
O
C

A
K

 -
 H

A
Z

İR
A

N
 2

0
2

0
  •

  A
LT

I 
A

Y
D

A
 B

İR
 Y

A
Y

IN
L

A
N

IR

www.ortakhafiza.com
FİYATI 15 TL

KKTC FİYATI 18 TL 

Milletin ve 
Devletin Miladı

Darbelerle Büyüyen FETÖ/Dr. Selim Öztürk
27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a Türkiye’de Ordu ve Politika/Prof. Dr. Cemil Koçak

Fetullahçılığın Kısa Tarihi ve “O Gece”/Oral Çalışlar 
15 Temmuz Darbe Teşebbüsü Yargılamaları/Av. Yasin Şamlı

Bir Kült Hareketinin Yıkıcı Etkisi ve Terör - FETÖ Örneği/Prof. Dr. Hilmi Demir





15 Temmuz gecesi Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir düğün evi. TRT 
ekranından silah zoruyla hain darbe bildirisini okuyan sunucu hane halkı 

tarafından büyük bir tedirginlik ve şaşkınlıkla izleniyor. O gece Anadolu’da 
pek çok evde yaşanan tablonun bir benzeri olan kare, geçmişten gelen darbe 

hayaletinin oluşturduğu etkiyi yansıtıyor. 
_ 

Unutmamak için O An: Fotoğraf ve Video Yarışması/Mustafa Can Koca’ya birincilik ödülü getiren kare.



A. Tarık Şebik 
15 Temmuz Derneği Başkanı

İdris Kardaş 
Genel Yayın Yönetmeni

Dündar Ziya Gültekin 
Genel Yayın Koordinatörü

Arzu Şahin 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Fatma Erteğin 
Sekreterya

Yayıncı 
15 Temmuz Müzecilik ve Yayıncılık A.Ş.

Yazışma Adresi 
Kuzguncuk Mh. Kuşbakışı Cd. No:14 

34674 Üsküdar İstanbul Türkiye

Tasarım 
Apron Tasarım ve İletişim Hezmetleri Ltd. Şti. 

Mahir İz Cd. No: 28/1, Altunizade Üsküdar-İstanbul 
www.apron5.com

Baskı-Cilt 
Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.

Basıldığı Yer 
Akpınar Mh. Hasan Basri Cd. 4 Sancaktepe, İstanbul

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla yayınlanmıştır.

5 Takdim

7
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan

18 Darbelerle Büyüyen FETÖ
Dr. Selim Öztürk

28

27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a 
Türkiye’de Ordu ve Politika
Prof. Dr. Cemil Koçak

42

Medya Delilleri Işığında 15 Temmuz 
ve FETÖ’nün Parmak İzleri
Dr. Öğretim Üyesi Sertaç Timur Demir

48
15 Temmuz Darbe Teşebbüsü 
ve Muhakemesi
Yasin Şamlı

63
ABD’yi Bekleyen Tehlike 
FETÖ Okulları
Röportör: Mehmet Algan Çeviri: Alpaslan Oğuz

70 FETÖ’nün Küresel Boyutu
Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu

76
Fetullahçılığın Kısa Tarihi ve 
“O Gece”
Oral Çalışlar

84 Batı’nın 15 Temmuz İmtihanı
İdris Kardaş

100
Bir Kült Hareketinin Yıkıcı 
Etkisi ve Terör - FETÖ Örneği
Prof. Dr. Hilmi Demir

120 Kitap Tanıtımı

O
C

A
K

 -
 H

A
Z

İR
A

N
 2

0
2

0
 • 

S
A

Y
I 

- 
1



www.ortakhafiza.com   •   ORTAK HAFIZA     |     5

“Bundan sonra önümüze bakma zamanıdır. 
15 Temmuz’u devlet ve millet olarak bir milat hali-
ne dönüştüremezsek yazıklar olsun bize.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 
darbe girişiminden birkaç gün sonra şehit aileleri 
ile buluşmasında söylemişti bu sözleri.

Milyonlarca insan bağımsızlık iradesiyle so-
kaklara, köprülere, meydanlara çıktı o gece. 
Sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesin-
de insanlar destek verdiler, yanımızda durdular. 
Şehitler, gaziler verdik. Bundan sonraki süreçte 
15 Temmuz’u milat haline dönüştürmek, kalıcılaş-
tırmak, geleceğe taşımak ise geri kalanların yani 
bizlerin sorumluluğunda. Bunun için daha fazla 
emek harcamamız gerektiğinin farkındayız. Daha 
çok eser üretmeli, daha çok kitap yazmalı, sanat-
tan akademiye kadar farklı alanlarda bu konuyu 
daha derinlemesine işlemeliyiz. Ancak bu değerin 
içini boşaltmadan, ezberler oluşturmadan, anla-
mını koruyarak yapabilmeliyiz bunu. Bu destanın 
fikri çerçevesini oluşturmalı, neden ve sonuçlarını 
analiz etmeliyiz. Henüz her şey çok sıcak ve hepi-
miz çok duygusalız. Ancak, direnişimizi itibarsız-
laştırmaya çalışanların 15 Temmuz’u kendi bakış 
açılarıyla tarihe taşımalarına fırsat vermemeliyiz. 
Bağımsızlık için alanları nasıl doldurduysak aynı 
şekilde fikri alanları da bizler doldurmalıyız. Henüz 
çok taze olan hafızamızla üreteceğimiz her çalış-
mayı, her araştırmayı, her eseri bağımsızlığımız ve 
irademizin birer kilit taşı olarak görmeliyiz.

İşte bu duygu ve düşüncelerle çıkıyoruz yola. 
15 Temmuz’da gösterdiğimiz direnişi diri tut-
mak, Türkiye ve uluslararası fikir dünyasında hak 
ettiği ölçüde çalışılmasına omuz vermek istiyo-
ruz. Gelecek nesillerin bu mücadeleyi her yönüyle 
anlamasını ve bunlardan tecrübeler çıkarmasını 
sağlamayı, darbe girişimini ve bu başlıkla kavram-
sal ilişkide olan konuları derinlemesine incelemeyi 
hedefliyoruz. FETÖ ve benzeri terör örgütlerini bir-
çok yönüyle ele alıp, 15 Temmuz’un siyasi, sosyo-
lojik, ekonomik, psikolojik, dini, tarihi, uluslararası 
ilişkiler gibi neden ve sonuçları üzerinde düşüne-
rek bu milletin “Ortak Hafıza”sına katkı sunmak 
niyetindeyiz.

Ortak Hafıza altı ayda bir, alanında yetkin aka-
demisyenlerin, araştırmacıların, gazeteci ve ya-
zarların değerli çalışmalarıyla sizlere ulaşacak. 
Duygusal bir zeminden ziyade, konuları olabildiği 
ölçüde soğukkanlı bir çerçevede teorik, rasyo-
nel ve objektif bir şekilde ele almaya çalışacağız. 
Özel röportajlarımız ile birçok gerçeği, yaşananları 
muhatapların ve konunun uzmanlarının ağzından 
dinleyeceğiz. Genç araştırmacılar ve akademis-
yenlere kapımız her zaman açık. Eksiklerimiz mut-
laka olacak ve bunları ancak sizlerin eleştirileriyle 
düzeltebiliriz.

“Ortak Hafıza” hepimizin dergisi, tıpkı 15 Temmuz 
direnişimiz gibi. Birlikte büyütelim.

Takdim
İdris Kardaş 
Genel Yayın Yönetmeni
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A
ziz milletim, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin tüm 
vatandaşları, gönlü ve gözü 
ülkemizle beraber olan dün-
yadaki tüm dostlarımız, kar-

deşlerimiz, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, şükranla selamlıyorum.

Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde, saat 22 
civarında başlayan ve ertesi gün öğle sa-
atlerine kadar devam eden bir darbe teşeb-
büsüyle karşı karşıya kalmıştır.

Esasen ülkemiz, yaklaşık 3 yıldır, millete, 
milli iradeye rağmen devleti ve hükümeti 
ele geçirmeye yönelik farklı biçimlerdeki 
teşebbüslerle karşı karşıya bulunuyordu.

15 Temmuz’da bu teşebbüsler silahlı darbe 
girişimi halini alarak, hiçbir şüpheye yer 
bırakmaksızın Türkiye’nin farklı mahiyet-
te bir terör saldırısıyla karşı karşıya oldu-
ğunu ortaya koymuştur.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta 
zinciri dışında, çeşitli sınıflardan ve rüt-
belerden, Fethullahçı Terör Örgütü üyesi 
bir grup askerin başlattığı bu darbe giri-
şimi, sınırlı ama ellerindeki silahların gü-
cü sebebiyle tehlikeli bir boyutta cereyan 
etmiştir.

Boğaziçi Köprüsü’nün tanklarla kapa-
tılması, savaş uçaklarının Ankara ve 

İstanbul başta olmak üzere, çeşitli şehirle-
rimizde alçak uçuş yapmaya başlamaları, 
yine bazı şehirlerimizde tankların sokak-
lara çıkması, bu darbe girişiminin ilk işa-
retleri olmuştur.

Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı ka-
rargahı ve Jandarma Genel Komutanlığı 
binası bu grup tarafından ele geçirilmiş, 
MİT yerleşkesi, Emniyet Teşkilatının çe-
şitli binaları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi strate-
jik yerlere hunharca ve alçakça saldırılar 
düzenlenmiştir.

Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire 
Başkanlığı binalarına yönelik bombardı-
manda 47 polisimiz hayatını kaybetmiştir.

Boğaz köprülerinin girişini tutan tanklar-
daki üniformalı teröristlerin açtıkları ateş-
ler sebebiyle çok sayıda vatandaşımız ha-
yatını kaybetmiştir.

Ankara’da, Genelkurmay Başkanlığının 
önü başta olmak üzere, çeşitli yerlerde, 
açılan ateşler ve yapılan bombardıman ne-
ticesi yüzlerce vatandaşımız hayatını kay-
betmiş veya yaralanmıştır.

TRT Genel Müdürlüğü binasını işgal eden 
bir grup, silah zoruyla ekranlardan, eski 
darbelerin özentisiyle hazırlandığı anlaşı-
lan korsan bir bildiri okutmuşlardır.

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan
19.07.2016 Millete Hitap Konuşması
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Genelkurmay Başkanlığı İnternet site-
sinden de benzer bir bildiri korsan olarak 
yayınlatılmıştır.

Yine az sayıdaki askerle İstanbul’daki bir 
medya grubunun binası, kısa bir süre de 
olsa, işgal edilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki 
çatışmada çok sayıda vatandaşımız ve 
belediye personeli hayatını kaybetmiştir.

Darbe girişiminin başlamasının ardın-
dan, Sayın Başbakanımız, saat 23 civa-
rında medya aracılığıyla kamuoyunu 
bilgilendirmiş ve hükümetin işbaşında 
olduğunu açıklamıştır.

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri de, tüm 
partilerden milletvekil-
lerinin katılımıyla mil-
li iradenin tecelligahı 
olan Gazi Meclis’in 
darbe teşebbüsü karşı-
sındaki tavrını ortaya 
koymuşlardır.

Bu toplantı devam eder-
ken Meclis, darbe teşeb-
büsü yapan grup tarafından, savaş uçak-
ları ve helikopterlerle bombalanmıştır.

Bu gelişmeler karşısında derhal harekete 
geçtik.

İlgili birimlerimize talimatlar verdik ve 
darbe girişimini durdurmak için gereken 
adımları attık.

Milletimizi, ülkesini, vatanını, milletini 
seven herkesi meydanlara çıkmaya, dev-
letini ve demokrasisini sahiplenmeye da-
vet ettik.

Hemen arkasından da, tüm tehditlere ve 
tehlikelere rağmen İstanbul’a hareket 

ederek, milletimle birlikte darbecilere 
karşı kararlı duruşumuzu ortaya koyduk.

Milletimizin ülkesine ve iradesine kararlı 
bir şekilde sahip çıkması karşısında, dar-
becilerin ne silahları, ne tankları, ne heli-
kopterleri, ne uçakları işe yaramamıştır. 
Onların tankları topları varsa sokaklar-
daki on milyonlarca vatandaşın da iman-
ları var.

Emirleri komutanlarından almayan, 
millete ve devlete hizmet etmek yerine 
iradelerini Fethullahçı Terör Örgütünün 
başına teslim eden şer çetesi mensupları-
nın teşebbüsleri, milletin iradesi, tüm ku-
rumlarıyla devletin kararlılığı karşısında 

başarısız olmuştur.

Gözlerini kırpmadan 
milletin üzerine ateş 
edenler, sandılar ki, bu 
millet korkacak, mey-
danları, sokakları ken-
dilerine bırakacak, ev-
lerine çekilecek…

Ama milletimiz, üzeri-
ne açılan ateşlere, atı-
lan bombalara, yönelti-

len tehditlere, gözlerinin önünde vurulan 
insanlara rağmen asla geri adım atma-
mış, meydanı darbecilere bırakmamıştır.

Milletimiz, Emniyet Teşkilatımızın men-
suplarıyla ve darbecilere karşı harekete 
geçen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıy-
la el ele vererek, bu darbe girişimine kar-
şı tarihi bir duruş sergilemiştir.

Tankların etkisiz hale getirilmesi başta 
olmak üzere, asker görünümlü teröristler 
karşısındaki dik duruşlarıyla memleketi-
ne ve geleceğine sahip çıkan milletimiz, 
gece boyunca sayısız kahramanlık des-
tanları yazmıştır.

Tankların etkisiz hale 
getirilmesi başta olmak 
üzere, asker görünümlü 

teröristler karşısındaki dik 
duruşlarıyla memleketine 
ve geleceğine sahip çıkan 
milletimiz, gece boyunca 

sayısız kahramanlık 
destanları yazmıştır.
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Bıyıkları henüz terlememiş gençlerden 70 
yaşındaki ihtiyarlara, işçisinden patronu-
na, köylüsünden şehirlisine kadar mille-
timizin tüm fertleri, parti, meşrep, siyasi 
görüş farkı gözetmeksizin darbeciler kar-
şısında tek vücut olmuştur.

Darbe teşebbüsünde bulunan hainlerin 
karşısına dikilen vatandaşlarımız, önlerin-
de, arkalarında, sağlarında, sollarında on-
larca kişi vurularak yaralanmasına, şehit 
olmasına rağmen, sabaha kadar yerlerini 
terk etmemişlerdir.

Tüm bu hadiseler sırasında polislerimiz-
den ve vatandaşlarımızdan, içlerinde 
yakın çalışma arkadaşlarımın da bulun-
duğu 208 kardeşimiz şehit olmuş, 232’si 
ağır olmak üzere 1.500’e yakın kişi de 
yaralanmıştır.

Şehitlerimize ve ailelerine Allah’tan rah-
met, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bununla birlikte, Türkiye’nin hiçbir yerin-
de sokağa çıkarak darbecilere destek olan 
tek bir sivil vatandaşımız olduğuna dair 
haber, hamdolsun gelmedi.

Bu bakımdan, 15 Temmuz darbe girişimi, 
milletin darbe heveslilerine verdiği bir bü-
yük ders olarak, bu milletin şanlı tarihin-
deki yerini alacak ve hiçbir zaman hatırı-
mızdan çıkmayacaktır.

Aziz Milletim,

Değerli Kardeşlerim,

Öncelikle şu hususu özellikle belirtmek 
istiyorum.

15 Temmuz darbe girişimi, tüm milletimiz-
le birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimize kar-
şı da yapılmış bir ihanettir.

Genelkurmay Başkanımızı, Kuvvet 

Komutanlarımızı, pek çok subayımızı silah 
zoruyla rehin alan ve görev yapamaz hale 
getiren bu örgüt mensupları, üzerilerinde-
ki üniformanın izzetine ve şerefine gölge 
düşüren teröristlerdir.

Üzerlerinde üniforma olması, bu teröristle-
rin gerçekte bir ihanet çetesinin mensup-
ları olduğu gerçeğini asla değiştirmez.

Tıpkı üzerilerindeki üniformaya ve cüb-
beye rağmen aynı ihanet çetesine hizmet 
eden hakimler, savcılar, emniyet men-
supları gibi, diğer kurumlardaki benzer 
kişiler gibi, ordumuz içinden de hainler 
çıkabilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
Mehmetçiklerimiz, bizim göz bebeğimizdir.

Bu darbe girişimi vesilesiyle, ülkemizin her 
kurumu gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerimize 
de sirayet etmiş olan bu kanser hücreleri 
süratle temizlenecektir.

Esasen, bu temizliğin hazırlıkları zaten 
başlatılmıştı.

Bugüne kadar, haksız yere kimseyi mağ-
dur etmeme anlayışıyla, hukuk devleti 
titizliğiyle yürütülen çalışmaları zafiyet 
sanan terör örgüt üyeleri, bu girişimle, 
kendilerini alenen ortaya çıkarmışlar ve 
bir anlamda işimizi kolaylaştırmışlardır.

Yargı ve emniyet teşkilatı başta olmak 
üzere, diğer kurumlarda zaten yürütül-
mekte olan çalışmalar, bu gelişmenin ar-
dından hızlandırılmıştır.

Bir örümcek ağı gibi, hepsi aynı merkeze 
bağlı pek çok kanaldan oluşan bu terör 
örgütünün artık gizlenecek, saklanacak, 
takiye yapacak durumu kalmamıştır.

Dolayısıyla, 15 Temmuz darbe girişimin-
den hareketle Mehmetçiğimizi zan altında 
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bırakacak, ona zarar verecek hiçbir hare-
keti, hiçbir ithamı asla kabul etmiyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emir komuta 
zinciri, bu darbe girişimine karşı çıkarak, 
demokrasi ve hukuk devletine olan bağlı-
lığını ispat etmiştir.

Çoğu da yalan-yanlış olan bir takım gö-
rüntülerden hareketle, 15 Temmuz darbe 
girişimini meşrulaştırmaya, üniformalı 
teröristleri ve onların arkalarındaki güçleri 
mağdur göstermeye çalışanlar sadece ve 
sadece darbe destekçileridir.

Türkiye, 15 Temmuz’da, hiçbir istisnası, hiç-
bir izahı, hiçbir farklı açıklaması olmayan 
bir yol ayrımıyla karşı karşıya kalmıştır.

Bir tarafta, Fethullahçı Terör Örgütü men-
supları ve onları destekleyenlerin ülkemi-
zi, milletimizi, geleceğimizi teslim almaya 
yönelik girişimi vardır, diğer tarafta ise ira-
desine, demokrasisine, istiklaline ve istik-
baline, canı pahasına sahip çıkan bir millet 
vardır.

Darbe teşebbüsçüleriyle millet arasında 
gri bir alan oluşturmaya çalışanlar ise, 
hükmen terör örgütü mensubudur; çünkü 
ortada böyle tereddütlü bir alan yoktur.

Yapılan teşebbüsün adı vatana ihanettir.

Dünyanın her yerinde vatana ihanetin ce-
zası ne ise, bu terör örgütü mensupları da 
aynı cezaya maruz kalacaklardır.

Böyle günler, parti taassubu yapılacak, 
ideolojik saplantılarla hareket edilecek, 
meşrep ve görüş farklılıkları ön plana çı-
kartılacak, kişisel husumetlerle gözler ka-
rartılacak günler değildir.

15 Temmuz gecesinden itibaren, 
Türkiye’nin tüm şehirlerinde, meydan-
larında, sokaklarında, her partiden, her 

görüşten, her hayat biçiminden vatandaş-
larımız, iradesine, demokrasisine, gele-
ceğine sahip çıkmak için, aynı duyguyla, 
aynı heyecanla, aynı kararlılıkla bir araya 
gelmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, tüm si-
yasi partilerin ortak imzasıyla, tek yürek, 
tek vücut olarak darbe teşebbüsüne karşı 
milli iradeye sahip çıkılmıştır.

Kendisini bu ülkenin bir ferdi, bu milletin 
bir evladı olarak hisseden herkes, bu darbe 
girişiminin karşısında yer almıştır.

1960 darbesinde Menderes ve arkadaşları-
na, 1980 darbesinde “bir sağdan, bir soldan” 
anlayışıyla darağaçlarına gönderilen genç-
lerine sahip çıkamamanın yıllardır acısını 
yaşayan milletimiz, 15 Temmuz 2016’da bu 
gidişe “dur” demiştir.

Ülkemiz tarihinde ilk defa, bu çapta bir si-
lahlı darbe teşebbüsü, bizzat millet tarafın-
dan engellenmiştir.

Türkiye, demokrasi ve hukuk devletine 
olan bağlılığın, sadece yazıda, sadece söz-
de kalmayan, gerektiğinde vatandaşları-
nın canı pahasına bu değerlerin hayata 
geçirildiği bir ülke olduğunu tüm dünyaya 
göstermiştir.

Bu darbe girişimi sonrasında yaşananlar, 
ülkemiz demokrasisinin bir zaafı değildir, 
tam tersine demokrasimizin ne kadar güç-
lü olduğunun ispatıdır.

İçeride veya dışarıda, ülkemizi bu sebeple 
eleştirmeye kalkan kişiler veya kurumlar, 
sadece gerçek anlamda demokrat olma-
dıklarını, başka hesaplarla hareket ettikle-
rini göstermiş olurlar.

Hiçbir demokrasi, hiçbir hukuk devleti, 
emirleri kurumsal hiyerarşi içinden değil 
de, dışarıdaki bir örgüt yapısından alan 
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askerin, hakimin, savcının, polisin, bürok-
ratın varlığına izin vermez, veremez.

Aksi takdirde demokrasinin, yani milli ira-
denin üstünlüğünün; hukukun, yani hak-
ların ve özgürlüklerin yazılı güvence altın-
da bulunmasının anlamı kalmaz.

Kendilerine emanet edilen kamu gücünü 
gasp ederek ülkeyi ve milleti esir almak 
isteyenlerin yaptıkları işin adı faşizmdir, 
diktatörlüktür.

15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’de 
gerçek faşistlerin, gerçek diktatörlük he-
veslilerinin kimler, buna karşılık gerçek 
demokratların, gerçek özgürlükçülerin, 
gerçek hukuk devleti taraftarlarının da 
kimler olduğunu göstermiştir.

Aziz Milletim,

Kıymetli Kardeşlerim,

Bizim tarihimiz, dışarı-
dan gelen saldırılara ve 
içeride yapılan ihanet-
lere rağmen, milletin 
vatanına ve devletine 
sahip çıkmasının örnekleriyle doludur.

15 Temmuz şanlı direnişi, bu muhteşem ta-
rihin en başında yerini alacaktır.

Milletimizin, bu üniformalı teröristlerin 
elindeki silah ve tank namlularının, uçak 
ve helikopter bombalarının karşısında 
gösterdiği dik duruşun nesiller boyunca 
takdirle anlatılacağına inanıyorum.

Darbe teşebbüsünün ortaya çıkışı ve yap-
tığım çağrıyla birlikte meydanlara, sokak-
lara çıkan vatandaşlarımın her birine şük-
ranlarımı sunuyorum.

Tankların önüne kendini siper edip hedef-
lerine ulaşmalarını engelleyen, bunun için 

hayatını riske atan, yaralanan, şehit olan 
her bir vatandaşımız için ne desek minnet-
tarlığımızı ifade edemeyiz.

Sokağa çıkma imkânı bulamayıp da, sa-
baha kadar evinde duasıyla, yüreğiyle, 
gözyaşıyla darbe teşebbüsçülerine buğz 
eden vatandaşlarımın her birine teşekkür 
ediyorum.

Geçmişteki darbelerin ve darbe teşebbüs-
lerinin aksine, 15 Temmuz darbe girişimine 
karşı tepkisini süratle ortaya koyan, yayın-
ladıkları bildiriyle temsil ettikleri milletin 
şerefine, onuruna, haysiyetine sahip çı-
kan milletvekillerimizin her birini tebrik 
ediyorum.

Siyasi partilerimizin Genel Başkanlarına, 
olması gerektiği gibi, 
demokrasinin, milli ira-
denin safında güçlü 
bir duruş sergiledik-
leri için şükranlarımı 
sunuyorum.

Siyaset kurumu, 15 
Temmuz’daki duruşuyla 
onuruna sahip çıkmıştır.

İş makinelerini, otobüslerini, ellerindeki 
tüm araç ve gereci darbe girişimini engel-
lemek için sahaya süren belediyelerimi-
ze, kurumlarımıza, şahsi araçlarını aynı 
amaçla kullanan vatandaşlarımıza teşek-
kür ediyorum.

15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa 
uğramasında en çok katkısı olanların ba-
şında, hiç şüphesiz Emniyet Teşkilatımız 
ve polislerimiz geliyor.

Darbe teşebbüsünde bulunan ihanet çe-
tesinin ilk hedefi, kendilerine müdaha-
le etme potansiyeli gördükleri Emniyet 
Teşkilatımızın kritik birimleriydi.

15 Temmuz darbe girişiminin 
başarısızlığa uğramasında 

en çok katkısı olanların 
başında, hiç şüphesiz 

Emniyet Teşkilatımız ve 
polislerimiz geliyor.
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Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire 
Başkanlığımızı uçakla bombalayıp, kahra-
man polislerimizi şehit ettiler.

Ankara Emniyet Müdürlüğü binasını aynı 
şekilde bombaladılar.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze saldır-
maya çalıştılar.

Buna rağmen polislerimiz büyük bir feda-
karlıkla, Türkiye’nin her yerinde görevleri-
nin başından bir an olsun ayrılmadılar.

Ellerindeki tüm imkânları kullanarak, 
milletimizle birlikte ihanet çetesi men-
suplarının girişimini boşa çıkartmak için 
çalıştılar.

Bu darbe girişiminin başarısızlığa uğ-
ramasında büyük katkısı olan Emniyet 
Teşkilatımızın her bir mensubuna en kalbi 
şükranlarımı sunuyorum.

15 Temmuz darbe girişiminin kahramanla-
rından biri de medyamızdır.

Medyamızın neredeyse tamamı darbe-
cilerin karşısında yer almış, demokrasi-
nin ve milli iradenin safında net bir tavır 
sergilemişlerdir.

Silah tehdidine rağmen darbe teşebbü-
sünde bulunan terör örgütü mensupları 
karşısında son derece net ve sağlam bir 
duruş sergileyen medya mensuplarımızın 
her birini şahsım ve milletim adına tebrik 
ediyorum.

Elbette en önemli teşekkürlerden birini, 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, darbe teşeb-
büsüne karşı çıkan, emirlerindeki kuvvet-
leri bu alçak girişimin dışında tutan komu-
tanlarımız ile baskılara rağmen bu ihanete 
ortak olmayan askerlerimiz hak ediyor.

Herhangi bir örgütün veya şahsın esiri 

değil, milletin ordusunun mensupları ol-
duklarını gösteren tüm subaylarımıza, as-
kerlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bu süreçte, gerek bizzat arayarak, gerek 
mesaj göndererek, gerek medyaya açıkla-
ma yaparak Türkiye’deki meşru yönetime 
destek veren ülkelere, devlet ve hükümet 
başkanlarına, dost ve kardeş toplumlara 
da teşekkürlerimi ifade ediyorum.

Aziz Milletim,

Değerli Kardeşlerim,

Her gecenin nihayetinde bir sabah, her 
zorluğun sonunda bir kolaylık olduğu gi-
bi, bu tür acı hadiselerin ardından da yeni 
imkânlar ortaya çıkar.

Millet olarak, Anadolu coğrafyasındaki bin 
yıllık varlığımız boyunca, bu tür sayısız 
tehditle, saldırıyla, teşebbüsle karşı karşı-
ya kaldık.

100 yıl önce, artık ayağa kalkamaz de-
nilen milletimizin Çanakkale’deki, Kutü’l 
Amare’deki şahlanışından aldığımız güç-
le İstiklal Harbimizi verdik ve başarıya 
ulaştırdık.

Cumhuriyet tarihi boyunca da ülkemize 
ve milletimize yönelik saldırılar, tuzaklar, 
ihanetler durmadı, hep devam etti.

Türkiye ne zaman bir hamle yapacak olsa, 
darbeyle, cuntayla, ekonomik, siyasi, sos-
yal krizlerle önü, gücü, takati kesilmeye 
çalışıldı.

Ülkemiz, geçtiğimiz 14 yılda elde ettiği is-
tikrar ve güven ortamı sayesinde ekono-
mik dengelerden yatırımlara, savunma sa-
nayinden ihracata kadar her alanda yeni 
bir şahlanış dönemine girdi.

Bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmaya 
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başlayan, sesi gittikçe daha gür çıkan 
Türkiye fotoğrafının birilerini çok rahatsız 
ettiğini biliyoruz.

Şunu da çok iyi biliyoruz ki, ülkemizde fa-
aliyet gösteren tüm terör örgütleri, ki buna 
Fethullahçı Terör Örgütü de dahildir, pro-
je ürünüdür ve belli amaçlarla üzerimize 
salınmıştır.

Bu topraklarda, kendi milletinin üzerine 
tankla, uçakla, helikopterle saldıracak al-
çaklar asla yetişmez.

Bunların hepsi, uzun yıllar boyunca, sinsi 
bir planın parçası olarak özel olarak yetiş-
tirilmiş, eğitilmiş, beyinleri iğfal edilmiş 
mankurtlardır.

Gözleri olup görmeyen, kulakları olup duy-
mayan, dilleri olup konuşmayan bu insan-
lara ne anlatsanız boş…

Biz, 3 yıldır bu kesime, gittiklerini yo-
lun yanlışlığını, arkalarına takıldıkları 
elebaşılarının ihanetlerini izah etmeye 
çalışıyoruz.

Tıpkı diğer terör örgütlerine sempati duyan 
vatandaşlarımız gibi, bunların da gözlerini 
açıp gerçekleri görmeleri, kulaklarını açıp 
hakikatleri duymaları, dillerini çözüp, doğ-
ruyu ikrar etmeleri için sabırlı ve sağduyu-
lu bir çaba içinde olduk. Hatta ben “tabanı 
ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanettir” diye 
açık bir tanımlama yaptım.

Bundan sonra, ne Fethullahçı Terör 
Örgütü’nü, ne de diğer terör örgütleri-
ni destekleyenler konusunda en küçük 
bir müsamaha, en küçük bir merhamet 
gösterilmeyecektir.

Bizim için, milletimizin ve devletimizin be-
kası, her şeyin önünde gelir.

Demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden 

taviz vermeden, milletimizin ve devleti-
mizin geleceğini tehdit eden tüm terör ör-
gütlerine, tüm yapılara karşı amansız bir 
mücadele yürütülecektir.

Türkiye, devleti ve milletiyle, her zaman 
ifade ettiğim dört temel sütuna sıkı sıkıya 
sarılma iradesini, 15 Temmuz darbe girişi-
mine karşı şüpheye yer bırakmayacak şe-
kilde ortaya koymuştur.

Bir, tek millet. Değerli kardeşlerim, bu mil-
let Türk’ü ile Kürdü ile Lazı ile, Çerkez’i ile, 
Gürcüsü ile Abhazı ile Romanı ile Boşnağı 
ile Arnavutu ile velhasıl, 79 milyon tek mil-
let, bizi bölemeyecekler.

İki, tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidi-
mizin kanıdır. Hilal bağımsızlığımızın ifa-
desidir. Yıldız, şehidimizin ta kendisidir.

Üç, bayrakları bayrak yapan üstündeki 
kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa 
vatandır. İşte bu vatan, 780 bin kilomet-
rekare ile tek vatandır, üzerinde kimse bir 
operasyon yapamaz.

Dördüncüsü, tek devlet. Devlet içinde 
devlet asla kabul edilemez. İşte bu para-
lel devlet yapısı, bu ihanet şebekesi böyle 
bir hedef koymuş kendine. Şimdi bunla-
rın hepsini tüm kurumlarımızdan, Silahlı 
Kuvvetlerimiz, Emniyet Teşkilatımız, Milli 
İstihbaratımız, tüm bakanlıklarımız, hep-
sinden bunları temizleyeceğiz, arındıraca-
ğız ve pirüpak hale getireceğiz.

Çünkü bu ilkeler etrafında bir olacağız, iri 
olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep 
birlikte Türkiye olacağız.

Önümüzde başka bir yol, başka bir alterna-
tif, başka bir seçenek yoktur.

Türkiye’nin demokrasiden, hukuk devletin-
den, temel hak ve özgürlüklerin güvence al-
tında olduğu bir sistemden başka alternatifi 
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yoktur, gidecek başka yolu yoktur.

Açık konuşuyorum: Birliğini, beraberliğini, 
kardeşliğini güçlü tutan bir Türkiye’de hu-
zurun, istikrarın, kalkınmanın önünde hiç-
bir engel olamaz.

Geçmişte, millete rağmen milleti idare etme 
anlayışının bedelini, çok ağır şekilde ödedik.

Artık kimsenin, hangi söylemle ve han-
gi amaçla olursa olsun, milletimize bedel 
ödetmeye hakkı yoktur.

Türkiye’nin sadece büyümeye, güçlenme-
ye, kalkınmaya, refahını artırmaya, savun-
masını tahkim etmeye, eğitimini, sağlığını, 
adalet sistemini, altyapısını güçlendirmeye 
ihtiyacı vardır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin doğru-
dan milletin oyuyla işbaşına gelmiş ilk 
Cumhurbaşkanı olarak, tek amacım işte bu 
Türkiye’yi inşa etmektir.

Cumhurbaşkanı olarak, Meclisimizle, 
Hükümetimizle, siyasi partilerimizle, sivil 
toplum kuruluşlarımızla, Türkiye’ye destek 
olan herkesle birlikte ülkemizi 2023 hedef-
lerimize ulaştırma kararlılığıyla yolumuza 
devam edeceğiz.

Ekonomide tüm göstergeler, bir süredir ya-
şanan durgunluğun geride kalmaya başla-
dığını gösteriyor.

Büyük projelerimizi birer birer tamam-
lıyor, yenileri için adımlarımızı atmaya 
başlıyoruz.

İşte, önümüzde 26 Ağustos’ta Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’nün açılışını ya-
pacağız. Ardından 26 Aralık’ta, İnşallah 
Avrasya Tüneli’nin, Boğazın altından oto-
mobillerin gidip, geldiği tünelin açılışını 
yapacağız. Bu arada bir taraftan Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’ndeki İnşallah 

hızlı trenimizin ihalesi, bir diğer tarafta 
Çanakkale Köprüsü’nün ihale hazırlıkları, 
bir diğer tarafta Kanal İstanbul projemizin 
ihale hazırlıkları, bunlar da hızla devam 
ediyor. Ülkemizin değişik bölgelerindeki 
dev projeler, onlar da hızla yürüyor.

Çevremizdeki ülkelerle yaşadığımız sorun-
ları geride bırakarak, yeniden güçlü ilişkiler 
kurma yolunda önemli adımlar attık, atma-
yı sürdürüyoruz.

15 Temmuz darbe girişiminin sebeplerinden 
birinin de bu tablo olduğundan hiç kimse-
nin şüphesi olmasın.

Ekonominin tüm kurumlarından, tüm ak-
törlerinden, tüm milletimden rica ediyorum:

Paralel ihanet çetesinin başarısız darbe gi-
rişiminin bu olumlu tabloyu bozmasına ke-
sinlikle izin vermeyelim.

Bölgesindeki ve tüm dünyadaki mağdurla-
rın ve mazlumların ümidi olan Türkiye’nin 
dimdik ayakta durması, bununla kalmayıp 
sürekli güçlenmesi, 79 milyon vatanda-
şımızla birlikte, yüzlerce milyon insanın 
beklentisidir.

Bu kardeşlerimizi boynu bükük, kalbi kırık 
bırakamayız.

Ellerini ovuşturarak Türkiye’nin sıkıntı-
ya düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini 
bekleyenleri bugüne kadar sevindirmedik, 
yarın da sevindirmeyeceğiz.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Rabbim bu milleti, bu ülkeyi ilelebet koru-
sun, muhafaza etsin. Tekrar tüm şehitleri-
mize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralıla-
rımıza Allah’tan şifalar temenni ediyorum. 
İnşallah birliğimiz daim olsun.

Sağlıcakla kalın.







15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Facetime 
bağlantısının ardından millet meydanlara aktı. Büyük bir kalabalık da Atatürk 

Havalimanı’na Cumhurbaşkanı’nı karşılamaya gitti. Cumhurun Başkanı ile 
karşılaştığı o coşkulu anlardan biri objektife böyle yansıdı. 

_ 
Unutmamak için O An: Fotoğraf ve Video Yarışması/Erdoğan Kazar/Mansiyon Ödülü
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| MAKALE | Dr. Selim Öztürk

Darbelerle Büyüyen FETÖ
Dr. Selim Öztürk

Dr. Selim Öztürk, Polis Akademisi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Akademik kariyerine devam eden Öztürk’ün, uluslararası 

ilişkiler alanında çalışmaları bulunuyor.

F
etullah Gülen ve Türkiye’yi kao-
sa sürükleyen örgütü FETÖ, asıl 
amaçları ortaya çıkıncaya kadar 
yıllardır Türkiye’de sivilleşme-
yi savunan, demokrasi ve sivil 

toplum yanlısı, darbelere ve askeri vesayet 
rejimlerine karşı duran ve eleştirel bakış 
açısını benimseyen bir sivil toplum kuru-
luşu imajı çizmeye çalışmışlardır. Gerek 
düzenledikleri toplantı ve konferanslar-
da gerekse medya organlarında daima 
Türkiye’nin asker kökenli vesayetin gü-
dümünde olduğunu, her an bir darbe teh-
likesinin vuku bulabileceğini ve bunun da 

demokratikleşme ve sivilleşme bazlı siya-
setle çözülebileceğini dillendirmişler, ken-
dilerinin de askeri vesayet tarafından hep 
mağdur edildikleri algısını yaymaya özen 
göstermişlerdir. Özellikle 2000’li yıllar bo-
yunca ve FETÖ tarafından organize edilen 
Ergenekon ve Balyoz davaları müddetince 
kamuoyunu “cunta tehlikesi”ne karşı ik-
na etmeye yönelik yayın ve faaliyetlerde 
bulunmuşlardır. “Cunta geldi, geliyor, ge-
lecek.” algısını yayarken en son cunta fa-
aliyetine kendilerinin teşebbüs etmeleri 
ise gerçekten trajikomik bir hal almış ve 
belki de dünya tarihinde dahi ilk defa sivil 
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toplum destekçiliği üzerinden dil gelişti-
ren bir yapı, demokratik siyaseti ve sivil 
toplumu yok etmeye azmederek cuntacı 
oluvermiştir. 15 Temmuz darbe girişimi 
FETÖ’nün on yıllarca geliştirdiği demok-
ratikleşme, insan hakları ve hürriyetleri 
ve sivil toplum temelli tüm literatürünün 
aslında otoriteye tamamen hâkim olmak 
amacıyla geliştirilmiş sahte bir dil olduğu-
nu gözler önüne sermiştir.

Peki, Fetullahçı Terör Örgütü sadece 15 
Temmuz darbesindeki süreçte mi cunta 
faaliyetine bulaşmıştır; yoksa gözlerden 
kaçanın bu örgütün daima cuntalardan 
beslendiği ve cuntalar sayesinde önünün 
açılarak, imkân bularak büyümesi olabi-
lir mi? FETÖ’nün ilk önce Türkiye’de daha 
sonra da Balkanlar, Afrika ve Orta Asya 
gibi bölgelerde yayılma serüvenine bak-
tığımızda; Batı tarafından Sovyetler ve 
komünizmle mücadele stratejisi çerçeve-
sinde desteklendiğini ve büyümeye imkân 
bulduğunu; ardından da yeşil kuşak teori-
sine göre Batı’nın bahse konu bölgelerde-
ki beşinci kol faaliyetlerini yürütmesi için 
partner olarak kullanıldığını görüyoruz. 
Özellikle Sovyetlerin dağıldığı 1990’ların 
başları ve sonrasında yeni bağımsızlığı-
nı kazanan Orta Asya Cumhuriyetlerinde 
ABD’nin de desteği ile eğitim, ticaret ve 
sivil toplum faaliyetlerine hız verdiğine 
şahit olmaktayız. Buradaki toplumların 
Batı sistemine entegre edilmesi ve manevi 
yönden ılımlı/moderate bir din anlayışının 
toplumlara enjekte edilmesi FETÖ’nün bu 
ülkelerde kurduğu cemaat ve örgütlen-
me ağı sayesinde yürütülmeye başlan-
mıştır. Bunların yanında Türkiye’de 1970 
ve 1980’li yıllarda vuku bulan askeri dar-
belerde ve vesayet rejimlerinde ilginç bir 
şekilde Fetullah Gülen ve örgütüne do-
kunulmaktan imtina edildiğini ve aksine 
önünün açılmaya çalışıldığını görüyoruz. 
Bunu ispatlayacak en önemli argüman-
lar da Gülen’in darbe dönemlerinde gerek 

kitaplarında gerekse basına verdiği de-
meçlerinde askeri darbelerden övgü ile 
bahsederek, kendisinin ve örgütünün ara-
sını darbe ve cunta yönetimleri ile iyi tut-
maya yönelik gayretidir.

FETÖ’nün örgütlenmeye başladığı 1960’la-
rın sonları ve akabinde Türkiye, sağ-sol 
merkezli ideolojik çatışmalarla oldukça 
sıkıntılı dönem geçirmektedir. Özellikle 
Türkiye’deki sol tandanslı örgütlerin ar-
tan gücü, SSCB’nin Batı ve NATO bloğun-
da yer alan Türkiye için tehdit arz etmesi, 
Türkiye’de de NATO destekli pek çok olu-
şumun kurulmasına ve desteklenmesine 
sebebiyet verecektir. Gülen’in örgütü de bu 
dönemdeki şartlardan yararlanarak kurul-
muş ve öncelikle komünizmin, devrimci 
sol fikirlerin ve örgütlerin güçlenmesine 
karşı faaliyet gütmeyi amaç edinmiştir. 
Değişen ülke ve dünya şartları örgütün iş-
levselliğini daima artırmış ve güçlenmesi-
ne olanak sağlamıştır.

12 Mart ve FETÖ

1966 tarihinde Gülen önderliğinde kurulan 
ve merkez üssü İzmir olan örgütün cunta 
rejimleri ile ilk tanışması ve cuntayı se-
lamlaması 12 Mart 1971 muhtırasında ol-
muştur. 12 Mart cuntası Demirel hüküme-
tini istifaya zorlamış, Başbakan Demirel 
şapkasını alıp çekilmek zorunda kalmıştır. 
Muhtıra, devrimci sol eylemlerin artması 
ve sokak çatışmalarının önlenememesi, 
hükümetin iç güvenliği sağlamada yeter-
li önlemleri alamaması üzerine verildiği 
açıklamaları asker tarafından yapılmıştır. 
12 Mart muhtırası özellikle sol grupların 
üzerine yürünmesine ve baskılanmasına 
olanak sağlamıştır. Fakat muhtıradan etki-
lenen sadece radikal sol örgütlenmeler de-
ğil aynı zamanda Necmettin Erbakan’ın o 
dönemdeki Milli Nizam Partisi de olacaktır. 
Milli Nizam Partisi, 12 Mart rejimince kapa-
tılacak ve Erbakan kısa süreliğine
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İsviçre’ye gitmek zorunda kalacaktır.1  Bu 
dönemde yeni yeni palazlanmaya başla-
yan Gülen’in örgütü 12 Mart rejiminin baskı 
ortamından etkilenmemek adına muhtıra-
yı selamlayan ve kutsayan bir politika be-
nimsemeye çalışmıştır. Fetullah Gülen’in 
daha sonraları 1995 yılında kaleme aldığı 
Küçük Dünyam isimli kitabında 12 Mart’la 
ilgili “27 Mayıs sol güdümlü bir harekettir. 
12 Mart da öyle olsun isteniyordu. Fakat ih-
tilale beş kala hadiseye el koyan Memduh 
Tağmaç ve arkadaşları muhtıranın mace-
rasını birilerinin güdümünden kurtardı. 12 
Mart, bir ihtilal ve darbe değildir. Hükümeti 
belli konularda uyaran bir ikazdır.” ifadele-
rine yer verecektir.2

12 Mart muhtırası, meşru seçilmiş hü-
kümete görevden el çektirirken ardın-
dan Nihat Erim başbakanlığında muh-
tıra dönemi hükümeti kurdurmuştur. 
Bu hükümet 1973 seçimlerine kadar 12 
Mart’ın dayattığı pek çok kararı uygula-
maya başlamıştır. Nihat Erim’in dışarıdan 
kabineye bakan veren siyasi partilerle 
arasında çıkan pürüzler neticesinde istifa 
etmesinden sonra Ferit Melen başbakan-
lığa getirilir. Bu dönemde yönetimin asıl 
sahipleri Genelkurmay Başkanı Memduh 
Tağmaç ve muhtıranın ortakları olan üç 
kuvvet komutanıdır. Üstü örtülü bir dar-
be olan 12 Mart muhtırası vakıası ilk baş-
larda sol çevreler tarafından sempatiyle 
karşılandıysa da sonradan öyle olmadığı 
görülecek, darbenin ülkeyi NATO hizasına 
çekmeye çalışan, sol ve sosyalist yapılan-
maların üzerine yürüyen ve bu amaçlar 
doğrultusunda tasfiyeler yapan bir prog-
rama sahip olduğu kısa sürede anlaşıla-
caktır. 12 Mart, uluslararası konjonktürün 
Türkiye’ye bir dayatması olarak işliyor ve 
komünizmle mücadele çerçevesinde yeni 

1 Aydın, Suavi ve Taşkın, Yüksel, 1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi, İstanbul: İletişim, 2014,ss.248-249.

2 “28 Şubat’ta Çarpıcı Gülen Ayrıntısı’’, Yeni Akit,28 Şubat 2016.

3 “12 Mart 1971’de Ne Olmuştu?’’, Bianet Haber Merkezi, 11 Mart 2018;  Ortaylı, İlber, “ En Nitelikli Ama En Etkisiz Hükümet’’, 

Milliyet, 19 Mart 2011; “1971 Nihat Erim Hükümeti’’, TRT Arşiv, 1971; Aydın, Suavi ve Taşkın, Yüksel, s.223.

bir yol haritası belirlemeye çalışıyordu. Bu 
darbeye de ilk selamlamalar o zamanlar-
da Nur cemaatinden ayrılarak kendine 
has bir yapılanmaya girmiş olan Fetullah 
Gülen’den geliyordu. Daha lokal bir örgüt 
tarzı olan Gülen örgütü bu dönemde hiç-
bir zarar görmemiştir. Olan Dev-Yol, Yön 
hakareti, Dev Genç, Mehmet Ali Aybar ve 
Behice Boran’ların başını çektiği Türkiye 
İşçi Partisi (TİP) ve Necmettin Erbakan’ın 
Milli Nizam Partisine olmuş; bu oluşumlar 
kapatılarak yasaklanmıştır.3

12 Eylül Darbesi ve  FETÖ

Fetullah Gülen ve hareketi 12 Eylül’e giden 
süreçte ideolojik sağ-sol hesaplaşmasın-
dan uzak durarak sessiz ve yeraltı örgüt-
lenmesi yöntemiyle hiçbir zarar görmeden 
süreci atlatmıştır. 12 Eylül 1980 darbe-
si gelip çattığında ilginç bir şekilde Milli 
Güvenlik Konseyi tüm siyasi ve sivil top-
lum gruplarının üzerinden buldozer gibi 
geçerken, meşru siyasi partiler kapatılır 
ve genel başkanları gözetim altına alınıp 
akabinde hapse gönderilirken, Fetullah 
Gülen’e yönelik hiçbir ciddi takibat dahi 
yapılmamıştır.

Gülen 70’li yılar boyunca özellikle 12 
Mart süreci sonrası önü açılmış olarak 
görülmektedir. Devlet kadrolarına sıza-
rak kadrolaşma, kamu kurumlarına ör-
güt üyelerinin yerleştirilmesi bu yıllarda 
kök salmaya başlamıştır. Aynı zamanda 
verdiği vaazlarda anti-komünizm ve an-
ti-darwinizm içerikli konulara değinmekte 
ve faaliyetlerini İzmir ve İstanbul gibi bü-
yükşehirler başta olmak üzere hızla sür-
dürmektedir. Aynı zamanda bu yıllarda 
himmet adı altında varlıklı muhafazakâr 
kimselerden örgüte toplanan paralarla da 
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ekonomik güç elde etme yoluna gidilmeye 
başlanmıştır. Örgütün Sızıntı adı verilen 
propaganda dergisi de 1970’li yıllarda yayı-
na başlayacaktır.4

12 Eylül 1980 darbesi olduğunda Gülen il-
ginç biçimde ortalıklarda görünmeyecek-
tir. Sanki darbenin haberini daha önceden 
almışçasına 5 Eylül tarihinde yani darbe-
den bir hafta önce sağlık raporu ile rahat-
sızlığını bahane ederek izne ayrılacaktır. 
12 Eylül’de Gülen’in ismi gözaltına alına-
caklar arasında bulunmasına rağmen gö-
revine sağlık raporlarını göstererek izinli 
biçimde devam edecektir. Bu süreçte de 
hiçbir takibata uğramayacaktır. Darbenin 
ertesi yılında vaizlikten emekliye ayrılan 
Gülen, sanki örgütün vites değiştirerek 
hızla farklı bir faaliyet aşamasına geçme-
sine hazırlanırcasına çalışmalarına devam 
edecektir.5 İddialara göre askeri istihbarat 
birimleri 12 Eylül’e kadar Gülen’in örgütü-
nü takibe almışlardır fakat darbeden sonra 
örgüt hakkında arşivlemeler durdurulmuş 
ve Gülen hakkında da hiçbir yakalama iş-
lemi uygulanmamıştır. Bu dönemde Gülen 
askeri makamlarla da görüşmelerine de-
vam edecek ve yakalanmaması örgüt 
üyelerince keramet olarak anlatılmaya 
başlanacaktır. Gülen, özellikle 12 Eylül reji-
mini ve Devlet Başkanı Kenan Evren’i öven 
açıklamaları bu dönemde birbiri ardına ya-
pacak ve darbeyi destekleyen bir görüntü 
çizmeye özen gösterecektir. Darbeyi 1980 
yılında çıkan Sızıntı dergisinin sayıların-
da öven Gülen, dergide şu ifadelerde bu-
lunacaktır: “Ve işte şimdi, bin bir ümit ve 
sevinç içinde, asırlık bekleyişin tuluû say-
dığımız, bu son dirilişi, son karakolun varlık 
ve bekasına alamet sayıyor; ümidimizin 

4 “Gülen, 12 Eylül darbesinde ne yaptı, Kenan Evren hakkında ne dedi, Özal’la ilişkisi nasıldı?’’, T24, 8 Ağustos 2016.

5 Ibid.

6 Ekim 1980’de yayınlanan Sızıntı Dergisindeki Son Karakol yazısı, “Gülen, 12 Eylül darbesinde ne yaptı, Kenan Evren hakkında ne 

dedi, Özal’la ilişkisi nasıldı?” içerisinde.

7 Milliyet Gazetesinde Mehmet Gündem’in Fetullah Gülen’le röportajı, “Fetullah Gülen ve 1980 Darbesi’’, FETÖ Gerçekleri içerisinde.

8 “Gülen, 12 Eylül darbesinde ne yaptı, Kenan Evren hakkında ne dedi, Özal’la ilişkisi nasıldı?’’ , T24, 8 Ağustos 2016.

tükendiği yerde, Hızır gibi imdadımıza yeti-
şen Mehmetçiğe bir kere daha selam duru-
yoruz”.6 Gülen’in bu ifadelerinde “hızır gibi 
yetişen” diye bahsettikleri Kenan Evren ve 
12 Eylül cuntasıdır. Gülen yine bir başka 
ifadesinde Kenan Evren’e yönelik şu ifade-
lerde bulunacaktır: “Evren, 12 Eylül sonrası 
seçmeli din derslerini zorunlu hale getir-
mekle çok yararlı bir iş yaptı. Bu iş, öyle bü-
yüktür ki -doğrusunu Allah bilir- hiç sevabı 
olmasa da bu icraatı ona yeter, Evren cen-
nete gidebilir.”7

Hakkında resmiyette 1980 tarihinden itiba-
ren altı yıl boyunca tutuklama kararı bu-
lunan Fetullah Gülen 1986 yılında İzmir’de 
savcılığa giderek teslim olacak fakat aynı 
gün içinde ifadesine başvurularak salıve-
rilecektir.8 Gülen sadece asker tarafından 
görmezden gelinmiyor aynı zamanda si-
yaset çevreleri tarafından da korunuyor-
du. 1990’lı yıllar bilindiği üzere Sovyetlerin 
ve Yugoslavya’nın dağıldığı ve Orta Asya 
ve Balkanlarda güç boşluğunun oluştuğu 
yıllar olarak tarihe geçecektir. Artık örgüt-
lenme Türkiye sınırlarından çıkarak bir 
takım odakların da desteği ile Balkanlar 
ve Orta Asya coğrafyalarında özellikle eği-
tim alanında faaliyetlere başlayacaktır. Bu 
yükseliş 2000’lere kadar sürecek ve daha 
sonra artık durdurulması zor bir yapı hali-
ne gelecektir. Gülen örgütü sadece ticaret, 
eğitim ve sivil toplum alanında faaliyet 
güden sözde dini bir yapılanma olarak kal-
mayacak medya ve basın dünyasına da 
adım atacaktır. 1986 tarihinde önce Zaman 
gazetesi ihdas edilecek ardından özel ka-
nalların yaygınlaşması ile birlikte 1993’te 
Samanyolu TV örgütün resmi TV kanalı 
olarak yayına başlayacaktır.
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28 Şubat ve FETÖ

1990’lı yıllar Türkiye siyaseti açısından 
çalkantıların hüküm sürdüğü, koalisyon 
hükümetlerinin göreve başlayamadan 
bittiği, mafya-medya-siyaset üçgeni içeri-
sinde ülkenin savrulduğu günleri berabe-
rinde getirmiştir. Türkiye’nin siyaset yel-
pazesinde merkez sağ olarak adlandırılan 
ve temel ülke siyasetinin belirlenmesinde 
önemli bir role sahip olan kanatta 1993 yı-
lında önce Turgut Özal’ın ölümü ve ardın-
dan Süleyman Demirel’in başbakanlıktan 
cumhurbaşkanlığına çıkması, bu kanadın 
gitgide güçsüzleşmesine neden olmuştur. 
Merkez sağ, Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz 
gibi öncüllerinin karizma ve iradelerin-
den yoksun liderlerin elinde gittikçe güç 
kaybetmeye başlamış ve bu güç boşluğu 
medya patronları, holding çevreleri ve tabi 
ki asker tarafından doldurulmaya başlan-
mıştır.9 İşte böyle bir dönemde ülkedeki 
her siyasi, sosyal ve sivil toplumsal grup 
bir yere savrulurken; sürekli güçlenen tek 
grup Fetullah Gülen’in örgütü olmuştur. 
İktidarı alan her koalisyon hükümeti ile 
iyi geçinme stratejisini özenle uygulayan 
örgüt, siyasal çalkantıların kendilerini et-
kilemesine izin vermemiştir.

Tarihler 24 Aralık 1995‘i gösterdiğinde ge-
nel seçim sonuçları açıklanmış ve seçim-
lerden Refah Partisi birinci parti olarak çık-
mıştır. Cumhurbaşkanı Demirel tarafından 
hükümeti kurma görevi RP lideri Necmettin 
Erbakan’a verilecek fakat daha Refah ikti-
dara gelmeden medya ve basın üzerinden 
başlayan negatif kampanya sayesinde 
mecliste yer alan diğer partilerin Erbakan 
ile koalisyona yanaşmalarını önleyecek-
tir. Merkez sağda ANAP ve DYP arasında 
bir anlaşma çıkmaması üzerine, 1996’da 
RP ve DYP, Necmettin Erbakan’ın başba-
kan ve Tansu Çiller’in de yardımcısı oldu-
ğu Refahyol koalisyonunun kurulmasında 

9 Zentürk, Ardan, “90’ların medya-siyaset ilişkisi’’, Star, 20 Nisan 2015.

anlaşmışlardır. Ancak Refahyol hükümeti-
nin kurulduğu ilk andan itibaren özellikle 
asker, basın, medya, iş çevreleri, yargı ve 
üniversitelerden yoğun bir karşı propagan-
da baş göstermiştir. Refahyol iktidara gelir 
gelmez 3 Kasım 1996’da Susurluk kazası 
olayı patlak vermiştir. Ardından 7 Eylül 
1996’da Adli Yıl Açılışı sırasında Türkiye 
Barolar Birliği Başkanı Eralp Özgen ile 
Yargıtay Başkanı Müfit Utku kamuoyuna 
şeriat uyarısında bulunmuşlar ve Refah’ı 
hedef almışlardır. 21 Eylül’de TÜSİAD eko-
nominin kötüye gittiğini ve acil erken se-
çime gidilmesi yönünde bir açıklama yap-
mıştır. 10 Aralık’ta ise Demirel’in telkinleri 
ile Hüsamettin Cindoruk önderliğinde bir 
grup DYP’li Refah ile kurulan koalisyo-
na tepki olarak partiden ayrılıp Demokrat 
Türkiye Partisini kuracaklardır. 10 Ocak 
1997 tarihinde Erbakan’ın Ramazan ayı 
vesilesiyle tarikat önderlerini davet etti-
ği meşhur iftar yemeği gündemi altüst 
edecek, laik çevreler ve medya organları 
Refahyol’a yüklenmeye başlayacaklardır. 
Söz konusu davete Fetullah Gülen icabet 
etmeyecektir. Bu olaydan yirmi gün sonra 
Sincan Belediyesince düzenlenen “Kudüs 
Günü” etkinliği gecesinde şeriat provası 
yapıldığı gerekçesi ile büyük olay yaşa-
nacaktır. Bu gelişmelerden sonra 4 Şubat 
tarihinde ise tanklar Sincan’da ordu ta-
rafından yürütülecek, o meşhur deyimle 
balans ayarı yapılacaktır. Tam bu gelişme-
ler yaşanırken ve askere çeşitli çevrelerde 
müdahale çağrıları almış başını giderken, 
28 Şubat tarihinde yapılan Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısı dokuz saat sürerek tari-
hin en uzun toplantısı olarak kayda geçe-
cektir. Kurulun kararları Refahyol için bir 
fecaattir. Tarikatların kapatılması, tarikat 
ve cemaatlere bağlı okulların Milli Eğitime 
devredilmesi, 8 yıllık kesintisiz eğitiminin 
zorunlu hale getirilmesi, Kuran kursları-
nın denetlenmesi, kılık kıyafet kanununa 
uyumun denetlenmesi, Atatürk karşıtı 
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eylemlere ağır cezalar gibi pek çok karar 
Refahyol’un başbakanı Erbakan’ın önüne 
imzalaması için sunulacaktır. Bu olayın ar-
dından Haziran ayında Necmettin Erbakan 
istifasını sunmak zorunda kalacaktır.10

Bu olaylar yaşanırken, 28 Şubat’ın hâkim 
güçleri tarafından kurulan Batı Çalışma 
Grubu irticaya karşı her türlü yöntem ve 
caydırıcı unsuru muhafazakâr ve müte-
deyyin kitle üzerinde uygularken, Fetullah 
Gülen ve örgütü ise bir şekilde en az zarar-
la atlatmayı başarabilmiştir. Gülen, tıpkı 12 
Mart ve 12 Eylül dönemlerinde olduğu gibi 
sivil siyasetin değil tam tersine demok-
rasiyi askıya alan güçlerin yanında saf 
tutuvermiştir. Kendi örgütünün genel pro-
paganda biçimini daima sivil siyaset, sivil 
toplum, demokrasi yandaşlığı ve insan hak 
ve hürriyetleri üzerinden geliştirdikleri bir 
dille yaparken; olağanüstü dönemlerde bir-
denbire askerin ve postalın yanında tavır 
aldıkları gözlemlenmektedir. 28 Şubat’ın 
estirdiği rüzgardan etkilenmemek ve hat-
ta bunu arkasına almak isteyen Fetullah 
Gülen, 29 Mart 1997 yılında kendi kana-
lı Samanyolu TV’de bir demeç verecek “… 
Bugün Türkiye’yi idare edenler, gerekli 
performansı ortaya koyamadılar zannedi-
yorum. Ülkemiz kriz içinde. Bu krizi, gücü 
temsil edenler önlemelidir. Bu hükümeti 
değiştirin demek daha demokratik olur. 
Askeriye ‘muhtıra verdi’ diye suçlanmak 
isteniyor. Askerler isteselerdi, ‘bu böyle ola-
cak’ diyebilirlerdi. Ama böyle yapmadılar ve 
oturup meseleyi altı saat mülahaza ettiler. 
Demokratik yollarla problemler çözülsün 
istediler.’’ ifadelerini kullanarak 28 Şubat’a 
tam destek verecektir.11 Gülen bu açıkla-
maları, özellikle muhafazakâr kamuo-
yu ve bilhassa Refah Partisi cephesinde 

10 “28 Şubat süreci: Postmodern darbe’’,Milliyet,21 Nisan 2018; “İşte teröristbaşı Gülen’in 28 Şubat talimatları’’, Sabah, 28 Şubat 

2017; “Türkiye’nin postmodern darbesi: 28 Şubat’’, Deutsche Welle, 28 Şubat 2018.

11 “Fetullah Gülen 28 şubat için ne demişti’’, Oda TV,12 Nisan 2012.

12 “28 Şubat’ın 20. Yılında FETÖ liderinin o döneme ilişkin talimatları ortaya çıktı.’’, Sabah,28 Şubat 2017.

13 “Gülen 28 Şubat için ne demişti?’’, CNN Türk, 13 Nisan 2012; “Fetullah Gülen 28 şubat için ne demişti’’, Oda TV, 12 Nisan 2012.

soğuk duş etkisi yaratacaktır. Ardından 16 
Nisan tarihinde Yalçın Doğan’ın Kanal D’de 
sunduğu Güncel isimli programa katılan 
Fetullah Gülen burada resmen 28 Şubat’a 
övgüler düzecektir. Gülen programda, “…
Askerlerimiz yaptıkları şeylerden ötürü, 
bazı çevrelerce antidemokratik davranıyor 
sayılabilirler. Ama onlar konumlarının ge-
reğini anayasanın kendilerine verdiği şey-
leri yerine getiriyorlar. Hatta dahası, ben 
zannediyorum, onlar, bazı sivil kesimler-
den daha demokrat. Asker ‘milletimizin gü-
venliğini korumak sorumluluğumuz var’ 
mülahazasıyla davranmıştır. Müdahale 
etmezsek tarih önünde suçlu oluruz müla-
hazasıyla hareket edilmişse onlar masum-
dur. Konuya fakihlerin mülahazasıyla da 
yaklaşıldığında, içtihat hataları bir sevap 
da kazandırır...” açıklamasında buluna-
rak 28 Şubatçıların sevap işlediğini ifade 
edecektir.12 Askere bu övgüleri düzerken 
mevcut siyasi partilerden de şu şekilde 
bahsedecektir: “Herhalde onların temsil et-
tikleri kuvvet şu partiler arasında birbirini 
istemeyen insanların elinde olsa bir gece 
hızlı bir baskınla gelirler hasımlarını ber-
taraf ederler onun yerine otururlar. Kuvvet 
ellerinde olduğu halde çok mantıki davra-
nıyorlar. Çok muhakemeli davranıyorlar. 
Epey zamandan beri his öne çıkmıyor bu-
rada ve kuvvet, güç gösterisi şeklinde öne 
çıkmıyor. Bana demokraside daha dengeli 
geliyorlar, o açıdan’’.13

Aynı şekilde Gülen 12 Eylül döneminde 
Kenan Evren’in de büyük sevaplar ka-
zandığını belirtmiştir. Gülen’in gözünde 
darbe yapan cuntacılar daima büyük se-
vaplara nail olan kişiler olmaktadır. Büyük 
olasılıkla 15 Temmuz’da isyana kalkışan 
kendisine bağlı olanların da büyük sevap 
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işlemek amacıyla böyle bir işe kalkıştıkla-
rını düşünmektedir. Gülen, Yalçın Doğan’ın 
programında kendisine Erbakan ile ilgili 
fikirleri sunulduğunda ise Erbakan’ın bazı 
faaliyetlerinin İslam’a zarar verebildiğini, 
kendisi ile Erbakan’ın yıldızının barışmadı-
ğını ve aralarında hep soğukluk olduğunu 
belirten açıklamalarda da bulunacaktır.14  
“Beceremedik, bağışlayın, bu işi yüzümü-
ze gözümüze bulaştırdık diyebilirlerdi”, 
“Yapamadılar, emaneti teslim etsinler” ve 
“Ben Erbakan’la ruhlar âleminde bile bir 
araya gelmedim, ruhum ona hiç ısınmadı.” 
gibi ifadeleri Necmettin Erbakan için kul-
lanmaktan çekinmeyecektir.15 Gülen örgü-
tü, var olan pratiğinde daima Milli Görüş 
oluşumlarından uzak durmayı tercih ede-
rek daha ziyade merkez sağ oluşumlarla 
temas halinde olmayı tercih etmiştir.16

Yıllar sonra ortaya çıkacak belgelerde 
aslında Fetullah Gülen’in o dönemde 28 
Şubat’ın mimarlarından Org. Çevik Bir’e 
gizlice bir mektup yazdığını ve destek 
verdiğini de öğreneceğiz. Çevik Bir’e yaz-
dığı ve hürmette de kusur etmediği mek-
tupta Gülen şu ifadelerde bulunacaktır: “…
devletimiz, zaten kendisinin olan bu okul-
ları dilediği zaman devralabilir. Kaldı ki, 
bu okullar zaten devletimizin olduğu için, 
böyle bir devirden söz etmek bile abestir. 
Türkiye Cumhuriyeti’ni koruma ve kolla-
ma vazifesini deruhte etmiş şanlı ve kah-
raman ordumuzun seçkin ve şerefli bir 
mensubu ve Genel Kurmayımız’ın İkinci 
Başkanı olarak, ne zaman, nerede ve ne 
şekilde arzu buyurursanız bu okulları 
şereflendirebilir ve her türlü teftişi yapa-
bilirsiniz. Böyle bir mektupla kıymet-
li vakitlerinizi işgal etme sû-i edebinde 

14 ’Fetullah Gülen ‘Erbakan İslam’a zarar veriyor!’’, YouTube, 8 Kasım 2014; “Beceremediniz artık bırakın! Bu söz kime Erbakan’a 

mı?’’, YouTube, 1 Mart 2014.

15 Müftüoğlu, İsmail, “Fetullah Gülen’in 28 Şubat mütalaaları...’’, Star, 22 Mart 2014.

16 Aydın, Suavi ve Taşkın,Yülsel, ss.488.

17 “Gülen’in 28 Şubat Sürecinde Çevik Bir’e mektup yazdığı anlaşıldı’’, Yenihaberden, 5 Ocak 2014.

18 “İşte teröristbaşı Gülen’in 28 Şubat talimatları’’.

bulunduğum için tekrar özür diler, yeni 
yılda sıhhat ve afiyet dileklerimle birlikte, 
en derin saygılarımın kabûlünü arzede-
rim efendim.’’17

REFAHYOL’A Karşı FETÖ Operasyonu

28 Şubat döneminde örgüt, Gülen’in tali-
matları gereğince kamufle olma yoluna 
gitmeye çalışacak ve takiye yöntemine 
başvuracaktır. Örgüt, üyelerine verdiği 
talimatlarla Gülen’in kitaplarının ışık ev-
lerinden kaldırılmasını, evlerin görülebi-
lecek kısımlarına Atatürk fotoğraflarının 
asılmasını ve Nutuk kitabının yerleştiril-
mesini, telefonlarda dini içerikli konuş-
maların yapılmamasını, Cuma namazları 
yerine birim amirleri ile yemeğe gidilme-
sini, işyerlerinde namaz kılınmamasını, 
çöplerden boş bira kutularının toplanarak 
görülebilecek şekilde binaların girişlerine 
çöplere konulmasını, işyerlerinde örgüt 
üyelerinin başı derde girdiğinde yardım 
edilmemesini, eşlerin başının açılarak 
amirlerin görebileceği yerlere gidilmesi-
ni, kurban kesilmemesini, işyerlerinde 
laikçi konuşmaların yapılmasını, evlerde 
kapıyı açan hanımların mutlaka başları-
nın açık olmasını isteyecektir.18 Bu şekilde 
28 Şubat’ın hedefi olmaktan korunmaya 
çalışılarak faaliyetlere devam edilmesi 
planlanmıştır. 28 Şubat’ın üniversitelere 
de sıçradığı 1998 yılında bir genelge ya-
yınlanmış ve başörtüsü yasağı kamu ku-
rumlarında ve üniversitelerde uygulan-
maya başlanmıştır. Bunun mağduru olan 
binlerce öğrenci üniversiteyi bırakmak 
zorunda kalmıştır. Üniversitelerde kuru-
lan ikna odalarında başörtülü bayan öğ-
rencilerin başlarını açmaları konusunda 
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ikna edilmesine çalışılmıştır. Bu dönemde 
Gülen, “başörtüsü fürüattandır’’ diyerek 
örgüt üyesi öğrencilerin başlarını açmala-
rını isteyecektir.19

28 Şubat’a giden yolda özellikle medya 
başat rolü üstlenmiş ve merkez laik ka-
nalların TV haber programlarında Refah 
Partisi’ni hedef alan pek çok yayın yapıl-
mıştır. Özellikle 1997 yılında Uğur Dündar 
ve Tuncay Özkan’ın sundukları Arena 
programında Şevki Yılmaz’ın laik devlet 
düzeni aleyhine sözlerinin yer aldığı ka-
setler peş peşe gösterilmiştir.20 Bununla 
birlikte o günlerde medya operasyonları 
devam etmiş, Müslüm Gündüz ve Fadime 
Şahin olayları patlamıştır. Basın ordusu 
Müslüm Gündüz ve Fadime Şahin’e baskın 
düzenleyerek irtica tehlikesi gündemine 
magazinsel boyut kazandırmışlardır. Yıllar 
sonra o dönemdeki medya operasyonları 
üzerine Uğur Dündar’ın Halk Arenası prog-
ramında ve yine Veyis Ateş’in Habertürk’te 
sunduğu Akılda Kalan adlı programında 
konuşacak olan dönemin Kanal D Haber 
Müdürü Tuncay Özkan, bu görüntülerin 
kendilerine 28 Şubat döneminde FETÖ 
mensubu polis amirleri tarafından servis 
edildiğini belirtecektir. Kanalı o dönem-
ki istihbarat şube müdürü Sami Uslu’nun 
arayarak, önemli bir operasyon düzenle-
neceğini ve basının da hazır bulunması 
gerektiğinin bilgisini verdiğini belirtmiştir. 
Aczmendiler, Müslüm Gündüz ve Fadime 
Şahin kumpasının Refahyol’u devirme ni-
yetli olarak o dönemin FETÖ’cü emniyet 
müdürleri Sami Uslu, Recep Güven ve Ali 
Fuat Yılmazer gibi isimler tarafından tez-
gâhlandığını açıklamıştır.21 Özkan’ın ver-
diği bu bilgiler korkunç bir gerçeği de gün 
yüzüne çıkarmıştır. Fetullahçı yapılanma 
28 Şubat’ın ortam hazırlayıcısı olduğu 

19 “Türkiye’nin postmodern darbesi: 28 Şubat’’; “Fetullah Gülen’in 28 Şubat’taki utanç verici sözleri’’, Sabah,28 Şubat 2015.

20 “Arena (Uğur Dündar) - Şevki Yılmaz Konusu - 1997 (VHS-Kayıt)’’, YouTube, 9 Eylül 2012.

21 Tuncay Özkan: Erbakan’ı Deviren FETÖ’dür - 28 Şubat FETÖ Yapımıdır, YouTube, 9 Eylül 2012.

22 “28 Şubat, TSK’daki FETÖ’nün önünü açtı’’, Sputnik Türkiye, 28 Şubat 2017.

ve Refahyol’un devrilmesinde görev aldı-
ğı görülmektedir. Bu olayların ardından 
Gülen’in gazetelerde “Beceremediniz artık 
bırakın’’ ifadelerini içeren manşetler atı-
larak sözde dini bir cemaat liderinin de 
artık Refahyol’dan rahatsız olduğu izle-
nimi verilmeye çalışılmıştır. Sadece mer-
kez medya değil aynı zamanda Zaman 
gazetesi de Sincan olaylarının ardından 
attığı manşette “Tank Heyecanı” yazacak, 
Refahyol’un Haziran 1997’de istifasının 
ardından 28 Şubat’ın bir ürünü olarak ku-
rulan ANASOL-D hükümetine de “Hayırlı 
Olsun” manşetini atacaktır.22

Veyis Ateş’e konuşan Özkan ilginç bir 
anekdotu da paylaşacaktır. 1996 yılında 
Cumhurbaşkanlığında Susurluk üzeri-
ne yapılan zirvede 58 kişilik Susurluk 
olayı ile bağlantılı isimlerin listesi yayın-
lanmıştır. Bu liste o dönemde Kanal D’ye 
gelmiş ve Özkan da ekrandan listeyi ya-
yınlamıştır. Olayın ardından FETÖ men-
supları kanalın santralini kilitlemişlerdir. 
Akabinde Fetullah Gülen, Tuncay Özkan 
ile görüşmek istemiş ve Altunizade’de 
Gülen’in ikamet ettiği yerde buluşulmuş-
tur. Bu buluşmada Özkan’ın ifadesine göre, 
Gülen kendisinin isminin listeye Tuncay 
Özkan tarafından eklendiğini söyleyerek; 
Özkan’a “Senin derini yüzeceğiz, ot basa-
cağız; bunun bedelini ödeyeceksin” diye 
tehditte bulunmuştur. O gün, Gülen ile 
Kanal D ekranlarında da yayınlanacak bir 
röportaj yapılacak ve Gülen, Susurluk olayı 
ile alakasının olmadığını uzun uzun ifa-
de edecektir. Röportajın ardından Fetullah 
Gülen tekrar Özkan ile görüşmek iste-
yecek ve bu sefer de özür dileyerek, ken-
disinin isminin listeye kimin tarafından 
sızdırıldığını Ankara’daki irtibatları vası-
tasıyla öğrendiğini belirtecektir. Gülen’e 
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göre kendisine kumpas kuran Başbakan 
Necmettin Erbakan’dır ve bir gün bunun 
intikamını kendisinden alacağını da ek-
leyecektir. Bu olay yaşandığında yıl 1996, 
yani 28 Şubat sürecinden bir yıl öncedir.23

28 Şubat sürecinde özellikle FETÖ, TSK 
içerisinde kadrolaşmasına hız vermiştir. 
1990-1998 yılları arasında irticai faaliyet-
lerden ötürü hiçbir FETÖ mensubu ordudan 
atılmamış, tam tersine güçlenmesini sür-
dürmüştür. Hatta 28 Şubat’ta kurulan Batı 
Çalışma Grubu’nun komutanları arasında 
15 Temmuz sonrası darbeye teşebbüsten 
atılan örgüt mensubu komutanların olduğu 
dahi ortaya çıkmıştır.24 Bir diğer ifadeyle 15 
Temmuz’un temelleri 28 Şubat vakasıyla 
atılmıştır da diyebiliriz.

Sonuç

FETÖ yapılanmasının kurulduğu andan 
itibaren her darbe döneminde, hâkim 
güçlerle bir şekilde anlaşma yoluna gitti-
ğini hatta işbirliğine dahi başvurdukları-
nı eylemlerinden anlamaktayız. Örgütün 
özellikle yıllar boyunca giderek güç ka-
zanmasında ve hatta önünün açılmasın-
da darbe dönemlerinin etkili olduğunu 
da söyleyebiliriz. Her darbe döneminin 
ardından örgütün edindiği misyon bir 
üst seviyeye yükselmiş, diğer siyasi 
parti ve oluşumlar ezilirken FETÖ’nün 
önündeki engeller kaldırılarak daha ra-
hat yayılabilmesine imkân sağlanmıştır. 
Örgüt basit bir yerel cemaat veya tarikat 
gibi hareket etmemiş hem ülke konjonk-
türünü hem de uluslararası gelişmeleri 
oldukça yakından takip ederek kendine 
yol haritası belirlemiştir. Bilhassa darbe 
periyodlarında kendisinin darbenin he-
defi olduğu algısını tabanında yayarak, 

23 “ Akılda Kalan - 10 Mart 2017 (Tuncay Özkan)’’, YouTube, 11 Mart 2017; “Tuncay Özkan’ın M. Fetullah Gülen ile röportajı’’, YouTube, 

25 Temmuz 2013.

24 “28 Şubat, TSK’daki FETÖ’nün önünü açtı’’;  “28 Şubat ve FETÖ’’, Fetö Gerçekleri’’.

25 “Türkiye’nin postmodern darbesi: 28 Şubat’’.

bilinçli olmayan kitleleri mağduriyet psi-
kolojisi üzerinden bir arada tutmaya gay-
ret göstermiş ama diğer taraftan da üst 
seviyede cunta rejimleri ve darbe yöne-
timleri ile daima temas halinde olmaya 
hatta yönlendirme faaliyetleri içerisinde 
bulunmaya çaba göstermiştir. 28 Şubat 
sürecinde laik ve dindar kesim arasında 
ortaya çıkan gerginlikte FETÖ’nün her iki 
gruba da ayrı ayrı oynadığını en sonunda 
da kazananın yanında yer aldığını görü-
yoruz. Özellikle Refah Partisi’ne ve genel 
başkanı Erbakan’a yönelik kişisel husu-
met de güden FETÖ, 28 Şubat’ın yürütü-
cülerine dolaylı yollardan kendilerini sak-
layan emniyet amirleri vasıtasıyla bilgi 
ve belge aktarımında bulunmuş, koalis-
yon hükümetinin dağılışını hızlandırma-
ya çalışmıştır. Fetullah Gülen hakkında 
2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti’ni de-
virmek, laik devlet yapısını değiştirerek 
dini kurallara dayalı devlet kurmak ama-
cıyla yasadışı örgüt kurmak suçları ile 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcılığı dava açmıştır. Fakat Gülen 
yine bu davadan bir yıl önce ABD’ye gi-
derek, oraya yerleşmiştir.25 O tarihten 
itibaren de geriye dönmemiştir. Tıpkı 12 
Eylül döneminde olduğu gibi önceden ha-
berdar olup önlemini erken almıştır.

Darbelerden beslenerek güç kazanan ve 
darbecilerle işbirliğine giden yapılanma 
en son 15 Temmuz 2016’da kendi cuntasını 
kurmak için kendi darbesini yapmayı de-
neyecektir. Darbelere ve anti demokratik 
eylemlere karşıymış duruşu altında perde 
gerisinden bu tür oluşumlarla işbirliği ve 
bunun örgüte kazandırdığı tecrübe ve pra-
tik, bir müddet sonra örgütün profesyonel 
anlamda darbeci bir yapı haline gelmesini 
sağlamıştır.
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Dr. Sertaç Timur Demir, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde akademik kariyerine 

devam ediyor. Pek çok makalesi yayınlanan Demir’in iki kitabı bulunuyor.

B
u yazı, 15 Temmuz 2016 Cuma 
günü gerçekleştirilen kanlı 
darbe girişiminin arkasındaki 
fail Fetullahçı Terör Örgütü’nü 
(FETÖ) medya izlenimleri üze-

rinden ele almaktadır. Çalışmanın esas 
amacı kalkışmayı bir senaryo, tiyatro ve 
hatta karşı-darbe olarak kodlayan ve dile 
getiren bir kesimin bu iddiasındaki daya-
naksızlığı ortaya koymaktır. Nitekim dar-
be girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan 

tarafından sahnelenen tiyatro, senaryo, 
kurgu ve karşı-darbe olduğu vurgusu en 
fazla tekrar edilen savlardan biri olmuş-
tur. Bu açıdan yazının bir diğer amacı, 
terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i hala 
bir vaiz; FETÖ’yü de hala dini, milli veya 
insani bir yapılanma olarak görmeyi ve 
göstermeyi sürdüren ulusal ve ulusla-
rarası odaklara darbenin bir deşifresini 
sunmaktır.

* Bu makale, yazarın “15 Temmuz Darbe Girişiminde Medya” başlıklı analizi (SETA, 2016), “15 Temmuz’da Medya: Darbe ve 

Direnişin Mecrası” adlı kitaba yazdığı bölüm (SETA, 2017) ve İsmail Çağlar ile birlikte kaleme aldığı “FETÖ’nün ve 15 Temmuz 

Darbe Girişiminin İletişim Stratejisi” başlıklı raporu (SETA, 2017) temel alınarak hazırlanmıştır. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi ve 

tartışma için bu kaynaklara bakılabilir.
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Buna istinaden bu çalışmada ilk olarak 
darbe girişimi öncesinde FETÖ’nün sahip 
olduğu medyanın boyutları ve kalkışma-
nın medyaya yansıyan ipuçları göz önü-
ne serilmektedir. Ardından darbe öncesi, 
darbe esnası ve darbe sonrasında gele-
neksel ve sosyal medyanın aldığı kritik 
roller masaya yatırılmaktadır. 15 Temmuz 
FETÖ’cü darbe girişiminin bir bakıma 
medya tarafından şekillenen “görüntü” 
merkezli bir darbe olduğunun altı çizil-
melidir. Kamusaldan taşarak bireyselle-
şen, kurumlardan ve evlerden taşınarak 
gündelik yaşama ve sokaklara inen med-
ya, bu açıdan 15 Temmuz’un da sonucuna 
büyük oranda tesir etmiştir.

Medya, Türkiye Cumhuriyeti tarihi bo-
yunca yaşanan hemen her kriz, kaos ve 
darbe süreçlerinde aktif rol üstlenmiş ve 
sonuca doğrudan tesir etmiştir. Genel ve 
geleneksel olarak özellikle darbe teşeb-
büsleriyle uyumlu hareket eden medya, 
15 Temmuz darbe girişiminde ise direnen 
milletin gayret ve hedefleri doğrultusun-
da hareket etmiştir. Kurumsal medyanın 
takındığı tavır, diğer bireysel ve kitle ileti-
şim araçlarıyla birlikte güç kazanmış ve 
darbe girişiminin akamete uğratılmasına 
yardımcı olmuştur. Meydanların sarsıl-
maz duruşunu hem kayıt altına almış 
hem de organize eden iletişim uygulama 
ve araçları FETÖ mensuplarınca da dar-
benin her aşamasında sistemli bir şekilde 
kullanılmıştır. Birer delil niteliğinde olan 
bu kullanımlar, söz konusu kalkışmanın 
örgüt tarafından yapıldığının üstündeki 
tüm sır perdelerini kaldırmaktadır.

FETÖ Medyasına İlişkin Genel Portre

15 Temmuz kalkışmasından yıllar ev-
vel, 1979’da kurulan ve seksenden fazla 
şirketi barındıran Kaynak Holding ça-
tısı altında çıkartılan Sızıntı dergisi, is-
minin taşıdığı ironi bir tarafa, örgütün 
sahip olduğu bağlamları ve politikaları 

özetlemektedir. Buna göre örgütün felse-
fesi sermaye, eğitim, din ve milliyetçilik 
eksenli maneviyatçılık gibi temel ayak-
lara sahiptir. Yıllarca abonelik sistemiyle 
tüketilen Sızıntı dergisi, kapatıldığı 2016 
Temmuz’una dek örgütün iç-mektuplaş-
ma ve bilimle ilgiliymiş izlenimini yarat-
ma işlevini üstlenmiştir. Kaynak Holding 
bünyesinde Sızıntı’dan başka Yağmur, 
Yeni Ümit ve Gonca isimli Türkçe der-
giler ve İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İspanyolca, Rusça, Kürtçe ve Arapça gibi 
çok sayıda dilde dergi ve yayın evleri te-
sis edilmiştir. Ayrıca Kaynak, Nil, Define, 
Gülyurdu, Işık, Işık Akademi, Rehber, 
Sütun, Şahdamar ve Yitik Hazine ise 
Türkçe dini ve kültürel yayınlar yapılmış-
tır. Muştu, Gonca, Zambak, Selt ve Dilset 
ile Altınburç da çocuk yayıncılığı ala-
nında faaliyetler göstermiştir. Örgütün 
kariyer hedeflerini ve bununla birlikte 
insan kaynaklarını teşkil eden kurs ve 
dershanelerle ilgili olarak Güvender, Fem, 
Anafen, Zirve ve Körfez yayınları piya-
sayı domine etmiştir. Bunlara bağlı ola-
rak yine birçok matbaa, NT mağazaları 
ve Sürat kargo, lojistik, kurye ve sigorta 
şirketleri de Kaynak Holding altında 15 
Temmuz öncesi FETÖ medyasının ideolo-
jik ve finansal açıdan en esaslı “kaynak”-
ları olmuştur.

Kaynak Holding haricinde, bünyesinde 
Zaman ve Aksiyon gibi FETÖ’nün en et-
kin yazılı medya organlarını ve ayrıca 
Cihan Haber Ajansı’nı barındırmış olan 
Feza Gazetecilik de ülke gündemini hem 
yüksek tirajla ulusala hem de birçok 
dilde çıkartılan yayınlarla uluslararası 
kamuoyuna manipülatif bir şekilde ak-
tarmıştır. Bu kanallara atanan kayyum-
lardan sonra Özgür Düşünce, Meydan ve 
Yarına Bakış gazetelerini ve Yeni Yön ve 
Bazhaber adlı İnternet gazetelerini haya-
ta geçiren örgüt, bu şekilde 15 Temmuz 
kalkışmasında “doğrudan” görev almıştır.
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Örgütün görsel-işitsel medya kolunun en 
önemli unsurlarını oluşturan Samanyolu 
Yayın Grubu, meşru AK Parti hükümeti 
ve seçilmiş Cumhurbaşkanı’na karşı 
yürütülen komplolarda merkezi karar-
gâhlardan biri olmuştur. Bu grup çatısı 
altında Samanyolu televizyon kanalları 
ve radyoları organize edilmiş; yirmi yılı 
aşkın bir süre yapılan yayınlarda Gülen 
propagandası icra edilmiştir. Bunun dı-
şında söz konusu kanallarda son on yıl 
boyunca yaşanan her çatışmaya gönder-
me yapan diziler de üretilmiştir.

15 Temmuz gecesi, terör unsurlarının 
kanlı eylemleri bakımından yalnızca bir 
günü ifade etse de; siyaset ve dolayısıyla 
medya açısından bir süreci işaret etmiş-
tir. Dershanelerin kapatılması, MİT tırları 
baskını ve 17 - 25 Aralık Operasyonları gi-
bi kritik dönemeçlerde medya en yüksek 
yoğunlukta aktifleştirilmiştir. FETÖ’nün 
kuvvetli finans kaynaklarıyla beslediği 
medya gücünü yansıtan görsel, işitsel 
ve yazılı üstelik de çok dilli basın, 2012 
sonrası tüm kırılma noktalarında başta 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti 
hükümetine karşı bir tür “diz çöktürme” 
stratejisine uyumlandırılmıştır. Bu süreç-
te FETÖ medyasında beliren dil, örgütün 
yıllarca kendisini tanımladığı “barışçıl” ve 
“yumuşak” üslubunu gölgede bırakarak, 
tekrarlı bir öfke söylemine dönüşmüştür.

FETÖ medyası, örgütün bakış açısını hem 
lanse etmesi hem de yönlendirmesi nede-
niyle, 15 Temmuz öncesi yaşanmış olan 
her olayda, esasında darbe kalkışması-
nın bir tür algısal zeminini hazırlamıştır. 
Daha açık ifadeyle, darbeyi meşrulaştıra-
cak hemen her fikir ve söylem FETÖ’nün 
medyası eliyle üretilmiş, meşru iktidarı 
alaşağı etmeye dönük tüm örgütsel güdü-
ler burada formüle edilmiş ve nihayet bu-
radan dağıtıma sokulmuştur. Böylece 15 
Temmuz’a yaklaştıkça örgütün tabanı ile 
tavanı arasındaki farklılaşma çok büyük 

oranda ortadan kalkmış; elebaşı Gülen’in 
öfkesi örgütün mensuplarınca onaylan-
mış, içselleştirilmiş ve yeniden üretilmiş-
tir. Nitekim etkileyici fon müzikleriyle 
ve gözyaşlarıyla desteklenen kliplerde 
Gülen’in talimatları izleyicileri tarafından 
benimsenmiş; dahası ettiği beddualar da-
hi toplu törenlerle amin’lenmiştir.

2016’nın 15 Temmuz öncesi, FETÖ med-
yasının tehdit ve nefret içeriğini en ra-
dikal şekilde arttırdığı dönem olmuştur. 
Beddua, iftira ve hakaretler döngüsü, esa-
sında, gerçekleşeceği çeşitli vesilelerle 
önceden ima edilen darbeyi meşrulaştır-
manın altyapısını oluşturmayı hedefle-
miştir. Kaynak Holding, Feza Gazetecilik, 
Samanyolu Yayın Grubu ve İpek Medya 
Grubu etrafında planlanan bu medya, tüm 
yerel, ulusal ve uluslararası dinamikleri 
de arkasına alarak; “Erdoğan’ın “düşüşü”-
nü haklı ve gerekli yapacak kolektif söy-
lemi üretmeye ve yaymaya çalışmıştır. 
Bu süreçte örgüt lideri Fethullah Gülen’in 
argümanları ve ifadelerini örgüt tabanına 
servis eden FETÖ medyası, Erdoğan düş-
manlığını ezberleyen ve tekrarlayan bir 
“papağan-kitle” dizayn etmiştir.

FETÖ operasyonlarını özellikle sol ke-
simin zihninde anlamlı ve desteklene-
si girişimler olarak kazımaya çalışan 
Taraf gazetesi, Önder Aytaç, Emre Uslu 
ve Mehmet Baransu gibi FETÖ’nün 15 
Temmuz sürecinde öne çıkan kalemle-
rine tanınırlık ve takip edilirlik kazan-
dırırken; birçok önemli yazarı da farkın-
da olmadan bu projeye dâhil etmiştir. 
Yalnızca Taraf değil; 15 Temmuz’a yakın 
tarihlerde kritik misyon üstlenen Can 
Erzincan TV yayınları da bu kolektif ve 
çok yönlü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve 
hükümeti bitirme kampanyasını des-
teklemiştir. Normal şartlar altında ortak 
bir tutum sergilemesi beklenemeyecek 
birçok tanınmış isim FETÖ’nün medya 
yoluyla yerleştirmeye çalıştığı algının 
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pekiştirilmesinde bilinçli ya da bilinçsiz 
rol almıştır. FETÖ’nün topyekûn med-
ya organlarından sızan darbe gönder-
meleriyle birleşen bu kitlesel algı, 15 
Temmuz’da gerçekleştirilen kanlı dar-
be kalkışmasının ön-göndermelerini de 
içermiştir.

Eş güdümlü olarak aktive edilen FETÖ 
medyasının büyük bir bölümü, 15 
Temmuz öncesinde kayyuma devredil-
miştir. Bu, FETÖ’cü 15 Temmuz kalkış-
masının başarılı ve daha kanlı bir eylem 
olmasına mani olan en doğru ve etkili 
karar olmuştur. Böyle olmasaydı, örgü-
tün diğer uzantılarıyla sonuç alıcı mü-
cadele etmek ve atılan adımlar karşısın-
da halkın onay ve desteğini almak bu 
denli mümkün olmayabilirdi. Zira aktif 
olduğu dönemde Kaynak Holding, Feza 
Gazetecilik, Samanyolu Yayın Grubu ve 
İpek Medya Grubu gibi güçlü finansörler 
altında toplanan FETÖ’nün medya ağı, 
gerçekten de 15 Temmuz’u daha derinden 
ve daha tesirli işleyebilecek bir çeşitliliğe 
ve yaygınlığa sahipti.

Kalkışma Öncesi

Wall Street Journal’a göre kalkışma önce-
sine kadar ilk kez haki renk cübbe giyen 
Gülen, bu asker rengiyle askeri darbenin 
sinyalini vermiştir. Bu kıyafetiyle yaptığı 
konuşmasında Gülen, “En yakın zaman-
da kahr-u perişan eyle; kim olursa olsun! 
Zırvasından zirvesine kadar hepsini yere 
batır Allahım” diyerek meşhur “beddua”-
sına ekleme yapmıştır.1 Gülen’in bu bed-
duası Odatv yazarı Osman Başıbüyük’ün 
8 Mart 2016 günü kaleme aldığı, “Cemaat 
çok sıkışmış bir durumda, kendisini 
ve aynı zamanda ABD derin devletinin 
en önemli maşasını kurtarabilecek tek 
çare darbe gibi gözüküyor” sözlerini2 

1 “Gülen: ‘Evlerine Ateşler Sal Yerin Dibine Batır’”, Odatv, 21 Mart 2016

2 Osman Başıbüyük, “Cemaat’in Tek Kurtuluşu: Darbe”, Odatv, 8 Mart 2016

doğrulamıştır.

Örgütün takipçilerini psikolojik olarak 
darbe girişimine hazırladığı çeşitli araç ve 
yöntemlerden en dikkat çekeni “Sükûtun 
Çığlığı” isimli reklam dizisi olmuştur. 
Zaman gazetesinin 5 Ekim 2015’te, ya-
ni kalkışmanın yaşandığı 15 Temmuz 
2016’dan tam 9 ay 10 gün önce yayım-
ladığı bu reklam, darbe girişimini tarih 
olarak işaretlemiştir. Reklamda önce si-
renlerin çaldığı yıkık bir şehir kuş bakışı 
görünmekte, daha sonra bir bebek durup 
gülmektedir. 20 saniyelik reklamda siren 
ve yıkılmış şehir dışında bazı askeri öge-
ler de gözlenmiştir. Reklamda kullanılan 
yıkılmış şehrin panoramik görüntüsü, 
reklamın finalinde yer alan patlama sesi 
bu ögelere örnek olarak verilebilir.

Toplam dört ayrı bölüm olarak tasarla-
nan “Sükûtun Çığlığı” reklamlarından bir 
diğerinde de önce fırtınalı ve dalgalı bir 
deniz görünmekte, ekranın kararıp açıl-
masından hemen sonra o fırtınanın yeri-
ni sakin ve güneşli bir deniz manzarası 
almaktadır. Üçüncü reklamda sıcağın et-
kisiyle çatlamış topraklar daha sonra ya-
ğan yağmurla can bulmaktadır. Son rek-
lamda da kara kışın ortasında kardelen 
çiçeklerinin açtığı görülmektedir. Buna 
göre Zaman gazetesi ve onun temsil ettiği 
FETÖ ayrı ayrı reklamlar üzerinden yıkık, 
fırtınalı, çorak ve ayaz olarak tasvir ettiği 
atmosferin kara kışın ortasında karde-
len çiçeğinin açması gibi sonlanacağının 
mesajını vermiştir. Zaman gazetesinin 
“Zaman Kardeşlik Zamanı” temalı reklam 
ve afişlerinde de benzer darbe imaları ol-
duğu fark edilmiştir. Afişte Zaman gaze-
tesinin sivil vatandaşın tuttuğu sayfasın-
da “Ne gerek var kavgaya?” manşeti asker 
postalı fotoğrafı eşliğinde kullanılmıştır. 
Öte tarafta oldukça masum yüz ifadesine 
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sahip rütbesiz bir asker, “Bir ihtimal da-
ha var” derken seçimin ve demokrasinin 
dışında bir ihtimal olarak “darbe”yi işaret 
etmiştir.

Paralel medyanın ilk yayını olarak tas-
vir edilebilecek Sızıntı dergisine kayyum 
atanmasına rağmen örgüt mensupları-
nın kurumdaki görevlerini sürdürdüğü 
anlaşılmıştır.3 Böyle olduğu için dergi 
“gizli propaganda”yı sürdürebilmiştir. Bu 
eksende 2016’daki Mayıs ve Haziran ka-
pakları da FETÖ’nün mesajlarını içer-
mektedir. Mayıs sayısının kapağında yer 
alan bir kapı yüzü ve kimliği belirsiz ama 
kıyafetinden asker olduğu fikri uyanan 
bir kişi tarafından açılmakta ve dışarıda 
bahar atmosferi belirmektedir. Kapağın 
üzerinde ise Necip Fazıl Kısakürek’in 
“Aç kapıyı, haber ver / Ötenin ötesinden! 
/ Dudaklarında şarkılar / Kurtuluş bes-
tesinden” dizeleri görülmüştür. Benzer 
şekilde Haziran sayısının kapağında da 
dişliler ve o dişlilerle oynayan eller dik-
kati çekmektedir. Yine Kısakürek’ten 
alıntı yapılan kapakta “Kırılır da bir gün 
tüm dişliler / Döner şanlı şanlı çarkımız 
bizim / Gökten bir el yaşlı gözleri siler / 
Şenlenir evimiz barkımız bizim” dizeleri 
paylaşılmıştır.

Geriye doğru yapılan taramalar FETÖ 
medyasının birçok unsurunun darbe ön-
cesi süreçte yaklaşmakta olan bir kırılma 
noktasını işaret eden yayınlar yaptığını 
ortaya koymaktadır. Bu mesajları doğru-
dan darbeyi işaret eden yayınlar olarak 
okumak mümkün olduğu gibi darbeye 
göndermede bulunmadan örgütün gele-
cek güzel günleri işaret ederek kitlesini 
bir arada tutma çabası olarak okumak 
da mümkündür. Söz konusu mesajı içe-
ren medya faaliyetlerinden bir tanesi de 
FETÖ’nün televizyon kanalı Can Erzincan 
TV’nin darbe girişiminden yalnızca bir 

3 “Cemaat’in Efsane Yayınının Çok Konuşulacak Kapağı”, Odatv, 21 Temmuz 2016

gün önce “yine yeşillendi fındık dalları” 
adlı türküyü klipleştirerek peş peşe de-
falarca yayımlamasıdır. Klibin ilk karele-
rinde kuru bir dal görünmekte, sonra dal 
yeşillenmektedir. “Anlayana sivrisinek 
saz, anlamayana...” yazısıyla biten klip, 
anlamayanlar için koyduğu üç noktayla 
birlikte şiddet tehdidinde bulunmuştur.

Takipçilerini motive etmek için “güzel 
günler” müjdeleyen FETÖ medyası darbe 
girişimi öncesindeki süreçte hükümeti 
açıkça darbe ile tehdit etmekten geri dur-
mamıştır. FETÖ medyasının en aktif ka-
rakterlerinden olan ve o günlerde Zaman 
gazetesinin genel yayın yönetmenliğini 
yapan Ekrem Dumanlı, Akın İpek’in sa-
hibi olduğu Kanaltürk’te Tarık Toros’un 
sunduğu “Merkez Siyaset” programının 
canlı yayınında hükümet ve Erdoğan 
için “Gider abi gider. Gitmek zorunda. Ya 
adam gibi gider veya gitmek zorunda ka-
lır.” sözlerini sarf etmiştir. Örgüt kanalla-
rında sık sık yayına çıkan Ahmet Altan 
da Kasım 2015 genel seçimleri öncesin-
de “darbe” kelimesini telaffuz etmiştir. 
FETÖ’yü desteklediği gerekçesiyle Koza 
İpek Grubu’na yapılan operasyonu Bugün 
TV’de değerlendiren Ahmet Altan, 1 Kasım 
seçimleri üzerinden darbeye gönderme 
yapmıştır: “Eğer 1 Kasım seçimlerini ka-
zanırlarsa lanet ederler kazandıkları gü-
ne. Onun arkası savaş, iç savaş, darbedir.” 
Dahası 14 Temmuz’da, yani kalkışmadan 
yalnızca bir gün önce, yine Ahmet Altan 
Can Erzincan TV’de yayımlanan “Özgür 
Düşünce” programında “Türkiye’de ger-
çekleşmiş askeri darbelerin önünü açan 
gelişmeler her ne ise, Erdoğan bugün ay-
nı kararları vererek o yolları teker teker 
açıyor.” demiştir.

Darbe girişiminden bir ay önce, 14 Haziran 
2016’da İnternet üzerinden yayın yapan 
ve Şemsettin Efe’nin sunduğu “Özgürlük 
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Zamanı” isimli programda FETÖ’nün öne 
çıkan medya yüzlerinden olan akademis-
yen Osman Özsoy, gerçekleşecek kalkış-
maya dair oldukça net detaylar vermiştir. 
Konuşmasının başında, “Her şeyi televiz-
yon ekranından söylemek durumunda 
değiliz, herkesin her şeyi bilmesi gerek-
miyor” diyen Özsoy, daha sonra “Çok gü-
zel günler geliyor. Hizmet hareketindeki 
arkadaşları çok yoğun günler bekliyor.” 
demiş ve şunları eklemiştir: “Yüzde 50 
desteği falan iplemeyin. Ben siyaset bili-
mi profesörüyüm. Alt yazı geçin televiz-
yon kanallarından yarın sokağa çıkma 
yasağı var diye bakın sokağa çıkıyor-
lar mı? Bütün darbeler Cuma günü olu-
yor, hocaların evleri cami avlusundadır. 
Namaza bile geçmezler korkularından. 
Türkiye’de insanların demokrasi için sa-
haya çıkmak gibi bir hassasiyeti yok. 
Bunlar kuru kalabalıklar. Yine 3 tane yü-
rekli komünist Taksim Meydanı’nı zorla-
yacaktır”. “Ben profesör olacağıma, bir al-
bay olsaymışım mesela, bu süreçte fazla 
katkım olurdu” sözlerine anlam vereme-
yen ve “Nasıl katkınız olurdu?” diye soran 
Şemsettin Efe’ye, Özsoy “Söyledim bitti. 
Geri dönmeyeceksin cümlelere” demiştir.

Örgütün Twitter trollerinden Emre 
(Emrullah) Uslu sosyal medya üzerinden 
kendisine Türkiye’ye ne zaman dönece-
ğini soran kişiye, “2016 Temmuz” ceva-
bını vermiştir. Uslu bu cevabı verdiğinde 
tarihler henüz 14 Eylül 2015’i göstermek-
teydi. 4 Mart’ta “Ey havuz ve saray tetik-
çileri ne kadar çırpınırsanız çırpının ba-
har gelecek. Cemre düştü artık...” diyen ve 
14 Mart 2016’da geleceği tarihi biraz daha 
kesin sözlerle ifade eden Uslu Twitter he-
sabından, “Bilet paramı ödemek isteyen-
ler, twitçiler lütfen 22 Temmuz 12 Ağustos 
arasında DC-İstanbul için bir bilet alın? 
E-mailimi biliyorsunuz.” yazmıştır.

Mart ayı dikkat çekici bir şekilde FETÖ ya-
zarlarından Abdullah Aymaz’ın 12 Eylül 

1980 darbesinden önce Sızıntı’da Fetullah 
Gülen tarafından yazılan “Nevbahar me-
sajı”nı yeniden gündeme getirdiği ay ol-
muştur. “Kapısında duramadığımız kale-
lerin içinde nutukhanlarımızın sadasını 
işitiyoruz. Andeliblerimiz sanki maristan-
da şakıyor. Ayak basamadığımız diken-
likte güllerimiz gülümsemeye başladı” 
sözlerinin yazılı olduğu metni alıntılayan 
Aymaz “Şimdi de 36 sene sonra, diyorum 
ki: Yusuflara müjdeler olsun!” ifadelerini 
kullanmıştır. 15 Temmuz kalkışmasının 
FETÖ tarafından yürütüldüğünü açıkça 
ispatlayan bu söylemler darbe gecesine 
dek sürmüştür. 13 Temmuz 2016 tarihli 
tweetinde “Gör bak neler olacak!” diyen 
Mustafa Ünal’ın ardından FETÖ’ye yakın 
isimlerden gazeteci Tuncay Opçin de dar-
be girişiminden yalnızca bir gün önce, 
“Biz, size zulmedemezsiniz, bize eziyet 
edemezsiniz demedik ki. Biz, size, ne ya-
parsanız yapın yolumuzdan dönmeye-
ceğiz dedik.” şeklinde bir tweet atmıştır. 
İlkinden sadece 17 dakika sonra aynı kişi 
tweetinde: “Yatakta basıp, şafakta asacak-
lar.” demiştir.

Kalkışma Anı

Darbe girişiminin ilk saatlerinde Can 
Erzincan TV’de AK Parti’yi olumsuz-
layan eski haberlerin derlendiği video 
klipler yayımlanırken Bazhaber site-
sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “gün-
lerdir ortada olmamasının nedenleri” 
sorgulanmıştır.

Erdoğan’ın bu sessizliğinden bir Ankara 
kulis fısıltısı türeten FETÖ medyası, 
“Ankara Kulislerinden Fısıltılar” baş-
lıklı haberinde AK Parti içinde bir bö-
lünmenin muhtemel olduğundan bah-
setmiştir. Yarına Bakış gazetesi yazarı 
Mümtazer Türköne de darbe günü yaz-
dığı “Erdoğan’dan Sonra Kimin Dönemi 
Başlayacak” başlıklı yazısında Erdoğan’ın 
tutarsızlıklarından ve Erdoğanzedelerden 
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bahsettikten sonra, “Zilin çalması ve dö-
nemin kapanması an meselesi... Abdullah 
Gül’den başlayıp Ahmet Davutoğlu’na, Ali 
Babacan’a, Bülent Arınç’a, Hüseyin Çelik’e 
ve sayıları her gün artan AK Parti’nin ana 
taşıyıcı kadrolarına uzanan bu ağırlık 
merkezi Erdoğan’ın da asıl korkulu rüya-
sını yansıtıyor... Ekip dikkatle Erdoğan’ın 
tökezleyeceği anı bekliyor.” iddiasında 
bulunmuştur.4

Darbe girişimi günü, “Günlerdir 
Erdoğan’ın Sesi Soluğu Çıkmıyor Erdoğan 
Nerede” başlıklı haberi sosyal medya-
da dolaşıma sokan FETÖ mensupları, 
bu yolla Erdoğan’ın ülkeden kaçtığı yö-
nünde bir propaganda başlatmışlardır. 
Sözcü gazetesinden Serkan Yazıcı’nın 
haberinde, Erdoğan’ın 6 gündür kayıp 
olduğu, sonra bir şekilde Marmaris’te or-
taya çıktığı, Serkan Yazıcı’nın haberinde 
Cumhurbaşkanı’nın villasında kaldığı, 
balkona bile çıkmadığı, villa etrafında-
ki tesislerin kapatıldığı, vatandaşların 
ve turistlerin denetim altında tutulduğu 
yazılmıştır.5 Erdoğan’ın Almanya’dan sı-
ğınma talep ettiği ve kaçmayı amaçladı-
ğı fikri örgüt kalemleri tarafından darbe 
girişimi gecesi Erdoğan ulusal televizyon 
kanallarına FaceTime ile açıklama yapa-
na kadar sürekli sıcak tutulmuştur.

Kalkışmanın ilk aşamasında Emre Uslu 
da darbecilerin kontrolü ele geçirmeye 
başladığını söylemiş ve darbeyi püs-
kürtmek için sokağa çıkan vatandaşla-
ra evlerinde kalmaları gerektiğini telkin 
etmiştir. “Sokağa çıkma iç savaş çıkma-
sın” diyen Uslu, sürecin ilk iki gününde 
ikilemler ve tutarsızlıklarla dolu “takiye”-
sinde hem “Darbeciliğe adı karışmış bir 
yapılanma ile yan yana durmam” demiş, 
hem de “Erdoğan canlı yayında görüntülü 

4 “Mümtaz’er Türköne: AK Parti İçinde Bir Grup Erdoğan’ın Tökezleyeceği Anı Bekliyor”, T24, 15 Temmuz 2016

5 Gökmen Ulu, “Sözcü Erdoğan’ı Buldu”, Sözcü, 15 Temmuz 2016.

6 “İstanbul’da Asker 1. Köprüyü Kapattı”, Bazhaber, http://www.bazhaber.com/istanbulda-asker-1-kopruyu-kapatti/

çıkacak diyorlardı. Telefondan konuşu-
yor sanırım. Kaçış yolundan konuştuğu 
bilgisi geliyor. Sokağa çıkma” sözleriyle 
darbe karşıtlarına korku ve endişe aşıla-
mayı sürdürmüştür. Uslu gibi Fuat Baran 
da, “Sokağa çıkma oyuna gelme” diyerek 
kalkışmayı engelleyecek olan halk dire-
nişini kırmaya çalışmıştır. Hakan Şükür 
ise “Meseleleri sulh içinde çözelim” söz-
lerini paylaşarak hem halkı tepkisizliğe 
yönlendirmeye çalışmış hem de “sulh” 
kelimesini kullanarak kendilerini “Yurtta 
Sulh Konseyi” olarak tanıtan darbecilere 
gönderme yapmıştır.

Darbe girişimiyle ilgili bilgiler netleştikçe 
örgütün medya ayağı, bu eylemin FETÖ 
mensubu askerler tarafından gerçekleş-
tirildiğini kabul ya da reddetmek yerine, 
“İstanbul’da Asker 1. Köprüyü Kapattı” 
şeklinde faili karartan haberlere yer ver-
miştir.6 Darbe girişimi gecesi FETÖ’nün 
medya unsurlarının bir diğer çarpıtma 
çabası da Genelkurmay Başkanı Hulusi 
Akar’ın rehin alındığının AK Parti’liler 
tarafından uydurulmuş bir yalan olduğu 
yönünde yapılan paylaşımlardır. Darbe 
girişimi esnasında FETÖ’cülerin öne çı-
kardığı temalardan birisi de iç savaş ol-
muştur. Bunlara göre; “Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın çağrısı ile sokağa çıkan in-
sanlar bir iç savaş tehlikesine kapı arala-
maktadırlar ve Erdoğan kendi iktidarını 
kurtarmak için iç savaşı göze almıştır.” 
FETÖ’nün sosyal medya trolleri sokağa 
çıkanların tutuklandığını, hatta Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek gibi önemli isimlerin gözaltı-
na alınmak üzere olduğunu yazmıştır. 
Erdoğan’ın halkı yalnız bıraktığı ve sade-
ce kendi ailesini kurtarmayı amaçladığı 
algısını yaymaya çalışan FETÖ trolleri, 
kamuyunu gerçeği yansıtmayan sözler, 
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hayaller ve beklentilerle manipüle etme-
yi hedeflemiştir.

Uslu’nun tweetinde vurguladığı “ABD” is-
tisnai ve tesadüfi bir söylem olmamıştır. 
Direnç kırmaya çalışan FETÖ’cüler, darbe 
girişiminin ABD tarafından desteklendiği 
izlenimini yaratmaya çalışmıştır. Daha 
sonraki açıklamalarında bu kalkışma 
için gerçekte “Halk kazandı, Erdoğan’a 
inanıyorum” diyen Donald Trump’ın bir 
ara darbeye destek verdiğini söylediği 
yönündeki sahte ifadeleri bile alıntılan-
mıştır.7 Uslu, Trump’a ait olmadığı daha 
sonra anlaşılan “Asker ülkesini geri alı-
yor. Başkan olursam ben de aynısını ya-
pacağım” şeklindeki yalan ifadeyi “Trump 
da darbeye destek verdi” yorumuyla pay-
laşmıştır. Bu süreçte asılsız haberler öy-
lesine çoğalmıştır ki, Türk Dışişleri’nin 
ABD’den yardım istediği, buna karşılık 
ABD’nin destek vermekten kaçındığı iddi-
ası dahi öne sürülmüştür.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, 
saat 00.26’da, “özgürlük telefonu” olarak 
adlandırdığı “akıllı telefonu”nun ekranını 
kameralara çevirip elindeki mikrofonu 
telefona yaklaştırarak Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile halkı bir araya getirmiştir. 
IPhone telefonlarında “görüntülü konuş-
ma” imkânı veren FaceTime uygulama-
sı kullanılarak yapılan bu görüşmede 
Erdoğan, belli bir azınlıkçı ve ayrılıkçının 
gerçekleştirdiği darbe girişimi karşısın-
da tüm Türk halkını meydanlara davet 
etmiştir. Kısa sürede büyük yankı bulan 
davet darbe girişiminin sonunu getiren 
en kritik eylem olmuştur. Bu tarihi gö-
rüşmenin videosu neredeyse eş zaman-
lı şekilde sosyal medya ağları üzerinden 
topluma yayılmıştır.

Sosyal medyada çoğu söylentiden öte 
gidemeyen haberlerin zirve yaptığı bir 

7 “Trump Darbe Girişimini Yorumladı: Halk Kazandı, Erdoğan’a İnanıyorum”, Diken, 23 Temmuz 2016.

anda Cumhurbaşkanı Erdoğan “görün-
müş”, “konuşmuş” ve “kaçmadığı” an-
laşılmıştır. Vatandaşlar da Erdoğan’ın 
daveti üzerine meydanlara inmiş, kritik 
merkezleri cuntacılara kapatmış ve dar-
be girişimi engellenmiştir. Buna rağmen 
FETÖ unsurları tarafından darbe karşıtı 
direniş hakkında “ne darbe ne diktatör-
lük” sloganları altında kara propaganda 
sürdürülmüştür. Sosyal medyada esasen 
Suriye iç savaşından alınmış görüntüler –
örneğin kafası kesilmiş ya da linç edilmiş 
asker görüntüleri– darbe karşıtlarını cani 
olarak sunmak amacıyla bağlamından 
çıkartılarak 15 Temmuz kalkışmasına 
uyarlanmıştır. Benzer şekilde Sisi yöneti-
mindeki darbenin meşru Mursi iktidarını 
gasp ettiği Mısır darbesinden kareler de 
Türkiye’deki olaylara entegre edilmiş ve 
askerin güçlü bir şekilde duruma hâkim 
olduğu imajı oluşturulmaya çalışılmıştır. 
Kalkışmanın başarısız olmasıyla birlikte 
tüm bu haberlerin asılsız ve manipülatif 
olarak kurgulandığı anlaşılmıştır.

Türk medya tarihi açısından en kritik 
anlardan biri saat 00.03’ü gösterdiğin-
de yaşanmıştır. TRT’yi işgal eden FETÖ 
üyesi askerler, spiker Tijen Karaş’a teh-
dit yoluyla darbe bildirisi okutmuştur. 
Gerginliği yüzünden ve sesinden anla-
şılan Karaş’ın okuduğu metin bir korsan 
bildiridir. Ancak bildirinin TRT üzerinden 
okunması, darbelerle şekillenmiş toplum-
sal hafızanın travmatik bir şekilde yeni-
den sarsılmasına neden olmuştur. Korsan 
bildirinin büyük bir kısmı FETÖ medya-
sında daha önce üretilen ve dolaşıma 
sokulan kalıplarla AK Parti hükümeti ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 
hedef alan ifadelerden oluşmaktadır. 
Hırsızlık, yolsuzluk, terör ve otokrasi söy-
lemleri FETÖ’cü medyada darbe gününe 
kadar kullanılan bağlamları ile korsan 
darbe bildirisinde yerini almıştır. Bildiriye 
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göre; “Hükümet sistematik bir şekilde 
anayasa ve kanunları ihlal etmiş ve dev-
letin tüm kurumlarını ideolojik saiklerle 
dizayn etmeye başlamıştır. Hükümet gibi 
Cumhurbaşkanı da Atatürk’ün Gençliğe 
Hitabesi’nde kavramsallaştığı şekilde 
gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisin-
dedir. Dahası kuvvetler ayrılığına dayalı 
laik ve demokratik hukuk düzeni fiilen 
ortadan kaldırılmıştır. Konsey “bu ahval 
ve şerait altında” uluslararası ortamda 
itibarını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin yönetimine el koymuştur.” 
FETÖ’cülerin bildirisinin son cümlelerin-
de Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM), 
NATO ve diğer uluslararası kuruluşlarla 
olan angajmanlarına sadık kalacağını 
ifade etmeleri darbenin uluslararası güç 
odakları nezdinde meşruiyet aradığının 
göstergesi olarak okunmalıdır. Bildiri ile 
ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma ya-
sağı ilan edildiği duyurulmuştur.

Darbe girişiminin ilk dakikalarından iti-
baren medya ve halk tarafından da an-
laşılmış ve tahkik edilmiştir. Hemen her 
fırsatta bu teşebbüste bulunanların “as-
ker değil terörist” oldukları fikri kabul 
görmüş ve benimsenmiştir. Bu sebeple 
darbeye karşı duran kalabalıklar “darbe-
ye alet olmamaları” için ikna ettikleri as-
kerleri emniyet güçlerine teslim etmiştir. 
Buna rağmen “linç edildiği” ya da “kafası 
kesildiği” iddia edilen askerlerin asılsız 
görüntüleri de sosyal medyada hızla ya-
yılmıştır. Halkı korku, panik ve kaos or-
tamına sürüklemek amacıyla provokatif 
paylaşımlarda bulunan sosyal medya 
hesaplarına yönelik tedbirler almaya ça-
lışan emniyet güçlerine rağmen, örneğin 
2006 yılına ait olduğu belirtilen askeri bir 
araç kaza görüntüsü “boğazı kesilen Türk 
askeri” olarak yayılmıştır. Benzer şekilde 
Kore, Mısır ve Fas’a ait bazı fotoğraflar da 
manipülatif bilginin üretilmesi amacıyla 
sosyal medyada kullanılmıştır.

O güne dek Paralel Yapı’nın hararetle söz-
cülüğünü yapan Can Erzincan televizyon 
kanalı ise, darbe girişiminin ilk saatle-
rinde hükümetin ülkeye zarar verdiği 
fikrini yayan video arşiv görüntülerini 
yayınlıyordu. Darbenin başarılı olama-
yacağı anlaşıldıkça söz konusu kanal ta-
vır değiştirerek, olayı “kimin yaptığı belli 
olmayan bir teşebbüs” olarak işlemişti. 
Darbenin etkisiz hale getirildiğinin an-
laşılmasıyla birlikte FETÖ lideri Gülen’in 
verdiği demeçler –örneğin darbeyi kı-
nama videosu– bağlıları tarafından sos-
yal medyada taktiksel olarak defalarca 
“retweet”lenmiştir.

Halkı galeyana getirdiklerini düşündükle-
ri tüm medyanın susturulması gerektiği-
ne inanan FETÖ darbecileri İBB (İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi) ve AKOM’un (Afet 
Koordinasyon Merkezi) yanı sıra İstanbul 
Çamlıca Tepesi’ndeki televizyon yayın 
vericilerini ve müzahir yayın organla-
rını etkisiz hale getirmeye çalışmıştır. 
Yazışmalarda ayrıca NTV ve CNN Türk’e 
yönelik takip ve kontrol yönelimi olduğu 
açıkça gözlenmiştir. Nitekim CNN Türk’ün 
de içinde olduğu Doğan Medya Merkezi’ni 
basan FETÖ mensupları yayını silah zo-
ruyla kesmiştir. Bunun yanında FETÖ 
mensubu askerleri taşıyan helikopter A 
Haber ve Sabah gazetesinin bulunduğu 
binaya iniş yapmaya çalışmıştır. NTV ve 
CNN Türk’ün özellikle tercih edilmesinde 
iki temel neden öne sürülebilir: Birincisi 
darbe girişimi hakkında uluslararası ka-
muoyunda meşruiyet zemini hazırla-
yacak haberler kurgulamak, ikincisi ve 
daha önemlisi de özellikle Türkiye’de AK 
Parti hükümetinin yıkılması konusunda 
görece “ortada” bir duruş sergileyebile-
cek kitleyi manipülatif bilgilendirmelerle 
kendi saflarına çekmektir.

Kablolu TV ve uydu operatörü TÜRKSAT 
gibi devletin en can alıcı noktalarını 
bombalayan FETÖ mensubu askerlerin 
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oluşturduğu ve harekâtın yönetildiği 
“Yurtta Sulh Biziz” ismiyle oluşturulan 
Whatsapp grubu oldukça dikkat çekici-
dir. Dinlenme ya da takibe takılmama 
gibi özelliklerinin yanında uçtan uca 
şifreleme özelliğiyle Whatsapp, darbeci-
lerin aralarındaki iletişimi sağladıkları 
temel uygulama olmuştur. Whatsapp’ta 
kurulan bu grupta ilk aşamada operas-
yon mekanizmasının emir komuta zin-
cirini kırdığı görülmüştür. Nitekim grup 
diyaloglarında Mehmet Murat Çelebioğlu 
isimli bir binbaşının, rütbece kendisin-
den yüksek albaylara emirler verdiği iz-
lenmiştir. İkinci önemli izlenim ise bu 
Whatsapp uygulamasının bir tür “harekât 
komuta merkezi” gibi kullanılmış olma-
sıdır. Nitekim burada görevler verilmiş, 
hatırlatmalar yapılmış ve ortak bir eylem 
düzeni geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu ve-
riler ışığında darbecilere kimlerin destek 
verip kimlerin güçlük çıkardığı da ifşa 
olmuştur. Yazışmalar boyunca en can 
alıcı taraf ise darbe girişiminde bulunan 
darbecilerin sahip oldukları ve her türlü 
şiddeti meşru gören yüksek motivasyon-
larıdır. Örneğin yazışmanın bir yerinde 
Binbaşı Mehmet Karabekir, “Beni dur-
durdular. Ateş ettim. Yaralılar var. Taviz 
tereddüt yoktur” demiştir. Aynı Binbaşı, 
“Sakın tereddüt etmeyin çakın” demekten 
geri durmamıştır.

Vatandaş Medyası

Yüksek çözünürlüklü telefonunun ka-
merasını açarak darbecilerin kan don-
duran eylemlerini kayıt altına alan her 
bir vatandaş, birer “amatör muhabir” gibi 
çalışmıştır. Olay yerlerinden “anlık”, “sı-
cak” ve “sansürsüz” görüntüler paylaşan 
sokağın bu muhabirleri, bilgisayarları 
başında veya televizyonları karşısında 
kafası karışmış milyonlarca insanı da 
etkilemiştir. Kendi kendini fotoğraf ya da 
video kaydına alma olarak tanımlanabi-
lecek özçekim kültürü, 15 Temmuz darbe 

girişimi esnasında yaşanan olayları tüm 
çıplaklığıyla resmetme imkânı vermiştir. 
Burada esas olan çerçevenin içine sığdırı-
lan olayla, o çerçeveyi oluşturan kişinin 
aynı bağlam ve anda buluşmasıdır. Bu se-
beple en “sahici” ve dolayısıyla “tesir edi-
ci” sahneler de bunlar olmuştur. Özçekim 
yaparken veya yaptıktan sonra hedef 
alınarak şehit olanlar ve yaralananlar, 
bu sahiciliğin en zirve noktasını teşkil 
etmiştir. Sonuçta akıllı telefonlara enteg-
re donanım ve yazılımlar sayesinde, ya-
şanan hemen her detay belli bir denetim 
ve sansüre tabi olmaksızın –yani biçim 
ve içerik kaybına uğramadan– demokra-
si sevdalısı halkın “avuçları arasından” 
izlenebilmiştir.

Kalkışma Sonrası

FETÖ’yle özdeşleşen “takiye”, darbe gi-
rişiminin başarısızlıkla sonuçlanması-
nın hemen ardından başlayarak FETÖ’cü 
medya organları tarafından işleme ko-
nan bir strateji olmuştur. Mensuplarının 
“Cemaat” olarak ifade ettiği örgütün dar-
beye karşı olduğu, darbeye karışanların 
“Cemaat”ten olamayacağı belirtilmiştir. 
FETÖ medyasının manşetlerinde bir an-
da darbe karşıtlığı ve demokrasi savunu-
culuğu baş göstermiştir. Yarına Bakış ga-
zetesi: “Kanlı darbe girişimi püskürtüldü: 
Halk Demokrasiye sahip çıktı” manşetini 
atarken sürmanşette de “Meclis darbeye 
karşı tek ses” ifadesi yer almıştır. Gece 
00.43’te gazetenin Twitter hesabından 
“Asker köprüyü kapattı” paylaşımı yapıl-
dıktan sonra uzun süre sessiz kalınmış, 
sonra darbe girişiminin etkisiz hale ge-
tirildiğinin anlaşıldığı sabaha doğru saat 
04:44’te günün manşetinin “Demokrasiye 
sahip çıkma günü” olacağı duyurulmuş-
tur. Ayrıca gazetenin web sitesinde o 
güne kadar FETÖ’nün önemli operasyon 
üslerinden olan Gazeteci ve Yazarlar 
Vakfı’nın “Her türlü darbenin karşısında-
yız” ifadesi alıntılanmıştır.
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Bu açıdan FETÖ’cü medya organları ortak 
bir manevrayla darbe karşıtlığına soyun-
muş ve yandaşlarını da aynı çizgide gös-
termeye çalışmıştır. FETÖ medyasında 
bir darbe girişimi olduğu kabul edilse de 
kalkışmanın faili ortaya konmamış, FETÖ 
ya da paralel yapı kavramları kullanılma-
mıştır. Dahası Gülen’in darbe girişimini 
araştırmak için uluslararası bir komis-
yon kurulması yönündeki teklifi üç kez 
vurgulanmış, kamudaki tasfiyelerden 
dolayı ulusötesi gözlemcilerin kaygılı ol-
duğu söylemi geliştirilmiştir.

Gazeteci ve Yazarlar Vakfı’nın açıkla-
masını FETÖ medyasının darbe sonrası 
tavrına ışık tutmak açısından incelemek 
yerinde olacaktır. “Hizmet Hareketi” ola-
rak yineledikleri FETÖ’yü aklamak için 
yapılan açıklamada Gazeteci ve Yazarlar 
Vakfı yaşanan olayı zaten “belli bir süre-
den beri askıya alınmış demokrasimiz”e 
dönük yeni bir yara olarak belirtmiştir.8 
Vakfa göre bu yaşananlar darbe olama-
yacak denli “tuhaf ve ilginç”tir. Dahası bu, 
“Hizmet Hareketi”ne karşı üç yıldır sür-
dürülen baskının bir uzantısıdır. Böylece 
bir yandan darbe girişimini kınayan va-
kıf, bir yandan da Erdoğan ve hükümeti, 
darbeyi bahane etmek suretiyle “Hizmet 
Hareketi”ni yok etmekle suçlamıştır.

Özgür Düşünce gazetesi de, “Darbeyi la-
netliyoruz” manşetini atarak hem bir 
önceki güne göre tavır değiştirdiğini 
göstermeye çalışmış hem de kalkışma-
nın ordunun emir komuta zinciri için-
de gerçekleştirildiği izlenimini yaymayı 
amaçlamıştır.9 FETÖ ismini dillendirme-
yen gazete, 15 Temmuz kalkışmasını 12 
Eylül 1980 darbesiyle ilişkilendirmiş ve 
onun bir türevi olduğunu öne sürmüş-
tür. Gazetenin ilk sayfasında dikkat çe-
ken diğer ifadeler de FETÖ’yü korumaya 

8 “Fetullah Gülen Cemaati: Darbenin Karşısındayız, Girişimi ‘Tuhaf ve İlginç’ Buluyoruz”, T24, 16 Temmuz 2016.

9 “Darbeyi Lanetliyoruz”, Özgür Düşünce, http://m.ozgurdusunce1.com/haber/darbeyi-lanetliyoruz-26110/

dönük olmuştur. Gazete, Gülen’in dar-
beyi Atatürkçü bir grubun gerçekleştir-
diğine dair söylemini öne çıkardıktan 
sonra, sürecin aktif kalemlerinden Nazlı 
Ilıcak’ın da “Bu tip iftiraları reddediyo-
rum”, “Yargıya tasfiye” ve “Cadı avı için 
fırsat mı” başlıklarını kullanmıştır. Ayrıca 
Mehmet Altan’ın “Her türlü darbeye lanet 
olsun” ve Tarık Toros’un “Kardeşi kardeşe 
kırdırmayın” başlıklı ifadelerini de vurgu-
layan Özgür Düşünce gazetesi, darbe giri-
şimiyle ilgili ilk paylaşımını gece 00:21’de 
yapmış ve “Jandarma, Boğaziçi Köprüsü 
ve FSM’yi trafiğe kapattı” demiştir. Daha 
sonra sabaha kadar konuyla ilgili haber 
yapmayan gazete “darbeciler”in gözaltına 
alınma bilgilerini ve Gülen’in demeçlerini 
iç içe vermiştir.

Meydan gazetesi de 17 Temmuz tarihli ya-
yınında küçük puntolarla “Demokrasiden 
dönüş yok” ve “Darbeye hayır” dediği ilk 
sayfasında “Darbe Terörü” gibi oldukça 
muğlak ve her şekilde anlaşılmaya açık 
bir manşet atmıştır. Şöyle ki; bu ifadede 
darbenin bir terör olabileceği gibi, darbe 
karşıtlarının bu bahaneyle terör estirdi-
ği fikri de oluşabilir. Her ne kadar man-
şetin altında yine çok küçük puntoyla 
“15 Temmuz darbesini gerçekleştirmeye 
çalışan askerler terör saçtı” dense de say-
fanın tamamını kaplayan fotoğraflarda 
halk, tankları ele geçirirken ve kemer-
leriyle askerlere vururken gösterilmiş-
tir. Ortasında “Bir garip darbe girişimi” 
yazılı sayfanın sol alt köşesinde ise yi-
ne Gülen’in “Darbeyi lanetliyorum” sö-
zü tekrar edilmiştir. Fotoğrafında Gülen 
sakin ve güleç bir yüz ifadesiyle dikkat 
çekmiştir. FETÖ isminin hiçbir şekilde 
kullanılmadığı kapağın sağ alt kısmında 
kalkışmanın bir tür “senaryo” olduğunu 
ima eden sorular gündeme getirilmiştir.
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FETÖ’nün uluslararası medya tarafın-
dan destek görmesi, Gülen’in darbe gi-
rişimi sonrasında verdiği röportajlarda 
da kendini göstermiştir. FETÖ lideri de-
meçlerinde birçok kez uluslararası med-
yanın bu darbe girişimine güldüğünden 
ve içinde yaşamaktan çok mutlu olduğu 
ABD’nin kendisini iade etmemesi ge-
rektiğinden bahsetmiştir. Öyle ki New 
York Times’a yazan Gülen’e göre ABD 
Erdoğan’a direnmelidir.10 Batı’nın bu örgü-
tü “Gülen Hareketi” şeklinde bir tür sivil 
bir yapılanmaymış gibi kabul etmesi11 ve 
Türkiye’deki seçilmiş meşru siyasi ikti-
darı ise ısrarla diktatörlükle ilişkilendir-
mesi, açıkçası bilindik oryantalist tasvir 
ve tanımlardaki yüzeyselliği aşmıştır.

FETÖ’cü çevrelerin 17 ve 18 Temmuz gün-
demi ağırlıkla Erdoğan’ın elini daha fazla 
güçlendirdiği ve daha fazla otoriterleşme 
imkânı bulduğu şeklinde belirmiştir. Tüm 
bu sav ve ifadeler elbette Pensilvanya’dan 
dünya medyasına seslenen örgüt lide-
ri Fetullah Gülen’in demeçleriyle birebir 
örtüşmüştür. Gülen, 16 Temmuz’da dar-
be girişimini kınamış,12 ardından bu kal-
kışmada rol aldığını reddetmiş,13 sonra 
da bu darbeyi Erdoğan’ın sahnelediği bir 
oyun olarak değerlendirmiştir. Financial 
Times’ın yayımladığı haberin metnin-
de Fetullah Gülen’in “ılımlı İslam vaizi” 
(moderate Islamic preacher) olarak tas-
vir edilmesi dikkat çekmiştir. Gülen’in 
sözleri içinden Erdoğan’ı Hitler’le muka-
yese eden vurgunun alıntılanması da 
yayıncılık ilkeleri açısından sorunludur. 
Financial Times ile FETÖ lideri Gülen’i 
“Erdoğan düşmanlığı”nda buluşturan bu 
haber, “vaiz” Gülen’in dramatize edilişiyle 
son bulmuştur.

10 “Fetullah Gulen: I Condemn All Threats to Turkey’s Democra¬cy”, New York Times, 25 Temmuz 2016

11 Mustafa Acar, “The West Keep Reading Turkey Wrong: It is a Shame!”, World Bulletin, 27 Temmuz 2016.

12 “Gulen-Linked Body Condemns Attempted Turkey Coup”, Financial Times, 16 Temmuz 2016.

13 “Gulen Denies Role in Turkey Coup Attempt”, Financial Times, 16 Temmuz 2016.

14 “Gulen Turns Turkey Coup Accusations on Erdogan”, Financial Times, 16 Temmuz 2016.

Haberde tasvir edilen Gülen imgesi şöy-
ledir: Kendi halinde güçsüz görünen, 
şeker ve kalp hastası, gönüllü sürgün 
yaşayan ve zamanının büyük kısmını 
İslami sanat eserleri ve Türk bayrakla-
rıyla süslenmiş odasında geçiren bir va-
iz. Financial Times, okuyucusuna Gülen’i 
darbe yapamayacak kadar güçsüz, hasta 
ve ülkesine aşık, dini hassasiyeti olan biri 
olarak sunmuştur. Benzer imaj, uluslara-
rası medyaya birçok kez röportaj veren 
Gülen’in video ve fotoğraf görüntüleriyle 
de desteklenmiştir. Yabancı basın kuru-
luşlarının 15 Temmuz darbe girişimini 
ele alış biçimlerine bakıldığında ortaya, 
darbe girişimini ve hayatını kaybeden 
insanları ikinci plana iten, objektiflik ve 
doğru habercilik ilkeleri ile bağdaştırıl-
ması mümkün olmayan bir yayın politi-
kası çıkmaktadır.

19 Temmuz’da gözaltına alınan veya tu-
tuklanan FETÖ mensupları üzerinden 
Türkiye’de insan hakları ve demokrasi-
nin ayaklar altına alındığı imajı yaratıl-
maya çalışılmış,14 Temmuz’dan sonra bu 
imaj aynı minval üzere Türk ordusunun 
topyekun tasfiye edildiği mitiyle des-
teklenmiştir. 21 Temmuz’da ilan edilen 
OHAL’le birlikte Erdoğan’ın “cadı avı”na 
giriştiği söylemi ön plana çıkarılmıştır. 15 
Temmuz darbe girişimini ve sonrasında 
yaşananları OHAL ilanını merkeze ala-
rak negatif bir şekilde yansıtma çabası, 
yabancı basının yanında sosyal medyada 
da dikkat çeken bir durumdur. Darbe sü-
recinin öncesi ve sonrasında yurt dışına 
kaçan FETÖ’cüler ve AK Parti karşıtı ta-
vırları ile bilinen radikal sol ve ulusalcı 
çevreler sosyal medyada bu yönde payla-
şımlar yapmışlardır.
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Sonuç

Terör ile medya birlikte yaşayan ve bir-
birini besleyen bir ilişki ağı içindedir. 
Terörün şiddet gösterisi çoğu zaman 
yüksek reyting getirerek izleyicinin il-
gisini çekerken medyanın hızlı ve yay-
gın veri üretme, dağıtma kabiliyeti terör 
odaklarına sınırsız bir hareket imkânı 
sunmaktadır. Medya aracılığıyla çeşitli 
propaganda tekniklerini uygulayan te-
röristler karşıt kitleye korku ve endişe 
verirken destekçilerine sempati ve öz-
güven aşılamaktadır. Bu açıdan bir terör 
eylemi medyada karşılık bulduğu anda 
“temsili” anlamlar kazanmaktadır. Güç 
ve kontrolün kimin elinde olduğunu im-
leyen bu korku salıcı temsiliyet aynı za-
manda görüntü, yazı ve seslerde vücut 
bulan psikolojik boyutun en can alıcı 
tarafıdır. Medyanın hızlı üretim ve pay-
laşım olanakları, terörist eylemlerin ve 
o eylemlerdeki temsili mesajların parça 
tesiri, hızı ve hatırda kalıcılığını artır-
maktadır. Bu nedenle gerçek ya da sahte 
her türlü ileti medya üzerinden neredey-
se eş zamanlı ve oldukça kolay propa-
ganda aracına dönüşebilir. Buna bağlı 
olarak teröristler saldırılarını –o eylemin 
fiziksel zayiatını aşmayı hedefleyen bir 
düşünceyle– medyada gündem oluştu-
racak şekilde tasarlamaktadırlar.

15 Temmuz kalkışmasının medya bağla-
mında verdiği ilk ve en net mesaj, med-
yanın özerkleşerek başlı başına bir güce 
dönüştüğüdür. Öyle ki, gittikçe yükselen 
bir ivmeyle bireyselleşmekte ve kont-
roldışılaşmaktadır. Manipüle etmeye ve 
edilmeye son derece açıktır. Kurumsal 
medyayı da gölgede bırakan bir kuşatıl-
mışlıkla hanelere, odalara, ofislere, ka-
felere, kütüphanelere, sokaklara, hatta 
ceplere giren ve bunu görünmez ağlar-
la gerçekleştiren sosyal medya, sıradan 
gündelik yaşam kadar devasa önemde 
küresel işleyişleri de yeniden formüle 

etmektedir. “Yaşamın medyalaşması” 
şeklinde de kavramsallaştırılabilecek bu 
işleyiş, 15 Temmuz’un ana aktörlerinden 
biri olmuştur. Kırk yılı aşkın bir medya 
geçmişine sahip olan FETÖ’nün Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ne sızmış mensupla-
rınca kullanılan ağır silahlar, olan bi-
teni kaydedip anında paylaşan iletişim 
teknolojilerinin harekete geçirdiği ortak 
vicdan ve direniş tarafından etkisiz kı-
lınmıştır. Ne var ki, kalkışmanın medya 
ayağı, 15 Temmuz 2016 tarihinden çok 
önce başlayan ve sonrasında da sürdü-
rülen bir propaganda ve çatışma zemi-
nine gönderme yapmıştır.

FETÖ medyasının 15 Temmuz öncesin-
de dört temel işlev gördüğü söylenebilir. 
Birincisi FETÖ, medyası aracılığıyla ken-
di hakkında muhafazakâr ve milliyetçi 
bir imaj tasarlamış ve böylece kitleleri 
manevi zaafiyetlerinden yakalamıştır. 
Bu amaçla özellikle duygulara hitap 
eden edebi yayınlar, diziler ve program-
lar hazırlamıştır. İkincisi, ilkiyle de irti-
batlı olarak Gülen ile mensupları arasın-
da bir tür sürreal bağ inşa etmiştir. Bir 
zamanlar teyp kasetleri, sonra CD’ler, 
en son da İnternet siteleri ve televizyon 
kanallarında yayınlanan “sohbet” kayıt-
ları yoluyla gittikçe kemikleşen mutlak 
teslimiyetçi bir topluluğun oluşmasını 
temin etmiştir. Üçüncüsü, 15 Temmuz’a 
giden yolda özellikle yargı ve emniyet 
üzerinden işletilen her yıkıcı operasyon 
ve entrika etrafında klişe söylem ve slo-
ganlar türeterek olayları yeniden formü-
le etmiştir. Bunun sonucunda izleyici ya 
da takipçi kitleyi yaklaşan kalkışmaya 
zihinsel olarak hazırlamıştır. Bir bakı-
ma darbeyi meşrulaştırmaya varan bu 
işlev, algılar düzeyinde darbenin önünü 
açmıştır. Dördüncüsü ve sonuncusu, 15 
Temmuz’a yakın takvimde çok yönlü 
darbe göndermeleri yaparak; kalkışmayı 
örgütçe kolektif bir eylem olmaya teşvik 
etmiştir.
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15 
Temmuz darbesi, sadece 
askeri operasyon olarak 
hazırlanmamıştı. Bunun 
kadar önemli olan husus; 
darbenin kitle desteğini 

sağlaması düşünülen psikolojik harekâtın 
da buna eşlik etmesiydi. Çok uzun yıllar-
dan beri önce AK Parti iktidarına; Gezi’den 
beri ise, neredeyse tek başına Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve en yakın çevresine yönelik 
saldırılar; aslında bir darbeyi haklı ve meşru 
addedecek geniş bir kitlenin yaratılmasına 
yönelikti. Bu yalan ve bezdirici propaganda 
faaliyetinin amacının, darbenin destekçisi 
kitleyi yaratmak olduğunun farkında ol-
mak gerekir. Dolayısıyla hem geçmişteki 

hem de gelecekteki yalan propaganda ça-
balarını bu çerçevede değerlendirmek la-
zım. Sakın bu türden propagandanın yeni 
ve yaratıcı bir fikir olduğu da düşünülme-
sin; asla; bu yöntem, 27 Mayıs öncesinden 
ve sonrasından kopya edilmiştir.

Belki pek çok kişinin gözünden kaçmıştır; 
darbeden çok kısa bir süre önce bazı lise-
lerde ve üniversitelerde mezuniyet törenle-
rinde, öğrenciler iktidara karşı bildiri yayın-
layarak, çeşitli gösterilerle, pankartlarla ve 
tören sırasında konuşma yapan müdürleri-
ne, rektörlerine sırtlarını dönerek mesaj ver-
meye çalıştılar. Bu manzarayı gördüğümde 
aklıma ilk gelen; 27 Mayıs’tan sadece bir 

27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a 
Türkiye’de Ordu ve Politika
Prof. Dr. Cemil Koçak

Prof. Dr. Cemil Koçak, Sabancı Üniversitesi’nde eğitim veriyor. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Siyasi Tarihi, tarih yazımı ve metodolojisi 

gibi alanlarda çalışan Koçak’ın yakın siyasi tarihimizi anlatan pek çok kitabı bulunuyor.
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gün önce Adnan Menderes’in ziyareti sıra-
sında havacı subayların Menderes’e sırtları-
nı dönmesiydi. Bu benzerlik şimdiye kadar 
hatırlanmadı. O zaman ilk aklıma gelen; 27 
Mayıs provasının liseliler ve üniversiteli-
ler tarafından mezuniyet törenleri aracılı-
ğıyla hazırlanmakta olduğuydu. İlham, 27 
Mayıs’tan alınmıştı.

27 Mayıs’ın perde arkası...

27 Mayısçılar, belki pek çok kişi şaşıracaktır 
ama, ilk aşamada CHP iktidarına karşı bir 
darbe hazırlığı içindeydiler. 1946 seçiminin 
hileleri, genç subayları, bunun bir daha tek-
rarı halinde, iktidarı bir darbeyle devirmek 
için hazırlık içine sevk etmişti. Bu grup, 
yine pek çok kişi belki bilmez ama, DP’ye 
sempati gösteriyordu. 1950 seçiminin ya-
rattığı iktidar değişimi, on yıl sonra darbey-
le DP iktidarını devirecek ve pek çoğu 27 
Mayıs darbesinin içinde bulunacak olan bu 
grubun dağılmasına neden oldu. Ama ara-
larından bazıları, DP iktidarında milletvekili 
ve hatta bakan oldular!

DP iktidarı da, bu grubun büyük beklenti-
lerine karşılık verememiş olacak ki; daha 
DP iktidarının “altın yılları” tamamlanma-
dan, 1955/1956 aralığında ordu içinde ye-
niden cuntalar belirdi. Cuntalar diyorum, 
çünkü, neredeyse aynı zaman diliminde 
Ankara ve İstanbul’da farklı cuntalar oluş-
tu. Amaçları, bu kez tamamen farklıydı; 
genç subaylar, birkaç yıl öncesine kadar 
sempati gösterdikleri DP’nin de kendileri 
açısından hayal kırıklığı yarattığını düşü-
nüyorlardı. Ne ordunun gelişmesi için ne de 
ülkenin kalkınması için DP iktidarı yeterli 
değildi onların gözünde. Hele iktidar-muha-
lefet ilişkilerinin sertliği, onların bazılarını 
yeniden CHP’nin yanına sevk etmeye yet-
ti. Ama pek çoğu açısından sorun artık bu 
iki partiden birinin iktidara geçmesi değildi. 
Onlar açısından her iki parti de, genel olarak, 
ülkenin kalkınmasını sağlayacak bir un-
sur olamazdı. Aksine, popülizm ve seçmen 

“avcılığı” yaptıkları için siyasal partiler ile 
“demokrasi”nin hiçbir faydası olamazdı. Bu 
nedenle Türkiye’yi hızla kalkındıracak tek 
yol, askeri bir yönetimden geçiyordu ki, se-
çimler sadece bir kandırmacanın aletiydi. 
Böylesi bir dünya görüşü, onların siyasetini 
tayin etmişti.

27 Mayısçılar diyoruz ama bu grubun da 
kendi içinde bir bütün oluşturduğu söyle-
nemez. Nitekim kısa süre içinde CHP eği-
limli olup da, hemen seçimle bu partinin 
iktidar olmasını arzu edenler ile biraz önce 
sözünü ettiğim sürekli ve uzun bir aske-
ri yönetim taraftarları arasında şiddetli bir 
mücadele başladı ve ikinci grup, bu müca-
deleyi kaybetti. Ancak, bu grubun siyasal 
fikirlerini paylaşan çok sayıda genç subay 
bulunuyordu ve onlar, bir anlamda cuntacı-
ların siyasal düşünce mirasını devraldılar.

Ordu içinde 1960 sonrasında ta 12 Mart 
Muhtırası’na kadar geçen sürede farklı ve 
birbirine de zıt istikametlerde çok sayıda 
cunta kuruldu. Cuntalar arası mücadele, 
bütün siyasal alanı etkiledi. Bu bakımdan 
27 Mayıs anayasası olan 1961 anayasası-
nın ortaya koyduğu parlamenter sistem, 
ordunun ağırlığı altında adeta ezildi. Zaten 
ordunun siyasal iktidarı kısıtlayan çok sa-
yıda önleyici “kuvvet”i -ki ordunun yanında 
yer alan bürokrasi, yüksek yargı, üniversite 
en önemli ağırlığı oluşturuyordu- bizzat or-
dunun müdahaleleri ile birleştiğinde, vesa-
yetçi bir siyasal sistemin omurgasını oluş-
turdu. Türkiye’de siyasal hayat, seçilmiş 
iktidarlarla ordunun ve onun adeta doğal 
uzantısı olan grupların mücadelesi şeklin-
de gelişti. Ana muhalefet partisi olan CHP 
de ağırlığını ordudan yana koymuştu.

Ordu içinde cuntaların 22 Şubat 1962 ve 21 
Mayıs 1963’deki darbe girişimlerinin ya-
nında daha pek çok darbecinin 12 Mart 
1971 muhtırasına kadar ordunun politika 
içindeki gücünden yararlanarak seçilmiş 
iktidarlar üzerinde baskı kurması, sıradan 
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bir tutum halini almıştı. Nitekim 12 Mart-12 
Eylül arasındaki dönemde de ordu, her za-
man siyasal hayattaki en önemli figür ola-
rak kendisini gösterdi. İktidarları sindirdi, 
kısıtladı; 27 Mayıs’ın gölgesinde seçilmiş si-
yasal iktidarlar da, gönüllü ya da gönülsüz, 
bu dar siyasal alanı onaylamak zorunda 
kaldılar.

15 Temmuz 2016...

Burada yazımın başına dönecek ve 27 Mayıs 
ile 15 Temmuz arasındaki benzerliklere işa-
ret etmeye devam edeceğim. 15 Temmuz 
darbe girişiminde; darbecilerin orduda ilk 
anda sanıldığından çok daha geniş bir kesi-
me dayandığı muhtemelen hayretle görül-
dü. Bunun anlamı açıktır: Darbe, FETÖ’nün 
temel omurgasında örgütlenmekle birlikte; 
pek çok unsurun, yukarıda belirttiğim pro-
pagandanın ve bizzat Erdoğan’a yönelik 
nefretinin sonucunda, onlara katılması an-
lamına gelmektedir. Muhtemelen bazıları 
FETÖ üyesi değiller; ama Erdoğan’ın indiril-
mesi için onlarla da işbirliği yapmaya hazır 
bir grup vardı... Belki bazıları sıkı Kemalist 
bile olabilir! Bir de böyle bulanık zamanlar-
da kuvvetli ekibe katılıp, ileride istikbalini 
garanti altına almak isteyen oportünist-
ler ortaya çıkar. Çıkmıştır da. Bir de kimin 
kazanacağını görmek isteyen ve köşede 
bekleyenler vardır hep. Bunların hepsi yan 
yana geldiğinde, bu darbenin nasıl olup 
da, başarılı olamadığı gerçekten sorulma-
ya değerdir. Darbecilerin elindeki kuvvet, 
ne 27 Mayısçıların, ne 22 Şubatçıların, ne 
de 21 Mayısçıların rüyalarında bile göre-
meyecekleri genişlikteydi. Unutmayalım; 
27 Mayıs’ın general sayısı; son anda katı-
lanlarla birlikte; bir elin parmağını ancak 
geçebiliyordu!

Neden başaramadılar?

Başarısızlığın temel nedenleri şöyle 
özetlenebilir: 

1. Darbenin birkaç saat önce bile olsa ifşa 
edilmiş olması; darbecilerin organizas-
yonunu bozmuş olmalı. Bu, onlar açısın-
dan zamanı kullanmayı zorlaştırmıştır. 
Darbeciler, ordu içinde bu denli kararlı 
ve silahlı bir direnç hesap etmemiş ol-
malılar. Muhtemelen ordunun geri kalan 
kısmının kolayca kendi yanlarına çekile-
ceğini hesap etmişlerdi. Yüksek komuta 
kademesinin zorla da olsa yanlarında 
yer alacağını öngörmüş olabilirler. Buna 
çok gayret ettikleri anlaşılıyor çünkü.

2. Darbeciler, emniyet mensuplarının ve 
MİT’in cesur, kararlı ve silahlı direnişini 
de öngörmemiş olmalılar. Silahlı sert di-
reniş, darbenin en kritik ilk birkaç saati-
nin yitirilmesine neden oldu.

3. Siyasetin, medyanın kararlı duruşu ve 
en kritik anda ve aşamada nihayet ge-
niş kesimlerin Cumhurbaşkanının ve 
Başbakanın çağrısı üzerine sokağa çık-
ması, tarihte ilk kez görüldüğünden, 
darbecilerin planlarında asla yer alma-
yan bir noktaydı hiç kuşkusuz. Darbeye 
karşı sert ve kararlı direnişin darbeciler 
arasında hızlı bir çözülmeye yol açtığı 
da göz önüne alınmalıdır. 

27 Mayıs rahu ve çöküşü

Yıllar önce “27 Mayıs ruhunu sürdürenler 
var” başlığıyla yazdığım yazılarda; darbe 
riskine işaret ediyordum. Özellikle Gezi 
sırasındaki ana fikrim; bunun bir darbeye 
zemin oluşturacak örgütlenme olmasıydı. 
Mısır örneğinde olduğu gibi; iki farklı kesi-
min meydanları doldurmasıyla; çatışmayı 
önleyecek “kurtarıcılar”ın ortaya çıkması 
hedeflenmişti!

Özetle; seçmenlerin neredeyse belki de 
üçte birinin kendi siyasi ve ideolojik görü-
şüne uygun bir askeri darbeyi destekleme-
ye hazır olduğu bir toplumda; darbelerin 
önüne geçmenin zor olduğunu anlatmaya 
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çalışıyordum. Nitekim, Gezi’yi destekle-
yenlerin can alıcı kesimi; ‘darbe kötüdür; 
ama Erdoğan daha da kötüdür’ şeklinde 
özetlenecek bir tutum içinde, darbenin 
maskeli destekçisi olduklarını gösterdiler.

Darbenin maskeli destekçileri

Nitekim, darbe girişimi haberiyle birlikte, 
önemli bir kesim, gözümüzün önünde bay-
ram havasına girmişti. Hatta büyük ölçü-
de sahillerde o gece ilk kadehler, darbenin 
şerefine kaldırılmaya başlanmıştı bile. O 
kesim için sonrası büyük bir hayal kırıklığı 
ve derin bir yas olarak görüldü! Herkesin 
demokrasiye sahip çıktığı ve darbeye dur 
dediğini söylemek isterdim; ama maalesef 
gerçek bu değil. Belirli bir kesim, darbenin 
başarısızlığı karşısında timsah gözyaşları 
dökmeye başladı.

Ayrıca, darbe girişiminden aylar önce 27 
Mayıs tarzı bir darbenin gündemde oldu-
ğunu yazan ve söyleyen ünlü akademis-
yenleri ve gazetecileri de gözden uzak 
tutmamak gerekir. Sincap neslinin tüken-
mesine karşı bile bildiri yayınlayan; her 
fırsatta sokaklara çıkan “bağzı”larının hâlâ 
bir darbe karşıtı bildiri bile yayınlamamış 
olmaları; tarihçiler tarafından kayıt altına 
alınmıştır; eminim! Son otuz yıldan beri 
her fırsatta ‘darbe olursa tankın üzerine çı-
karım’ diyen “aydınlar”ın, her zaman yap-
tıkları gibi, sosyal medyada tankın üze-
rindeki fotoğraflarını paylaşmalarını ise, 
sabırsızlıkla bekliyoruz!

Açıklığa kavuşturmak lazım: ‘Utangaç 
darbeciler’in son 30-35 yıldan beri ‘darbe 
olursa, tankın üzerine çıkarım’ diye demeç 
vermelerini herhalde hepimiz hatırlarız... 
Ünlü gazeteciler, politikacılar, üniversite 
hocaları, sanatçılar, edebiyatçılar; bunların 
hangisinin, Gezi olaylarında olduğu gibi, 
tankın üzerine çıktığının fotoğrafını gör-
dük. Çünkü, karşı değiller. Gönüllerinden 
geçen şey, darbenin başarılı olmasıydı.

Bu kişilerin gördükleri manzara şudur: O 
insanların sokakta tankların altına yatma-
sı, onların gözünde şöyle bir formülü gös-
teriyor. Tırnak içinde söyleyeceğim, yanlış 
anlaşılmasın, onların gözünden söyleye-
ceğim; “Türkiye’de gericiler, dinciler ileri-
ci hareketi önledi. Memlekete bu şekilde 
faşizmi getirecekler.” Yazılarına bakın. 
Darbenin hemen ertesinden itibaren bunu 
yazmaya başladılar. İşin psikolojik havası 
daha bitmedi, ilerleyen günlerde daha sık 
söylenecek.

Peki ama Geziciler nerede?

Gezi günlerinde sokağa çıkanlara methi-
yeler düzenler neredeler? Onların mahal-
lesinin dışındaki insanlar sokağa çıkınca 
neden böyle davranıyorlar? Gezi günle-
rinde yine tırnak içinde söylüyorum; ‘an-
ti-kapitalist Müslümanlarla Taksim’de kı-
zıl bayraklar altında namaz kılanlar, iftar 
sofraları açanlar birdenbire nasıl oldu da 
bu insanların ‘gerici’ olduğunu keşfetti-
ler. Bütün bunların maskeleri düşüyor. 
Bunlar mizansendi, senaryoydu, tiyatroy-
du çünkü.

‘Nasıl oluyor da, camilerden ezan ve sala 
okunuyor! Sokağa çıkanlar neden ‘Allah-u 
Ekber’ diye bağırıyorlar!’ diye soruyorlar. 
Müslüman bir memlekette ne bekliyor-
sunuz? İnsanlar ölüme giderken kelime-i 
şehadet getirmeyecekler, Allah’ın adını an-
mayacaklar da; Noel ilahileri mi söyleye-
cekler? Kiliselerin çanlarının mı çalmasını 
bekliyorsunuz? Aslında bunu yazarak, bu 
toplumun ne kadar yabancısı ve düşmanı 
olduklarını açığa çıkarıyorlar.

‘İlerici ve laik’ görünen darbe

“Yurtta Sûlh Konseyi” gibi “laik, ilerici ve ta-
bii Atatürkçü” (görünen-kamuflaj içindeki) 
darbecilerin; “şeriatçı iktidarı”; “diktatörlü-
ğü” ve onu destekleyen “dinci”leri indire-
memiş olmaları; ‘o kesim’de hayal kırıklığı 
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ve büyük bir mutsuzluk yarattı. Türkiye’de 
utangaç darbeciler var, maskeli darbeci-
ler var. Kendilerini ‘demokrat, özgürlükçü, 
çağdaş, Cumhuriyet değerlerine sahip çı-
kan’ gibi sıfatlarla anan, aslında utangaç 
darbeciler var. Bakmayın herkesin darbe 
karşıtı kesildiğine. Birçok kişi, darbe başa-
rılı olsaydı, bu darbenin kamuoyunda tem-
silcisi ve destekçisi olacaktı. Bunlar pek 
çok kesimde var olmaya devam ediyor.

Bu darbe, Türkiye’deki politik düzlemde 
kimin ne olduğunu, kimin saklanmaya 
çalıştığını çok açık bir şekilde bir kez da-
ha ortaya çıkarıyor. Madem sela sesinden 
rahatsız oluyorsunuz, Gezi’de neden na-
maz kıldırdınız? Niye iftar sofraları düzen-
lediniz? Bu gericilikse; niye alet oldunuz? 
Bütün bunlar darbeye karşı direnişi aşa-
ğılamak ve onu değersizleştirmek için bir 
propagandadan ibarettir. Özellikle Batı ba-
sını bunu körüklüyor.

Batının darbeye açık desteği

Darbenin daha ilk anından itibaren Batı 
medyasının tutumu; bu darbenin dış 
bağlantıları konusunda uyarıcı olmalıdır. 
Açıkça yazayım: Türkiye’de en az Gezi 
olaylarının başlangıç tarihinden beri ha-
zırlanmakta olan ve Türkiye’yi kıskaç içi-
ne almak isteyen güçlerin ve iç bağlantı-
larının tutumu hatırlanmalıdır. Türkiye’de 
askeri darbelerin yurt dışı bağlantılarını 
göz ardı edersek, hata ederiz. ABD’nin 
bilgi ve onayı olmadan NATO ülkesi 
Türkiye’de darbe olamayacağını tekrar 
etmek isterim. Bu darbe girişimini görür 
görmez aklıma ilk gelen laf; 12 Eylül’de 
Amerikalıların “Bizim çocuklar yaptılar” 
idi.

Zaten izlediğim Amerikan, Alman, İngiliz 
basını, Avrupa Parlamentosu’ndaki görüş-
meler; bu darbenin, eğer sonuçlansaydı 
aslında Amerika ve Batı dünyası tarafın-
dan alkışlanacağını ve yine tırnak içinde 

Türkiye’de askeri  darbelerin 
yurt dışı bağlantılarını göz 

ardı edersek, hata ederiz. 
ABD’nin bilgi ve onayı olmadan 

NATO ülkesi Türkiye’de darbe 
olamayacağını tekrar etmek 

isterim. Bu darbe girişimini görür 
görmez aklıma ilk gelen laf; 12 

Eylül’de Amerikalıların “Bizim 
çocuklar yaptılar” idi.



www.ortakhafiza.com   •   ORTAK HAFIZA     |     47

27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a Türkiye’de Ordu ve Politika | MAKALE | 

söylüyorum ‘anlayış’la karşılanacağını 
bize gösteriyor. Arkasında Batı desteği 
var. Bu da Gezi olaylarından beri Batı’nın 
Türkiye üzerindeki ana dizayn senaryo-
suna uygun bir gelişme.

Türkiye’de medyanın darbe karşısında-
ki tavrı, her türlü takdirin üzerindedir. 
Hiç ummadığım medya kuruluşları da, 
hiç tereddüt etmeden, darbeye karşı ke-
sin tavır aldılar. Darbenin atlatılmasında 
tarih, eminim medya yöneticilerinin bu 
cesur ve kararlı tutumunu da yazacak-
tır. Ama siyasi partilerin duruşu da buna 
eklenmelidir.

Karşı propagandalara dikkat

İçte, ama özellikle dışta; ‘alınan önlemle-
rin dozu kaçıyor’ tarzındaki muhalefetin 
ardındaki gerçek düşünce; ‘aman bütün 
adamlarımızı tutuklamayın; sonra biz 
bundan sonraki darbeyi yapacak adam 
bulmak için çok uğraşmak zorunda ka-
lırız’dan ibarettir! CHP lideri ve Başbakan 
İsmet İnönü’nün; 21 Mayıs 1963 başarısız 
darbesinden sonra; Talat Aydemir ve arka-
daşını idam ettiğini; darbeye katılan katıl-
mayan bütün Harp Okulu öğrencilerini de 
okuldan attığını ve Harp Okulu’nun iki yıl 
boyunca mezun veremediğini hatırlamak 
ve hatırlatmak; sanırım tarihçinin görevi-
dir! Ne demişti İnönü; “En büyük tehlike; en 
yakın tehlikedir!”

Bir de tabii Talat Aydemir’in ilk darbe gi-
rişiminin ardından pazarlıkla affedildiğini 
ve sadece emekli edilmekle bırakıldığını 
da hatırlatmak gerekir. Bu öykü, bize dar-
becilerin merhametten pek de anlamaya-
cağını gösteriyor olabilir. Üzerine ateş açı-
lan ve ölen, yaralanan insanlara karşı çıkıp 
da, ‘askerleri darp ettiniz’ tarzındaki suçla-
malar ise; bence katiline karşı direnen in-
sana, ‘neden katiline direndin ve onu darp 
ederek, mağdur ettin’ tarzında suçlamadır 
ve asla kabul edilemez! Ne yani; Özgecan’a 

da dönüp; ‘katiline neden direndin ve ona 
fiziken zarar verdin’ diye mi soracağız?

Ama mücadele bitmedi; bitmez de...

Açıkçası, şahsen 15 Temmuz gecesi 
Cumhurbaşkanı ve Başbakanın arka ar-
kaya ‘sokağa çıkın’ mesajlarını duyduğum 
ve gördüğüm andan itibaren bu darbenin 
kesinlikle başarısız olacağını anladım. Bu 
darbeye karşı çıkan sadece güvenlik kuv-
vetleri değil, aynı zamanda ilk defa toplu-
mun önemli bir kesiminin canı pahasına 
sokağa çıkarak, bu darbeyi önlemek için 
harekete geçtiğine tanık olduk. O zaman; 
“Çok şükür; çok şükür, bugünü de gördüm, 
ölsem de gam yemem” dedim. 15 Temmuz 
gecesinin en büyük farkı; halkın sokakta 
darbecileri alt etmesidir. Bu, yaşandı ve 
bundan sonra Türkiye’nin kaderi ve istik-
bali tamamen değişmiş oldu. Bu olmasay-
dı, diğer darbelerdeki gibi olacaktı her şey. 
Diğer darbelerle karşılaştırılamayacak 
kadar çok fazla kan dökülecekti.

15 Temmuz demokrasi ve özgürlük bay-
ramımız kutlu olsun! Bu geceyi bayrama 
çeviren ve bunun için canlarını verenlere 
de selam olsun! O gece sokakta olan her-
kes, darbeye direnen herkes, bir arada ço-
cuklarımızın ve torunlarımızın hayatını 
sonsuza kadar değiştirdi. Onlara minnet-
tarım; minnettarız. 15 Temmuz gecesinde, 
namuslular, namussuzlardan daha cesur 
olduklarını kanıtladılar. Bu ülkenin insanı 
olmaktan gurur ve onur duyuyorum!

15 Temmuz, ‘Yeni Türkiye’nin ‘Eski 
Türkiye’yi alt ettiği gecedir; ama bu mü-
cadele bitmedi. Bitmez de... Aksine, ülke-
mizi Mısır, Ukrayna, Suriye ve Irak ka-
rışımı bir ülke haline getirmek isteyen 
güçlerin bundan böyle de var güçleriyle 
Türkiye üzerine abanmaya devam ede-
ceklerini unutmamalıyız. Kazanmanın 
tek bir formülü vardır: Cesur, kararlı, di-
rençli ve akıllı olmak!
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15 Temmuz 
Darbe Teşebbüsü ve 
Muhakemesi
Av. Yasin Şamlı

Avukat, hukukçu ve yazar Yasin Şamlı, FETÖ Darbe Davaları başta olmak üzere bugüne kadar siyasi hayatımıza yön veren pek 

çok önemli davada yer aldı. Özellikle 28 Şubat döneminde yapılan hukuksuzlukları yakinen takip etti. Makaleleri çeşitli dergilerde 

yayınlandı. Yakın dönemde yayınlanan “Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları” kitabının editörlüğünü yaptı.

I- 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü Öncesi

15 Temmuz darbe teşebbüsü tarihimiz açı-
sından dönüm noktası niteliğinde bir olay-
dır. Sömürgeci emperyalistler, Osmanlı 
devletinin yıkılması için verdikleri müca-
deleyi, Türkiye Cumhuriyeti üzerinde de 
sürdürmüşlerdir. T.C. bürokrasisini ve or-
dusunu halka karşı konuşlandırmak için 
büyük mücadele vermişler, devlet ile mil-
let arasında büyük bir uçurum meydana 
getirmişlerdir. Halka ve halkın seçtiği yö-
neticilere karşı her 10 yılda bir askeri darbe 
yapmayı başarmışlardır. 

Darbecilerin başarıya ulaştırdığı son aske-
ri darbe, Post Modern vasıflandırmasıyla, 
1997 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu darbe; 
1960 ve 1980 darbeleri gibi devlet ve devlet 
kurumları askerler tarafından işgal edile-
rek değil, başta yargı olmak üzere devletin 
organları ve kurumları asker tarafından 
baskı altına alınıp maşa olarak kullanıl-
mak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Bu dar-
be ile bütün manevi değerler; devleti temsil 
ettiğini söyleyen ve nihayet devlet gücünü 
kullanan darbeciler tarafından açıkça he-
def alınmıştır.
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2000’li yılların başında 28 Şubat Post 
Modern darbesine direnemeyen, destek 
veren bütün siyasi partiler millet tarafın-
dan iktidardan uzaklaştırılmış, daha sonra 
da siyaset sahnesinden silinmişlerdir. Ne 
var ki milletin büyük bir çoğunlukla seçti-
ği iktidar, milletin değerlerine sahip olduğu 
için sömürgeci emperyalistler ve yerli iş-
birlikçileri tarafından hedefe konulmuştur. 
Güçlü bir şekilde tek başına iktidar olan 
siyasi parti, kapatma davaları dahil çeşitli 
tuzaklara maruz kalmıştır.1

28 Şubat Post Modern darbesinden kalma 
alışkanlık ile iktidar, hukuk kılıfı altında 
yargı darbeleriyle yıkılmak istenmiştir. Zira 
ilk adım olarak, iktidar partisi hakkında, 
Anayasa Mahkemesi’nde; kendi yaptırdık-
ları haberleri muhtevi gazete kupürlerini 
delil göstererek kapatma davası açmışlar-
dır. Bu şekilde başlayan yargı darbe girişimi 
17-25 Aralık, MİT Tırları baskını girişimle-
riyle devam etmiştir. Bu süreçte millet mi-
litan demokrasi kavramıyla tanışmış, ad-
liye önünde bildiri okuyan militan savcılar 
görmüştür.

Darbecilerin ve arkalarındaki sömürgeci 
emperyalistlerin hesap edemedikleri iki 
unsur mevcuttur ki bunlar 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünü başarısız kılmaya yet-
miştir. Birinci unsur: Artık milletin inanç-
larına ve değerlerine canı pahasına sahip 
çıkacak, darbecilerin baskıları ile eğilip bü-
külmeyecek bir iktidar vardır. İkinci unsur: 
İnancına, dinine, değerlerine, seçtiği yöneti-
cilere canı pahasına sahip çıkacak bir mil-
let vardır. Daha önemlisi ise bu millet oyna-
nan oyunların artık farkındadır. Nitekim 15 
Temmuz gecesi; dilinde tekbirlerle bedenini 
savaş uçaklarına, bombalara, mermilere 

1 Sömürgeci emperyalistlerin asıl hedefi İslam ve İslami değerlerdir. Seçim meydanlarında İslami söylemleri kullanmasına rağmen 

Cumhurbaşkanlığı makamına oturduktan sonra “başörtülü okumak isteyenler Suudi Arabistan’a gitsin” diyerek İslami değerlere 

sırt çevirenlerin iktidarda kalmalarına müsaade etmişlerdir.

2 Avukatlık mesleği hak savunma mesleği olduğu için her iki tarafın avukatlarını da savunma makamının temsilcileri olarak 

değerlendiriyoruz. Zira müdahil vekilleri müdahillerin haklarını savunurken, sanık müdafileri de sanık haklarını savunmaktadırlar.

siper eden millet, maşa olarak kullanılan 
darbecileri ve arkalarındaki sömürgeci em-
peryalistleri mağlup etmiştir. Millet tarafın-
dan bastırılan ilk darbe olması nedeniyle 
tarihi açıdan bir dönüm noktasıdır.

II- Muhakemeye Konu Maddi Olay

15 Temmuz darbe davaları hukuk tarihi açı-
sından çok önemli davalardır. Her davada 
muhakemeye konu bir olay, muhakemenin 
tarafları, muhakeme makamı, iddia makamı 
ve savunma makamı bulunur.2 Muhakeme 
hukukunun amacı maddi gerçeğin hukuka 
uygun bir şekilde ortaya çıkarılması niha-
yetinde adaletin sağlanmasıdır.

15 Temmuz darbe girişimi davalarının mad-
di olayı ise 15 Temmuz darbe girişimi kap-
samda icra edilen suç fiilleri ve neticeleridir.

15 Temmuz 2016 gecesi saat 21 civarında 
askeri hareketliliğin olduğu haberleri alın-
maya başlandı. Sonra İstanbul’da Boğaziçi 
Köprüsü’nün askerler tarafından kapatıldığı 
haberleri verilmeye başlandı. Askerlerin te-
rör eylemlerine karşı önlem aldığı şeklinde 
ihtimali değerlendirmeler yapılsa da mille-
timiz çok kısa bir zaman içeresinde, yapılan 
eylemlerin bir darbe teşebbüsü olduğunu 
fark etti. İslami duyarlılığı yüksek bazı va-
tandaşlarımız; bu darbenin, izlenen bağım-
sızlık politikası, bu siyaseti uygulayan yö-
neticiler, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan  ve İslami kazanımların 
hedef alınarak yapıldığını anladı. Henüz hiç 
bir çağrı olmadan darbeye karşı durmak 
için meydanlara çıkmaya başladılar.

Darbecilerin, darbeyi başarmakta kararlı ol-
dukları, Türkiye geneline şamil planları ve 
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darbeye karşı çıkan halka ateş açmaların-
dan anlaşılıyordu.

Resmi rakamlara göre; 
• 22 ilde,
• 46 ilçede,
• 66 Tank,
• 154 Zırhlı Araç,
• 17 Nakliye Uçağı,
• 34 Muharip Uçak, (savaş uçağı)
• 36 Genel Maksat Helikopteri,
• 9 Taarruz Helikopteri,
• 28 Gemi,
• 5480 Hafif Silah,
• 6126 Personelin, (70’i Öğrenci)

Darbe teşebbüsüne katıldığı tespit edilmiştir.

Darbe teşebbüsünün icra hareketleri ile şe-
hirlerin meydanları, köprüleri, kamu bina-
ları özellikle Valilik ve Emniyet Müdürlüğü 
binaları işgal edildi. Darbecilerin İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü’nü, İstanbul Çevik 
Kuvvet Müdürlüğü’nü işgal etmeleri, 
Ankara’da ise Polis Özel Harekât binasını 
bombalamaları ne kadar kararlı olduklarını 
ve geri dönüşsüz bir yola girdiklerini göste-
riyordu. Zira Ankara Emniyet Müdürlüğü 
Özel Harekât Merkezi darbeciler tarafından 
savaş uçaklarıyla bombalandı. Bu hain ve 
acımasız saldırıda 47 özel harekat polisi bir 
anda şehit düştü.

Yine darbe teşebbüsünün icra hareketleri kap-
samında Genel Kurmay Başkanı ve kuvvet ko-
mutanları rehin alınmış, Cumhurbaşkanının 
öldürülmesi için tam teçhizatlı özel timler 
Cumhurbaşkanının peşine düşmüştür. 

Dış kaynaklı bu hain darbe teşebbüsü esna-
sında; darbecilerin savaş uçakları ile bomba 
atmaları, tank topuyla ateş açmaları, maki-
nalı ve yarı makinalı silahlarla ateş açmala-
rı sonucunda, 251 vatandaşımız şehit, 2190 

3 “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutunuz; kendiniz, anne babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa, Allah için şahitlik eden 

kimseler olunuz...” Nisa 135

vatandaşımız ise gazi olmuştur.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tank to-
puyla ateş edilmiştir. İnsanların vücutları 
parçalanmıştır. Bir şehit eşinin beyanına 
göre; şehit olan eşinin vücut parçaları kur-
ban eti toplanır gibi yerlerden toplanmıştır. 
Bu şekilde üzerine ateş edilen halk; kadın, 
çocuk, yaşlıların da olduğu hepsi elinde bay-
rak taşıyan, “Allah-u Ekber”, “Asker Kışlaya” 
diyen sivil insanlardan başkası değildir.

Milletin bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğü-
nü, devletin yönetimini, Ortadoğu’nun mev-
cut sınırlarını, İslam dünyasının istikbalini, 
İslam dinini ve darbeye karşı çıkan sivil 
halkın canını hedef alan bu eylemlerin hu-
kuken bir karşılığı olacaktır. Adaletin gereği 
budur. Bu milletin düşmanları da bilmelidir 
ki her şeye  rağmen adaleti sağlamak, adil 
olmak bizim görevimizdir.3

Muhakeme hukuku açısından önemle ifa-
de etmemiz gerekir ki darbecilerin bir çoğu, 
darbenin icra hareketlerini yaptıkları ma-
hallerde suç üstü yakalanmışlardır.

Davalar başladığında özellikle rütbeli sa-
nıklar, esas itibariyle bir savunma yapma-
mışlar, savunma için kendilerine verilen 
sürede yönetimi eleştirmişlerdir. Neden o 
gece halkı meydanlara davet etti? Neden 
halk ile askeri karşı karşıya getirdi diye 
Cumhurbaşkanını eleştirmişlerdir. Uzun 
uzun haklarının nasıl kısıtlandığını ve adil 
yargılama ilkesinin ihlal edildiğini iddia et-
mişlerdir. Biz bu savunma tarzının bir stra-
teji gereği kendilerine önerilen (veya emre-
dilen) tarz olduğunu düşünüyoruz. 
Zira;
• Rütbeli sanıkların; tamamına yakınının 

aynı tarz savunma yapmaları,
• 100’e yakın insanı öldüren sanıkları az-

mettirdikleri isnadıyla yargılanmasına 
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rağmen savunmalarında birkaç ay içinde 
ceza evinden çıkacaklarını ifade ederek 
örgüte ve örgüt üyelerine mesaj vermeleri,

• Dosya içinde delil olarak yer alan; video 
kayıtlarını, whatsapp yazışmalarını, HTS 
kayıtlarını akla ve mantığa aykırı bir şe-
kilde inkar etmeleri,

Savunmaların dosyaya ve delillere dayalı 
savunma olmayıp, örgütün önerdiği, daha 
çok kendilerine yardım edeceğini düşün-
dükleri uluslararası yargı kurumlarına ha-
zırlık mahiyetinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Günümüzde kıta Avrupası hukukundan 
esinle; muhakeme aşamasında daha çok 
sanık haklarına uyulup uyulmadığı tartı-
şılmakta, yalnızca sanık hakları gündeme 
getirilmektedir. Adalet sanıklar için isten-
mektedir. Maktul, (şehit) mağdur, müşte-
ki hakları ise hiç dile getirilmemektedir. 
Halbuki hukukta denge çok önemlidir. 
Bunun içindir ki adaletin simgesi terazidir. 
Nitekim nihai amaç muhakeme sonunda 
adaletin sağlanmasıdır.

Gerçekten adalet tarih boyunca bütün 
insanlığın peşinden koştuğu bir idealdir. 
Kendisine aykırı davranan mahkemenin, 
hatta devletin meşruiyetini ortadan kaldı-
rır. Müşteki müdahil vekilleri olarak bizler 
15 Temmuz darbe teşebbüsü davalarında 
hep bu bilinçle görev yaptık.

Adaletin sağlanması bakımından bu dava-
larda sanık hakları önemlidir. Ancak bilin-
melidir ki bu darbe teşebbüsü ile ihlal edilen;
• 251 şehidin hayat hakları,
• 2190 gazinin vücut bütünlüğü hakları,
• Şehit yetimlerinin hakları,
• Şahit yakınlarının hakları,
• Darbe teşebbüsüne maruz kalan milletin 

hakları,
• Darbe teşebbüsüne maruz kalan ülkemi-

zin hakları

4 Bkz. İstanbul 14. Ağır Ceza 2017/2 Esas ve İstanbul 13 Ağır Ceza 2015/371 Esas sayılı dosyalarının duruşma tutanakları.

da çok önemlidir. Bu haklar savunulmadan 
adaletin sağlanması mümkün değildir. Bir 
tek örnek vermek gerekirse: Kamuoyunda 
İstanbul Darbe Ana Davası olarak bilinen, 
İstanbul’da darbeyi planlayıp icra ettikle-
ri iddiasıyla rütbeli sanıkların yargılandı-
ğı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 
2017/24 E. Sayılı davasında yaşı en küçük 
müdahil Hatice Hifa Yılmaz, kendisi henüz 
9 aylık iken, 25 yaşındaki babasını İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi önünde darbecile-
rin açtığı ateş sonucu şehit vermiştir. 9 ay-
lık iken yetim kalan Hatice Hifa Yılmaz’ın 
hakları gündeme getirilmeden, göz önünde 
bulundurulmadan, tartışılmadan adaletin 
sağlanması mümkün müdür? Şehitlerin, ga-
zilerin, şehit yakınlarının, milletin ve yaşa-
dığımız ülkenin hukukunu savunmak, gele-
cek nesillere karşı borcumuzdur. Mültecilere 
ve mazlumlara kucak açan ve üç milyonu 
aşkın mülteci ve mazlumu barındıran bu 
milletin hakkını savunmak mültecilere ve 
mazlumlara karşı da borcumuzdur.

Görev yaptığım darbe davalarında sanık-
lara yeterince/istedikleri kadar savunma 
hakkı verildiğine şahit oldum. Bazı dava-
larda sanıklar savunmalarını Powerpoint 
sunumu eşliğinde yaptılar. Bunun için ge-
rekli bütün teknik imkanlar hem kalmak-
ta oldukları cezaevlerinde hem duruşma 
salonlarında kendilerine sağlandı. Sabah 
başlayıp akşam biten, yani tam bir gün sü-
ren sanık savunmalarına şahit oldum. Bazı 
dosyalarda bir tek sanığın 20 günü aşkın 
süreyle savunma yaptıkları duruşma tuta-
naklarıyla sabittir.4

III- Sanıkların Temel Savunma 
Argümanları ve Gerçekler

1. KOKTOD
Özellikle rütbeli sanıkların savunmalarının 
ana unsurunu KOKTOD oluşturmaktadır. 
KOKTOD’un açılımı Kolluk Kuvvetlerini 
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Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi’dir.

Sanıklar o gece Terör olayları nedeniyle 
Kolluk Kuvvetlerini yani polisi desteklemek 
için sokağa çıktıklarını iddia ederek kendi-
lerini savunmuşlardır. 

Sanık müdafileri de KOKTOD savunmala-
rında; İl İdaresi Kanunu’nun j bendinde 23 
Haziran 2016 tarihinde yapılan değişikli-
ğin 14 Temmuz 2016 tarihli resmî gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile askere 
resen kullanabilecekleri yetki ve inisiya-
tif verildiğini, bu değişikliğin darbeden bir 
gün önce yürürlüğe girmesini manidar 
bularak sözü kontrollü darbeye getirmeye 
çalışmışlardır.

Mahkemelere sunduğumuz Esas Hakkında 
Beyanlarda bu konuyu çok detaylı bir şe-
kilde inceledik. Burada kısaca şunu belirt-
mek isterim: sanıkların kendilerini savun-
dukları KOKTOD yani Kolluk Kuvvetlerini 
Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi’ne 
ait mevzuatın ana fikrini iki ana başlıkta 
toplamamız mümkündür.

Birincisi; adından da anlaşılacağı gibi 
KOKTOD mevzuatı gereği askerlere verilen 
görev; polisi desteklemek, polise yardımcı 
olmaktır.

İkincisi; askerin polise yardımını gerektiren 
bir durum var ise yardımı sivil otorite talep 
edip ve yönetecektir. Bakanlar Kurulu veya 
bir ilin valisi bu talepte bulunacaktır. Kanun 
KOKTOD’da bütün yetki ve görevi sivil oto-
riteye, Bakanlar Kurulu ya da valilere ver-
mektedir. Sanıkların bu gerekçeye müstenit 
savunmaları bir taraftan maddi gerçeklerle 
bir taraftan dosyadaki birçok delil ile bir ta-
raftan da akıl ve mantık ile çelişmektedir.

Bu noktada beş hususu zikretmekte fayda 
vardır:

Birincisi: KOKTOD gereği kışlasından 

çıktığını iddia eden darbecilerin ilk işi, em-
rine girmesi gereken, valiliği işgal etmek 
olmuştur. Nitekim İstanbul Valiliği işgal 
edilmiştir.

İkincisi: KOKTOD kapsamında birliğinden 
çıkıp polise yardıma gittiğini iddia eden dar-
becilerin ilk icraatları:

1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün işgal 
girişimi,

2. İstanbul Çevik Kuvvet Polis Merkezi’ni 
işgal girişimi

3. Ankara’da Polis Özel Harekât Merkezi’ni 
bombalamak olmuştur.

Üçüncüsü: KOKTOD kapsamında birli-
ğinden çıktığını iddia eden askerler olay 
yerine gelip polislere yardım etmeleri 
gerekir. 15 Temmuz darbecilerinin ilk 
icraatlarından biri de geçtikleri yollar-
daki ve gittikleri yerlerdeki resmi polis 
memurlarının silahlarını, silah zoruyla 
almak ve resmi araçlarını gasp etmek 
olmuştur. Nitekim 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nü işgal için yola çıkmış olan 
sanıklar daha köprüye varmadan yolda 
rastladıkları polislerin silahlarını zorla 
almış ve polisleri öldürmekle tehdit et-
mişlerdir. Havalimanına giden sanıklar 
da havalimanındaki polisleri tehdit ede-
rek silahlarını almışlardır.

Dördüncüsü ve en önemlisi ise güvenlik 
görevlisi ister polis olsun ister asker olsun 
halkın güvenliğini sağlamakla görevli-
dir. Darbeciler ise güvenliğini sağlamak-
la görevli oldukları bayrak taşıyan halka 
ve bizatihi bayrağa ateş etmişlerdir. Halkı 
terörden koruma iddiasında bulunan dar-
beciler halkın üzerine tank sürmüş, bazı 
vatandaşlarımızı bu şekilde ezerek şehit 
etmişlerdir.

Son olarak KOKTOD kapsamında sivil 
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otoritenin emrine girmesi gereken darbeci-
ler, en üst sivil otorite olan Cumhurbaşkanını 
öldürmek için tam teçhizatlı özel timler 
göndermişlerdir.

2. İnkâr
Darbe teşebbüsü sanıklarının, savunma-
larda ikinci önemli unsur ise inkardır. Her 
şeyin inkârı. Ama her şeyin…

Örnek verecek olursak; bir davada mah-
keme başkanı bazı kişilerin adını sayarak 
sanığa onları tanıyıp tanımadığını soru-
yordu. Sayılan isimlerin arasında sanığın 
eşi de vardı. Sanık sayılan isimlerden hiç 
kimseyi tanımadığını söyledi. Mahkeme 
başkanı sanığın eşinin ismini söyleyerek 
“bu senin eşin onu da mı tanımıyorsun” di-
ye sorunca “onu tanıyorum” dedi. Bu sanı-
ğın rütbesi kurmay albay, bir rütbe sonrası 
general olacaktı.

Kendilerinin bulunduğu video görüntüleri, 
HTS kayıtları, WhatsApp yazışmaları ve sa-
ir delillerin hepsi sanıklar tarafından inkâr 
edilmiştir. Bu inkarın sebebi üzerine düşün-
düğümüzde mantıksız bir yaklaşım olduğu, 
mantıksız inkarın bir savunma stratejisi ola-
mayacağını hepimiz anlarız. Buna rağmen 
neden böyle bir inkar yoluna gidilmiştir? 
Tahminimce bu sorusunun cevabı; örgüt 
böyle istemiştir. Hiçbir şekilde sanıkların çö-
zülmelerini istememiştir. Zira örgüt için de-
şifre olmayan militanları çok önemlidir.

3. Savunma Yapma Yerine 
Yönetim Eleştirisi
Özellikle rütbeli sanıklar esas itibariyle 
bir savunma yapmamışlardır. Kendilerine 
verilen savunma süresinde yönetimi eleş-
tirmişlerdir. Neden o gece halkı meydan-
lara davet etti? Neden halk ile askeri kar-
şı karşıya getirdi diye Cumhurbaşkanını 
eleştirmişlerdir.

Bu eleştiri üç hususu göstermektedir.

Birincisi: Darbeciler liderin (Cumhur-
başkanının) milleti meydanlara davet edip, 
darbecilerin karşısına çıkaracağını tahmin 
etmemişlerdir.

İkincisi: Milletin, çıkıp kendileriyle mü-
cadele edecek cesaretinin olmadığını 
düşünmüşlerdir. Örneğin 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’nde Safiye Bayat’ın 
göğsünde silah patlatılmasına rağmen 
“sizden korkmuyorum” demesi, asla 
tahmin edemedikleri örnek bir tavır 
olmuştur.

Üçüncüsü: Aslında bu örgütsel savunma-
nın satır aralarında “neden bizi başarısız 
kıldınız” isyanı vardır.

IV- Sanıkların Savunmalarını 
Çürüten Bazı Deliller

1. Video Kayıtları
Sanıkların darbenin icra hareketlerini 
yaptığını gösteren bir çok video kayıt-
ları bulunmaktadır. Bazı video kayıtları 
da darbeciler tarafından imha edilmiştir. 
Bazı kameralar ise darbe teşebbüsü baş-
lamadan kapatılmış olduğundan kayıt 
yapılamamıştır.

2. HTS Kayıtları
Bu kayıtlar 15 Temmuz gecesi bir taraftan 
hangi sanığın hangi sanıkla kaç defa gö-
rüştüğünü ortaya koyarken bir taraftan 
da hangi sanığın hangi saatte nerede bu-
lunduğunu ortaya koyan delillerdir. Ayrıca 
HTS kayıtları; 15 Temmuz darbe teşebbü-
sünün hazırlık toplantılarının kimler tara-
fından yapıldığına, bu toplantılara kimler 
katıldığına ve toplantıların nerede yapıldı-
ğına dair de önemli bir delil niteliğindedir.

3. Teşhisler
Teşhis ceza muhakemesi hukukunda çok 
önemli bir delildir. Teşhis bir sanığın hangi 
suç fiilini işlediğine dair bir başka kişinin 
görgüsünü ve o suç fiilini işleyen sanığı 
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tanımasını (belirtmesini) ifade eden huku-
ki bir muameledir. 15 Temmuz darbe teşeb-
büsü davalarında da teşhisler çok önemli 
bir yer tutmaktadır. Bu davalarda teşhisleri 
üç gruba ayırmamız mümkündür. Bunlar: 
sanıkların yaptıkları teşhisler, müşteki ve-
ya müdahillerin yaptığı teşhisler, tanıkla-
rın yaptığı teşhislerdir.

Sanıkların yaptığı teşhisler: Sayı itibariy-
le az da olsa bazı sanıklar diğer sanıkların 
yaptıkları fiilleri ifade ederek onları teşhis 
etmişlerdir. Mesela 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nde hangi sanıkların halkın üze-
rine ateş açtığını, hangi sanıkların bizzat 
bayrağı hedef alarak ateş ettiğini net ola-
rak gördüklerini söyleyerek teşhislerde 
bulunmuşlardır.

4. Svap İncelemeleri
Bu delil; silah ile ateş eden sanıkların elle-
rinden ve elbiselerinden elde edilen barut 
artıklarıdır. Hangi sanığın ateş ettiğinin be-
lirlenmesi açısından çok önemli bir delildir. 
Ancak 15 Temmuz gecesinin vahameti göz 
önüne alındığında bu incelemenin bütün 
sanıklar için ve zamanında yapılamaya-
cağı bir gerçektir. Zira bütün asker ve po-
lisler açısından; darbe sonrası görev yapan 
hangi polis ve askerin darbeci, hangisinin 
vatan ve millet savunucusu olduğunu he-
men anlamak zordur. Ayrıca darbeye katı-
lan askerlerin tanklarında veya araçların-
da bulundurdukları temizlik maddeleri ve 
su ile ellerinde veya elbiselerinde bulunan 
barut artıklarını gidermelerinin önünde 
hiç bir engel yoktur.

5. Sanık İfadeleri
Sanıkların ifadeleri de ceza muhakemesi 
hukukunda önemli bir delildir. Sanığın ifa-
desi kendisi açısından bir ikrar niteliğinde 
olmasa, ikrar tek başına delil olmasa da 
diğer sanıkların fiillerinin ortaya çıkar-
tılması veya ifadeler arasındaki çelişki-
ler değerlendirilerek gerçeğe ulaşılması 
mümkündür.

6. Askeri Mevzuat
Darbe suçları ile ilgili olarak, asker kişiler 
açısından istisnai bir durum vardır. Buna 
göre bu tür suçları asker kişilerin önleme 
görevleri vardır. Nitekim 211 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
24. ve 75. maddeleri, askeri hiyerarşide 
üst konumdaki kişiye, asker kişinin iş-
lemekte olduğu suçu önleme yükümlü-
lüğü yüklemektedir. Bu yükümlülüğün 
yerine getirilmemesinin müeyyidesi de 
1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun suç 
yapılmasına göz yumanlar başlığını taşı-
yan 139. Maddesi ile hükme bağlanmıştır. 
139. Madde “Bir askeri karakolun veya bir 
müfrezenin veya hususi bir vazife ile mü-
kellef olan bir kısım askerin kumandanı 
iken veyahut subaylarından veya nöbetçi 
iken mâni olabileceği ve vazifeten men’e 
mecbur bulunduğu bir suçun yapılmasına 
göz yumarsa fiili kendisi yapmış gibi ceza 
görür” hükmünü taşımaktadır. Madde met-
ninden anlaşılacağı üzere bu mükellefiyet; 
karakolun, müfrezenin veya bir kısım as-
kerin kumandanı, subayı ve nöbetçiler açı-
sından söz konusudur.

İl İdaresi kanununun j bendinde 23 Haziran 
2016 tarihinde yapılan değişikliği adım 
adım takip eden, 14 Temmuz 2016 tarih-
li resmî gazetede yayınlanarak yürürlü-
ğe girdiğini bilen sanıkların Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun ve Askeri 
Ceza Kanununun yıllarca yürürlükte olan 
maddelerini bilmemeleri düşünülemez. 
Kaldı ki kanunu bilmemek mazeret de 
değildir.

Zikrettiğimiz bu iki mevzuat hükmü rüt-
beli sanıkların bütün savunmalarını tek 
başına çürütecek niteliktedir.

7. WhatsApp Yazışmaları
Darbeyi planlayan ve icra edenler darbe 
gecesi kullanmak üzere WhatsApp grup-
ları kurmuşlardır. WhatsApp grupları ile 
darbecilerin; aralarında hızlı haberleşmeyi, 
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gereken yerlere takviye kuvvet talep et-
meyi ve göndermeyi, emir vermeyi ve al-
mayı amaçladıkları anlaşılmaktadır.

Darbeye ilişkin delil niteliği taşıyan bazı 
WhatsApp yazışmaları da o geceye mah-
sus olarak kurulmayıp, daha önceden ku-
rulmuş bazı WhatsApp gruplarında ya-
pılan yazışmalardır. Mesela GENÇ UZM. 
ÇVŞ. LAR isimli Whatsapp grubunda 15 
Temmuz gecesi yapılan yazışmalardan bir 
kısmı şu şekildedir:

Sanık M.E.: “Arkadaşlar kuleli askeri lisedeyim 
İstanbul’da bütün askerleriler5 alarm bekliyor 
iş çok karışık darbe olabilir diyorlar ...” (saat: 
19:09:19),

Sanık M.E.: “Abi burda herkez darbe bekliyor” 
(Saat: 19:17:56)

Sanık M.E.: “Saat 10 istnbul genelinde alarm 
verilcek biz burdayizhilmi astsubaylar;))” 
“Astsubayla” (Saat: 19:32:41),

Sanık M.E.: “Hemen bi kuyumcu 
kundaklariz;))”, “Yok abi ya kimse darbe 
yapamaz tayyibi kim indirebilir ...” (Saat: 
19:42:27),

Sanık E.K.: “bu gülsuyu sultangazi gibi 
mahallerde korku için tankları yürütsek yeter” 
(Saat: 19:49:34),

Sanık M.E.: “Alarm verildi arkadaşlar”, (Saat: 
20:44:11)

Sanık İ.K.: “Aynen biz devam ates etmeye”, 
Saat: 02:09:28

Davalarda en önemli delil niteliği taşı-
yan WhatsApp yazışmalarının bulun-
duğu grup, firari sanık Mehmet Murat 
Çelebioğlu’nun kurmuş olduğu “Yurtta 
Sulh” isimli WhatsApp grubudur. Bu delil 

5  Whatsap yazışmalarında yer alan yazım yanlışlıkları sanıkların kendi yazım yanlışlıklarıdır. Metne aynen alınmıştır.

darbe gecesi yakalanan rütbeli bir sanığın 
telefonunun ele geçirilerek incelenmesi ile 
elde edilmiştir.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2017/24 Esas sayılı dava dosyasında ve di-
ğer bazı dosyalarda bulunan “Yurtta Sulh” 
isimli WhatsApp grubundaki yazışmala-
rından birkaç çarpıcı ifade şu şekildedir. 
Örnek mahiyetinde seçtiğimiz bu mesaj-
ları hataları ile birlikte aynen aktarmamız 
gerekirse;

Firari sanık Mehmet Murat Çelebioğlu’nun 
telefonundan gönderilen bazı mesajlar; 

“E5 ve TEM’den İstanbul dışına çıkan trafik 
serbest bırakılacak, İstanbul içine giren trafik 
engellenecek ve geri çevrilecek”

“İstanbul emniyet mudur yardımcıları arandı, 
bilgilendirildi, büyük bölümü itaat ediyor”

“İstanbul İEM md boğaz köprüsüne geliyor, 
ivedi tutuklanması gerekiyor”

“1 or k. kuleliden alınacak helikopter oraya 
gelecek”

“Büyük harflerle yazılanlar Ankara’dan 
Muzaffer Düzenli alb.in yazdıklarıdır”

“Bayrampaşa’dan bir tane bile polis 
çıkmayacak”

“Komutanım halkı silahlandırdıkları bilisi 
geldi. Halk üstünüze gelirse tereddütsüz 
önce havaya sonra yere sonra üstlerine ateş 
edeceğiz”

Darbenin başarısız olacağı anlaşıldıktan 
sonra firari sanık Mehmet Murat Çelebioğlu 
mesajlarına şu şekilde devam etmiştir:

“Ankara’dan teyit ettim”
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“Teslim olun”

“Veya kaçın”

“Komutanım hayatta kalın Tercih sizin Biz 
karar vermedik henüz ama lokasyonumuzdan 
ayrıldık Grubu kapatıyorum, mesajları silin 
isterseniz”

Sanık M. K.’nın Telefonundan Gönderilen 
Bazı Mesajlar;

“AKOM’a müdahale edildi. Enterne ediliyor. 
Personel emrimize uyuyor. Birazdan kontrol 
altına alınacak”

“AKOM kontrol altına alındı. Çok acil 
havacıların teknik Ekibini istiyorlar Görüntü 
izlemeyi kesmek için Kendileri yapamıyor 
Uğraşıyorlar”

“Belediyeden yüksek seviyedeki Mehmet Tunç 
Bey itaat ediyor. IBB’yi halledeceğim diyor. 
Bana zarar vermesinler diyor.”

“Arıcılar camisini susturuyoruz”

“Arıcılar camisi susturuldu”

Sanık M. Y.’nin Telefonundan Gönderilen 
Bazı Mesajlar;

“Ankara’ dan gelen talimat: ATEŞ EDİLECEK”

Sanık M. D.’nin Telefonundan Gönderilen 
Bazı Mesajlar;

“1 ordu k.nı alın”

“Atatürk havaalanında zırhlı araç var mı? 
Yoksa ivedi gönderelim.”

“Bayrampaşa’dan kesinlikle Polis Çıkmayacak 
AKP teşkilatlarını durdurun ne gerekiyorsa”

“İstanbul moda deniz kulübüne müdahale 
lazım Generaller var derdest edilecek”

“Arkadaşlar Moda deniz kulübünde Hava 
Kuvvetleri K. Abidin UNAL var. Buraya 
müdahale lazım”

“BİRLİKLER AYNI ŞEKILDE EN SERT ŞEKILDE 
MUDAHALE EDECEK.”

“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.”

“Emri iletiyorum: ATEŞLE TOPLANANLARA 
KARŞILIK VERILECEK. ATES AÇILAN 
TOPLULUKLAR DAGILIYOR.”

“ARKADAŞLAR TEREDDÜT EDİLEMEDEN 
MÜDAHALE EDİLECEK”

“TEKRAR EMRİ İLETİYORUM. TOPLANAN 
KALABALIKLAR ATEŞLE DAGITILACAK.”

“ATEŞLE KARŞILIK VERİLEN KALABALIKLAR 
DAGILIYOR. ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN.”

Sanık S. C.’nin Telefonundan Gönderilen 
Bazı Mesajlar;

“AK parti il teşkilatına acil takviye ihtiyacı var. 
Helikopter olabilir halk gittikçe çoğalıyor.”

“AKP il teşkilatı önünde halk yoğunluğu var. 
Ateş açılıyor. ZPT veya tank ihtiyacı var”

Sanık Ş. Ç.’nin Telefonundan Gönderilen 
Bazı Mesajlar;

“Sabiha Gökçen sivil trafikten dolayı 
nizamiyeye giremiyoruz ayrıca PÖH 
çatışacağız diyormuş jandarmaya sivil trafiği 
hemen açıp çatışacağız”

Yazışmalarda görüldüğü üzere darbeci-
ler direnen halka ve polise en sert şekil-
de karşılık vermeyi, ateş etmeyi defaatle 
emretmektedirler. Sürekli tank, ZPT ve 
helikopter desteği istemektedirler. Nitekim 
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ağır silah taşıyan araçlarla onlarca va-
tandaşımız şehit edilmiş, yüzlercesi gazi 
olmuştur. Sanık M. K. ise zikrettiğim me-
sajı ile selalardan duyduğu rahatsızlığı ve 
camiyi susturmasını bir zafer edasıyla ile 
paylaşmıştır.

8. Darbe Teşebbüsünün 
Mahiyeti ve Sonuçları
Sanıkların savunmalarının ana unsurları-
nın; polise yardım etmek amacıyla kışla-
dan çıktıkları (KOKTOD), darbeden haberle-
rinin olmadığı, verilen emirleri icra ettikleri, 
emre karşı gelmelerinin mümkün olmadığı 
şeklinde olduğunu ifade etmiş idik.

Türkiye genelinde 22 ilde, 46 ilçede, 66 
Tank, 154 Zırhlı Araç, 17 Nakliye Uçağı, 
34 Muharip Uçak, 36 Genel Maksat 
Helikopteri, 9 Taarruz Helikopteri, 28 Gemi, 
5480 Hafif Silah, 6126 Personel ile icra edi-
len bir hareketin terör eylemleri nedeniyle 
polise yardım mahiyetinde olmadığı ger-
çeği KOKTOD savunmasını çürütmektedir. 
Zira toplumsal olay ve terör eylemi, 22 il 46 
ilçe olmak üzere 68 şehir merkezinde aynı 
anda olmaz. 68 şehrin hava meydanları, 
kamu binaları, köprüleri, emniyet müdür-
lükleri, valilikleri işgal ediliyor ise orada 
askerin polise desteği olan KOKTOD’dan 
bahsedilemez ancak darbeden bahsedilir.

Bazı sanıkların darbe teşebbüsünden ha-
berlerinin olmadığı yönündeki savunma-
sı halka ateş edildiğini görünceye kadar 
reddedilemeyebilir. Ancak sivil halka ateş 
edildiğini, şehitler olduğunu, valilik, em-
niyet müdürlüğü, belediye başkanlığı gibi 
kamu kurumlarının işgal edildiğini, halkın 
üzerine tanklar sürülerek ezildiğini, halka 
ve bayrağa ateş edildiğini gören hiç bir sa-
nığın bu gördüklerinden sonra benim dar-
beden haberim yoktu savunması muteber 
olamaz.

15 Temmuz gecesi millete, ülkeye, devlete, 
ümmetin bir araya gelme amacına yapılan 

bu saldırıyı milletimiz engellemiş ve püs-
kürtmüştür. Bu onurlu direniş esnasında 
251 kahramanımız şehit, 2190 kahramanı-
mız gazi olmuştur. Ancak kahraman sayı-
mız bununla sınırlı değildir. Nice kahraman-
lar o gece meydanlarda idi. Nüfusumuzun 
kahir ekseriyetinin bu darbenin karşısında 
olduğu bir gerçektir. Ayrıca Moro’dan Saray 
Bosna’ya kadar milyonlarca Müslümanın 
bizlere dua ettiğini biliyoruz.

V- Er, Öğrenci, Rütbeli- 
Rütbesiz Ayrımı

Sanıkların savunmalarında kullandıkları 
bir başka argüman ise askerlik mesleğin-
de mutlak itaatin şart olduğu, emre karşı 
gelmelerinin mümkün olmadığıdır. Sık sık 
“emir demiri keser” özdeyişi ile kendilerini 
savunmuşlardır. Ancak kendilerine kimin 
ne emir verdiği sorulduğunda bunu ifade 
etmekten birçok sanık dikkatle ve ısrarla 
kaçınmışlardır.

“Emre mutlak itaat” savunmasıyla darbe 
teşebbüsünün bütün sorumluluğu Genel 
Kurmayda bulunan birkaç kişiye, hatta 
darbeciler tarafından rehin alınmış olan 
Genel Kurmay Başkanına yıkılmak isten-
miştir. Halbuki hukukta istisnaları bu-
lunmakla birlikte herkes kendi fiilinden 
sorumludur. Polis Özel Harekât binasına 
bomba atarak bir anda 47 özel harekat 
mensubunu şehit eden, tank topuyla ateş 
ederek insanları şehit eden, helikopterden 
ve tank üzerinden makinalı tüfeklerle hal-
kı tarayarak şehit eden, tankı halkın ve 
araçların üzerine sürerek onları şehit eden 
faillerin “bana emir verildiği için bunları 
yaptım, emre karşı gelmem mümkün de-
ğildi” savunmalarının hukuken muteber 
savunmalar olmadığını anlamak için hu-
kukçu olmaya gerek yoktur. Normal bir ak-
la ve azıcık vicdana sahip olmak yeterlidir.

Darbecilerin yalan söyleyerek kandıra-
rak baskı ile darbe teşebbüsünde görev 
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yaptırdığı masum erler vardır. Bunlar 
muhakeme aşamasında tespit edilip hak-
larında beraat kararları verilmiştir ve 
verilmektedir.

Esas itibariyle sanıklar arasında rütbeli 
rütbesiz ayırımı hukuki bir ayrım değildir. 
Değişik bir ifade ile bu ayırım önemlidir, an-
cak hukukçu açısından belirleyici bir ayrım 
değildir. Bu hususta ne söylediğimi daha 
iyi anlatabilmek için iki örnek vermek isti-
yorum. Bir dava dosyasına delil olarak su-
nulmuş 45 saniyelik bir video var. Videoda 
sanık bir er köprüye çıkarken “Sıkıyönetim 
var. Evinize gidin çıkmayın. Sıkıyönetim 
oldu abi. Ordu devlete el koydu. Tayyip yok. 
Güneşli günler bizi bekliyor.” demektedir. 
Bu cümleleri söyleyen bir erdir. Bu beyanla-
rın çok şey anlattığı açıktır.

Buna karşılık 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’ne gitmekle görevlendirilmiş 
bir astsubay darbe olduğunu anlayınca 
hemen polise teslim olmayı düşünüyor. 
Yolun kenarında bir polis noktası görüyor-
lar. Orada duramıyorlar. İkinci polis nokta-
sını görünce hemen tankı polis noktasına 
çekip polislere; “bizi gözaltına alın” diye 
söylüyorlar. Polisler “biz sizi gözaltına ala-
mayız siz askersiniz” diye cevap veriyor. 
Buna rağmen kendilerini gözaltına aldır-
mak için ısrar ediyorlar. Polis; “o zaman ilçe 
emniyet müdürüne sorayım” diyor. Sonra 
polisler bu sanıkları gözaltına alıyorlar. Bu 
davranış rütbeli bir sanığın darbeye karşı 
olduğunu ve kendisini zorla gözaltına al-
dırdığını ortaya koymaktadır. Bu sanıklar 
muhakeme sonunda beraat etmiş ve halen 
görevlerine devam etmektedirler.

VI- Hain Darbe Teşebbüsünün 
Hedef Aldığı Değerler

6 Rütbeliler, askerlere gözünden vurularak öldürülen Kurtuluş Kaya isimli erin yerdeki cesedi göstererek “halka ateş edin öldürün 

siz onları öldürmezseniz onlar sizi öldürür” şeklinde emirler vermişlerdir. Duruşmada bazı erler Kurtuluş Kaya isimli askeri, 

rütbelilerden birinin vurmuş olabileceği şeklinde kanaat belirtmişlerdir.

1. Millet
Bu darbe ile milletimiz birbirine düşürülüp 
kırdırılmak istendi. Suriye gibi Irak gibi... 
Bunu iddianamelerde görüyoruz. Ancak 
bize bu konuda asıl ışık tutan bu darbenin 
icra şekli ve karakteristiğidir. 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’nde yaşanan bir vakıa şu 
şekildedir. Rütbeli sanıklar darbeye karşı 
duran kahraman halkımızın üstüne MG3 
makinalı tüfeklerle ateş açtı. Şehitler ve 
gaziler oldu. Sonra orada bulunan erle-
re ve askeri öğrencilere şunu söylediler. 
“Ateş edin! Öldürün! Siz onları öldürmez 
iseniz onlar sizi öldürecekler. Bakın ateş 
etmezseniz siz de şu asker gibi olursu-
nuz.”6 Bunu söyleyerek orada bir çatışma 
ortamı, kaos ortamı oluşturmak istediler. 
Eğer kaos ortamı olursa ellerinde ağır si-
lahlar olduğu için halkı öldürerek başarılı 
olacaklarını düşündüler. Çünkü milletten 
çaldıkları tanklarda tank topları yüklüydü. 
Nitekim tank topuyla köprüde polis TOMA 
aracını vurdular. Polisin görev yaptığı bi-
nayı vurdular, halkın üzerine ateş ettiler. 
Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Bütün 
bunlara rağmen milletimizi birbirine dü-
şüremediler. Halkımız çoğunlukla teslim 
olan askerleri Türk bayrağına sararak tes-
lim ve koruma altına aldı. 

2. Ülke
Bu darbe aynı zamanda ülkemizi bölme 
operasyonuydu. Çünkü Türkiye’de yapılan 
bütün darbeleri planlayan ve yöneten em-
peryalist devletler Ortadoğu’da sınırları de-
ğiştirmek istiyorlar. Yakın vadede Türkiye, 
Irak, Suriye ve İran topraklarını bölerek o böl-
gede bir yeni devlet kurmak istiyorlar. Bunu 
yaparak hem Türkiye ve İran’ın gücünü za-
yıflatıp sömürüye uygun hale getirecekler, 
hem de yeni kuracakları güçsüz devleti her 
türlü kullanıp sömüreceklerdir. 
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Bölgemizde kurmak istedikleri kukla 
devletin toprakları saydığımız bu dört ül-
kenin topraklarını ilgilendiriyor. Yıllarca 
çalışarak Irak’ı bölüp hazır hale getirdiler. 
Suriye’yi hazır hale getirme çabaları halen 
devam etmektedir. Türkiye hem bölgemiz-
de oynanan bu oyuna hem kendi üzerinde 
oynanan hain oyuna engel oldu. Eğer 15 
Temmuz darbe teşebbüsü başarılı olsaydı, 
Kuzey Irak’ta yaptırdıkları bağımsızlık re-
ferandumunun bir benzerini Türkiye’nin 
doğu ve güneydoğusunda yaptıracaklardı.

Ülkenin ne kadar önemli olduğunu bu ha-
in darbe teşebbüsü bir kez daha göstermiş-
tir. Ülkenin önemini günümüz Suriye’si 
üzerinden de görmemiz mümkündür. 
Emperyalistlerin kaos alanına çevirerek 
işgal ettikleri Suriye’de yüzbinlerce kar-
deşimiz çatışmalarda hayatını kaybetti. 
1,5 milyon kişi kalıcı şekilde engelli hale 
geldi. Bunların 86 bini uzuvlarını kaybetti. 
5 milyon 600 bin Suriyeli mülteci konu-
muna düştü. 6 milyon 100 bin kişi ise ülke 
içerisinde yerlerinden çıkarıldı. Ülke için-
de evlerinden olan Suriyelilerin oranı %53 
olarak ifade edilmektedir. Ülkenin işgali 
ülke halkını bu hale getirdi.

3. Devlet
Bölgemizde devlet geleneği olan 3 devlet 
vardır. Bunlar Türkiye, Mısır ve İran’dır. 
Mısır’da 2013 yılında darbe yapıp başardı-
lar. Mısır halkının özgür iradesi ile seçmiş 
olduğu devlet başkanı ve yöneticilerini 
hapishanelere koydular. Binlerce insanı iş-
kenceye tabi tuttular. Darbeciler bu darbe 
esnasında ve sonrasında yüzlerce insanı 
şehit ettiler. Modern dünya çifte standart 
ve iki yüzlülüğünü Mısır kanlı darbesin-
de de gösterdi. Darbeyi destekledi sivil 
katliamları ve işkenceyi görmezden geldi. 
Şimdi Mısır’ı istedikleri gibi yönetiyorlar.

Mısır darbesinin banileri Mısır’da darbe ya-
parken eş zamanlı olarak Türkiye’de de 17-
25 Aralık yargı darbesi ile iktidarı devirme 

teşebbüsünde bulundular.

İran’a ise uzun yıllardan beri ambargo uy-
guluyorlar ve fiili saldırının (savaşın) he-
definde tutuyorlar. Fırsatını bulduklarında 
fiilen de saldırıp işgal edeceklerdir.

Türkiye’de ise 17-25 Aralık yargı darbe te-
şebbüsü ve 15 Temmuz kanlı darbe teşeb-
büsü, lideri ile bütünleşen milletimiz tara-
fından püskürtülmüştür. Emperyalistler 
bu teşebbüslerinde başarılı olamadılar. 
Ancak bizim unutmamamız gereken hu-
sus şudur. Sömürgeci emperyalistler bu 
tür planlarından vazgeçmek şöyle dursun 
ara dahi vermezler. 

15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünden 
hemen sonra; bir çok ülkede, FETÖ’nün bir 
sivil toplum kuruluşu olduğu, silahlı örgüt 
olmadığı, darbeyi onların yapmadığı, bu 
darbenin kontrollü bir darbe olduğu, asıl 
darbenin 20 Temmuzda yapıldığı söylem-
leri darbecilere ciddi bir nefes aldırmış ve 
umutlandırmıştır. 

Güçlü bir Türkiye devleti kendinin sömü-
rülmesine müsaade etmeyeceği gibi böl-
genin sömürülmesine de müsaade etme-
yecektir. Onun için güçlü bir Türk devleti 
istemiyorlar.
• Yönetim olarak istikrarsız
• Ekonomik olarak zayıf
• Çevresiyle asla ilgilenecek gücü olmayan
• Devletiyle milleti devamlı çatışan
• Her on yılda bir millete ve değerlerine 

karşı darbe yapılan, zayıf ve güçsüz bir 
Türkiye devleti istiyorlar.

15 Temmuz saldırısıyla Türkiye de Irak, 
Suriye, Afganistan, Pakistan, Mısır, Filistin, 
Libya, Tunus, Yemen’e çevrilmek istendi. 
Çünkü sömürgeci emperyalistler bütün bu 
ülkelerdeki mazlum halkları ayağa kaldıra-
cak ülkenin Türkiye olduğunu biliyorlar.

4. Ümmet ve Mazlumlar
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Özellikle son yıllarda Türkiye dünyadaki 
bütün Müslümanların umudu haline gel-
miştir. Genel kanaat ümmeti toparlama 
işini Türkiye’nin yapacağı yönündedir. Bu 
şekilde Türkiye hem bölgesindeki hem 
de dünyadaki mazlumların sesi olmuş-
tur. Doğuda; Arakan ve Moro’ya ulaştığı 
gibi batıda Balkanlara ulaşıyor. Güneyde 
Afrika mazlumlarına... BM kürsüsünde 
“Dünya 5’ten Büyüktür” diyerek bütün 
mazlumların ve mağdurların sesi haline 
gelmiştir. Dünyanın vicdanı gibi hareket 
ediyor. Mültecilere vatandaşı gibi bakıyor. 

Bu duruş, çıkarı için binlerce insanı kat-
leden sömürgeci emperyalistleri kamu 
vicdanında mahkûm etmektedir. Kamu 
vicdanında mahkûm olmak mahkemede 
mahkum olmaktan daha ağırdır. Bunun 
için böyle bir Türkiye’ye izin vermek iste-
miyorlar. Mücadele devam ediyor ve devam 
edecektir. Zira bu mücadele hak ile batılın 
mücadelesidir.

VII- Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde 
Bastırılan İlk Darbe Teşebbüsü

15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskür-
tülmesi halkımız açısından istikbale yöne-
lik olarak büyük bir moral değerdir. Çünkü 
halkımız savaş uçaklarına, tanklara, tank 
toplarına, uçaksavar mermilerine karşı elle-
riyle ve bedenleriyle mücadele ederek dahi 
başarılı olabileceğini görmekle kalmadı, bu-
nu bütün dünyaya gösterdi. 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 
bir er ifadesinde diyor ki: “…bir kadın geldi. 
Binbaşı onu korkutmak için silahın nam-
lusunu havaya tutarak silahı kadının göğ-
süne dayadı ve patlattı. Kadın ben sizden 
korkmuyorum dedi…” Bu psikoloji direneni 
çok güçlü kılarken katili ve zorbayı güç-
süz hale getirir. Çünkü katilin yapabilece-
ği en fazla katletmektir. Eğer muhatapları 

7 Mâide Suresi 32. Ayet

ölümden korkmuyorsa katil muhatapla-
rından korkmaya başlar.

VIII- Bazı Sanıkların Dini 
Ve Milli Hassasiyetleri

Sanıklardan birinin ayakta su içmeyip otu-
rarak içtiği haberlere konu oldu. Dini hassa-
siyeti nedeniyle bunu yaptığı ifade edildi. 
Bu bir gösteri mi yoksa gerçek mi bilemiyo-
ruz. Şayet gerçek ise bu hassasiyet sahih 
İslam akidesine dayalı bir hassasiyet olma-
yıp menkıbelerden öğrenilmiş ve edinilmiş 
bir hassasiyet olması gerekir. Zira “…Kim bir 
nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki 
bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) 
öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş 
gibi olur…”7  emri ilahisine rağmen sivil hal-
kın üzerine ateş açan, onları gözünü kırp-
madan öldüren veya öldürme emri veren 
kimselerin suyu oturarak içmesi İslami bir 
hassasiyet göstergesi olamaz. 

İstanbul’da darbeyi planlayıp icra etmekten 
hüküm alan bir rütbeli sanık, selalar okun-
maya başlandığında “şu sela okuyan ima-
mın dilini kesin bana getirin” şeklinde emir 
vermiştir. Bir başka rütbeli sanık da; “şu 
sela veren imamın kafasını kesin bana ge-
tirin” diye emir vermiştir. Bu beyanlar bazı 
sanıkların ifadeleri olarak dosyalarda mev-
cuttur. Yukarıya alıntıladığımız WhatsApp 
yazışmalarının birinde de sanığın “Arıcılar 
Camii susturuldu” mesajını okuduk.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise bir 
rütbeli sanık kendisinden daha rütbeli bir 
sanıktan bayrağa ateş etmek için izin iste-
miştir. Daha sonra bayrağın tam ortasına 3 
el ateş etmiştir. Bu vakıa da bazı sanıkların 
ifadesi olarak dosyalarda mevcuttur.

Açık kaynaklarda; bu örgütün ABD’nin des-
teği ile 160 ülkede 767 okul kurduğu ve ör-
gütlendiği ifade edilmektedir. Yine bu terör 
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örgütünün liderinin, ABD’de 500 dönüm 
arazide devlet başkanı gibi ağırlandığı ifade 
edilmektedir. Organize ettiği hain darbe gi-
rişiminde 251 şehit 2190 gazi olmasına rağ-
men örgüt liderini ABD iade etmemektedir.

FETÖ, İslami Camia ile hiçbir zaman beraber 
olmamış, ittifak yapmamıştır. FETÖ hep güç-
le ittifak etmiştir ve halen böyle davranmak-
tadır. Ana söylemleri HOŞGÖRÜ olmasına 
rağmen, Müslümanlara karşı hiçbir zaman 
hoşgörülü olmamışladır. Türkiye’de İslami 
hassasiyeti olan yöneticilere “beceremediniz 
çekin gidin” derken, Papaya “ben sizin mis-
yonunuzun temsilcisiyim” demiştir.

İsrail askerlerince Mavi Marmara Gemisi 
vurulup 9 vatandaşımız şehit edildiğinde 
“İsrail otoritesinden izin alınmalıydı” diyerek 
İsrail otoritesini kutsarken kendi ülkesinin 

Cumhurbaşkanını öldürmek için helikop-
terle tam teçhizatlı timler göndermiştir. Yani 
İsrail otoritesine saygı duyulmasını, izin alın-
masını isterken kendi ülkesinin Müslüman 
otoritesinin canına kast etmiştir. Yine kendi 
ülkesinin yasama meclisini, güvenlik güçle-
rini savaş uçaklarıyla bombalatmıştır.

Sonuç itibariyle milleti, ülkeyi, ümme-
ti, bölgeyi, devleti hedef alan 15 Temmuz 
kanlı darbe teşebbüsü milletimizin can-
siperane mücadelesi ile bertaraf edilmiş-
tir. Milletimiz; savaş uçaklarına, savaş 
helikopterlerine, tanklara, makinalı tü-
feklere karşı vücudunu siper ederek hu-
kukunu korumuştur. Mahkemelerde şe-
hitlerin, şehit yetimlerinin, gazilerin ve 
milletin haklarını savunmak müdahil ve-
killeri olarak bizim görevimiz, gelecek ne-
sillere borcumuzdur.





www.ortakhafiza.com   •   ORTAK HAFIZA     |     63

Killing Ed | RÖPORTAJ | 

ADB’yi Bekleyen Tehlike 
FETÖ Okulları
Röportör: Mehmet Algan 
Çeviri: Alpaslan Oğuz 

ABD’li yönetmen ve Avukat Mark S. Hall ödüllü belgesellerin yanı sıra televizyon programları da yapmaktadır. Kendini riskli konularda 

çalışmayı seven bir yönetmen olarak tanıtan Hall, toplum yararını gözeten konularda belgeseller yapıyor. Texas’da yaşamaktadır. 

Ödüllü Killing Ed belgeseliyle FETÖ’nün Amerikan eğitim sistemindeki açıklardan faydalanarak kendisine nasıl maddi imkânlar 

ürettiğini anlatmıştır.

Neden Amerikan eğitim sitemindeki söz-
leşmeli okullara dair bir belgesel film 
yapma ihtiyacını hissettiniz?

Hall: Bu okulların sayısının benim yaşa-
dığım çevrede giderek artığını fark ettim. 
Austin, Texas’da yaşıyorum ve burada 
bütün çocuklar için kaliteli ve ücretsiz 
kamu okulları mevcut. 2005 yılında söz-
leşmeli okulların reklamlarını gördüğüm-
de çok şaşırmıştım, çünkü halktan alınan 
vergilerle finanse edilen bu okullar için 
çok yaygın olmayan bir uygulamaydı bu. 
FETÖ ve onun Amerika’daki sözleşmeli 
okul faaliyetlerini öğrendiğimde, bu söz-
leşmeli okulların vergi 
paralarını çalmak için 
kullanılan yozlaşmış 
bir sistem olduğunu 
düşündüm. Özellikle de 
bu örgütün benim böl-
ge belediyemdeki yol-
suzluklarını gördükten 
sonra bu düşüncem 
güçlendi. Yakın bir ta-
rihte Housten Chronicle 
gazetesinde FETÖ’ye bağlı ve Texas’da 
55 farklı lokasyonda faaliyette olan 
Harmony sözleşmeli okullarının tam say-
fa verdiği reklamlar dikkat çekiciydi. Bu 

tarz reklamlar Gülen okulları tarafından 
yaygın bir şekilde kullanılıyor çünkü bu 
örgüt kendilerinin gerçek yüzlerini bilme-
yen ailelerin dikkatini çekmek zorunda.

Belgesel çekiminizden önce FETÖ’ye dair 
neler biliyordunuz? Çalışmalarınız ne-
ticesinde bu gruba dair ne gibi bilgilere 
ulaştınız?

Hall: FETÖ’nün faaliyetlerine 2006 yılın-
dan itibaren Austin, Texas’da yönetim ku-
rulu üyesi olduğum kâr amacı gütmeyen 
bir organizasyon vesilesi ile birinci elden 
şahit oldum. Belediye başkanımızı ve ön-

de gelen 9 etkili kişiyi 
Türkiye’ye “ücretsiz” 
bir geziye gönderdiler. 
Gezi dönüşünde beledi-
ye başkanı bizden (kâr 
amacı gütmeyen or-
ganizasyonumuzdan) 
Türkiye’deki şehirlerle 
kardeş şehir ilan etmek 
için çalışmalar yapma-
mızı istedi. Kardeş şehir 

projesi teklifimizi hazırlarken Houston’da 
(Austin’den yaklaşık 3 saat uzaklıkta) fa-
aliyet gösteren ve daha az bilinen “Dinler 
Arası Diyalog Enstitüsü’nün” sürece dahil 

FETÖ ve onun Amerika’daki 
sözleşmeli okul 

faaliyetlerini öğrendiğimde, 
bu sözleşmeli okulların 

vergi paralarını çalmak için 
kullanılan yozlaşmış bir 

sistem olduğunu düşündüm.
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olduğunu öğrendik. Etkili politikacıları ve 
vatandaşları bu “ücretsiz” gezilere gönde-
recek kadar çok paraları olduğu belliydi. 
8-9 ay kadar bir süre boyunca Türkiye’den 
kardeş belediyeler başvurularının incele-
mesi esnasında (birçok Türk gazeteci, ABD 
Dış İşleri Bakanlığı yetkilileri ve yerel Türk-
Amerikan toplumu üyeleri ile görüştük), 
bu enstitünün FETÖ tarafından kontrol 
edildiğini öğrendik. Organizasyonumuzun 
yönetmeliği dini veya siyasi grupların 
projeleri onaylamaya müsaade etmediği 
için kardeş şehir projelerine ret oyu ver-
dik. Belediye başkanımız bizim bulgu-
larımızı göz ardı etti ve neredeyse gizli 
olarak yapılan belediye meclisi oylama-
sında Gülencilerin bu projesi onaylandı. 
Sonradan öğrendim ki FETÖ, diğer şehirler-
de de kardeş şehir projelerini politikacıları 
etkilemek ve onlarla yakın ilişkiler kur-
mak için kullanıyormuş (Houston ve Baton 
Rouge şehirleri diğer örnekler). FETÖ’nün 
yıpratıcı ve yozlaşmış doğası bu süreçte 
gün yüzündeydi ve bu durum kâr amacı 
gütmeyen organizasyonumuzun yönetim 
kurulu üyeleri ve benim için korkutucuy-
du. Düzenlenen geziler, ödül törenleri ve 
bağışlar dolayısıyla bizim yerel siyasetçi-
lerimiz, Alp Aslandoğan, Yetkin Yıldırım ve 
hareketin diğer üst düzey üyeleri ile çok 
yakın ilişkiler içerisindeydiler. Yerel polis 
kuvvetlerimiz bile FETÖ’den ödüller alıyor 
ve yemek davetlerine katılıyorlardı.

FETÖ’ye bağlı olarak hareket eden sözleş-
meli okullar liyakatsiz öğretmenleri işe 
almakla suçlanıyor. Bunu nasıl başarı-
yorlar? Bunu engellemek için bir kontrol 
sistemi mevcut değil mi? Eğer böyle bir 
sistem var ise, bu sistemi aşmayı nasıl ba-
şarıyorlar? Bunun için kullandıkları tak-
tikler nelerdir?

Hall: Sözleşmeli okullar haricindeki gele-
neksel kamu okulları öğretmenlerinin ilgili 
alanlarda sertifikalarının olmasını şart ko-
şar. Bu sertifikaları almak uzun yıllar sürer 

ve bu öğretmenlerin Amerikan okulların-
da eğitim verebilmeleri için uzmanlıklarını 
gösterir. Sözleşmeli okullar açmak sure-
tiyle Amerikan kamu okullarının özelleşti-
rilmesini savunan politikacı ve iş adamları 
kamu okullarına dair kanun denetimini 
azaltmak ve daha zayıf hale getirmek için 
eyalet ve federal düzeyde lobi faaliyetlerin-
de bulundular. Bu lobicilerin bize söyledi-
ği şey ise inovasyon özgürlüğü için daha 
az kontrol gerekliliği oluyordu. Bu durum 
sözleşmeli okullarda öğretmenlik yapmak 
isteyenler için sertifika zorunluluğunun 
ortadan kalkmasına yol açtı (sözleşmeli 
okulların öğrenci başına aldıkları vergi pa-
raları daha çok denetlenen kamu okulları 
ile aynı olmasına rağmen).

KILLING ED isimli belgesel filmimde de 
görüldüğü üzere, FETÖ okullarında önce-
den görev yapmış olan bir öğretmenden 
hiçbir bilgisinin olmadığı bir alanda görev 
yapması istenmiş. Daha az denetlenen bu 
sistem, FETÖ’nün Türkiye’den kendi örgüt 
üyelerini ve düşük vasıflı Amerikan va-
tandaşlarını öğretmen olarak işe almak 
suretiyle Amerika’da bir hayli sözleşmeli 
okul açmalarını sağladı. Bu durum FETÖ 
okulları ile ilgili birçok sorundan sadece 
bir tanesi.

FETÖ sözleşmeli okulları, kendilerinin 
FETÖ ile herhangi bir bağı olmadığını iddia 
ediyor. Fakat, sizin çalışmalarınız ve diğer 
birçok çalışma bunun doğru olmadığını 
birçok kanıt ile ortaya koyuyor. Amerikan 
hükümetinin bu bağlantı konusundaki 
resmi duruşu nedir?

Hall: Amerikan hükümeti yaklaşık 173 
sözleşmeli okulun FETÖ tarafından kont-
rol edildiğini bilmesine rağmen, bu okul-
ların 26 eyalette farklı isimler altında 
(“Harmony”, “Magnolia”, “River City” ve 
“Kenilworth” gibi) bir ağ oluşturmak için 
FETÖ şemsiyesi altında faaliyet göster-
diğini kabul etmiyor. Federal hükümet, 
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bu okullarda, Fethullah Gülen tarafından 
imzalanmış bir belge olmadığı sürece bu 
okulların bağlantılı olmadığını düşünüyor. 

Belgesel filminizde FETÖ’nün Texas’da 
bir hayli etkili olduğu vurgulanıyor. FETÖ 
için Texas’ı özel yapan bir şey var mı?

Hall: Texas’da vergi paralarıyla finan-
se edilen 62 tane FETÖ sözleşmeli okul 
bulunmakta (55’i Harmony 7 tanesi SST 
ismiyle). Bu rakamlar son 6 yıl içinde, 
KILLIND ED belgeselini çekmeye baş-
ladığımdan beri, ikiye katlandı. Bence 
Texas’daki siyasi liderlik bu okulları yö-
neten en büyük grubun FETÖ olduğunu 
bilmesine rağmen sözleşmeli okul kavra-
mını ideolojik olarak desteklemekte. FETÖ 
okullarının teşhiri ve kapatılması, ki bu 
okullar sadece Texas’da yıllık 300 milyon 
dolar vergi parası alıyor, bu politikacıların 
yolsuzluklarını ve zayıflığını gün yüzüne 
çıkartacağı için utanç duyacaklar ve bel-
ki de pozisyonları kaybetmekle yüz yüze 
kalacaklar. Bu politikacılardan bazıları 
ve FETÖ’deki üst düzey bazı yöneticiler 
KILLING ED belgeselinde gösterilmiştir.

Sözleşmeli okulları ne için kullanıyorlar? 
Buna dair birkaç örnek verebilir misiniz?

Hall: FETÖ, Amerika’daki sözleşmeli okul-
ları farklı amaçlarla kullanmaktadır. Bu 
okullar Fethullah Gülen takipçilerinin 
Amerika’ya kolay vize alabilmeleri için bir 
çeşit merkez olarak kullanılmaktadır (kal-
dı ki bu öğretmenler gerekli yeterliliklere 
sahip değiller). Bu okullar her yıl 700 mil-
yon doların üzerinde vergi parası almak-
tadır. Bu okulların aldığı paralar “Raindrop 
Turkish” evleri gibi FETÖ’ye bağlı evlere 
gönderilmekte veya ulaşım, yemek gibi 
hizmet sağlayan Gülenci şirketlerin borç-
larının ödenmesinde kullanılmaktadır. Bu 
şirketlerden bir tanesi olan ve tanınmış 
iki FETÖ’cü tarafından yönetilen “Zenith 
Learning” para harcama yöntemleri 

sebebiyle bir vatandaş tarafından mahke-
meye verilmiştir. Zenith şirketini yöneten 
Gülenciler, 2016’da Türkiye’de gerçekleş-
tiren darbe girişiminin ardından normal 
bir şirket gibi görünebilmek için şirketteki 
Türk çalışanların tamamımın işten çıka-
rılmasını istediler. Fakat mahkeme süreci, 
yasalarca yasak olmasına rağmen, para-
nın nasıl kişisel lüks arabalara, tanıdıkla-
rının işe alınmasına ve pahalı telefonlar 
gibi ürünlere harcandığını net bir şekil-
de ortaya koymuştu. Amerika’daki FETÖ 
okulları kapatılmadığı sürece, Türkiye 
her zaman başka bir darbe girişimi tehdi-
di altında olacaktır; çünkü bu grup/örgüt 
vergi paralarından çok yüksek gelir elde 
etmektedir.

Sizce, FETÖ dünyanın çeşitli bölgelerinde 
ve özellikle Amerika’da neden okul açı-
yor? Okul açmalarındaki amaçları nedir?

Hall: Bence FETÖ’nün dünyanın fark-
lı noktalarında okul açmasının birden 
çok sebebi var: güç, para ve yeni üye ka-
zanma (sempatizan ve gerçek “hizmet” 
üyeleri). Öğrencilere mükemmel bir eği-
tim vermek için okul açmadıkları kesin. 
Amerika’da bu grubun açtığı okullar ba-
ğımsız kuruluşlarca yapılan araştırma-
larda en iyi ihtimalle ortalama okullar 
olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yerine 
bu okullar, Gülenciler için iyi bir hareket 
olduklarına, şehri veya ülkeyi geliştire-
ceklerini iddia etmelerine zemin oluyor. 
Amerika’da birçok siyasetçi buna inanı-
yor – hatta 2016 darbe girişiminden sonra 
bile. Geçenlerde Washington’da bulunan 
Georgetown Üniversitesi’nden bir pro-
fesörün FETÖ üyeleri ile Austin’de nasıl 
irtibata geçtiğine şahit oldum. Bu profe-
sör FETÖ üyelerinin siyaset dışı “ılımlı” 
Müslüman bir sosyal hareket ve çocuk-
lara ve topluma yardım eden cömert bir 
grup olarak lanse edilmesinden açık bir 
şekilde rahatsız olmuş. Bu, tabii ki bir 
yalan fakat etkili birçok Amerikalı bu 
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yalanı yemiş ve FETÖ propagandasına 
destek verir durumdalar. Bunun yanın-
da FETÖ’nün Amerika’da bu sözleşmeli 
okullar vasıtası ile “Altın Nesil” yetiştir-
meyi hedeflediğini de biliyoruz – bunu 
Gülenci “abileri” tarafından FETÖ’nün an-
latılması amacıyla yatılı kamplara alınan 
erkek çocuklardan duydum. Bu çocuklar 
“hizmetin” potansiyel yeni üyeleri olmak 
üzere yetiştiriliyor.

Amerikan toplumu Gülen’e ve onun 
Amerika’daki ve diğer ülkelerdeki hare-
ketine dair ne biliyor?

Hall: Amerikan toplumunun Amerika’daki 
veya Türkiye’deki ya da dünyanın farklı 
noktalarındaki FETÖ’nün faaliyetlerine 
dair bilgisinin çok kısıtlı olduğunu dü-
şünüyorum. Bunun bir nedeni gazete-
lerimiz ve televizyon programlarımızın 
bir önceki on yıla kıyasla çok daha zayıf 
bir pozisyonda olmaları. Bunun sebebini 
İnternetin yükselmesine bağlıyorum. Bir 
zamanlar çok güçlü yerel gazetelerimiz 
vardı – mesela Texas’da- ve yerel konular 
ile ilgili güçlü haberler ve raporlar yayın-
larlardı. Şimdi bu gazeteler sadece bir-
kaç gazeteci barındırıyor; bunun yerine 
ulusal gazetelerin yerel kopyalarına bel 
bağlamış durumdalar. Bence FETÖ, bu 
zayıflığın farkında ve günlük gazeteler-
de FETÖ lehine yazılar yayınlayabilecek 
büyük ve pahalı PR şirketleri ile anlaşı-
yorlar. Amerika’daki bilgi krizi FETÖ’nün 
büyümesi için bir fırsat yarattı.

Bunun yanında İslam hakkında yazan 
gazetecilere karşı olumsuz bir tepki ol-
duğu kanaatindeyim. Kimseyi rencide 
etmek istemedikleri için bu gazeteciler 
Gülen dahil -ki bu örgüt güç mücadele-
si veren bir örgüt olma kimliğini, “ılımlı 
Müslüman sosyal hareket” çehresi altın-
da gizliyor- Müslüman gruplar hakkın-
da yazmamayı tercih ediyorlar. Ulusal 
yayın yapan gazeteciler ile yazıları 

FETÖ okullarına karşı 
muhalefetin oluşmaya 

başladığı California, Alabama ve 
Massachusetts gibi eyaletlerde 

FETÖ üyeleri yeni okullar 
açmakta zorluk çekiyorlar. 

Umut ediyorum ki Amerikan 
basını bir gün bu okullara, 

Gülen’in “kâr amacı gütmeyen” 
organizasyonlarına ve 

şirketlerine dair bütün gerçekleri 
anlatır.
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yayınlandıktan sonra uzun mülakatlar 
yaptım ve bu kişiler FETÖ’nün sözleşme-
li okulları, NGO’ları veya şirketleri hak-
kında görüş bildirmeyi reddettiler. Bunun 
yerine, bu kişiler Erdoğan-Gülen gerilimi 
hakkında yazmayı tercih ediyorlar, bir-
çok Amerikalının pek de ilgilenmediği iki 
“yabancı” arasındaki savaş.

15 Temmuz 2016 yılında Türkiye’de ger-
çekleştirilen darbe girişimi Amerikan 
toplumunun FETÖ’ye bakış açısında bir 
değişikliğe sebep oldu mu?

Hall: Evet, bana göre Temmuz 2016’da 
Türkiye’de gerçekleşen korkunç olaylar 
burada birçok kişinin FETÖ’nün karan-
lık yüzü hakkında bazı şeyleri görmele-
rine sebep oldu. Amerikan ulusal med-
yasının (televizyon, gazete ve dergiler) 
FETÖ içerisindeki teröristlere dair doğru 
haberler yapmamasına karşın, insanlar 
alternatif medya kaynaklarını (İnternet, 
radyo) kullanarak FETÖ’nün kendileri-
ne söylenen şey olmadığını öğrendiler. 
Silahsız sivil Türk vatandaşların üzeri-
ne ateş edilmesi, askeri tanklarla üzer-
lerinden geçilmesi birçok Amerikalı için 
şok etkisi yarattı. Bunlar unutulabilecek 
görüntüler değil.

KILLING ED belgeseline ulusal medyada 
hiç yer verilmemesine rağmen (benim 
bir önceki filmimden çok farklı bir film 
bu), birçok Amerikan vatandaşı filmimi 
gördü ve burada gördüğü şeylerden bir 
hayli endişelendi. Okul sayısındaki artı-
şın biraz yavaşlamış olarak görüldüğü 
şu günlerde yeterli sayıda insan bu söz-
leşmeli okulların FETÖ ile olan ilişkisini 
idrak etmiş durumda. FETÖ okullarına 
karşı muhalefetin oluşmaya başladığı 
California, Alabama ve Massachusetts 
gibi eyaletlerde FETÖ üyeleri yeni okul-
lar açmakta zorluk çekiyorlar. Umut edi-
yorum ki Amerikan basını bir gün bu 
okullara, Gülen’in “kâr amacı gütmeyen” 

organizasyonlarına ve şirketlerine da-
ir bütün gerçekleri anlatır. Bu örgüt, 
Amerika toplumu için bir tehlikedir. 
FETÖ, Amerika için yeni bir “mafyadır” 
ve kapatılıp defedilmesi gerekir.

FETÖ ile ilişkili sözleşmeli okullara yö-
nelik 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 
yerel veya ulusal düzeyde bir politika 
değişikliği oldu mu?

Hall: Benim bildiğim kadarıyla hayır. 
Günümüz Amerika’sında medya o kadar 
zayıf bir konumda ki politikaların değişip 
değişmediğine dair bir bilgiye ulaşmak 
çok zor. Benim söyleyebileceğim şey 
sadece bazı ulusal, eyalet ve yerel dü-
zeydeki siyasetçiler darbe girişimi son-
rası FETÖ ile aralarına mesafe koydular. 
Temmuz 2016 sonrasında FETÖ üzerinde 
denetlemeler biraz yoğunlaşmıştı, fakat 
şu an böyle bir şey söz konusu değil. 
Öyle görünüyor ki darbe girişiminin ar-
dından Dışişleri Bakanlığı ve CIA içeri-
sindeki bazı lehte unsurlar Amerika’daki 
Gülencileri rehabilite etmeye çalışıyor-
lar. Bunun bir örneği olarak darbe gi-
rişiminin yıldönümünde Ulusal Kamu 
Radyosu’nda (NPR) gayet yumuşak bir 
şekilde Fethullah Gülen ile yapılan 12 
dakikalık mülakat verilebilir. Bu müla-
kat maskaralıktan başka bir şey değildi 
– Gülen’in söylediği hiçbir şey sunucu 
tarafından sorgulanmadı. Gülen’in na-
sıl “barış ve uyum” için çalıştığının pro-
pagandası yapıldı – FETÖ’nün Temmuz 
2016 darbe girişimi sırasında masum 
Türk sivilleri nasıl öldürdüğüne dair hiç-
bir şey konuşulmadı. Üst düzey birçok 
Türk-Amerikalı, benim Gülen ile yapılan 
mülakata cevaplar vermem için NPR’den 
beni davet etmesini istediler. Yoğun iste-
ğe rağmen NPR buna müsaade etmedi. 
İşte Amerikalıların FETÖ’ye dair politika 
değişimi isteklerinin önündeki problem 
budur – bu gruba dair gerçekleri duyma-
mız istenmiyor.



68     |     ORTAK HAFIZA   •   OCAK - HAZİRAN 2020

| PÖPORTAJ | Mark S. Hall

MARK S. HALL

ABD’li yönetmen ve Avukat Mark S. Hall ödüllü 

belgesellerin yanı sıra televizyon programları da 

yapmaktadır. Kendini riskli konularda çalışmayı seven 

bir yönetmen olarak tanıtan Hall, toplum yararını 

gözeten konularda belgeseller yapıyor. Texas’da 

yaşamaktadır. Ödüllü Killing Ed belgeseliyle FETÖ’nün 

Amerikan eğitim sistemindeki açıklardan faydalanarak 

kendisine nasıl maddi imkânlar ürettiğini anlatmıştır.
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FETÖ ağı içerisinde olan kaç tane söz-
leşmeli okul var Amerika’da? 2016’da 
Türkiye’de gerçekleşen darbe girişimi 
sonrası bu rakamlarda nasıl bir değişme 
oldu?

Hall: Yaptığımız son sayıma göre (yaklaşık 
10 ay önce) Amerika’da 173 tane FETÖ’ye 
bağlı sözleşmeli okul var. Bu da Temmuz 
2016 darbe girişiminin ardından 22 tane 
daha okulun açıldığını gösteriyor. Örneğin 
Texas’da sadece 2017 yılında FETÖ’nün aç-
tığı 8 tane okul var. FETÖ’nün açtığı sözleş-
meli okulları takip etmek her geçen gün da-
ha da zorlaşıyor. Bu yılın başlarında Texas 
“Harmony” okullarının eş kurucusu Soner 
Tarim, var olan diğer sözleşmeli okullar ile 
görüşerek onlara “para, ders programı ve 
öğretmen” tekliflerinde bulundu. Sanırım 
bu metot bunların büyümek için (ve daha 
fazla vergi parası toplamak için) kullana-
cakları yeni metotları olacak. Var olan daha 
küçük okulları bu şekilde yeni şirket kur-
madan ve denetime girmeden devralacak-
lar. Amerika’daki FETÖ’ye bağlı sözleşmeli 
okulların yıllık toplam gelirleri 700 milyon 
doları geçmiş vaziyettedir. Bu para vergiler 
ile sabit olarak elde edilen paradır ve buna 
bağış ve federal hükümet programları dahil 
değildir.

FETÖ’nün Amerikan eğitim sistemi-
ne ve ötesine ne gibi zararlar verdiğini 
düşünüyorsunuz?

Hall: FETÖ okulları her yıl kamu eğitim 
sistemimizden yüz milyonlarca doları 
FETÖ’nün eğitim dışı amaçları uğruna çöpe 
atarak Amerika için büyük bir tehdit oluş-
turmaktadır. Bazen bu paraların Türkiye’de 
gerçekleştirilen darbe girişiminin finans-
manında kullanılmış olabileceğini düşünü-
yorum. Amerikalılar kendi vergi paraları-
nın bir örgüt tarafından yabancı bir ülkede 
demokratik yollarla seçilmiş bir hükümeti 
askeri bir darbe girişimi ile indirmekte kul-
lanılmasına razı gelir mi? Hayır! Dahası, 

FETÖ okullarının şehir ve kasabalarımız-
daki diğer geleneksel kamu okullarından 
başarı olarak hiçbir üstünlüklerinin olma-
dığı defalarca kanıtlandı. Genelde çok kötü 
sonuçlara ulaşıyorlar. Fakat reklam verir-
ken okul çağında çocukları olan ailelerin 
dikkatini çekebilmek için yalan söylüyor-
lar. Bu okullardaki başarılı erkek çocuklar 
FETÖ’cü “abiler” tarafından okuldan sonra 
yatılı seyahatlere çıkartılıyorlar. FETÖ’nün 
Amerika’daki okullarında okuyan sayısı 
80 bini aşkın öğrenci arasından şimdiden 
“hizmete” yeni üyeler kazandırılıp kazan-
dırılmadığını merak etmemek elde değil. 
Bu durum sadece Amerikan toplumu için 
değil Türkiye için de bir tehdit oluştu-
ruyor. Benim görüşüme göre, FETÖ’nün 
sahip olduğu para, siyasi bağlantılar ve 
Amerika’daki insan gücü de göz önüne 
alındığında, Amerika’daki bu okullar kapa-
tılmadığı sürece ikinci bir darbe girişimi po-
tansiyeli her zaman masada duruyor.

Bildiğiniz üzere, Türkiye, Gülen’in sınır 
dışı edilmesi talebinde bulundu. Fakat 
Amerikan hükümeti bu çağrıya henüz ce-
vap vermedi. Sizce bu sınır dışı talebi ne-
den gerçekleşmedi?

Hall: Güzel soru. Birçok Amerikalı bura-
da 18 yıldır çarpıcı bir şekilde yükselişte 
olan FETÖ lideri Fetullah Gülen’in ve diğer 
üst düzey yöneticilerin kanunlarımızı çiğ-
nemesine neden göz yumulduğunu ve 
Türkiye’ye geri iade edilmediğini merak 
ediyor. Bazıları Gülen’in Washington’daki 
bazı kişi veya kurumlar için önemli bir 
araç olduğunu savunabilir. FETÖ’yü bura-
da izleyen ve takip eden bizim gibi kişiler 
için bu örgütün ABD’deki medya, akademi 
ve hükümette çok yakın lehte arkadaşları 
olduğu aşikâr. Bana kalırsa bunun başlan-
gıcı 1990’larda Sovyetler Birliğini çöküşü ile 
başladı. Bunlar tabii ki de tahmin, fakat ben-
ce Gülen ve onun takipçilerinin neden hızlı 
bir şekilde Türkiye’ye iade edilmediğini za-
man gösterecek.
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F
etullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
uluslararası boyutu, küresel 
ilişkiler ağından ve onu kuran, 
yönlendiren, yöneten ve gerek-
tiğinde açık yol ve yöntemlerle 

harekete geçiren mekanizmanın iradesiyle 
şekillenmiştir.

Bu irade, özellikle Soğuk Savaş sonrasının 
yeni siyasi ve stratejik iklimine uygun yeni 
egemenlik arayışlarının bir ürünü olarak, 
FETÖ yapısını yeni biçimiyle işlevselleştir-
miştir. Bu yapının kökü Soğuk Savaş döne-
mine, 1970’lı yıllara dayanır. Özellikle sağ-sol 
çatışmaları görüntüsü altında gizli servisler 
tarafından kontrol edilen çeşitli yasadışı ör-
gütlerin Türkiye’deki faaliyetlerinin derin-
leştirilmeye çalışıldığı bir dönemde, FETÖ 

elebaşı Fetullah Gülen’in de pozisyon alma-
sıyla örgütün ilk nüvesi oluşmaya başlamış-
tır. Bu zeminde çeşitli isim ve farklı işlevle-
riyle FETÖ, yaklaşık 40 yıla dayanan mazisi 
içinde çeşitli aşamalardan geçerek bugüne 
ulaşmıştır.

Esasen Soğuk savaş döneminin şartları 
içinde FETÖ’ nün elebaşı Fetullah Gülen’in 
ABD nezdinde pozisyon almaya başlama-
sıyla, 1970’li yıllara doğru bu pozisyon, ön-
celikle İzmir ve çevresiyle sınırlı ve dar bir 
çerçevede gelişen örgütlenme olarak ortaya 
çıkmıştır.

Soğuk Savaş döneminde NATO ülkelerinde, 
özellikle de siyasi ve stratejik fay hattı üze-
rindeki ülkelerde (Yunanistan-Türkiye-İran 
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hattı gibi) Sovyet tehdidine karşı bu ülke-
lerin devlet yapıları içinde iradesi dışarıya 
bağlı gizli örgütlenmeler, Gladyo yapılan-
maları yaygınlaşmıştı. Bunun için özellikle 
Müslüman ülkelerde Sovyetlere karşı mü-
cadele kapsamında yapay, proje olarak üre-
tilmiş sözde dini yapılar ve simalar icat 
edilmiş ve kullanılmıştı. Tıpkı El-Kaide ve 
Usame Bin Ladin gibi FETÖ’ nün başıyla ilk 
temas ve onun yapılandırılması da bu döne-
min ürünüdür.

Bu yapılanmanın esası; FETÖ’nün Türkiye’de 
bilhassa devlet içindeki varlığı, mazisi eski-
ye uzanan ve başka ülkelerin derin devlet 
yapılanmasına dayanır. Bu noktada FETÖ; 
kökü, Soğuk Savaş döneminde NATO ülke-
lerinde yapılanan Gladyo örgütlenmesi çer-
çevesindedir. Diğer bir ifadeyle FETÖ aslında 
bazı NATO ülkelerinde yapılandırılan, dene-
timi o ülkenin dışındaki güçlere bağlı olan 
devlet içindeki derin devletin surlarının bir 
parçasıdır. Zaman içinde bu parça büyüye-
rek, bazı rolleri diğer unsurlardan devrala-
rak, dönemin siyasi ve stratejik şartlarıyla 
yeniden biçimlendirilerek oluşturulmuş bir 
Gladyo örgütlenmesidir.

Gladyo, Soğuk Savaş döneminde NATO ül-
kelerinde Sovyet bloğunun askeri örgütü 
Varşova Paktı’na karşı cephe gerisinde örtü-
lü operasyonların düzenlemesi adına, başını 
ABD ve İngiltere’nin çektiği bir yapılanma 
olarak 1950’li yıllarda kurulmuş ve NATO 
ülkelerinde yaygınlaştırılmıştır. Bu yapının 
esas işlevi, konumlandığı NATO ülkesinde 
Batı bloğunun çıkarlarını koruyup kollamak 
ve buna aykırı durumlara karşı gerektiğin-
de her türlü önlemleri almak idi. O dönemde 
Türkiye, NATO’nun kanat ülkesi olarak görü-
lürdü. Sovyet yayılmacılığına karşı korun-
ması gereken bir ülke olarak Gladyo yapılan-
masının varlığından söz edilir ve adı daha 
çok kontrgerilla yapılanması olarak bilinirdi. 
Bu adlandırmaların yanı sıra daha resmi 
vurgu ile özel harp dairesi denildiğinde de 
benzer örgütlenme anlaşılırdı. Birçok faili 

meçhul cinayetlerin arkasında bu yapılan-
manın olduğu düşünülürdü. Özellikle Soğuk 
Savaş döneminde etkin olan bu yapılanma-
nın, Türkiye’nin istihbarat ve güvenlik yapı-
sında varlığı hep tartışma konusu olmuştu. 
Türkiye’nin yaşadığı askeri darbelerde üst-
lendiği rolüyle de daima adından söz edilirdi.

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyet 
bloğunun dağılmasıyla NATO ülkelerinde 
Gladyo yapılarının tasfiye süreci başladı. Bu 
tasfiye daha çok Avrupa ülkelerinde yaşandı. 
Bazılarında el değiştirmeler yoluyla bir süre 
daha varlığını koruduğuna inanıldı. Bu ülke-
lerden biri de Türkiye idi. Nitekim Türkiye de 
Soğuk Savaş dönemi kapanmasına rağmen 
jeopolitik değerinde bir eksilme olmadığı gi-
bi stratejik açıdan başta enerji olmak üzere 
birçok alanda yeni fırsatların çevresel odağı 
durumuna gelmişti. Buna bağlı olarak gü-
venlik sorunları hiç eksilmedi aksine çeşit-
lendi. Bir yandan terör örgütlerinin saldırıları 
öte yandan faili meçhul cinayetlerin varlı-
ğına bağlı olarak Soğuk Savaş döneminin 
çözülme evresi olan 1990’lı yıllarda Türkiye 
yoğun güvenlik sorunlarıyla yüz yüze kaldı. 
Üstelik NATO’da varlığını sürdürmesine rağ-
men Türkiye’ye bırakınız gerekli desteğin 
verilmesini, aksine bazı NATO ülkelerinin 
bazı terör örgütlerine destekler vermesine 
seyirci kalındı.

Böylece Türkiye, içindeki derin yapılanma-
larla da giderek daha fazla kırılgan bir ülke 
durumuna geldi. İradesi bu ülkenin milletine 
ve devletine bağlı olmayan bu derin yapıların 
hedefi Türkiye’nin birliği, dirliği ve istikba-
liydi. FETÖ de bu denklemin içinde yeniden 
yapılandı. Soğuk Savaş sonrası el değiştiren 
bir Gladyo yapılanması olarak yeni dönem-
de boyut kazandı. Bu el değiştirme süreci, 
zaman zaman önceki yapıyla gerilimlere ve 
giderek hesaplaşmalara da yol açtı.

Ancak küresel baronların Soğuk Savaş son-
rası rollerinin yenilenmesine bağlı olarak 
FETÖ ağırlık kazanarak, yeni dönemin güç 
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mücadelesinde istihbarat networkü olarak 
özellikle İslam coğrafyasında yaygınlaştı. 
Kirli ve karanlık bir finans ağıyla yeni döne-
min Gladyo tipi örgütlenmesi olarak girdiği 
ülkelerin öncelikle istihbarat ve güvenlik 
mekanizmalarına yerleşti. FETÖ elebaşının 
Türkiye’de 1970’lerde Soğuk Savaş dönemi-
nin istihbarat ağına takılı olması, bu örgü-
tün Soğuk Savaş sonrasının yeni istihbarat 
networküne bağlanmasını kolaylaştırmıştır.

Bu çerçevede FETÖ; Türkiye için Soğuk 
Savaş sonrasının yeni Gladyo tipi yapılan-
ması, yeni dönem kontrgerilla örgütlenmesi, 
yeni küresel çıkarların peşinde olan küresel 
baronların maşasıdır.

Bu noktada vurgulanması gerekir ki; 
FETÖ’nün tüm unsurlarının devlet içindeki 
konumlarına göre tüm icraatları tek tek ir-
delendiğinde küresel çıkar odaklarına güç 
ve çıkar devşirmeye dayalı birçok hususun 
tespit edilmesi mümkündür. Özelikle faili 
meçhul cinayetler, terörün bitirilmemesi için 
verilen uğraşlar ve terör üzerinden sürekli 
iç savaş riskini canlı tutma çabaları tek tek 
masaya yatırıldığında ve başta ordu olmak 
üzere devletin diğer tüm önemli ve kritik gö-
revlerini üstlenen bu örgüt üyelerinin rolleri 
ve icraatları ortaya çıkarıldığında, örgütün 
küresel çıkar odaklarına olan bağlılığının 
dozu ve niteliği anlaşılır. Bu sayede örgütün 
gerçek anatomisi ortaya çıkacağı gibi tüm 
küresel ağının içeriği, unsurları ve işleyiş bi-
çimi de çok berrak hale gelecektir.

Soğuk Savaş döneminin bloklu yapısının 
dağılmasından sonra NATO ülkelerinde-
ki Gladyo yapılanmalarının bir kısmında 
tamamen bir kısmında da kısmen başla-
yan çözülme, aslında NATO’nun simetri-
si Varşova Paktı’nın dağılmasından sonra 
yoluna devam etmek isterken yaşadığı ilk 
meşruiyet krizini aşmasıyla ilişkili olarak 
gerçekleşmiştir. Bu kapsamda varlığını sür-
dürmek isteyen NATO’ya yeni roller ve yeni 
tehdit algıları gerekli olmuştur ve özellikle 11 

Eylül saldırısıyla birlikte önce “küresel terör” 
ama hemen sonra bu vurgu “İslami terör” 
kavramına dönüştürülerek NATO ajandası-
na yerleştirilmeye çalışılmıştır.

Aslında İslam anlayışını toptan mahkum 
eden bu tutum, yapılandırılmış, projelendi-
rilmiş ve terörü İslam’la yapay bir biçimde 
buluşturma çabasıdır. Bu bağlamda İslam 
coğrafyasında mezhepsel kimlikler her za-
mankinden çok daha şiddetli bir şekilde 
çatışma ve düşmanlaşma unsurlarına dö-
nüştürülmüş ve bu iklimde çok sayıda te-
rör örgütü rol üstlenmiştir. El Kaide- DEAŞ 
gibi yapılar küresel baronların istihbarat 
networkünün içinden geçtiği projeler olarak 
Müslüman ülkelere musallat edilmiş, İslam 
coğrafyasının hak, hukuk, adalete dayanan 
cevherinin işlenmemesi için adeta üzerine 
bir terör örtüsü serilmiştir.

Bu tablo altında bir yandan “radikal İslam” 
sıfatlanması yapılmış ve yaygınlaştırılarak 
daha çok terör ve terör örgütleriyle temsil 
edilmeye başlanmış, diğer yandan “ılımlı 
İslam” kavramı üretilerek, ucu ve kuman-
dası küresel baronların elinde olan yeni bir 
araç geliştirilmiştir. Hemen belirtmeliyiz ki; 
hak hukuk, adalete dayanan, özü gereği zul-
me, sömürüye, köleleştirmeye karşı olan her 
zaman mazlumlardan yana, onların huku-
kunun sığınma ve savunma yeri olan İslam 
anlayışının özel bir sıfatlanmaya hiçbir ihti-
yacı yoktur. Bu kavram bütünüyle yeni ege-
menlik çabalarına meşruiyet kazandırma 
arayışlarının bir ürünüdür. Bu yönüyle de 
İslam’ın özünden yansıyan bir kavram değil, 
stratejik ve ekonomi-politik çıkarlara dayalı 
küresel çıkar odaklarının kullanımına sunu-
lan, gizli servis laboratuvarlarında üretilmiş 
yapay bir mahsuldür. FETÖ bu mahsulün 
proje öznesidir. FETÖ’nün küresel boyutu-
nun ideolojik içeriğini de büyük ölçüde bu 
proje teşkil etmektedir.

Bu yönüyle FETÖ; sözde eğitim gönüllüleri 
olarak ve sözde eğitim projesi olarak küresel 
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baronlar tarafından dünyanın kontrol edil-
mesi gereken özellikle Müslüman ülkelerin-
de konuşlandırılmış, devlet mekanizmala-
rına sızmış bir maşa örgütlenme olarak rol 
üstlenmiştir. Bu rol; “Ilımlı İslam” projesiyle 
yaygınlaştırılmış ve Müslüman ülkelerde 
mazlum halklara yönelik zulmü, sömürü-
yü örten, hak hukuk, adalet ve millet irade-
lerine dayalı tüm ihlallerin önünü açan ve 
tüm mazlumların hak arayışlarını, adalet 
mücadelelerini baltalamak üzere işlev üste-
lenmiştir. FETÖ bu işlevin maşasıdır. Aslında 
FETÖ için üretilen “ılımlı İslam” projesi, 
Soğuk savaş sonrası yeni düzen arayışında 
Hristiyan emperyalizminin İslam coğrafya-
sındaki mızrak ucudur.

FETÖ’ nün en önemli işlevi; bağlı olduğu 
küresel baronları adına geleceği olan, ül-
keleri bağımlılık çizgisinden çıkmamaları 
için devlet içinde çöreklenerek geliştirdiği 
kripto yeteneğiyle denetim altında tutmak, 
hak, hukuk, adalet arayışındaki mazlum 
halkları ise geliştirdiği fitne yeteneğiyle 
sürekli kutuplaştırarak, atomize etmek ve 
düşmanlaştırmaktır.

Bu rolüyle FETÖ, Soğuk Savaş sonrasının 
yeni siyasi atlas oluşturma gayretlerinde 
bağlı olduğu küresel güç odaklarına çıkar 
devşirmenin önemli bir aracısı olmuştur. 
169 ülkeye yayılan küresel ağı, bu noktada 
önem kazanır. Bu ağın içine giren ülkelerde 
daima devlet yapılanmaları ve devlet adam-
ları hedeflenmiş, örgütlenmenin içeriği, ağın 
geçtiği ülkenin küresel güç odağının çıkar-
ları doğrultusunda belirlediği konuma göre 
şekillenmiştir.

FETÖ’nün rol üstlendiği bu küresel ağın için-
de yer alan ülkelerin sadece İslam ülkeleri 
olmadığı biliniyor. Ağın içine aldığı ülkeler 
stratejik hassasiyetle seçilerek, bu seçimde; 
örgütün bağlı olduğu küresel güç odağı-
nın belirlediği kontrol edilmesi gereken ül-
ke olmaları veya kontrol edilmesi gereken 
ülkelerle yakın ilişkiler içinde olmaları en 

önemli kriterdir. Buna ilave olarak her iki du-
rumda olan ülkeler de kuşkusuz bu ağın ilgi 
odağıdır.

Bu duruma örnek olarak Brezilya verilebilir. 
FETÖ nün son yıllarda Brezilya’ ya yönelme-
si ve burada etkili bir pozisyon kazanma-
sı tesadüf değildir. Bunun iki sebebi vardır. 
Birincisi genel bir durum ki o da; FETÖ nün 
bağlı olduğu küresel efendilerinin işaret 
ettiği ülke ve bölgelere yönelmeleridir. Bu 
anlamda Brezilya gerek G-20’deki konumu 
gerekse BRICS ülkelerinden biri olması ve 
buna bağlı olarak son yıllarda Başkanları 
Lula ile başlayan gelişim süreci bu ülkenin 
küresel baronlar tarafından kontrol edilme-
sini gerekli kılmıştır. İkinci sebep ise, özel 
bir nedendir ki, o da doğrudan Türkiye’yle 
ilgilidir. Son yıllarda özellikle 2009’dan son-
ra Türkiye-Brezilya ilişkilerinin gelişmesi, 
stratejik nitelik kazanması ve her ikisinin de 
G-20’deki konumlarının güçlenmesi ve Lula-
Erdoğan yakınlaşması yine küresel baron-
ların rahatsızlığına yol açması nedeniyle bu 
ülkenin kontrol edilmesini zorunlu kıldığın-
dan FETÖ bu ülkede konumlanmıştır.

Türkiye-Brezilya arasındaki stratejik nite-
lik kazanan ilişkinin küresel güç odakları-
nın lehine tahkim edilmesi için FETÖ, bağlı 
olduğu küresel güç odaklarının isteğiyle 
Brezilya’da etkin bir rol üstlenmiştir. Ticaret 
borsası, şirketler, medya kuruluşları, eğitim 
kurumları, bazı sivil toplum örgütleri yoluy-
la bu ülkede örgütlenmiştir. Şimdilerde bu 
ülkenin siyasi kaderinin değişmesiyle de 
ilişkili olarak Türkiye karşıtlığının öncü ro-
lünü sürdürmektedir.

FETÖ’nün Küresel Finans Ağı

FETÖ’ nün küresel ilişkiler ağının en önem-
li boyutunu finans sistemi oluşturuyor. Her 
şeyden önce açık olarak saptamak gerekir 
ki; FETÖ’ nün finans ağı, örgütün dayandığı 
temeli, kirli ilişkilerini ve illegal içeriğini tem-
sil etmektedir. Bu noktada örgütün finans 
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yapısının ve işleyişinin ulusal ve uluslara-
rası boyutlarının ve içeriğinin deşifre edil-
mesi son derece büyük önem taşımaktadır. 
Uluslararası düzeyde örgütün finans ağı 
nasıl işlemektedir? Bu ağın içinde kimler ve 
hangi ülkeler vardır? Bu ağın yönetiminde 
asıl söz sahibi olanlar kimlerdir? Bu sorula-
rın aydınlatılması ve bu ağın mekanizması-
nın anlaşılması gerekir. Bu yapılabilirse bu 
örgütün temel gayesi ve arkasındaki güç-
lerin yapmak istedikleri çok daha ayrıntılı, 
açık ve delilli hale gelmiş olur.

Bu noktada “himmet” düzeneği; bu örgütün 
finans ağının ve mekanizmasının sadece 
görünen ve sınırlı bir parçasını oluşturduğu-
nu kabul etmek gerekir.

Aslında sadece “himmet” üzerinden bu ör-
gütün finans mekanizmasını açıklamak 
esasen yanlış bir algıya da sebep olmaktadır. 
Meselenin inanç boyutunun yanı sıra sanki 
gönüllülerin, karşılıksız hibeleriyle değer-
lendirilen tasarruflar gibi bir algıya da yol 
açmaktadır. “Himmet”, aslında bir kılıftır. Asıl 
kara para trafiğini ve kirli finans ilişkilerini 
örtmeye dayalı bir kılıf olarak benimsenmiş 
bir yöntemdir. Bunun bir parçası da ekono-
mik geçmişi olmayan ve üzerine kayıtlı 
mülkiyeti ve şirket büyüklükleriyle çelişen 
kimliklerin bu ağın asıl aktörlerinin para-
vanları olduğu gerçeğidir.

169 ülkede 180 milyar dolara hükmetmek, 
FETÖ’nün elebaşı durumundaki, ilkokul me-
zunu emekli vaizin işi de değildir haddi de 
değildir. Bugünün finans sisteminde dev-
letlerin içine sızarak, şirketleşerek, finans 
ağları kurarak ve bunu da kapalı devre sis-
temle gerçekleştirerek başarmak, tüm bu 
mekanizmayı siyasi zemininde yapı taşına 
dönüştürmek ancak küresel baronların yö-
netimiyle ve çıkarlarıyla gerçekleştirebilir.

Küresel baronların denetiminde, kontrol 
edilmesi gereken ülkelere sokulan bu fi-
nans ağı aynı zamanda devletler arası güç 

mücadelesinin günümüzdeki enstrümanı 
haline getirilen terör örgütlerinin finansma-
nında da işlev üstlenmektedir. Günümüzde 
hedefe konulan ülkelerin devlet yapılarının 
yıkılmasına yönelik savaşların terör örgüt-
leri eliyle yürütülmesinde ihtiyaç duyulan 
insan-para-silah üçlüsünün organizasyo-
nunda bu kirli finans ağı devrededir.

Kimi ülkelerde Gezi benzeri kalkışmaların 
tezgahlamasının finansmanı kimisi de doğ-
rudan askeri darbelerin, ekonomik darbe-
lerin veya toplumsal ayrışmaların, iç çatış-
maların finansmanında bu kirli finans ağı 
rol üstlenir. Bu durum aslında terör örgütleri 
eliyle yürütülen örtülü, kirli bir gölge ekono-
minin oluşturulmasıdır. FETÖ’nün içinden 
geçen kirli finans ağı bu durumun çarpıcı bir 
örneğidir.

Bu kirli finans ağının kumanda merkezine 
uzanan seyahatinde ağa takılanlar, küresel 
çıkar odaklarına hizmet için devşirilmişler-
dir. Bu süreç ulusal ölçekte iç içe geçen bir 
sistemle işler. Öncelikle devlet içine yerleşen 
örgütün unsurlarıyla bu kirli finans ağının 
korunması ve önünün açılması sağlanır. 
Görünür şirketlerin görünür ortakları çoğu 
zaman perde arkasındakilerin piyonlarıdır. 
Hemen her sektörde zemin tutmak esastır. 
Ayrıca özellikle ülke dışında etkin olan, milli 
karakteriyle çalışan güçlü şirketlerin zayıfla-
tılmasına çalışılır. Bunun için mali baskılarla 
korkular üretilir, şirketlerin üst düzey kişileri 
özellikle örgütün emniyet-yargı denklemiy-
le takibe alınır, gerekirse kumpaslara tabi tu-
tulur. Bu kişiler hakkında ucu açık bırakılan 
adli dosyalar hazırlanır ve bunlar yargı için-
deki savcı-yargıç-avukat görünümlü örgüt 
elemanları tarafından mali kıskaç için kulla-
nılır. Böylelikle hedefe konulan yerli ve milli 
şirket, uluslararası etkinliğini yitirmeye, ör-
gütün küresel efendilerinin çıkarlarının bir 
gereği olarak etkisizleşmeye, ürkekleşmeye 
başlar.

Bu mekanizmada örgütün kirli finans ağının 
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medya ayağı da devreye girer. Onların rolü 
de yerli ve milli olan her şeye karşı küresel 
baronların çıkarları adına algı yönetimi yap-
maktır. Bunun için TV programları, gazete 
manşetleri, sanat, spor gibi alanların top-
lumda popüler olan isimleri, bilimsel kılıflar 
altında Türkiye’deki “Abant toplantıları” gibi 
etkili isimler devşirmeye dayalı girişimler 
tasarlanır, devreye sokulur. Bu güruh adına 
da ciddi finansal harcamalar yapılır. Ayrıca 
örgütün kirli işlerini yapan özellikle üst dü-
zey devlet bürokratlarının yaşam standart-
ları yükseltilir ve zamanı geldiğinde bu di-
yetlerin karşılığı fazlasıyla alınır.

Sonuç olarak FETÖ’nün varoluş gayesi, üst-
lendiği rol, bu rolü uygulayış biçimi küresel 
güç odaklarının belirlediği ölçüde, istediği 
ton ve dozdadır. Örgütün hayatiyetini sür-
dürmesini sağlayanlar, küresel ağını koru-
yup kollayan ve hala canlı ve diri kalması-
nı isteyen küresel güç odaklarıdır. Bugün 
için ABD içindeki derin yapıların özellikle 
Türkiye karşıtlığıyla bilinen unsurların bu 
rolü üstelendikleri artık bir sır değildir. 15 
Temmuz darbe, kaos, işgal girişiminin he-
men ertesi günü bu çevrelerin sözcüleri tek, 
tek itiraf gibi açıklamalar yaptılar. Doğrudan 
kendi seçtikleri sözcüklerle; muhataplarını 
kaybettiklerini, ilişkide oldukları ordu men-
suplarının tutuklandıklarını ifade ettiler. 
FETÖ, böylesi derin yapıların Türkiye içinde-
ki uzantılarıydı. Küresel düzeyde üstlendik-
leri rol ise; hakkın, hukukun, adaletin hiçe 
sayılarak, küresel egemenlik kurmak iste-
yenlerin maşalık rolüdür.

Bu rolün gereği olarak FETÖ’nün şu özellik-
leri sıralanabilir;

• İstihbarat ve casusluk örgütlenmesidir.

• Gerektiğinde teröre başvurabilen, başka 
terör örgütleriyle taşeron ilişkilerine gire-
bilen suikastlar düzenleyebilen, şiddet içe-
rikli bir terör örgütüdür.

• Devlet içinde devlet olabilecek bir yapılan-
mayı hedefleyen bir örgüttür.

• Örgütlenmesini hiyerarşik yapıya göre ve 
hücre tipi yapılanmaya dayalı gerçekleşti-
ren bir örgüttür.

• Sıvı gibi girdiği her kabın şeklini alan, siya-
si olarak gerektiğinde her cenahta uzantı-
lar edinen, son derece sinsi bir örgüttür.

• Küresel çıkar odaklarına karşı milli olan 
her türlü oluşumu, unsuru, yapıyı da-
ğıtmaya, köreltmeye çalışan bir taşeron 
örgüttür.

• İslami değerleri maske olarak kullanan, 
eğitim alanında örgütlenmesiyle çocuk 
yaşta örgüte eleman devşirmeyi yöntem 
olarak benimseyen bir örgüttür.

• Bilhassa devletin kurumlarında, özellikle 
de ordu gibi hassas yapılarda çok özel tek-
niklerle ve çok özenli örgütlenmeyle, son 
derece mahrem, kripto özelliğiyle, unsur-
larıyla işlev üstlenen bir örgüttür.

• Amacı doğrultusunda her türlü kanunsuz, 
ahlaksız yol ve yöntemleri kolayca uygu-
layabilen, bilgi işlem düzeneğine hakim, 
hedefe koydukları kurum ve kişileri itibar-
sızlaştırmaya yönelik kanun ve ahlak dışı 
her türlü teknik araçlar kullanan, kum-
paslar, sahte sözde belgeler ve sahte sözde 
deliller üretebilen son derece tehlikeli bir 
örgüttür.

Tüm bu özellikleriyle FETÖ; mazlum millet-
lerin hak, hukuk, adalet arayışlarını sürgit 
köreltmeye çalışan, sürekli sömürü amaçlı 
yeni egemenlik projeleri geliştiren ve ülke 
işgallerini, halkların köleleştirilmesini sıra-
danlaştıran, özellikle İslam coğrafyasında 
fitne, fesat odaklarını besleyen, güçlendiren 
ve bu yolla bütünleşme çabalarını bertaraf 
eden, mazlum halkları birbirine düşman kı-
lan yeni dönem sömürgeci maşalarıdır.
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Fetullahçılığın Kısa Tarihi ve 

“O Gece”
Oral Çalışlar

Gazeteci-Yazar Oral Çalışlar, elli yılı aşkın bir süredir mesleğini icra ediyor. 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbelerinde tutuklanan 

Çalışlar, bugüne kadar gazetelerde köşe yazarlığı ve yöneticilik yapmıştır. Toplumsal meselelere değinen ve biyografik ögeler taşıyan 

kitapları bulunan yazarın son olarak yayınladığı “Fethullahçılığın Tarihi” isimli çalışması bir kaynak kitap olma özelliği taşıyor.

17
-25 Aralık 2013 operasyon-
larının ardından 25 Aralık 
akşamı Habertürk TV’deki 
ana habere çıkmış ve Ece 
Üner’in sorularını yanıt-

lamıştım. Gazetelerin İnternet sitesine bu 
açıklamam o gece şöyle yansımıştı: “Oral 
Çalışlar: Bu bir darbe girişimidir. Habertürk 
TV’ye konuk olan Oral Çalışlar; 17 Aralık 
Operasyonu’nun 28 Şubat süreciyle aynı 
olduğunu belirtti. Amaç, seçilmemişlerin 
yönetebileceği yeni bir Türkiye kurma 
Projesidir.” dedi. Radikal Gazetesi yazarı 
Oral Çalışlar, savcı talimatlı derin operas-
yonlar için çarpıcı açıklamalarda bulundu. 
Çalışlar, yapılanların darbe girişimi oldu-
ğunu ve siyasi iradenin yanında durulma-
sı gerektiğini söyledi: 28 Şubat sürecin-
de siyaset, siyaset dışı yollarla ve çeşitli 
araçlarla ipotek altına alındı ve yok edildi. 
Şimdi yeniden aynı şeyle yüz yüze geli-
yoruz. Bunu kabul etmememiz gerekiyor. 
Artık yeter. Evet, bu iktidarın da demokrasi 
konusunda ciddi zaafları olduğunu görü-
yorum ve yazıyorum. (…)

Bu senaryo [17-25 Aralık]; seçilmiş bir 
hükümeti itibarsızlaştırarak yok etmeye 
yönelik ve seçilmemişlerin yönetebileceği 
yeni bir Türkiye kurma projesidir. Ben bu 
projeyi kabul etmiyorum. Nasıl 28 Şubat’ı, 
nasıl 27 Nisan’ı kabul etmediysem bunu da 
kabul etmiyorum. Ben gider oyumu mu-
halefet partisine veririm, verdim de zaten, 
oyumu kendi irademle belirlerim ama be-
nim irademe rağmen başkaları farklı yön-
temlerle bu iradeye ipotek koymasınlar.

O gece Habertürk binasının kapısından çı-
karken derin kaygılar içindeydim. Artık ip 
kopmuştu.

İlk işaretler Temmuz 2011’de Fenerbahçe’ye 
yönelik operasyonda ortaya çıkmıştı. “Şike 
Operasyonu” diye takdim edilen bu ope-
rasyon, daha çok Fenerbahçelilerin canını 
acıttığı için, genel bir toplumsal tepki dal-
gası oluşturmamıştı. Hatta diğer takımla-
rın taraftarları operasyonu sevinçle karşı-
lamışlar, kupanın Fenerbahçe’nin elinden 
alınması kampanyası yürütmüşlerdi.
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Ardından 7 Şubat 2012 MİT operasyonu 
geldi. Bu, doğrudan AK Parti iktidarına yö-
nelikti. Tayyip Erdoğan bunu, “Hedefleri 
beni tutuklamaktı” şeklinde yorumladı.

MİT’e yönelik saldırının odak noktası, 
Oslo’da başlayan, PKK’nın silahları bırak-
masını amaçlayan süreçti. MİT Başkanı, 
kendisine verilen görevi yerine getirdiği 
için hedefteydi. Bu saldırıyı, FETÖ’nün, 
Kürt sorununun çözümünü kendisi açı-
sından zararlı gördüğü şeklinde yorumla-
yabiliriz. Bölgedeki çatışmaları kışkırtan, 
gerginliğin tırmanmasına yol açan birçok 
girişimin arkasında FETÖ’nün ordu ve bü-
rokrasi içindeki güçlerinin de olduğunu da-
ha sonra anlayacaktık.

15 Temmuz 2016 gecesine bir anda gelme-
dik. Devlet içinde yapılanan, en temel ku-
rumlarda en kritik yerleri ele geçiren bir 
örgütlenmeyle yüz yüzeydik. Bunların, 
dünyanın dört bir yanında okullar açabil-
meleri, yatırımlar yapabilmeleri, sırtlarını 
bir küresel güce dayandırmaları sayesinde 
olduğu belliydi.

1971’den 15 Temmuz Darbesine

Gülen’in ABD’yle ilişkisi çok eski tarihlere 
dayanır. “Fetullahçılığın Tarihi” (Kopernik 
Yayınları) kitabımda belirttiğim süreç şöy-
le başlamıştı. 1971 yılında Vehbi Koç’un 
evinde bir toplantı düzenlendiği ve bu top-
lantıya Fetullah Gülen, Vehbi Koç, dönemin 
MİT Müsteşarı Fuat Doğu, Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür ve ara-
larında TSK mensubu olan önemli isimle-
rin katıldığı iddia edilmiştir.

Fetullah Gülen’in 1960’ların ikinci yarı-
sından itibaren örgütlenip güçlenmesin-
de rolü olan en kritik isimlerden Yaşar 
Tunagür’ün garip bağlantı ve ilişkileri 
ile Diyanet İşleri Başkanlığındaki şüphe-
li hareket, eylem ve davranışları daha o 
zamanlarda Cumhuriyet Senatosu’nun 

dikkatini çekmiş ve Yaşar Tunagür hak-
kında 14.01.1970 tarihinde bir araştırma ko-
misyonu kurulmuştur.

“Diyanet İşleri Başkanlığında Görevli 
Yaşar Tunagür’ün Faaliyetleri Hakkında 
Kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu”nun ilginç bulgularından bi-
risi de komisyonun sorularını yazılı ce-
vaplayan bir önceki dönemin Diyanet 
İşleri Başkanı İbrahim Elmalı’nın, “Vaiz 
Fetullah’ın, Yaşar Tunagür’ün adamı oldu-
ğunu, onun tarafından korunup kollandı-
ğını” ifade etmesidir. Hatta Sayın İbrahim 
Elmalı’nın ifadesine göre, kendisi, Fetullah 
Gülen ile bir yerde rastlaşmak suretiyle te-
sadüfen karşılaşmışlar ve Fetullah Gülen, 
yanında bulunan müftüden kendisini 
“Aman beni eski Reise Vaiz Fethullah diye 
tanıtmayın diye ricada bulunmuştur.”

Esasında bu durum, iki açıdan Fetullah 
Gülen hadisesine ışık tutmaktadır. 
Birincisi, Diyanet İşleri Başkanı’nın ifa-
desiyle sabittir ki Fetullah Gülen, Yaşar 
Tunagür tarafından korunup kollanmak-
tadır. İkinci olarak da bu ikili arasındaki 
ilişki gizli ve karanlık bir ilişki olmalıdır ki, 
Vaiz Fetullah, Diyanet İşleri Başkanından 
bile kendisini gizleme ihtiyacı hissetmek-
tedir. Bu da, söz konusu ikili arasındaki 
diğer iddiaların doğruluk ihtimalini güç-
lendiren bir unsur olarak değerlendirile-
bilir. (TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi 
Araştırma Komisyonu Raporu’ndan)

Fetullah Gülen, 1970’li yıllardan sonra 
İzmir’de görev yaptığı dönemde çekirdek 
kadrosunu oluşturmaya ve müstakil olarak 
hareket etmeye başlamıştır. Faaliyetlerini 
ergenlik ve ilk gençlik dönemlerinde olan 
öğrenci ve gençler üzerinde yoğunlaş-
tırmış, teyp ve video kasetlerine çekilen 
vaaz ve konuşmaları, sohbet toplantıları 
ve özellikle yaz kamplarında görüşlerini 
ulaştırdığı kişilerden bir sempatizan, taraf-
tar ve takipçi-müntesip grubu oluşturarak, 
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kendi adı ile anılan örgütünü kurmuştur. 
Günümüzde FETÖ’nün “üst düzey ağabey-
leri” olarak nitelendirilen Mustafa Özcan, 
Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi ve 
İlhan İşbilen, bu dönemde Gülen’in ilk öğ-
rencileri arasında, yani çekirdek kadroda 
yer almışlardır. Bu çekirdek kadro için 1970 
yılında bizzat Fetullah Gülen tarafından 
bir yemin metni hazırlandığı ve o günkü 
çekirdek kadronun yemin ederek örgüt 
adına faaliyet yürütmeye başladığı kayıt 
edilmiştir.

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası açı-
lan Ankara Çatı İddianamesinin “Teşkilat 
Yapısı” bölümünde de Fetullah Gülen-CIA 
ilişkisinin bu dönemde kurulduğu iddia 
edilmiş ve konu hakkında şu ifadelere yer 
verilmiştir:

“...Fethullah Gülen ile CIA ilişkisi, 1983 yılın-
da Moon Tarikatının Türkiye’deki uzantısı 
Kasım Gülek üzerinden sağlanan irtibatla 
başlamıştır. Resmi adı Birleştirme Kilisesi 
olan Moon Tarikatını kullanarak komü-
nizme karşı blok oluşturmak isteyen ABD, 
Türkiye’de komünizmle mücadele kuru-
luşlarına destek vermektedir. Komünist 
harekete karşı olan Fetullah Gülen’in de 
bu çerçevede Türkiye’de desteklenip büyü-
mesi sağlanmış, lise ve kolejler açmasına 
izin verilmiştir.”

12 Eylülcü Gülen

12 Eylül 1980 askeri darbesinde Yeni Asya 
cemaati ikiye bölündü. Bir kısmı darbe-
ye karşı çıkarken bir kısmı destekliyordu. 
Fetullah Gülen de bu grubun darbeyi des-
tekleyenleri içinde yer aldı. Yeni Asya ce-
maatinden kopan bu gruba, “darbeci Milli 
Güvenlik Konseyi taraftarı” anlamına ge-
len “Konseyciler” dendi. Konseycilerin sa-
fında yer alan Gülen de hakkında aranıyor 
afişleri asılı olmasına rağmen darbecilere 
destek verilmesinden yanaydı.

Sızıntı dergisinde darbecileri öven başya-
zılar yazdı. “Asker” ve “Son Karakol” başlı-
ğını taşıyan başyazılarda askerlerin “tepe” 
bir varlık olduğunu söyleyerek, anadan 
doğma asker millet olduğumuzu belirtti. 
Fetullah Gülen’e göre, asker tam zama-
nında yetişmeseydi, “Bütün millet olarak 
inkisar içinde ağlamaktan başka çaremiz 
kalmayacaktı.” “Onun süngüsü” yüz defa 
iniltimizi dindirmiş ve ateşimize su serp-
mişti. Yapılan ihtilal, “düşmanı kıskıvrak 
yakalama ve bir zafer” idi. “Bir evvelki sene 
selam durulmuş ve gaziler ocağının yiğit 
eri Mehmetçiğe teşekkürler sunulmuştu.”

Fetullah Gülen’e göre askerler, ümitlerin 
tükendiği anda yetişip memleketi kurtar-
mıştı. “Ümidimizin tükendiği yerde, Hızır 
gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe isti-
halelerin son kertesine varma dileğimizi 
arz ediyoruz.”

Fetullah Gülen, bu görüşler ışığında, 12 
Eylül’de Anayasa’ya “evet” oyu verilme-
sini savundu ve taraftarlarına bu konuda 
direktifler verdi. Şehirlerin merkezi yerle-
rinde, otogarlarda, istasyonlarda “aranıyor” 
afişlerinde Fetullah Gülen’in resimleri ya-
yınlansa da hakkında ciddi bir takibat yok-
tu. Hatta askeri birliklere bile uğramaktan 
çekinmiyordu. Ege bölgesinde örgütleşme 
faaliyetlerini sürdürdü. Son derece rahat-
tı, zira askerler onunla da görüşmüşlerdi. 
Abdullah Aymaz, İlhan İşbilen, Mustafa 
Bildik ve Latif Erdoğan gibi yakın çevresi, 
kendisiyle darbeciler arasında ara bulucu-
luk yapıyorlardı.

Fetullah Gülen’in en çok kızdığı kişi Necmettin 
Erbakan’dı. Erbakan’ı yangına körükle git-
mekle, aptallıkla, maceracılıkla, akılsızlıkla 
suçluyordu: “12 Eylül ihtilalinin en güzel yanı, 
Müslümanları Erbakan gibi kendini bilmez 
bir adamdan kurtardı. Erbakan bir daha beli-
ni doğrultamaz artık. Zaten onu yargılayarak 
hapiste uzun seneler tutacaklarını haber al-
dım. İnşallah öyle olacaktır.”
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Bu görüş, bazı cemaatlerde de yaygındı. 12 
Eylül kesinlikle Erbakan’ı ve arkadaşlarını 
yargılayıp hapse atacaktı. Artık Erbakan’ın 
işi bitmişti. Nurcular, Fetullahçılar, 
Konseyciler, Süleymancılar ve diğerleri, 
özellikle Erbakan’dan kurtuldukları için, 
genelde ülkeyi bu hale getiren Demirel, 
Ecevit, Erbakan ve Türkeş’ten kurtulduk-
ları için mutluydular. Onların yeni gözdesi 
Kenan Evren’di. Bu duygularla cemaatle-
rin çoğu 12 Eylül Anayasasına ve Kenan 
Evren’in Cumhurbaşkanlığına evet oyu 
verdiler. (Oral Çalışlar, Fetullahçılığın Tarihi 
kitabından)

28 Şubatçı Gülen

28 Şubat döneminin en önemli tartışma-
larından birisi eğitimin 8 yıla çıkarılarak 
İmam Hatip Okullarının orta kısmını kal-
dırmaktı. Fetullah Gülen, sekiz yıllık eğiti-
me destek verdiğini, Erbakan’ın istifa ede-
rek çekilmesini bir televizyon kanalında 
açıkladı ve şöyle konuştu:

“Birileri haksız yere laikliğe ve demokrasi-
ye hücum ediyor. Bugün Türkiye’yi idare 
edemeyenler, bu işi beceremedik, yüzü-
müze gözümüze bulaştırdık, demeliler. 
Ben bu emaneti götüremiyorum, emaneti 
al, diyerek millet adına bu fedakarlığı yap-
malıdır. Askerler, bazı sivil kesimlerden 
daha demokrat. Sekiz yıllık kesintisiz eği-
timin imam hatiplere kaynak açısından 
zararlı olacağını zannetmiyorum.”

Medya, Fetullah “Hoca”yı övmeye başla-
dı, “aydın din adamı” diye tanıttı. Gülen, 
bu sefer sadece Refah Partisi’nden ve di-
ni çevrelerden değil, çocukları imam ha-
tip okulunda okuyan ailelerden ve imam 
hatip çevresinden de yoğun bir tepki aldı. 
İmam hatip çevresi, imam hatip okulla-
rında okuyanlar ve aileleri beddua ediyor-
lar, kimileri ağlayarak, gözyaşı dökerek 
Fetullah Gülen’i lanetliyorlardı. “Allah o 
münafığı cehennemine soksun. Yarab! 

Müslüman görünüp, İslâm düşmanlarıyla 
iş birliği yapan, dini yıkmaya çalışan bu 
sahtekâr hocayı kahreyle Allah’ım!..”

Gerçekten halk içinde, farklı siyasi görüş-
lere sahip pek çok aile Fetullah Gülen’e 
beddua üstüne beddua edip lanetli-
yordu. Kamuoyuna yansımayan ama 
Anadolu’nun her yerinde, şehirlerde, ka-
sabalarda yaşanan bu Fetullah isyanının 
boyutu çok büyüktü. Zaman Gazetesi’ni 
okuyanların çoğu, aboneliğini iptal et-
tirdi. Evlerdeki Fetullah Gülen kasetleri 
parçalanıp çöpe atıldı. Fetullahçı kolej-
lerde çocuklarını okutanlardan bazıları, 
onları bu okullardan çektiler. En sert tep-
ki RP İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Şahin’den geldi. “Bazı yerlere mesaj gön-
deriyor. Benden zarar gelmez ben sistem-
le uyum içindeyim” diyor. Gülen siyasetle 
ilgilenmediğini söylüyor, ancak bizzat si-
yasetin içinde yer alıyor. Gülen’in imam 
hatip liselerine rakip bir kolejler zinciri 
var. Şimdi bu kolejlere dokunulmaması 
için çaba harcıyor. Fetullah Hoca samimi 
Müslümanları üzmüş ama Müslümanlık 
deyince tüyleri diken diken olanları son 
derece sevindirmiştir.”

ABD’de New Jersey eyaletindeki Jersey 
City’de “misafir olarak” kaldığı evde, ba-
zı Türk gazetecileriyle görüşen Gülen; 
kalp, şeker ve kolesterol rahatsızlıkları 
nedeniyle kontrolden geçiyordu. ABD’nin 
Ankara eski Büyükelçisi Abromowitz’in 
kendisini ziyaret ettiğini de açıklayan 
Gülen, “RP’nin Anayasa Mahkemesi’nde 
devam eden kapatılma davası sırasında 
seçime gitmenin daha akıllıca olduğunu” 
belirtiyordu. “Böylece RP’ye giden oyların 
önü kesilir. Çünkü seçmen, kapatılma da-
vası süren bir partiye oy vermek istemez.”

Gülen ve örgütü bu dönemde de darbele-
rin ve darbecilerin aranılan topluluğu ha-
line gelmişti.
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Darbenin Önlenmesinde 
Medyanın Rolü

27 Mayıs 1960 gecesi Ankara Radyo evini 
ele geçiren darbeciler, Alparslan Türkeş’in 
gür sesiyle darbeyi tüm dünyaya duyur-
dular. Kritik çatışma radyo evinin ele ge-
çirilmesi sırasında yaşanmış, bu hamleyle 
darbe hedefine ulaşabilmişti.

12 Eylül 1980 darbesinde artık televizyon 
vardı. Cuntanın başı Kenan Evren, ordunun 
el koyduğu TRT’den darbeyi ilan etmişti.

Devletin radyo ve televizyonunu ele ge-
çirmek, darbenin başarısı için olmazsa ol-
mazdır. Bu nedenle darbecilerin ilk hedefi 
bu kurumları işgal etmek ve buradan dar-
beyi duyurmaktır.

Darbecilerin yenilgiye uğratılmasında, 
toplu bir medya direnişinin varlığını da 
unutmamak gerekir. İki askeri darbede 
toplam 7 yıl hapis yatmış, 5-6 yıl kaçak ya-
şamak zorunda kalmış bir gazeteci olarak, 
15 Temmuz’da gece yarısı TRT spikerinin, 
darbecilerin bildirisini okumasını derin bir 
endişe içinde izledim. Çünkü geçmiş dar-
beler bu açıklamalarla başlamış ve askeri 
vesayet yıllarca sürmüştü.

Ancak bu kez öyle olmadı. TRT’de bildiri 
okunurken, birçok televizyon kanalı gibi 
CNN Türk’teki gazeteciler de direniyor ve 
darbe aleyhinde yayını silahlı tehditlere 
rağmen sürdürebiliyorlardı. Bazı meslek-
taşlarımız, sokağa çıkan ve tanklara dire-
nen halkla birlikte darbenin püskürtülme-
sinde etkin bir direniş sergilediler.

Darbeciler CNN Türk binasını basmışlar-
dı. O geceyi CNN Türk’ün o dönemdeki 
yayın yönetmeni meslektaşım Erdoğan 
Aktaş’tan dinledim ve sizlerle paylaşmak 
istedim. Sonraki kuşaklara bir anı olması 
amacıyla aktarıyorum:

Erdoğan Aktaş Anlatıyor

“O gece evdeydim. Yapılan yayınlardan or-
tada bir gariplik olduğunu hissettim. Galiba 
darbe oluyor dedim. Haber Merkezi’ne top-
lu bir elektronik posta gönderip, uygun 
olan herkesi ‘Bu bir darbe!’ uyarısıyla ka-
nala çağırdım. Fazladan kıyafetleri de çan-
tama yerleştirip uzun maceralardan sonra 
şirkete ulaştım. Ankara’da Hande Fırat’la 
haberleştim. Biz yayını sürdürmezsek on-
lar sürdürebilsinler diye düşündüklerimi 
söyledim. Yayın durdurulursa sosyal med-
yayı nasıl kullanabiliriz hesapları yaptım. 
İlk hedefimiz Cumhurbaşkanı’na ulaşmak 
ve ondan demeç alabilmekti.

O sırada silahlı askerler kanalı bastılar. Bir 
süre önce eşimi aramış ve “Benden haber 
alamazsan, çocuklarla birlikte evden ayrıl” 
demiştim. Darbeyi kimin yaptığı önemli 
değildi. Kim yapıyorsa yapsın karşıydım. 
Hareket halinde elimdeki küçük telsiz 
mikrofonla bir yandan askerlerle tartışıyor 
bir yandan yayını sürdürüyordum.

Helikopter tepemizde uçmaya başladı. Baba 
filmindeki helikopterin tarama görüntüsü-
nü hatırladım. Askere döndüm, ‘Yaptığınız 
yasadışı, demokrasi dışı, ne yapıyorsunuz?’ 
şeklinde uyarıda bulundum. Haber merke-
zindeki arkadaşlarıma ‘Her ne olursa olsun 
yayın teslim edilmeyecek, darbe taraftarı 
kimseye yer verilmeyecek.’ dedim. Kablosuz 
mikrofonla yayını sürdürdük. Bu arada di-
ğer medya kuruluşları ‘CNN Türk’ü Kurtarın.’ 
çağrısı yaptılar. Duyan binlerce insan darbe-
cilere karşı bizi desteklemek için kanala gel-
diler. Ardından onları yayına aldık. Başbakan, 
Cumhurbaşkanı bağlandı. Yayın düşmedi...

15 Temmuz, darbelerden çok çekmiş bir 
halkın topyekûn direnişiyle püskürtüldü. 
Darbeciler, sıradan halkıyla, medyasıyla, 
siyasetçisiyle, bürokratıyla, polisiyle, aske-
riyle bir ulusun direnişi karşısında yenilgi-
ye uğradılar.”
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Batı’nın 15 Temmuz İmtihanı
İdris Kardaş

Araştırmacı-Yazar İdris Kardaş, Ortak Hafıza Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliğini yürütüyor. “Manşetlerle Hükümet Koalisyon 

Cumhurbaşkanlığı Krizleri” adlı bir kitap çalışması bulunan ve farklı dergi/gazetelerde makaleleri yayınlanan Kardaş, televizyon 

programlarına yorumcu olarak katkı sağlıyor.

T
ürkiye siyasi tarihini, toplu-
mun küresel ve onlarla bağ-
lantılı olan ulusal vesayetçile-
re karşı verdiği mücadelenin 
tarihi olarak okuyabiliriz. Bu 

mücadele, tek parti dönemi, 27 Mayıs ile 
başlayan müdahaleler zinciri ve en son 
15 Temmuz’daki darbe ve işgal girişimi ile 
bugünlere kadar devam etti. Vesayetçiler 
kimi zaman direk müdahale etti ve seçil-
mişler idam edildi; kimi zaman korkutma, 
yıldırma ve muhtıralarla iktidarlar yöne-
timden uzaklaştırıldılar.

Bu mücadelenin merkezinde en yalın ha-
liyle tek bir neden vardı kuşkusuz. Millet, 

kendi seçtiği iradenin ülkeyi yönetme-
sini, yani demokrasi istiyordu. Vesayetçi 
odaklar ise halkın seçtiklerini değil, kendi 
kontrolünde olanların ülkeyi yönetmesini 
istiyorlardı. Türkiye tarihi, sırtını millete 
dayayan siyasiler ile sırtını vesayet odak-
larına dayayanların mücadelesinin tarihi-
dir ayrıca.

Toplum ile vesayetçiler arasındaki bu mü-
cadele 15 Temmuz’da bambaşka bir boyut 
kazandı. Halk, vesayetçilere karşı verdiği 
mücadeleyi bu kez seçim sandığının yanı 
sıra, canını da ortaya koyarak verdi. Ülkeyi 
bizzat kendi elleriyle yeniden kurtardı. 
Meclis’i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, 
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Genelkurmay Başkanlığı’nı kurtaran mil-
let, çok açık ve kararlı bir şekilde “bu ülkeyi 
benim dışımda kimse yönetemez” mesajı 
verdi. Bugünkü siyasi irade de bu mesajı 
kendine en önemli ilke olarak kabul etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın darbe gecesi 
“Milletin gücünün üstünde bir güç tanı-
madım ben bugüne kadar” söylemi tüm 
meselenin özetidir aslında. Menderes’in 
“Yeter söz milletindir” ilkesinin çok açık bir 
devamıdır.

15 Temmuz’da gerçekleşen darbe ve iş-
gal girişimiyle yeni bir boyut kazanan 
bu mücadele, küresel güç merkezlerinin 
darbeye direnen millet yerine darbecileri 
meşru olarak kabul etmeleriyle iyice açığa 
çıkmıştır. Bu çalışmayla amacım; işte bu 
küresel güç merkezlerinin neden darbe-
cilere yakın durduklarını, seçilmiş siyasi 
iradeyi itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını, 

bağımsızlık ve demokrasi için sokağa çı-
kan insanları neden görmezden geldikle-
rini, darbeyi meşrulaştırmak için her türlü 
aracı kullanmaktan neden çekinmedikleri-
ni incelemektir.

Avrupa ve ABD merkezli medya ve diğer 
kurumlar, nasıl oluyor da kendilerinin öz-
gür dünyaya armağanı olarak sundukla-
rı demokrasi ilkesini ayaklar altına alıp 
darbecilerden yana olabildiler? Mısır’da 
yakın zamanda benzerini yaşadığımız 
darbeye destek olan Batı’nın, bu bağlam-
da 15 Temmuz’daki tavrı üzerinde durmak 
gerekiyor. Zira sonucu üzerine sıklıkla ko-
nuştuğumuz bu konunun nedenlerini he-
nüz yeterince irdeleyemedik. Evet, Batı iki 
yüzlü davranıyor ama “neden böyle davra-
nıyor” sorusunu daha fazla konuşmalıyız.

Küresel güç merkezlerinin darbecilerin 
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yanında durduklarını ve dolayısıyla seçil-
miş irade ile halk direnişini itibarsızlaştır-
mak için neden bu kadar çaba sarf ettikle-
rini üç başlık altında incelemek mümkün. 
Bunlardan ilki Türkiye’nin bağımsızlaşma 
iradesinin 15 Temmuz’da güçlü bir şekilde, 
hatta toplumun canını kaybetme pahasına 
devam ettiği gerçeğinin Batı tarafından ka-
bul edilmek istenmemesidir. Bağımsız po-
litikalar yürütmekte ısrar eden Türkiye’nin 
kontrol edilebilmesi ve sömürülmesi işta-
hı, darbeye karşı direnen milyonların var-
lığıyla büyük zarar görmüştür. Bu noktada 
Mısır’daki darbe örneğini inceleyecek ve 
darbe sonrasında bağımsızlığını yitiren bir 
ülkenin nasıl sömürülmeye açık hale gel-
diğini birlikte irdeleyeceğiz. Batı’nın dar-
becilerin yanında durmasının ikinci temel 
nedeni, İslam-demokrasi ilişkisinde Batı 
kamuoyunun DEAŞ üst başlığıyla oluştur-
duğu ezberlerin, toplumun 15 Temmuz’daki 
demokrasi talebiyle yıkılmasıdır. Canı pa-
hasına demokrasi talebini ortaya koyan 
ve bunu yaparken de şiddet uygulamak-
tan özellikle kaçınan Müslümanların de-
mokrasi ile ilişkisi, Batı’da oluşturulmak 
istenen Müslüman algısını yerle bir etme 
potansiyeline sahiptir. Küresel güç mer-
kezlerinin darbecileri desteklemelerinin ve 
darbe direnişini itibarsızlaştırmak isteme-
lerinin üçüncü temel nedeni; bağımlı po-
litikalar izlemekten kaçınan, bu güçlerin 
oyun sahalarında onları sıkıştıran ham-
leler yapma kapasitesine sahip ve aynı 
zamanda yıllarca Batı kamuoyunda anti 
demokratik olarak lanse edilen, karizma-
tik bir liderin milyonları bağımsızlık ve de-
mokrasi adına sokağa çıkarabilme gücüne 
sahip oluşudur. Dolayısıyla darbe direnişi-
ni meşru kabul etmemenin altında yatan 
bu son neden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
siyasi meşruiyetini reddetmek üzerine 
kendini inşa etmiştir.

Makalenin içeriğinde; Batı, küresel vesa-
yet odakları, küresel güç merkezleri gibi 
kavramların birbirlerinin yerine sıklıkla 

kullanıldığını göreceksiniz. Başka bir ça-
lışmanın konusu olmakla birlikte genel bir 
Batı tanımlaması, bu tanımlamadan yola 
çıkan top yekûn ve temel Batı karşıtlığı 
yerine, tarihsel gerçeklikten yola çıkarak 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde et-
ki sahibi olan ve daha çok Batılı ülkelerin 
başını çektiği iktidar odakları işaret edil-
mektedir. Dolayısıyla küresel güç merkez-
leri ya da Batı kavramlarıyla genel olarak 
ABD, Avrupa ülkeleri, İsrail ve 15 Temmuz 
darbe girişimi süresince seçilmiş iktida-
rın aleyhine bilgi ve algı üreten aktörler 
ve onları yöneten siyasal iktidarlar işaret 
edilmektedir. Sadece siyasal iktidar değil, 
bunun yanı sıra istihbarat kurumları, med-
ya ve diğer bilgi savaşı enstrümanlarını 
kullanan yapılar ile düşünce kuruluşları, 
küresel sermaye ve inanç gruplarından 
siyaset ile ilgili olanları kapsamaktadır. 
Dolayısıyla çalışmanın doğru bir zemine 
dayanması açısından bu hatırlatmayı ya-
parak devam edelim.

Uluslararası Medyada 15 Temmuz

Uluslararası medyanın neredeyse tamamı 
15 Temmuz gecesi okuyucularını, takipçi-
lerini son dakika gelişmeleri hakkında bil-
gilendirdiler. Henüz darbe girişimi devam 
ederken yapılan haberlerin yanı sıra, kısa 
analiz ve yorumlar ile sosyal medya pay-
laşımları yoğun bir şekilde dünya kamuo-
yu ile paylaşıldı. Birazdan göreceğiniz üze-
re 15 Temmuz gecesi ve takip eden günler 
içinde birçok yayın organı, objektif haber 
ya da yorum yapmaktan ziyade daha çok 
tarafgir bir gazetecilik süreci yürüttüler. 16 
Temmuz sabahı, darbenin başarısız olma-
sına açıkça üzülen birçok haber ve analiz 
dünya medyasının başat aktörlerinin say-
falarını süslüyordu.

İlk olarak ABD İçişleri Bakanlığı Güvenlik 
Komitesi Başkanı Michael McCaul’ın söyle-
diklerine bakalım. Fox News’te ekranın bir 
yanında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki 
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direniş canlı olarak aktarılıyor ve diğer ya-
nında McCaul şunları söylüyordu. “Darbenin 
başarılı olması halinde ABD Türk ordusu 
ile arasında var olan güçlü ilişkilerini sür-
dürmelidir. Görünüşe göre darbe, İslamcı 
eğilimleri olan Erdoğan’ın politikalarına, 
IŞİD’in İstanbul Atatürk Havalimanı ve di-
ğer yerlerdeki saldırılarına ve Rusya’nın 
bölgedeki varlığına bir tepki.”1

Darbe girişimi devam ederken, Batılı bir-
çok kaynak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Almanya, İran ve Yunanistan gibi ülkele-
re kaçtığı haberlerini yayıyorlardı. Bunu 
yaparken gazetecilik refleksinden ziyade 
darbecilere destek oldukları ve sokaklar-
daki halkın direnişini kırmaya çalıştıkları 
bariz bir şekilde görülüyordu. Zira bu ha-
berler teyit alınmadan alelacele piyasa-
ya sürülüyordu. İngiliz Mirror gazetesi, 
Tayyip Erdoğan’ın uçağının Avrupa üze-
rinde dolaştığı bir haritayı bile dolaşıma 
sokmuştu o gece.

Fox News hem 15 Temmuz gecesi hem 
de sonrasında, darbeye destek olmak için 
ciddi çaba harcadı. 16 Temmuz sabahı ya-
yınlanan haberin başlığı, objektif gazete-
cilik tavrından öte kendini tutamayan bir 
tarafın isyanı şeklinde okunabiliyordu. 
“Türkiye’nin son umudu da yok oldu.”2 
Makale, “Batı uygarlığından” uzaklaşan 
her ülkede darbenin gerçekleşebileceğini” 
vurguluyordu.3

Darbenin neden başarısız olduğu sorgu-
lamaları ise daha ilk günden yapılmaya 
başlanmıştı. Prestijli dış politika dergisi 

1 http://insider.foxnews.com/2016/07/15/mccaul-if-turkey-coup-successful-us-partnership-military-must-continue

2 http://www.foxnews.com/opinion/2016/07/16/turkeys-last-hope-dies.html

3 Yılmaz, Gökçe, “Batı medyasında 15 Temmuz” s. 72. (MÜSİAD-USA, 2017)

4 http://foreignpolicy.com/2016/07/16/why-turkeys-coup-detat-failed-erdogan/

5 https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jul/16/turkey-coup-army-erdogan

6 https://www.nytimes.com/2016/07/18/world/middleeast/turkey-coup-erdogan.html

7 http://www.huffingtonpost.com/entry/why-erdogans-triumph-will-make-turkey-a-dictatorship_

8 https://www.nytimes.com/2016/07/19/world/europe/turkey-erdogan-crackdown.html?ref=world&smid=tw-nytimesworld&smtyp=cur

Foreign Policy, 16 Temmuz’da “Türkiye’deki 
darbe neden başarısız oldu? Recep Tayyip 
Erdoğan’ın aşırılıkları darbeyi neden kaçı-
nılmaz yaptı?” başlığıyla çıktı.4

İngiliz gazetesi The Guardian’da yine 16 
Temmuz’da aceleyle yayınlanan makale-
nin başlığı; “Türkiye ordu tarafından değil, 
Erdoğan tarafından ağır çekim bir darbe 
yaşıyordu” idi.5

New York Times: Darbeden sonra Erdoğan 
zafer kazandı fakat Türkiye’nin kaderini 
kimse bilmiyor.6

Huffington Post: Erdoğan’ın zaferi ne-
den Türkiye’yi bir diktatörlük haline 
getirecek?7

New York Times: Erdoğan’ın taraftarları bi-
rer koyun. Erdoğan ne yaparsa onu takip 
ediyorlar.8

(Bundan sonraki haberler Cumhurbaşkanlığı 

İletişim Başkanlığı’nın arşivinden faydalanılarak 

derlenmiştir.)

Wall Street Journal’da yayınlanan bir ma-
kalede; “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a yönelik darbe girişimi, 
ülkeyi temelde 2002’den beri yöneten 
Erdoğan’a karşı uzun süredir artmakta 
olan memnuniyetsizliğin en son noktası 
oldu.”

İsveç yayın organı Expressen şu başlık-
la 15 Temmuz haberini vermişti. “Erdoğan 
darbeye zemin hazırladı.”
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Bergens Tidende adında Norveç yayın or-
ganı; “Ordu Erdoğan’dan bıkmıştı” diye baş-
lık atmıştı.

İtalyan yayın organı Internazionale; 
“Türkiye’de demokrasi başarısız olsa 
da öldü” manşetiyle çıkmayı tercih etti. 
Darbenin başarılı olmadığına çok üzül-
düğünü gizlemeyen gazete şöyle devam 
etmişti. “Çok etkili bir darbe olmadı. Bu 
durumlarda ilk kural, düşürülmek istenen 
kişinin tutuklanması ya da öldürülmesidir.”

İtalyan yayın organı Il Sussidiario sitesinde 
ise şunlar yazıyordu 15 Temmuz’da. “Darbe 
her zaman için kötü bir şey olmuştur -bu-
nu biliyoruz- ancak darbeden daha kötü 
olan şeyler var ve bu, İslamcı-köktenci 
mutlak gücün ilerleme kaydetmesidir.”

Financial Times şöyle bir başlıkla haberi 
vermişti. “Baskıların artması Türkiye’nin 
durumunu daha da kötüleştirecek.” 
Haberde de geçen bir cümle aynen şöyle; 
“Hükümet zaferini ilan etti ama bunun 
Türk demokrasisi için bir zafer olmakla 
uzaktan yakından ilgisi yok.”

İngiliz The Guardian’ın ilk analizlerinden 
birinde şu satırlar yer alıyordu. “Ankara 
ve İstanbul’da stratejik noktalara personel 
yerleştirme ve medyada birdenbire yapı-
lan duyuruyla birlikte Türkiye’de askeri 
darbe girişimi haberi, daha istikrarsız za-
manları andırıyor ancak popüler olmayan 
bir cumhurbaşkanının yönetimi tarafın-
dan büyüsü bozulan bir ülkede ve özellikle 
de orduda artan huzursuzluğu yansıtıyor 
gibi görünüyor.”

İsrail Hareetz gazetesi Batı başkentlerinde 
cevabı çoktan verilmiş o en vurucu soruyu 
başlık yapmıştı. “Türkiye’deki darbe girişi-
mi. Demokratik olmayan yollarla demok-
rasiyi desteklemek meşru mudur?”

The Jerusalem Post ise Hareetz’den daha 

açık bir dil kullanıyordu. “Başarısız darbe, 
muhtemelen Türkiye-İsrail ilişkilerini de-
ğiştirmeyecek ama Erdoğan devrilseydi 
Kudüs bir damla bile göz yaşı dökmezdi.”

İngiliz The Independent gazetesinde bir 
makalenin başlığı şöyleydi; “Türkiye’deki 
darbe başarısız olmuş olabilir, ancak tarih 
başarılı olacak yeni bir darbenin çok uzak-
ta olmayacağını gösteriyor.” Makalede 
şu cümleler meseleyi nasıl ele aldıklarını 
özetliyordu. “Erdoğan’ın darbe girişimine 
karşı iki binden fazla kişiyi tutuklatması 
oldukça büyük ve hatta kendisine yapılan 
darbeden bile büyük bir şey.”

Alman Die Welt gazetesi darbeden hemen 
sonra haberi okuyucularına; “Türkiye kri-
zi: Asıl darbe şimdi başlıyor” başlığı ile 
vermişti.

Alman yayın organı Welt Am Sonntag; 
“Erdoğan güçlendi demokrasi zayıfladı.”

BBC’de haberin başlığı “Türkiye’nin acıma-
sız Başkanı: Erdoğan”

CNN International canlı yayında alt yaısın-
da şöyle yazıyordu. “Binlerce kişi tutuklu, 
demokrasi baskı altında.”

Bu haberlerin tamamında onlarca seçim 
ve referandum kazanmış Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, Türkiye’yi aslında diktatörlükle 
yönettiği ve dolayısıyla darbe girişiminin 
meşru olduğu işleniyordu. Ancak darbe 
direnişle karşılaşmış ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın çağrısıyla milyonlar sokağa 
dökülmüştü. Belki de, darbecilerin başar-
masını bekleyenlerin izah etmekte zor-
landıkları en önemli sorunsal; başarısız-
lıktan ziyade, diktatör olarak kodladıkları 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının mil-
yonlarca insan tarafından karşılık bulma-
sıydı. Peki neden kendi toplumu tarafından 
serbest seçimlerle seçilen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a karşı böylesine kin ve nefret 
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dolular? ABD Dışişleri Bakanı John Kerry 
neden Mısır darbesinden hemen sonra 
“Demokrasi tesis edildi. Ordu demokrasiyi 
inşa ediyor” diye açıklama yaptı?9 Mısır’da 
kanlı darbeyi gerçekleştiren Sisi’yi, darbe-
den 15 gün sonra ziyaret eden AB’li yetkili-
ler; Meclis’i bombalanan, 251 insanını kay-
beden ve darbeye direnen önemli bir NATO 
üyesi ve AB’ye aday Türkiye’ye neden 57 
gün sonra gelebildi? Kanlı bir darbe sonrası 
iktidarda olan Sisi’nin darbeden yıllar son-
ra bile “Ülke ve bölge koşulları nedeniyle 
Batı tarzı insan hakları ve sivil özgürlük 
kavramları Mısır’ın şartlarına uymuyor. 
Mısır’daki insan hakları ve sivil özgürlük-
ler konularına Batılı bakış açısıyla yaklaş-
mamak gerekir”10 açıklamasına ses çıkar-
mayanlar, neden ilk günden Türkiye’ye, 
“darbecilerin insan haklarını gözetin” açık-
lamaları yapmıştı?

Makalenin başından beri tekrarladığımız 
bu sorulara birlikte cevap arayalım.

1. Türkiye’nin bağımsızlaşma ısrarı

Yüz yıl önce tüm bölgeyi (Kuzey Afrika ve 
Orta Doğu) esaret altına alan, sınırları çizen 
ve tüm ülkelerin başına diktatörler, krallar, 
askerler, prensler atayan Batı, bu bölgeyi 
kolaylıkla yönetmeyi, kaynaklarını sö-
mürmeyi ve bölge üzerinden güç devşir-
meyi başardı. Bunun tek istisnası Türkiye 
oldu. Tarihsel gelişmeler, Kurtuluş Savaşı 
ve Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte 
Türkiye’de bir demokrasinin yaşanması 
kaçınılmaz oldu. Ancak tam anlamıyla bir 
bağımsızlık ya da demokrasi söz konusu 
değildi. Zira bölgeyi kontrol edenlere göre, 
Türkiye kendi başına bırakılabilecek bir ül-
ke değildi.

Türkiye’de görünürde demokrasi rejimi 

9 http://www.ntv.com.tr/dunya/ordu-demokrasiyi-insa-ediyor,LfzC6GVfVUmVdI3hogCymg

10 http://www.aljazeera.com.tr/haber/sisi-bati-tarzi-insan-haklari-misira-uymaz

11 Türkiye Cumhuriyeti 1961 Anayasası Md.4

hakimdi ancak ülke gerçekte küresel ve-
sayet odakları tarafından ordu, yargı, em-
niyet, bürokrasi aracılığıyla yani kurum-
lar eliyle yönetildi uzun yıllar boyunca. 
Çok partili hayata geçiş ile birlikte Türk 
toplumu daha sonra değineceğim demok-
rasi ilkesini esaslı bir şekilde kullanarak 
ve bağımsız olabileceği liderleri dönem 
dönem başa geçirerek, Batı için beklenme-
yen sonuçlar da üretti. Bunun karşısında 
da her defasında darbe ya da muhtıralar-
la bu süreç bölündü. Bağımsız politikalar 
yürütmek isteyen her lider darbe ile ceza-
landırıldı. Adnan Menderes 27 Mayıs dar-
besi sonucunda idam edilirken, Süleyman 
Demirel 12 Mart ve Necmettin Erbakan 28 
Şubat ile iktidardan ordu tarafından in-
dirildiler. 28 Şubat’taki Demirel yine aynı 
güçler tarafından ehlileştirildi. Son olarak 
Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi bağımsız 
yönetmeye çalışırken 27 Nisan muhtırası, 
suikast girişimleri, Gezi, yargı darbesi ve 
en son 15 Temmuz darbesiyle karşılaştı.

Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki; Gezi, 
17-25 Aralık, 15 Temmuz girişimleri sıra-
sıyla; emniyet, yargı ve ordu kurumlarının 
içerisine sızan küresel vesayet odaklarının 
aparatı olan FETÖ tarafından gerçekleşti-
rildi. Örgütün, devletin ilgili kurumlarına 
sızarak ülkeyi yönetebilme stratejisinin te-
meli, bu kurumlarda her zaman kendi ve-
sayetlerinin hakim olacağını düşünen 27 
Mayıs darbecileri tarafından atıldı esasen. 
Zira, darbecilerin hazırladıkları 1961 anaya-
sasında tesis edilen “kurumsal egemenlik” 
süreci, egemenliği milletten alıp kurumla-
ra devretmişti.11 FETÖ işte bu gücün farkın-
da olarak tüm kurumlara sızma stratejisi-
ni hayata geçirdi.

Türkiye’yi kontrol altında tutmak isteyen 
küresel güç merkezleri; yaşadığı darbeler 
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ve müdahalelerle dolu uzun yıllardan 
sonra önemli bir tecrübe elde etmiş, bu 
bağlamda bir bellek oluşturmuş, orta sı-
nıfı yükselmiş ve bunun sonucunda da 
bağımsızlaşma ve demokrasi iradesine 
sıkı sıkıya bağlı bir Türkiye ile karşı kar-
şıyaydılar. Bu da güç merkezleri açısından 
Türkiye’nin kendi kontrollerinden çıkma-
ya başladığı bir süreci beraberinde getiri-
yordu. Söz konusu kontrolden çıkış yani 
bağımsızlaşmaya doğru giden süreç, çok 
kolay bir şekilde diğer Orta Doğu ülkeleri-
ne de sıçrayabilecek bir durumu ifade edi-
yordu. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile birlikte uydu devlet olmaktan çıkıp 
özellikle dış politika, ekonomi ve savunma 
konularında bağımsız politikalar yürüt-
meye başlamıştı ve bu süreç tüm bölgenin 
şahitliğinde gerçekleşiyordu.

Uluslararası sınırları, enerji koridorları-
nı, insan hareketlerini, terör örgütlerini 
kullanmak/yönetmek isteyen bu küresel 
güç odaklarının hareket alanını, bağımsız 
politikalar yürüten Türkiye günden güne 
daraltıyordu.

Türkiye’nin Suriye, Irak, Filistin, Mısır, 
Katar ve diğer ülkelerle olan ilişkileri hem 
bölgenin hem de kendi çıkarlarını sömür-
gecilerin çıkarından önde tutan bağım-
sızlıkçı politikalar üretmesi ve bu politika 
anlayışının tüm bölge halklarınca benim-
senmesi ihtimali, küresel güç merkez-
leri açısından riskli bir süreci de içinde 
barındırıyordu.

Türkiye’nin tam bağımsızlaşma iradesinin 
ve bu bağlamda 15 Temmuz’da darbeye 
direnişin küresel güç odakları için neden 
kabul edilemez olduğunu, Mısır’daki darbe 
sonrasında yaşananlara bakarak daha iyi 
anlayabiliriz.

12 http://www.aljazeera.com.tr/portre/portre-muhammed-mursi

13 http://aa.com.tr/tr/dunya/misirdaki-katliamin-bilancosu-3-bin-533-olu/225113

Mısır Darbesi

Mısır tarihinde ilk defa demokratik yolla 
seçilmiş bir sivil lider, ülkeyi yönetmeye 
başlamıştı. Arap devrimleri tüm bölgede 
heyecanla ve merakla izlenir olmuş, so-
nucunda sokağın nabzı bir nebze dinmiş, 
Haziran 2012’de seçimler gerçeklemiş ve 
resmi sonuçlara göre yüzde 51,73 oy alan 
Muhammed Mursi yarışı kazanmıştı. 
Ancak iktidarda bir yıl bile kalamadan, 1 
Temmuz 2013 günü ordu tarafından yapı-
lan açıklamada, ülkedeki siyasi krizi çöz-
mesi için Mursi’ye 48 saatlik süre verildi. 
Mursi’nin istifa etmeye yanaşmaması 
üzerine Genelkurmay Başkanı Abdulfettah 
Sisi, 3 Temmuz 2013 akşamı kameralar 
karşısına geçti ve Cumhurbaşkanı’nın 
artık görevde olmadığını ilan etti.12 Hala 
birçok Batılı devlet başkanının ağzından 
duyamadığımız bir “askeri darbe” böylece 
gerçekleşmişti.

Mısır’da gerçekleşen darbe, Batı başkent-
lerinde sürpriz olarak karşılanmadı. AB, 
NATO ve BM gibi uluslararası kuruluşların 
temsilcileri daha fazla kan dökülmemesi 
çağrısı yaptılar sadece. Devlet başkanları-
nın tavrı da Mısır’daki duruma darbe deme-
mek yönündeydi. Hatta darbeyi gerçekleş-
tiren Sisi ile yollarına devam edeceklerini 
ilk günden açıklayanlar vardı. Ancak me-
selenin özü gün geçtikçe daha net ortaya 
çıkıyordu. Batılı liderler, kanlı bir darbe ile 
yönetimi ele geçiren Sisi’yi demokrasiye 
tercih ediyorlardı. Darbeden sonra hayatını 
kaybeden yaklaşık 3500 Mısırlı demokrasi 
savunucusu, Batı’nın gücünü konsolide et-
mesi açısından birer küsurat oldular.13

Batılı liderler çok geçmeden; bağımsızlıkla-
rı için canlarını veren insanların katili Sisi 
ile kırmızı halılarda boy göstermeye baş-
ladılar. Ölen insanları ağızlarına almadan, 
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insan haklarından bahsetmeden, daha bir-
kaç ay önce birlikte kameraların karşısın-
da el sıkıştıkları seçilmiş Cumhurbaşkanı 
Mursi’nin tutsak olduğunu önemsemeden 
Mısır’ı bir tezgâhın üzerine yatırdılar ve 
her sektörü, her zenginliği parça parça pay-
laştılar. Artık Mısır ile yeni ilişkiler dönemi 
başlıyordu. Darbeye darbe dememek için 
her türlü demokrasi, insan hakları söyle-
mini kendilerine siper edinen bu liderlerin, 
Mısır’dan payını almalarının zamanı gel-
mişti. Bunlardan kamuoyuna açıklananla-
rından bazılarına birlikte bakalım.

Mısır ile İtalya arasında petrol ve doğalgaz 
arama ile petrol rafinerilerinin geliştirilme-
sine yönelik beş farklı petrol ve gaz anlaş-
ması imzalandı. Anlaşmaların toplam hac-
mi 3,5 milyar doları buldu.14

İmzadan sadece on gün önce ise İtalya 
Başbakanı’nın Matteo Renzi, Al Jazeera mu-
habiri Barbara Serra ile bir röportaj yapmış-
tı. Röportajdan bir bölümü aynen aktaralım.

“Bence el-Sisi mükemmel bir lider. Mısır’ın 
konumu Akdeniz’de kesinlikle çok önemli 
ve sanırım birçok kriz, polemik ve gerginlik 
sonrasında, Mısır el-Sisi’nin liderliğinde ge-
leceğe yatırım yaptı. Açıkçası bu, çok uzun, 
çok zor bir yoldur ve bu süreci desteklemek 
için çok çaba gerekir. Çok samimi olmama 
izin verin lütfen. Bu andan itibaren, Mısır 
yalnızca el-Sisi liderliğinde kurtulacak. 
Onunla dostluğumdan gurur duyuyorum 
ve barış yönünde ona destek olacağım.”15

Anlaşmadan hemen sonra İtalya’nın en bü-
yük petrol üreticisi Eni Petrol ve Doğalgaz 
şirketi, Orta Doğu’da bugüne kadar bulun-
muş en büyük doğal gaz rezervini keşfet-
tiklerini açıkladılar. Bu rezervin yaklaşık 

14 https://dailynewsegypt.com/2015/07/25/5-oil-gas-agreements-signed-between-egypt-italy/

15 http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/07/qa-italian-pm-sisi-great-leader-150711221822599.html

16 http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2016/04/egypt-italy-commercial-ties-regeni-murder-sisi-relations.html

17 http://www.hurriyet.com.tr/milyar-dolarlik-anlasmalar-hollandea-darbeyi-unutturdu-40091426

yatırım maliyeti ise $12 milyar dolar olarak 
belirlendi. Ayrıca yine İtalyan Edison firma-
sı da benzer bir araştırma için Mısır’ın farklı 
bölgelerinde çalışmalarına devam ettikleri-
ni açıkladı.16

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ise; sa-
vunma, enerji, havacılık, altyapı, ulaşım, 
telekomünikasyon ve çevre sektörlerinin 
temsilcilerinden oluşan kalabalık bir he-
yetle Mısır’a gitti. Hollande da diğerleri gibi 
sıranın kendisine geldiğini, darbeye göz 
yummasının karşılığında hak ettiği imtiya-
zı alması gerektiğini düşünüyordu. Fransa, 
Mısır’la yaptığı 24 savaş uçağı ve savaş 
gemisi anlaşmaları ile bütçesine 5,2 mil-
yar euro kattı. 16 helikopter ve yaklaşık bin 
mürettebat kapasiteli uçak gemileri üzerine 
anlaşma yapan Fransa, Mısır’da 400 kişilik 
ekibin eğitimini üstlendi. Hollande’nin zi-
yaretinde imzalanan diğer anlaşmalar ise, 
İskenderiye’de kanalizasyon arıtma mer-
kezi, Ramses tramvay hattının moderni-
zasyonu, elektrik santrali, rüzgar enerjisi, 
modern ulaşım, yenilenebilir enerji, turizm, 
sanat ve bilim dallarına işbirliği, Paris’te 
Süveyş Kanalı fuarı organizasyonu, Mısır-
Fransa kültürel işbirliği, Sina’da güneş ener-
jisi, doğalgaz, metro, elektrik transferinden 
oluştu.17

Almanya Şansölyesi Merkel de Sisi ile kırmı-
zı halıda, kameraların karşısında poz veren 
bir diğer Batılı liderdi. Elbette bu fotoğrafın bir 
de faturası vardı. 2015 yılında Mısır Elektrik 
Bakanlığı ile Elsewedy Electric ve Siemens 
şirketleri arasında değeri 240 milyon Euro 
olan altı trafo istasyonu inşa edilmesini 
içeren anlaşma imzalandı. Avrupa’nın en 
büyük teknoloji şirketlerinden olan yine 
Alman Siemens firması ile Mısır hükümeti 
arasında 8 milyar Avro enerji anlaşması 
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imzalandı.18 Almanya’nın Mısır’a sattığı dört 
denizaltıdan yakın zamanda teslim edildi. 
Mısır’a satılan dört denizaltının değeri 1 mil-
yar Avro idi.19

Nisan 2017’de Sisi’yi Beyaz Saray’da ağırla-
yan Trump ise çok açık konuşmuştu. “Eğer 
şüphesi olan varsa, herkes bilsin diye söylü-
yorum, Sisi’nin gayet arkasındayız. Çok zor 
bir durumda harika bir iş yaptı. Mısır’ın ve 
Mısır halkının çok arkasındayız” dedi.20

El Cezire’den Clayton Swisher’a bağlı araştır-
macı gazeteciler Mısır doğalgazının İsrail’e 
satışı konusunu beş ay boyunca didik didik 
ederek bir araştırma yaptılar. Egypt’s Lost 
Power (Mısır’ın kayıp gücü) başlıklı haber, 
Mısır’ın İsrail, İspanya ve Ürdün’e taban fi-
yattan doğalgaz satmasından dolayı tam 11 
milyar dolar kaybettiğini ifşa etti. Buradan 
kaynaklanan 20 milyar dolarlık borç ve 
ilave kanuni borçlar da var.21 Sadece bu 
imtiyazlar da değil, Mısır’ın IMF ile yaptığı 
anlaşmalar ülkeyi tam bir sömürge haline 
getiriyordu ne yazı ki. Sadece son bir yıl 
içerisinde IMF’den 4 milyar dolar kredi alan 
Mısır, önümüzdeki 3 yıl içinde toplam 12 mil-
yar dolar kredi almak için anlaşmıştı.22 Bu 
kredileri İtalya’dan, Almanya’dan, Rusya’dan 
daha fazla silah almak için kullandı Sisi.

Mısır Darbesinden 15 
Temmuz’a Bakış

Batılı devlet liderleri ve kurumları, 
Türkiye’de böyle bir darbe gerçekleşme-
diği için; Mısır için söz konusu olan bütün 
bu ekonomik ve siyasi imtiyazlardan, ülke-
nin bağımlı hale gelmesinden, bir sömürge 
düzeni sonucu destekledikleri darbecile-
rin tam kontrolünden mahrum kaldılar. 

18 http://www.milliyet.com.tr/siemens-ten-misir-a-8-milyar/ekonomi/detay/2069163/default.htm

19 https://tr.sputniknews.com/savunma/201708081029615336-misir-almanya-denizalti/

20 http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/misirin-darbeci-cumhurbaskani-beyaz-sarayda

21 http://www.huffingtonpost.com/david-hearst/israel-has-egypt-over-a-b_b_5473222.html

22 http://www.bloomberght.com/haberler/haber/2030433-imf-misir-a-125-milyar-dolarlik-krediiyi-onayladi

Darbecilerin yanında yer almak, Batı için 
tam bir kazan-kazan stratejisini barındırı-
yordu. Türkiye, Mısır’dan çok daha büyük 
bir pazardı ve kazanımlar çok daha büyük 
olacaktı kuşkusuz. 15 Temmuz ve sonrası 
atılan manşetlerin neden nefret dolu oldu-
ğunu, neden bağımsızlık ve demokrasi için 
direnen bir millete “koyun” dendiğini an-
lamak bu bağlamdan okuduğunuzda güç 
değil.

Bölgede yaşanan savaşların, kullanılan 
terör örgütlerinin, derin devlet yapılanma-
larının, vekalet savaşlarının, istihbarat sa-
vaşlarının en öncelikli amacı hiç kuşkusuz 
küresel güçlerin çıkarlarını gözetmektir. 
Batılı ülkelerin Mısır’da gerçekleşen darbe 
sonrası darbecilerle kurdukları ilişkiler ve 
Mısır’ın yaşadıkları bize Türkiye’de darbe 
başarılı olsaydı yaşanacaklar hakkında 
önemli ipuçları sunmaktadır. Zira, bu du-
rumda karşılaşılacak tablo Mısır’dakinden 
farklı olmayacaktı. Bu açıdan baktığımızda, 
15 Temmuz gecesi ve sonrasında Batı’nın 
verdiği tepkiye bağlı olarak çıkan sonuç; 
Batı’nın Türkiye’deki darbeciler ile Mısır 
pratiğindeki gibi devam edebileceğini çok 
açık göstermiştir. Darbecilere meşruiyet 
daha o gece, 15 Temmuz gecesi başlamıştır.

Batı’nın 15 Temmuz’daki bağımsızlaşma 
üzerinden irdelediğimiz “darbecileri des-
tekleme” tepkisinin altında yatan bir diğer 
nedenin ise; elinde silah olan orduya karşı 
direnme pratiğinin bölge halkları nezdinde 
de benimsenme ihtimalinin güçlü olması-
dır. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok söylem 
ve pratiğiyle, kendi ülkesinin, milletinin ve 
İslam coğrafyası başta olmak üzere tüm 
halkların çıkarları için küresel müesses ni-
zamla mücadele etme kararı verdiğini çok 
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net ifade etmiştir. Bu karar sadece “dünya 
beşten büyüktür” diyen bir liderin söylemi 
olmaktan çıkmış, 15 Temmuz’daki direniş 
ile birlikte tüm toplumun söylemi haline 
gelmiştir. Batı, egemenlik anlamında ken-
disini hiçleştiren, bölgeden koparan böy-
le bir direnişi kabul ederse, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika bölgesi yani kendi egemenlik 
sahasında da benzer bağımsızlıkçı dire-
nişlerle karşılaşacağından çekinmektedir. 
Zira Türkiye uzun zamandan beri bölge 
halklarına umut olan bir liderlik sergile-
mektedir. Konuyla ilgili birçok akademik 
çalışma ve saha araştırması mevcuttur. 
Dolayısıyla Türkiye’nin sergilediği pratiğin 
yayılma ihtimali, küresel güç merkezle-
rinin 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştır-
ma ve yok sayma tepkisini doğurmuştur. 
Söz konusu bölgelerde Batı lehine gelişen 
statükoların bozulması istenmemiştir. 
Dolayısıyla bağımsızlık iradesi bağlamında 
15 Temmuz’daki halkın işgale karşı direni-
şi, Batı’nın meşrulaştırmaktan korktuğu, 
Batı’yı varoluşsal krize sokan ve bu yüz-
den de insan hakları, demokrasi gibi ilkeleri 
ayaklar altına alma pahasına itibarsızlaş-
tırmak istedikleri bir direniştir.

Kendilerinin çok açık aleyhine olan böy-
le bir durum karşısında Batı’nın iki yüzlü 
davrandığı söyleminden ziyade, gayet tu-
tarlı bir şekilde kendilerine biat eden bölge 
liderleri, sömürü devletler, kullanışlı terör 
örgütleri ve sindirilirmiş bir halk istedikleri 
üzerinde durmamız gerekiyor.

2. Demokrasi-Müslüman 
ilişkisi ve DEAŞ

11 Eylül saldırıları İslamofobya’nın en üst 
düzeye çıktığı ve o günden beri de yüksel-
meye devam ettiği bir sürecin tepe noktası 
oldu. 11 Eylül; Afganistan, Irak gibi ülkele-
rin ABD tarafından işgal edilmesi için bir 
zemin olarak kullanıldı ve milyonlarca 

23 http://www.diken.com.tr/9-soruda-pegida-son-alman-fenomeni-hakkinda-bilmeniz-gereken-sey/

insan bu savaşlarda hayatlarını kaybetti. 
Afganistan ve Irak hala bugün istikrarsız 
bir şekilde kaos ve çatışma içerisinde be-
lirsiz bir geleceğe doğru sürükleniyorlar. 
Sınırların belirsizleştiği bu ülkelerde, terör 
örgütlerinin üretildiği ve desteklendiği ye-
ni alanlar üretildi. Tam da bu noktada etki-
si on yıllar boyunca devam eden ve böyle 
giderse de devam edecek olan yeni bir poli-
tikayla karşılaştık. 11 Eylül’den bu yana sis-
tematik olarak Müslümanlar ile terörizm, 
barbarlık eşitlenmeye çalışıldı. Özellikle 
DEAŞ ile birlikte had safhaya ulaşan bu 
algının en çok zarar göreni de kuşkusuz 
Müslümanlar ve devletleri oldu.

DEAŞ’in ortaya çıkarılması, desteklenme-
si ya da göz yumulması Orta Doğu coğ-
rafyasında egemenliklerini sürdürmek 
isteyen küresel vesayet odaklarının terör 
eliyle yürüttükleri kirli siyasetin bir par-
çası oldu. DEAŞ’i bahane ederek başta Irak 
ve Suriye’de varlıklarını güçlendiren bu 
yapılar, demokrasi ve İslam’ın bir arada 
yaşamasının imkânsız olduğu tezini yay-
gınlaştırmak için de bu örgütü kullandılar. 
Mısır’da darbeye ses çıkarmamalarının, 
sivil siyaset yapmak isteyen Müslüman 
Kardeşler’i terör örgütü ilan etmelerinin ya 
da Türkiye’de demokrasi yerine darbecile-
rin yanında olmalarının altında yatan ne-
denlerden biri de buydu esasında.

DEAŞ sadece Orta Doğu’da güç devşir-
menin ve dahi bölge ülkelerini fiili ola-
rak işgal etmenin zemini değil, dünyada 
İslamofobya’nın yükselişi için de bir araç 
olarak değerlendirildi bu yapılar tarafın-
dan. Müslüman nüfusun sadece binde 
bir23 olduğu, yani içinde yaşayanlarının 
gündelik hayatlarından herhangi bir 
Müslümanla karşılaşmalarının neredey-
se imkânsız olduğu Dresden kentinden 
Avrupa’yı kasıp kavuran ırkçı İslamofobik 
Pegida hareketinin ortaya çıkmasının 
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nedeni; Dresdenlilerin televizyon başın-
da Hollywood benzeri videolarla kafa 
kesen, insan yakan Müslüman görü-
nümlü DEAŞ’lıları görmeleriydi. Sadece 
Avrupa’da değil dünyanın her köşesinde 
Müslümanlar ayrımcılığa uğruyor, saka-
lı yada başörtülü olan herkes potansiyel 
terörist olarak gösteriliyordu. Dolayısıyla 
DEAŞ’ın kullanım alanı bu noktada da 
kendisini iyice gösteriyordu.

Çok amaçlı DEAŞ, sadece küresel vesayet 
odakları için değil, halkını kimyasal silah-
larla dahi katletmekten çekinmeyen Esad 
için de önemli bir araç olmuştu. BMGK’da 
Rusya tarafından sürekli veto yiyen 
Suriye’ye farklı şekillerde müdahale karar 
tasarıları, Esad’ın DEAŞ ve teröristlerle sa-
vaşıyor tezine çarpıyordu.

DEAŞ, bunlarla ilişkili bir biçimde ayrıca 
PKK/YPG için de çok kullanışlı bir örgüt 
oldu bu süreçte. ABD’deki yada herhan-
gi bir Avrupa ülkesinde sıradan birinin 
Kobani’yi tanıması, “kafa kesen, insanları 
diri diri yakan DEAŞ ile özgür dünya için 
mücadele eden PKK/YPG” algısının yara-
tılması ile mümkün olabildi. Moda dergi-
lerinde PKK/YPG’li kadınların fotoğrafları, 
Batı dünyasında seküler mutluluk balon-
ları oluşturdu. Bu, hem PKK/YPG’nin hem 
de onu destekleyen küresel vesayet odak-
larının ortak operasyonuydu. Bu operas-
yonda PKK/YPG tüm Batı başkentlerinde 
hatta Cumhurbaşkanlığı saraylarında üni-
formalarıyla ağırlanıyordu. Bunun sonu-
cunda PKK/YPG, Suriye’de meşruiyet elde 
etmeye, güçlenmeye ve tarihinde ilk kez 
bir alanı kontrol etmeye başladı. DEAŞ, 
PKK/YPG için de bulunmaz bir fırsattı. 
Kantonlar güçlendi. Özerlik konuşulmaya 
başlandı. Bu sırada Türkiye’de de bir süreç 
vardı. PKK’nın silah bırakmasıyla sonuç-
lanması beklenen bir süreç tüm hızıyla 
ilerliyordu. Ancak tüm çabalar, riskler, öz-
veriler hepsi bir anda boşa düştü. Çünkü 
PKK/YPG, artık özgür dünyanın kurtarıcısı 

rolündeydi ve Suriye’de çok güçlenmişti. 
Artık Türkiye’de silah bırakmasına gerek 
yoktu. Tam tersi bu kendine göre meşrui-
yet alanını Türkiye’ye tahvil etmenin tam 
zamanıydı.

İşte o günlerde Türkiye’nin DEAŞ ile iliş-
kili olduğu tezviratları yayılmaya başlan-
dı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal 
Erdoğan’ın yemek yediği bir restoranda 
mekanın sahipleri ile çektiği fotoğraflar 
DEAŞ teröristleri ile çekilmiş kareler ola-
rak dünyaya sunuldu. Suriye sınırında te-
mizlik deterjanı üreten bir firma, Türkiye 
devleti tarafından DEAŞ’a kimyasal silah 
gönderen depo olarak anlatıldı dünyanın 
önemli gazetelerinde. Bu algının alıcısı 
çoktu. PKK, DEAŞ ile savaşan “dünyanın 
kurtarıcısı” ama Türkiye ve özellikle ai-
lesiyle birlikte Recep Tayyip Erdoğan da 
DEAŞ ile birlikte hareket eden “İslami oto-
riter” algısı çok güçlü bir şekilde yayılmaya 
başladı. Bu algıları yayanlar arasında PKK 
ve medyası ama özellikle algı operasyon-
larını iyi kullanabilen, Batı lobilerinde güç-
lü olan FETÖ medyası ve onların düşünce 
kuruluşu adı altındaki merkezleri devreye 
girdi. Daha sonra MİT tırlarının DEAŞ’a 
silah taşınıyor diyerek durdurulması ha-
disesiyle birlikte FETÖ sadece algı operas-
yonları yapmıyor ayrıca operasyonun bi-
zatihi kendisini oluşturmakta da çok ciddi 
çalışma içerisine giriyordu.

“DEAŞ Kobani’ye saldırıyor” haberleri ile 
birlikte PKK’nın Batı başkentlerinde artan 
popülaritesi sonucunda Türkiye’de iç sa-
vaş deneyimi yaşatmaya çalıştılar. Bir ge-
cede Yasin Börü ve arkadaşlarının da ara-
larında olduğu elli kişi barbarca öldürüldü 
ve Güneydoğu’da FETÖ’ye biat eden emni-
yet birimlerinin de dahli olduğu büyük bir 
çatışma sarmalının eşiğinden dönüldü.

Kobani kırılması ile birlikte PKK ve FETÖ 
medyası ile bunları temel alan uluslara-
rası medya, DEAŞ ile AK Parti arasında 
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ilişki kuran algı operasyonunu son sürat 
devam ettirdiler. Bu algı operasyonlarının 
devam ettiği günlerde hendekler ile bir-
likte Türkiye’nin Doğu’sunda özerlik ilan 
etmeye giriştiler. Hendekler kazılmaya ve 
özerlik ilanları yayılmaya başladığı gün-
lerde dönemin HDP eş başkanı Selahattin 
Demirtaş’ın Vice News’a verdiği röporta-
jından şu bölüm operasyonun amacını da 
açık ediyordu. “Bir tür Türkiye’nin de IŞİD’i 
AKP’dir. Ona karşı da demokrasi mücadele-
sini yürütmek zorundayız.”24

Bu söylem AK Parti’yi basit bir sıkıştırma 
hamlesinden daha büyük amaçlara hiz-
met ediyordu. Suriye’de DEAŞ’a karşı sa-
vaşan PKK/YPG’nin kazandığı meşruiyeti 
test edenler ve başarılı olanlar, küresel ve-
sayet odaklarına Türkiye’de de DEAŞ ile 
yani kendilerine göre eşitledikleri AK Parti 
ile mücadele eden tek seküler güç biziz, bi-
zi destekleyin mesajını verdiler. Tüm stra-
tejilerini bunun üzerine kurdular. Süreci 
bitirip savaş başlattılar. AK Parti’nin DEAŞ 
ile eşitlenmesi; hem Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın devrilmesi ama esasında 
Türkiye’nin işgale açık hale getirilmesi 
anlamını taşıyordu. Bu süreçte FETÖ’nün 
medyasıyla ve uluslararası bağlantılarıyla 
desteğini arkasına alan bu algı operasyo-
nun sonucunu 15 Temmuz’da gördük.

Darbe sabahı uluslararası televizyon ka-
nallarına demeç veren darbeci terörist 
Fetullah Gülen’in ağzından ilk çıkan sözle-
rin altını çizmek gerekiyor. “AKP, IŞİD’e des-
tek veriyordu. Bunu kulağımla duydum.”

Türkiye’yi DEAŞ ile ilişkilendiren FETÖ 
ile PKK, ülkeyi dışarıdan müdahaleye aç-
mak için birlikte hareket ettiler bu süreçte. 
FETÖ darbe girişimi de bu stratejinin son 
parçası oldu.

Tüm bu anti Türkiye propagandası-
nın sonucunda makalenin başında ele 

24 https://www.haber3.com/guncel/politika/039039turkiye039nin-isid039i-ak-parti039dir039039-haberi-3684602

aldığım medya haberlerinin zemini yani 
15 Temmuz darbe girişiminin zemini ha-
zırlanmış oluyordu. İşte 15 Temmuz’daki 
sivil direniş bütün bu algı çalışmaları-
nın ve PKK/YPG üzerinden kurgulanan 
stratejilerin boşa düşmesine neden oldu. 
Türkiye’nin barbar DEAŞ ile eşitlenme 
çabaları 15 Temmuz’daki direniş ile bir-
likte artık hükümsüz kaldı. Dolayısıyla 
Mısır’da ya da Türkiye’de bağımsızlık ile 
birlikte onun da bir parçası olan demokrasi 
için sokaklara çıkan ve en ufak bir şiddet 
kullanmayan milyonlarca insan Batı’nın 
görmezden gelmek istediği bir gerçeği de 
ortaya koydu. “Barbar Müslüman” “anti de-
mokratik Müslüman” “terörist Müslüman” 
propagandaları bu iki direnişte ve özellik-
le Türkiye’de gerçekleşen 15 Temmuz’daki 
şiddetsiz halk direnişinde çökmüştü. Tek 
bir silahın bile sıkılmadığı, tek bir linç ya 
da yağma olayının olmadığı 15 Temmuz 
direnişi Batı medyasınca desteklenseydi, 
Müslümanların demokrasi ile yönetilme 
ısrarı, başta PEGIDA gibi hareketlerin doğ-
duğu Dresden’deki insanların yeniden dü-
şünmesine yol açacaktı muhtemelen. Bu 
da İslamofobya’nın ve yabancı düşmanlı-
ğının yükselişi ile kendine yer bulan Batı 
siyaseti için büyük bir açmaz olacaktı.

Batı’nın demokrasi bağlamında darbecile-
rin yanında durmasının bir diğer nedeni 
de; gerçek anlamda demokrasinin yerleş-
mesi sonucunda, ülkenin bağımsız liderler 
tarafından idare edilecek olması hususu. 
Serbest propagandaların, siyasi faaliyetle-
rin ve sonuçta serbest seçimlerle demok-
ratik yolla seçilen liderlerin var olduğu bir 
coğrafya değil Orta Doğu. Tek istisna var 
Türkiye. Türkiye dışında tek bir deneme 
oldu o da Mısır. Mısır’ın seçimle iş başına 
gelen ilk lideri Mursi’nin ve demokrasi is-
teyen Mısırlıların başına neler geldiğini ve 
sonrasını makalenin önceki kısımlarında 
incelemiştik.
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Peki demokrasi ile yönetilmek halklar için 
neden önemli? Çünkü ancak böylece hal-
kın çıkarlarını, ülkenin çıkarlarını önce-
leyen, bunun için siyaset yapan liderleri 
seçme şansları olabiliyor. Batı’nın atadığı 
diktatörler, prensler, krallar, askeri dikta-
törler değil; halkın seçtiği bağımsız liderler 
yönetirse o zaman ülkenin geleceğinden 
ve çıkarlarından söz edilebilir. Bunu Orta 
Doğu halkları çok iyi biliyor. İlk defa bunun 
için mücadele etmeye de başlamışlardı ki 
Arap Devrimleri denilen süreç Suriye’de 
boğduruldu. Mısır’da da hemen hizaya 
getirildi.

Batı dünyası için İslam coğrafyasının ger-
çek anlamda demokrasi ile yönetilmemesi 
neden önemli? Halk için neden önemliyse 
onlar için de aynı faktörden ötürü önem-
li. Bağımsız hareket edebilecek, halkın ve 
ülkesinin çıkarlarını öne çıkaracak, Batılı 
güç merkezleri tarafından kontrol edile-
meyecek liderlerin seçilme ihtimalinin 
olmasından ötürü önemli. Dolayısıyla 
Batı’nın güç merkezleri, bu bölgeyi kontrol 
altında tutmak, kaynaklarını sömürmek 
ve sonuçta güç devşirmek için demokratik 
olmayan liderler eliyle bölgeyi yönetmek 
durumundalar. Bunun da tek yolu, gerçek 
anlamda demokrasinin ortaya çıkmaması. 
15 Temmuz direnişi işte tam da bu noktaya 
dokundu. Halk, sivil siyasi iradeye ve se-
çimle iş başına getirdiği liderine sahip çık-
tı. Yani demokrasi için direndi. Direnmenin 
ötesinde şehit oldu, gazi oldu, günlerce nö-
bet tuttu.

Bu direnişin olumlanması, saygıyla karşı-
lanması, demokrasi için direnen insanların 
Batı medyasında yer alması, elbette ki bü-
tün İslam coğrafyasının da meşru olarak 
kabul edilen demokrasi talebini, tekrardan 
ortaya çıkaran bir etki yapabilirdi. Müesses 
nizam için bu bir riskti. Kaybedeceği şeyler, 

25 https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/49832/bestepe-millet-kongre-ve-kultur-merkezi-acilisi-ile-sehitleri-anma-

programinda-yaptiklari-konusma

suçlanacağı şeylerden daha önemliydi. 
Terazinin bir yanında demokrasiyi ayaklar 
altına alan iki yüzlü Batı yaftasını yemek 
vardı. Ancak diğer yanında tüm Orta Doğu 
coğrafyasına sıçrayabilecek bir demokrasi 
talebi sonucunda bu bölgenin kontrolünü 
kaybetmek vardı. Elbette ki darbenin ya-
nında durmakla suçlanmak Batı dünyası 
için büyük bir kayıp değildi. Zira bu suç-
lamayı yapan tek ülke Türkiye olacaktı. 
Birkaç cılız Batılı ses Türkiye’deki demok-
rasi direnişinin önemine değindi hepsi o 
kadar.

15 Temmuz, İslamofobya’yı besleyen tüm 
argümanları aynı anda yıktı. Tanklara, 
mermilere karşı dahi en ufak bir şiddet 
kullanmadan, bağımsızlık ve demokrasi 
için ölen Müslüman bir halk; Batı’nın yıl-
lardır oluşturmaya çalıştığı anti-demokra-
tik, terörist, barbar Müslüman algısını yer-
le bir ediyordu.

3. Bağımsızlıkçı ve Kontrol 
Edilemeyen Lider Faktörü

“Sadece Fetullahçı Terör Örgütüyle değil, 
diğer terör örgütleriyle ve onların arkala-
rındaki güçlerle olan mücadelemizi daha 
güçlü, daha etkin bir şekilde sürdürece-
ğiz. Ülkemizde oynanmak istenen oyunu 
bir kez daha bozduk. Bundan sonra inşal-
lah Suriye’de oynanan oyunu da bozaca-
ğız, Irak’ta oynanan oyunu da bozacağız, 
Libya’da oynanan oyunu da bozacağız. 
Orta Doğu’da, Kuzey Afrika’da, dünyanın 
her yerinde mazlumların ve mağdurların 
acısı, gözyaşı kaybetmesi pahasına oyna-
nan oyunları bozacağız.”25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin 
hemen ardından, 29 Temmuz’da yaptığı 
“Şehitleri Anma Programı” konuşmasından 
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bir bölümü okudunuz. Bu cümleler esasın-
da, küresel güç merkezlerinin neden dar-
becileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tercih 
ettiklerini çok özet bir şekilde açıklıyor.

15 Temmuz’da sokaklara dökülen mil-
yonların bağımsızlık ve demokraside ıs-
rarının da bağlantılı olduğu faktör, Recep 
Tayyip Erdoğan faktörüdür. Batı dünyası 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Türkiye’nin ba-
şında istemediği ölçüde bütün demokrasi 
ve evrensel insan hakları ilkelerini ayakla-
rı altına aldılar ve darbecilerin yanında yer 
aldılar. Peki neden?

Birkaç neden üzerinde duralım.

İlki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; hem 
Türkiye hem de bölge politikaları söz ko-
nusu olduğunda elitlerin, yöneticilerin, kü-
resel sermaye ve politika belirleyicilerin 
çıkarlarını değil, Türkiye ve bölge halkla-
rının çıkarlarını önceleyen bir lider olduğu 
için. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu siyase-
ti, sadece söylemsel düzeyde değil, pratik 
düzeyde de Batı’nın bölge politikalarına 
bakışında etkili oldu.

İkinci olarak, Mısır’dan Suriye’ye, Irak’tan 
Libya’ya, Katar’dan İran’a, Tunus’tan 
Filistin’e kadar hemen her sorunlu alanda 
küresel vesayet odaklarını rahatsız eden, 
başta da alıntıladığım kendi kurduğu 
cümlelerde olduğu gibi “oyunu bozan” biri-
si Erdoğan. Hatırlayalım. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a karşı uluslararası itirazlar ne 
zaman yükselmeye başladı? “One minu-
te” çıkışı elbette bunlardan biriydi. Küresel 
sisteme muhalefet ettiği ve bölge çıkarla-
rını güç merkezlerinin çıkarlarına karşı 
savunduğu bütün politik duruşları baş-
ka bir yazı konusu yapalım ama Gazze 
konusunda, Kudüs konusunda, Suriye 
konusunda, Mısır’daki darbeye direnme 
konusunda, “Dünya 5’ten büyüktür” di-
yerek, küresel adalet konusunda yaptığı 
çıkışlar sonrasında uluslararası medya 

ve düşünce kuruluşlarının raporlarında 
otoriter hatta diktatör Erdoğan analizle-
rini okumaya başladı dünya kamuoyu. 
Darbeye karşı çıkan, savaşa karşı çıkan, 
küresel sistemin adaletsizliğine karşı çı-
kan, Gazze’deki ambargoya karşı çıkan ve 
kontrol altına alınamayan bir Orta Doğulu 
lider Cumhurbaşkanı Erdoğan onların gö-
zünde. Kontrolü sağlayamamalarının en 
önemli nedeni Erdoğan’ın oyunu onların 
kurallarıyla oynaması. Demokrasiye, ba-
rışa inanması, daha önemlisi bunu ha-
yatının ve siyasetinin bir parçası haline 
getirmesi; Batılı küresel güç merkezleri-
nin tüm ayarlarını alt üst eden bir durum. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sandık ve 
seçim dışında herhangi bir yolu benim-
sememesi ve çok net bir şekilde reddet-
mesi, hatta tüm gücünü ve meşruiyetini 
sandık ve seçimlerden alması Batı için 
en sorunlu alan. Bir yanda övündükleri 
seçimler ve sandıklar, bir yanda da bunu 
etkili ve demokratik bir şekilde kullanan 
ve kontrolleri altına girmeyen bir lider. 
Hatırlayacaksınız bir dönem Türkiye’de 
belirli çevreler tarafından “sandık her-
şey değildir” tezi gündemde tutulmuş ve 
demokrasinin bu en temel ve vazgeçil-
mez ilkesi sorgulatılmak istenmişti. Zira 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sandık ve 
seçime olan inancını kırmak ve toplum 
tarafından bunun meşruiyetini sorgula-
mak istiyorlardı. Çünkü Erdoğan oyunu 
onların kurallarıyla ancak kendi halkının 
çıkarları için oynuyordu.

Darbecilerin seçilmiş Erdoğan’a karşı dar-
becileri desteklemesinin bana göre üçün-
cü nedeni ise dönem Başkanlığını üstlen-
diği İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Parlamento 
Birliği 10. toplantısında yaptığı konuşma-
sındaki şu cümlelerde gizli.

“Buhara’da Semerkant’ta İsfahan’da Bağdat, 
Kahire, Gırnata, Kurtuba ve İstanbul’da da-
ha nice şehrimizde tarihte kurduğumuz o 
parlak medeniyetleri o barış atmosferini 
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26 https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/2721/gun-ulke-ve-mezhep-cikarlarini-one-cikarma-degil-kuranin-aydinliginda-bir-

beraber-ve-kardes-olma-gunudur

eğer istersek eğer bir ve beraber olursak 
yeniden inşa edebiliriz. Bizim birbirimizle 
konuşmak için aracılara ihtiyacımız yok. 
Bizim birbirimizle konuşmak için tercü-
manlara ihtiyacımız yok. Biz gönül diliyle 
zaten konuşuyoruz. Biz aynı kıbleye dönen 
insanlar olarak, gönül diliyle kalp diliyle ko-
nuşabilir, aramızdaki meselelere, bölgemiz-
deki meselelere, hatta yeryüzünde insanlı-
ğı ilgilendiren ortak ve etkili bir mücadele 
verebiliriz.”26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam coğrafya-
sında artan karizmasını popülizm ile har-
camak yerine, bölge devletlerini birlikte 
hareket eden ve küresel güç merkezlerini 
aradan çıkaran, yani sadece devletlerin 
tek tek değil, tüm bölgenin bağımsızlaş-
ması için stratejiler öneren bir siyasi lider 
olarak öne çıktı. Bu konuşmaları bölge-
nin her başkentinde defalarca yaptı. Bu 
çıkışlar Arap devrimleri sürecinde Batılı 
güç merkezleri için çok daha tehlikeli bir 
boyut haline gelebilirdi ki önünü kesmek 
için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve onun 
nezdinde Türkiye’nin DEAŞ ile irtibatı olan 
radikal akımlarla ilişkisi olduğu algısını 
yaymaya başladılar.

Burada tam da dördüncü nedene gelmek 
istiyorum. Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın DEAŞ ile ilişkili olduğu algısını 
uzun süre yürüten küresel güç merkez-
lerine karşı; Erdoğan hemen her konuş-
masında DEAŞ ile mücadelenin öncelik-
le Müslümanlara düştüğünü söylüyor, 
demokrasi ve birlikte yaşamak için her 
türlü terör örgütüyle mücadele etmek ge-
rektiğinin altını çiziyordu. Batılı güç mer-
kezlerinin İslam coğrafyasında vekalet 
savaşlarını yürütmek için araç olarak kul-
landıkları başta DEAŞ olmak üzere, terör 
örgütleri arasında ayrım yapmıyor, hepsi-
ni hedefe alıyordu. “Benim terör örgütüm 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam 
coğrafyasında artan karizmasını 

popülizm ile harcamak yerine, 
bölge devletlerini birlikte 

hareket eden ve küresel güç 
merkezlerini aradan çıkaran, 

yani sadece devletlerin 
tek tek değil, tüm bölgenin 

bağımsızlaşması için stratejiler 
öneren bir siyasi lider olarak öne 

çıktı.
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iyi, senin terör örgütün kötü” ayrımını ya-
pan dünyaya tepkisini her platformda gös-
teriyordu. Dolayısıyla yeni dünyanın terör 
örgütleri eliyle şekillendirilmesine karşı 
çıkan bir strateji izliyordu. DEAŞ’ı kulla-
narak, İslam ile vahşet, terörizm, insanları 
diri diri yakma, kafa kesme gibi kavram-
ları yan yana getirmek ve bunun sonu-
cunda da Batı dünyasında Müslümanlara 
karşı topyekun İslamofobya’yı artırma 
stratejisini işte bu Müslüman demok-
rat lider bozuyordu. Makalenin önceki 
bölümlerinde derinlemesine anlattığım 
Müslümanlık ve demokrasi ilişkisini siya-
setine zemin yapmış Müslüman bir lide-
rin varlığı DEAŞ gibi örgütler başta olmak 
üzere bu algıyı yaratmaya çalışmak için 
harcanan paraları ve emekleri yerle bir 
ediyordu.

Batı dünyası darbenin ve darbecilerin ya-
nında durdu, çünkü milyonlarca insan 
sokaklara çıktı ve tankların önüne hiç 
çekinmeden yattı. Tank atışlarıyla karşı 
karşıya kaldı, uçaklar tarafından bomba-
lanmaktan korkmadı ve Erdoğan’ın ika-
metgahı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
önüne akın etti. Onlarca insanın bedeni 
orada paramparça oldu. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın telefon bağlantısı yaptığında 
kullandığı şu cümleler küresel güç mer-
kezlerinin hiç hoşlanmadığı sözler olarak 
tarihe geçti.

“Bu arada tabi milletime de bir çağrı 
yapıyorum o da şudur milletimizi ille-
rimizin meydanlarına davet ediyorum, 
havalimanlarına davet ediyorum ve mil-
letçe meydanlarda havalimanlarında 
toplanalım ve bunların, o azınlık grubu 
tanklarıyla toplarıyla gelsinler ne yapa-
caklarsa halka orada yapsınlar. Halkın 
gücünün üstünde bir güç ben tanıma-
dım bugüne kadar. Bundan sonrada za-
ten böyle bir şey tanımamız söz konusu 
değil.”

Erdoğan’ın, telefonla halkı sokaklara di-
renişe çağırmasından hemen sonra mil-
yonların sokaklara akması ve canını or-
taya koyması, yüzlerce şehit vermesi, 
binlerce gazi vermesi Batı dünyasının 
yıllardır örmeye çalıştığı otoriter, dikta-
tör Erdoğan algısını yerle bir etti. Öyle ya, 
15 Temmuz’daki direnişten sonra bu güç 
merkezleri Batı kamuoyuna milyonlar-
ca insanın, lideri ve bağımsızlığı için ölü-
me gittiğini ama bu liderin otoriter ya da 
diktatör olduğunu nasıl anlatacaklardı? 
DEAŞ sempatizanı Müslüman ve otoriter 
bir lider olarak tanıtmak için harcadıkla-
rı yüz milyonlarca dolar boşa gidiyordu. 
Çünkü Batı’da yaşayan aklı başında hiçbir 
insan “otoriter” ve dahası “DEAŞ taraftarı” 
bir lider için milyonlarca insanın sokağa 
gönüllü ve ölümüne çıkmayacağını çok 
iyi tahlil edebilirdi. Dünyada bunun örneği 
yok çünkü. Eğer Batı’da yayılan algıda en 
küçük bir gerçeklik payı olsaydı, otoriter 
bir liderden kurtulmak isteyen halk ölme-
yi göze almaz, sokağa çıkmazdı. İşte tam 
da bu nedenle, Batılı güç odakları bu dire-
nişi kendi kamuoylarından, halklarından 
sakladılar. Saklayabildikleri ölçüde yok 
saydılar ama sonrasında da direnişi itibar-
sızlaştırmak için her yolu denediler, deni-
yorlar. Müslüman ve halkı tarafından ser-
best bir şekilde seçilmiş bir liderin, oyunu 
Batı’nın kurallarıyla oynaması tüm Orta 
Doğu bölgesi için yapılan stratejileri boşa 
düşürüyor.

Türkiye; 15 Temmuz’da sergilediği dire-
niş ile sadece Türkiye’yi kurtarmadı; Orta 
Doğu’nun ve kendisine umut bağlayan 
yüz milyonlarca insanın umudu oldu. 
İslam ile demokrasi arasındaki ilişkiyi 
netleştirdi. Müslümanların, terör ve şid-
det ile arasına koyduğu mesafeyi canı 
pahasına çok değerli bir şekilde gösterdi. 
Bağımsızlık için mücadele etmenin değe-
rini tekrar hatırlattı. Liderine sahip çıkma-
nın bağımsızlığına sahip çıkmak olduğu-
nu yeniden hatırladı.
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Bir Kült Hareketinin Yıkıcı Etkisi ve Terör 

FETÖ Örneği
Prof. Dr. Hilmi Demir

Prof. Dr. Hilmi Demir, TOBB ETÜ Fen-Edebiyat Fakültesi’nde görev yapıyor. Ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri ve uluslararası 

sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunan Demir’in “Gülen Örgütü Ezoterik Bir Kült Cemaatin Radikalleşmesi” kitabı FETÖ’yü farklı 

bir açıdan ele alıyor.

1. Kültler ve Şiddet

26 Mart 1997’de Kaliforniya
26 Mart 1997’de Kaliforniya’da San Diego’da 
milyon dolarlık yüzme havuzlu ve tenis 
kortlu bir malikanede mor örtüler içinde 39 
erkek ve kadın cesedi bulundu. Kurbanların 
hepsinin yaşı 18-24 arasındaydı. “Hepsi ay-
nı şekilde giyinmişler, yüzüstü uzanmış 
ve yan yana uyuyormuş gibi dizilmişlerdi”. 
Takip eden haftalarda, rahatsız edici ay-
rıntılar ortaya çıktı. Anlaşıldı ki “arınma” 
sürecinin bir parçası olarak toplu halde 
intihar etmişlerdi. Arkalarında bıraktıkları 

1 George D. Chryssides, Heaven’s Gate: Postmodernity and Popular Culture in a Suicide Group, Ashgate Publishing, Ltd., 2011.

notta sonraki evrimsel düzeye ulaşmak 
için bedenlerini fiziksel kapının arkasına 
bıraktıklarını yazmışlardı. Kültün lideri 
olan 66 yaşındaki Marshall Applewhite, 
takipçilerine kuyruklu yıldız Hale-Bopp’u 
takip eden bir UFO’nun, grubun bedenle-
rini uzak uzaya veya Tanrı’nın Krallığı’na 
taşıyacağını söylemişti. ABD toprakların-
daki en gözle görülür kitlesel intiharlardan 
biri olan Heaven’s Gate “Cennetin Kapısı” 
tarikatı ABD’de büyük merak uyandırdı. Bu 
nasıl oldu? Bir insan kendine  neden ve ni-
çin böyle bir şey yapar?1



www.ortakhafiza.com   •   ORTAK HAFIZA     |     101

Bir Kült Hareketinin Yıkıcı Etkisi ve Terör - FETÖ Örneği | MAKALE | 

18 Kasım 1978’de, Jonestown Guyana
909 kişi 18 Kasım 1978’de, Jonestown 
Guyana’da, modern tarihin en büyük toplu 
intihar eylemini gerçekleştirdi. Ölenlerin 
birçoğu çocuktu. “Onurunuzla ölün. Istırap 
ve göz yaşıyla uzanmayın yere öyle. Ölüm, 
başka bir düzleme adım atmaktan ötesi 
değil.”  Jim Jones, toplu intihar öncesi son 
vaazında böyle seslenmişti. Vaazlarından 
birinde tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir 
kadına döndü ve şöyle dedi: “Hayatım, bu-
gün senin günün. Bugün iyileşeceksin, o 
sakat bacaklarını iyileştireceğiz ve tekrar 
yürüyeceksin!”

Tüm salon bu sözler üzerine çılgına dön-
müştü ve heyecanla olacakları izlemeye 
başlamıştı. Jim, kürsüden yaşlı kadına ses-
lenmeye devam etti: “Bana doğru gel haya-
tım, ayağa kalk, at şu adımı, tanrı yüreğini 
kutsasın, at şu adımı!”

Bu arada kürsüden, garip mimik ve jest-
ler yapıyor, yaşlı kadını cesaretlendirme-
ye çalışıyordu. Yaşlı kadın, titrek elleriy-
le tekerlekli sandalyesinin iki kolçağını 

2 https://www.theguardian.com/world/2018/nov/17/an-apocalyptic-cult-900-dead-remembering-the-jonestown-massacre-

40-years-on.

kavradı, gözlerini kıstı, dişlerini kamaş-
tırdı, yanındakilerin de desteğiyle zar zor 
ayağa kalkar gibi oldu. Kadın haykırdı, 
“Hissediyorum!” dedikten sonra ileri doğru 
titrek bir adım attı. Jim şöyle dedi: “Şimdi 
bana doğru yürümeni istiyorum. Bir adım 
daha, ilerle, ilerle hayatım, yapabilirsin!”

Kadın ayaklarını test eder gibi bir o yana 
bir bu yana eğdi, daha emin bir şekilde iki 
adım daha attı. Kısa bir süre sonra, ellerini 
iki yana açarak tamamen iyileşmiş bir hal-
de koşturmaya başladı. Salondaki insanlar 
gördüklerine inanamıyor, çığlık sesleri 
gözyaşlarına karışıyordu.

Jim siyanürle karşıtırdığı meyve sula-
rını içerek müritleriyle beraber intihar 
kararı aldı. 18 Kasım 1978’de, Jonestown 
Guyana’da 909 kişi ölmüştü. Her yer ceset 
doluydu. Tekerlekli sandalyeden kurtulan 
kadına ne mi oldu? Bunun düzmece bir se-
naryo olduğu, grup içinde birçok tecavüz, 
sahtekarlık ve tacizin yaşandığı ortaya 
çıktı. Ormana kaçan beş kişi kurtulmuştu.2
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15 Temmuz 2016 Ankara
Saat 23:58 Ankara Gölbaşı’nda Havacılık 
Dairesi Başkanlığı’na ait helikopterler ve 
Özel Harekât binaları F-16’larla bomba-
landı. 49 Özel Harekât polisi şehit edildi. 
Bombalayan uçaklar Türk Ordusu’na aitti 
ve Pilotlar Türk Ordusu’nda görevli su-
baylardı. Kendi silah arkadaşlarını neden 
bombaladılar?

15 Temmuz 2016 İstanbul Boğaz Köprüsü
Saat 22:10 Bir grup asker İstanbul Boğaz 
Köprüsü’nün Avrupa çıkışını trafiğe ka-
padı. Arabalarından inen insanlar ne oldu-
ğunu anlayamamıştı. Askerlerin ellerinde 
silahlar vardı. Sivil vatandaşlar askerden 
köprüyü trafiğe açmalarını istediler. Saat 
23:10 Başbakan Binali Yıldırım ordu içinde 
bir grubun kalkışma içinde olduğunu ve 
emir komuta zincirinde ordunun darbeye 
onay vermediğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
saat 00:24’te CNN Türk kanalına bağla-
narak, “Bu gelişme gerçekten Türk Silahlı 
Kuvvetleri’mizin içindeki bir azınlığın, ne 
yazık ki kalkışma hareketidir ve bu ma-
lum yapıya ait paralel yapılanmanın teş-
vik ettiği üst akıl olarak onların kullandığı 
bir harekettir.” dedi.

Köprüyü kesen askerler geri çekilmediler. 
Saat 01:17 Boğaziçi Köprüsü’nde darbe gi-
rişiminde bulunan askerlerin halkın üze-
rine açtığı ateş sonucu Ak Parti’nin rek-
lam kampanyalarını yürüten Erol Olçok 
ile 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip 
Olçok’ın da aralarında bulunduğu 34 kişi 
şehit oldu. Hükümet ve ordu içinde büyük 
bir kesim bu kalkışmaya karşı olduğunu 
duyurduğu halde elinde silah olmayan 
siviller üzerine neden ateş edildi? Kimdi 
bunlar?

3 http://www.gazetevatan.com/denizci-subaydan-feto-itirafi-1050356-gundem/

4 http://old.freedomofmind.com/Info/articles/KerryNoble.php

Eski Binbaşı Murat Baykal
“1991’de sınava yakın bir dönemde bu öğ-
renci evinde bana 200’e yakın soru verildi. 
Sınava girdiğimde sorulan soruların yak-
laşık 80’inin bu sorulardan olduğunu gör-
düm. 1992 Şubat ayındaki ara tatile kadar 
geçen sürede Serdar isimli şahıs İstanbul’a 
geldi. Onunla Kadıköy İskelesi’nde buluş-
tuk. Nerede olduğunu hatırlamadığım bir 
örgüt evine gidip risale sohbeti yaptık. 
Deniz Askeri Lisesi’nin 1. ve 2. sınıfların-
da zaman zaman Ankara’dan İstanbul’a 
gelen Serdar ile görüşmeye devam ettim. 
Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş veya Sirkeci 
vapur iskelesinde onunla buluşuyor-
duk. Onunla bir yere sohbete gidiyorduk. 
Gittiğimiz yerde Fetullah Gülen’in vaaz ka-
setlerini dinliyordum. Fetullah Gülen’in ve 
Said Nursi’nin kitaplarını okuyup, namaz 
kılıyorduk.”3

Kerry Noble, The Arm of Lord
1952’de Abilene, Teksas’ta doğan Kerry 
Noble, “Kilisede aktif görev alırdım, şidde-
te asla meyilli olmadım ve tüm insanlara 
aynı şekilde davranmak için yetiştirildim.” 
demişti. Hristiyan bursu arayışındaydı, 
“Hristiyanlarla yaşamak, çalışmak ve ai-
lemi gerçekten Hristiyan bir ortamda ye-
tiştirmek istedim.” diye ifade vermişti. Jim 
Ellison, davetine karşılık verdi. Sonrasının 
ise nasıl geliştiğini kendisi şöyle anlatmak-
tadır: “Ebeveynlerim her zaman beni cesa-
retlendiren orta sınıf, Tanrı korkusu olan, 
ahlaklı, sıradan vatandaşlardı. Bir buçuk 
sene üniversiteye gittim ve bir yıl boyunca 
İncil okuluna devam ettim. 21 yaşımdayken 
evlendim. 2001 yılının Eylül ayında 28. ev-
lilik yıl dönümünü kutladım ve üç çocuk 
babasıydım. 1977’de eşim ve ben küçük bir 
dinsel topluluğa, yıkıcı bir kabusa dönüşen 
sessiz, naif, huzurlu bir rüya dünyasına ka-
tıldık. 1985’te ülkedeki iki numaralı yerli te-
rör örgütünün ikinci adamıydım.”4
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Masumca başlanan, belki Tanrısal bir sı-
caklık bulmak için girilen yıkıcı kült top-
luluklarda hiç ummadığımız, beklemedi-
ğimiz şekilde insanların radikalleşerek bir 
teröriste dönüştüğüne birçok kez şahit ol-
duk. Kerry Noble ile Binbaşı Murat Baykal 
farklı topluluklara iyi niyetle girmiş ol-
salar bile sonuçta radikalleşerek şiddet 
kullanmaya giden yolda sessizce ilerle-
mişlerdi. Bu açıdan 15 Temmuz 2016’da 
gün ışıdığında komşumuz olan, görev-
leri orduya hizmet olan bazı insanların 
meşru bir hükümeti yıkma üzere şiddete 
başvurmaları kült grupların dinamiğini 
tanıyanlar açısından şaşırtıcı olmamıştı. 
15 Temmuz’da bir kült liderinin emri ve 
talimatıyla ordu, polis ve yargıdan oluşan 
geniş bir grup aslında apokaliptik bir inti-
har saldırısında bulunmuştu. Apokaliptik 
intihar saldırısı nedir mi? Anlaşılıyor ki, 
bu kadar eğitimli insanların sözde dini bir 
lider için tüm kazanımlarından vazgeç-
melerini sağlayan motivasyon kaynağı 
olarak işlev görmektedir. Bu yazı bunun 
ne olduğunu ve FETÖ’nün nasıl bir sistem 
kurarak insanları ikna ettiğini açıklamak 
amacıyla kaleme alındı.

Kültlerin felsefi yönelimleri değişebilir, 
ancak yöntemleri çarpıcı bir şekilde ben-
zerdir. Kült grupların radikalleşmesi Batı 
dünyasında bilinen bir olgudur. Buna kar-
şılık Türkiye’de ise bu konu çok fazla ele 
alınmış değildir. Bizim dini görünümlü 
olarak gördüğümüz bazı gruplaşmaları 
kült grup olarak adlandırmak mümkün-
dür. Aslında şiddete başvurma ve grup 
içindeki bireylerin radikalleşmesi yönün-
den FETÖ’nün yapısı da yukarıdaki kült 
gruplara birçok yönden benzemektedir. 
Biz bu çalışmada FETÖ ile Batı’da yer alan 
kült gruplar arasındaki sistemsel benzer-
likler üzerinden apokaliptik intihara gi-
den yolun ne olduğunu, nasıl çalıştığını 
göstermeye çalışacağız.

5 Bkz. B. F. Campbell, “A Typology of Cults”, Sociological Analysis, 39 (3) 1978, ss. 228-240.

2. Kült Grup Nedir?

Kült kavramının kullanımı oldukça eski-
dir. Kavramın tarihi, din sosyoloğu Ernst 
Troeltsch “Die Soziallehren der Christlichen 
Kirchen und Gruppen” adlı Hristiyan Kilise 
ve Gruplarının Toplumsal Doktrinini ele 
aldığı çalışmasına kadar geri götürülebi-
lir. Bruce Campbell’in 1978’de yazdığı “A 
Typology of Cults” adlı çalışması kültleri 
üç kısma ayırmıştır: Mistik yönelimli, iç 
deneyime odaklı ve hizmet odaklı. Campell 
çalışmasında bu ideal tipleri 6 kült gruba 
uygulayarak bunların geçerliliklerini tar-
tışır. Geleneksel inanca dayalı olmayan 
dini gruplar olarak tamımlar.5 Onları gele-
neksel yapılardan ayıran en önemli özel-
liklerden birisi, kültlerin sekülerleşmiş 
topluluklar ya da bireysel davranış kalıp-
larının bir yansıması olarak görülmeleridir. 
Hatta çoğu kez bu grupların kutsal bir re-
feransa sahip olmaları da gerekmeyebilir. 
Scientolgy gibi kendi kutsallarını kendileri 
yeniden oluşturmuş olabilirler.

İlk dönemlerde kült gruplar, geleneksel di-
ni otoriter (kilise gibi) yapılardan bağımsız 
ve mistik yönelimli küçük masum grup-
lar olarak görülmüştür. Özellikle bu yeni 
anlama biçiminin hem Yahudi-Hristiyan 
geleneğinden bağımsız hem de bu dinlerin 
Ortodoks yorumunun dışında bir mane-
viyatçılığın liberalizme katkı sağlayacağı 
düşünülüyordu. Muhtemelen materyalizm 
ve komünizme karşı da bu yeni manevi-
yatçı ve mistik yapıların din dışı bir desteği 
karşılayacağı düşünülmüş olabilir.

Fakat özellikle ABD’de 1978’deki Jonestown 
ve Avrupa’dan Kanada’ya kadar uzanan 
Solar Temple adlı iki kült vakıasından son-
ra Batı’da büyük bir panik oluşmuştur. Bu 
her iki vakıa hem ABD’de hem de Avrupa’da 
“kült savaşlarının” hukuksal zeminde de 
tartışılmasına yol açtı. Toplumda başlayan 
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tartışmalarda bazıları çocuklarına gerekli 
din eğitimini vermeyen kiliseleri suçladı, 
bazıları da görevini yapmayan devleti. Bu 
grupların yasaklanmasını savunanlar da 
çıktı, yasakla bu işin çözümlenemeyeceği-
ni savunlar da. Bu tepkisel süreç, 1971 yılın-
da Çocuklarımızı Tanrı’nın Çocukları’ndan 
Kurtarmaya Yönelik Ebeveyn Komitesi 
(Parent’s Committee to Free Our Children 
from the Children of God) adı altında ilk an-
ti kült organizasyonun kurulmasına kadar 
vardı.6

Sonuçta hem akademi dünyasında hem de 
hukuk alanında devasa bir literatür oluş-
muştur. Kült grupların denetlenmesi, top-
lumun sağlıklı bir şekilde bunlar hakkında 
bilgilendirilmesi için dernekler açılmıştır. 
Akademide bu gruplar mercek altına alı-
narak birçok araştırma yayınlanmaktadır. 
Mahkemelere konu olan şikayetlerin çözü-
mü için başvurulması gereken uzmanlık 
alanları ve danışmanlıklar oluşturulmuş-
tur. Güvenlik birimleri şiddete yönelmeleri, 
bireyin bedensel ve ruhsal bütünlüğüne 
yönelik istismarından kuşkulandığı yapı-
ları ön görebilecek şekilde yeniden yapı-
landırılmıştır. Örgütlü suçlarla daha etkin 
mücadele için psikolojik danışmanlık ve 
akademi ile polis arasındaki işbirliği güç-
lendirilmiştir. Böylece devletler toplumu ve 
bireyleri korumak için yasaklamak yerine 
“bilgilendirme, önleme ve mücadele” ayak-
larından oluşan daha etkin bir yapı inşa 
ettiler. Steven Hassan son yirmi yılda, yıkı-
cı kültlerin muazzam bir sosyal ve politik 
öneme sahip bir soruna dönüştüğünü söy-
ler. Ona göre Birleşik Devletler’de şu anda 
üç milyondan fazla insanı barındıran yak-
laşık üç bin tahrip edici kült olduğu tahmin 
edilmektedir.7

Kült kelimesi aslında Hristiyanlık öncesi 

6 Bkz. Massimo Introvigne, “Moral panics and anti-cult terrorism in Western Europe”, Terrorism and Political Violence, (2000) 12:1, 

ss. 47-59.

7 Steven Hassan, Combatting Cult Controls, Rochester, 1990, s. 36.

yerel kültürdeki inançları ifade etmek için 
kullanılır. Kavram, resmi din dışında kalan 
daha çok paganist çevrelerin inançlarını 
ifade etmektedir. Bugün de aslında kav-
ram resmi dinin dışında kalan, kendine öz-
gü inanç ve ritüeller oluşturan karizmatik 
bir liderin çevresinde örgütlenen yapıları 
ifade etmektedir. Bu nedenle bir dinin öğ-
retilerinin yorum farklarını içeren mezhep 
ya da dini gelenek içinde tarihsel süreklili-
ğe sahip tarikat gibi yapılarla kültler ara-
sında ciddi farklar vardır. Her şeyden önce 
kültler bir dinin ne merkezinde kalmak ne 
de çeperine tutunmak isterler. Mezhep ve 
tarikatların yüzyılları aşan bir sürekliliği 
varken kültlerin genelde ömürleri daha 
kısa sürelidir. Karizmatik bir lidere bağlı 
olduklarından varlıkları çoğu kez onunla 
son bulur.

Mezhepler her ne kadar kurucularının 
(Ebu Hanife’den dolayı Hanefilik gibi) adıy-
la anılsalar bile yüzlerce yıldır mezhep 
içinde yetişen imamlar/bilginler ile sürek-
li yenilenirler. Ve kurucularına mezhep 
içindeki muhalefet asla kötü karşılanmaz. 
Oysa kültlerde karizmatik lider asla tartı-
şılmaz ve eleştirilmez. Yine söz gelimi tari-
katlarda mürşit ile mürid arasında manevi 
bir bağ olsa bile, müridin bir başka tarikata 
gitmesi ve oraya bağlanması mümkündür. 
Oysa kültlerde girdikten sonra grup dışına 
çıkmak çoğu kez kabul edilmediği gibi ce-
zasız da bırakılmaz.

Belki de radikalleşmiş kült gruplar ile radi-
kal olmayan kült gruplar arasındaki ayrı-
mın da bireye yönelik yıkıcı bir etki taşıyıp 
taşımadığına, grup içine kattığı bireyle-
rin maddi ve manevi dünyasını istismar 
edip etmediğine bakarak değerlendirmek 
durumundayız.
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ABD’de 1979 yılından bu yana, sosyal psi-
kolojinin bu özel dalında faaliyet gösteren 
Uluslararası Kült Araştırmaları Derneği 
kült tanımında şu özelliklere dikkat çeker; 
“Bir “kült” karizmatik ilişkilerle bir arada 
tutulan, yüksek seviyede adanmışlık talep 
edilen ideolojik bir örgüttür. Kültler üyele-
rini aşırı derecede manipüle ve suistimal 
eden bir yapıya dönüşme riski taşırlar.”

Bu derneğe göre şu beş niteliğin hepsini 
birden taşıyan gruplara “kült” denir8:

I. Üyelerini psikolojik baskı ile devşirir, 
beyinlerini yıkar ve gruba bağlılıklarını 
sağlar,

II. Seçkinci totaliter bir yapısı vardır,

III. Kurucu lideri kendi kendini atamış, dog-
matik, mesihlik veya mehdilik iddiasın-
da, kimseye hesap vermez ve karizma-
tik bir kişidir,

IV. Üyeler “Gaye vasıtayı meşru kılar” inan-
cıyla para ve üye toplamada her yola 
başvurabilir,

V. Toplanan servetten grup üyeleri 
faydalanamaz.

Çoğu durumda, kült gruplarındaki lider-
ler ve takipçiler, yaptıklarının doğruluğu-
na ısrarla inanırlar ve bu inancı dışarıya 
yansıtmaya büyük gayret gösterirler. Bu 
tür grupların birçoğu toplumda meşhur 
sanatçılar gibi çekici, zeki insanları kaza-
nırlar ve bunları meşruiyetleri için reklam 
aracı olarak kullanırlar. Grup, bazen şiddet 
yoluyla (örneğin, insanlığın kurtuluşunu 
sağlayacağı, barış uğruna dünyayı aydın-
lığa kavuşturacağı veya adaletsizliklere 

8 http://cultinformation.org.uk/question_what-is-a-cult.html

9 Bu konuda şu kitaplardan faydalanılmıştır, Bkz. Alexandra Stein, Terror, Love and Brainwashing Attachment in Cults and 

Totalitarian Systems, New York, 2017; Steven Hassan, Combatting Cult Controls, Rochester, 1990; Freedom of Mind Helping 

Loved Ones Leave Controlling People, Cults and Beliefs, Newton, MA, 2013.

çözüm bulacağı gibi) yüce hedeflere ulaşa-
bileceğini iddia eder. Fakat bu gruplara ya-
kından bakıldığında bunun servet elde et-
mek ya da liderin narsist egosunu tatmin 
etmek adına maske olarak kullanıldığı 
görülecektir. Grup liderinin ana özelliğinin 
takipçilerinin tapınma ihtiyacını ve son-
suzluk açlığını gidermek olduğu anlaşılır. 
Liderler, takipçilerinin onlara bağımlılığını 
zorunlu kılmak için elindeki tüm araçları 
(göz korkutma, baştan çıkarma, ödül ve 
ceza sistemleri) kullanırlar. Bu liderler ken-
dilerini ihtiyaç duydukları her şeye ulaşan 
ya da aşkın, metafizik, ruhani varlıklar 
olarak sunarlar. Takipçiler manevi ve mad-
di ihtiyaçlarının tümünün ancak liderin 
isteklerine tam olarak uymakla karşılana-
bileceğine ikna edilirler.

Diğer taraftan kült örgütlerin ve topluluk-
ların dini olması gerekmez. Bazen siyasi 
bir kimlik, lider de kült topluluğunun baş 
aktörü haline gelebilir. Bir topluluk içinde 
liderin tartışılmaz, eleştirilmez, mutlak 
itaat edilmesi gereken bir karizmatik kişi-
liğe dönüşmesi de bir tür kişilik kültünün 
oluşumu olarak kabul edilir. Çünkü kültler 
genellikle yüksek karizmatik liderler ve 
onların yeni bir hayat anlayışına ilişkin 
etkileyici mesajları etrafında oluşur. Bu 
açıdan bakıldığında FETÖ yapılanması ve 
FETÖ elebaşı Gülen’in örgüt içindeki ko-
numu “kült kişiliğine” oldukça uymakta-
dır. Bu değerlendirmeler ışığında bir kült 
grupta şu temel özelliklerin bulunduğunu 
söyleyebilirim9:

1. Toplumdaki dinsel yaşamın temel alan-
larında toplumdaki genel kabul görmüş 
kalıpların dışında “benzersiz bir şekilde 
organize edilmiş bir grup” imajı,
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2. Otoriter ve “karizmatik” bir liderlik,

3. Grup içinde paylaşılan totaliter bir 
ideoloji,

4. Grup içi ile dışı arasında totaliter, sert ve 
kesin sınırlar,

5. Grup içinde üyelerin maddi ve ma-
nevi bütünlüğünü tehdit eden ikna 
yöntemleri,

6. Üyelerden maddi çıkarlar elde edilmesi.

Kült gruplar “karizmatik” ve otoriter bir li-
der tarafından yönetilen ve genellikle de 
üyelerinin istismar edildiği bir topluluk-
tur. Bu nedenle bir kült, üyelerini kontrol 
altında tutmak için zorlayıcı ikna yön-
temleri kullanır. Bu yüzden kültler aynı 
zamanda totaliter yapılardır. Alexandra 
Stein’ın dediği gibi; “Tam ay tutulmasının 
ışığı tamamen kapladığı gibi, totaliter ör-
gütler, herhangi bir alternatif ilişkiyi ya da 
inançları engellemeye çalışarak çizdikleri 
resmin dışında kalan gün ışığını karanlığa 
gömerler.”10 Hannah Arendt’ın totaliter ide-
olojiler hakkında söylediği şu cümleler bu 
yapılar için de doğru gibidir: “Onlar, hayatın 
ve dünyanın tüm gizemleri için anahtar 
açıklamalara sahiplermiş numarası çeken 
izmlerdir. Bu tarz ideolojiler, tüm zamanlar 
için olası tüm soruların cevabını verdikle-
rini iddia ederler.”11

Bu yüzden kültler çok sıkı dokunmuş 
kozalar gibi içine aldıkları üyelerinin dış 
dünya ile tüm ilişkisini kesmek isterler. 
Birey, geçmiş ile tüm bağlarını atarak 
tamamen yeniden programlanır. Kült 
gruplarla ilgili en temel sorun bu yapıla-
rın tamamen dini yapılar gibi görülme-
sidir. Richard Dawkins’in en çok satan 

10 Alexandra Stein, age, s. 24.

11 Aktaran Alexandra Stein, agy.

12 Alexandra Stein, age, s. 25.

kitabı olan ve Türkçe’ye “Tanrı Yanılgısı” 
diye tercüme edilen kitabındaki “mili-
tan ateizmi”nde de benzer bir yaklaşım 
göze çarpar. Dawkins kitabının en ba-
şında, “dinsiz bir dünya” hayal etmemizi 
ister. Ona göre bu dünyada hiçbir intihar 
bombacısı, cadı avcıları, İsrail-Filistin ça-
tışması, Kuzey İrlanda’daki çatışmalar, 
Taliban’ın antik heykelleri havaya uçur-
ması olmayacaktır.12

Oysa milyonlarca insanın katili olan Stalin 
dinsiz bir komünistti, insanları gözlüklü 
ve elleri nasırsız olduğu için burjuva ol-
makla suçlayıp katleden Kızıl Kmerler’in 
eski lideri Pol Pot’un dinle alakası yoktu. 
Symbionese Kurtuluş Örgütü veya 1967 
yılında Almanya’da Andreas Baader ve 
Ulrike Meinhof tarafından kurulan anar-
şist örgüt Baader Meinhoff çetesi için de 
din hiç önemli değildi. Dünyada seri ka-
tiller, çeteler ve onlarca kurtuluş örgütü 
dini olmayan nedenlerle katliamlar yapı-
yorlar. Son olarak 11 aylık bir bebeği bile 
öldürmekten çekinmeyen Türkiye’deki 
PKK terör örgütü için dinin adından bile 
bahsedilmez.

Sorunun özünde, bu grupların ideolojile-
rinin dini, politik ya da başka bir şey olup 
olmadığı değil, ne kadar sıkı yapılandırıl-
dıkları ve takipçileri üzerinde uyguladıkla-
rı kontrol mekanizmaları bulunmaktadır. 
Bunu tam olarak anlamak için, analizimi-
zin dini metinler ve referansların ötesine 
geçmesi gerekmektedir. Sistemin kılcal 
damarlarında akan inanç ve ideolojilerden 
daha çok sistemin işleyişindeki temel me-
kanizmalara odaklanmak daha doğru ola-
caktır. Kültler ve totaliter gruplar tümüyle 
dinsel olmadığı gibi tüm dinler kült ya da 
totaliter değildir.
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3. FETÖ Neden Bir Kült Gruptur?

3.1. Otoriter ve Karizmatik Bir Liderlik
Yıkıcı kültlerin çoğunda karizmatik kült li-
derler olağan üstü güçlere sahip oldukları-
nı, ilahi güçlerle iletişime geçtiklerini iddia 
ederler.13 Gülen kendisinin olağan üstü bir 
kült kişiliğe sahip olduğunu göstermek için 
Allah ile görüştüğünü, Hz. Peygamber’den 
iltifatlar aldığını, metafizik alemle irtibata 
geçtiğini saklamaz. Öyle ki bir vaazında 
adeta alnını Hz. Peygamber’e öptürecek 
kadar kutsal bir kişiliğe bürünmektedir:

“Resûl-i Ekrem’e arz olunduğum za-
man ifadelerim ayrı bir hüviyet kazandı. 
Cemaatimin önünde söylediklerim ayrı 
bir hüviyet kazansa da hiçbir zaman nifa-
kımı hatırdan çıkarmadım. Nefsim namı-
na alnımı uzatıp Resûl-i Ekrem’e öptür-
düysem onu nefsim namına ve Kur’an ve 
imana hizmet yüklenenler namına yap-
tım. Cemaatimin önünde, Ashab-ı kehfin 
kıtmirinin önünde bir varlık olmadığımı 
hatırdan çıkarmadım… Rabbim ahir za-
manda enfasıyla teneffüsatıyla insanlığa 
nefhedecek mesihin merkebi yaptı, onu şe-
ref bilecek onunla cennete girme ümidine 
kapılacağım.”14

Lider olmadan, Hannah Arendt’in dediği 
gibi, motor olmadan, totaliter bir yapı ku-
rulamaz. Lider bütün sistemi yönlendirir. 
Sistem -grubun yapısı, inançları ve süreç-
leri- liderin kişiliğini, tercihlerini ve kapris-
lerini yansıtır. Liderin iki temel ve anahtar 
niteliğe sahip olması gerekir: karizma ve 
otoriterizm. Liderliğin iki yönü, karizma ve 
otoriterlik, kült grupların temel dinamiğini 
oluşturur. Grubun üyeleri lidere karizma 
ve karizma ile birlikte, “büyülü nitelikler” 

13 Seteven Hassan, Freeedom of Mind, s. 22-23.

14 Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din istismarı, Ankara, 2017, s. 41.

15 Alexandra Stein, age, ss. 152-155.

16 M. Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla 4, İzmir 2009, s. 108.

17 M. Fethullah Gülen, Varlığın Metafizik Boyutu, İzmir, 2011, s. 76.

atfederek ona itaat ederler ve onu ideali-
ze ederler.15 Gülen bu nedenle grup içinde 
dokunulmaz otoritesini kurmak adına sık-
lıkla bu göreve Tanrı tarafından seçildiği-
ni ima eder: “Şayet Allah, kendi katından 
göndermiş olduğu bir kısım ışınları, onun 
üzerinde kırıp, başkalarına yansıtıyorsa, 
bu yüce ve kutsî iş için o insanın, kendisini 
seçen Rabbi’ne karşı şükran duyguları ile 
iki büklüm olması gerekmez mi?”16

Gülen otoritesini daha da sıkılaştırmak 
için kendisine rüyada haberler verildiğini, 
kendisine gelen saldırılar karşısında ila-
hi bir el tarafından korunduğunu söyler. 
Amacı kitlesini üstün bir insan olduğuna 
ve kendisine mutlak itaat edilmesi gerekti-
ğine inandırmaktır kuşkusuz.

“Birkaç defa rüyamda Ashab-ı Bedir’i gör-
müşümdür. Kampta da öyle oldu. Hatta bir 
iki defa da rüyamda kendimi onların içinde 
harbe gidiyormuş gibi görüyor ve “Allah 
Allah! Ashab-ı Bedir’in içinde bulunuyorum 
ama, ben onlardan çok sonra geldim, nasıl 
olur da onlarla beraber olurum?” diye düşü-
nüyor ve hayret ediyordum. Zannediyorum 
onların bazılarını seçebiliyordum da; ama 
kamptaki müşâhedemde fertleri tam seçe-
miyordum. Her hâlde sadece Hz. Hamza’yı 
tanıyabilmiştim.”17 Sonra bu rüyanın ken-
disine yönelik bir saldırı düzenlendiğine 
yönelik bir işaret olduğunu şöyle açıklar: 
“Daha sonra meydana çıktı ki tam o daki-
kalarda, kampa baskın yapmak isteyen bir 
grup, tam yol ayrımına gelince trafik kaza-
sı yapmış ve arabaları cayır cayır yanmış. 
Daha sonra bu arabayı biz de gördük. Zaten 
yolumuzun üstündeydi. Demek ki, o demir 
kalemin atılması, misal âleminde bu netice-
ye işaretmiş. Kapının görünmesi ise, inayet 
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altında olunduğunun emaresiymiş. Yani bu 
mini rüyada sahabe, sanki oradakilere: “Siz 
inayet ve koruma altındasınız. Dava, dü-
şünce, duygu bir olunca, aynı Nebi’nin arka-
sında da bulununca, zaman ve asırlar bizi 
sizden ayıramaz. Birimiz dünyada, birimiz 
ukbâda, birimiz şarkta, birimiz garpta da ol-
sak yan yanayız.” demektedir.”18

Rüyadan haberler almanın, ilahi bir el tara-
fından korunduğuna inanmanın, kendile-
rini birtakım olağanüstü güçler atfettikleri 
karizmatik bir lidere teslim olmanın nasıl 
toplumsal bir cinnete yol açtığını yeni di-
ni hareketlerden biliyoruz. Söz gelimi İlahi 
Işık Misyonu, Nichiren Shoushu ve Hare 
Krishna fanatik üyelere sahip hareket-
lerden birkaçıdır. Bird’ün belirttiğine göre 
bu tarz fanatik hareketlere üyelik, Tanrı, 
Krishna veya Lotus Sutra gibi farklı şe-
killerde tanımlanan nihai güç ve hakikat 
kaynağını kutsamakla başlar. Bu kutsal 
güç, her zaman her yerde var olan aşkın 
bir gerçekliktir. Onunla ilişki kurabilmek 
için inançtan başka hiçbir vasfa ihtiyaç 
yoktur. Ancak bu kutsal gerçekliği daha 
iyi algılamak ve ona olan bağlılığı kuvvet-
lendirmek için toplu ritüellere katılmak 
gereklidir. Moonculuk hareketinde olduğu 
gibi hafta sonu kamplarında diğer grup 
üyeleriyle birebir görüşmelerin gerçekleş-
tirildiği başlangıç düzeyindeki ritüellere 
katılmak önem arz etmektedir.19

3.2. Benzersiz ve Seçilmiş Bir Örgüt
Kült liderliği; katı hiyerarşi, içe kapanık bir 
sosyal kimlik, örselenmiş bir hoşnutsuz-
luk ve kendilerinin seçilmiş olduğu inancı 
ile birlikte daha yıkıcı hale gelir. Kült lider-
ler tarihten seçilmiş zaferleri öne çıkara-
rak, kendi görev ve misyonları ile tarihin 

18 Agy.

19 Frederick Bird, “The Pursuit of Innocence: New Religious Movements and Moral Accountability”, Sociological Analysis, XL/4, 1979, 

s. 336-338.

20 Karizma Yunancada “ilahi ilham yeteneği” anlamını taşır. Dilimizde bir tür “ilahi ilham yeteneği veya ilahi hediye, “kutsal ya da 

Tanrı vergisi” anlamına gelir.

büyük zaferlerini kazanmış topluluklarla 
birleştirirler. Erkam’ın evleri “ışık evleri” 
sahabe nesli de “altın nesil” olur. Seçilmiş 
zaferler, tarihten anıların yeniden canlan-
dırılması ve Hz. Peygamber’in hayatı, sa-
habe gibi kutsal şahıslarla özdeşleştirme 
sembolik bir anlam dünyası yaratarak, 
gruba dâhil olan bireyleri sıkı sıkı birbiri-
ne bağlar. Bu nedenle FETÖ gibi yapıların 
sık başvurduğu menkıbe türü anlatılardır. 
Grup belleğinin en önemli özelliği hatırla-
ma gücüdür. Seçilen mekânlar, tarihi kah-
ramanlar ve sembollerle ortak yaşanan bir 
hatıralar deposu kurulur. Bu depo grup bel-
leğinin oluşumunda önemli bir işlev sağlar.  
Çünkü grup kimliği ortak bir dilin konuşul-
masına, simgesel bir sistemin kullanılma-
sına ve ortak belleğe katılıma dayanır. Bu 
yüzden radikal örgütler toplumsal belleğe 
paralel yeni bir bellek inşa ederler.

Örgüt elebaşı, üyelerini Peygamberler’in 
ashabı, Hz. İsa’nın havarileri ilan etmekte, 
ve ahir zamanda görevlendirilecek kişi-
lerin de bu ünvanı taşıdığı algısını yarat-
maktadır. Böylece dolaylı olarak kendisi-
nin vaiz olmasının bir rastlantı olmayıp 
ilahi olarak seçilmiş, görevlendirilmiş bir 
misyon olduğunu belirtmektedir. FETÖ ör-
güt liderinin örgüt içindeki karizması da 
bunu göstermektedir.20

“Bu hizmet mebde itibarıyla, tamamen 
Allah Resûlü’ne aittir. Mânâ açısından ele 
alınınca da, 20. asırda Efendimiz’in izdüşü-
mü olarak, kuvve-i kudsiye sahibi bir zat 
zuhur etmiş ve bu misyonu o yüklenmiş-
tir. “Kitap”, “Sünnet” diyen ve “hikmet”e râm 
olan bu zat, Hakikat-i Ahmediye’yi (sallallâ-
hu aleyhi ve sellem) temsil yolunda hayatı-
nı aslına göre düzenlemiş, sonra da Allah’ın 
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inayetiyle o yolda yürümüş ve neticede 
hiçbir şeyi de kendinden bilmemiştir.”21

3.3. Grup içi ile dışı arasında 
totaliter, sert ve kesin sınırlar.
Gülen’in düşünce dünyasında bütün koz-
mik ve sosyal fenomenler düalist bir çer-
çevede izah edilir. Işık ve Karanlık şeklin-
deki bu iki ilke aksiyolojik olarak bütün 
fenomenlere yüklenir. Artık ışık salt iyilik 
ve bunun tam karşısında konumlandırıl-
mış olan karanlık da salt kötülük demektir. 
Bütün varlık sistemi, bu iki ezeli-ebedi ba-
rışmaz düalist zıddın bitmeyen mücadele 
alanıdır. Bu yüzden Işık Evleri iyiliği onun 
karşısında yer alan hasım cephesi ise ka-
ranlığı sembolize eder.

“Günümüzde her türlü anarşi ve terör, dış 
mihraklıdır. Dış güçler bu vesile ile bu cen-
net vatanı bir kaos cehennemine çevirmek 
istemektedirler. Anarşi ve terörle zaafa uğ-
ratılan bir devlete her türlü teklife boyun 
eğdirmekten daha kolay bir şey yoktur. İşte, 
dış güçlerin arzu ettikleri de budur. Onlar, 
bu memleketi bir sömürü ülkesi haline ge-
tirmek istemektedirler. Bütün anarşistler 
de onlara uşaklık yapmaktadırlar.”22

FETÖ özellikle milliyetçi söylemi kullan-
dığı yıllarda Batı, her türlü kötülüğün te-
mel sebebidir. Materyalist, maddeci olarak 
imlediği Batı’yı İslam dünyası üzerindeki 
hain planları ve işgalleri nedeniyle sert bi-
çimde eleştirirken, genelde resmettiği dün-
ya toptancı bir dille tüm Batı’dır. “Eskiden 
karşımızda bir haçlı vardı. Ordularını topla-
yıp üzerimize geliyordu. Bugün bütün dün-
yada haçlı zihniyeti vardır.”23

“…batı” dediğimiz bu insafsız dünya, hemen 

21 M. Fethulah Gülen, Prizma 1, İstanbul, 2011, s. 33.

22 M. Fethullah Gülen, İ’la-yi Kelimetullah veya Cihad, Bsty, s. 68.

23 M. Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla I, 1993, s.273.

24 M. Fethullah Gülen, Çağ ve Nesil 4,, İstanbul, 2011, s.21.

25 M. Fethullah Gülen, Çağ ve Nesil 9, İstanbul, 2011, s. 36.

her zaman ya bizzat veya iğfal ettiği bir kı-
sım çapulcularla –hem de medeniyet adı-
na– vahşetlerin en utandırıcılarını irtikâp 
etmiş, insanlığı ışığa çıkaracağım diye, yı-
ğınları sürekli karadelikler etrafında dolaş-
tırmış ve dünyanın her yanında, milletlera-
rası muvazeneyi bozucu karanlık oyunlar 
oynamış, akla hayale gelmedik entrikalar 
çevirmiştir.”24

Bireyleri kült inanç sisteminin çekirdeği 
olan yeni bir dünya vizyonuna maruz bı-
rakmak, onları bu vasıtalarla geçmiş sos-
yal bağlamlarından ahlaki olarak uzak-
laştırmaya başlamaktır. Bu, arkadaşlık ve 
aidiyet duygusu gibi olumlu duyguların 
tekrarlanması yoluyla olur. Kültün ailevi 
bağlardan daha kuvvetli olduğunun ispat 
edilmesi gerekir. Bunun için kadın koca-
sından, genç ailesinden ayrılır. Başımıza 
ne geleceğini, gelecekte ne olacağını, ki-
min kazanacağını yalnızca kült bilmek-
tedir. Kültlerin totaliter doğası, en ateşli 
inananlar için, kült dışında bir yaşamın 
düşünülemeyeceğini ima eder. Çünkü on-
lar herkesi kurtaracak bir görevle gelmiş-
lerdir: “Bu dünyayı, şu anda içine düştüğü 
o korkunç gayyadan ancak, kendi terbiye 
sistemimizle yetişmiş zinde dimağlar, aynı 
iman ve aynı gayeyi paylaşan Hakk’a adan-
mış ruhlar; garazsız-ivazsız “hizmet” deyip 
koşan irade erleri ve her türlü gâileyi aşma-
ya kararlı ilim, mârifet ve azim kahraman-
ları kurtarabilirler…”25

Gülen’in ötekileştirdiği bir diğer topluluk 
ve inanç kesimi de Yahudiler’dir. Anti semi-
tizm ögeleri barındırır şekilde Amerika’ya 
gitmeden önce yazdığı eserlerde açıkça 
Yahudi düşmanlığı yapmaktadır. “Bırakın 
İslâm’a ve Müslümanlara karşı onulmaz 
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düşmanlıklarını, kendi peygamberlerini 
bile istihfaf eden ve birçoğunu katleden bu 
kavim, neticede bir gün Naziler’in düştüğü 
duruma düşecek ve dünyanın dört bir ya-
nında gizlenecek yer arayacaklardır.”26

Yahudiler Gülen’e göre ontik bir kötülüğün 
temsilcileridir. Kur’an ayetlerini bağlamsal 
okumak yerine mutlak kötülük nesnesi 
haline getirerek Yahudilere karşı aşırı bir 
nefret söyleminde bulunur: “Yahudiler, 
Kurân’ın beyanına göre kıyamete kadar 
zillet ve meskenet içinde olacaklardır, şu 
kadar ki, ilgili ayetin devamında belirtil-
diği gibi, bu zillet ve meskenet, insanların 
veya Allah’ın himayesinde olmamalarına 
bağlıdır.”27

Sözde hoşgörü timsali FETÖ liderinin ka-
dın hakkında söyledikleri ve kadına yöne-
lik nefret söylemi gerçekten tam bir akıl 
tutulmasıdır. FETÖ lideri tarihi kadın üze-
rinden yeniden kurmak için: “Ümmetim 
hakkında en çok korktuğum şey, kadın fit-
nesidir.” rivayetini kullanır. Başka bir hadis-
te, “Ümmetim için kadından daha büyük bir 
fitne bırakıldığını hatırlamıyorum.” demiş-
tir. Kadın fitnesi, pek çok geçmiş milletleri 
hâk ile yeksan etmiştir. Evet, pek çok eski 
cemaat ve milletler kadın yüzünden mahv 
u perişan olmuştur. Roma ve Bizans şehvet 
ve şehevanî duygular altında kalarak ezildi. 
O güzelim Endülüs de öyle.. el-Hamra sara-
yının hamamlarındaki utanç verici resim-
leri gören hemen herkes bunu kabul eder 
zannediyorum.”28

Tarihin tüm ağırlığını, imparatorlukların 
yıkılış ve çöküşünü hatta Endülüs’ü bi-
le yıkan süreci kadın üzerinden okumak 

26 Fasıldan Fasıla 1, 301.

27 Fasıldan Fasıla 1, 302.

28 Fethullah Gülen, Asrın Getirdiği Tereddütler 4, İstanbul, 2011, s. 152.

29 Fethullah Gülen, İnancın Gölgesinde 2, İstanbul, 2011, s. 140.

30 Fethullah Gülen, İrşad Ekseni, İstanbul, 2011, s. 44.

31 Fethullah Gülen, Ölçü veya Yoldaki Işıklar 3, 8. Baskı, İstanbul 1998, s.55-63.

sadece bir tarih anlayışını değil aynı za-
manda kadına yönelik nasıl bir nefret ve 
şiddet duygusu taşıdığını da gösterir. Bu 
nedenle gençleri sık sık sokağa çıkmama 
konusunda uyarmaktadır. “Canı sıkılan so-
kağa mı çıkmalı? Ne kadar çarpık bir anla-
yış! Şeytanın rahatlıkla içeriye sızıp çalışa-
bileceği bir gedik... Can sıkıntısını sokakta 
geçireceğini sanan insan, yağmurdan ka-
çarken doluya tutulan gibi olur.29 Hatta öyle 
ki sokakta sırf bir kadına baktı diye, harçlı-
ğını sadaka olarak verip tövbe eden gençle-
rin olduğundan övgüyle bahsetmektedir.30

Yine bir başka yazısında de üç çeşit kadın-
dan bahsetmektedir: “Üç çeşit kadın vardır: 
Sokak kadını, zevk kadını, ev ve hizmet 
kadını. Hafifmeşreb sokak kadını çamura 
düşmüş bir cevhere benzer, zevk kadını 
gözbağcı iblislere, ev ve hizmet kadını ise 
sonsuzluk soluklayan Cennet hurilerine.”31

Böylece örgüt üyesi kadınlara oldukça üs-
tün bir paye verirken diğerlerini aşağıla-
mayı ihmal etmemektedir. Örselenmenin 
olumsuz tesirlerini yok etmenin, hoşnut-
suzluğu memnuniyete çevirmenin ve en-
dişelerden kurtulmanın tek yolu grubun 
idealize edilmesidir. Bu nedenle FETÖ lideri 
sürekli kitlesini bu öteki gördüğü kimlik-
ten ayırmakta ve yüceltmektedir.

3.4. Kült Gruplarda Yıkıcı Etki
Kült gruplarda genelde yıkıcı etki yeri-
ne beyin yıkama kavramı tercih edilir. 
Klasik beyin yıkama modeli için örnek-
ler genellikle Kore Savaşı’nda Amerikalı 
askerlerin maruz kaldıkları sistematik 
işkence ve uygulamalara atıfla anlatıl-
maktadır. Kaynaklarda farklı tarihlerde 
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zikredilmekle birlikte beyin yıkama teorisi 
genellikle 1950’li yıllarda Kore Savaşı’nda 
esir düşmüş bazı Amerikan askerleri 
üzerinde kullanılan uygulamalara da-
yandırılmaktadır. Nitekim beyin yıkama 
ile ilgili tartışmalarda sıklıkla atıfta bu-
lunulan Edward Hunter’in Brainwashing 
in Red China, Edgar H. Schein’in Coercive 
Persuation, ve Robert J. Lifton’un Thought 
Reform and The Psychology of Totalism: 
A Study of Brainwashing in China isimli 
eserlerinde beyin yıkama teorisinden Çin 
ve Kore komünistlerinin politik mahkûm-
ların ideolojilerini değiştirmek için uygu-
ladıkları metotlar olarak bahsedilmektedir.

Başlangıçta daha ziyade askerî, istihbarî, 
siyasî ve ideolojik meseleler üzerinden 
tartışılan beyin yıkama teorilerinin 1970’li 
yıllardan itibaren Yeni Dini Hareketler için 
de kullanılmaya başlandığı görülmektedir. 
Bununla birlikte Seteve Hassan daha ön-
celeri kullandığı beyin yıkama kavramı-
nın sanki dışsal bir zorlamayı ifade ettiği 
için sosyal etki veya yıkıcı etki ile değiş-
tirilmesini savunur. FETÖ gibi yapıların 
eleman kazanma süreçleri göz önünde 
tutulduğunda bireyin yaşadığı değişimin 
dışsal zorlama, tehdit veya şantajdan daha 
çok içsel bir uyum ve rıza ile gerçekleştiği 
söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında anla-
mamız gereken en temel sorun bu rızanın 
hangi yöntem ve araçlarla kazanıldığıdır.

Kuşkusuz bunların başında gelen şey bu 
tür yapılara giren bireylerin katı bir tota-
liter ideoloji tarafından bir koza içine alın-
malarıdır. Amaç üyelerin davranışlarının 
kontrol altına alınmasıdır. Davranış kont-
rolü, bir bireyin fiziksel gerçekliğinin ve 
yaşam ortamının düzenlenmesini ifade et-
mektedir. Bireyin ortamının kontrolü; nere-
de yaşadığı, ne giydiği, ne yediği, ne kadar 
uyuduğu, ne okuduğu ve izlediği, gündelik 

32 Seteven Hassan, Combating Cult Mind Control, s. 38.

33 M. Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla 1, 5. Baskı, İstanbul 1996, s.171-72.

ibadetleri ve görevleri gibi birçok eylemi 
içerir. Çoğu kültün üyeleri için çok katı bir 
program öngörmesinin sebebi, davranış 
kontrolüne duyulan bu ihtiyaçtır. Serbest 
zamanlarını da kontrol altına almak için 
üyelere birçok görev ve sorumluk yüklenir. 
Yıkıcı kültlerde her zaman yapılacak bir 
şey vardır.32 Üyeler çok sıkı bir grup disip-
lini içine alınarak adeta 24 saatleri kontrol 
altına alınır.

Yurtlar ve FETÖ’nün Işık Evleri bu görev-
leri görür. Her evde, her odada ve koridor-
da sürekli üyeleri kontrol eden “abi” ya da 
“abla”lar askeri eğitimdeki “badi”ler gibidir. 
Askeri eğitimde komutan tarafından ata-
nan “badi” nasıl askere yeni gelen acemi 
bir eri gölgesi gibi takip eder, onun ayak-
kabı numarasından ev adresine kadar her 
şeyini bilir ise, evlerde veya yurtlardaki 
abi ve ablalar da örgüte katılan bireylerin 
gölgesi olurlar. Grup içindeki birey bir “dini 
cemaate” girmez adeta askeri bir kampa 
girer.

Evlerde ve yurtlarda yalnızca izin verilen 
kanallar seyredilir, yalnızca örgütün ya-
yınları okunur ve her gün düzenli olarak 
örgütün endoktrine edildiği ritüeller yerine 
getirilir. Bu, örgüt üyelerinin dışarıyla olan 
temasını kesmek ve grup içi kimliğinin 
rıza yoluyla benimsenmesini sağlamak 
içindir. Örgüt içinde kullanılan siyah-be-
yaz dil ve örgüt dışının şeytanlaştırılması 
bireyin örgüt içinde kaybolması için zo-
runludur. Bu yüzden grup içi dayanışma, 
sır saklama sürekli övülür.

“Cemaat olma, kolektif şuura ulaşmakla 
elde edilir. Kolektif şuur, ferdi kendi yapısı, 
içinde eritir ve onu çok buudlarından bir bu-
ud haline getirir ve artık orada mutlak ferd 
yoktur, cemaat vardır. Ferd cemaatleşmiş, 
cemaat de adetâ tek bir ferd olmuştur.”33
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Bu örgütün en büyük özelliği de ‘Işık Evleri’ 
gibi içinde olup biteni asla dışarıya verme-
yecek olan gizli bir sır kardeşliğidir. Kült 
etkisi, bir kişinin gerçek kimliğini bozmak 
ve onu yeni bir kimlikle değiştirmek için 
tasarlanmıştır. Yıkıcı kültler, insanları sıkı 
kontrollü, yüksek basınçlı bir sosyal çev-
reye çekerek, üyelerinin davranışlarını, dü-
şüncelerini ve duygularını kontrol altına 
alır. Üyelerinin dışarıdan bilgiye erişimini 
sınırlandırırlar.34 Bunu şöyle ifade ediyor: 
“Ayrıca, Allah (cc) bizi koruyor diye tedbir-
sizlik de yapamayız. Evet daima tedbirli ve 
dikkatli davranmak mecburiyetindeyiz.”35

“Bir diriliş hamlesi ve bunu hayatın her 
kesimine yayma çabası içinde bulunan bu 
gruplar sırran tenevveret düsturuyla hare-
ket etmektedirler. Böylece bir taraftan bu 
hayati faaliyetleri hiçbir engel ile karşılaş-
madan daima artan bir hızla devam ettirir-
ler, diğer taraftan da kendilerinden sonra 
gelecek nesillere iyi bir zemin, müsait bir 
atmosfer hazırlamış olurlar.”36

Kozmik mabetteki militanlar gelecek he-
saplaşma gününe kadar dışarda olup bi-
teni de mutlaka bilmelidir. Bu konuda düş-
man olarak tanımladığı hasım cephenin 
de önünde olunmalıdır: “Bir yandan hasım 
cepheyi, mükemmel işleyen Haber alma 
Teşkilatı’yla içinden tanırken, öte yandan 
da hasım cephenin aynı faaliyetlerine ken-
di içimizde sürdürmesine müsaade edilme-
meli ve imkân tanınmamalıdır. Evet, devlet 
ve milletin bekası ve hayatiyeti adına önem 
arz eden her dinamiğin üzerinde etraflıca 
durmalı, bu dinamikleri sistematik hale 
getirmeli, günümüzün teknolojik imkân-
larından da faydalanarak bu faaliyetleri 

34 Steven Hassan, Freedom of Mind, s. 23.

35 M. Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla 1, Nil Yayınları, İstanbul, 1996, s.76.

36 M. Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla 3, s. 128.

37 M. Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla I, ,3. Baskı 1995, s. 113-114.

38 M. Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla 2, 2. Baskı, ty, s.345.

39 M. Fethullah Gülen, Prizma 1, 3. Baskı, İstanbul 1996, s.220.

gerçekleştirmeli ve bilhassa Haber-Alma 
hususunda her zaman hasım cephenin çok 
önünde olunmalıdır.”37

Kült grupların diğer bir amacı da düşün-
cenin kontrol altına alınmasıdır. Fakat 
düşüncelerimiz çoğu zaman duygula-
rımız aracılığıyla kontrol altına alınır. 
Duygularımız olmadan yaşayamıyoruz. 
Hepimiz hayatlarımızda sevgi, dostluk, 
ödüllendirme ve başkalarının onayına 
ihtiyaç duyarız. Gülen örgütünün üyeleri-
nin duygusal kontrolü için sık sık onların 
Tanrı tarafından seçilmiş oldukları onlara 
hatırlatılır. FETÖ lideri, grup içinde yer alan 
ve gruba hizmet eden bireyi, dini sembol 
ve sıfatlarla kutsamakta ve yüceltmekte-
dir. Adeta kutsal kilisenin havarileri gibi 
onlara tanrı adına payeler dağıtmaktadır: 
“Bizim bütün düşünce ve davranışlarımız-
da hizmet gemisinin yürümesi hedeflen-
meli.”38 ve “Günümüzde sadece hizmet dü-
şüncesiyle oturup kalkan, gözlerini onunla 
açıp onunla kapayan ve başka hiçbir şey 
düşünmeyen nefer, başka dönemlerin şah-
larından, meliklerinden, hatta veli, kutub ve 
gavslarından daha hayırlıdır.”39

Duyguları kontrol etmenin bir diğer yön-
temi de korkuları kullanmaktır. Bazı kült-
lerde, üyeler gruptan ayrılma konusunda 
sistematik bir şekilde korkutulur. Üyelere 
sürekli kendilerine karşı haksızlık yapıldı-
ğı hatırlatılarak daha da keskinleşmeleri 
sağlanır. Bunun için sık sık örselenmiş şa-
hitliklere vurgu yapılır.

“Bir asrı aşkın bir zamandan beri çeşitli zu-
lüm, mağduriyet ve haksızlıklar altında sü-
rekli inleyen bu kuşak, öylesine bilenmiştir 
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ki; çok yakın bir gelecekte o, polatlaşan 
ruhuyla, kendine bu mezelletleri reva gö-
renlerin karşılarına dikilecek ve mutlaka 
onlarla hesaplaşacaktır. Elverir ki, bu kuşa-
ğı elinde tutan milletler, hususiyle onların 
talihli idarecileri iyi bir durum değerlendir-
mesi yaparak, vukuu muhakkak böyle bir 
infilak ve indifanın enkaz ve külleri altında 
kalmasınlar...”40

Grup içinde öğretilen doktrin sadece gelen 
bilgiyi filtrelemekle kalmaz, aynı zamanda 
bilgilerin nasıl düşünülmesi gerektiğini de 
düzenler. Genellikle, doktrin mutlakçıdır, 
her şeyi “karaya karşı beyaza”, “onlara kar-
şı bizlere” böler. Bütün bu iyi olanlar örgüt-
le somutlaşır. Bütün kötüler ise örgütün 
dışındadır. Dışarıya sırtını dön ve kendini 
gruba ada, çünkü senin için en iyi oradadır.

3.5. Apokaliptik İntihar
Gülen’in “kehanetine” göre bir gün 
Hristiyanlık ile İslam mutlaka birleşecek 
ve bir dünya imparatorluğu kurulacaktır. 
Bu Hristiyanlığın batıl ve İslam dışı inanç-
larından arınması ve özüne dönmesiy-
le olacaktır. Bu tarihi kehanet, mehdiliği 
temsil edecek bir imam liderliğinde ger-
çekleşip Hristiyanlık ve İslam birliği kuru-
lacaktır: “İseviyet tasaffi ederek hakikî hü-
viyetine dönecek ve mehdîliği temsil eden 
Muhammedîliğin şahs-ı mânevîsine iktida 
edip uyacak ve onu imam kabul edecektir.”41

Gülen’in “kehaneti” apokaliptik inançlarda 
sıkça gördüğümüz tarihin sonu senaryo-
larından başka bir şey değildir. Yaklaşık 
iki bin yıldır insanlar apokaliptik tahmin-
lerde bulunmakta ve çoğu zaman dinsel 
metinlerden hareketle dünyanın sonunu 
hesaplamaya çalışmaktadırlar. Dünyanın 
sonunda ise beklenen bir kurtarıcı, tari-
he müdahalesiyle kötü gidişe son verir. 

40 M. Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla 2, 2. Baskı, Nil Yayınları, ty, s.15.

41 Gülen, Asrın Getirdiği Tereddütler 3, s. 85.

M.Ö. 600’lerden itibaren insanlık hep bu 
Kurtarıcı’yı yeryüzüne indiren inanışlar-
la karşılaşmıştır. Apokaliptik literatürün 
altın dönemi olarak M.Ö. III. yy. ile M.S. I. 
yy. arasındaki dönem kabul edilmektedir. 
Bu dönem Yahudilerin yoğun olarak fark-
lı kültürel etkilerle karşı karşıya kaldıkları 
sürgün yıllarını kapsamaktadır.

Meselâ Yahudi geleneğinde oldukça et-
kin olan apokaliptik edebiyat özellikle 
diaspora döneminde görülmeye başlanır 
ve Baruch’un Apokalips’i (Apocalypse of 
Baruch), Enoch’un Kitabı (Book of Enoch/
The Book of the Secrets of Enoch ve 
Ethiopic Book of Enoch), İşaya’nın Yükselişi 
(Ascension of Isaiah), Jübileler Kitabı (Book 
of Jubilees), Sibylline Kehanetleri (Sibylline 
Oracles) gibi birçok apokrif metnin yanı sı-
ra Danielin Kitabı gibi kanonik apokaliptik 
metinler bu dönemde ortaya çıkarlar.

Hristiyan tarihinin apokaliptik metinle-
rinin de milattan sonraki ilk üç yüzyıl 
içerisinde ortaya çıkmış olması da dü-
şündürücüdür. Pavlusun Apokalipsi (The 
Apocalypse of Paul), Petrus’un Apokalipsi 
(Apocalypse of Peter), Ademin Apokalipsi 
(Apocalypse of Adam) ve Sibylline 
Kehanetleri’nin Hristiyan versiyonu bu 
dönemin önemli eserlerinden birkaçıdır. 
İnananların sıkıntıda oldukları, baskı ve 
zulümle karşılaştıkları bir dönemde bu me-
tinlerin ortaya çıkması dikkate alınmalıdır.

İslam düşünce geleneğinde karşılaştığı-
mız apokaliptik inançlar geleneksel dinler 
acısından iki köklü ihtiyacı karşılar. Birisi 
hep iyiye duyulan umuttur. Bu yüzden 
Eric Voegelin geleneksel apokaliptiğin, gi-
zemli bir ilahi iyiliğe, büyük bir iyiliğe bü-
yük bir ümit uyandıran “Rab’in korkusu” 
ve “Tanrı’nın adaletini” içinde besleyen bir 
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inanç olduğunu söyler.42 Diğeri ise, dünya-
daki yaşamdan derin bir hoşnutsuzluktur. 
Toplumları harekete geçirmek için çoğu 
kez ideolojiler kitlelere bir ümit vadederler. 
Çoğu kez şimdiki zamanı tasarlayamayan-
lar ya da buna güç yetiremeyenler bir ke-
hanet söylemi ile kitleleri ellerinde olama-
yan bir kadere karşı gelmemek konusunda 
hazırlamayı seçerler. Apokaliptik metinler 
toplumların ümitlerini kırdığı gibi onları 
korkutarak yanlarına çekmeyi de amaçlar. 
Aslında ümitsizlik ve kaybedeceği bir şeyi 
olmama hali, aşırı saldırganlığı kışkırtan 
en önemli motivasyondur. Kıyamet kor-
kusu ister istemez bir eskatolojik kurtarıcı 
figürünün beklenmesini de birlikte getir-
mektedir. Bu da bu role soyunanların işini 
kolaylaştırmaktadır. Kıyamet senaryoları 
toplumsal iknanın irrasyonel araçlarından 
biridir. Korku ve zafer arasında kalan bi-
reyler bu araçlara kolayca boyun eğmek-
tedirler. Apokaliptik dini kültürde geçmi-
şin şimdiki zamandan daha iyi olduğu ve 
Mehdi gelmeden hemen önceki dönemin 
bunların en kötüsü olacağı şeklindeki bir 
dünya görüşü hakimdir. Bu sebeple apo-
kaliptik mitler inanları şu anda dünyanın 
sonunu yaşamakta olduklarına ikna etme-
ye çalışır. Bu inanışa göre dünyanın son 
zamanı, insanın bütün kötülükleri işledi-
ği ve tüm kötülüklerin bileşkesi olan bir 
dönem olacaktır. Ya insanlar yaşadıkları 
zamanın en kötü an olduğuna inanmı-
yorlarsa ne olur? Bu durumda bu mitlere 
inanan insanlar o anı, en kötü an haline 
getirmek için tüm kötülükleri yeryüzüne 
davet edebilirler. Dolayısıyla bu inanışta 
olanlar, her şeyin kötüye gittiğini göster-
mek zorundadır.

Geleneksel teolojiler kurtarıcı beklentisi-
nin devrimci bir karaktere bürünmesine 
karşı önemli bir argüman geliştirmişlerdir, 

42 Scott Philip Segrest, “ISIS’s Will to Apocalypse”, Politics, Religion and Ideology, (2006) 17:4, s. 356.

43 Bkz. Metin Becermen, “Popper’ın Marx’ın Tarih, Toplum ve Siyaset Görüşünü Eleştirisi Üzerine Bir İnceleme”, Kaygı, (2010), sayı: 

14. ss. 47-48.

o da kıyametin ne zaman kopacağının 
kimse tarafından bilinemeyeceği ilkesidir. 
Bu nedenle kurtarıcı, sanki hiçbir zaman 
gelmeyecek bir umut gibidir ve klasik teo-
lojilerde apokaliptik inançlar çoğu kez şid-
dete dönüşmeden kendi yerlerini muhafa-
za etmeyi başarmıştır.

Asıl sorun modern ideolojiler ile bu gele-
neksel yapıların iç içe geçtiği, melezleştiği 
ve yeni bir devrim ideolojisine büründü-
ğü modern çağda doğdu. Apokaliptik ri-
vayetlerin tarihi, determinist bir biçimde 
yeniden okunmaya başlandı. Marx’ın ve 
onun tarihsel materyalizminin yaklaşımı 
aslında bu türden bir okuma olarak yo-
rumlanabilir. Marx kapitalizmin çökece-
ğini onun yerini sosyalizmin, zamanla da 
komünizmin alacağını söylerken tarihin 
bu ilerleyişinin zorunlu olduğunu söylü-
yordu. Apokaliptik inanışlarda Tanrı’nın 
tarihin ilerleyişini bir kader içinde belirle-
diğini savunur. Karl Popper’in, Marx’ı sah-
te bir peygamber olarak isimlendirmesi 
boşuna değildir. Popper’e göre Marx bir 
tarih kâhiniydi ve kehanetleri gerçekleş-
medi. Bu yüzden olsa gerek Cezayir asıllı 
ünlü Fransız düşünür Albert Camus da 
Marksizm’e “bilimsel Mesihçilik” diyordu.43

Dini kültürlerde Apokaliptik rivayetlerde 
tarihin kurucu aktörü Tanrı ya da Tanrı’nın 
görevlendirdiği bir kurtarıcıdır. Ama bu 
kurtarıcının ne zaman geleceği asla bilin-
mediği için tarihin anını ona göre yaşamak 
mümkün değildir. Seküler bir kurtuluş 
doktrini öngören Marksizm’de Tanrı ve kö-
tülük arasındaki savaş, bir sınıflar müca-
delesine çevrilerek bilinmez olan ete kemi-
ğe bürünür. Ezilenlerle mülkiyet sahipleri 
ve devlet karşı karşıya gelir. Devrim; me-
siyanik bir müdahaleyle tarihin homojen 
ve çizgisel zaman akışından kopartılan, 
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“Mesihin açıp girebileceği dar bir kapıdır”.

Marx’ın kehaneti gerçek olmadı ama dev-
rim uzun yıllar kitleleri etkileyen önemli 
bir unsur oldu. Mevcut kötü dünyanın top-
tan reddi ve başka bir dünyaya yönelik tut-
kulu özlem, binyılcı hareketlerle modern 
devrimci ütopyalarla birleşti. Yani verili 
olana yönelik keskin negatiflik ve yepye-
ni bir dünyaya yönelik “imkânsız arzu”, si-
yasal motivasyonu ve kitlesel seferberliği 
belirleyen ortak vizyonlar olmuştur. İşte 
tam bu noktada İslam tıpkı komünizm gi-
bi bir sistem olarak dünya siyasetinin ve 
Batı’nın karşısına sürülür. Gülen Prizma 
4 adlı eserinde birçok kez ismini anarak 
atıf yaptığı Seyyid Kutub’dan ve beşeri sis-
temler ile İslam karşıtlığını ayını biçimde 
temellük eder: “Komünizm, kapitalizm gi-
bi beşerî sistemler, kendi düsturlarındaki 
çarpıklıkların meydana getirmiş olduğu 
dengesizlikleri önleme çabası içine girdik-
lerinde, beşer, sosyal adalet kavramı ile ta-
nıştı. Bu safhadan sonra, Müslüman bilim 
adamları “sosyal adalet” kavramı üzerinde 
düşünmeye ve araştırmalar yapmaya baş-
layarak, ona ait esasları İslâmî nasslardan 
çıkarma faaliyetlerine giriştiler. Seyyid 
Kutub merhum, bu isim altında müstakil 
bir eser bile yazdı.”44

Tarihsel değişim sürecini hızlandırmak 
isteyen tüm totaliter ideolojiler, Hitler’den 
DEAŞ’a kadar, ortak bir ideali paylaşırlar; 
dönüştürülmesi arzulanan bir dünya viz-
yonu ve bu dönüşümün şiddet aracılığıyla 
olabileceğine olan inanç. İşte bu ideal apo-
kaliptik inançlarla birleştiğinde ortaya bir 
tür intihar ve yıkım hareketleri çıkarıyor. 
DEAŞ gibi örgütler insanlara bu dünya-
da cenneti elde edebilecekleri Tanrısal 
bir planın uygulanabilir olduğunu vaat 
ediyorlar. El Kaide’den farklı olarak kıya-
met senaryolarına bu kadar önem veren 

44 M. Fethullah Gülen, Prizma 4, İstanbul, 2011, s. 177.

45 M. Fethullah Gülen, Prizma 1, Zaman Gazetesi Yayınları, İstanbul 1997, s. 30-31.

ve Suriye’deki savaşı kozmik bir savaşa 
büründüren DEAŞ’ın asıl amacı önlerine 
çıkan tüm engellerden kolayca kurtul-
mak istemeleriydi. Mücadelenin kozmik 
bir savaşa dönüşmesi ve kıyamet senar-
yoları ile desteklenmesi kült gruplara sı-
nırları zorlayacak kadar şiddet kullanma 
hakkını verir. DEAS’da gördüğümüz gibi 
topluluklar bir kez verdikleri mücadele-
nin tarihin son mücadelesi olduğuna ina-
nırlarsa kazanmak için her yolu denerler. 
Gülen de taraftarlarını Mesih’in gelişine 
hazırlamakta ve bunun olacağını onlara 
“müjdelemektedir”: “Hz. Mesih, âhir za-
manda, âhiretin en ücra köşesinde de olsa 
o önemli misyonu eda etmek için mutlaka 
nüzûl edecektir. Nüzûl edecektir ama içi-
nizde şahs-ı manevînin muhtevî bulun-
duğu mânâ ve ruha nüzûl edecektir. Evet 
o, bu mânâya ve bu ruha kalıp olmak için 
inecektir. Eğer o ruh yoksa ceset olarak 
gelmesinin bir mânâsı da olmaz zanne-
diyorum. Öyleyse geleceği kucaklamayı 
plânlayanlar, oturup O’nu bekleyeceğine, 
kendilerini ona asker olarak yetiştirme 
gayreti içine girmelidirler. Tâ ki geldiğin-
de hazır olan askerinin başına geçebilsin; 
geçebilsin de yeniden asker yetiştirme 
zahmetine katlanmasın. Zaten o, başkala-
rının ekstradan beklediği icraatı da ancak 
o zaman yapabilir. Bir başka ifadeyle, o 
Şam’da ak minareden indiği gün ak atına 
binsin, gelip Sultan Ahmed’in şadırvan av-
lusuna girsin, her kılıç sallayışında birkaç 
puthaneyi yerle bir etsin; sonra da Sultan 
Ahmed’in minarelerinin arasındaki ipe 
tıpkı bir mahya gibi getirip kılıcını assın... 
İnsanlar da, kıyamete kadar bu muhteşem 
zafer sembolü mahyayı seyretsin..!”45

Gülen yalnızca Mesih’in geleceğini değil 
aynı zamanda onun kendi aralarına ge-
leceğini örgüt üyelerine müjdelemekte-
dir. Burada en önemli soru şudur? Mesih 
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46 M. Fethullah Gülen, Çağ ve Nesil 5, İstanbul, 2011, s. 4.

47 Age, s. 151.

gelince ne olacak? Tüm kafirler öldürüle-
cek ve yer yüzünde yalnızca şeriat kural-
ları uygulanacak. Bu iddialara sahip bir 
liderin grubunu hümanist değerler adına 
kurmuş olmasını düşünmek ne kadar bü-
yük bir yanılgıdır.

“Işık Evler”le giriyoruz kitabın sırlı dünyası-
na. Bu evler, kudsî bir programın yürürlüğe 
konduğu ruh oluşum ocaklarıdır. Ruhlar, 
orada aslî kaynaklarıyla temasa geçer, o 
kaynaktan aldıklarıyla beslenip büyüye-
rek karanlık dünyaların fethine çıkarlar. 
Asıllarından uzaklaştırılmış, asılları unut-
turulmuş ruhların ellerinden tutup, onların 
ebedî kurtuluşlarına ve zengin bir medenî 
kuruluşa gitmelerine vesile olurlar. Bu 
medenî yapının planı Kur’ân, mühendislik 
merkezleri, mâbedler, mektebler, medrese-
ler, tekkelerdir. Şantiyeleri ise evler, çarşılar, 
pazarlar, köyler, kasabalar ve şehirlerdir. 
Bu iman ve aşk dolu maceranın muhteşem 
destan ocağı “Işık Evler.”46

‘Işık Evleri’ Gülen için, ışık süvarilerinin 
kışlalarıdır ve amaç büyük hesaplaşma 
zamanına hazırlanmaktır. Asker, devlet, 
kışla metaforlarıyla örülü söylemin bildi-
ğimiz anlamda geleneksel dini gruplara 
ait olmadığı çok açık biçimde ortadadır. 
Ona göre, örgüt içinde olanlar her şeye 
her an hazır olmalıdırlar: “Kendini rahata, 
rehâvete kaptırmamış, her an her şeyden 
ayrılmaya hazır, vereceği mücadelenin 
doğuracağı sıkıntıları önceden yaşamaya 
alışmış ve bir asker gibi her an sefer emri-
ni bekleyen…”47 Sözde dini bir önderin ve 
insanlığa hoşgörü timsali olarak sunulan 
bir kişinin ölüm komandolarından bahse-
derek ‘Mesih’in gelişine hazır olun’ emri 
vermesi karşısında bu yapının radikal-
leşmeyeceğini varsaymak büyük bir hata 
olurdu.

Bu darbeyi diğerlerinden ayıran 
temel unsurlar şunlardır: Bu 

darbede ilk defa ekonomik 
saldırılar, siyasi provokatörler, 

medya temsilcileri, özel harekât 
ve konvansiyonel askeri güçler 

ve yarı askeri unsurlar gibi 
oldukça faklı güçler senkronize 

bir biçimde kullanılmıştır.
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4. Sonuç: 15 Temmuz Hibrit 
Bir Terör Saldırısıdır

Terör örgütlerinin sürekli birbirinden 
yeni şeyler öğrendikleri, yeni kazanım-
lar elde ettikleri ve melezleşerek bir ön-
cekinden farklılaşarak daha büyük bir 
tehdide dönüştüklerini görüyoruz. FETÖ 
de sosyolojik olarak bir kült grup ola-
rak doğup, yıkıcı bir kült gruba doğru 
evirildi. Fakat sahip olduğu askeri ve si-
vil güçlerle yıkıcı kült gruplardan farklı 
olarak üyelerini aşan bir tahrip gücüne 
kavuştu. Yüz binleri bulan asker, polis 
ve yargı mensubundan oluşan üyeleri 
ve ulus aşırı örgütleri ile devlet dışı güç 
kullanımına sahip hybrit bir terör örgütü 
karakterindedir.

Bu açıdan 15 Temmuz darbe girişimin 
ana faili olan FETÖ’nün darbeye yöne-
lik uygulamaları ve güç yığınağı bildi-
ğimiz klasik darbelerin çok ötesindedir. 
Türkiye birçok darbe ve darbe teşebbüsü 
yaşadı. 1960 yılından itibaren, neredey-
se her on yılda bir askeri darbe gerçek-
leşti. Darbelerle demokrasi askıya alındı, 
TBMM ve siyasi partiler kapatıldı, mille-
tin devlete olan güveni sarsıldı. Ülkede 
sadece konvansiyonel askeri darbeler 
yaşamadı, 28 Şubat post-modern darbe-
si gibi askerin doğrudan işin içinde ol-
madığı sivil darbeler de yaşadı. Seçilmiş 
hükümeti yerinden etmek ve siyaseti 
yeniden dizayn etmek amacını güden 
28 Şubat post-modern darbesi medya ve 
STK’lar üzerinden hükümetin düşürül-
mesiyle sonuçlandı.

Darbeler tarihimiz maalesef 15 Temmuz 
ile birlikte tamamen yeni bir darbey-
le karşılaştı. 28 Şubat darbesiyle bazı 
açılardan benzerlik taşısa da bazı aske-
ri unsurların fiili olarak katıldığı hibrit 
(hybrid) bir darbe denendi. 15 Temmuz 
darbe teşebbüsü sivil liderliğe bağlı 

olarak asker-sivil işbirliği ile gerçekleş-
tirilmek istenmiştir. Darbe teşebbüsün-
de Hava Kuvvetleri’nde görev alan “sivil 
imamlar”dan tutun da, darbenin hazır-
lanmasında sivil görünümlü askeri disip-
lin içinde yetiştirilen paramiliter güçler 
devreye girmiştir.

15 Temmuz darbesi ne düzenli bir ordu-
nun doğrudan iktidara el koyduğu 1960, 
1971, 1980 darbelerine ne de sivil güçler 
üzerinden yürütülen 28 Şubat post-mo-
dern darbesine benzemektedir. Bu darbe, 
düzenli ve düzensiz savaş tekniklerinin 
bir arada kullanıldığı, terörist ve kriminal 
saldırılar ile savaş ortamının hazırlandığı 
hibrit bir darbe olarak görülmelidir. Zira 
hibrit savaş literatürünün gösterdiği gi-
bi hibrit tehdit: politik, askeri, ekonomik, 
sosyal ve bilişim araçları ile konvansiyo-
nel, konvansiyonel olmayan terör ve ya-
sa dışı savaş yöntemlerinin bir bileşimi 
olarak tanımlanmaktadır.

Bu darbeyi diğerlerinden ayıran temel 
unsurlar şunlardır: Bu darbede ilk defa 
ekonomik saldırılar, siyasi provokatör-
ler, medya temsilcileri, özel harekât ve 
konvansiyonel askeri güçler ve yarı as-
keri unsurlar gibi oldukça faklı güçler 
senkronize bir biçimde kullanılmıştır. 
FETÖ oldukça esnek ve her duruma ve 
koşula uyarlanabilir bir yapıdır. Savaş 
kadar propagandaya ve sosyal medya 
üzerinden algı yönetimine de yatırım 
yapar. Bu açıdan bakıldığında FETÖ’nün 
uzun süre hayatta kalabilecek bir sembo-
lik şiddet üretim imkânı bulunmaktadır. 
Dolayısıyla dünyanın her yerinde FETÖ 
gibi radikalleşerek şiddete yönelmiş bir 
kült grup karşımıza çıkabilir. DEAŞ’ın de 
aslında bir kült organizasyon olduğunu 
düşünürsek yeni terör konseptinde apo-
kaliptik intihar ve kült liderlik daha çok 
karşılaşabileceğimiz yeni durumlar ola-
rak gözüküyor.
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa 
Çalışkan’ın kaleme aldığı “15 Temmuz 
Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş” kitabı 
hain darbe girişimine ışık tutan önemli 
çalışmalardan biri. Asker kılığına girmiş 
FETÖ’cü hainlerin nasıl bozguna uğra-
tıldığını örneklerle anlatan Çalışkan, 15 
Temmuz’a giden süreçte FETÖ’nün em-
niyet içerisindeki yapılanmasıyla ilgili 
çarpıcı bilgileri de okurla paylaşıyor. O 
gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ya-
şananlar ve İstanbul genelinde emniyet 
güçlerinin milletle birlikte verdiği şanlı 
direnişin anlatıldığı kitapta, bahsi geçen 
önemli olaylara ilişkin video barkodları 
da yer alıyor. FETÖ’yü modern zaman-
ların Haçlı Ordusuna benzeten Mustafa 
Çalışkan, 15 Temmuz’un büyük bir iç sa-
vaş projesi olduğunu vurguluyor.

Emniyet’teki FETÖ’cülerin 
Ayıklanma Süreci

2014 yılında İstanbul’a Terörle Mücadele 
Şube Müdürü olarak gelen Mustafa 

Çalışkan’ın İl Emniyet Müdürü olarak 
göreve başlamasının ardından emniyet 
içindeki FETÖ unsurlarına savaş açtı. Bu 
savaşta dönem dönem zor anlar yaşayan 
Çalışkan, kararlılığı sayesinde emniyet-
te büyük bir temizlik yaparak FETÖ’nün 
etkinliğini azaltmış. Hiç kuşkusuz önce-
den yapılan bu ayıklama 15 Temmuz ge-
cesi İstanbul’daki emniyet mensuplarının 
darbe girişimi karşısında ortak bir tavır 
almasında ve canhıraş şekilde mücadele 
etmesinde önemli rol oynadı.

O gecenin psikolojik savaşını ise kitapta 
yer alan telsiz konuşmalarında görmek 
mümkün. Birinci tekil şahıs ağzından 
samimi bir dille dinlediğimiz bu tanıklık, 
çalışmanın özellikle gelecek nesillere 15 
Temmuz’u doğru aktaracak önemli bir 
kaynak olduğunu gösteriyor.

15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş 

Dr. Mustafa Çalışkan 

Beta Kitap 

222 Sayfa

15 Temmuz 

Büyük Bir İç Savaş Provasıydı
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F
ETÖ Türkiye’de gizli örgütlen-
mesini tamamlamaya çalışır-
ken ülkesini seven pek çok in-
sanın canını yakmış bir örgüt. 
En çok canı yanan isimlerden 

biri de Nedim Şener. Kendisi de FETÖ’nün 
kumpası sonucu Silivri Cezaevi’nde 376 
gün hapis yatan, araştırmacı gazeteci ve 
yazar kimliğiyle bugüne kadar pek çok 
kitaba imza atan Şener’in “Kahraman” 
Hainler / Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 
FETÖ’nün Kriptoları kitabı 2018 yılında 
okurla buluştu. 15 Temmuz hain darbe gi-
rişimini gerçekleştirenlerin orduyu nasıl 
adım adım ele geçirdiklerini anlatan çalış-
ma, özellikle 15 Temmuz’u “tiyatro” olarak 
görenlerin ya da kafalarında o geceyle il-
gili soru işareti olanların okuması gereken 
bir kitap. Hamasi söylemlerden kaçınan 
gerçeği tüm çıplaklığı ve delilleriyle ortaya 
koyan kitap, FETÖ darbe davalarının iddi-
anamelerinden ve örgüt üyelerinin verdiği 
ifadelerden yola çıkarak ortaya derli toplu 
bir kronoloji ve harita çıkarıyor.

“Kahraman” Gibi Görünen Hain

FETÖ, kriptolarıyla hala TSK ve devletin 
diğer kurumlarında uyuyan hücreler ola-
rak varlığını sürdürüyor. Nedim Şener’in 
kitabın girişinde anlattığı olay bunun en 
çarpıcı örneklerinden birisi. “Kitabı yazma-
ya, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Yaşar Güler’in Koruma Yardımcısı Yüzbaşı 
Burak Akın’ın, darbe girişiminden 1,5 yıl 
sonra kendisinin FETÖ üyesi olduğunu iti-
raf etmesiyle başladım. O, 15 Temmuz ge-
cesi darbecilere direnirken iki bacağından 
yaralanmış, bu yüzden madalya takılmış 
bir “kahraman” olarak biliniyordu. Ama 
kahraman gibi görünen kişi aslında hain 
bir örgütün elemanı çıkabiliyormuş.” diyen 
Şener, önümüzdeki süreçte Türkiye’yi bek-
leyen kripto tehlikesine dikkat çekiyor.

“Kahraman” Hainler / Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nde FETÖ’nün Kriptoları 

Nedim Şener 

Destek Yayınları 

364 Sayfa

Kripto Teklike Devam Ediyor
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F
ETÖ ile mücadelenin başladığı 
yıllarda, örgütü deşifre eden 
haberlerle adından sıkça söz 
ettiren araştırmacı gazeteci 
Kemal Gümüş “İşgalin Yapı 
Taşları” kitabıyla karşımızda. 

Örgütü tüm yönleriyle ele alan kitap, tam 
bir başvuru kaynağı niteliğinde.

FETÖ’nün finans kaynaklarından in-
san kaynaklarına, medya organlarından 
operasyon timlerine, hücre evlerinden 
öğrenci avına, ajanlık ve operasyon eği-
timinden kripto yapılanmaya aklınıza ge-
lebilecek tüm başlıkların yer aldığı hacimli 
kitabın son bölümlerinde yer alan itirafçı-
ların beyanları ise oldukça dikkat çekici. 
Devletin önemli kademelerine yükselmiş 
FETÖ’cülerin itirafları mücadele edilen ya-
pıyı birinci ağızdan dinleyip tanımamıza 
imkân sağlıyor.

FETÖ’nün Tek Kutsalı Lideri

Kemal Gümüş’ün başından beri yakından 
takip ettiği örgütle ilgili şu sözleri ise ol-
dukça dikkat çekici: PKK, DEAŞ, DHKP-C 

ve daha pek çok terör örgütü… Tüm örgüt-
lerin belli bir hareket metodu vardır. Tüm 
terör örgütlerinin keskin olmamakla bir-
likte kendileri için belirlediği bazı kırmızı 
çizgiler vardır. Hangi örgütü ele alırsak 
alalım, mutlaka şunu yapmaz-yapamaz 
veya şunu yapar-yapabilir diyebileceğimiz 
birtakım kriterleri, yetenek ve kabiliyet-
leri vardır. Ancak Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) için durum çok farklı. Bu yapının 
İslam literatüründe evrensel olarak kabul 
ettiğimiz aşılamaz olarak inandığımız sı-
nırları dahi altüst ettiğine tanıklık ettik. 
Örgütün tek kutsalı, örgüt lideri ve liderin 
verdiği talimatlardır.

İşgalin Yapı Taşları; siyasetten iş dünyası-
na, sanattan medyaya, magazinden futbo-
la kadar hayatın her alanına sızan ve top-
lumu manipüle eden FETÖ’nün kodlarını 
açığa çıkarıyor.

İşgalin Yapı Taşları 

Kemal Gümüş 

Kopernik Kitap 

454 Sayfa

A’dan Z’ye FETÖ Gerçeği







İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önü… Darbeci hainler halkın üzerine kurşun 
yağdırıyor. Kalabalık kurşunların susmasını bekliyor, sonra yeniden ayağa 
kalkıp ilerliyor. 14 vatandaşın şehit olduğu Saraçhane’de o birkaç dakikalık 

dinlenme anı kayıtlara böyle geçiyor. 
_ 

Unutmamak için O An: Fotoğraf ve Video Yarışması/Taner Yener/İBB Özel Ödülü



15 TEMMUZ’U
UNUTMADIK
UNUTTURMAYACAĞIZ!

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI
KATKILARIYLA YAYINLANMIŞTIR


