca
‘Namaz’ gazetesi olduğuna dair söylentileri de değerlendiren Avcı, “Evet evet. Kim çıkardı bu lâfları
onu hatırlamıyorum ama daha gazete çıkmadan başladı bu. İşte ‘Tersinden okunduğu zaman, namaz
oluyor, dolayısıyla nasıl bir gazete olduğunu siz oradan varın hesap edin.’ mealinde şeyler oldu. Ama
dediğim gibi, bu gazetenin adını biz koymadık, Faruk Sükan koymuştu. Patronlar gazeteyi aldıklarında, zaten adı Zaman idi.” diyor.
Gazetenin Fehmi Koru ile şekillendiğini belirten Avcı şunları ilave ediyor röportajında: “Ben tanımıyordum Fetullah Gülen’i de, Alaeddin Kaya’yı da, Ali İhsan Arslan’ı da, Necati Aktülün’ü de. Ama
zannediyorum Fehmi Koru, İzmir’den Fetullah Gülen’i bildiği için, Alaeddin Kaya’yı da tanıyordu. Gazetenin kuruluşu ve yönetiminin nasıl olacağı, yayın politikası, patronlarla çalışanlar arasındaki ilişkilerin nasıl olacağı konusu, daha çok Fehmi Koru’nun biçimlendirdiği bir model üzerinden yürüdü.”
Gazetenin sahibi Alaeddin Kaya ile bir yazılı sözleşme yaptıklarını söyleyen Avcı, sözleşmedeki
maddede anlaşmazlık durumunda ‘hakeme gidileceğinin’ yazıldığını, bu hakemin ise Fetullah Gülen
olduğunu sonradan öğrendiklerini de ilave ediyor.
Nabi Avcı’nın röportajda başka söyledikleri de var:
“Gazetenin sahibi Alaeddin Kaya ile bir yazılı sözleşme yaptık. O yazılı sözleşme şöyle diyordu:
‘Gazetenin yayın politikasına Fehmi Koru, Nabi Avcı, Mehmet Doğan, Adnan Tekşen, --Ali Bulaç vardı
galiba- Ali Bulaç’tan müteşekkil yayın kurulu karar verir. Yayın kuruluyla gazete sahibi arasında bir
ihtilaf çıkarsa, gazete sahibinin belirleyeceği bir hakeme gidilir, onun kararına uyulur.’ Biz de kabul
ettik, imzaladık hakikaten.”
‘Alaaddin Kaya, ‘Gazete İstanbul’a gidecek, siz bir süre tatil yapın.’ dedi. Dedik ki, ‘Yani bir ihtilaf
mı var?’ ‘Ya öyle fazla bir şey yok ama böyle münasip gördük.’ falan dedi. ‘Ama bizim yazılı bir anlaşmamız var. Bu yazılı anlaşmada, hani bir ihtilaf olursa hakeme gidecektik?’ dedim. ‘Biz gittik hakeme.’ dedi.
361 http://www.gercekhayat.com.tr/roportaj/cemaatin-sinsi-zaman-plani/
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Hakem dediği, meğer Fetullah Gülen’miş. ‘E ne dedi?’ dedik. ‘Bize hak verdi’ dedi. ‘E ama bizi dinlemedi.’ dedik. Kaya, ‘Biz sizin adınıza da gerekli şeyleri söyledik, böyle karar verdik.’ dedi. ‘O zaman,
bu anlaşmayı hükümsüz kıldınız, sizi mahkemeye vereceğiz.’ dedik. Biz de onları mahkemeye verdik
ve mahkemeyi kazandık. Alaeddin Kaya, gazetenin tek patronu haline geldikten sonra, özellikle gerek
Ankara, gerek İstanbul, gerek İzmir bürosuna birtakım genç adamlar yerleştirdiler. Bir kısmı bir-iki ay
bizimle çalıştılar, sonra Amerika’ya gitti bunlar. Sonra bunların bazıları, yani şu anda kamuoyunun da
bildiği gazeteciler oldular.”362
Avcı, yeni yönetimin işine son verdiğini söylüyor. O ayrılmış ama Fehmi Koru yazılarına devam
etmiş. Bu durumu Avcı’ya, “Benim onlarla farklı bir sözleşmem var, bu yüzden devam etmem gerekiyor.” diye açıklamış.
İşte bu yüzden Koru’nun açıklamaları önem taşıyor. Gazeteci Fehmi Koru, “ABD’nin Fetullah
Gülen’i neden iade etmediğini doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum. Kendileri açısından en zararsız olacakları bir dönemde verecekleri kanaatindeyim.” değerlendirmesinde bulunuyor komisyonun
huzurunda. FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin Türkiye’nin siyasi hayatının en nefretle karşılanması gereken, benzeri başka ülkelerde de Türkiye’de de kolay kolay bulunmayacak, ahlaksız bir
demokrasiye müdahale girişimi olduğunu ifade ediyor Koru ve 15 Temmuz’un lanetlenmesi gereken
bir olay olduğunu vurguluyor. FETÖ’ye ilişkin algının 17-25 Aralık olayının ardından zihinlerde farklı
bir şekle dönüştüğünün altını çizen Koru, ‘17-25 Aralık ile birlikte kamuoyunun gündemine girince
hepimiz anladık ki savcısıyla, hakimiyle ve onlara destek veren başka meslek mensuplarıyla farklı bir
örgütlenme karşımızda yer alıyor. O örgütün ülkemize 15 Temmuz gibi bir darbe girişimi yaşatacağını
o zaman pek çok kişi idrak edememişti. Ama ben şahsen, bu olayları ve bu grubu da yakından izlemiş
bir insan olarak, bunları idrak edememelerini de çok yadırgamıyorum. Çünkü gerçekten dıştan bakıldığı zaman böylesine bir harekete meydan verecek bir hazırlık içinde olduklarının en ufak bir emaresi fark edilir halde değildi. İçten içe böyle bir hazırlıkta bulundukları anlaşılıyor.” diye konuşuyor.
Koru, Komisyon Başkanı Reşat Petek’in “17-25 Aralık sonrası bir mektup konusu vardı. Mutlaka
sorulacak. Bu konuyu biraz açar mısınız?” deyince şunları anlatıyor:
“18 Aralık akşamı Sayın Cumhurbaşkanı Gül ile görüştüm. Görüşmemin sebebi de bir gün önce
meydana gelen savcılar, polisler, bir arada birileri bir şeyler yapıyorlar. Bütün kamuoyu onu konuşur hale gelmiş. Onun bu konudaki görüşlerini almak niyetindeydim. Konuşurken; acaba bu nedir,
gerçekten tahmin ettiğimiz gibi FETÖ/PDY ile bir şekilde ilişkili bir olay mı, onu bana sordu. Benim
o an aklıma geldi; bunu en iyi bir şekilde ben gideyim, kendisi ile görüşeyim direkt olarak sorayım.
‘İyi olur’ dedi bana. Onun üzerine Başbakan’la da bunu görüşelim diye aradım. Ertesi sabah randevu verdi Tayyip Bey. O da aynı şekilde, aynı istek ve arzunun onda da olduğu ortaya çıktı. Çünkü
gerçekten bu insanları bir parça tanıyan herkesin de iştirak edeceği gibi evet siyasetle ilgilendikleri
bir şekilde ortaya çıkmış, evet savcılar, hakimler bunlarla irtibatlı bir takım insanlar olduğu biliniyor.
Ama işi siyaseti yakından etkileyecek bir noktaya vardırma... Ben o sırada ne Sayın Gül’ de, ne Sayın
Erdoğan’da yüzde yüz bir kesin karar olduğunu görmedim, hala tereddütler yaşıyorlardı.’
Koru, bir gün sonra gittiğini ama görüşmenin ondan da bir gün sonra gerçekleştiğini anlatıyor. Aktardıklarına göre örgüt lideri Gülen, “Bizim bu işlerle hiç alakamız yok Fehmi Bey. Biz, böyle
kasetler, videolar... Hiç alakamız yok, böyle olayları tasvip etmeyiz. Devletin memurları amirlerini
dinlemez.” demiş.
Dahası, görüşmede Gülen’in kendilerinin bir hizmet hareketi olduğunu, bu kapsamda dershanelerin faaliyetlerinin durdurulmasını arzu etmediklerini belirtmiş, ayrıca sosyal medya üzerinden
362 www.odatv.com

BİR İŞGAL HAREKETİ

469

kendilerine yönelik saldırılar ile yine kendilerine yakın kişilerin görevden alınmasıyla ilgili rahatsızlıklarını dile getirdiğini anlatmış.
Koru, görüşmeye ilişkin not almak istemiş ama Gülen, “Daha iyisini yapalım; ben size bir mektup
vereyim. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı’na iletirsiniz.” demiş. Sonra da kendisine verilen bu mektubu
Türkiye’ye döndüğü 24 Aralık günü dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e vermiş.
Mektubun görüşmedekine benzer bir içeriği olduğunu belirten Koru, “Başbakan da beni ertesi
gün bekliyordu. Ertesi gün 25 Aralık oldu. Ben Sayın Başbakan ile Resmi Konut’da saat 3 civarında
görüştüm. Genel hatlarıyla aldığım notları ilettim.” diyor.
Koru’nun, istihbaratla ilgili sorulara da verdiği cevaplar var:
“Türkiye acaba 15 Temmuz’dan hiç mi haberdar değildi? Bu haberdar olma, istihbarat hangi kişilerden ibarettir, bu Cumhurbaşkanı, Başbakan seviyesine kadar iletilmiş midir, onu ben bilmiyorum.
Ama Türkiye Cumhuriyeti gibi gelenekleri olan, istihbaratı daha Osmanlı döneminden beri sürekliliğe
sahip olan bir ülkenin istihbaratının 15 Temmuz hazırlığından hiç bilgisinin olma- ması benim aklımı
zorluyor. Elbette Türkiye Cumhuriyeti herhangi bir askeri müdahalenin, kimden gelirse gelsin, yapılması karşısında çok önceden, hem istihbarat yönünden hem de böyle bir ihtimal ortaya çıktığında
ona karşı neler yapılabileceği tarzında, bir ön hazırlığa mutlaka sahiptir diye düşünüyorum.”
Koru’ya komisyonda, darbe girişimi sonrası Gülen ile görüşme teşebbüsü olup olmadığı da soruluyor. Bu soruya, “Ben kendisiyle asla görüşmeme kararı olan bir insanım. 98’den sonra da kendisiyle
az önce anlattığım çerçeve içinde görüştüm. Dolayısıyla böyle bir talepte de bulunma ihtiyacı duymadım. Ama Türkiye’den de gazetecilerin, bence onu suçlayıcı sorularla, sıkıştıracak şekilde görüşmesinde yarar görürüm. Gitse keşke meslektaşlar, ona soruları yöneltseler, ne diyormuş bir bakalım.
Dışarıdan giden gazeteciler farklı tabii..” ifadelerini kullanıyor.
Komisyon Başkanı Reşat Petek’in, ABD’nin FETÖ lideri Fetullah Gülen’i iade etmemesini neye
bağladığını sorması üzerine Koru, “ABD’nin Fetullah Gülen’i neden iade etmediğini doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum. Neticede bir takım hukuki gerekçeler ifade ediliyor ve ‘Amerikan sistemi
böyle şeylere müsaade etmez.’ deniliyor ama aynı Amerika hukukla hiç alakası olmayan, Panama’nın
Cumhurbaşkanı Noriega’yı gidip oradan aldı ve 30 yıl cezaevinde tuttu. Amerikan sistemi buna müsait.” şeklinde cevap veriyor.
Koru’ya göre, ABD bir şekilde uygun zamanı bekliyor. “Tek şey aklıma geliyor. Uygun zamanı
bekliyorlar. Yani bir pazarlık bekliyorlar, ‘Onu verirseniz biz de daha önce yapmayız dediğimiz bir şeyi
yaparız.’ falan gibi bir şeyi bekliyor olabilirler. Amerika buna müsaittir. Belki böyle bir şeyi bekliyorlar.
Böyle bir zamanı bekliyorlar ya da kendileri açısından en zararsız olacağı bir dönemde ben onu verecekleri kanaatindeyim. Ama sonrasını galiba sizlerin düşünmesi lazım. Geldiği zaman ortaya çıkacak
tablonun ben iyi bir tablo olmadığı kanaatindeyim.” diyor. Akla tam burada acaba Koru siyasete bir
şeyler mi söylemek istiyor sorusu geliyor.
Deniz Baykal konusu da soruluyor Koru’ya. Eski CHP lideri Deniz Baykal’la ilgili kaset olaylarına
yönelik olarak Fehmi Koru, “FETÖ üyeleri eğer bu olayı gerçekleştirdiyse herhalde sonuç alma amaçlıdır. Ben yalnız buradan kuşkulu olduğumu ifade edeyim. FETÖ/PDY’nin o sırada Deniz Baykal ile ne
sorunu vardı ya da Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Gel’ diyecekleri kadar herhangi bir yakınlıkları nereden
oluyor? Belki bunu bilmediğim için... Belki böyle bir yakınlık vardır, belki Baykal’la ilgili bunu yapmalarını gerektiren bir şey vardır. Ben baktığım noktada böyle bir şey göremiyorum.”363 diyor.

363 http://www.artukluhaber.net
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Daha sonra Fehmi Koru, Darbe Komisyonu’nda ifade verdiği anları bir yazıda anlatarak kamuoyuyla paylaşıyor. “Muhabiriniz TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Komisyonu’ndan bildiriyor” başlıklı
yazısında komisyona verdiği ifadenin detaylarını şöyle anlatıyor:
“Kısa adıyla ‘15 Temmuz Darbe Girişimi Komisyonu’ için ilk söyleyebileceğim şey, görüşlerinden
yararlanmak üzere davet ettikleri kişiyi aralarına alana kadar geçen sürede olağanüstü nazik davrandıkları…
‘Onlar namına sizi arayanlar nazikçe davet ediyor; gerektiğinde saatinizi değiştirebilme teklifinde yine nazikçe bulunuyor ve sandalyenize oturana kadar her türlü konforunuz sağlanıyor…
‘Yıllar sonra yeniden Meclis Lokantası’na girmem de Komisyon Başkanı Petek sayesinde oldu.
‘Sandalyeye oturur oturmaz hava değişiyor ama…
‘Hayır, davetliye herhangi bir saygısızlıkları olmuyor; kendi hesabıma olmadığını söyleyebilirim.
Ancak, ellerinde önceden aldıkları notlar… Bildiklerini sandığım konuları bile soruyor da soruyorlar…
‘Üç saatin sonunda ‘Sizin hiç insafınız yok mu?’ makamından ‘Bitiremez miyiz?’ demeye başlamamla oturumun sona ermesi arasında rahat yarım saat daha geçti.
‘Tam 3,5 saatlik bir oturum oldu bizimki… ‘Öğrenme aşkı diyebilirsiniz buna.
‘Mehmet Ağar’ın anlattıklarını dinleme fırsatı buldum.
‘Komisyon 15 kişiden oluşuyor; Meclis’te yer alan dört partinin hepsi milletvekili üyelerle temsil
ediliyor. Konuya ilgi duyan başka milletvekilleri de katılabiliyor oturumlara; gazeteciler de, Meclis’e
girebilmeyi başarmış başka konuklar da…
‘Ben TBMM’nin kurduğu ‘darbe komisyonları’nın gediklilerinden sayılırım. 2012 yılında faaliyet
gösteren 28 Şubat Darbesini Araştırma Alt-Komisyonu da davet etmişti ve o zaman da dinlenmiştim.
O alışkanlıkla, girer girmez en alt kata doğru yollanıyordum ki, genç bir görevli ‘Bizim komisyon başka
yerde’ uyarısıyla beni iki kat yukarıda geniş bir salona soktu.
‘Gerçi ‘soruşturma’ değil bir ‘araştırma’ komisyonuydu bu defa kurulan ama bir alt-komisyon
da değildi.
‘Herhalde bu sebeple, üyeler, davetliler ve başka konukların kendilerini daha rahat hissedecekleri şimdiki geniş salon bu komisyona tahsis edilmiş…
‘Önceden belirlenen saatte gidip hemen salona alındığımda benden önceki konuk dinleniyordu.
Salona heyecan hakimdi. AK Partili olduğunu düşündüğüm (bazılarını zaten tanıdığım) milletvekili
üyeler konuğa olağanüstü saygıyla hitap ediyorlar, CHP ve HDP’li üyeler ise…
‘Hayır, onlar da nezaketi elden bırakmıyorlardı Mehmet Ağar’a karşı…
‘Mehmet Ağar kaçın kurrası, benim salonda bulunduğum 40 dakikalık zaman aşımında bile,
ertesi gün gazetelerin birinci sayfalarına girecek pek çok şey söyledi.
‘Sıkıştırıldıkça biraz daha açılarak…
‘O sıkıştırmaları görünce kendimi fazla rahat hissetmemeye başladığımı itiraf ederim. ‘Komisyon
çalışmalarına başlamadan önce bir usul kararı almış; o da şu:
‘15 Temmuz yalnızca AK Parti’ye, hükümete, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı yapıl- madı,
aynı zamanda TBMM’yi, demokratik sistemi ve ülkeyi de hedef aldı darbeciler; biz de komisyonda

BİR İŞGAL HAREKETİ

471

farklı partilerden üyelermiş gibi davranmayalım, birbirimizle didişmeden bu görevi sürdürelim.’
‘Bazen birbirlerine de lâf atsalar bile bu kurala genel olarak uydu bütün üyeler…
‘Salonda ‘kim kimdir?’ bilmeyen, üyelerin hiçbirini önceden tanımayan bir dinleyici, bazen ‘işkence’ sözcüğünü kullanan, ‘mağdurlar var’ diyenlerin AK Partili olmadığına hükmedebilir, ama o
kadar…
‘Gerçekleri öğrenip en titiz biçimde raporlaştırmak, 15 Temmuz’u ve sonrasında neler olup bittiğini öğrenmek isteyen herkese bir yol haritası sunmak kararlılığı hakimdi salona…
‘Oturduğum yerden bir yandan soruları alıp cevaplamaya çalışırken, bir yandan da masanın etrafındaki milletvekilleri dışında salonda bulunanlara ara sıra göz atıyordum.
‘Milletvekili danışmanı olduklarını sandığım gençten birileri, konuşmalar sırasında gözden kaçmış olabileceğini düşündükleri bazı görüşleri veya o görüşlere cevap teşkil edecek bilgileri not olarak
üyelere sunuyorlardı…
‘Tabii, meslektaşlar da, biraz sonra TV kanallarında, ertesi gün gazetelerde haber olacak haberler çıkarmakla meşguldüler…
‘Ben de öyle… Konuşurken bile ‘Acaba haber olabilecek bir şey söylenir de, ben kaçırır mıyım?’
ikircikliğindeydim. İşte size bir haber: ‘Darbe yapılacağı haberini bir gün önce siyasiler ve üst düzey
yetkililerle görüşürken dile getirdim’ dediği gazetelere haber olmuş, ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin’in yakını’ bilinen Aleksandr Dugin de Komisyon tarafından davet edilmişti ya…
‘Geleceğini bildirmiş Rus siyaset bilimci… Biraz geç, 2 Mayıs’ta, ama gelecekmiş işte… ‘Kendisinden burada söz ederken, onun bir eserini eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
vaktiyle mütevelli heyeti başkanı olduğu İlim ve Sanat Vakfı’nın yan kuruluşu ‘Küre Yayınevi’nin
yayımladığını da belirtmiştim.
‘Komisyonun bir usul kuralı da, soruları yalnızca üye milletvekillerinin sorması; diğer millet vekillerine ancak ondan sonra ve süre hâlâ varsa söz hakkı tanınması…
‘Benim oturumda üyeler dışında söz almak isteyen milletvekilleri oldu, ancak oturumun zaten
normali çok aşmış süresi içerisinde onlara sıra gelmedi… ‘Keşke onlar da söz alabilseydi’ diye düşündüm sonradan; görevi olduğu için orada bulunan üyeler yanında sırf konuya ilgisi ve konuğa özel
sorusu bulunduğu için gelmiş milletvekilinin yönelteceği sorular da ilginç olabilirdi çünkü…
‘Sonradan kulağıma geldi: Salonda bulunmadığı halde bazı üyelerin cep telefonu veya tableti
üzerinden yaptıkları Periscope yayınını izleyenler içerisinde sorulan sorulara takılanlar olmuş… Kimine gazetecilik için de geçerli ‘Hafif, ya da mantıksız soru yoktur, yalnız mantıksız cevap vardır.’ kuralını
hatırlattım.
‘Oturum sırasında bana hafif veya mantığı zorlayan hiçbir soru sorulmadığı kanaatindeyim. Yukarıdaki notumu okuyup ‘Periscope da ne?’ diye sorma ihtiyacı duyanınız olmuşsa, cevabı şu: ‘Periscope’ bir akıllı cihaz uygulaması… Bulunduğunuz yerden canlı yayın yapma imkânı
sağlıyor bu program ve cep telefonu veya tabletine programı indirmiş başkalarının da o yayını izlemesini…
Tek kişilik bir televizyon kanalına dönüştürüyor herkesi.”364
364 http://www.superhaber.tv/siyaset/fehmi-koru-darbe-komisyonunda-ifade-verdigi-anlari-yazdi/haber-2408
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Mendi Paşa komisyonda
Galip Mendi, darbe komisyonunun dinlediği en önemli isimlerden biri. O da komisyona gelerek
bilgilerini paylaştı. 15 Temmuz Komisyonu’na bilgi veren eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi, kendisini derdest edenler arasında olan Konya Jandarma Bölge Komutanı Timurcan Ermiş’in ‘Sizi
yanımızda görmek istiyoruz.’ dediğini anlattı. Mendi, Akıncı Üssü’ne götürül- düğü aracın önüne geçen minibüsteki iki sivilden birinin Adil Öksüz olabileceğini söyledi. Darbe girişimi sırasında derdest
edilen Mendi, o gece yaşananları, savcılığa verdiği ifade dışında ilk kez kamuoyuna da açıklamış oldu.
Darbe girişiminin olduğu gün, olayla ilgili hiçbir bilgisi olmadığı için Ankara’da Gazi Orduevi’nde bir
düğüne katıldığını söyleyen Mendi, geceyi özetle şöyle anlatıyor: “9.30 (21.30) sıralarında bana eşlik
eden emir astsubayım vardı. Bana Genelkurmay kapısı önünde silah sesleri geldiğini ifade etti. Ancak
yoldan geçen bir aracın da ateş açmış olabileceğini söyledi. Detaylı bilgi edin, gel dedim. 5 dakika
sonra ‘Komutanım çatışma varmış.’ dedi. Düğün sahibine ‘Allahaısmarladık’ dedim, eşimle birlikte
kapının önüne çıktım. Jandarma Genel Komutanlığı Harekât Merkezi’ni aradım. Cevap alamadım.
Genelkurmay’ı aradım, cevap alamadım. Olağanüstü bir durum olduğunu hissetmeye başladım. Kurmay Başkanlığı’na o sırada vekâlet eden Tümgeneral Arif Çetin’i aradım. Kurmay Başkanı izindeydi.
‘Arif!’ dedim ‘olağanüstü bir şeyler var’. ‘Duydum komutanım ben de cevap alamadım.’ dedi. ‘Atla
git, ben de üstümü değiştirip geleceğim.’ dedim. Onunla konuşmamız bittikten 15 - 20 saniye sonra
benim 8 senedir emir subaylığımı yapan Yarbay Murat Yılmaz (tutuklananlar arasında), heyecanla
koşarak yanıma geldi. Onunla gitmediğim için düğün salonuna, şaşırdım. Sivil giysili, pantolon, tişörtlü. ‘Komutanım sizi Genelkurmay Başkanı ile İkinci Başkan Genelkurmay Karargâhı’nda bekliyor.’
dedi. İster istemez inandım. Tabii o güne kadar, emir subayıyla ilgili olağanüstü bir şey duymadım,
herhangi bir merciden olumsuz da bir şey gelmediği için... Eşime, ‘Arabaya gidelim ben üzerimi değiştireyim.’ dediğim an tekrar atıldı bu yarbay. ‘Komutanım sizi acele istiyorlar, hanımefendiye arkada araba hazırladık.’ dedi. İster istemez inandım yani. Kendinizi benim yerime koyduğunuz zaman
muhtemelen aynı hareket tarzını uygulardınız. Ben arabaya bindim, bu emir subayı da bindi ön tarafa. Araba hareket etmeden bir saniye önce, bir saniye sonra, Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş, bu da tutuklu şu anda, benim oturduğum arkada sol taraftaki ka- pıyı açtı,
bindi. Binmesiyle araba hızla hareket etti. ‘Sizi yanımızda görmek istiyoruz’ dedi. Daha sonra onun
ifadesini de aldı savcılık. Öndeki emir subayı tabanca çekmiş, ‘Süratle yürü’ demiş. Timurcan Ermiş’i
Eğitim elbiseli görünce, bir de Konya’dan gelmesi için benden müsaade alması lazım. Tepki gösterdim. ‘Ne arıyorsun burada, ne işin var, bu kıyafet ne?’ dedim. ‘Size Akıncı Üssü’nde bilgi verilecek’
dedi. ‘Ne Akıncısı? Sen manyak mısın?’ Affedersiniz, buna benzer tepkiler gösterdim. Bir müddet
sonra bu tepkiler üzerine ‘Sizi yanımızda görmek istiyoruz’ dedi. Ben şiddetle buna karşı çıkarak, ‘Sen
çete misin? Senin niye yanında olayım?’ diye tepki gösterdim.”
Mendi, Konya Jandarma Bölge Komutanı Timurcan Ermiş’in darbe olmadan önce 3-5 Ağus- tos
2016’da olması planlanan YAŞ toplantısında emekli edileceklerden biri olduğunu söyledi. Mendi
hatırladığı kadarıyla, Ermiş ile ilgili MİT’ten ve Emniyet’ten ‘paralel devlet yapılanması’ içerisinde
olduğuna dair bilgi geldiğini söyledi. Galip Mendi, ‘Bunun hangi kişilere hizmet ettiğini anlamamam
mümkün değildi’ dedi. Eski Jandarma Genel Komutanı, tepkilerinin sürmesi üzerine şu anda tutuklu
bulunan Timurcan Ermiş’in tabancasını çekip mermi sürdüğünü söyledi. “Önümüze bir VİP minibüs
geçti.” diyen Mendi emir subayına, ‘Yanımda 8 yıl kaldın, yılan beslemişim.” dediğini aktardı. Mendi
devamında şunları anlattı: ‘Akıncı Üssü’ne yaklaşırken birden önümüze bir VIP minibüs (Timurcan Ermiş’in Ankara’ya geldiği minibüs) geçti. Akıncı’ya geldiğimiz zaman burada minibüs durdu, arkasında
da biz durduk. Birden içerden, önce 7 - 8 kişi, sonra 25 - 30’a çıktı. Havacı, pilot tulumlu, ellerinde
tabancalarla bir grup peyda oldu. Arabanın etrafına ve minibüsün etrafına dizildiler. Hatta bazıları fener tuttular. Tuğgeneral arabadan inerek minibüsün yanına gitti, minibüsün kapısı açıldı. Ben içeriyi
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görmedim. Bir şeyler konuştular. Minibüsteki belki de Adil Öksüz’dü.”
Mendi komisyona, ertesi gün kendisini kurtaran Halil adlı astsubayın VIP minibüs içerisinde iki
sivil kıyafetli, saçlarını yana taramış kişi olduğunu söylediğini aktardı. Halil’in şüpheli davranışları
olduğunu, üsse geldikleri sırada bulunduğu arabanın direksiyonuna geçtiğini, ertesi gün ise kendisini
kurtardığını söyledi. Mendi minibüsteki kişilere ilişkin kendi değerlendirmesini ise şu sözlerle anlattı:
“Orada kafa adamlardan bir tanesi vardı. İmam dedikleri. Belki de Adil Öksüz’dü. Bilemiyorum. Ben
tepki verene kadar beni hep komuta yerindeki generallerin yanına götüreceğini ifade etmişti. 300
metre arabayla yol aldıktan sonra su deposuna benzer bir binanın önünde durduk.”
Galip Mendi, üzerinde Sorgulama Merkezi yazan bir odaya alındığını daha sonradan buranın
pilotların eğitimi için kullanılan bir yer olduğunu öğrendiğini anlattı. “Bir grup geldi, ellerinde tabancalar, ortalarında bir yüzbaşı, o da havacı, karşımda durdu. Ben dedi ‘Falanca örgüt adına sizi
tutuklamaya geldim. Ben örgütün adını anlamadım, o anda sinir sistemi de alt üst olmuş durumda...
Ben tepki gösterdim. Sen yüzbaşısın kimi tutukluyorsun, ben orgeneralim. Ben yıllarca senin ve ailenin huzuru, güvenliği, asayişi için dağda bayırda görev yapan bir komutanım. Yazıklar olsun size’
dedim. ‘Ben emir aldım.’ dedi pervasızca. Elimi, ayağımı plastik kelepçe ile bağladılar. Kafama da bir
başlık geçirdiler. Öyle bir hırsla sıktı ki o kelepçeyi, -Yunanlılara esir olsaydım bu muameleyi de görmezdim dedim.” Mendi daha sonra kendisinin tutulduğu yere, Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu’nun getirildiğini söyledi. Mendi, Başoğlu’nun da evinden alınıp oraya
getirildiğini anlattı. “Saat sanırım 11 gibi akşam arabanın şoför mahalline geçen jandarma astsubay
seslendi ‘Komutanım buradan hemen kaçmamız lazım sizi vuracaklar, duydum.’ dedi. Onun arabayı
park ettiği yere koşarak gittik. Oradan dışarıya çıktık.”
Mendi’nin milletvekillerinin sorusu üzerine bazı konularda verdiği cevaplar ise şöyle: “Arif Çetin,
karargâhın bunlar tarafından ele geçirildiğini görüp, benimle irtibatı kuramayınca, Jandarma Genel
Komutanlığı’nın karşısında camii var. O camii imamının evini komuta merkezi haline getirmiş. Benimle irtibatı koptuğu için, adımı kullanarak il jandarma komutanlıklarına mesajlar çekmiş. YAŞ’ta işlem
yapılacaktı. Kuvvetli şüphe olanlarla ilgili YAŞ’ta işlem yapılması konusunda mutabakata varmıştık.
Şura’ya kadar Genelkurmay Başkanlığı’nın MİT ve Emniyet’ten bilgi istendiğini biliyorum. Genelkurmay Başkanı bizimle paylaşıyordu. Bize iki defa dosya getirdiler. Bunun içinde general de vardı.’
Daha önce komisyona bilgi veren eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Mendi’ye darbeciler arasında
olan Özel Kalem Müdürü Ertem Öktem’i değiştirmesi gerektiğini söylediğini ancak bunu yapmadığını anlatmıştı. Âlâ, “O da hain çıkınca, pişman olduğunu söyledi.” demişti. Mendi, eski özel kalem
müdürünün tayini çıkmasına rağmen durdurmadığını söyledi ve ‘Bu kesinlikle yalan.’ dedi. Mendi,
‘ülke ismi vermek istemiyorum ama bu, belki Büyük Orta Doğu Projesi’ni de içine alan bir proje. Bu
projeden Türkiye’nin de maalesef nasibini aldığını düşünüyorum.” diyor.
Mendi, “Bir seneden beri kuvvet komutanıydım. Benim darbeyi önceden bildiğimi ispat etsinler,
edemeyeni lanetle kınıyorum. Aleyhimde bunu kim dediyse (Tutuklu Tuğgeneral Celal Şahin söylemişti) kendini kurtarmak için feryat ediyor. Beni en çok üzen, çocukken kanmış olabilir ama general
rütbesine gelmişken bu FETÖ’nün Türkiye üzerinde proje olduğunu anlamaması mümkün değil. Ya
maddi çıkarı var ya şantaj yapılıyor.”365 ifadelerini kullanıyor.

365 http://www.yeniakit.com.tr
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Işık Koşaner darbe komisyonunda anlattı
Meclis Araştırma Komisyonu’nun dinlediği bir diğer isim eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner.
Koşaner Paşa, örgütün herkes tarafından bilindiğini ama kimse tarafından dokunulmadığını, ya da
dokunulamadığını düşünüyor. İşte değerlendirmesi: “Herkes biliyordu ki örgüt kendine yandaş nesil
yetiştirmeye çalışıyordu. Takip ediyorsun ama yapacak bir şey yok. Yapacağımız şey, bildiğiniz kadarıyla yetkili makamları bilgilendirmekti.”
Koşaner Paşa, komisyonda sözlerine darbe girişiminde şehit olanları anarak başlıyor. Konuşmasının ağırlık merkezini istihbarat toplama ve değerlendirme konusu oluşturuyor. Paşa, “Bir okul
olarak telakki edildiği için araştırma söz konusu olmuyordu. Örgütün güçlü mali kaynakları olduğu
biliniyordu. Bizim bunların nihai amaçları olduğundan hiç şüphemiz yoktu. Ancak 15 Temmuz gibi
olay olacağını tahmin etmiyorduk.” diyor.
Koşaner, Silahlı Kuvvetler’e yönelik iddialara ilişkin olarak, “Silahlı Kuvvetler’in kışla dışında istihbarat alması gibi görevi de, yetkisi de yoktur. Kışla sınırları, tatbikat sınırları içinde personelimizi takip etmekle sınırlıdır yetkileri. Bize gelen bilgiler, MİT ve Emniyet’ten gelen bilgilerdi. Tek bir
yöntemimiz var, o da Yüksek Askeri Şura’da böyle personelin ilişiğini kesmekti. Yüksek Askeri Şura
kararları ile personel atılması çeşitli şekillerde yanlış yorumlanarak, bazı basın tarafından halkımıza
yanlış anlatılarak, ‘Namaz kılan atılıyor, içki içmeyen atılıyor.’ gibi propaganda yapılarak Yüksek Askeri
Şura’daki faaliyetlerimiz engellenmeye çalışıldı. Yetkili makamlar bundan etkilendikleri için bu faaliyetlerimize şerh koyma, bazen de böyle şahısların Silahlı Kuvvetler dışına çıkarılmasını önlemeye
çalıştılar’ değerlendirmesinde bulunuyor.
Koşaner Paşa’ya Balyoz davasıyla ilgili söyleyeceklerinin olup olmadığı da soruluyor. Paşa, bu
konuda komisyona şunları anlatıyor: “Bir plan doğrultusunda olduğu tarafımızdan hissedilmektedir.
Amaçları Silahlı Kuvvetler’in itibarını sarsmak ve istedikleri personeli Silahlı Kuvvetler’den uzaklaştırmaktı. Suçlanan personelimizin suçlu olmadığını biliyorduk. 40-45 yıldır bu kurumun içinde olan
bir insan, kimin suçlu olduğunu, kimin suçlu olmadığını bilir. Ancak konular yargıya intikal ettiği için
‘Yargıya müdahale ediliyor.’ denilmesin diye bizler sesimizi yükseltmedik. Olay, 20 Ocak 2010 tarihinde gazetede yer alan haber üzerine bir gazetecinin savcıya bavul dolusu belge vermesi ile başladı.
Silahlı Kuvvetleri karalamak için yığınla kampanya başlatıldı. 4 Nisan 2010 tarihinde savcılar 70-80
tutuklama kararı aldı. Bu kararlar rastgele alınmıştı. İstanbul Başsavcı vekili kendisine haber verilmediği için tutuklamalar durduruldu. 19 Temmuz’da iddianame kabul edildi. 19 Temmuz’u takip eden
ayda terfilere yönelik Yüksek Askeri Şura toplantısı var. 102 personelimiz için tutuklama kararı çıkarıldı. Bunların içinde 30’u muvazzaf, 19’u emekli general ve amiral var. 16 Aralık’ta 196 sanıklı dava
başladı. Mahkeme başlamadan iki gün önce mahkeme hakimi değiştirildi. 11 Şubat 2011 tarihinde
196 sanıktan 186’sı için savcı tutuklama talebi istedi. Bu karar Silahlı Kuvvetler üzerinde şok etkisi
yarattı. Bununla paralel gibi 29 Temmuz’da ‘İnternet Andıcı’ ile 7 general hakkında tutuklama kararı
çıkarıldı. Delil olarak sunulan belge, bilgilerdeki yanlışlar hiç dikkate alınmadı. Tutukluların istediği
tanıklar mahkemeye getirilmedi, gerekli yerlere bilirkişi incelemeleri yaptırılmadı.”
Işık Koşaner, kozmik odanın aranmasına ilişkin soru karşısında da, Seferberlik Tetkik Kurulu’nda
herhangi bir işgal durumunda hangi subayların nerede görev yapacağına dair olan bilgilerin sızdığını
söylüyor. O dönem tutuklanan TSK mensuplarının tutuksuz yargılanmasının sağlanması için elinden
gelen çabayı gösterdiğini anlatan Paşa, söz konusu isimlerin Yüksek Askeri Şura’da emekli edilmesi
için baskıyla karşılaştığını belirtiyor. Koşaner, komisyondan gelen ‘Emniyet veya MİT’ten FETÖ ile ilgili
istihbarat gelip gelmediği’ sorusu üzerine de, “O dönem kim Fetullahçı diye sormak mümkün değildi.
Bu nedenle herhangi bir bilgi gelmedi.”366 cevabını veriyor.

366 https://haberlermi.com/isik-kosaner-darbe-komisyonuna-ifade-verdi/
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Cumhurbaşkanı’na ilk bağlanan isim: Hande Fırat
15 Temmuz gecesi Başbakan Binali Yıldırım bir televizyon kanalına telefonla bağlanarak olup
bitenlerin bir kalkışma olduğunu söylemişti. Başbakan’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emir-komuta
zinciri içerisinde böyle bir ihanete iştirak etmediğini, bütün devlet kurumlarının görevlerinin başında
olduğunu duyurmuştu. Kuşkusuz bu açıklamalar milletin ölü toprağını üzerinden atmasına yol açtı.
O andan itibaren insanlar sokaklara çıkmaya başladı. Özellikle AK Parti teşkilatlarının önleri dolup
taşmaya başladı.
O saatlerde Cumhurbaşkanı’nın nerede olduğunu bilmeyen, Genelkurmay Başkanı’ndan haberdar olmayan millet, sokağa çıksa bile belirli bir karamsarlık içerisindeydi. Özellikle TRT’de darbecilerin bildirisi okunduğunda bu karamsarlık had safhadaydı.
Yeni günün ilk saatinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesi duyulunca kasvetli ve karamsar hava bir anda dağıldı. Evlerin kapısı sonuna kadar açılmış, insanlar sel gibi sokakları doldurmaya başlamıştı.
Hande Fırat! Bir anda bütün Türkiye’nin duyduğu bir isim oldu. Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Facetime uygulaması üzerinden canlı yayınla bağlanan ve gecenin
dönüm noktalarından birini oluşturan CNN TV Ankara Temsilcisi Gazeteci Hande Fırat!
15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na bilgi veren isimlerden biri de
Hande Fırat oldu. Fırat, komisyona ilk olarak, darbe girişimi gecesi yaşananları, kitabı 24 Saat’te de
detaylıca anlattığını söyledi. Hande Fırat şunları diyordu: “Kızımla yemeğe gittik. Eve geçtiğim an
Whatsapp gruplarıyla haberleşiyoruz ofis olarak. 40’a yakın personelle çalışıyorum ben. İlk mesajlar
gelmeye başladı. Emniyet müdürleri Kızılay’a çağrılmış gibi haberler duyuyorum. Sağı-solu aramaya
başladım, özel kaynaklarımı aradım. ‘Askeri hareketlilik, emir-komuta zinciri dışında olabilir’ diye
kaynağımdan cümle duydum. Resmi kaynaktan bunun durumunu sormadan veremezsiniz. Herkes
ofise geçsin ortalık karışıyor dedim. Whatsapp yazışmalarını kenara koydum. Kızımı anneanneye
bırakıp gittim.” Yaptığı görüşmelerin ardından apar topar evden çıktığını belirten Fırat, iş yerine
giderken, Genelkurmay Kavşağı’nın kapalı olduğunu gördüğünü belirtiyor. Komisyondakilere yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Patronum Aydın Bey’i aradım. Kalkışma dememiştik henüz, Başbakan da
açıklama yapmamıştı. 1 saat sonra ofise geçebildim. Gazetecilerin her yerde haber kaynakları vardır.
Kurumlardan resmi olan olmayan kurum başlarındaki isimlerle görüşürler. Doğru canlı yayın noktaları ile peş peşe düzgün yayıncılık çıkarmak zorundaydık. Siyasetçileri arıyorum bir şey bilmiyorlar.
Bazı isimlere ulaşamıyorum. Ortada şöyle bir durum vardı. Genelkurmay’dan aradığımız isimlere
ulaşamıyoruz. Genelkurmay önünde ateş açılmaya başlandı. İstanbul’da aynı şeyler yaşanmaya başlandı. Hem Başbakanlığı hem Genelkurmay’ı aramaya başladım. İlk haber generallerin rehin olduğu
haberiydi. Generaller rehin haberi CNN Türk’te verildi. Genelkurmay İletişim Daire Başkanı’nın adı
olur. O açıklama Ertuğrul Özkürkçü’nün adı olmadan geldi. Yaptığım görüşmede generallerin rehin
alındığını öğrendim. İlk bu haberi verdik. Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’te olduğunu biliyoruz. Hasan
Doğan’ı (Cumhurbaşkanı’nın özel kalem müdürü) da aradık. İlk son dakika haberini ‘Cumhurbaşkanı
Marmaris’te güvende, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyor.’ diye verdik. Bunların detayları saatleri
var. Benim iki tane telefonum var. Aramalar yapıp sürekli not tutuyorum. Bu aldığım notları ekranda
anlatıyorum. İkinci son dakika Cumhurbaşkanı açıklama yapacak son dakikası. ‘Derhal DHA’yı arayın Cumhurbaşkanı’nın kaldığı otele yönlendirin.’ dedim. İstanbul da frekanstan görmeye çalışıyor.
Yaklaşık 1 saat sonra tekrar Hasan Doğan’ı aradım. Biz açıklamayı yaptık Periscope’a koyduk dedi.
Biz alamadık dedim. Bana bağlayın dedim. ‘Skype’ın var mı?’ dedi Hasan. Facetime yapalım, dedim.
Facetime bağlantısı. Beyefendiye sormam lazım, yanıtından sonra sordu. Kabul ediyoruz, diye geri
döndüler bana. Hasan Bey’in telefonundan Facetime gerçekleşti. Bombalar saldırılar devam etti. Gecenin bir bölümünü sığınakta geçirdik. Muhabirlerimin güvenliğini bir noktadan sonra sağlayamıyor-
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duk, bir kısım muhabirler dışarıdaydı, çığlık atanlar, korkanlar, çocuklarının yanında olmak isteyenler
vardı o gece. Gitmek isteyenler olduğu için 4-5 araba ofisten çıkardık. Haber müdürü ve teknik ekip
kaldılar. Alandaki arkadaşlara da güvenli bölgelere, evlerine gitmelerini söyledik. Biz o gece böyle bir
şey tahmin etmediğimiz için çelik yelek kask giydirme fırsatımız olmadı muhabirlere. İstanbul CNN
basıldı. Yayın kesildiğinde Kanal D’den devam ettik. Tüm Türkiye açısından çok zor geceydi. Bir daha
yaşanmamasını ümit ederim’
Hande Fırat, o gece önemli isim olarak kimlerle konuştuğunun sorulması üzerine, komisyon
üyelerine şunları söylüyor: “AK Parti milletvekilleri gelmiyorlardı. Adı konulmamış ambargo vardı.
Cumhurbaşkanı’nın yayına kadar. Ancak yapılan açıklamaları diğer televizyonlarda alınca tüm siyasetçileri tek tek bağlanmak istediler. Kayıtları var biliyorum. Pek çok isim, vatandaş, eski başbakan,
eski cumhurbaşkanı, Ahmet Davutoğlu, Mesut Yılmaz, hepsi tek tek bağlandı. Bakanların hepsi, başbakan yardımcıları bağlandı. Hastalıklı şekilde işimi yapma merakım vardır. İlla ki ben ve ilk vereceğim merakım vardır. O gece çok sayıda kaynağımı 20 defa falan aramışımdır. Israr ederim, alana
kadar ve oh çekerim ilk haberi verdikten sonra. Bir çocuğum var. Sabah olur mu, çocuğumu görecek
miyim? 42 yaşındayım. 80’de küçüktük aklımda bir takım kareler var. Korktum. Ülkenin geleceğinden çocuğumun geleceğinden de korktum. Milletim için de korktum.” Fırat’ın bu anlattıklarından
kutuplaşmanın zararı bir kez daha ortaya çıkıyor. Ülke işgal etmek üzere, sesinizi duyurabileceğiniz
bir kanal var ama kutuplaşma belası sesinizi duyurmanızın önüne duvar örüyor.
Hande Fırat, ilk açıklamayı almanın habercilik olduğunu belirterek, şöyle konuşuyor: “Cumhurbaşkanı, Başbakan o saate kadar konuşmamış olsaydı kimden haber alamıyorsanız kimi görmediyseniz bu haberdir TV açısından. Sosyal medya da dahil fısıltı gazetesi hayata geçmişti. İlk açıklamayı
almak haberciliktir ve önemlidir. Cumhurbaşkanı’nın sesli ve görüntülü açıklaması benim için büyük
haberdi. Bu tip mesajlar oldu. Belli süre sığınakta kalmamızın güvenli olacağı söylendi. İnanılmaz
sallandık. Pek çok siyasetçi aradılar dikkat edin kendinize diye. Ertesi sabah inanılamayacak sayıda
mesaj aldım. Ortadoğu’dan cesur kadın şeklinde ifadelerle..”
Hande Fırat, “Facetime kullanırken o sırada ne düşündünüz?’ sorusu karşısında şu ifadeleri kullanıyor: ‘Eğer görüntü giderse ne yapacağımı düşündüm. Eliniz titriyor ister istemez. 21 yaşında mikrofonu elime aldım ve elim titriyordu. Hem kameraya göstermem lazım hem görüntü hem açıklama
önemli. Düzgün tutma gayesi vardı telefonu kameranın görmesi için. İki kez telefon çaldı o sırada. Ne
yapacağımı bilemedim o an. Reddetsem bağlantı kesilir mi diye düşündüm. Nuh Yılmaz’dı arayan.
Teknikçiler ‘No’ya bas.’ dediler. Arkasından da çocukluk arkadaşım elinde yayın gitti bilmiyor o sırada
arıyor onu kapatmak durumunda kaldım. Facetime kullanırken görüntü ve bağlantının kopmaması
gibi bir endişeniz var. Birinci dakikada yönetmenler kulağıma tüm TV’ler bizden ortak yayına geçti
dediler. 3’üncü dakikadan sonra dünya TV’leri alıyor. O an bağlantı kopmamalı düzgün tutmalıyım
gibi. İşinizde ısrar etmek. Bu bir vicdandır duruştur. İşinize, memleketinize saygıdır. Gitseydik ömrümüzün geri kalanında bayağı bir vicdan azabı çekerdik. Artık sadece TRT yok. Bir sürü TV ve radyomuz var. Devir değişti. Bunların hiçbiri olmasa da cep telefonlarımız var. Bunların sakıncaları var
tabi ki. Doğrulatmadığınız haberi sosyal medyada görebilirsiniz, başka olaylara sebep olabilir. Gerçek
medya sosyal medya teknoloji bir araya geldiğinde başka bir şey oluyor.”
Gazeteci Fırat, komisyonun “O gece ofisinize eylem oldu mu?” sorusunu “CNN’nin yayınını susturun, bilgisi vardı bizde. Yayının İstanbul’da olduğunu düşünmüş olacaklar ki, ya da doğrudan merkezden susturalım diye oraya gittiler. Binada da alınan önlemler var. Kapıların kapatılması ve açılmaması gibi. Allah korudu diyeyim size.” diyerek cevaplandırıyor.
Darbe girişimine nasıl gelindiği konusunda düşüncelerini anlatan Fırat, şu açıklamalarda bulunuyor: “Polis muhabirliği yaparken de sonrasında da Cevdet Saral, Osman Ak polis raporları, asker
raporları. FETÖ/PDY’nin TSK içine nasıl sızabileceği. Tüm bunların hepsini yaşadık. Bizler gazeteci
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sizler siyasetçi olarak hep beraber yaşadık. TSK en büyük hedef olarak konulmuştu. 98’lerden bahsediyorum. Demek ki o günden bugüne yeterli önlem alınmamış. 98’den bugüne hepimiz hatalıyız. Bence
sorgulayıcı eğitim. Çocuklarımız gözü kapalı bir örgüte teslim olabiliyorsa, ben ifadeleri okuduğumda
dehşete düşüyorum, neyin kafası bu diye. Bugünden itibaren yetişecek nesiller sorgulamalı. Yurt içinse
yurt, başka bir şeyse başka bir şey. Sonuçta birimizin derdi hepimizin derdi oluyor. Şucu bucu olduğu için
yükselmemek gerekiyor. Gazeteci öyle tepeden olunmuyor işte. Bir türlü ders alıp hayata geçirmiyoruz.
Keşke geçirsek, devleti liyakatı ön plana koysak. Eğitim demokrasiyi de getiriyor. Bu kültür hem evinizde
hem okulunuzda olacak.”
Komisyonda medyanın yeniden yapılanmasına ilişkin konuşan Hande Fırat, şu ifadeleri kullanıyor:
“Medya normaline dönmeli. Gazeteciliği gazeteciler yapar. Bir anda gazeteci olunmuyor. Cumhurbaşkanı neden CNN’e konuştu. Orda bir iş mi var. İnsanlar gerçek mesleğini yapmadığı için bunlar konuşuluyor. Yeniden yapılanmadan öte buna saygı duymak lazım. Devlette özel sektörde her yerde liyakat,
gerçekten gazeteciler bu işi yapmalı. Bir gazeteci yalan yanlış yapıyorsa kaynağı onunla konuşmaz. Tam
tersi için de geçerli. Zaten nasıl işlediği belli. Saygı göstermek hepimiz adına faydalı. Demokratik evrensel ilkelerle yapılması önemli. Ben konuşmaktan zarar gelmeyeceğini düşünüyorum. Medyada siyasetçiler konuşsun. İyi ki medya var gazeteciler var, yeter ki gerçek gazeteciler bu işi yapsın.” Avrupa Birliği’nin
(AB) darbe girişimine ilişkin geciken tepkileri konusunda düşüncelerinin sorulması üzerine Hande Fırat,
“Ben aynı zamanda demokrasi platformunun üyesiyim. Brüksel’e gittiğimizde şunu gördük. Türkiye sivil
toplum örgütleriyle lobi faaliyetlerini yürütmemiş. O boşluğu da FETÖ ele geçirmiş. AB şunu göremedi.
Yenikapı ruhu! Binlerce insan sokakta, en çok buna sahip çıkması gereken AB idi. Neredeydin? Raportörü bu konuda yanıt vermiyor. Bunları söyledikçe haklısınız demeye başladılar. Bu mücadeleyi anlamaları
lazım. Aynı anda üç terör örgütüyle uğraşıyor. Ama yine de her şey hukuk çerçevesinde olmak zorunda.”
diyor.
Öğrencilik yıllarında FETÖ ile yolunun hiç kesişmediğini vurgulayan Fırat, “Hepimizin yolu kesişti.
Şuan gözaltında olan tutuklu olan gazeteci arkadaşlarımız var onlarla beraber çalışmıştık. Her meslektaşım gibi tabi ki kesişti. Uçaklara davet edilmezken başka gazeteciler davet ediliyordu. Meslek hayatım
öncesinde de sonrasında da çok az sayıda gazetecilerden biriyim yönetici olarak Fetullah Gülen’e gitmemiş olan.” ifadelerini kullanıyor.
Hande Fırat, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CNN TÜRK’e bağlanmasına ilişkin “Gazeteci arar,
bayar ısrar eder. Karşısı aramaz. En az 5 kez aradım Hasan Doğan’ı ben, açıklama ne oldu diye aradım.
İşinizi yapmak asıl olan. Bunun dışında bir şey olduğunu düşünmüyorum.”367 diyor komisyondaki ifadelerinde.

Komutan: Erdoğan olmasaydı..
FETÖ itirafçılarından biri de eski Jandarma İstihbarat Başkanı emekli Tümgeneral İbrahim Aydın
oldu. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini, darbelerin ve gizli oluşumların siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, birçok ismi dinlediği gibi İbrahim Aydın’ı
da dinledi. Emekli Tümgeneral Aydın, 2012-2015 yıllarında Jandarma İstihbarat Başkanlığı yaptığını ve
toplam 10 yıl süreyle bu dairede görev yaptığını hatırlatarak, kendi başkanlığı döneminde daire başkanlarının dördünü kendisinin atadığını, bu dört kişinin de yanında darbecilere karşı çatıştığını, bunlardan
birinin gazi olduğunu, birinin de darbeciler tarafından rehin alındığını belirtiyor.
Komisyondaki açıklamalarında, emperyalist güçlerin Orta Doğu’da yeni bir dizayn çalışması içerisinde olduklarını, liderlerin devrildiğini, iç savaşlar yaşandığını belirten Aydın, FETÖ’nün darbe girişiminin
de bundan bağımsız düşünülmesinin hata olacağını ifade ediyordu. Aydın, FETÖ’nün bir üst akıl, küresel
367 http://www.cumhuriyet.com.tr
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emperyalist güçler tarafından kullanıldığını ve -Toptan Türk milletini hedefleyen bir hamlede bulunulduğunu- belirtiyor. Aydın‘ın şu cümleleri dikkat çekici: “Bu yapının Cumhurbaşkanı’na düşmanlığı
kullanılmış olabilir ama temel husus Türk ordusunun, Türk milletine boğdurulmak istenmesidir. Çünkü ordu devletin temel taşıdır, devletin bekasının temel güvencesidir. Ordu, gönderdeki bayrağın,
minaredeki ezanın, evimizdeki ırzımızın teminatıdır. Orduyu ortadan kaldırdığımızda bütün bunlar
tehlikeye düştü demektir.” Aydın, darbe girişimini jeopolitik bir saldırı olarak gördüğünü vurguluyor,
“Ne yaptılar? Şunu yaptılar, Türk ordusuyla milletin arasına kan soktular. Türk ordusuyla siyasetin
arasına kan soktular. Türk ordusuyla, polisimizin arasına kan soktular. Bütün milli güç unsurları hepsi
aynı şeytana taş atmadığı müddetçe, hiçbir milli projemizi sonlandırma imkanınız yoktur.” değerlendirmelerinde bulunuyor.
Gölbaşı’ndaki Özel Harekat polislerinin, TBMM’nin ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bu amaç
doğrultusunda özel olarak hedef seçildiğini anlatan Aydın, 14 Temmuz gününe kadar polisin, askerin, jandarmanın ve MİT‘in ortak hareket ettiğini, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde birçok
başarılı operasyona ortak imza attığını, bu birliktelik ruhunun sabote edilmek istendiğini söylüyor.
Aydın, 1997 yılında Türk ordusunun yönlendirilmesiyle 28 Şubat sürecinin yaşandığını, aynı ordunun
bu sefer 20 yıl sonra dini yapılanma iddiasında bulunan terör örgütünce darbe girişimine kalkıştığını
ifade ederek, “20 yıl dolmadan laiklikte, üniter yapıda hassasiyet içinde olan, aynı orduda ‘irticacı’
diye nitelendirilen bir yapıyla darbe girişiminde bulunabiliyor. Bu, ordu ve millet üzerinde ne kadar
oynandığının net, somut bir işaretidir.” diyor. Emekli Tümgeneral Aydın, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını, Akıncı Üssü’nde, Kara Havacılık Okulu’nda ve Beştepe‘deki Jandarma Genel Komutanlığı
karargahında darbecilere nasıl müdahale ettiklerini anlatıyor.
Komisyonda, 15 Temmuz gecesi darbecilerin 31 uçak kaldırdığını, darbe karşıtlarının da 48 uçak
kaldırarak, darbecilere müdahale ettiğini belirten Aydın, Jandarma Özel Harekat birliklerinin görev
yeri olmayan Kara Havacılık Komutanlığı’na da müdahalede bulunduğunu söylüyor.Milletvekillerinin
sorularını da cevaplayan Aydın, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde FETÖ ile bağlantılı olduğunu düşündükleri kişileri tahmin edebildiklerini, ancak darbe girişimine kalkışabileceklerini tahmin edemediklerini
ifade ederek, “Taktik konusu asıl baskın yediğimiz alandır. -Bunların darbe yapacağını biliyordum- diyenin samimiyetinden şüphe ederim. Darbe girişiminden 15 gün önce bir arkadaşım -bunlar darbe
yapabilir mi?- diye sordu. Ben de -asla, bu yapı darbe yapamaz. Sadece girişimde bulunabilir, onu
da aynı gece boğarız dedim. Dediğim gibi de yaptık, bir gecede boğduk.” şeklinde konuşuyor. Aydın açıklamalarında, Jandarma Genel Komutanlığı’nın Ankara‘da 14 generali bulunduğunu, bunların
10’unun darbecilere direndiği- ni, 2’sinin izinde, diğer 2’sinin de darbeciler tarafından derdest edildiğini belirterek, Jandarma Teşkilatı’ndaki generallerin çoğunun darbenin karşısında yer aldığını ifade
ediyor. FETÖ mensuplarının 1989 yılında harp okulundan mezun olmaya başladığını ve bu sürece
kadar general rütbesine geldiklerini vurgulayan Aydın, “Tüm ve korgeneral seviyesinde bu işe girişenler FETÖ’ye sonradan dahil olmuştur, onların organik bağı yoktur, sonradan devşirilmiştir. Güçten
dolayı girenler de son birkaç yıla isabet eder. Ondan önceki süreçtekiler Türk ordusuna sızma planı
dahilindedir.” değerlendirmesinde bulunuyor.
Darbe girişimi öncesinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan‘ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi
Akar ile görüşmesinin doğru bir davranış olduğuna işaret eden Aydın, konuşmasına şöyle devam
ediyor: “Sayın Hakan Fidan‘ın yaptığı yerinde bir şeydir. Hakan Bey, benim 15 yıllık dostum. Benim,
Sayın Müsteşarla 15 yıllık hukukum var, 3 yıl kendisiyle çalıştım. Ne kendisi ne de başkan yardımcılarında bir zafiyet görmedim. Darbe, Cumhurbaşkanımız kendisini kurtarmış olsa bile, gerçekleşseydi
bugün Türkiye‘de iç savaş vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesi olmasaydı, millet Sayın Cumhurbaşkanı’nın arkasında yer almamış olsaydı, sanıyorum bugün Türkiye‘de başka şartlarda, başka
şeyleri konuşuyor olurduk.”
İbrahim Aydın, bu konuda şunları söylüyor: “Sayın MİT Müsteşarımız ve Sayın Genelkurmay
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Başkanı ile aynı düşüncedeyim. Çok net söylüyorum, bu evrakın altında Sayın Genelkurmay Başkanı’mızın imzası olsaydı, bugün Türkiye başka bir durumdaydı. Bu kişilerin kıymetini bil- meliyiz.
Sayın Müsteşar yardımcısını gönderiyor, yetinmiyor kendi gidiyor. MİT Müsteşarı ve Genelkurmay
Başkanı’nın darbenin önlenmesinde tarihi rol oynadıklarını düşünüyorum. Küresel, emperyalist güçler tarafından 22 ülkenin sınırlarının değişeceği bizatihi ifade edildi. 22 ülkeden bir tanesinin Türkiye
olduğu ifade edildi. Küresel güçlerin bölgeyi kendi kurdukları plan, refah imparatorluğu sürdürülebilsin diye bu coğrafyada petrol musluğunun başına oturmak, güzergahını güvenliğe almak, seçilmiş
yönetimlerinin kendi güdümlerinde hareket edebilmelerini sağlamak, İsrail‘in güvenliğini de sağlamak gibi hepimizin bildiği kırmızı çizgileri var. Büyük Orta Doğu Projesi asla barış projesi değildir.”
MİT tırları olayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ı yurt içinde ve dışında zor durumda
bırakmak için FETÖ tarafından organize edildiğini belirten Aydın, MİT tırları olayının jandarma içinde
de bir kumpasa dönüştürülmek istendiğini vurguluyor.
MİT tırları hadisesinde, gizli tanık suçlamaları nedeniyle, yaklaşık 1,5 ay hapis yattığını hatırlatan Aydın, FETÖ tarafından eşinin ve kendisinin telefonlarının dinlendiğini, internet üzerinden hakaretlere uğradığını ve İstihbarat Başkanlığı’ndan çıkarılmasında bu yapının etkili olduğuna inandığını
söylüyor. İbrahim Aydın, şu görüşlerini paylaşıyor: “Bütün darbeler bağıra bağıra gelir tabiri caizse.
Sessiz sedasız bir gecede darbe olmaz. Onu hazırlayan birçok şartlar vardır. Onları da herkes bilir,
değerlendirir. Bu bir darbe girişimi. 143 general alınmış, 130-140 general bile darbe yapmayı başaramamıştır. Demek ki ‘tuğgeneral, korgeneral, tümgeneral darbe yapar.’ diye bir şey yoktur. Bu yapının
bir şey yapacağını biliyorduk, bunu herkes söyledi ama bunların bu kadar çılgınlık yapabileceğini
bilmiyorduk. Darbenin oluş şeklini algılayamadık.”368

Su testisi su yolunda kırılır
Komisyonun dinlediği bir diğer isim Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu. İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini, darbelerin ve gizli oluşumların siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’na
bilgi verdi. Kurtoğlu, darbe girişimini, Çanakkale’de görev yapan eski bir askerinden haber aldığını
belirtiyor. O sırada Jandarma Bölge Komutanı’na vekalet ettiğini söyleyen Kurtoğlu, lojmanlar bölgesindeyken bölge komutanlığı karargahına gittiğini, harekat merkezine ulaştığını, burada önlerine
4-5 mesaj konulduğunu, sıkıyönetim uygulama direktifini okuduğunda, son sayfadaki imza satırında
Mehmet Partigöç ismini gördüğünde, ‘cemaat’ denilen örgütün darbe teşebbüsünde bulunduğunu
anladığını anlatıyor komisyon üyelerine.
İstanbul Jandarma Komutanlığına bağlı 7 il bulunuyor. Kurtoğlu, sırayla bütün il jandarma komutanlarını aradığını, darbe teşebbüsünün tamamen yasa dışı olduğu ve verilen emirlere itibar edilmemesi gerektiği yönünde emirler verdiğini söylüyor.
Kurtoğlu basında, Boğaziçi Köprüsünü jandarmanın kapattığına dair haberlerin çıktığını hatırlattıktan sonra bu haberlerin asılsız olduğunu söylüyor. Kurtoğlu’nun anlattıklarına göre köprüleri
kesen askerlerin içinde jandarmadan kimse yokmuş.
Komisyon Başkanı Reşat Petek, Kurtoğlu’na “FETÖ neden size kumpas kurdu?” diye sorunca
şu cevabı alıyor: “2011’de yaptığımız bir soruşturma vardı. O soruşturmada, 17- 25 Aralık’ın altında
imzası olan savcılardan Muammer Akkaş ile bir konuda karşı karşıya geldik. Bizlere yaptırmak istediği
konuyu yapmayacağımızı ifade ettik. Her şey ondan sonra başladı. Hafriyat yolsuzluğu araştırması
368http://www.haberler.com/feto-nun-darbe-girisimini-arastirma-komisyonu-8994138-haberi/
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yaparken, Başbakanlık binasının santralinin dinlenmesi talep edildi. Daha doğrusu mahkeme kararının içinde bunu geçmişler. Bizim bilgimiz dışında. Biz de son anda bunu Jandarma Genel Komutanlığı
üzerinden, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na bildireceğimiz sırada fark ettik ve durdurduk.
Her şey ondan sonra başladı. Kararda, Başbakanlık olarak değil, bir şahsa ait sabit telefon numarası
olarak geçiyordu. Mahkeme kararını reddettiğimizde, hemen ‘Yanlışlık yaptık.’ dediler, yeni karar çıktı. Sonra olması gerekenleri dinledik, o dosyayı operasyonla kapattık.” Jandarma Genel Komutanlığı
içinde, bildikleri dışında ‘Aaa bu da mı varmış!’ diyebilecekleri kimsenin olmadığını söylüyor Kurtoğlu. “Bunlar biliniyordu. Su testisi suyolunda kırıldı.”369 ifadelerini kullanıyor.
Tümgeneral İbrahim Aydın’a göre FETÖ ölümcül darbeyi 15 Temmuz’da vurmak istedi. 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Ankara Jandarma Bölge Komutanı olan İbrahim Aydın, yaşanan şeyin
‘jeopolitik’ bir darbe girişimi olduğunu söylüyor.
Aydın, FETÖ yapılanmasının Cumhurbaşkanı’yla problemi olduğunu ve ona karşı bir darbe girişiminde bulunmasının yanı sıra Türk ordusunun da hedef alındığını düşünüyor. Aydın komisyonda
şunları söylüyor:
“Bu FETÖ yapılanmasının Sayın Cumhurbaşkanı’mızla problemi vardı, ona karşı darbe girişiminde bulundu. Ama sadece bununla da açıklanacak bir konu değil. Bu girişimi, bu tür yapılanmaları kullanan üst aklın küresel emperyalist güçlerin ülkemizde devreye soktuğu Türk milletini hedefleyen bir
hamledir diye düşünüyorum. Sebeplerden biri Sayın Cumhurbaşkanı’nın belki yönetimden uzaklaştırılması veya başka bir zulme uğratılması, ancak bir başka göz ardı edilmemesi gereken husus: Türk
ordusu Türk milletine vurdurulmak istenmiştir. Haini içerden çıkartılmak suretiyle ve büyük bir algı
yönetimiyle Türk ordusu Türk milletine boğdurulmak istenmiştir. Asıl neden olarak bunu görürüm.
Ordu devletin bekasının temel güvencesidir. Bayrağımızın, göğümüzün temel güvencesidir. Evimizdeki ırzımızın temel güvencesidir ordu. Ordu ortadan kaldırıldığında bunlar sıkıntıya düştü demektir.
Ordu milli hassasiyetlerimizin de temel taşıyıcı aparatıdır. Sayın Cumhurbaşkanı hedeflendiği kadar
bence bir başka tuzakla Türk ordusu da hedeflenmiştir. Neden Türk ordusunun hedef alındığını da
ifade etmiş oluyorum. Bu saldırıyı jeopolitik bir saldırı olarak görüyorum. Türkiye‘ye düşen payın
bu olduğunu düşünüyorum. İki ayaklı olduğunu ifade etmeye çalıştım. Bir taraftan Cumhurbaşkanı
diğer taraftan ordumuza yapılan bir zulmün kalkışmasıydı diye düşünüyorum.”370
Komisyon toplam 639 sayfalık raporunu Mayıs 2017’de TBMM’ye sundu. Meclis’e verilen raporun giriş bölümünde “Fetullah Gülen liderliğindeki yapılanma, 2013 yılı sonlarına kadar başta ‘Cemaat’ ve ‘Gülen Cemaati’ olmak üzere, ‘Fethullah Gülen Cemaati’, ‘Fethullahçı Yapılanma’, ‘Fethullah
Gülen Örgütü’, ‘Camia’, ‘Hizmet Hareketi’, ‘Gönüllüler Hareketi’ vb. ifadelerle anılmıştır. 2013 yılında hükümete karşı tertip edilen 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin ardından ise yapılanmanın
özüne, maksadına, karakteristiğine ve eylemlerine daha uygun analitik ve teknik tanım ve ifadeler
kullanıma sokulmuş ve ‘Paralel Devlet Yapılanması (PDY)’ ve ‘Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ olarak
anılmaya başlanmıştır.” deniliyor.
Komisyon, Gülenin ismi etrafında konuşulanları öncelikle maksatlı buluyor. Bununla ilgili şunlar
söyleniyor: “Örgüt hakkında dikkat çeken hususlar en başta, Gülen’in isminden başlamaktadır. Gülen’in nüfus kayıtlarındaki ismi Fethullah değil Fetullah olarak geçmektedir. İki kelime arasındaki ‘h’
farkı, ince ve önemli bir nüans oluşturmaktadır: Fethullah tercihi sayesinde Gülen, her mecrada ismi
‘Feth’ yani ‘Fetih’ içeren bir dini lider olarak anılmakta ve telaffuz edilmektedir; Fethullah, ‘Allah’ın
fethi’ demektir. Bu kullanımla daha en başından, örgüt liderinin isminden başlayarak, daha sonra
369

http://aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/istanbul-il-jandarma-komutani-kurtoglu-bizden-basbakanlik-santralinin-dinlenmesi-talep-edildi/697170
370 http://www.hurriyet.com.tr/darbe-komisyonunda-gorevli-masak-uzmani-son-khk-ile-ihrac-edilmis-40287376
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büyüyecek ve önce Türkiye’ye ardından da tüm dünyaya yayılacak bir “fetih” hareketi için bu isim
üzerinden bir manevi ve kutsal işaret, sırlı bir keramet ve kudsiyet algısı yaratılarak dinî fenomen
hâline gelmenin hedeflendiği anlaşılmaktadır.”
Gülen tarafından örgütün kuruluşu ve çekirdek kadrosunun oluşturulması İzmir’de yaşadığı yıllara dayandırılıyor: “1966 yılında İzmir Kestanepazarı’ndaki İmam-Hatip Derneği ve İlahiyat Öğrenci
Yetiştirme Derneğine ait olan Kur’an Kursu’nda öğreticilik ve yine aynı derneğe ait olan öğrenci yurdunda müdürlük yaptığı dönemde olmuştur. Oluşumundan kısa bir süre sonra ‘cemaatten örgüte’
ve zamanla güç zehirlenmesi yaşayarak ‘terör örgütüne’ evrilen FETÖ/PDY’nin örgüt olarak gelişimi
üç ana aşamada değerlendirilebilir: İlk aşama, yeraltı faaliyeti denilebilecek düzeyde büyük bir gizlilikle işleyen ve 12 Eylül 1980 askeri darbesine kadar süren kuruluş, temellenme ve kadrolaşmaya
başlama’ aşaması; ikinci aşama örgütün devlet kadrolarının ‘kılcal damarlarına kadar’ sızarak devleti
ele geçirme planını uygulayabilmek için kullandığı takiye taktiğine dayalı ikiyüzlü örgüt mekanizmasının hızla işlediği, gizlilik ve ‘tedbir’ ile ‘güçlenerek yayılma ve yayılarak güçlenme’ stratejisinin
uygulandığı ve 28 Şubat 1997 postmodern darbe sürecine kadar devam eden hem toplumda hem
devlette yayılma ve her alanda iktidarı ele geçirme aşaması; üçüncü aşama ise nihai hedef olan ‘altın
vuruş-kıyam-huruç’ için kadrolaşmanın tamamlanması ve asıl niyet için harekete geçilmesi aşaması
olup 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar sürmüştür.
Raporda, 1983-1989 Yılları arasındaki Özal dönemi, örgüt için kitleselleşme, ivme Kazanma ve
siyasete nüfûz etme dönemi olarak değerlendiriliyor: “1983 yılı örgüt için bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Çünkü bu tarih, Anavatan Partisi’nin tek başına iktidar olarak ve lideri Turgut
Özal’ın başbakan olarak Türk siyasi hayatına hakim olduğu dönemin başlangıcı olduğu gibi, Gülen’in
siyasilerle güçlü ilişkiler kurmaya ve devletin ‘kılcallarına’ nüfuz etmeye başladığı ve de takipçilerinin örgüt adına okul kurmalarının önündeki engellerin kalktığı dönemdir. Bu dönemde 1986 yılında
yapılan yasal düzenlemelerle özel teşebbüs tarafından okul açılmasına imkân tanınmıştır. Örgüt bu
imkânı büyük bir fırsat olarak değerlendirmiş ve bu dönemde hızlı bir okullaşma furyası başlatmıştır.
İzmir’in Bozyaka semtindeki Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı adına açılmış olan öğrenci yurdunun Yamanlar Koleji adıyla koleje çevrilmesiyle, örgütün ilk özel okulu hayata geçirilmiştir. Aynı zamanda bu okul, örgütü her anlamda besleyen can damarı olan ve yıllar sonra tüm dünyaya yayılacak
okullar zincirinin de başlangıcı olmuştur. Nitekim Fetullah Gülen Kasım 1987’deki bir sohbetinde
‘29.11.1987 tarihinde yapılacak olan erken genel seçimde oylarını ANAP’a vereceklerini, ANAP’ın
iktidar olduğu dönemde (1983-1987) rahat çalıştıklarını, devlet kademelerinde işlerini kolayca hallettiklerini, önemli noktalarda nüfuzlu taraftarların elde edildiğini’ belirtmiştir.”
Komisyon raporu 2000’li yılları örgüt açısından Paralel Yapılanma dönemi olarak değerlendiriyor: Bu dönemin örgütün yetiştirdiği seçilmiş öğrencilerin askeri liselere ve polis kolejlerine yoğun
olarak yönlendirildiği dönem olduğu değerlendirilerek şunlar söyleniyor: “Bu seçilmiş öğrenciler
1984 yılından itibaren ‘talebe imamı’ denilen örgüt mensupları tarafından sürekli olarak takip ve
kontrol altında tutulmuştur. Örgüt mensuplarının ele geçirdikleri askeri lise ve polis koleji sınav sorularını talebe imamlarına ilettiği ve bu soruların deneme sınavı soruları olarak, hatta “abilerin çıkacak bazı soruları rüyalarında gördüğü’ gibi kılıflarla söz konusu seçilmiş öğrencilere iletildiği açığa
çıkmıştır.
‘2000’li Yıllar (Paralel Devlet Aşaması) Kurulduğundan beri her zaman iktidarın, güçlünün ve
kazananın yanında saf tutmaya çalışan FETÖ, bu dönemde de 2002 genel seçimlerinden tartışmasız
bir zaferle çıkan AK Parti’ye yakın bir görüntü vermeye özen göstermiştir. Örgütün otuz yıllık çalışmaları neticesinde eriştiği güç sayesinde 2000’li yılların bu döneminde önceki dönemlere kıyasla daha
muktedir olduğu değerlendirilmektedir. Zira bu dönem, 30 yılı aşan devlet kadrolarına yerleşme
sürecinin tekemmül etmek ve semerelerini vermek üzere olduğu, ordu ve emniyet dışındaki HSYK,
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Yargıtay, TÜBİTAK gibi kritik ve stratejik yerlerde de son ve büyük kadrolaşma harekâtının hazırlıklarının yapılıp temellerinin atıldığı ve sonuçlarının alındığı dönemdir. Aynı zamanda bu dönem, örgütün
ekonomik ve istihbari gücünün, insan kaynaklarının, yur tiçi ve yurt dışı ağının zirveye ulaştığı ve gerek kamu gerekse özel sektörlerde nüfuz ve hatta hakimiyetin sağlandığı dönem olmuştur. Örgütün
1970’li yıllarda attığı tohumlar 1980’li yıllarda patlayıp filizlenmeye ve hızla yeşermeye başlamış,
ardından Gülen’in ifadesiyle ‘Dört bir yanda şehbal açarak’ 1990’lı yıllarda dal budak salmış, 2000’li
yıllarda hedeflenen her alanı sarmış ve örgüt ‘altın nesil’in ‘altın vuruşu’ için hazır hale gelmiştir.”
Komisyon her ne kadar böyle bir kanaate sahip olsa da özellikle devam eden dava süreçlerinde
ortaya çıkan deliller Paralel Yapılanma’nın iddia edildiği 2000’li yıllarda değil, işin başından beri özenle kurulduğunu gösteriyor.
Raporda 2010’lu yıllarla birlikte örgütün gizli hedeflerinin ifşa edildiği bir döneme girildiği söyleniyor: “Bu dönem örgütün Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun şahsında AK Parti hükümetlerine karşı
başlattığı gizli mücadelenin açığa çıktığı dönemdir. 7 Şubat 2012 tarihli MİT Müsteşarı’nın ifadeye
çağrılması hadisesi örgüt bakımından açık niyet ifşası sayılmazsa, örgüt 17-25 Aralık yargı darbesi
teşebbüsüne kadar bu mücadelesini gün yüzüne çıkarmamıştır. Bunun sebebinin iktidarı devirmeye
yönelik saldırı operasyonları öncesindeki hazırlık süreci olduğu değerlendirilmektedir. Zira örgüt dershanelerin kapatılmasının kesin olarak kararlaştırıldığını ve Başbakan’ın o dönemdeki açıklamalarıyla
bu konuda geri dönüşün de mümkün olmadığını anlayana kadar çeşitli yollarla hükümeti yer yer ikaz
etmeyi ve hatta medyası yoluyla aba altından sopa göstermeyi yeğlemiş, dershanelerin kapatılması
konusunda geri dönüşün mümkün olmadığını anladığında ise iktidarı devirmeye yönelik saldırı operasyonları için hazırlıklara başlamıştır. Bu dönemde örgütünün 17-25 Aralık yargı darbesi teşebbüsü
sürecinde başarısız olup, deşifre olmuş ve suçüstü yakalanmış halde adalet karşısına çıkarılmaya
başlaması Fetullah Gülen’i dış güçleri açıkça yardıma çağırır hale getirmiştir. Örneğin, 17.11.2015
tarihinde sarf ettiği ‘Avrupa Birliği olmasa, NATO olmasa, bazı süper güçlerin birliği olmasa FETÖ’nün
faili meçhullerle zift kuyularına atılarak, öldürülerek örtbas edilip şeytani baskı uygulanacağı’ yönündeki sözleri bozgun psikolojini gözler önüne sermektedir. Gülen’in dış güçlere yönelik bu gibi
açıklamaları ve örtülü çağrılarıyla, 19.01.2014 tarihinde ‘MİT tırlarının durdurulması’ olayı birlikte
değerlendirilmelidir. Gülen Türkiye’yi uluslararası kamuoyu nezdinde terör destekçisi bir ülke olarak
gösterme çabalarının karşılığında korunduklarını ifade etmektedir.”
Araştırma Komisyonu Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan örgütün yapılanmasıyla ilgi-li rapor istiyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından komisyona sunulan 22.05.2017 tarihli ve 10.000.06.000.105.2/5097549206 sayılı cevabi yazıda, FETÖ’nün yurt dışındaki eğitim yapılanması şu şekilde açıklanıyor:
“FETÖ’nün yurt dışında okul öncesi, ilk ve orta öğretim ile üniversite olmak üzere toplam 767 okul
ve eğitim kurumu tespit edilmiştir. Bazı ülkelerdeki okullar bir eğitim kurumu altında birleşerek, aynı
yapı içerisinde okul öncesi ile ilk ve orta öğretimi birlikte vermektedir. Tek bir adreste faaliyet gösteren söz konusu eğitim kurulularının ayrı ayrı ele alınması halinde okul sayısının 1.000’e yaklaştığı
değerlendirilmektedir. FETÖ’nün yurt dışındaki öğretmenleri, örgütün yurt dışına açılım gerçekleştirdiği 1990’lı yıllarda, çoğunlukla Türkiye’den giden öğretmenlerden oluşmuştur. İlerleyen süreçte,
okullardan mezun olan bazı öğrencilerin de görev alması ile birlikte yerli ve Türkiye kökenli öğretmen
oranı değişim göstermiştir. Türkiyeli ve yerli öğretmenlerin genel oranı hakkında net bir bilgi olmamakla beraber, Kazakistan ve Kırgızistan başta olmak üzere özellikle Orta Asya ülkelerinde bu oranın
yerli öğretmenler lehine
% 90 seviyelerine çıktığı, bazı okullardaki yönetimin tamamen yerel personele bırakıldığı öğrenilmiştir. FETÖ/PDY’ye bağlı okulların dünya çapında ortak kullanılan bir adı bulunmamakla birlikte,
Horizon, Light, Rainbow, Harmony gibi müşterek isimler kullanıldığına tanık olunmuştur. Okullar,
anaokulu, ilkokul, ortaokul, kız lisesi, erkek lisesi, imam hatip lisesi, eğitim enstitüsü, özel meslek
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lisesi, kolej, eğitim merkezi gibi farklı düzeylerde/alanlarda faaliyet göstermektedir. Okulların bulunduğu ülkelerdeki yerel unsurlar ve Türk ortaklarının savundukları ortak söylem; ‘örgüt lideri Fetullah
Gülen’i takdir ettikleri, ancak anılan ile herhangi bir bağlarının bulunmadığı, gayrıresmî bir bağlılığın
olduğu’ yönündedir. Örgüte ait okulların hedef kitlesini, faaliyet gösterdiği ülkedeki elit aileler ile yoksul ailelerin başarılı çocukları oluşturmaktadır. Yoksul ailelerin başarılı çocukları, burslu olarak eğitim
görmekte olup bursluluk oranı, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, FETÖ’ye ait okullardaki öğrencilerin ortalama dörtte birine denk gelmektedir. Genel eğitim felsefesi; örgüte ait okulun bulunduğu
yerel dilde eğitim verme, Türkçe ve İngilizce dillerinin seçmeli olarak okutulması üzerine kuruludur.
Diğer taraftan Kırgızistan’daki Uluslararası Silk Road Okulu örneğinde olduğu gibi, eğitim dili İngilizce
olan ve Cambridge International ile anlaşması olan uluslararası nitelikte sertifika ve diplomaya sahip
okulları da mevcuttur. FETÖ/ PDY’nin eğitim faaliyetlerinde ayrı bir yeri olan ABD’de 4’ü üniversite,
155’i charter okul olmak üzere toplam 312 okulu bulunmakta olup örgütün 2016’da 12 yeni okul
açılabilmesi için başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir. En büyük charter okul ağının ise sırasıyla
Teksas (Harmony), Ohio (Horizon), Kaliforniya (Magnolia) ve Florida’da bulunduğu öğrenilmiştir. ABD
Yönetimi’nin eğitim kalitesini arttırmak amacıyla özel sektöre sözleşmeli olarak eğitim verme hakkı
tanıdığı ve finanse ettiği ‘charter’ olarak adlandırılan okullar, FETÖ/PDY açısından önemli bir gelir
kay- nağıdır. Yaklaşık 60.000 öğrencinin eğitim aldığı ve 5.000 civarında kişinin çalıştığı 27 eyaletteki
155 charter okul vasıtasıyla örgüt, ABD devletinden yıllık 500 milyon ABD doları gelir elde etmektedir. Ayrıca ABD vatandaşlarının da eğitim aldığı bu okullar, örgüte söz konusu öğrenciler üzerinden
ABD sistemine hulul etme imkânı da sağlamaktadır. Örgütün kontrolündeki söz konu- su charter
okullar arasında, geçmiş dönemlerde kapatılanlar olduğu, bununla birlikte kapatılan okulların aynı
ya da farklı isimlerle yeniden açılabildiği bilinmektedir. Öte yandan FBI tarafından, bugüne kadar
sadece dört eyalette FETÖ/PDY kontrolündeki charter okullara yönelik soruşturma yapıldığı, ancak
söz konusu soruşturmalar neticesinde herhangi bir tutuklama ve/veya cezai yaptırım uygulanmadığı
belirtilebilecektir. FETÖ/PDY’nin Asya, Avrupa, Afrika, Güney ve Kuzey Amerika ile Okyanusya’da da
okulları bulunmaktadır. Kıtalara göre tespit edilen okul sayıları; 78 Afrika: 63 okul, Asya: 222 okul,
Avrupa: 150 okul, Kuzey Amerika: 315 okul, Güney Amerika: 7 okul, Okyanusya: 10 okul şeklindedir.
ABD’den sonra örgütün en fazla okulunun olduğu ülkeler sırasıyla Irak (Irak’ta, IKYY de dâhil, biri
üniversite olmak üzere 29 okul), Almanya (32 okul), Kazakistan (27 okul), Kırgızistan (24 okul), Afganistan (23 okul), Pakistan (22 okul), Nijerya (bir üniver- site olmak üzere 18 okul), Bosna Hersek (15
okul) Arnavutluk (14 okul) ve Kenya (12 okul) şeklindedir. Geri kalan ülkelerdeki okul sayıları 10 ve altındadır. Dünya çapında örgütün kontrolünde bulunan yükseköğretim kurumunun/araştırma kürsüsünün; ABD/Teksas’taki North American University, ABD/Illionis’teki American Islamic College, ABD/
Virginia’daki Virginia International University, ABD/Pensilvanya’daki Respect Graduate School, ABD/
Houston’daki Gülen Institute, Bosna Hersek’teki International Burch University (Uluslararası Burç
Üniversitesi), Gürcistan’daki Uluslararası Karadeniz Üniversitesi (IBSU), Nijerya’daki Nil Üniversitesi,
Arnavutluk’taki Epoka Üniversitesi, Arnavutluk’taki Bedir Üniversitesi,bPolonya’daki Vistula Üniversitesi, Polonya’daki Wyzsza Szkola Handlovva (Wroclaw Ekonomi Yüksekokulu), IKYY’deki Işık Üniversitesi, Kaza- kistan’daki Süleyman Demirel Üniversitesi, Azerbaycan/Bakü’deki Kafkas Üniversitesi,
Kırgızis- tan’daki Uluslararası Atatürk Ala-Too Üniversitesi (IAAU), Kolombiya’daki Centro de Estudios de Turquia - Universidad del Rosario ve Centro de Estudios de Turquia - Universidad Nacional
de Colombia Üniversiteleri, Romanya’daki Lumina Güneydoğu Avrupa Üniversitesi, Kamboçya’daki
Zaman Üniversitesi, Türkmenistan’daki Uluslararası Türkmen-Türk Üniversitesi (Türkmenistan tarafından devletleştirilmiştir), Belçika’daki Leuven Katolik Üniversitesi bünyesinde bulunan, Fethullah
Gülen Kültürlerarası Araştırmalar Kürsüsü, Endonezya/Cakarta’daki Syarif Hidayatullah İslam Üniversitesi’ndeki Fetullah Gülen Kürsüsü, Avustralya Katolik Üniversitesindeki Fetullah Gülen Kürsüsü,
Avustralya/Melburn’deki Deakin Üniversitesi Alfred Deakin Vatandaşlık ve Küreselleşme Enstitüsü
İslami Çalışmalar ve Kültürlerarası Diyalog Kürsüsü olduğu tespit edilmiştir.”

484

Batının  keskin kılıcı: Doğudan gelen sözde molla

Topluma bugüne kadar anlatılanların aksine, komisyon, örgütün gizli bir amacının olduğunun
altını çiziyor: “Bunlardan birincisi siyasi amaç olup Türkiye başta olmak üzere bütün yeryüzünde yayıldığı ülkelerde perde gerisinden devletleri yönetebilecek kapasitede evrensel-emperyal bir güç olmaktır. Bu güce ulaşmak için Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasal kurumlarının örgüt tarafından ele geçirilerek örgüt ve yöneticilerinin emrine sokmak ilk hedef olmuştur. İkinci amaç ise; söz konusu siyasi
gücü elde edebilmek için güçlü bir ekonomik yapı kurulmasıdır. Bu siyasi ve ekonomik amacını dine
dayandıran örgüt, başta kamusal yapı olmak üzere her yerde ve her yapının içinde olmayı kendine
hedef haline getirmiş olup örgütün kamu kurumlarında kitlesel halde kadrolaşması, toplumu tahakküm altında tutabilecek ölçekte bir ekonomik ve siyasi güç haline gelme amacını gerçekleştirmeye
yöneliktir. Örgütün nihai hedefi sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı yönetmektir. Nitekim internette
yer alan bir konuşma videosunda Fetullah Gülen ‘Türkiye’de iktidar değişikliğini (yani darbeyi) daha
20 yaşındayken planladığını’ itiraf etmekte ve fakat ‘Bunu çok küçük bir şey olarak gördüğünü, onun
tenezzül bile edeceği bir şey olmadığını, kendisinin sadece bunu hedeflediğini düşünenlerin ise ahmak olduklarını’ ifade etmektedir. Örgütün Türkiye üzerindeki emellerinin gerçekleşmesi halinde,
ülkeyi Fetullah Gülen’in ve onun mutlak liderliği altında tamamen ona tabi olan “baş yüceler” heyetinin yönetmesi ve böylece Gülen’in hiçbir siyasi sorumluluk üstlenmeksizin ülke yönetimine bütünüyle el koyma- sı planlanmıştır. Bu, örgütün dünya yönetimi ütopyasının ilk ve en önemli basamağı,
bir diğer açıdan da bu ütopyanın pilot uygulaması olarak görülmüştür. Örgütün Türkiye üzerindeki
nihai amacı, yeterli ekonomik kaynağa hükmeder hale geldiği ve kadrolaşmasını tamamlayıp insan
kaynağını belli yeterliliğe ulaştırdığında devleti ‘altın vuruş’ ile kıyama kalkıp ‘Huruç harekatı’ ile
ele geçirmek olup bu amaç 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi kalkışmasında kendini açığa vurmuştur. Özetle, başından beri Fetullah Gülen, bir siyasi parti olmadan, seçime girmeden, yetiştirdiği
kamu görevlilerini kendine bağlayıp itaat ettirerek fedakârlık kültürü altında seçilmişlik duygusuna
dayanarak devleti teslim almayı ve dışardan alternatif hiyerarşi üzerinden yönetmeyi amaçlamıştır.”
Komisyon raporunda örgütün eleman temin etme kaynaklarının başında örgüte ait kurumların
ve yapıların geldiği belirtiliyor. Özellikle oluşum döneminde toplumun geneline ulaşamadığı veya
toplumsal zeminde istediği desteği henüz göremeyen örgütün, bu dönemlerde daha çok öğrencilere
tek tek ulaşarak ele geçirme yöntemini izlediği değerlendiriliyor. İlk ‘ışık evleri’ni İzmir’de açan örgüt,
kısa sürede özellikle üniversitelerin olduğu yerlerle birlikte ülke genelinde bu evleri yaygınlaştırmış
ve bünyesine yeni isimler katmaya başlamış. Komisyonun tespitlerine göre bu evler zamanla belli
bir sisteme bağlanmış. Işık evleri olarak adlandırılan bu evler başında bir ‘mesul imam’ tarafından
yönetilen öğrencilerin kaldığı evlerdir. Öğrenci sayısı ortalama beş civarındadır. Başlarında kıdemli
olan öğrencilerden bir ‘abi’ bulunur ve bu abi evi yönetir. Tespitlere göre daha sonra devreye sokulan
dershaneler, örgütün en hayati kurumu haline gelmiş. Dershanelerde seçilen öğrenciler örgüt ev ve
yurtlarına yönlendirilerek örgüte kazandırılmaktadır.
Raporda ‘kamu personelinin örgüte kazandırılması’ çalışmalarının da insan kaynaklarını güçlendirdiği vurgulanıyor: “Örgüt, kendi ev ve yurtlarında yetişenler dışındaki kamu personeline ulaşmayı
da önemli bir hedef olarak görmüştür. Sürekli genişlemeyi hedefleyen, hiçbir rakip ve alternatife tahammül edemeyen örgüt, kamu görevlilerini baskılama yoluna gitmiştir. Gezi, sohbet, konferans ve
benzeri etkinliklerle insanları örgüte kazandırmaya çalışan örgüt, özellikle örgüt gazetelerini ve diğer
yayınları, kabul etmeyenlere ücretsiz de göndermek suretiyle kamu personeline adeta dayatmışlardır. Öğrencilik yıllarında örgüte kazandırılanlar hariç olmak üzere örgüt mensubu olmayan kamu
personeli, örgütsel propaganda çerçevesinde ve örgüt vasıtasıyla daha üst görevlere yükselebilmek,
mevcut görev yerini ve çalışma şartlarını kaybetmemek, çalıştığı kurumda ezilmemek ve istediği
maddi imkânlara kavuşabilmek şeklinde özetlenebilecek çeşitli gerekçelerle sonradan örgüte katılmışlardır.”
Raporda, FETÖ/PDY’nin güçlenmesini sağlayan faktörlerin analizinin yapıldığı bölümde “açık ve
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örtük dış destekler / güçler” başlıklı bir bölüm var. Bu bölümde şunlar söyleniyor: “Gerek Fetullah
Gülen’in Amerika Birleşik Devletleri’nde oturum izni alabilmesi için mahkeme nezdinde girişimlerde
bulunan CIA eski istihbarat şefi Graham Fuller’in örgütle ilgili destek mahiyetindeki söylem ve faaliyetleri, gerekse örgütün yaklaşık 160 ülkede kurup işlettiği okulların uluslararası istihbarat ağlarının
izin, gözetim ve kullanımı altında bulunduğuna dair ciddi emareler örgütün uluslararası güçlerle bir
ortaklık içinde olduğuna kuşku bırakmamaktadır. Diğer taraftan Fetullah Gülen’in hayatını anlatan
‘Bir Gladyo Projesi The GULEN’ isimli kitaba atıfla Ankara Çatı İddianamesinde aşağıdaki bilgilere yer
verilmiştir:
Eski FBI Danışmanı Paul L. Williams: Fetullah Gülen’in 2007 yılında sürekli oturma izni için mahkemeye başvurduğunu, 2007 Kasım ayı içerisinde bu başvurusunun ABD Vatandaşlık ve Göçmen
İşleri Bürosu tarafından Gülen’in CIA ile hem mali hem de siyasi ilişkide olması kuşkusu ile reddedildiğini, sonraki süreçte FBI tarafindan ‘Bu adam tehlikeli, bu adamı ülkede tutamayız, geri göndermemiz gerekiyor.’ şeklinde mahkemeye bilgi verildiğini, ancak Graham Fuller isimli CIA görevlisinin duruşmanın hakimine ‘Bu adamın ABD’yi terk etmesine izin veremeyiz, çünkü olağanüstü kabiliyetleri
haiz bir kişi olduğu’ şeklinde beyanda bulunduğunu ve bu sayede oturma izni alabildiğini, kendisinin
bu duruma çok şaşırdığını, üçüncü sınıf bir eğitimi olan adamın CIA tarafından korunmasına anlam
veremediğini, bir ara eski istihbarat müdürlerinden Osman Nuri Gündeş ile Fetullah Gülen hakkında
sohbet ederken kendisine hitaben “Orta Asya’daki her Gülen okulunda bir CIA ajanının bulunduğunu” anlatmıştır.
Gazeteci-Yazar Wayne Madsen: Fetullah Gülen’in ABD oturma izni alabilmesi için CIA’nın Türkiye Masası şefi Graham Fuller, ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz ve CIA Analiz
Bölümü Direktörü George Fidas’ın kefil olduklarını, sonuçta yargıçların Fetullah Gülen’in faaliyetlerinin ABD’ye faydalı olduğu gerekçesi ile 2008 yılında oturma izni aldığını, ancak Adalet Bakanlığı’nın
Fetullah Gülen’in CIA sayesinde ABD’de olduğundan emin olduğunu beyan etmektedir.
Uluslararası Avrasya Hareketi Başkanı Prof. Dr. Aleksandr Dugin: Fetullah Gülen okullarının
NATO’nun jeopolitik lobisinin planlarına hizmet eden bir iletişim ağı olduğunu, Rusya’nın bu durumu
fark etmesi üzerine bu okulları yasakladığını, bu okulların bulundukları bölgelerde yabancı casuslar
gibi görev yaptıklarını, Rusya gizli servisi KGB’nin elinde Gülen okulları ile ilgili olarak mutlaka bilgi ve belgelerin olduğunu, aksi takdirde kanıt olmadan bu okulların kapatılamayacağını anlatmıştır.
Moskova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Leonid Savin: ABD’nin bu operasyonlarda Fetullah Gülen’i
kullandığını beyan etmektedir.
Tahran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asghar Fardi: ABD’nin Kafkaslar’da, Orta Asya’da
kendilerine karşı bu grubu kullandıklarını ve hala kullanmaya devam ettiğini, bu çalışmaları ile iki tür
İslam’ın olduğunu yaymaya çalıştığını, birinci İslam’ın İran modeli olduğunu, bu modelin atom bombası peşinden koşan, İsrail’in dünyadan silinmesini istediğini, ikinci İslam modelinin liderinin ABD’de
yaşadığını, birlikte Orta Doğu Projesi’ni yürüttüğünü, ikinci modelin birinci modele karşı kullanıldığını, böylelikle birinci modelin halklara ulaşmasının önünün kesilmesi amaçlandığını, gerçek İslam
modelinin Orta Asya’da olduğu imajının yaratılmaya çalışıldığını ifade etmektedir.”
Komisyon, örgütün dini, milli ve manevi değerlerin sömürülmesi hususunda ne kadar acımasız
oluğunun da gösteriyor. Halkın iyi niyetleri, dini duyguları, inançları, kutsalları ve manevi değerlerinin; Kur’an ve yorumunun, Hz. Peygamber’in İstismar edildiğine dair tespitlerde bulunuyor: “Gülen,
halkın dini yönden açlığını ve bu konudaki ihtiyaçlarını iyi okumuş, yukarıda anlatılan bu boşluğu iyi
görmüş ve ilk adımlarını bu istikamette atmıştır. Ta gençlik yılarından itibaren planladığı anlaşılan
sinsi hedefleri doğrultusunda Allah’ı, Hz. Peygamber’i, Kur’an’ı, Sahabeyi, Mehdî ve Mesih inancını
kısaca halkın din adına kutsal gördüğü hemen her şeyi istismar etmiştir.”
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Raporda örgütün siyasete ilgisi de önemli bir başlık olarak veriliyor. Bu bölümdeki bazı tespitler:
“FETÖ’nün yapısı ve çalışma biçimi bilindik terör örgütlerinden çok farklı olup bilindik terör örgütlerinde etnik, mezhebi ya da ideolojik meşrulaştırma var iken FETÖ ise tanımlı bir ideolojik amaç etrafında kurulmuş ve genişlemiş bir yapı değildir. Dini cemaat kisvesi altında eğitim ve hayır çalışmaları
gibi meşru araçları kullanarak kendini yapılandırmış bir örgüttür. Tüm bunları yaparken de devletin
meşru güç mekanizmalarını ele geçirmek adına kritik yerlerde kendini çok iyi gizleyebilmiştir. Katı
hiyerarşik bir yapıda örgütlenmiş olmalarına rağmen hedeflerini, dünya görüşlerini siyasallaştırmaktan özenle kaçınmış ve adeta bir parazit gibi başka bünyelere yerleşerek önce oraları sömürmüş.
İşlerine gelmediği noktada ise yerleştiği bünyeyi ifsat etmiş, kumpaslarla hedef haline getirmiştir.
‘Özal’ın Çankaya’ya çıkması, Süleyman Demirel’in başbakan olması üzerine, FETÖ, bir taraftan
ANAP’la bağlarını korumuş diğer taraftan da iktidar partisi DYP’ye destek vermiştir. Özal’ın beklenmedik ölümü üzerine Süleyman Demirel’in Çankaya’ya çıkması, DYP’nin ve hükümetin başına Tansu
Çiller’in gelmesiyle birlikte FETÖ/PDY,DYP içinde önemli mevziler ve mevkiler elde etmiştir. 1990’lı
yıllardaki koalisyon hükümetlerinin oluşturduğu siyasi istikrarsızlık FETÖ’nün hem merkez sağ siyasi
partiler içindeki etkinliğini ve liderleri nazarındaki meşruiyetini devam ettirmiştir. Bu süreçte Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla ortaya çıkan boşluğu ve fırsatları örgüt değerlendirmeye çalışmış siyasiler
de bu çabaları fazlasıyla desteklemiştir. ABD’nin “ılımlı İslam” projesi ile Rusya etkisindeki bir bölgede etkin olma arzusuyla bu örgütü kullanma ya da kullanılır kılma çabalarını da dikkate almak gerekmektedir. Nitekim FETÖ’den ayrılan bazı etkili kişilerin ifadeleri de bu etki ve ilgiyi doğrulamaktadır.
‘FETÖ-siyaset ilişkisinde örgütün siyasete açıktan ve doğrudan ilk müdahalesi diyebileceğimiz
süreç REFAH-YOL hükümetiyle başlamıştır. Öteden beri Necmettin Erbakan ve Milli Görüş hareketiyle kan uyuşmazlığı olduğu bilinen FETÖ ve elebaşı bu hükümeti elindeki yazılı ve görsel medya
gücüyle yıpratmaktan çekinmemiş, vesayetçi odaklarla bu iktidara karşı güç birliği yapmaktan kaçınmamıştır. Türkiye siyasi tarihinde ‘28 Şubat’ olarak bilinen ve sonunda meşru siyasi iktidarın post
modern bir darbeyle yıkılmasıyla sonuçlanan bu dönem FETÖ’nün siyasette ilk kez operasyon yaptığı
bir dönemdir. Bu yapı sadece merkez sağ partilerle değil merkez sol partilerle de iş birliği yapmıştır.
Bunun en çarpıcı örneği ANASOL-D hükümeti dönemidir. 1999-2002 arasında Bülent Ecevit tarafından kurulan 56’ncı ve 57’nci hükümetler döneminde Başbakan Ecevit’le yakın ilişkiler kuran Örgütün
o dönemdeki seçimlerde Bülent Ecevit’i desteklediği iddia edilmiştir. Nitekim Bülent Ecevit FETÖ elebaşıyla olan ilişkisini gizlememiş, onu diğer dini cemaatler ve liderleri arasında farklı bir yere koyup
desteklediğini de saklamamıştır. 1998’in Mart ayında gerçekleştirilen MGK’de, Fethullah Gülen’in
orduya sızma girişiminden ve çeşitli faaliyetlerinden rahatsızlık duyduklarını söyleyen komutanlara
dönemin Başbakan Yardımcısı Bülen Ecevit karşı çıkmış ve “Siz, Gülen’in geçmişinden yola çıkarak bu
kanıya varıyorsunuz. Kendisini tanısanız bunları söylemezdiniz. İnsanlar değişip gelişebilir.” demek
suretiyle FETÖ elebaşını savunmuştur. 191 yine dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün FETÖ’nün
emniyet yapılanmasını deşifreye dönük çalışması engellenmiştir ki dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, Komisyona verdiği ifadede “Ben Gülen hareketiyle ilgili çalışma yapmak istediğimde,
dönemin başbakanı Mesut Yılmaz bana ‘Sakın ha! Ecevit böyle bir çalışma yaptığını duyarsa hükümeti yıkar.’ dedi. Çalışma yapmadım, durdurdum.” demiştir. 192 Hatta Bülent Ecevit’in FETÖ elebaşının ABD’ye gitmesinde de “hayati bir rol” üstlendiği FETÖ örgütü üyesi firari Gazeteci Faruk Mercan
tarafından aktarılmıştır. Ecevit’e karşı duyduğu bu minnet duygusundan olsa gerek FETÖ elebaşı da
‘Ecevit hayatı boyunca oruç tutmadı... Namaz kılmadı ama inancı sağlamdı... Sosyal demokrat bir
zeminde doğdu ve İsmet İnönü’ye ortanın solu dedirtti... Okullara çok sahip çıktı... İşin büyüklüğünü
sezmişti... Önüne bir dosya getirildiğinde elinin tersiyle itti... Eğer ahirette Allah bana şefaat etme
imkanı verirse, bunu ilk önce Ecevit için kullanırım…’ demiştir.”
Raporda örgütün Silahlı Kuvvetler sımasıyla ilgili de çeşitli bilgiler bulunuyor. Bu bölümün bir
yerinde şöyle deniyor: Komisyonumuzun ulaştığı bilgi ve belgeler, FETÖ’nün orduda kadrolaşmaya
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yönelik programlı ve sistematik çabasının 40 yıllık bir geçmişe dayandığını göz önüne sermektedir.
Komisyonumuzun 8 Aralık 2016 tarihli toplantısında bilgi veren Dr. Hasan Polat, 1989 yılında Harp
Okullarına girmesi sağlanan askeri öğrencilerin 1993 yılında mezun olarak TSK’de teğmen rütbesiyle
göreve başladıklarını belirtmiştir. Milli Savunma Bakanlığı’nca komisyonumuza gönderilen 3 Şubat
2017 tarih ve TFŞ:43624358-1040-51-17/İnc.ve Sor.D. sayılı yazıya ekli tabloda görüleceği üzere darbe girişimine katıldıkları ya da FETÖ ile iltisakları sebebiyle TSK’den ihraç edilen subaylar arasında
(Albay-Kur. Alb.) 1993 devresinin oranı %17.9 ile 1994 devresinden (%26.7) sonra ikinci sırayı almaktadır. İhraç edilen Kurmay Albaylar arasında da 1993 devresi %22.5 ile 1994 devresinden (%32.4)
sonra yine ikinci sırada yer almaktadır. Komisyonumuzun 13 Ekim 2016 tarihli toplantısında bilgisine
başvurulan E.Kur.Alb. Mustafa ÖNSEL, örgütün TSK’ye sızma girişimlerinin 1980’li yıllarda başladığını
ifade etmiştir: “Harp okulunda da 1982 yılında özel bir sınıf ihdas edilmiştir. Tamamen sivil kaynaklı
öğrencilerden oluşuyor bu kısım. Mezuniyetleri 1985 yılında olmuştur bunların, yani 1985 yılında
teğmen çıkmışlardır. Bu kısmın yarısı general oluyor, 11 kişi general şu anda tespit ettiğim tabii, belki
13 kişidir ama 11 tanesi general. Peki, olabilir, bu da rastlantı olabilir diyebiliriz. Bu 11’in 11’i de 15
Temmuz gecesi darbenin içerisinde. 1986 yılında bütün askerî liselerde yani Işıklar, Maltepe ve Kuleli
Askerî Lisesi’nde öğrencilerin yarıya yakını Türkçe sorularını tam yapıyor. Edebiyatçı mutlaka vardır
aramızda. Matematiği belki yaparsınız ama yani Türkçeden tam yapmak çok büyük bir rastlantı sonucu olabilir. Bu mümkün değildir yani on binde 1 filan. ...Sadece Kuleli Askerî Lisesi’nde 250 kişiye
yakın Türkçe sorularını tam yapıyor. Bunlar ne zaman bitiriyor askerî liseyi? 1990’da. Harp okuluna
gidenler ne zaman bitiriyor? 1994’te. 1994 devresi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en fazla kurmay subayın çıktığı devre. Cumhurbaşkanı’nın arkasında duran (yaveri)
askerî lisedendir, Türkçe sorularını tam yapanlardandır. Muhafız Alay Komutanı 1994’lü, Genelkurmay Başkanı’nın Özel Kalem Müdürü Ramazan Gözel bu da 1994’lü, bu da aynı ekiptendir, bu da
soruları tam yapanlardan, Genelkurmay Başkanı’nın danışmanı Orhan Yıkılkan o da 1994’lü.” E. Kur.
Alb. Mustafa Önsel’in bahsettiği 1986 yılında soruların çalınması sonucu askeri liselere girenler Harp
Okullarından 1994’te mezun olmuştur. Darbe teşebbüsünden sonra TSK’dan ihraç edilen subaylar
(Albay-Kur.Alb.) arasında 1994 devresi %26.7 ile ilk sırayı almaktadır. 1994 devresi Kurmay Albaylar
arasında da %32.4 ile yine ilk sırayı almaktadır. Yine bahsi geçen Kara Harp Okulu’ndan mezun olan
1985 devresinden darbe girişiminde yer alan 6 Tümg. ve 9 Tuğg.’in TSK’dan KHK ile ihraç edildiği görülmektedir. İhraç edilen generallerin %67.8’i sivil lise kaynaklıdır. Yine 15 Temmuz darbe girişimine
direnen ve darbeciler tarafından mermiyle ağır yaralanan Gazi P.Alb. Davut ALA da Komisyonumuzun 23 Kasım 2016 tarihli toplantısında, hain darbe girişiminde etkin rol alan 1994 devresiyle ilgili
olarak ‘Bu devreye kadar normalde kurmaylık sınavı yüzbaşıyken yapılıyor ama bu devre sınava girebilsin diye kurmaylık sınavı üsteğmenliğe alındı 1999’da ve Silahlı Kuvvetler’de en çok kurmay olan
devre 1994 devresi. Eğer bu devrenin, bu darbe girişimi olmasaydı şu anda çoğunluğu Tuğgeneral
olacaktı.’ şeklinde bilgiler vermiştir.”
Komisyon; Balyoz davası, Ergenekon davası, Kozmik Oda hadisesi, Hüseyin Kurtoğlu hadisesi,
İstanbul Askeri Casusluk Kumpası, 2010 KPSS Sorularının Çalınması, İzmir Askeri Casusluk Kumpası,
MİT Tırlarının Aranması, Selam Tevhid Kudüs Ordusu dosyası, İstanbul Korsan Tahliye Girişimi, Önleme Dinlemeleri, Futbolda Şike davası gibi Türkiye’yi derinden sarsan konuların FETÖ’nün gerçekleştirdiği, kullandığı veya manipüle ettiği olaylar olduğu kanaatine varıyor.
Raporun son bölümü ‘FETÖ tarzı örgütlenmeler ile demokrasiye yönelik her türlü müdahalenin
önlenmesi hususunda tespit edilen sorunlar ile alınması gereken tedbirler ve yeniden yapılanma
önerileri’ne ayrılmış. Bu bölümde “15 Temmuz darbe girişiminin açığa çıkardığı sorun ve zafiyet alanları” tespit edilerek bunlar; Türk Silahlı Kuvvetleri, İstihbarat, Emniyet, Mali İstihbarat, Bürokrasi,
Eğitim olarak sıralanıyor. “Din ve Devlet İlişkileri ile Din Alanında Eğitim” konusu da; Din ve Devlet
İlişkileri ve Din Alanında Eğitim başlıklarıyla rapora konulmuş. Bu bölümde “FETÖ’nün Yurt dışı Ör-
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gütlenmesi ve Gelecekte Ortaya Çıkması Muhtemel Sorunlar” da ayrı başlıklar altında yer almış.
Raporda “Çözüm ve Yeniden Yapılanma Önerileri” sıralanırken şu değerlendirme yapılıyor: “15
Temmuz darbe girişimi, ülkemizin ve devletimizin bekasını kökünden tehdit eden bir vaka olarak tarihteki yerini almıştır. Darbe girişimi, direnmek için sokaklara inen halkımızın, emniyet güçlerimizin
ve diğer kurumlarımızın kahramanca ve kararlı direnişiyle püskürtülmüştür. Darbenin hemen ardından, alınan birçok acil tedbirle darbenin birçok olumsuz etkisi bertaraf edilmeye ve FETÖ tamamen
etkisiz hale getirilmeye çalışılmış ve bunda da büyük ölçüde başarılı olunmuştur. Ancak FETÖ tehdidinden ve ileride çıkabilecek benzer darbe tehditlerinden ilelebet kurtulabilmek için kısa vadede
alınan tedbirlerden sonra uzun vadeli, çok daha önemli ve yapısal tedbir ve dönüşümleri hayata geçirmek acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.” Raporda alınması gereken tedbirler “Yeni Anayasa, Toplumsal
Güven ve Meşruiyetin Tesisi, Sivil Dini Oluşumlar İle Devlet Arasındaki İlişkilerin Yeniden Düzenlenmesi,Diyanet İşleri Başkanlığı Bünyesinde Alınabilecek Tedbirler, Din İstismarının Önlenmesine Yönelik Alınması Gereken Tedbirler, İstihbaratın Yeniden Yapılandırılması, Emniyetin Güçlendirilmesi,
MASAK’ın Güçlendirilmesi, Yurt dışına Yönelik Bilgilendirme Çalışmaları, Bürokrasinin Yeniden Yapılandırılması ve Eğitim” başlıkları altında sıralanıyor371.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ÇIKARTILAN KARARNAMELER
FETÖ/PYD’nin kanlı darbe girişimi kontrol altına alındıktan sonra ‘olağanüstü hal’ kapsamında
bir dizi kararname çıkartılmaya başlandı. Devlet, bu terör örgütüyle etkin mücadele yapmak ve örgüt mensuplarının devlet kadrolarından tasfiyesini seri şekilde gerçekleştirmek için bunu zorunlu
görüyordu.
Bu zorlu süreçte olağanüstü hal ilan edilirken karşılaşılan problemler bu zorluğu işaret etmişti.
Zira bu karar alınırken bile, daha darbenin dumanı Türkiye’nin üzerinde tüttüğü halde parlamentodaki partilerden ana muhalefet olan CHP ile ikinci parti konumundaki HDP’nin bu karara karşı
çıkması önemli bir işaret olarak değerlendirildi. Bu parlamento yapısı içinde terörle hızlı ve etkin
mücadele yapma imkânlarının çok kısıtlı olduğu görüldü. Kanun Hükmündeki Kararnameler işte bu
yüzden gerekli görülüyordu.
Bakanlar Kurulu 20 Temmuz 2016 tarihinde toplanarak önemli kararlar aldı. 667 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile FETÖ/PDY’ye bağlı birçok kurumun kapısına kilit vuruldu. Bunlar örgüt
güdümünde faaliyet gösteren, örgüte insan kaynağı ve finans sağlayan kurumlardı. Bu kararnameyle
birlikte birçok, okul, özel sağlık kurumu, vakıf, dernek, sendika, federasyon ve konfederasyon kapatıldı. Kapatılan vakıfların her türlü taşınır ve taşınmazları ile her türlü mal varlığı, alacak ve hakları,
belge ve evrakı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak devredildi. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve kapatılan diğer kurum ve kuruluşlara
ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazine’ye bedelsiz olarak
devredildi. Bunlara ait taşınmazların tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz
yükünden ari olarak tescil edilmesi kararlaştırıldı. Bu kurumların borçlarından dolayı hiçbir şekilde
Hazine’den bir hak ve talepte bulunulamayacağı da hüküm altına alındı. Kararnameyle örgüt bağı
tespit edilen tüm kamu çalışanlarının (sivil/asker) ilgili makamlar tarafından görevlerine son verilmesi de hükme bağlandı.
Olağanüstü hal kapsamında çıkartılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 27 Temmuz 2016
371 Mayıs 2017’de TBMM’ne sunulan ‘Fethullahçı terör örgütünün (fetö/pdy) 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu.

BİR İŞGAL HAREKETİ

489

tarih ve 29783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KHK ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığı’na bağlandı. Ayrıca FETÖ’yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 1684
asker TSK’den ihraç edildi, bazı kuruluşlar kapatıldı, Cumhuriyet Savcılarının yetkileri genişletildi.
Daha sonra 669 sayılı kararname yayınlandı. ‘Olağanüstü hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararname’, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan bazı
tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirledi. 25 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda hazırlanan 669 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname
ile çok sayıda askeri personel TSK’den ihraç edildi. Bu kararnameyle, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan Enstitülerden; kara, deniz ve hava harp okullarından,
astsubay meslek yüksek okullarından oluşan Milli Savunma Üniversitesi kuruldu.
Yine kararnameyle, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatları’nın subay ve astsubay ve diğer personel ihtiyacını karşılamak, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın
yapmak üzere bünyesinde fakülte, enstitü, astsubay meslek yüksekokulları, eğitim ve araştırma merkezleri ve kurslar bulunan bir yükseköğretim kurumu olarak İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma ve
Sahil Güvenlik Akademisi kuruldu. Yüksek Askeri Şura’nın yapısı değişti. Ordu komutanları, Jandarma
Genel komutanı, Donanma komutanı ve Silahlı Kuvvetler kadrolarında bulunan orgeneral ve oramirallerin YAŞ üyesi olmayacakları karar altına alındı. Yeni düzenlemeyle başbakan yardımcıları, adalet
bakanı, Dışişleri bakanı ve İçişleri bakanı YAŞ üyesi oldu. Askeri hastaneler kapatıldı. Kuvvet Komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı’na bağlandı. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerine ve teşkilat
yapısına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
Bunu takip eden 670 sayılı kararnameyle yine bir dizi tedbirle birlikte, örgüte bağlı çok sayıda
kurum kapatıldı ve yeni ihraçlar oldu.
671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 17 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Pilot ve pilot eğitimiyle ilgili yeni düzenlemeler içeren kararnameyle, Genelkurmay
başkanı’nın atanma ve görev tanımında yeni düzenleme getirildi. İnternet yayıncılığı ve bilişim suçlarını düzenleyen kanunda değişiklikler yapıldı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kapatıldı. Bölge
İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında
Kanun’da ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik yapıldı.
Bakanlar Kurulu’nca 15 Ağustos 2016 tarihinde kararlaştırılan 672 sayılı kararname ile kamu
personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınması amaçlandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan
çok sayıda kişi terör örgütüne mensubiyeti gerekçe gösterilerek görevden alındı.
Aynı toplantıda çıkartılan 674 sayılı kararnameyle eğitimde yeni düzenlemeler getirildi. Kayyımlık yetkisinin devri ve tasfiye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun satış ve tasfiyeye ilişkin yetkiler,
güvenlik, insansız hava araçları ve Milli Savunma ile ilgili yeni düzenlemeler bu kararnameyle gerçekleştirildi.
675 sayılı KHK ile kamuda bir kez daha temizlik yapıldı. 3 Ekim 2016 tarihinde çıkartılan bu kararname kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı
yahut bunlarla irtibatı olan kişilerin kamu görevinden, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldıkları karar altına alındı ve bunların isimler ek bir listede yayınlandı. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum
veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan haber ajansları, gazeteler ve dergilerin de
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kapatılması bu kararnameyle sağlandı.
Bakanlar Kurulu’nun 3 Ekim 2016 tarihinde imzaladığı bir diğer kararname de 676 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’dir. Bu kararnameyle yargı, güvenlik, Milli Eğitim ve Milli Savunma alanında
değişiklikler yapıldı. Kararname, 29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
677 sayılı KHK ile ihraçlar devam etti. Kararnamede MEB’den ihraç edilen personellerin isim
listesi yayımlandı. Terörle mücadele kapsamında TSK, Emniyet, Jandarma ve birçok bakanlıkta ihraç
işlemi gerçekleşti. Sadece personel ihracı değil çok sayıda dernek ve basın yayın kuruluşunun da kapatılmasına karar verildi. Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 677 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname, Resmi Gazete’nin 22 Kasım 2016 tarihli sayısında yayımlandı. TSK’den 1988 kişi, Emniyet’ten
7586 kişi ihraç edildi. Kamu kurumlarında görevli 5434 kişi görevden uzaklaştırıldı. Aynı KHK kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 157 kişi ise görevlerine iade edildi. Cumhurbaşkanı’nın
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 31 Ekim 2016 tarihinde 678 sayılı kararname çıkartıldı.
Bu kararnameyle Güvenlik ve Millî Savunma ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.
Bakanlar Kurulu 2017 yılının ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 2 Ocak’ta yaptı. Bu toplantıda Anayasa’nın 121’inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal
Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre alınan kararlar doğrultusunda 682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’ler ele alındı. KHK’ler daha sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girdi. 682 sayılı KHK ile genel kolluk disiplin işlemleri yeniden düzenlendi. 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli kamu kurumlarından 367 kişi ihraç edilirken 124 kişi de görevine iade
edildi. 2 özel televizyon kanalı kapatıldı. Kapatılan özel televizyonlara ait olan taşınırlar ile her türlü
mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak bedelsiz olarak Hazine’ye devredildi. 684 sayılı KHK ile
kayyımlık müessesesinde bazı değişiklikler yapıldı, gözaltı süreleri kısaltılarak yeniden düzenlendi.
685 sayılı KHK ile de terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun
hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere ‘Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’ kuruldu.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
Atalarımız “Bir musibet bin nasihattan yeğdir.” demişler. Ya da “Nush ile uslanmayanı etmeli
tekdir. Tekdirle uslanmayanın hakkı kötektir.” Türkiye, 15 Temmuz musibetinden ders çıkartmakta
yeterli dirayeti gösterdi. MHP’nin desteğiyle TBMM’de kabul edilen Anayasa değişikliği paketini bu
çerçevede değerlendirmek mümkün. Recep Tayyip Erdoğan’ın daha Başbakanlığı döneminde hançeresini parçalayarak gündemden indirmediği değişikliklerin bir bölümü bu musibetten sonra Meclis
tarafından kabul edildi. AK Parti’nin 18 maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, MHP’nin de desteğiyle ve 339 oyla kabul edildi.
Kanuna göre, Anayasa’nın “yargı yetkisi” başlığında değişikliğe gidildi. Yargı yetkisinin, Türk milleti adına “bağımsız mahkemelerce kullanılacağına” dair hüküm, “bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılacağı” şeklinde değişti. Kanunla, Anayasa’da yasamayı düzenleyen “TBMM’nin kuruluşuna” dair 75. madde, “milletvekili seçilme yeterliliğini” düzenleyen 76. Madde “TBMM’nin seçim
dönemini” düzenleyen 77. maddede düzenlemeler yapıldı. Buna göre, milletvekili sayısı 550’den
600’e çıkartıldı.
Milletvekili seçilebilme yaşı 25’ten 18’e indirildi. Ayrıca cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin 5 yılda bir yapılması hükme bağlandı. Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğun-
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luğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.
TBMM’nin görevleri ve yetkileri; “Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek,
milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen
yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.” olarak sıralandı.
Anayasa’nın, TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarına ilişkin maddesindeki değişiklik ile
yasamanın belli bir konuda Meclis Araştırması yapması, Genel Görüşme açarak Genel Kurul’da görüşmesi ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların cevaplaması istemiyle yazılı
soru sorması yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre, TBMM, “Meclis Araştırması”, “Genel Görüşme”, “Meclis Soruşturması” ve “Yazılı Soru” yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. “Gensoru”, denetleme yetkisinden çıkartıldı.
“Meclis Araştırması”, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibaret olacak. “Genel Görüşme”, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi şeklinde gerçekleştirilecek. “Meclis Soruşturması”, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında, Anayasa’nın teklifle değiştirilen 106. maddesinin 5, 6 ve 7. fıkraları uyarınca yapılan
soruşturmadan ibaret olacak. “Yazılı Soru”, en geç 15 gün içinde cevaplanacak. Milletvekilleri, yazılı
soruları bakanların yanı sıra cumhurbaşkanı yardımcılarına da yöneltebilecek. “Meclis Araştırması”,
“Genel Görüşme” ve “Yazılı Soru” önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri
Meclis İç tüzüğü ile düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenleme kaldırıldı. Anayasa’nın, cumhurbaşkanı’nın nitelikleri ve tarafsızlığına ilişkin maddesi ile seçimine yönelik maddeleri, “Adaylık ve seçim” başlığı altında birleştirildi. Cumhurbaşkanı; 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilecek. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak. Bir kişi en fazla 2 kez cumhurbaşkanı
seçilebilecek.
Mevcut Anayasa’daki, cumhurbaşkanlığına aday gösterilmede 20 milletvekilinin yazılı teklifini
arayan hüküm kaldırıldı. Ayrıca en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı
birlikte hesaplandığında yüzde 10’u geçen siyasi partilerin ortak aday gösterebilmesi hükmü de değiştirildi. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli
oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5’ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin TBMM üyeliği sona erecek.
Meclis, önergeyi en geç 1 ay içinde görüşecek ve üye tam sayısının 5’te 3’ünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, TBMM’deki
partilerin güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis
Başkanlığı’na sunacak. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve
kesin bir süre verilecek.
Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde dağıtılacak, dağıtımından itibaren 10
gün içinde Genel Kurul’da görüşülecek. TBMM, üye tam sayısının 3’te 2’sinin gizli oyuyla Yüce Divana
sevk kararı alabilecek. Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde tamamlanacak. Bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus 3 aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak sonlandırılacak. Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak. Yüce Divan’da
seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen cumhurbaşkanının görevi sona erecek.
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Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten
sonra da bu madde hükmü uygulanacak.
Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.
Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde cumhurbaşkanı
seçimi yapılacak. Yenisi seçilene kadar cumhurbaşkanı yardımcısı, cumhurbaşkanlığına vekalet edecek ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak. Genel seçime bir yıl ve daha az kalmışsa TBMM
seçimi de cumhurbaşkanı seçimiyle yenilenecek. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen cumhurbaşkanı, TBMM seçim tarihine kadar görevine devam edecek. Kalan süreyi tamamlayan cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmayacak. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma
gibi nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, yerine cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet edecek ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, TBMM’de ant içerek göreve başlayacak. Milletvekilleri, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan
olarak atanırlarsa üyelikleri sona erecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında, görevleriyle ilgili suç
işledikleri iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç 1 ay içinde görüşecek ve üye tam sayısının 5’te 3’ünün
gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek.
Soruşturma açılmasına karar verilirse, Meclis’teki partilerin, güçleri oranında komisyona ve- rebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her parti için ayrı ayrı ad
çekerek kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak. Komisyon, soruşturma
sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis Başkanlığı’na sunacak. Soruşturmanın bu sürede
bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilecek. Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde dağıtılacak, dağıtımından itibaren 10 gün içinde Genel Kurul’da
görüşülecek. TBMM, üye tam sayısının 3’te 2’sinin gizli oyuyla Yüce Divan’a sevk kararı alabilecek.
Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde tamamlanacak. Bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus 3
aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak sonlandırılacak. Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra
da Yüce Divan’da yargılanacak.
Yüce Divan’da seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, göreviyle ilgili olmayan suçlarda
yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanacak.
Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra
teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenecek.
TBMM, üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek.
TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanının, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte
yapılacak.
Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis, seçimlerin yenilenmesine karar verirse cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek.
Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclis’in ve cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclis’in ve cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam edecek. Bu şekilde
seçilen Meclis ve cumhurbaşkanının görev süreleri de 5 yıl olacak.
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Cumhurbaşkanı, tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinin yanı
sıra savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyet’e karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan
tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle
kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde, yurdun tamamında veya bir bölgesinde ‘olağanüstü hal’ ilan edebilecek. OHAL ilanı kararın verildiği gün Resmi Gazete’de yayımlanacak ve aynı gün
TBMM’nin onayına sunulacak.
TBMM tatildeyse derhal toplantıya çağrılacak. Meclis, gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilecek, uzatabilecek veya olağanüstü hali kaldırabilecek. Cumhurbaşkanının talebiyle TBMM her defasında 4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilecek. Savaş hallerinde bu 4 aylık
süre aranmayacak.
Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile Anayasa’nın 15. maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya
geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla
düzenlenecek. Olağanüstü hallerde çıkarılabilecek Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, olağan dönem
kararnamelerinin tabi olduğu sınırlamalara bağlı olmayacak. Cumhurbaşkanı, olağanüstü hallerde,
bu halin gerekli kıldığı konularda temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevlere
yönelik sınırlamalara da tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarabilecek.
Savaş ve mücbir sebeplerle TBMM’nin toplanamaması hariç olmak üzere ‘olağanüstü hal’ sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 3 ay içinde TBMM’de görüşülüp karara bağlanacak.
Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kendiliğinden yürürlükten
kalkacak. Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak ancak, savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu şeklinde değişecek.
Kurulun üye sayısı 13, daire sayısı 2 olacak. Kurula, adalet bakanı başkanlık edecek ve Adalet
Bakanlığı Müsteşarı da kurulun doğal üyesi olacak. Kurulun 3 üyesi birinci sınıf olup birinci sınıfa
ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf
olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından
Cumhurbaşkanınca; 3 üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, 3 üyesi nitelikleri kanunda
belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar
arasından TBMM tarafından seçilecek. Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden en
az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması gerekecek. Kurulun TBMM tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular Meclis Başkanlığı’na yapılacak. Başkanlık, başvuruları Anayasa
ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon’a gönderecek. Komisyon her bir üyelik
için 3 adayı, üye tam sayısının 3’te 2 çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu aranacak.
Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok oyu alan 2 aday arasında ad
çekme usulüyle aday belirleme işlemi tamamlanacak.
TBMM, komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla
seçim yapacak. Birinci oylamada üye tam sayısının 3’te 2 çoğunluğu, bu oylamada seçimin so- nuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi
tamamlanacak. Üyeler, 4 yıl için seçilecek, süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilecek. Kurul üyeliği
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seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılacak. Seçilen üyelerin görev
süreleri dolmadan kurul üyeliğinin boşalması durumunda, bunu takip eden 30 gün içinde yeni üyelerin seçimi yapılacak.
Kamu idarelerinin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılacak. Bütçe kanununa, bütçeyle ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamayacak. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az 75 gün önce TBMM’ye sunacak.
Bütçe teklifi, Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Komisyonun 55 gün içinde kabul edeceği metin,
Genel Kurul’da görüşülecek ve mali yılbaşına kadar karara bağlanacak. Bütçe Kanunu süresinde yürürlüğe konulamazsa geçici bütçe kanunu çıkarılacak. Geçici bütçe kanunu da çıkarılamazsa, yeni
bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanacak.
Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunacak ve oylanacak. Merkezi yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek tutarın
sınırını gösterecek. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile aşılabileceğine dair
bütçe kanununa hüküm konulamayacak. Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik teklifleri ile cari ve izleyen yılların bütçelerine mali yük getiren tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek mali kaynak gösterilmesi zorunlu olacak.
Merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifi, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç
6 ay sonra cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye sunulacak. Sayıştay genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içinde Meclis’e sunacak. Kesin hesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin TBMM’ye verilmiş olması, ilgili yıla
ait Sayıştay’ca sonuçlandırılmamış denetim ve hesap yargılamasını önlemeyecek ve bunların karara
bağlandığı anlamına gelmeyecek. Kesin hesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle birlikte
görüşülecek ve karara bağlanacak.
Sistemde, ‘Bakanlar Kurulu’ olmayacak. Yürütme yetkisi ve görevi, cumhurbaşkanı tarafından
Anayasa’ya ve kanunlara uygun olarak kullanılacak ve yerine getirilecek. ‘Sıkıyönetim’, ‘Askeri Yargıtay’, ‘Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’, ‘tasarı’, ‘kanun hükmünde kararname’ ibareleri Anayasadan çıkarılacak. Mevcut durumdaki cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri
Şura kararlarının yargı denetimi dışında olacağı hüküm de yürürlükten kalkıyor.
Jandarma Genel Komutanı’nın görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan’da yargılanmasına
dair düzenlemeden vazgeçiliyor.
Meclis, bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapabilecek, ara verme veya tatil sırasında cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılabilecek. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık,
istisnalar ve indirimleri oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar
içinde değişiklik yapma yetkisi, Cumhurbaşkanı tarafından kullanılacak.
Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetler’in yurt savunmasına hazırlanmasından,
TBMM’ye karşı cumhurbaşkanı sorumlu olacak.
Mili Güvenlik Kurulu’nun yapısında değişiklik yapıldı. MGK’de Jandarma Genel Komutanı yer
almayacak. MGK, cumhurbaşkanının başkanlığında, cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarından oluşacak. MGK Genel Sekreterliği’nin teşkilatı ve görevleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle
düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların
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ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak
şartıyla yönetmelikler çıkarabilecek.
Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla kendi aralarında cumhurbaşkanının izniyle birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idareyle karşılıklı
bağ ve ilgileri kanunla düzenlenecek.
Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler tarafından seçilen ve sayıları, nitelikleri, seçilme usulleri
kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek sureti ile cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve cumhurbaşkanınca doğrudan
doğruya seçilen üyelerden kurulacak.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, başbakanlık yerine, cumhurbaşkanının görev- lendireceği bakana bağlı olacak.
Kamu hizmetlerinde çalışan kişi, üstünden aldığı emri, yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse yerine getirmeyecek ve bu aykırılığı o emri
verene bildirecek. Anayasa Mahkemesi, kanunların, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin ve TBMM
İç Tüzüğü’nün Anayasa’ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetleyecek, bireysel başvuruları karara bağlayacak.
Kanunların, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin, TBMM İç Tüzüğü’nün veya bunların belirli
madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’nde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, cumhurbaşkanına, TBMM’de en fazla üyeye
sahip iki siyasi parti grubuna ve üye tam sayısının en az 5’te birine karşılık gelen üyelere ait olacak.
Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin hükümlerini Anayasa’ya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanaatine varırsa, Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda vereceği karara kadar davayı
geri bırakacak.
Anayasa Mahkemesi bir kanun veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm
tesis edemeyecek.
Uyuşmazlık Mahkemesi, adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını
kesin olarak çözümlemeye yetkili olacak. Ekonomik ve Sosyal Konsey, ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında Cumhurbaşkanı’na istişari nitelikte görüş bildirecek.
Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve
diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla cumhurbaşkanına yetki verilebilecek.
TBMM, cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen kanunu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile
aynen kabul ederse, kanun cumhurbaşkanınca yayımlanacak. Devlet Denetleme Kurulu, inceleme,
araştırma ve denetlemenin yanında idari soruşturma da yapabilecek. Silahlı Kuvvetler de DDK’nin
görev alanı içine alınacak. DDK’nin başkan ve üyeleri cumhurbaşkanınca atanacak. Kurulun işleyişi,
üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenecek.
Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 17’den 15’e düşürülecek.
Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri, en geç 30 gün içinde seçilecek. Değişikliğin yürürlüğe girdiği
tarihten sonraki 40. günü takip eden iş günü görevlerine başlayacaklar. Başvurular, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 gün içinde TBMM Başkanlığı’na yapılacak.372
372 www.sabah.com.tr / www.hurriyet.com.tr / www.milliyet.com.tr
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Sahte Bayrak Operasyonları
Sahte bayrak operasyonlarına karşı duyarlı ve tedbirli olmaya bugün dünkünden daha çok ihtiyaç var. Birçok devletin, özellikle de güçlü devletlerin sıklıkla başvurduğu operasyon çeşitlerinin
en yaygını sahte bayrak operasyonları olmuştur. Bu operasyonlarda istihbarat teşkilatları ya da gizli
örgütler, halkı yönlendirmek ve kışkırtmak için operasyonel faaliyetlerde bulunuyor ve büyük bir
ustalıkla kendi yaptıkları bu olayları hedef aldıklar kişi, kurum ya da ülke yapmış gibi bir propaganda
yürütüyorlar.
Rober Steelle isimli eski bir CIA ajanı, 2016 yılında ABD’de bir gece kulübüne yapılan saldırının
sahte bayrak operasyonlarından olduğunu iddia etmişti. Steelle’in ABD Deniz Piyade Kolordusu İstihbarat birimini kuran kişi olması, sözlerinin ciddiye alınması için önemli bir karine kabul edilebilir.
50 kişinin öldüğü söylenen bu saldırının Afganistan kökenli Amerikalı Omar Mateen (Müslüman)
tarafından gerçekleştirildiği açıklanmıştı. 2001 yılında ABD’de gerçekleştirilen İkiz Kuleler saldırısı
üzerine de çok şey yazılıp çizildi. Bu olayla ilgili iddiaların bir kısmı da yine meselenin sahte bayrak
operasyonu olduğuna dairdi.
Sahte Bayrak Operasyonları konusunda Wikipedia Özgür Ansiklopedi’de şu açıklama yapılıyor:
“İstihbarat dünyasında en büyük sahte bayrak operasyonlarından birisini 1960-64 yıllarında Hindistan’da Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü CIA, Duanne Cleridge (1968-72 CIA Türkiye görevlisi)
önderliğinde yapılmıştır. Hindistan’da Kongre Partisi’ne karşı güç kazanan ve seçimleri alma ihtimali
baş gösteren Hindistan Komünist Partisi’ne karşı, parti içi muhalif bir kanata Çin Komünist Partisi
kimliğiyle yanaşan Amerikan ajanları, dünyanın (daha sonra Asya’da, Avrupa’da tabii Türkiye’de pek
çok Maocu partinin kuruluşuna model olacak) ilk Çin yanlısı, Maocu komünist partinin kurulmasına
vesile olmuş, böylece oyların bölünmesini sağlamışlardır. Revizyonist ve devrimci ruhtan uzaklaşmış
Moskova’ya tepkili Hint komünistleri, tamamen CIA senaryosu bir oyunun aktörleri oldukları sırada,
sahnenin de, senaryonun da halk devrimi ruhunu temsil ettiğine inandıkları Çin Komünistlerine,
Mao’ya ait olduğunu düşünüyordu.”
Aynı kaynak gerginlik stratejisini şöyle anlatıyor: “Gerginlik stratejisi, (İtalyanca strategia della
tensione), planlı ve gizli operasyonlarla bir grubun, bir bölgenin ya da bütün bir ülkenin psikolojik,
sosyal ve politik anlamda destabilise (istikrarsızlaştırma) edilmesidir. Gerginlik yaratmada kullanılan
araçlar terör, suikast, adam öldürme, adam kaçırma, askeri niteliği olan fakat orduya bağlı olmayan
operasyonlar, psikolojik mücadele, ekonomik zorlayıcı tedbirler gibi yasa dışı ve şiddet içeren vasıtalardır. Ayrıca bu araçlara çatışmayı destekleme, tahrik etme ve şiddetsiz çelişmeleri ajan provokatör
aracılığı ile şiddete çevirme de dahildir. Bu tür yabancı bayrak altında yapılan operasyonların hesabı
karşı tarafa sorulur, maksat karşı tarafın ismini kötüye çıkarma ya da tamamen iktidardan uzaklaştırmadır. Gerginlik stratejisi terimi, bilhassa İtalya’daki ‘kurşunlu yıllar’ın arkasında yatan nedenlerinin
bir kısmını tarif etmek için kullanılmıştır.”373
Sahte Bayrak Operasyonu ismini savaş sırasında karşı ülkenin bayrağı kullanılarak yapılan operasyonlardan alsa da bu sadece savaş sırasında kullanılmıyor. Barış zamanlarında da örgüt ve istihbarat birimlerinin en sık kullandığı bir metod bu. Birçok ülkede oluşturulan yapay gerginliklerin hemen
hepsinin arkasında bu operasyona dair izler bulmak mümkündür.
Bütün dünya tarafından bilinen bu sahte bayrak operasyonunun ardındaki isim oldukça önemli.
Çünkü bu operasyonun uygulayıcısı olan Duanne Cleridge 4 yıl boyunca (1968-1972) CIA görevlisi
olarak Türkiye’de bulunuyor. Bu yılların Türkiye’de sağcılık solculuk ya da Alevi-Sünni şeklinde ayrılık
tohumlarının ekildiği yıllar. 1970’li yıllar boyunca Türkiye’de sağcı-solcu çatışmaları yaşanmış ve nihayet 1980’e gelindiğinde bir darbe ile milli irade alaşağı edilmiş, yani ‘onların çocukları’ başarmıştı.
373 www.sabah.com.tr / www.hurriyet.com.tr / www.milliyet.com.tr
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Gladio’nun sahte bayrak operasyonları bu kadar deşifre edilmişken ve 15 Temmuz kanlı işgal
girişiminin mimarı Fetullah Gülen ABD’de en üst düzeyde sahiplenilip korunurken bu kanlı girişimin
de sahte bayrak operasyonlarından biri olmadığını iddia etmek deve kuşu olmaktan öte hiçbir anlam
taşımaz.
a Haber televizyon kanalına özel açıklamalarda bulunan eski CIA çalışanı Robert Steelle, ABD
gizli merkezinin dünyanın çeşitli yerlerinde benzer operasyonlar yaptığını söylüyor. Çeşitli sorulara
cevap veren Steelle’in kanala yaptığı açıklamalar özetle şöyle:
“Adım Rober Steelle. Eski bir CIA ajanıyım. ABD Deniz Piyade Kolordusu İstihbarat birimini kurdum. Stratfor 374 sahte. Stratfor kabaca bir pazarlama oyunu. Ben kesinlikle Orlando saldırısının bir
sahte bayrak saldırısı olduğunu düşünüyorum. Basite indirgersek iki çeşit sahte bayrak operasyonu
vardır. Bir çeşidinde birçok insan ölür, saldırıyı gerçekleştiren de ölür. Bu tür operasyonlar dar bir
kadro tarafından büyük gizlilikle yürütülür. Bu durumu soruşturacak kurumlar bu saldırının bir sahte
bayrak saldırısı olduğundan habersizdir. Eğer Orlando’ya bakacak olursanız herhangi bir ceset resmi göremezsiniz. 50 kişinin orada öldüğüne dair en ufak bir kanıt göremezsiniz. Ronald Reagan’ın
Maliye Bakan Yardımcısı Paol Craig Roberts çok önemli bir çağrıda bulundu: ‘Bize cesetleri gösterin.’
Türkiye’deki bombalı saldırılarla ilgili net bir bilgim yok. Ancak inanıyorum ki Avrupa’daki bombalı
saldırılar İsrailli MOSSAD ile Fransız Neo Nazi polisinin iş birliği sonucu gerçekleşti. Ayrıca GLADYO
da bu operasyonların düzenlenmesine yardımcı oldu. Bildiğiniz gibi GLADYO’nun hala cephaneleri ve
silahları mevcut ve insanların yüreğine korku yerleştirmekten hala çıkar sağlıyorlar.
‘DAEŞ Suudi Arabistan ve CIA’nın işbirliği sonucunda oluşturuldu. DAEŞ direkt olarak Irak’taki
ABD işgalinin ve İsrail’in Orta Doğu’da istediği istikrarsızlığın ürünüdür. DAEŞ gerçek değil tiyatro..
ABD hükümetinde bir takım klikler ve ayrıca ‘derin devlet’ dediğimiz bir yapı var. Bu ‘derin devlet’
kurumlardaki kliklerden oluşuyor. Mesela CIA içinde 7 tane CIA var ve her biri ayrı hareket ediyor.
Seçilen ve kendilerinden önce gelenler tarafından yukarı taşınan insanlar var ve bu insanlar adeta bir
gölge devlet oluşturuyor. Tabi ki bu yapılar başkanlardan daha kalıcı. Bu insanlar bombalama, adam
kaçırma ve bunun gibi birçok eylem de dahil olmak üzere çok şeytanice şeyler yapabiliyorlar. Tabi ki
bu insanlar Beyaz Saray ya da Meclis tarafından atanmıyor.
‘Şu anda kontrolden çıkmış durumdayız. General Wesley Clark çıktı ve Youtube üzerinden
‘ABD’de dış politika konusunda bir darbe yaptık’ dedi. Yani size şunu söyleyebilirim; ABD’de verilen
kararlar somut göstergelere dayalı olarak verilmiyor. İstihbarat birimlerimiz tam anlamıyla başarısızlık abidesi. Tek varlık amaçları para harcamak. ABD’deki kararların büyük çoğunluğu ödemesi yapılarak satın alınan kararlardır. Londra’dan Rothshild’lerine yaptığı ödemeler Roth- shild’lerin Wall
Street temsilcileri ya da bazı durumlarda ülkeler tarafından satın alınmış kararlar. Örneğin Hillary
Clinton’un özel bir sunucusu var ve bu özel sunucu sayesinde ABD’nin dış politika kararlarını İsrail ve
Suudi Arabistan’a sattığını hükümetten gizleyebiliyor. Özel bir sunucunun tek anlamı bu. Özel sunucusundaki gizli bilgiler olayın maskesi. Özel bir sunucuya sahip olmanın esas maksadı ABD hükümetinin Orta Doğu’daki kararlarını ve politikalarını İsrail’e ve Suudi Arabistan’a satmak.
‘Müslümanlar bir tehdit değil, ne var ki Müslümanların bir tehdit olarak algılanması sahte bayrak operasyonları sayesinde FBI tarafından besleniyor. ‘Terör Fabrikası’ isimli harika bir kitap var.
Bu kitap birçoğu sözüm ona Müslüman olan 175 teröristin bu korku ortamını beslemek için tuzağa
düşürülmüş FBI muhbirleri olduğunu belgeliyor.
‘Öncelikle şunu söylemek isterim. Batı’nın bugüne kadar yapmış olduğu en büyük hata Araplara
374 ABD’nin özel istihbarat örgütü Stratfor, kuruluşu, çalışma yöntemleri ve topladığı istihbaratlarla oluşturduğu raporlarla bütün dünyada

tartışılıyor. Teksas merkezli olan ve George Friedman tarafından kurulan Stratfor, ekonomi, dış politika ve güvenlik konularında küresel
ana- lizler sunsa da birçok ülkede istihbarat birimleri ve casuslarla çalışmasıyla hakkında soru işaretleri uyandırıyor. 15 Temmuz gecesi
Erdoğan’ın uçağının rotasını dakika dakika yayınlayan da bu kurumdu.
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ihanet etmek oldu. İngiliz ve Fransızlar Araplara ihanet etti. Arabistan’ı böldüler ve bugün gerçekleşen şeyler ABD’nin yaptığı hiçbir sebebi olmayan Irak işgali ve bahsettiğim ihanetleri kapsayan
sömürgecilik faaliyetlerinin doğrudan bir sonucu. Libya olayında Fransızlar Libya’yı istikrarsızlaştırdı
ve Hillary Clinton da bunu kabul etti. Çünkü ABD bu anlaşmanın sonucunda Libya’daki altını aldı. İsrail’in her zaman Orta Doğu’yu karıştırmak ve istikrarsızlaştırmak için bir planı vardı. Suudi Arabistan
şu an Suriye’nin istikrarsızlaşması için para ödüyor, çünkü bir petrol boru hattı istiyor. Ayrıca sözümona El-Kaide ve DAEŞ adı verilen örgütlere yapılan saldırılar aslında bölgeyi ele geçirip boru hattını
kontrol edebilmek için daha önceden tezgahlanmış şeyler. Yani İsrail’i Orta Doğu’yu istikrarsızlaştıran
tek unsurmuş gibi vurgulamak da istemiyorum. Çünkü Suudi Arabistan da en az İsrail kadar suçlu.
Ben kesinlikle Batı’nın dünyanın dört bir yanında özellikle de Afrika’da cetvelle çizdiği yapay sınırların
yok edilme vaktinin çoktan geldiğini düşünüyorum.
‘Stratfor hizmetlerini muhakkak ki CIA’ya ve diğerlerine satıyor. Ancak şunu anlamak du- rumundasınız: CIA aptal. CIA insanları öldürmek için inansız hava araçları kullanıyor ve sadece yüzde 2 ile
başarılı olabiliyor. CIA’nın öldürdüğü geri kalan yüzde 98 masum insanlar, kadın ve çocuklardan oluşuyor. CIA artık Orta Doğu’da beşeri istihbarat toplayamıyor. CIA’nın artık derin analistleri yok. Çoluk
çocukla çalışıyorlar, çünkü onların fiyatları ucuz. Yani size istihbaratta reform konulu 8 kitap yazmış
ve istihbaratın öncüsü olacak bir insan olarak şunu söylüyorum: Çok uluslu istihbarat merkezlerine
ihtiyacımız var. Bu istihbarat merkezlerinde farklı dillerde açık kaynaklı bilgileri temel alacağız. Ben
Türkiye’nin bütün kaynakları, bütün dilleri ve bütün ülkeleri kullanabileceği bölgesel bir istihbarat
merkezi kurmasını ve Orta Doğu konusundaki Batılı yalanlar hakkında mücadele etmesini çok istiyorum.”375
…
Recep Tayyip Erdoğan yıllardır mevcut Anayasal yapının Türkiye’yi taşıyamadığını gündeme getiriyordu. Esasında yürülükteki Anayasa bir darbe sonrası yürürlüğe girmişti. Görünüşte sadece Erdoğan ya da AK Partililer değil, hemen hemen bütün siyasi partiler 1982’de yürürlüğe giren Anayasa’yı
‘ihtilal ürünü’ olarak değerlendiriyor ve sivil bir Anayasa’nın yapılmasının ihtiyaç olduğunu söylüyorlardı. Ne var ki iş icraata geldiğinde partiler ortak bir noktada buluşmamak için sanki birbirleriyle
yarışıyorlardı. Öyle ki, çoğu zaman bir tek kelime bile ayrışmaya gerekçe gösterilebiliyordu. Örneğin
bir siyasi parti her hangi bir madde metninde ‘millet’ yazıyor, diğeri bunun yerine ‘halk’ yazıyor, bu
bile masanın devrilip değişikliğin ertelenmesine yol açıyordu.
15 Temmuz kalkışması hem bu kısır çekişmelerin lüzumsuzluğunu gösterdi hem Erdoğan’ın yeni
Anayasa ısrarının zorunluluğunu ortaya koydu. Fakat bunu anlayabilmek milletimize çok ağır bir fatura ödetti. Esasında 21 Ocak 2017 tarihinde TBMM’de 339 oyla kabul edilen yeni Anayasa değişikliği
yönetim sistemi anlayışını kökünden tekrar kurguladığı için artık 82 Anayasası’nın herhangi bir anlamı da kalmadı. İşin doğrusu, Türkiye’nin 2017 değişikliğini esas alarak yeni baştan bütün bir Anayasa
yapmasıdır.
Türkiye, sadece yeni ve sivil bir Anayasa yapmakla bütün dertlerinden bir anda kurtulmayacaktır. Bu işin sadece ilk şartıdır. Anayasalar toplumsal sözleşmedir ve bunun için önemlidir.
Öncelikli yapılması gereken şey sahici bir ‘Millet olma bilinci’ne kavuşmaktır. Bu bilinç ırkçılık
temellerine oturtulan bir bilinç olmamalıdır. Bilincin oluşturulmasında referans alınacak şey, Türk
milletinin tarihi misyonudur. Dünyanın neredeyse yarısında hükümran olmuş bir ecdadın evlatları tutundukları bir avuç yarım adanın sınırlarına hapsolmuş bir millet inancıyla ayağa kalkamazlar.
Tarihi kodlarımıza yeniden dönüp, Osmanlı’nın millet anlayışı yeniden en önemli ülkümüz haline
375 www.ahaber.com.tr
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getirilmelidir. Millet kavramını en geniş perspektife oturtarak yeni bir Milli Eğitim Seferberliği başlatmak kaçınılmazdır. Sonra yapılacak üçüncü önemli iş ‘Milli Kalkınma’ ve ‘Milli Savunma Hamlesi’dir.
Türkiye’nin bu alana kendini teksif etmesi Recep Tayyip Erdoğan’a kadar son derece sınırlıdır. Öyle
ki, 1923’ten 2002’ye kadar bu alanda yapılan birçok hamle, 2002’den 2017’ye kadar Recep Tayyip
Erdoğan’ın yaptıklarının gerisinde kalmaktadır. Bu bir varsayım değildir. Sadece 2000 öncesi gayr-i
safi milli hasıla ile 2000 sonrasını kıyaslamak bile bunu açıkça ortaya koymaktadır.
Milli Savunmanın önemini kavramak için sadece İHA’lara bakmak bile bize bir fikir verebilir.
Türkiye özellikle Güneydoğu’da terörle mücadele için insansız hava araçlarına ihtiyaç duyuyor ve
bu ihtiyacını ABD’den karşılıyordu. Tamamen İsrail’e angaje olmuş ABD savunma sisteminden temin
edilen bu İHA’lar ile yıllarca Güneydoğu’da boş kayalıklara bomba atıp durduk. Türkiye ne zaman
milli insansız hava araçlarına kavuştu, o zaman kaynaklarını boşa harcamaktan kurtuldu. Eski savaş
gemilerinin sadece modernizasyonu için dışarıya milyarlarca dolar kaynak aktaran Türkiye, bugün
kendi milli savaş gemilerini inşaa edip denizlerine indiriyor. Milli tank yapıyor. Yeter mi? Başımıza
gelen belalardan anlıyoruz ki bu soruya olumlu cevap vermek mümkün değil.
Batı, bugün gücü hak sebebi sayıyor. Bu anlayış asırlar boyu mazlumların yanında olmuş, onlara
kol kanat germiş bir ecdadın ahvadına elbette uygun gelmez. Ne var ki gücü hak sahibi sayan bir
medeniyet anlayışıyla yapılan mücadelede kazanmak için güçlü olmak kaçınılmaz bir zorunluluktur.
Bu nedenle milli sanayiyi ve bunun içinde yer alacak milli savunma sanayiini mümkün olan en üst
seviyeye çıkartmak şarttır. Türkiye’nin yeni baştan imar etmesi gereken dördüncü mesele ‘Manevi
Kalkınma Hamlesi’ni süratle tamamlamaktır. Rahmetli Erbakan Hoca bunu ‘Önce ahlak ve maneviyat’ diye sloganlaştırmıştı.
Bunun boş bir söz olmadığını, hatta işin en başında yapılması gereken bir zorunluluk olduğunu
ne yazık ki 15 Temmuz gecesi çok ağır bir fatura ödeyerek bütün milletçe öğrendik. Manevi eğitimi
ihmal edilmiş, dahası örselenmiş bir nesil, illegal yapıların ağına düştü ve nihayet 15 Temmuz gecesi
gasp ettiği silahları bizzat milletin kendisine doğrulttu. 15 Temmuz gecesi şunu öğrendik: Milli değerleri göz ardı ederek milli bir ordu inşa etmek mümkün değilmiş.
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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZ

ABDULLAH
TAYYİP OLÇOK
1994 - ∞

ADİL
BÜYÜKCENGİZ
1964 - ∞

AHMET
KARA
1992 - ∞

AHMET
KOCABAY
1985 - ∞

AHMET
ORUÇ
1991 - ∞

AHMET
ÖZSOY
1967 - ∞

AKIN
SERTÇELİK
1975 - ∞

AKİF
ALTAY
1963 - ∞

AKİF
KAPAKLI
1954 - ∞

ALİ
ALITKAN
1984 - ∞

ALİ
ANAR
1982 - ∞

ALİ İHSAN
LEZGİ
1963 - ∞

ALİ
KARSLI
1975 - ∞

ALİ MEHMET
VUREL
1974 - ∞

ALPARSLAN
YAZICI
1974 - ∞

ALPER
KAYMAKÇI
1986 - ∞

ASKERİ
ÇOBAN
1963 - ∞

AYDIN
ÇOPUR
1990 - ∞

AYHAN
KELEŞ
1964 - ∞

AYŞE
AYKAÇ
1973 - ∞

AYTEKİN
KURU
1974 - ∞

BARIŞ
EFE
1979 - ∞

BATTAL
İLGÜN
1981 - ∞

BATUHAN
ERGİN
1995 - ∞

BEYTULLAH
YEŞİLAY
1984 - ∞
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BİROL
YAVUZ
1975 - ∞

BURAK
CANTÜRK
1994 - ∞

BURHAN
ÖNER
1979 - ∞

BÜLENT
AYDIN
1969 - ∞

BÜLENT
KARALI
1977 - ∞

BÜLENT
YURTSEVEN
1977 - ∞

CELALETTİN
İBİŞ
1963 - ∞

CEMAL
DEMİR
1949 - ∞

CENGİZ
POLAT
1974 - ∞

CENNET
YİĞİT
1993 - ∞

CUMA
DAĞ
1967 - ∞

CÜNEYT
BURSA
1979 - ∞

ÇETİN
CAN
1982 - ∞

DAVUT
KARAÇAM
1965 - ∞

DEMET
SEZEN
1985 - ∞

DURSUN
ACAR
1972 - ∞

EDİP
ZENGİN
1971 - ∞

EMİN
GÜNER
1970 - ∞

EMRAH
SAĞAZ
1989 - ∞

EMRAH
SAPA
1985 - ∞

ENGİN
TİLBAÇ
2000 - ∞

ERDEM
DİKER
1986 - ∞

ERHAN
DURAL
1983 - ∞

ERHAN
DÜNDAR
1995 - ∞

ERKAN
ER
1972 - ∞
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EROL
OLÇOK
1963 - ∞

EYÜP
OĞUZ
1971 - ∞

FATİH
DALGIÇ
1990 - ∞

FATİH
KALU
1995 - ∞

FATİH
SATIR
1990 - ∞

FERAMİL
FERHAT KAYA
1988 - ∞

FERHAT
KOÇ
1987 - ∞

FEVZİ
BAŞARAN
1985 - ∞

FİKRET METİN
ÖZTÜRK
1964 - ∞

FIRAT
BULUT
1986 - ∞

FUAT
BOZKURT
1981 - ∞

GÖKHAN
ESEN
1986 - ∞

GÖKHAN
YILDIRIM
1982 - ∞

GÜLŞAH
GÜLER
1992 - ∞

HAKAN
GÜLŞEN
1973 - ∞

HAKAN
ÜNVER
1979 - ∞

HAKAN
YORULMAZ
1988 - ∞

HAKİ
ARAS
1969 - ∞

HALİL
HAMURYEN
1977 - ∞

ERKAN
PALA
1965 - ∞

ERKAN
YİĞİT
1981 - ∞

FAHRETTİN
YAVUZ
1982 - ∞

FARUK
DEMİR
1965 - ∞

FAZIL
GÜRS
1980 - ∞

EROL
İNCE
1969 - ∞
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HALİL İBRAHİM
YILDIRIM
2001 - ∞

HALİL
IŞILAR
1994 - ∞

HALİL
KANTARCI
1980 - ∞

HALİT
GÜLSER
1988 - ∞

HALİT YAŞAR
MİNE
1988 - ∞

HASAN
ALTIN
1955 - ∞

HASAN
GÜLHAN
1970 - ∞

HASAN
KAYA
1970 - ∞

HASAN
YILMAZ
1972 - ∞

HURŞİT
UZEL
1971 - ∞

HÜSEYİN
GÖRAL
1990 - ∞

HÜSEYİN
KALKAN
1971 - ∞

HÜSEYİN
KISA
1987 - ∞

İBRAHİM
ATEŞ
1986 - ∞

İBRAHİM
YILMAZ
1991 - ∞

İHSAN
YILDIZ
1975 - ∞

İHSAN
VARANK
1971 - ∞

İSMAİL
KEFAL
1984 - ∞

İZZET
ÖZKAN
1983 - ∞

JADOİD
MERROUNE
1984 - ∞

KADER
SİVRİ
1974 - ∞

KEMAL
TOSUN
1967 - ∞

KÖKSAL
KARMİŞ
1965 - ∞

KÖKSAL
KAŞALTI
1979 - ∞

KÜBRA
DOĞANAY
1992 - ∞
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LOKMAN
BİÇİNCİ
1991 - ∞

LOKMAN
OKTAY
1964 - ∞

LÜTFİ
GÜLŞEN
1953 - ∞

MAHİR
AYABAK
1999 - ∞

MAHMUT
COŞKUNSU
1973 - ∞

MEDET
EKİZCELİ
1981 - ∞

MEHMET AKİF
SANCAR
1985 - ∞

MEHMET ALİ
KILIÇ
1994 - ∞

MEHMET
ÇETİN
1978 - ∞

MEHMET
DEMİR
1985 - ∞

MEHMET
GÜDER
1965 - ∞

MEHMET
GÜLŞEN
1955 - ∞

MEHMET
KARACATİLKİ
1984 - ∞

MEHMET
KARAASLAN
1979 - ∞

MEHMET
KOCAKAYA
1994 - ∞

MEHMET
ORUÇ
1991 - ∞

MEHMET ŞEFİK
ŞEFKATLİOĞLU
1967 - ∞

MEHMET ŞEVKET
UZUN
1985 - ∞

MEHMET
YILMAZ
1971 - ∞

MERİÇ
ALEMDAR
1972 - ∞

MESUT
ACU
1960 - ∞

MESUT
YAĞAN
1984 - ∞

METE
SERTBAŞ
1967 - ∞

METİN
ARSLAN
1972 - ∞

MUCİP
ARIGAN
1984 - ∞
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MUHAMMET
AMBAR
1977 - ∞

MUHAMMET
FAZLI DEMİR
1975 - ∞

MUHAMMET
YALÇIN
1994 - ∞

MUHAMMET
ALİ AKSU
1977 - ∞

MUHSİN
KİREMİTÇİ
1988 - ∞

MURAT
ALKAN
1974 - ∞

MURAT
DEMİRCİ
1977 - ∞

MURAT
ELLİK
1991 - ∞

MURAT
İNCİ
1974 - ∞

MURAT
KOCATÜRK
1981 - ∞

MURAT
MERTEL
1981 - ∞

MURAT
NAİBOĞLU
1977 - ∞

MUSTAFA
ASLAN
1969 - ∞

MUSTAFA
AVCU
1995 - ∞

MUSTAFA
CAMBAZ
1963 - ∞

MUSTAFA
DİREKLİ
1996 - ∞

MUSTAFA
KAYMAKÇI
1979 - ∞

MUSTAFA
KOÇAK
1982 - ∞

MUSTAFA
SERİN
1969 - ∞

MUSTAFA
SOLAK
1973 - ∞

MUSTAFA
TECİMEN
1965 - ∞

MUSTAFA
YAMAN
1985 - ∞

MUTLUCAN
KILIÇ
1998 - ∞

MUZAFFER
AYDOĞDU
1981 - ∞

MÜNİR
ALKAN
1975 - ∞
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MÜNİR MURAT
ERTEKİN
1969 - ∞

NECATİ
SAYIN
1954 - ∞

NEDİP CENGİZ
EKER
1975 - ∞

NECMİ BAHADIR
DENİZCİOĞLU
1966 - ∞

NİYAZİ
ERGÜVEN
1990 - ∞

OĞUZHAN
YAŞAR
1993 - ∞

ONUR ENSAR
AYANOĞLU
1989 - ∞

ONUR
KILIÇ
1993 - ∞

ORHUN
GÖYTAN
1981 - ∞

OSMAN
ARSLAN
1960 - ∞

OSMAN
EVSAHİBİOĞLU
1985 - ∞

OSMAN
YILMAZ
1970 - ∞

OZAN
ÖZEN
1993 - ∞

ÖMER CAN
AÇIKGÖZ
1995 - ∞

ÖMER
CANKATAR
1983 - ∞

ÖMER
HALİSDEMİR
1974 - ∞

ÖMER
İPEK
1982 - ∞

ÖMER
TAKDEMİR
1996 - ∞

ÖNDER
GÜZEL
1970 - ∞

ÖZGÜR
GENÇER
1985 - ∞

ÖZGÜR MUSTAFA
KARASAKAL
2000 - ∞

ÖZKAN
ÖZENDİ
1961 - ∞

RAMAZAN
KONUŞ
1967 - ∞

RAMAZAN
SARIKAYA
1961 - ∞

RECEP
BÜYÜK
1979 - ∞
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RECEP
GÜNDÜZ
1989 - ∞

RESUL
KAPTANCI
1983 - ∞

RÜSTEM RESUL
PERÇİN
1998 - ∞

SAİT
ERTÜRK
1969 - ∞

SALİH
ALIŞKAN
1969 - ∞

SAMET
CANTÜRK
1996 - ∞

SEDAT
KAPLAN
1998 - ∞

SEHER
YAŞAR
1991 - ∞

SELİM
CANSIZ
1988 - ∞

SERDAR
GÖKBAYRAK
1971 - ∞

SERHAT
ÖNDER
1977 - ∞

SERKAN
GÖKER
1977 - ∞

SEVDA
GÜNGÖR
1990 - ∞

SEVGİ
YEŞİLYURT
1966 - ∞

SEYİT AHMET
ÇAKIR
1991 - ∞

SUAT
AKINCI
1984 - ∞

SUAT
ALAOĞLU
1974 - ∞

SULTAN SELİM
KARAKOÇ
1974 - ∞

SÜMER
DENİZ
1974 - ∞

ŞENOL
SAĞMAN
1973 - ∞

ŞEYHMUS
DEMİR
1988 - ∞

ŞİRİN
DİRİL
1983 - ∞

ŞUAYİP
SEFEROĞLU
1974 - ∞

ŞÜKRÜ
BAYRAKÇI
1983 - ∞

TAHSİN
GEREKLİ
1977 - ∞
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RECEP
GÜNDÜZ
1989 - ∞

RESUL
KAPTANCI
1983 - ∞

RÜSTEM RESUL
PERÇİN
1998 - ∞

SAİT
ERTÜRK
1969 - ∞

SALİH
ALIŞKAN
1969 - ∞

SAMET
CANTÜRK
1996 - ∞

SEDAT
KAPLAN
1998 - ∞

SEHER
YAŞAR
1991 - ∞

SELİM
CANSIZ
1988 - ∞

SERDAR
GÖKBAYRAK
1971 - ∞

SERHAT
ÖNDER
1977 - ∞

SERKAN
GÖKER
1977 - ∞

SEVDA
GÜNGÖR
1990 - ∞

SEVGİ
YEŞİLYURT
1966 - ∞

SEYİT AHMET
ÇAKIR
1991 - ∞

SUAT
AKINCI
1984 - ∞

SUAT
ALAOĞLU
1974 - ∞

SULTAN SELİM
KARAKOÇ
1974 - ∞

SÜMER
DENİZ
1974 - ∞

ŞENOL
SAĞMAN
1973 - ∞

ŞEYHMUS
DEMİR
1988 - ∞

ŞİRİN
DİRİL
1983 - ∞

ŞUAYİP
SEFEROĞLU
1974 - ∞

ŞÜKRÜ
BAYRAKÇI
1983 - ∞

TAHSİN
GEREKLİ
1977 - ∞
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YUNUS EMRE
EZER
1978 - ∞
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YUNUS
UĞUR
1992 - ∞

YUSUF
ÇELİK
1952 - ∞

YUSUF
ELİTAŞ
1980 - ∞

ZEKERİYA
BİTMEZ
1959 - ∞

ZEYNEP
SAĞIR
1978 - ∞

ZİYA İLHAN
DAĞDAŞ
1985 - ∞

ZAFER
KOYUNCU
1971 - ∞

