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21.  yüzyıla girilmiş olmasına ve demokrasi kül-

türünün kurumsallaşarak yaygınlaşmasına rağ-

men dünyanın çeşitli bölgelerinde sivil siyasete 

müdahale girişimlerine tanıklık ediyoruz. Bir ta-

raftan değişen jeopolitik dengelerin sonucu orta-

ya çıkan yeni aktörlerin küresel güç rekabetine 

katılımı, diğer yandan hegemon güçlerin yeni sı-

namalar karşısında eski oyun kurucu rollerindeki 

aşınma, çıkar çatışmalarını daha çetin bir hale ge-

tirmektedir. 

Yeni dünya düzeni arayışı sürecinde demokrasi ve 

insan hakları savunuculuğunu üstlenmiş bulunan 

güçlerin kendi çıkarları için küresel ilkelerin çiğ-

nenmesine seyirci kaldıkları, hatta demokrasi ve 

anayasal kurumların askıya alınmasına göz yum-

dukları, zaman zaman bu amaçla yapılan müda-

halelere destek verdikleri görülmektedir. Bunun 

son çarpıcı örneklerinden biri de Türk milletinin 

onurlu duruş ve müdahalesi ile başarısızlığa mak-

hum edilen 15 Temmuz 2016 darbe girişimi olmuş-

tur. Ortak Hafıza Dergisi bu bağlamda hem geçmiş 

dönemlerde hem de yakın tarihte, Türkiye başta ol-

mak üzere, farklı ülkelerde meşru yönetimlere, de-

mokrasilere, milli iradeye, sivil siyasete, demokra-

si ve insan hakları arayışlarına yapılan doğrudan 

veya dolaylı müdahalelere ilişkin bir bilgi birikimi 

ve hafıza oluşturmayı ve bunu kamuoyu ile pay-

laşmayı amaçlamaktadır. 

Hibrid savaşların ve güç mücadelelerin yaşandığı 

günümüzde konvansiyonel askeri darbelere eko-

nomik, siber, jeopolitik, teknolojik saldırılar, vekalet 

savaşları ve yeni örgütlenmeler ile müdahaleler de 

eklenmiştir. Bu gelişmeler küresel güç rekabetinde 

demokrasilere yönelik tehditlerin hangi boyutlara 

ulaşabileceğini göstermektedir. Ortak Hafıza Der-

gisi bu gelişmelere dikkat çekmekle kalmayıp de-

mokrasilerin askıya alınmasının siyasi, ekonomik, 

sosyal ve psikolojik maliyetlerini, toplumsal hafı-

zada bıraktığı izleri, medya ve ideolojik tercihlerin 

siyasete müdahaleleri yansıtma biçimlerini derin-

lemesine ele alıyor. 

Ortak Hafıza Dergisi’nin bu sayısı özgün araştırma 

makaleleri yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Sayın Mustafa Varank ile yapılan özel bir mülakatı 

ihtiva ediyor. Bekir Bilgiç, Abdullah Tok ve Şahika 

Akın Türkiye’de yaşanan darbelerin medyada na-

sıl yansıtıldığına yoğunlaşıyor. Murat Yiğit küresel 

güçlerin Afrika’daki darbe ve dış müdahalelerine 

yoğunlaşıyor. Kadir Üstün ABD’nin darbeler ile 

sınavını yorumluyor. Sacit Yarımoğlu Türkiye’de 

sağ akımların 27 Mayıs Darbesi’ne bakışını değer-

lendiriyor. Nur Özkan Erbay bir kült terör örgütü 

olarak FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni analiz 

ediyor. Rabia Zamur Tuncer 15 Temmuz Darbe Giri-

şimi’nin mekan ve bellek üzerindeki izleklerini ele 

alıyor. Büşra Dere 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 

psikolojik etkilerini yorumluyor. Nedim Şener Fe-

tö’nün askeri öğrenci yapılanmasını analiz ediyor. 

Arzu Şahin darbe girişimi gecesi şehit olan iki kah-

ramanın hayat hikayesini anlatıyor. İhsan Kabil  

“On5Sıfır7 Darbe Filmleri Haftası” üzerine gözlem-

lerini paylaşıyor. 

Ortak Hafıza Dergisi’ne makale, analiz ve yorum-

ları ile katkıda bulunan yazarlara, özel mülakatı ile 

dergiyi zenginleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank’a isimleri dergi künyesinde yer 

alan Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerine 

teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Talip Küçükcan 
Genel Yayın Yönetmeni

Takdim
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D
arbe süreçlerinde ortaya çı-
kan gelişmelere toplumsal 
ve siyasi tarihin penceresin-
den bakıldığında, özellikle 
Osmanlı Devleti’nin de ye-

niçerilerin taht kavgalarına dâhil edil-
dikleri, daha sonra askeri modernleş-
meyle birlikte ortaya çıkan yeni sınıfın 
bu gücü farklı açıdan kullanarak siyasi 
nüfuz elde etmeye çalıştığı görülmek-
tedir. Cumhuriyet döneminde devletin 
resmi ideolojisini koruma görevi de veri-
len ordu, bu gücü siyasi boşluklar, kaos 
ve toplumsal çatışmalardan istifade ile 
askeri vesayete çevirmiş ve bu durum 
sivil siyasetin gelişmesine engel teşkil 
etmiştir. Askeri gelenekten gelen Cum-

huriyet rejiminin kurucularının çok par-
tili hayata geçiş denemelerinin başarı-
sız olması da bu vesayeti sürdürmüştür. 
Basın da bu süreçlerde meydana gelen 
siyasi olaylarda ve politik yaşamda be-
lirleyici unsurlarından biri olmaya de-
vam etmiştir. 

Demokrat Parti ile başlayan çok partili 
hayatın getirdiği özgürlük ortamının 27 
Mayıs 1960 Darbesi ile sona ermesinin 
ardından meydana gelen diğer darbe ve 
muhtıralar, Türk siyasi hayatının geliş-
mesine sürekli sekte vurmuştur. Bu du-
rum uzun yıllar ordunun son söz mercii 
ve ülkenin karşılaştığı problemlerde 
bir kurtarıcı olarak görülmesine yol aç-

Askeri darbeler bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de demokratik değerlerin ve hukukun askıya alınmasına sebep olmuştur. 

Türkiye’de meydana gelen askeri darbeler, askeri vesayetin hâkimiyetini doğurmuş ve sivil iradenin yerleşememesini beraberinde 

getirmiştir. Bu süreçlerde topluma haberi doğru ve tarafsız bir şekilde vermesi gereken basının askeri vesayeti destekleyen tutumu 

etkili olmuştur. Bu durum 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sırasında değişmiş ve medya sivil siyasetten yana tavır almıştır. Bu çalışma 

yakın tarihimizde yer alan 28 Şubat Postmodern Darbesi ve 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne karşı basının yaklaşımı karşılaştırmalı 

olarak benzerlikler ve farklılıklar üzerinden incelenmektedir.

Türk Basınının ‘28 Şubat Postmodern 
Darbesi’ ve ‘15 Temmuz Darbe 
Girişimi’ne Yaklaşımı
Bekir Bilğiç 
Araştırmacı -Yazar

Fotoğraf: İsmail Yeşilyurt/Anadolu Ajansı
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mıştır. Basının ise bu 
dönemlerde yaptığı ha-
berlerle, askeri sürekli 
siyasal arenaya çek-
meye çalıştığı ve de-
mokrasinin devre dışı 
bırakılmasına zemin 
hazırladığı görülmüş-
tür. 

1990 sonrası yaşanan 
siyasal boşluk orta-
mında gelişim gösteren 
ve siyasal İslam söy-
lemlerinin etkin olduğu 
bir dönemde siyasette 
belirgin olan ve İslamcı söylemleriy-
le bilinen Refah Partisi (RP), devletin 
temel felsefesini oluşturan Kemalist/
Atatürkçü ideolojiye karşı tehdit ola-
rak algılanmış ve resmi ideoloji, bütün 
aygıtlarını kullanarak bu siyasal hare-
keti bastırmaya çalışmıştır. Basın bu 
süreçte aktif bir rol üstlenerek kamu-
oyunda RP’nin devleti ve rejimi tehdit 
ettiği algısını oluşturmaya çalışmıştır. 
Refah Partisi’ne yönelik yapılan bu algı 
çalışması karşılığını bulmuş ve RP’nin 
kapatılmasıyla Türkiye demokrasisi 
yine zarar görmüştür. 28 Şubat’ta si-
yasi iradeye karşı yapılan postmodern 
darbe sonrası kurulan Ak Parti’nin 
2002 seçimlerinde tek başına iktidar 
olmasıyla yeni bir dönem başlamıştır. 

2002 sonrası özellikle kitle iletişim 
araçlarının politikayı yönlendirme 

1 Bu bölümdeki değerlendirmeler ile ilgili kapsamlı bilgi için bkz: Erhan Afyoncu, Ahmet Önal ve Uğur Demir, Osmanlı İmparatorluğu’n-

da Askeri İsyanlar ve Darbeler, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2013; Necmettin Alkan, Selanik İstanbul’a Karşı, Timaş Yayınları, İstanbul 

2011; Hakan Aydın, “İkinci Meşrutiyet Devrinde Basın ve Siyaset”, (Ed. Hakan Aydın), İkinci Meşrutiyet Dönemi Basın Sansürü, Palet 

Yayınları, Konya, 2010; Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye 1961-1971, (Çev. Ahmet Fethi), Hil Yayınları, İstanbul 2010; Ziya Nur 

Aksun, Osmanlı Tarihi, Ötüken Neşriyat, Cilt. 4, İstanbul 1994; Yasin Aktay, Karizma Zamanları: 28 Şubat’tan 27 Nisan’a Ak Parti ve Türk 

Siyasetine Karizma Sosyolojisi Açısından Bir Yaklaşım, Timaş Yayınları, İstanbul 2011; Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, (Haz: 

Ahmet Kuyaş) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2011; Gül Tuba Dağcı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ordu Siyaset İlişkisi ve 27 Mayıs 1960 

Askeri Darbesi, İlgi Yayınları, İstanbul 2006; Kemal H. Karpat, Türkiye Siyasi Tarihi, (Çev: Ceren Elitez) Timaş Yayınları, İstanbul 2014; 

Erik Jan Zürcher Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, (Çev. Yasemin Saner Gönen), İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.

çabaları özellikle 2007 
yılı Cumhurbaşkanlı-
ğı seçimlerinde etkin 
olmuş ve basın resmi 
ideoloji söylemleriyle 
e-muhtıra sürecinin 
yaşanmasında aktif 
olarak yer almıştır. Ak 
Parti’nin askeri vesa-
yete karşı bu süreç-
lerdeki siyasi duruşu 
siyasal iktidarını güç-
lendirirken aynı za-
manda askeri vesaye-
tin yerini sivil siyasetin 
alabilmesine dönük 

keskin adımların atılabilmesinin önü-
nü açmıştır. 2013 yılına kadar atılan bu 
adımlardan sonra devletin tehdit algısı 
değişmiş “Fetullahçı Terör Örgütü” ola-
rak tanımlanan bir grubun devlet içeri-
sinde oluşturduğu “paralel yapılanma” 
açığa çıkarılmış ve bu örgüt askeriye 
içerisindeki üyelerini kullanarak 15 
Temmuz 2016’da bir darbe girişiminde 
bulunmuştur. Emir komuta zinciri dı-
şında gerçekleşen bu askeri kalkışma 
girişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
halkı darbeye direnmek üzere mey-
danlara çağırması ile birlikte darbeye 
dâhil olmayan askerlerin ve devlet ku-
rumlarının desteği ile geri püskürtül-
müştür. Daha önceki askeri darbelere 
destek veren basın ise 15 Temmuz’da 
darbe girişimine açıkça karşı durmuş 
ve darbe girişiminin mağdur tarafla-
rından biri olmuştur.1



8     |     ORTAK HAFIZA   •   OCAK - HAZİRAN 2022

| MAKALE | Bekir Bilğiç

Türkiye’nin Muhtıra ve Darbe 
Geçmişine Bakış

Bir ülkede baskı ku-
rarak, zor kullanarak 
veya demokratik yol-
lardan yararlanarak 
hükümeti istifa ettir-
me veya rejimi değiş-
tirecek biçimde yöne-
timi devirme işi2 olarak 
tanımlanan darbe kav-
ramı, zaman zaman 
“ihtilal”3, veya “demok-
ratik darbe”4 biçiminde 
sunularak askeri darbelere bir meşrui-
yet zemini oluşturulmaya çalışılmak-
tadır.

Askeri darbeler genellikle istikrarsızlı-
ğın ve belirsizliğin hâkim olduğu dönem-
lerde ortaya çıkmaktadır. Bu bazen ordu-
nun bizzat kendisi tarafından bazen de 
ordunun yardımıyla gerçekleşmektedir. 
Bir ülkede darbenin olması o ülkede di-
siplinsizliğin ve siyasi düzensizliğin hâ-
kim olduğu anlamına gelmektedir. Dar-
benin başarılı olup olmaması, öncesinde 
meydana gelen belirsizlik ve düzensiz-
lik atmosferinin ne kadar yoğun oldu-
ğuyla alakalıdır. Bu yoğunluk darbenin 
gerçekleşme düzeyiyle doğru orantılı-
dır.5 Askeri darbeler öncesinde mevcut 
olan ekonomik krizler, toplumsal olay-
lar, yönetim istikrarsızlığı gibi geçici 

2 Darbe, Web Sayfası: ww.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 29.10.2021.

3 Şevket Süreyya Aydemir, İhtilalin Mantığı ve 27 Mayıs İhtilali, Remzi Kitapevi, İstanbul 2000, s. 100- 101.

4 O. Ozan Varol, “The Democratic Coup d’etat”, Harvard International Law Journal, Cilt 53, Sayı 2, 2012, s. 508.

5 David Robertson ,The Routledge Dictionary Of Politics, Üçüncü Baskı, Taylor & Francis E-Library, s. 125

6 Edward Luttwak, Bir Uzman Gözüyle: Darbe, (Çev. Edip İ. Polat), Yaba Yayınları, Birinci Cilt, Ankara 1996, s. 29.

7 Uluğ İgdemir, Kuleli Vak’ası Hakkında Bir Araştırma, Türk Tarih Kumumu Basımevi, İkinci Baskı, Ankara 2009, s. 30-31- Mustafa Ç. 

Varlık, Kemâl Yavuz, Ramazan Ayvallı vd., “Kuleli Vak’ası”, Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, İhlas Matbaacılık, Cilt 4, İstanbul 1988, s. 185.

8 Yılmaz Öztuna, Bir Darbenin Anatomisi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1984, s. 63-66.

9 İbrahim Hakkı Uzunçarşılı, “Ali Suavi ve Çırağan Sarayı Vak’ası”, Belletten, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Cilt 8, Sayı 29, Ankara 

1944, s. 71-74.-Carter V. Findley, Modern Türkiye Tarihi: İslam, Milliyetçilik ve Modernlik, (Çev. Güneş Ayas) Timaş Yayınları, 

İstanbul 2011, s.190-Muammer Yılmaz, Osmanlı’da İsyanlar ve Darbeler, TÜRDAV Yayınları, İstanbul 2016, s.263-264.

faktörlerin yanı sıra darbe için gerekli 
şartlar darbeciler tarafından sistematik 

olarak oluşturulmak-
tadır.6

Ülkemizin darbe geç-
mişi oldukça eskiye da-
yanmaktadır. Osmanlı 
Devleti’nde isyan ve 
ayaklanmalarla baş-
layan olaylar, devletin 
son dönemlerinde or-
dunun modernleşme-
siyle beraber yerini 
askeri darbelere bırak-

mıştır. Bunlardan ilk başarısız darbe 
girişimi olarak kayıtlara geçen olay Ab-
dülmecit dönemindeki “Kuleli Vakası”ı 
olmuştur.7 Yine Sultan Abdülmecid’den 
sonra tahta geçen Sultan Abdülaziz’e 
karşı 30 Mayıs 1876’da askeri darbe ger-
çekleşmiştir.8 Daha sonra tahta geçen 
Sultan II. Abdülhamid, ülkeyi 30 yıl bo-
yunca idare etmiş, bu süre içerisinde 
kendisine yönelik Çırağan Vakası ola-
rak bilinen başarısız bir darbe girişimi 
yaşanmıştır. II. Abdülhamid her ne ka-
dar kendisine yönelik saldırıları 30 yıl 
boyunca engellemeye çalışsa da darbe-
ciler tarafından 31 Mart Vakası sonucu 
tahtan indirilmiştir.9 Son olarak Sultan 
II. Abdülhamid’in tahtan indirilmesinin 
ardından siyasi ve askeri olarak güç ka-
zanan İttihat ve Terakki Cemiyeti mev-
cut yönetimden rahatsız olduğundan 23 

Askeri darbeler genellikle 
istikrarsızlığın ve 

belirsizliğin hâkim 
olduğu dönemlerde ortaya 

çıkmaktadır. Bu bazen 
ordunun bizzat kendisi 

tarafından bezende 
ordunun yardımıyla 
gerçekleşmektedir. 
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Ocak 1913’te Babıâli Baskını’yla yöneti-
me el koymuş ve 1918’e kadar ülke İtti-
hatçılar tarafından yönetilmiştir.10

Türkiye’de Cumhuriyet’in kurulduğu 
1923’ten itibaren çok partili siyasal ha-
yatın içerisinde yeni partiler kurulmuş 
olsa da bu partilerin kısa ömürlü olma-
ları nedeniyle çok partili hayata 1946’da 
geçilebilmiştir. Halk Partisi’nin otoriter 
tek parti yönetiminin egemen olduğu 
bu dönemde,11 çok partili sisteme geçişle 
kurulan Demokrat Parti (DP) 1950, 1954 
ve 1957’de yapılan seçimlerde de birinci 
parti olarak çıkmıştır.12 Seçim yoluyla 
DP’yi deviremeyeceklerini anlayanlar 
ülkede meydana gelen bazı siyasi olay-
ları ve uygulamaları da fırsat bilerek 
DP’yi “kendi diktatörlüğünü oluştur-
makla” suçlamışlardır.13 Neticede 27 Ma-
yıs 1960’ta Cumhuriyet’in ilk askeri dar-
besi gerçekleşmiştir. Ülkede yönetimi 
eline alan darbeciler, DP’nin yöneticile-
rini kurdukları mahkemede yargılaya-
rak Başbakan Adnan Menderes, Maliye 
Bakanı Hasan Polatkan, Dışişleri Bakanı 
Fatin Rüştü Zorlu’yu idam etmişlerdir.14 
7 Mayıs Askeri Darbesi, ülkenin her buh-
ranlı döneminde gözlerin orduya çev-
rilmesi ve ordunun da kendisini akılda 
tutulması gereken bir aktör olarak gör-
mesi sonucunu doğurmuştur.15

10  Levon Panos Dabağyan, Osmanlı’da Şer Hareketleri ve Abdülhamit Han, Kütür Sanat Yayınları, Üçüncü Baskı, s. 496-497.-

Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İmge Kitabevi, Ankara 2011, s.354-356.

11 Serap Yazıcı, Türkiye’de Askeri Müdahalelerin Anayasal Etkileri, Yetkin Yayınları, Ankara 1997, s. 50-51

12  Andrew Mango, Türkiye ve Türkler(1938’den Günümüze) (Çev: Füsun Doruker), Remzi Kitabevi, Üçüncü Baskı, İstanbul 2005, 

s. 50-56.-Serap Yazıcı, Türkiye’de Askeri Müdahalelerin Anayasal Etkileri, Yetkin Yayınları, Ankara 1997, s. 50-51.

13  Cem Eroğul, Geçiş Sürecinde Türkiye (Der. İrvin C. Schick, E. Ahmet Tonak), Belge Yayınları, Dördüncü Baskı, İstanbul 2003, 

s. 131. -Mustafa Albayrak, Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti, Phoenix Yayınları, Ankara 2004, s. 294- 302.

14  Harun Bodur, Kronolojik 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2013, s.595-596,618.

15  Eroğul, s. 133.

16  Mango, s. 69-70.

17  Davut Dursun, 12 Mart Darbesi, Şehir Yayınları, İstanbul 2003, s. 42-44- Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye 1961-

1971 (Çev. Ahmet Fethi), Hil Yayınları, Dördüncü Baskı, İstanbul 2010, s. 109-250-261

18  Kemal H. Karpat, Türkiye Siyasi Tarihi, (Çev. Ceren Elitez), Timaş Yayınları, İstanbul 2014, s. 256.-Yazıcı, s. 114.

27 Mayıs Darbesi’nin ardından ülkede 
ortaya çıkan askeri vesayetin bazı as-
kerleri dışlaması sonucu Harp Okulu 
Komutanı Talat Aydemir tarafından 
1962 ve 1963 yıllarında iki ayrı darbe 
girişimi gerçekleştirilmiş fakat her iki-
sinde de başarılı olamayan Aydemir 
idam edilmiştir.16 1968 yılına gelindi-
ğinde ülkedeki siyasi istikrarsızlıklarla 
beraber Avrupa’da başlayan sosyalist 
öğrenci hareketleriyle ülke sağ-sol ide-
oloji etrafında kümeleşmiştir. Bu duru-
mun önüne geçemeyen hükümete karşı 
ordu içerisinde alt kademe subayların 
darbe hazırlığı içinde olduğu bilgisi ya-
yılınca kuvvet komutanlarının imzası-
nı taşıyan muhtıra Cumhurbaşkanı ve 
Meclis Başkanı’na gönderilmiştir. Muh-
tırada hükümetin olaylara karşı önlem 
almadığı takdirde ordunun yönetime el 
koyacağı ifade dilmiştir.17 Hükümetin 
muhtırayla istifasının ardından göreve 
gelen yeni yönetim de olayları yatıştır-
mayı başaramamış, sıkıyönetim geniş-
letilmiş ve ülkedeki kaos artarak devam 
etmiştir. Muhtırayla ülke “yarı askeri yö-
netime” geçmiştir.18

Türkiye’de 1970-1980 yılları arasında 
Soğuk Savaş’ın etkisiyle ideolojik sebep-
lerden dolayı ortaya çıkan anarşi, şiddet 
ve kargaşa ortamında yaşanan terör 
olayları, ülkenin her yerinde günden gü-
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ne artarak devam etmiştir. Sağ-sol ide-
olojik ekseninde ülkede meydana gelen 
kutuplaşmalar, yaşanan siyasi cinayet-
ler, ekonomik sıkıntılar toplumda yeni 
darbe beklentisini güçlü biçimde oluştur-
muştur.19 12 Eylül Askeri Darbesi’ne giden 
süreçte hükümete önce muhtıra veril-
miş daha sonra ordu tarafından 12 Eylül 
1980’de askeri darbe gerçekleşmiştir. Böy-
lece 1960 Darbesi sonrasında oluşturulan 
“ikinci Cumhuriyet rejimi” yerini “12 Eylül 
rejimine” bırakmıştır.20

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi sonrasında 
90’lı yıllar, ülkede faili meçhullerin ya-
şandığı, gazetecilerin öldürüldüğü, terö-
rün arttığı, mezhepsel olayların yaşan-
dığı ülkeyi ileride militarizme götürecek 
sürecin birer yapı taşları ve militarizmin 
gelişi için gerekli bütün argümanların ha-
zırlandığı bir dönem olmuştur.21

Türkiye’de siyasal İslam’ın temsilcisi ola-
rak görülen Necmettin Erbakan liderliğin-
deki Refah Partisi, toplumun laik kesimi 
ve ordu tarafından kabul görmemiştir. 
Neticede 1994 yerel seçimleri ve 1995 ge-
nel seçimlerindeki başarısı toplumun laik 
kesiminde ve ordu kanadında tedirginliğe 
neden olmuştur.22 1996 yılında kurulan 
Refahyol Hükümeti’ne karşı asker psiko-
lojik harekât için düğmeye basmıştır. 28 
Şubat sürecinde ortaya konulan kurgusal 
olaylar ve haberler medyada işlenerek ve 
toplum, “irtica geliyor” havasına sokula-

19  Durmuş Yalçın, Y. Akbıyık, Y. Özkara vd, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2005, 624-626.

20  Davut Dursun, 12 Eylül Darbesi, Şehir Yayınları, İstanbul 2005, s.11-13,78-79.

21  Yasin Aktay, Karizma Zamanları: 28 Şubat’tan 27 Nisan’a Ak Parti ve Türk Siyasetine Karizma Sosyolojisi Açısından Bir 

Yaklaşım, Timaş Yayınları, İstanbul 2011, s. 106.

22  Sina Akşin, “Siyasal Tarih (1995-2003)”,Türkiye Tarihi (Yay. Yön. Sina Akşin) Cem Yayınları, Cilt 5, İstanbul 2009 s. 167-168.-

İsmail Müftüoğlu, (28 Şubat) Belgeler Konuşuyor: Milli Görüşte Kırılma, Alioğlu Yayınları, İstanbul 2010, s. 48-49.- 3 Kemal H. 

Karpat, Kısa Türkiye Tarihi 1800-2012 (Çev. Güneş Ayas), Timaş Yayınları, İstanbul 2012,  s. 232-234.

23  Hasan Cemal, Türkiye’nin Asker Sorunu, Doğan Yayınları, İstanbul 2010, s. 226-228

24  Ruşen Çakır ve Fehmi Çalmuk, Recep Tayyip Erdoğan: Bir Dönüşüm Öyküsü(1980 Sonrası İslami Hareket-3), Metris Yayınla-

rı, İstanbul 2001, s.75-83; Karpat, Kısa Türkiye Tarihi 1800-2012, s. 239-244.

25  4 Fatih Bayhan, Kayseri’den Çankaya Köşkü’ne Abdullah Gül, Pegasus Yayınları, İstanbul 2007, s. 91- 97,107-109.

rak ülkede Refah Partisi aleyhine yürü-
tülen laiklik karşıtı söylemler, 28 Şubat 
1996’da gerçekleşen Milli Güvenlik Kuru-
lu’nda “28 Şubat Kararları” olarak bilinen 
18 maddelik bildiriyle postmodern müda-
hale halini almıştır.23

28 Şubat’ın ardından ülkede uzun süre 
yaşanan kötü siyasi ve ekonomik geliş-
melerin sonucunda 2001 yılında kurulan 
AK Parti’nin, 3 Kasım 2002’de yapılan ge-
nel seçimlerde tek başına iktidar olmasıy-
la Türkiye’de yeni bir dönem başlamıştır.24

2002 yılı sonrasında 28 Şubat’tan beri sü-
re gelen laik-antilaik ve irtica söylemleri 
bu dönemde de uzun yıllar devam etmiş, 
siyasal iktidar ile asker sürekli karşı kar-
şıya getirilmek istenmiştir. Nitekim 2007 
yılında TBMM’de yapılan Cumhurbaş-
kanlığı seçiminin ideolojik bir zemine çe-
kilmesi ve bu yönde yürütülen kampan-
yalar neticesinde, ordu bir kez daha rejimi 
koruma işleviyle 27 Nisan gecesi Genel-
kurmay Başkanlığı’nın internet sitesi 
üzerinden Cumhurbaşkanı seçimleriyle 
alakalı bir bildiri yayınlayarak hükümete 
e-muhtıra vermiştir. 27 Nisan e-muhtırası 
olarak kayıtlara geçen bu bildiriye karşı 
AK Parti en üst düzeyde tepki göstermiş-
tir. Bu tepki Türk demokrasi tarihinde bir 
dönüm noktası olmuştur.25

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine askerin 
müdahale etmek istemesi “Cumhurbaş-
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kanı’nı” halkın seçmesinin önünü aç-
mıştır. Yine halkın iktidara desteğiyle 
2010 yılında yapılan Anayasa referan-
dumu ile siyasi müdahalelerde dayanak 
aldığı Anayasa’nın geçici 15. maddesinin 
kaldırılması ülkedeki siyasi havanın kö-
künden değişmesine neden olmuştur. 26

Türkiye’de, askeri vesayetin son bul-
duğu ve artık eskisi gibi askerî darbe 
yapılamayacağı düşüncesi, 27 Nisan 
e-muhtıra’nın getirdiği sonuçlarla bera-
ber belirli ölçüde kabul görmüştür. Ne 
yazık ki 15 Temmuz 2016 gecesi gerçek-
leştirilen darbe girişimi bu düşüncenin 
doğru olmadığını or-
taya koymuştur.27 15 
Temmuz öncesi süreç-
te, Türkiye’nin bölgesel 
politikalarına yoğun 
biçimde manipülasyon 
ve dezenformasyon 
uygulanmış, demok-
ratik iktidarı “İslamcı” 
parantezine almak ve 
hükümetin meşruiye-
tini zayıflatmak için 
yoğun biçimde çalışıl-
mıştır. Aynı dönemde 
Türkiye’nin otoriter-
leştiği yönündeki algı 
dolaşıma sokularak 
uluslararası kamuoyu, gerçekleşebile-
cek bir darbeye hazırlanmak istenmiş-
tir.28 Bu tezleri destekleyen gelişmeler 
2013 yılı sonrasında yaşanmaya baş-
lamıştır. Başta 2013 gezi parkı olayları, 
17-25 Aralık yargı operasyonları ve terör 
örgütlerinin bombalı ve silahlı saldırı-

26  Karpat, Kısa Türkiye Tarihi 1800-2012, s. 256,263-264.

27  Yusuf Devran ve Ö. Faruk Özcan, “1960’tan 2016’ya Askeri Darbe Ve Muhtıra Metinleri Anlamlar, Amaçlar, Niyetler ve İdeolo-

jiler”, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Kasım 2016, s. 16

28   Şaban Kardaş, “15 Temmuz Darbe Girişimi: Demokratik Yansıma Etkisi”, Ortadoğu Analiz, EylülCilt 8, Sayı 76, Ekim 2016, s. 9

29  Nevzat Şimşek, “Türkiye’de 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü ve Fetullahçı Terör Örgütü”, Ahmet Yesevi Üniversitesi E-Bülten, 

Sayı 78, Temmuz Ağustos, 2016, s. 1.

30  Hakan Aydın, “Gazi Medya ve ikinci Kurtuluş Savaşı”, Web Sayfası: http://www.yenisafak.com/hayat/gazi-medya-ve-ikin-

ci-kurtulus-savasi-2515650, Erişim Tarihi: 31.10.2021

larıyla darbe için kaotik ortam oluştu-
rularak gerekli zemin oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Türkiye’yi istikrarsızlaş-
tırmak, milleti kamplara bölmek, de-
mokrasiye, siyasete güveni zedelemek 
ve Türkiye’yi müdahaleye açık bir ülke 
haline getirmek isteyenler, ülke içindeki 
Gülen Cemaati olarak bilinen Fetullahçı 
Terör Örgütünü (FETÖ), PKK ve PYD türü 
örgütleri sürekli kullanmışlardır. Deva-
mında 2016 yılında yeni bir statüko kur-
ma düşüncesinin planlayıcısı Fetullah-
çı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 
gecesi ordu içerisinde kendine bağlı bir 
grup askerin ve onları destekleyenlerin 

harekete geçmesiyle 
darbe kalkışması ya-
şanmıştır. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın hal-
kı darbecilere karşı 
direnmeye çağırması 
ve halkın darbecilere 
karşı güçlü direnciyle 
darbe girişimi geri püs-
kürtülmüştür. 29

Yaşanan darbe girişi-
minin bastırılmasında 
en önemli rolü medya 
üstlenmiştir. Darbenin 
başından beri sivil ira-
deden yana tavır alan 

medya bu süreçte ciddi bir sınav vermiş-
tir. Türk basını gerek 15 Temmuz öncesi 
gerek sonrasında gerçekleştirdiği yayın 
politikasıyla darbeye karşı tavrını açık-
ça ortaya koymuş ve milli birlik ve be-
raberliğe katkı sağlayıcı yayın politikası 
izleyerek, milletten taraf olmuştur.30

Türkiye’de, askeri vesayetin 
son bulduğu ve artık 

eskisi gibi askerî darbe 
yapılamayacağı düşüncesi, 

27 Nisan e-muhtıra’nın 
getirdiği sonuçlarla 

beraber belirli ölçüde kabul 
görmüştür. Ne yazık ki 
15 Temmuz 2016 gecesi 
gerçekleştirilen darbe 

girişimi bu düşüncenin 
doğru olmadığını ortaya 

koymuştur.



12     |     ORTAK HAFIZA   •   OCAK - HAZİRAN 2022

| MAKALE | Bekir Bilğiç

Türkiye tarihinde bir dönüm noktası 
olan 15 Temmuz Darbe Girişimi uzunca 
bir süre toplumun ve basının gündemini 
meşgul etmiştir. Basında, olayın ilk haf-
tasındaki haberlerde genel olarak “milli 
birlik ve beraberlik” konusu işlenmiştir. 
“millî birlik ve beraberlik” çerçevesin-
de derlenen haberlerde darbe girişimi 
sonrasında halkın sokaklara çıkarak 
darbeye hep birlikte karşı koyması ve 
darbeyi önlerken sergilenen kahraman-
lıklar üzerinde durulurken, haberlerde 
bunu destekleyen örneklere de sıkça yer 
verilmiştir. Basının bu tavrı takınması-
nın sebebi ise FÖTÖ tarafından organize 
edilen darbe girişiminin, hem ülkenin 
demokrasisine yönelik bir tehdit hem 
de ”ülkeye karşı hıyanet girişimi” olarak 
değerlendirilmesinden kaynaklanmak-
tadır. Dolayısıyla basın darbe girişimine 
tepki olarak birlik ve beraberlik içerisin-
de darbe karşıtı ortak bir dil ve söylem 
geliştirmiştir.31

Türk Basınının ‘28 Şubat Postmodern 
Darbesi’ ve ‘15 Temmuz Darbe 
Girişimi’ne Yaklaşımı

Ülkemiz, Cumhuriyet öncesi ve sonra-
sında meydana gelen pek çok askerî 
darbeye ve darbe girişimlerine maruz 
kalmıştır. Türk basınının ise bu süreç-
lerde etkin bir rol oynayarak genelde 
askerden yana darbeleri destekler nite-
likte tavır sergilediği bilinmektedir. Fa-
kat Türk basının alışılagelmiş bu tutu-
munun aksine 15 Temmuz’da tam tersi 
bir duruş ortaya koyarak darbeye karşı 
çıktığı, seçilmiş hükümetin yanında yer 
aldığı ve demokrasiyi savunduğu görül-
müştür. Bu çalışmada yakın tarihimizde 
“irtica, şeriat” gibi kavramlar üzerinden 
yapılan 28 Şubat Postmodern Darbesi ve 
FETÖ’nün kendisini dini bir cemaat ola-

31  Fatma Nisan ve N. Tülay Şeker, “Demokrasiyi Sekteye Uğratan Darbe Haberlerinin Çerçevelenmesi: 15 Temmuz 2016 Darbe 

Girişimi Örneği”, TRT Akademi, Cilt 2, Sayı 3, Ocak 2017, s. 94-95.

rak kabullendirip devlet içerisindeki giz-
li oluşumuyla gerçekleştirdiği 15 Tem-
muz Darbe Girişimi gibi iki önemli olay 
karşısında basının tutumunda yaşanan 
farklılıklar incelenmiştir. 

Çalışmada bazı sorular üzerinden Türk 
basınının bu değişikliğinin nedenleri ve 
sonuçlarına dair cevaplar bulunmaya 
çalışılmıştır. Bahsi geçen sorunlar şu 
şekildedir: 

• Türk basını, 28 Şubat Darbesi ve  
15 Temmuz Darbe Girişimi sürecinde 
nasıl bir rol oynamıştır?

• Basının iktidarla olan ilişkilerinde 28 
Şubat dönemindeki yakınlık ve karşıt-
lık bakımından, 15 Temmuz’daki ya-
kınlık ve karşıtlık arasında herhangi 
bir devamlılık veya değişkenlik söz ko-
nusu olmuş mudur? 

• Hürriyet, Cumhuriyet ve Yeni Şafak ga-
zetelerinin 28 Şubat süreci ve 15 Tem-
muz sürecindeki tutumlarında benzer-
likler ve farklılıklar neler olmuştur?

Çalışmanın Konusu Amacı Ve Yöntemi

Çalışmanın konusunu askerî darbe sü-
reçlerinde basının izlediği tutum oluş-
turmaktadır. Çalışmanın amacı ise ba-
sının, 28 Şubat darbesi ve 15 Temmuz 
Darbe Girişimi karşısında takındığı tav-
rın nasıl olduğu, ideolojik olarak belirle-
nen gazetelerin 28 Şubat ile 15 Temmuz 
karşılaştırıldığında darbelere bakış açı-
larında bir değişimin olup olmadığını or-
taya çıkarmaktır.

Birçok araştırmada olduğu gibi bu çalış-
mada da araştırmanın evrenini içeren 
ve her iki dönemde yayın yapan basın 
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çalışmada dikkate alınmıştır. Çalışma-
da olayların meydana geldiği dönemde 
yayınlarıyla etkili olmuş ve muhatap 
olunan kitleleri en iyi temsil ettiği düşü-
nülen, Türkiye’de gündem belirleme po-
tansiyelini elinde bulunduran, ideolojik 
yönelimlerine göre Yeni Şafak, Hürriyet 
ve Cumhuriyet gazetelerinin 28 Şubat 
1997 ve 15 Temmuz 2016 tarihleri ve son-
rasındaki 1 aylık süredeki birinci sayfa-
ları örneklem olarak seçilmiştir.

Çalışmanın yöntemini oluşturan nitel 
veri analizi, insanı merkeze alarak ken-
disini ve çevresini nasıl algıladığı ve ta-
nımladığını anlamaya yönelik çabala-
rın bütününü olarak ifade edilmektedir. 
Nitel analizin amacı sosyal gerçekliğin 
derinliklerinde gizlenmiş olan bilgiyi 
ortaya çıkarmaktır.32 Betimsel analiz 
bu gizlenmiş bilgiyi görsel nesneler ya 
da yazılı metinler üzerinden incelemeyi 
ifade etmektedir.33 Betimsel analiz yapı-

32  Murat Özdemir, “Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma”, Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, Haziran 2010, s. 339.

33  Ali Şimşek, “Araştırma Modelleri, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri” (Ed. Ali Şimşek), Anadolu Üniversitesi Yayınları, 

Eskişehir 2012, s. 151-152,158.

34  Remzi Altunışık, Recai Coşkun ve Engin Yıldırım, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Adapazarı 2017, s.322.

lırken incelenen yazılı belge yada gör-
selde bir çerçeve oluşturmalı, çerçeveye 
göre veriler işlenmeli, bulguların tanım-
lanması ve bu bulguların yorumlanma-
sı yapılmalıdır.34

Bu çalışmada nitel analiz yöntemlerin-
den betimleme yöntemi ile gazetelerin 
ilgili dönemleri incelenmiştir. İlk olarak 
28 Şubat sürecinde basının sıklıkla kul-
landığı irtica, laiklik, şeriat gibi kavram-
lar ile 15 Temmuz sonrasında basının 
kullandığı demokrasi, vatan, millet gi-
bi kavramlar etrafında betimsel analiz 
için bir çerçeve oluşturulmuştur. İkin-
ci olarak da her iki dönemde incelenen 
ilgili gazetelerde betimsel analiz için 
oluşturulan tematik çerçeveye içerisin-
de belirlenen kavramların kullanımına 
ilişkin veriler işlenmiştir. Elde edilen 
bulgular benzerlikler ve farklılıklar üze-
rinden yorumlanmıştır. 

Fotoğraf: AA-11091345/Anadolu Ajansı
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Türk Basınının ‘28 Şubat Postmodern Darbesi’ ve ’15 Temmuz Darbe Girişimi’ne 
Yaklaşımında Benzerlikler ve Farklılıklar

Bulgular

Tablo 1. 28 Şubat 1997 Postmodern Darbesi Sonrası Basında Öne Çıkan Kavramlar.

Hürriyet
Gazetesi

Yeni Şafak
Gazetesi

Cumhuriyet
Gazetesi

Laiklik

Rejim Tehlikesi

Bölücülük

Cumhuriyet

Çağdaşlık

Şeriat

Cihat

İslamcılık

Darbe Tehdidi

Muhtıra Tehdidi

Ordu

Asker

Demokrasi

Hukuk Devleti

Meclis Millet 
İradesi

Anayasa

Anayasal 

Kurumlar

İnanç Özgürlüğü

İfade Özgürlüğü

Eğitim 
Özgürlüğü

Yumuşama

Darbe Karşıtlığı

Laiklik

Rejim Tehlikesi

Bölücülük

Cumhuriyet

Çağdaşlık

Şeriatçılık

Cihat

Dinciler

Darbe Çağrısı

İrancılık

Köktencilik

Şeriatçı 
Kadrolaşma

Şeriatçı Eğitim

İmam-hatip 
Karşıtlığı



www.ortakhafiza.com   •   ORTAK HAFIZA     |     17

Türk Basınının ‘28 Şubat Postmodern Darbesi’ ve ‘15 Temmuz Darbe Girişimi’ne Yaklaşımı | MAKALE | 

Tablo 2. 28 Şubat 1997 Postmodern Darbesi Sonrası Basında Benzerlikler ve Farklılıklar.

Hürriyet 
Gazetesi

1. Seçilmiş hükümeti istifaya zorlamaya yönelik haberlere yer vermiştir.

2. Ordunun sözcüsü olarak hareket etmiştir.

3. Askeri vesayeti, anayasal ve demokratik kurumların üzerinde gösteren 

bir tutum sergilemiştir.

4. Ordu mensuplarına dayandırdığı haberlerle darbe, muhtıra gibi 

antidemokratik uygulamaları destekleyen yayın politikası izlemiştir.

5. Toplumun antidemokratik uygulamalara rıza göstermesine yönelik 

haberler üretilmiştir.

6. Devletin anayasal kurumlarını temsil eden makamları karşı karşıya 

getiren yaklaşım sergilemiştir.

7. Basın meslek ilkelerine aykırı olarak kurgulanan haberlerle “rejim 

tehlikesi” söylemi üzerinden kamuoyunu yanlış yönlendirme faaliyetinde 

bulunmuştur.

Yeni Şafak 
Gazetesi

1. Darbe söylemlerini açıktan reddederek, demokrasiden yana tavır 

koymuştur.

2. Antidemokratik yönelimler karşısında seçilmiş hükümetin yanında yer 

almıştır.

3. Millet iradesi, anayasa ve hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde bir dil 

kullanmıştır.

4. Anayasal kurumların yetki ve sorumluluklarını hatırlatan bir yaklaşım 

sergilemiştir.

5. Hükümetle orduyu karşı karşıya getirecek dil ve söylemlerden 

kaçınmıştır.

6. Kamuoyunda darbe söylentilerini dillendiren medyayı basın meslek 

ilkeleri çerçevesinde eleştirmiştir.

7. İnanç, eğitim ve düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasına karşı durmuştur. 

Cumhuriyet 
Gazetesi

1. Darbeyi söylemini destekleyen haberlere yer vermiştir.

2. Ordunun sözcüsü olarak hareket etmiştir.

3. Sansasyonel haber başlıklarıyla darbe ve muhtıra çağrısında 

bulunmuştur.

4. Toplumun inanç, eğitim ve düşünce özgürlüğüne karşı ürettiği haberlerle 

basın meslek ilkelerine aykırı bir tutum sergilemiştir.

5. Toplumu kutuplaştırıcı ve ötekileştirici söylemler geliştirmiştir.

6. Devletin anayasal kurumlarını karşı karşıya getirecek yaklaşımlar 

sergilemiştir.

7. Ürettiği haber içerikleriyle ordunun siyasete müdahalesini 

meşrulaştıracak dil ve söylem geliştirmiştir.
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Tablo 3. 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi Sonrası Basında Öne Çıkan Kavramlar.

Hürriyet
Gazetesi

Yeni Şafak
Gazetesi

Cumhuriyet
Gazetesi

Kalkışma

Darbe Girişimi

Darbeciler

Emir-Komuta 
Zinciri 

Milli İrade

Vatan

Bayrak

Millet

Demokrasi

Birlik ve 
Beraberlik

Toplumsal Uzlaşı

Halkın Tepkisi

Zafiyet

Terör Örgütü

FETÖ

Gülen Cemaati

Mağdur Askerler

Kalkışma

Darbe Girişimi

Darbeciler

Milli İrade

Vatan

Millet

Bayrak

Demokrasi

Milletin Destanı

Birlik ve 
Beraberlik

Toplumsal Uzlaşı

Kurtuluş 
Mücadelesi

İşgal Girişimi

Gülen Teröristleri

Haşhaşiler

Vatan Hainleri

Devrim

Yeni Dönem

Yeni Türkiye

Terör Örgütü

FETÖ

Darbe

Darbeciler

İhanet

Emir-Komuta 
Zinciri

Anayasa

Demokrasi

Hukuk Devleti

Türkiye Kaosta

Hesaplaşma

İntikam

Militanlar

Yandaşlık

Masum Askerler

Zafiyet

İhmal

Medya Sansürü

Sivil Darbe

Diktatörlük

Cadı Avı

OHAL Karşıtlığı



www.ortakhafiza.com   •   ORTAK HAFIZA     |     19

Türk Basınının ‘28 Şubat Postmodern Darbesi’ ve ‘15 Temmuz Darbe Girişimi’ne Yaklaşımı | MAKALE | 

Tablo 4. 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Basında Benzerlikler ve Farklılıklar.

Hürriyet 
Gazetesi

1. Darbe girişimine karşı açıkça tavır koymuş ve seçilmiş hükümetten yana 

tavır almıştır.

2. Milli iradeyi vurgulamıştır.

3. Millet, vatan, bayrak kavramlarını sıklıkla vurgulayarak, toplumun ortak 

değerleri kapsayan bir dil ve söylem geliştirmiştir.

4. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunan haberler ile devletin 

anayasal kurumlarının yanında yer almıştır.

5. Darbeci askerleri “terörist”, “hain” “Fetullahçı Terör Örgütü” olarak 

tanımlayıp darbenin devlete ve millete karşı yapıldığı temasını işlemiştir.

6. Devletin kuruluş felsefesini oluşturan değerlere vurgu yaparak 

müdahaleye karşı olan asker, siyaset ve milletle beraber olduğunu 

vurgulamıştır.

7. TSK’ye olan bağlılığını ve güvenini ifade eden haberlere yer vermiştir.

8. OHAL, KHK uygulamaları ve ordunun sivilleşmesine yönelik reformları 

“Yeni Türkiye” olarak tanımlayıp desteklemiştir.

9. Haber içeriklerinde birlik ve beraberlik temasını işleyerek toplumsal 

uzlaşı mesajı vermiştir.

Yeni Şafak 
Gazetesi

1. Darbe girişimine sert tepki göstererek, seçilmiş meşru hükümetten yana 

tavır almıştır.

2. Milli iradeyi vurgulamıştır.

3. Darbe girişimine dair haberleri “dış müdahale” ve “işgal girişimi” 

çerçevesinde değerlendirmiştir.

4. Darbeci askerleri “terörist”, “hain” “Fetullahçı Terör Örgütü” olarak 

tanımlayıp darbenin devlete ve millete karşı yapıldığı temasını işlemiştir.

5. Millet, vatan, bayrak kavramlarını sıklıkla vurgulayarak, toplumun ortak 

değerleri kapsayan bir dil ve söylem geliştirmiştir.

6. OHAL, KHK uygulamaları ve ordunun sivilleşmesine yönelik reformları 

“Yeni Türkiye”,  “Orduda Devrim” olarak tanımlayıp desteklemiştir.

7. TSK’ya olan bağlılığını ve güvenini ifade eden haberlere yer vermiştir.

8. İdeolojik olarak yorumladığı devletin kuruluş felsefesini oluşturan 

değerlere vurgu yaparak müdahaleye karşı olan asker, siyaset ve milletle 

beraber olduğunu vurgulamıştır.

9. Haber içeriklerinde birlik ve beraberlik temasını işleyerek, toplumsal 

uzlaşı mesajı vermiştir.
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Cumhuriyet 
Gazetesi

1. Darbeye karşı durmuş, aynı zamanda siyasal iktidarı “dikta rejim” uygulamakla 

suçlayan ifadelere yer vermiştir.

2. Darbe girişimini engellemek için sokağa çıkan halkı “militan” “yandaş” olarak 

tanımlamış, darbenin bastırılmasını ise “kaos”,“hesaplaşma”, “intikam” olarak 

değerlendirmiştir.

3. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve anayasanın engellendiği konusunda 

hükümeti eleştiren dil ve söylem geliştirmiştir.

4. Medyaya yönelik baskı uygulandığı mesajlarını haberlerinde sıkça yer vermiştir.

5. OHAL, KHK uygulamaları ve ordunun sivilleşmesine yönelik reformlarına karşı 

çıkmış “sivil darbe”, “cadı avı”, olarak yorumlamıştır.

6. Ürettiği haber içerikleriyle siyasal iktidarı “diktatör” olmakla suçlamış ve 

muhaliflerin susturulmak istendiği iddiasına sıkça yer vermiştir. 

7. TSK’ya olan bağlılığını ve güveni ifade eden haberlere yer verirken, hükümetin 

TSK ‘ya yönelik yaptığı sivilleşme çabalarını eleştirmiştir.

8. Haber içeriklerinde birlik, beraberlik ve toplumsal uzlaşının bütüncül olarak 

sağlanamadığı vurgusunu ön plana çıkarmıştır.

9. İdeolojik olarak yorumladığı, devletin kuruluş felsefesini oluşturan değerler 

üzerinden hem müdahaleye hem de siyasal iktidarın uygulamalarına aynı 

çerçevede karşı olduğu temasını işlemiştir.

Sonuç

Çalışma sonucunda Türk basınının darbe 
dönemlerinde vesayet odaklı sürdürdüğü 
yayın politikasının yerini 15 Temmuz’da 
darbeye karşı ilkeli bir duruşun aldığı gö-
rülmüştür. Neredeyse birkaç istisna hariç 
bütün basın 15 Temmuz 
gecesi darbecilere karşı 
halkı bilgilendirmede ve 
gelişmeleri aktarmada 
önemli bir görev üstlen-
miştir. Darbe girişimi 
sonrası süreçte de dev-
letin ve siyasal iktidarın 
yanında olan basın, ül-
kenin birliği ve beraber-
liğine yönelik haberlere 
yer vermiştir. 

Her iki dönemimin karşılaştırılmasında 
aşağıda yer alan sonuçlara ulaşılmıştır:

 
 

a) Benzerlikler: 

1. 28 Şubat Askeri Darbesi’nde basının te-
mel argümanının “rejim tehlikesi” olduğu 
ve devletin kurucu niteliklerinin tehdit 
edildiği algısının sürekli işlendiği, 15 Tem-
muz’da da benzer bir tehlikeye dikkat çe-

kildiği belirlenmiştir. 
Fakat buradaki benzer-
liğin hem içerik hem de 
tehdit olarak gördüğü 
kitle açısından değiş-
kenlik gösterdiğini özel-
likle vurgulamak gerek-
lidir. Çünkü, 28 Şubat’ta 
rejim tehlikesi dindar 
karşıtlığı üzerine inşa 
edilirken, 15 Temmuz’da 

ise dindar karşıtlığı yerine doğrudan din-
dar bir görünümle kendini kamufle eden 
bir grup rejime yönelik tehdit olarak işlen-
miştir.

2. 28 Şubat Postmodern Darbesi’nde or-
dunun sözcüsü olarak kendini konum-

Neredeyse birkaç istisna 
hariç bütün basın 15 

Temmuz gecesi darbecilere 
karşı halkı bilgilendirmede 

ve gelişmeleri aktarmada 
önemli bir görev 

üstlenmiştir.



www.ortakhafiza.com   •   ORTAK HAFIZA     |     21

Türk Basınının ‘28 Şubat Postmodern Darbesi’ ve ‘15 Temmuz Darbe Girişimi’ne Yaklaşımı | MAKALE | 

landıran basın, “devletin koruyucusu ve 
kollayıcısı” pozisyonundaki askerden ya-
na tavır almıştır. 15 Temmuz’da ise yine 
benzer bir yaklaşımla darbe girişiminde 
bulunan askerleri “terörist”, “paralel” ola-
rak nitelendirirken “devletin koruyucusu 
ve kollayıcısı” vasfından dışlayıp darbeye 
karşı yer alan ve Cumhuriyet’in kurucu 
geleneğini sahiplenen ordu mensuplarını 
“koruyucu ve kollayıcı” konumuna yerleş-
tirmiştir.

3. Her iki dönemde de tehdit algısı üzerin-
den bir söylem inşa edilmiş, Cumhuriyet 
yönetimi devletin omurgasını oluşturan 
yapı olarak değerlendirilirken, buna yö-
nelik tehdit algısı 28 Şubat’ta dindarlar, 15 
Temmuz’da ise FETÖ isimli devlet içindeki 
gizli örgütlenme olarak gösterilmiştir. 

4. Yeni Şafak gazetesi 28 Şubat sürecinde 
ideolojik olarak kendine yakın gördüğü 
iktidarın devamlığını isterken, demokra-
si ve anayasal düzenin işleyişinin askeri 
bir darbeyle bozulmak istenmesine karşı 
durmuş, 15 Temmuz’da da bu tavrını de-
vam ettirerek aynı gerekçelerle ve daha 
sert biçimde yine askeri bir darbeye karşı 
durmuştur. 

5. Hürriyet ve Cumhuriyet gazeteleri ide-
olojik devlet aygıtının savunduğu argü-
manları öne sürerek 28 Şubat’ta ordunun 
yanında yer alırken, 15 Temmuz’da da yi-
ne temelde değişmeyen bu argümanlarla 
darbe girişiminde bulunmayan askerlerin 
yanında yer almış, kalkışmada bulunan 
askerleri tehdit olarak görmüştür. 

 b) Farklılıklar: 

1. Askeri darbelere 28 Şubat’ta da destek 
veren basın, 15 Temmuz’da farklı bir yak-
laşım sergileyerek darbeye karşı duruş 
sergilemiştir. 

 

2. 28 Şubat Postmodern Darbe döneminde 
meşru hükümetin düşürülmesine yönelik 
ordunun sözcülüğünü üstlenen ve aynı 
amaç doğrultusunda yaptığı haberlerle 
orduya desteğini açıkça ortaya koyan ba-
sın, 15 Temmuz’da meşru hükümeti des-
tekleyerek demokrasiden taraf olduğunu 
beyan etmiştir. 

3. Türk basını, 28 Şubat sürecinde inşa 
ettiği haberlerle toplumu ötekileştiren ve 
kutuplaştıran bir dil kullanmasına rağ-
men, 15 Temmuz’da bayrak, vatan, millet 
gibi ortak değerler etrafında birleştirici ve 
uzlaştırıcı bir dil kullanmıştır. 

4. 28 Şubat Darbesi’nde ordunun darbesi-
ni meşrulaştıracak ifadelere ve haberlere 
yer veren basın, 15 Temmuz’da darbenin 
anayasal dayanaktan yoksun olduğu te-
masını işlemiştir.

5. 28 Şubat Postmodern Darbe sürecinde 
askeri darbeyi milletin istediği basında 
sıkça vurgulanırken; 15 Temmuz’da mil-
letin darbeyi bastırdığı ve desteklemediği 
yönünde bir yayın yapılmıştır. 

Sonuç olarak ordunun, devleti koruma 
görevini kendinde görmesi, zaman za-
man hâkim ideolojiye alternatif olmaya 
çalışanlara karşı askeri darbe gerçekleş-
tirmesine sebep olmuştur. Siyasal İslam 
ile resmi ideolojinin ilişkilerinin sorunlu 
bir alanda seyretmesi nedeniyle, özellikle 
1990’lı yıllardan sonra gelişen siyasal, top-
lumsal ve iktisadi ortam sürekli bu iki gru-
bun mücadelesine sahne olmuştur. Basın 
da, bu mücadelenin zirvede olduğu 28 
Şubat 1997 Postmodern Darbe dönemin-
de, resmi ideolojiyi koruduğu iddia edilen 
askerin sözcülüğünü üstlenerek darbe-
yi teşvik etmiştir. 15 Temmuz 2016 Darbe 
Girişimi’nde ise basın, siyasi iktidardan 
yana yer alarak kalkışmaya açıkça karşı 
olduğunu göstermiştir.
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Türkiye Cumhuriyeti, 27 Mayıs 1960 tarihinde başlayan ve 

ortalama on yılda bir vuku bulan darbeler ile çok büyük zarar 

görmüştür. 27 Mayıs 1960’ta ekonomik sıkıntılar ve Menderes 

idaresinin diktatörleştiğini bahane eden bir grup subay darbe 

geleneğini başlatmıştır. 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980’de ise 

Süleyman Demirel ve hükümeti darbe ile devrilmiştir. 28 Şubat 

1997 ve 2007’de ise laiklik bahanesi ile darbeci zihniyet tekrar 

kendini göstermiştir. Yaşanan askeri müdahaleler öncesinde 

ABD basını ise birçok soru işaretini ortadan kaldırabilecek 

nitelikte yayınlar yapmıştır. Bu çalışmada, 1959’dan 2008 yılına 

kadar Türkiye’de gerçekleşen askeri müdahalelerin, öncesi ve 

sonrasıyla ABD basınına nasıl yansıdığı ve söz konusu darbeler 

karşısında ABD basınının nasıl bir tutum sergilediği genel 

hatlarıyla ele alınmıştır.

ABD Basınında
Türkiye’deki
Askeri Darbeler*
Abdullah Tok
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

* Bu çalışma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Cunhuriyet Tarihi Anabilim Dalı’nda yapılan “Türkiye’deki Darbelerin Amerikan Basınına 

Yansımaları” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.
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T
ürkiye Cumhuriyeti tarihin-
de 1960’tan bu yana sürekli 
askeri darbeler ve askeri dar-
be teşebbüsleri yaşanmıştır. 
Bu kadar sık darbe yapılma-

sının sebeplerini ve durumun vehame-
tini araştırıp vuzuha kavuşturmak ge-
rekirken, ne yazık ki bunun başarıldığı 
henüz tam olarak söylenemez. Türkiye 
Cumhuriyeti’ne bilerek veya bilme-
yerek büyük zararlar veren darbeci 
grupların yaptıklarını topluma doğru 
anlatmak yerine, yapılanları meşru 
gösteren nice aydın, akademisyen, ga-
zeteci ve de bunların neşrettiği yüz-
lerce yayın vardır. Darbeleri başlatan 
27 Mayıs 1960 darbesi ise uzun yıllar 
bayram olarak kut-
lanmıştır. Bu vahim 
tablolarla karşılaşan 
Türkiye, bundan sonra 
artık benzer olayları 
yaşamamalıdır. Türki-
ye’nin bu olaylarla bir 
daha yüzleşmemesi 
için de dünün olayları-
nı ibret alarak okuyup 
anlamak ve hafızayı 
devamlı taze tutmak 
gerekir.

Türkiye’de sık sık yaşanan askeri dar-
beleri anlamak için daha çok araştırma 
yapılmalı ve geçmişte yazılan yanıltıcı 
yayınları da ifşa ederek bu konuda top-
lumsal şuuru geliştirmek gerekmekte-
dir. Türkiye’nin yaşadığı askeri darbele-
ri daha iyi analiz edebilmek için bütün 
darbelerde ismi geçen ABD’nin, yani 
yaşanan olayların faili olarak görülen 
ülkenin basınının da ele alınması son 
derece önem arzetmektedir. Bu nokta-
dan hareketle konu üzerine bir doktora 
tezi hazırlanmıştır. Temelini basın-ya-
yın kaynaklarının oluşturduğu tezin 
hazırlanması sürecinde, ABD’nin beş 
yüze yakın gazetesi ve birkaç mühim 

dergisi darbelerden aylar öncesinden 
gün gün takip edilmiştir. Darbeler önce-
sindeki yayınlar takip edilince itiraf et-
mek gerekirse, Türkiye’deki olaylar ve 
ABD’nin ne yapmaya çalıştığı hakkında 
tahmin edilenden daha açık bir şekilde 
bahseden yayınlarla karşılaşılmıştır. 
Yakında kitap olarak neşredilecek olan 
bu çalışmanın özünü makale olarak 
araştımacıların dikkatine sunmak da 
faydalı olacaktır.

ABD Basını 

Toplumun en büyük bilgi kaynağının 
başında gelen basın, özellikle 21. yüz-
yılda çok daha önemli bir güç durumu-

na gelmiştir. Basın, 
dünyada gelişen olay-
ları ve kişileri sıkı bir 
şekilde takip ederken, 
insanlar da memle-
ketlerinde ve dünyada 
gelişen olayları onun 
vasıtasıyla öğrenir. 
Burada karşılıklı bir 
etkileşim olsa da hiç 
kuşkusuz baskın olan 
taraf basındır. Bası-
nın olaylar karşısında 

gösterdiği tavır ve olayları yansıtma 
şekli, insanları yönlendirme anlamında 
büyük önem arz eder. 

İçinde bulunduğumuz çağ göz önününe 
alındığında, basın önemli bir bilgi kay-
nağı olduğu kadar, toplumu belirli nok-
taya kanalize etme ve çeşitli konularda 
kamuoyu oluşturma açısından da son 
derece etkili bir silahtır. Basında çıkan 
yanlış veya doğru haberler, birçok kişi 
veya kurumu yerinden edebilir, itibar-
sızlaştırabilir, ülke içinde veya dışında 
zor durumda bırakabilir. Çünkü basın; 
kendi başına halk kitlelerini istediği 
yönde etkileyebilir, kutuplaştırabilir, 
ayrıştırabilir. Devletten bireye kadar 

Türkiye’nin yaşadığı askeri 
darbeleri daha iyi analiz 

edebilmek için bütün 
darbelerde ismi geçen 

ABD’nin, yani yaşanan 
olayların faili olarak görülen 

ülkenin basınının da ele 
alınması son derece önem 

arzetmektedir.
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her alanda, kişi veya kurumların karar 
verme yetisi üzerinde büyük bir tasar-
rufa sahip olabilir. Bu noktadan bakıl-
dığında, basının sahip olduğu bu muaz-
zam güç sayesinde, özellikle günümüz 
dünyasında son derece etkin bir şekilde 
kullanıldığı görülebilir.

ABD ve benzer ülkelerin basını, hede-
fine koyduğu ülke yönetimlerini, ça-
lışmanın ABD basınında devrilen Türk 
başbakanlarıyla alakalı haberlerde gö-
rüldüğü gibi, “kalıp ifadeler” ile sürekli 
eleştiri yağmuruna tutarken, daha kötü 
durumda olan ve çıkarlarına göre ha-
reket eden bir ülke yönetimine hiç ses 
çıkarmayabilmiştir. ABD basını bu an-
lamda çok maharetlidir. Hal böyle olun-
ca söz konusu basın, hedefteki ülkeyi, 
içeride ve dışarıda yoğun bir şekilde 
baskı altına alabilmektedir. 

Türkiye’de Menderes, Ecevit, Demirel, 
Erbakan ve son on yılda yaşanan ör-
nekleri hatırlamakta fayda olacaktır. 
Özellikle ABD basınının tamamı ve 
Türk basınının büyük bir kesimi hedef-
teki liderleri, darbe ile devirene kadar 
nasıl bir baskı oluşturduğu herkesin 
malumudur. Ne zaman ki bu hedefteki 
kişiler gider, ancak ondan sonra işler 
daha kötü olmasına rağmen ortalığı 
ayağa kaldıran gruplar veya güçlerden 
ses kesilir. Oysa bu hedefteki adamlar 
gidince, o ülke dünyada sınıf atlamış 
değildir. Fakat istenilen alınınca eleştiri 
yağmuru bitmiştir. Kısacası istenme-
yen şahıslar gittiğinde basın, bir şekil-
de ülkede her şey yolundaymış algısı 
yaratır. Dolayısıyla gelişen olayları ve 
basında hedefte olanları değerlendirir-
ken, basının da gücünü ve hedeflerini 
bilmek lazımdır.

ABD basınında yazı yazan birçok mu-
habir veya yazar, Türkiye’deki gelişme-
ler konusunda Türk basınından daha 

önemli bilgi ve değerlendirmeler yapa-
bilmektedir. Türkiye ile alakalı yazan 
Amerikalı muhabir ve yazarların birço-
ğunun uzun süreler Türkiye’de yaşamış 
olmaları, olayların içine girerek detaylı 
analizler yapmaları, daha da önemlisi 
ordu, siyaset ve daha birçok kurumun 
üst makamlarında görev yapanlar ile 
yakınlık kurmuş olmaları dikkat çeki-
cidir. Bu yazarlardan bir kısmının Tür-
kiye ile alakalı bilgileri aktarırken, “en 
yetkili, en sağlam” kaynaklardan veya 
kişilerden bilgileri aldıklarını ifade et-
meleri, olaylar ile ilgili önemli analizler 
yapmalarında ve tahminlerde bulun-
malarında büyük rol oynadığı şüphe-
sizdir.

Konumuzla alakalı ABD basınında ise 
Türkiye’deki gelişmeler anbean takip 
edilmekle beraber, gelişmelerin geniş 
bir analizi de yapılmıştır. Analizleri ya-
panların sıradan muhabirler olduğunu 
düşünmek büyük bir yanılgı olur. ABD 
basınındaki birçok yazarın konumuz 
ile alakalı yazılarına bakıldığında bu 
kalemlerin çok önemli çevreleri olduğu 
ve buna bağlı olarak çok önemli analiz-
ler yaptığı ve öngörülerde bulunduğu 
görülecektir. Birçok ABD basın muha-
birinin, Türkiye’nin en ücra köşelerin-
deki en sıradan kişilerden, başkentteki 
en üst düzey devlet adamlarına kadar 
birçok kişi ile konuşmaları, olayları en 
yakın kaynaktan aktarmaları, birçok 
önemli devlet adamı ile yakın arkadaş-
lıklar kurmaları ve daha nice özellikle-
rinden dolayı bu kişilerin yazdıklarına 
dikkatlice bakmak gerekir. Belki de bu 
nedenlerden dolayı darbe öncesinde ya-
zılan tahminlerin (yaşananlara bakılır-
sa yazılanlar tahminden öte, olacakları 
önceden haber vermektedir) hemen he-
men tamamına yakını tutmakta, hedef-
teki şahıs ve kabineler devrilmekte, is-
tenen amaçlara ulaşılmaktadır. Netice 
itibarıyla bu çalışmanın veya ABD bası-
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nının okunmaya tabi tutulmadan önce 
bahsedilen hususların akılda tutulma-
sında büyük fayda olacaktır1.

2. 27 Mayıs 1960 Darbesi

Türkiye’de darbeler sürecini başlatan 27 
Mayıs 1960 Darbesi, bir grup tarafından 
sürekli son derece masumane şekilde 
karşılanıp bunun bir devrim veya ihtilal 
olduğu dile getirilmiştir. Yine bu darbe-
de ABD’nin herhangi bir müdahalesinin 
olmadığı, darbenin tamamen vatanse-
ver Türk askeri tarafından yapıldığı ve 
Menderes’in kötü ve gaddar yönetiminin 
askerlerin darbe yapmasını zorunlu ha-
le getirdiği tekrarlan-
maktadır. Oysaki anla-
tılanlar hakikatten pek 
uzak görünmektedir.

Evvela bilinmesi gere-
kir ki, cuntacıların öne 
sürdüğü Menderes’in 
diktatörce yönetim 
sergilediği ve ekono-
mik açıdan çok büyük 
zorluklar yaşandığı 
söylemlerinin hakikat-
ler göz önünde bulun-
durulduğunda yanlış 
olduğu hemen anla-
şılabilir. Zira Menderes ile alakalı iddia 
edilen diktatörleşmesi durumu iktida-
rının son dönemlerinde dillendirilmiş-
tir. Oysaki cuntacıların bir kısmı henüz 
1950 seçimlerinde İnönü’ye gidip darbe 
yapmaya hazır olduklarını belirtirken, 
bir kısım cuntacı ise 1954’ten sonra faa-
liyetlerine başlayıp münasip bir zaman 

1 Çalışmanın içinde geçen birçok haber ve muhabir bahsedilen durumlara örnektir. 27 Mayıs ile alakalı bölümde C.L. Sulzberger, 

Graham Hovey, Jay Walz; 12 Mart ile alakalı bölümde Alfred Friendly Jr., William Tuohy, Sam Cohen; 12 Eylül ile alakalı bölüm-

de Marvine Howe, Alfred Friendly, Loren Jenkins, Arthur L. Gavshon, Eric Morgenthaler; 28 Şubat ile alakalı bölümde Stephen 

Kinzer, Hugh Pope; E-Muhtıra ile alakalı bölümde Sabrina Tavernise, Christopher Torchia, Claire Berlinski gibi ABD basın mu-

habirleri ve yazıları kendi ülkeleri açısından büyük başarı örnekleridirler. Bkz. Abdullah Tok, Türkiye’deki Darbelerin Amerikan 

Basınına Yansımaları, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Manisa Celal Bayar Üniversitesi SBE, Manisa 2020, s.12-14.

kollamışlardır. Dahası askerlerin ve hal-
kın durumu ne olursa olsun 1940’lı yılla-
rın durumundan daha kötü olması söz 
konusu değildir. Eğer ekonomik şartlar 
ve diktatörce uygulamalar bahane edi-
lecekse Türkiye’de daha evvel askeri 
darbelerin olması gerekirdi. Bununla be-
raber bu anlamdaki hiçbir şart, ordunun 
darbe yapmasına haklı bir sebep oluştu-
ramaz. Ordunun siyasete müdahalesi-
nin her daim kötü neticeler doğurduğu, 
darbeyi yapan ve darbede rol oynayan 
dönemin asker ve gazetecilerin hatıra-
larına dikkatlice bakıldığında anlaşıla-
caktır. 27 Mayıs’ı yapanların büyük ço-
ğunluğu işlerin daha da kötüye gittiğini 

hatıralarında itiraf et-
mişlerdir. Bununla be-
raber özgürlük parolası 
ile darbe yapan cunta-
cıların birçok gazeteyi 
kapatması ve kanunla 
kendilerini yargılana-
maz zırhına bürümele-
ri ilginç bir tezat oluş-
turmuştur.

Cuntacılar ve onların 
destekleyicileri olan-
ların darbeye sebep 
olarak gösterdikleri 
“Tahkikat Komisyonu” 

darbeden evvel 12 Nisan’da kurulmuş 
ve darbeden evvel de görevi sonlandı-
rılmıştır. Birçok cuntacı ve onları haklı 
göstermeye çalışanlar, Tahkikat Komis-
yonunu darbeyi haklı göstermek için 
yeterli sebep olarak göstermiştir. Oysaki 
cuntacılar Menderes’i devirmek için dar-
beden seneler evvel çalışmalarına baş-

Türkiye ile alakalı yazan 
Amerikalı muhabir ve 

yazarların birçoğunun uzun 
süreler Türkiye’de yaşamış 

olmaları, olayların içine 
girerek detaylı analizler 

yapmaları, daha da önemlisi 
ordu, siyaset ve daha birçok 

kurumun üst makamlarında 
görev yapanlar ile yakınlık 

kurmuş olmaları dikkat 
çekicidir.
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ladıklarını kendi hatıralarında yazmış-
lardır2. Dolayısıyla 1954-55 tarihinden 
itibaren cuntalaşma hareketleri olduğu 
aşikarken, darbeden kısa süre önce ku-
rulan ve kısa süre sonra görevine son 
verilen bir araştırma komisyonu sebep 
olarak gösterilemez.

Söz konusu kesimlerce sıkça dile getirilen 
“Menderes erken seçime gitseydi darbe ol-
mazdı” söylemi de hiçbir şekilde doğru de-
ğildir. Yukarıda da görüldüğü üzere darbe 
hazırlıkları çok önce başlatılmıştır. Kaldı 
ki Menderes’in erken 
seçime gideceğini ABD 
basını bile darbeden çok 
önce yazıyorken ve de 
Menderes de erken se-
çime gidileceğini belirt-
mişken, bunu bahane 
olarak sunmanın man-
tıklı bir tarafı yoktur. 
Darbeci subaylardan 
Suphi Karaman, bir açık 
oturumda bu ve buna benzer tutarsız ge-
rekçeleri heyecanla savunmakta bir çe-
kince görmemiştir3. Söz konusu program 
dikkatle takip edildiğinde darbeci subayın 
baştan sona tutarsız ve hakikati çarpıt-
maya yönelik ifadeler kullandığı rahatlık-
la tespit edilebilmektedir. Aynı programda 
Karaman, darbe öncesinde gelişmeleri dış 
basından takip ettiklerini ve ne kadar çok 
etkilendiklerini ifade etmiştir ki bu da ba-
sının ehemmiyetini bir kez daha anlama-
mıza yardımcı olmaktadır.

Asıl çarpıcı ve yaşananları bizlere açıklık-
la sunan ise ABD basınının 27 Mayıs önce-

2 Darbeci bir kaç subayın hatıraları için bkz: Orhan Erkanlı, Anılar-Sorunlar-Sorumlular, Baha Matbaası, İstanbul, 1972; Orhan 

Erkanlı, Askeri Demokrasi 1960-1980, Güneş Yayınları, İstanbul, 1987; Adnan Çelikoğlu, Bir Darbeci Subayın Anıları 27 Mayıs 

Öncesi ve Sonrası, (Yay. Haz. Ergin Konuksever), 2. Baskı,YKY Yayınları, İstanbul, 2017; Ahmet Er, Hâtıralarım ve Hayatım, 

Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2007; Alparslan Türkeş, 27 Mayıs, 13 Kasım, 21 Mayıs ve Gerçekler, Işık Yayınevi, 1977; Ahmet Yıldız, 

İhtilalin İçinden Anılar, Değerlendirmeler, Alan Yayıncılık, İstanbul, 2001.

3 27 MAYIS 1960 Açık Oturumu, https://www.youtube.com/watch?v=GuKILkZ95aw; Demirkırat Belgeseli için ayrıca bkz. 

https://www.youtube.com/watch?v=WFMoNxZtKr0.

si ve sonrasında yaptığı yayınlardır. Darbe 
öncesi ve sonrası dönem, ABD basınından 
dikkatlice takip edildiğinde darbenin çok 
daha farklı sebeplerden dolayı yapıldığı 
ve ABD’nin olaydaki rolü ve memnuniye-
ti açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Nisan 
1960’a kadar Türkiye’deki durumu olağan 
karşılayan ABD basını bu tarihten son-
ra çok farklı haber ve analizler yapmaya 
başlamış ve darbenin geleceğine işaret 
etmekle kalmamış, aynı zamanda darbe-
ye ABD’nin müdahil görünmemesi gerek-
tiğini ısrarla belirtmiştir. Darbeden önce 

Amerika’nın ismi dar-
bede anılmamalı diyen 
ABD basınının bu ifade-
leri, daha sonra bir klişe 
haline gelmiş olması ise 
dikkate değerdir.

Menderes’in sanayileş-
me politikasından son 
derece rahatsız olan 
Amerikan yönetimi ve 

ABD basını, 12-13 Nisan tarihinde Men-
deres ile Kruşçev’in karşılıklı ziyaretler 
gerçekleştireceğini duyurduktan sonra 
Menderes’e diktatör sıfatını yakıştırmış 
ve ardından öğrenci olayları başlamıştır. 
Menderes’in SSCB’den kredi alarak sa-
nayileşmeye devam edebileceği sürekli 
tekrar edildikten sonra Türkiye’deki du-
rumun darbe için uygun olmadığı zira Gü-
ney Kore olaylarından farklı olarak halkın 
Menderes’ten memnun olduğu, sadece 
birkaç bin öğrencinin protestolar düzenle-
diği ve olası seçimlerde Menderes’in yine 
zaferle çıkacağı ifade edilmiştir. Bu nok-
tada ABD’nin darbede nasıl bir rol alması 

Gazeteler açıkça durumun 
ABD için tehlikeye gittiğini 
ve Menderes’in göz önünde 

bir ABD müdahalesi 
görülmeden devre dışı 

bırakılması gerektiğini 
yazmışlardır ki netice de bu 

şekilde olmuştur.
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gerektiği tartışıldıktan sonra ABD bası-
nının vardığı sonuç, ABD müdahalesinin 
açıktan olmaması gerektiği olmuştur. Ga-
zeteler açıkça durumun ABD için tehlike-
ye gittiğini ve Menderes’in göz önünde bir 
ABD müdahalesi görülmeden devre dışı 
bırakılması gerektiğini yazmışlardır ki 
netice de bu şekilde olmuştur.

Darbenin yapılmasını son derece olumlu 
karşılayan ABD yönetimi ve basını, cun-
tacıların NATO ve CENTO’ya bağlı olduk-
larını ve Washington’ın cuntacılardan 
emin olduğunu açıklamışlardır. Darbe 
sonrası ABD basınında Menderes karşı-
sında Washington’ın sabrının kalmadığı 
belirtilirken, buna sebep olarak SSCB ile 
yakınlaşma ve Menderes’in sanayileş-
me planı hatırlatılmıştır. Bununla be-
raber darbeci bir subayın Washington’a 
ABD modelinde bir Türkiye inşa etmek 
istedikleri mesajını yolladığını yazan 
ABD basını, Washington’ın darbeden son 
derece memnun olduğunu, fakat haberi 
yokmuş gibi davrandığını yazmıştır. Da-
hası ABD’nin genç Türk subaylarını ABD 
fikirleri ile donatarak büyük bir işe im-
za attığını aktaran ABD basını kısa sü-
re sonra ise orduda tasfiye hareketinin 
başlatıldığını yazarak durumun anlaşıl-
masını sağlamıştır4.

3. 12 Mart Muhtırası

ABD basını ve yönetimi askeri müdaha-
le öncesindeki dönemde Demirel’in hem 
içerde hem de dışarıda uyguladığı poli-
tikalardan rahatsız olduğunu çok bariz 
bir şekilde ortaya koymuş ve asker zo-
ruyla gitmesinden büyük memnuniyet 
duymuştur. 12 Mart süreci hakkında 
ABD basınından anlaşılan şudur ki De-
mirel, SSCB ile yakınlaşmış, SSCB yar-
dımı ile sanayileşmede büyük adımlar 
atılmış, afyonun ABD’ye Türkiye’den 

4 Bkz. Tok, a.g.e., s.19-78.

geldiği basında her gün yazılmaya baş-
lanmıştır. Üstelik Demirel, ülkesindeki 
afyonu yasaklamamış, diplomatik teh-
ditler işe yaramamış ve yasaklanması 
için ABD’nin önerdiği rüşveti Demirel 
kabul etmemiştir. Geriye Türkiye’ye as-
keri anlamda ambargolar uygulamak 
kalmıştır. Burada da Ortadoğu’da kriz 
olması, Türkiye’nin stratejik önemi ve 
SSCB ile Türkiye yakınlaşması, bu tarz 
bir uygulamayı da plan dışı bırakmıştır. 
Bütün seçeneklerin işe yaramadığı bu 
dönemde, meseleleri çözmek için aslın-
da laf dinlemeyen Demirel’in iktidardan 
düşmesi veya düşürülmesi en iyi çözüm 
gibi görünmektedir. Bahsedilen durumu 
12 Kasım 1970 tarihli Jack Anderson’un 
The Washington Post’taki yazısı özetler 
nitelikte olmuştur.

12 Mart öncesi ve sonrası olaylar kro-
lonojik bir sıraya dizildiğinde 27 Mayıs 
sürecine benzer bir tablo ortaya çık-
maktadır. Ekim 1970’te Türk – Sovyet ya-
kınlaşması ve anlaşmalarını duyurup 
Amerika’nın rahatsızlığını dile getirme-
ye başlayan ABD basını, Kasım 1970’te 
afyon meselesini gündeme getirmiştir. 
Demirel’in ABD’yi dinlemediği açıkça 
ifade edilmiş, asıl rahatsızlık sebebi ola-
rak Demirel’in sanayileşme programına 
dikkat çekilmiştir. 

Bundan sonra ise Türkiye’de şiddet 
olayları giderek bir artış göstermiştir. 
Askerin rahatsız olduğunu yazmaya 
başlayan ABD basını, Ocak-Mart 1971 ta-
rihlerinde askeri müdahale seçeneğini 
değerlendirmeye başlamıştır. Demok-
rasinin tehlikede olduğunu yazan ABD 
basını, 16 Ocak’ta ordunun doğrudan bir 
müdahale yapmayacağını ve müdaha-
lenin de Şubat ayından sonra yapılabile-
ceğini yazarak, neredeyse 12 Mart muh-
tırasının tarihini vermiştir. 
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Şubat ve Mart aylarında ABD askerle-
rine saldırılar ve yaşanan diğer şiddet 
olayları, beklenen askeri müdahaleyi 
meşrulaştırmak için kullanılmıştır. ABD 
basını, müdahalenin sebebi olarak ABD 
askerlerine olan saldırıyı ve afyon eki-
minin yasaklanmamasını göstermiştir. 
Erim ve kabinesine methiyeler düzen 
ABD basını, Erim’in Demirel’in aksine 
afyonu yasaklayacağını müdahale son-
rası yazarken, afyon yasağını uygula-
maya koyan Erim’in kararından hemen 
sonra trajikomik bir şekilde bu yasağın 
ABD için çok da önemli olmadığı, aynı 
basın tarafından dile 
getirilmiştir5.

4. 12 Eylül 1980 
Darbesi

12 Eylül 1980 askeri 
darbesinin iç çatışma-
lar nedeniyle askerin 
yapmak zorunda kal-
dığı bir darbe mi oldu-
ğu yoksa darbe için 
şartlar birileri tarafın-
dan oluşturulduktan 
sonra darbe ile uygu-
lanmak istenen plan-
lar devreye mi sokuldu 
sorusunun cevabı ko-
nunun anlaşılması için 
büyük önem taşımak-
tadır. 12 Eylül darbesi öncesi ABD basını 
evvela AB ve ABD’nin Türkiye’ye ekono-
mik yardımlar yaptığını ve bu yardım-
ların belli amaçlar doğrultusunda ya-
pıldığı belirtmiştir. Türkiye’nin ABD ve 
NATO’nun elinden kaymaması ve belli 
bir istikrar sağlanması adına yapılan 
bu yardımlardan sonra ABD’nin, Türki-
ye’den bir şeyler yapmasını beklediğini, 
ABD basını açıkça yazmış ve bu isteğin 
de Yunanistan’ın NATO’ya dönüşüne 

5 Bkz. Tok, a.g.e., s.83-128.

Türkiye’nin müsaade etmesi olduğu 
vurgulanmıştır.

Yunanistan’ın NATO’ya dönüşüne izin 
verilmediği ve cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinin yapıldığı bir zamanda NATO 
toplantısına giden Türk generallerinin 
durumdan utanç duyduklarını belirten 
ABD basını, ordunun darbe yapma iste-
ğine ABD’nin henüz onay vermediğini 
yazmış ve biraz daha süre geçmesi ge-
rektiğini ima etmiştir. 31 Mayıs’ta biraz 
daha zamana ihtiyaç var diyen ABD 
basını, 1 Haziran’da şiddetin Türkiye’de 

şahlandığını duyur-
muş ve darbe olana 
kadar şiddet giderek 
artmıştır. Daha sonra 
ABD’nin Yunanistan’ın 
NATO’ya dönmesi için 
her yolu deneyeceğini 
aktaran ABD basını, 
General Rogers’ın giz-
li bir planı olduğunu 
ve Yunanistan’ın NA-
TO’ya dönüşü için ça-
lışmalarını hızlandır-
dığını yazmıştır.

ABD basını, 12 Eylül’de 
gerçekleşen darbeyi 
sevinçle karşılamış ve 
en ufak bir tepki gös-
termemiştir. 12 Eylül’de 

darbecilerden biri olan General Haydar 
Saltık’ın General Rogers ile üst düzey 
ve önemli görüşmeler yaptığına dikkat 
çeken ABD basını, Kenan Evren’in Yuna-
nistan’ın NATO’ya dönüşüne onay verdi-
ğini ve ABD’nin izni olmadan darbenin 
gerçekleştirilemeyeceğini darbeden bir-
kaç gün sonra duyurmuştur. 

ABD basını, Türkiye’deki işkence ha-
berlerine karşı tepkisiz kaldığı gibi ABD 

ABD basını, 12 Eylül’de 
gerçekleşen darbeyi sevinçle 

karşılamış ve en ufak bir 
tepki göstermemiştir. 12 

Eylül’de darbecilerden 
biri olan General Haydar 
Saltık’ın General Rogers 
ile üst düzey ve önemli 

görüşmeler yaptığına dikkat 
çeken ABD basını, Kenan 

Evren’in Yunanistan’ın 
NATO’ya dönüşüne onay 

verdiğini ve ABD’nin 
izni olmadan darbenin 

gerçekleştirilemeyeceğini 
darbeden birkaç gün sonra 

duyurmuştur. 
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yönetimi de yaşanan işkence olaylarını 
olağan karşılamıştır. Yeri geldiği zaman 
Türkiye’de olmamış bir şeyi olmuş gibi 
gösterip dünyayı ayağa kaldırmayı bi-
len ABD ve ABD basını, Türkiye’deki iş-
kence ve öldürülmeleri hoş karşılamak-
ta bir beis görmemiştir.

Türkiye’deki bütün darbelere giden yol-
da üniversite öğrencilerinin kullanılmış 
olması ise bir diğer dikkat çekici konu-
dur. Üç askeri müdahalede de artan şid-
det olayları temel sebep olarak gösteril-
miştir6.

5. 28 Şubat Postmodern Darbe ve  
ABD Basını

28 Şubat sürecine ABD basınından bakıl-
dığında, Erbakan’ın kurduğu hükümet-
te uzun süre kalamayacağı çok açık bir 
şekilde anlaşılmıştır. Erbakan’ın Başba-
kan olmasıyla birlikte Batılı ülkeler ve 
ABD’nin kendisine karşı tavrı her zaman 
olumsuz olmuşken, bu olumsuz tavrın 
altında yatan temel sebep Erbakan’ın da 
onlara karşı olumlu hisler beslememe-
si ve özellikle dış politikada yeni yollara 
başvurması olmuştur.

Eylül – Ekim 1996 tarihlerinde Erbakan’ın 
İran ile antlaşma yapması, İsrail’e karşı 
olumsuz tavrı ve Müslüman ülkeler ile 
ittifak kurmak istemesi, ABD ve AB için 
büyük tehlike olarak ABD basını tarafın-
dan gösterilirken, Erbakan’ın Müslüman 
ülkelere yaptığı geziler meseleyi farklı 
bir boyuta taşımıştır. Erbakan’ın Libya ve 
diğer Müslüman ülkelerine ziyaretinin 
Washington’da rahatsızlık yarattığını 
yazan ABD basını, Erbakan’ın aksine or-
dunun Batı yanlısı ve katı laiklik tarafta-
rı olduğunu ve Erbakan’ı dizginlediğine 
işaret etmiştir. Erbakan’ın dış politikada-
ki tavrına ve İslami kimliğine tepkili olan 

6 Tok, a.g.e., s.131-181.

ABD, silah siparişlerini askıya almış ve 
yaptığı yardımları da en aza indirmiştir.

Kasım-Aralık 1996 tarihinde Erbakan’ın 
İran ile ticaret antlaşmasını kabul edile-
mez olarak niteleyen ABD basını, Erba-
kan’ın İslam ülkeleri ile yakınlaşmasını 
ve D-8 birliğini oluşturmak istemesini 
gündemde tutmuş ve Erbakan’a karşı te-
tikte durmuştur.

Erbakan’dan rahatsız olan ABD ve basını, 
25 Şubat’ta Çevik Bir’in Washington’da 
Türkiye’de dini gücün yükselişini eleştir-
diğini ve İran’a sözlü saldırıda bulundu-
ğunu belirterek, ordunun ABD politikala-
rına daha yakın olduğuna işaret etmiştir. 
Şubat ayı boyunca laikliğin tehlikede ol-
duğunu işleyen ABD basını, ordunun da 
rahatsızlığını sık sık dile getirmiş ve ne-
ticede 28 Şubat günü gelip çatmıştır.

28 Şubat’tan sonra askerin yönetimi eli-
ne alabileceğine işaret eden ABD basını, 
buna karşılık ABD’nin doğrudan bir as-
keri müdahale istemediğini yazmıştır. 
Kısaca ABD’nin istediği askeri vesayetle 
Erbakan’ın devre dışı kalmasıdır. Süreç 
boyunca Erbakan, ordunun küçük bir 
memuru haline gelmiş ve askeri uyarı-
lar yağmaya başlamıştır. Erbakan’ın dış 
politika ve laiklik konusunda geri adım 
atması dışında başka seçenek kalma-
mışken, ABD basını, 17 Haziran’da Was-
hington’un Türkiye’yi kaybetmeyi göze 
alamayacağını yazmıştır. ABD basını, 
birkaç gün sonra ise Erbakan’ın istifa ha-
berini duyurmuştur.

Doyle McManus’ın The Los Angeles Ti-
mes’ta neşredilen 14 Haziran 1997 tarihi 
yazısına bakılırsa ABD’nin Türkiye’de 
daha önce yapılan darbelerde müdahil 
olduğu ve 28 Şubat ile beraber yeni bir 
strateji geliştirdiği anlaşılmaktadır. Kı-
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sacası basında yazılanlar ve gelişen 
olaylar dikkatli bir gözle takip edilirse, 
ABD’nin plan ve programları net bir şe-
kilde idrak edilebilecektir7.

6. E-Muhtıra ve ABD Basını

12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türki-
ye’de askerin darbe yapma konusunda 
yöntem değiştirdiği görülmektedir. 12 
Eylül’de yapılan askeri darbe daha önce 
ABD basınında 27 Mayıs öncesinde ol-
duğu gibi açık açık yapılacağı ve nasıl 
yapılacağı açıklanmışken, 12 Eylül’den 
sonra yapılan askeri müdahaleler uya-
rılar şeklinde olmuş ve siyasi iktidar 
vesayet altına alınmaya çalışılmıştır. 
Sonuçta yasal hükümetler, yasadışı 
yollarla değiştirilmiştir. ABD basınında 
yazılanlara bakılırsa hem 28 Şubat hem 
de 27 Nisan E-Muhtıra’da ABD doğrudan 
bir darbenin yapılmasını istememiş, 
modern yöntemlerin kullanılmasına 
izin vermiş ve bu tavrını açıkça askere 
iletmiştir. Bu iki olayda da ordu, darbe-
yi farklı şekilde yapmış, 28 Şubat’ta Er-
bakan’ı devirirken, 27 Nisan’da iktidar 
partisi kapatılmaktan kıl payı kurtul-
muştur. Daha sonra yapılan seçimler ve 
iktidarın halktan güvenoyu almasıyla 
askeri darbe bertaraf edilmiştir.

27 Nisan E-Muhtıra öncesi olaylar, 28 
Şubat öncesi ile çok benzer özelliktedir. 
Muhtıra öncesi yine laiklik tartışmaları 
baş göstermiş ve ülkede protestolar tek-
rar sahneye konulmuştur. Mitinglerin 
ve protestoların yaşandığı bu süreçte 
gerçekleştirilen esrarengiz cinayetler de 
ülkede durumu tekrar sancılı hale getir-
miştir. Bu süreçte ordu rahatsızlığını di-
le getirirken, ABD yönetimi askere uyarı 
yaparak darbeden kaçınılması mesajını 
vermiştir. ABD basını ve Washington, 
Erdoğan’ın Abdullah Gül’e nazaran soru 

7  Tok, a.g.e., s. 186-246.

işaretleri barındırdığına inanırken, Er-
doğan’ın AB sürecini gizli emelleri için 
kullanabileceğini de yazmıştır. Ama asıl 
mesele yine dış politika konusunda ABD 
ile yaşanan krizde ortaya çıkmıştır. Er-
doğan ve dolayısıyla Türkiye’nin artık 
kendi başına hareket edebildiğine dik-
kat çeken ABD basını, durumun Washin-
gton için hoş sonuçlar doğurmayacağını 
da belirtmiştir.

Türkiye’nin Kuzey Irak’a operasyon 
planı söz konusu olunca ABD basınında 
bunun kabul edilemez olduğu defalarca 
yazılırken, aynı tavrı pek tabii olarak 
Washington da resmi olarak ifade et-
miştir. ABD’de sözde Ermeni soykırım 
tasarısının kabulü gündemdeyken Tür-
kiye’nin buna tepki göstermesi ve Ku-
zey Irak’a operasyon yapacağını net bir 
şekilde açıklaması ile Washington ve 
ABD basını, bir anda sözde Ermeni soy-
kırım tasarısının konuşulmasını yanlış 
bulduğunu ifade etmeye başlamış ve 
bu konuda geri adım atarak zamanla-
manın yanlış olduğuna dikkat çekmiş-
tir. 

Türkiye’nin iç durumu ile alakalı haber 
yapmayı seçimlerden sonraya bırakan 
ABD basını, tamamen Türkiye’nin Ku-
zey Irak operasyonuna odaklanarak 
Türkiye’nin dış politikasıyla ne kadar 
ilgili olduğunu göstermiştir. ABD bası-
nı, 28 Şubat’ta olduğu gibi Türkiye’deki 
İslamcı iktidardan bahsederken, Os-
manlı’ya da atıf yaparak, eski günler-
de olduğu gibi Müslüman Türklerin 
Batı için tehlike olabileceklerini hatır-
latmıştır. Bu dönemde yazılanlardan 
anlaşılan odur ki, ABD ve Batı, ılımlı 
İslamı benimserken radikal İslamın 
büyümesinden endişe duymuştur. ABD 
ve Batı aynı zamanda vatansever, mil-
liyetçi ve bağımsızlık taraftarı laikler-
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den de çekinmiştir. Batı ve ABD için en 
uygun Türk iktidarı ve de halkı, ılımlı 
olan, kendi sınırları içinde yaşayan ve 
ABD’nin özellikle dış politikasına uy-
gun hareket edenler olduğu aşikârdır. 
Türkiye’de aksi yönde bir hareket ol-
duğunda beklenmedik olayların ortaya 
çıkması her zaman muhtemeldir8.

7. Türkiye’deki Askeri Darbeler ve ABD 
Basını Ile Alakalı Genel Değerlendirme

1960’tan beri Türki-
ye’de ortalama on 
yılda bir askeri mü-
dahaleler yaşanmak-
tadır. Yaşanan bütün 
askeri darbelerde ismi 
geçen ilk ülke, her za-
man ABD olmuştur. 
ABD’nin ismi sadece 
Türkiye’deki darbe-
lerde geçmemekte-
dir. Dünyanın birçok 
yerinde gerçekleşen 
askeri müdahalelerde 
ABD’nin rolü olmuş-
tur. ABD’nin dünyada 
büyük güç olması bu durumun ortaya 
çıkmasında en büyük etkendir. ABD’nin 
kendisi için önemli gördüğü yerleri 
kontrol etmek, kendi menfaatlerine ters 
giden durumları düzeltmek istemesi, en 
azından ABD ve diğer aynı zihniyetteki 
ülkeler için tabii karşılanabilir. Bu du-
rumlar göz önüne alındığında ABD’nin 
Türkiye’deki askeri müdahalelerde rol 
oynamış olması anlaşılabilir bir du-
rumdur.

“ABD’nin Türkiye’deki darbelerde rolü 
var mı yok mu? Darbelerin yapılmasın-
da doğrudan müdahil olmuş mu yoksa 
darbelerin yapılmasına izin mi vermiş?” 

8  Tok, a.g.e., s. 248-310.

9  Daha geniş bilgi için bkz. Tok, a.g.e., s.30.

soru ve tartışmaları 1960 yılından beri 
devam ederken, bir taraf 12 Eylül 1980 
darbesinde “our boys” sözünü kanıt ola-
rak görüp diğer darbelerde kanıt veya 
belge yok diyerek ABD’nin olaylarda ro-
lü olmadığını savunmuş ve savunma-
ya devam etmektedir. Evvela ABD’nin 
bu ve buna benzer müdahalelerinde 
gerçek niyetini anlamak için resmi bir 
belge veya kanıt aramanın bir netice 
doğurmayacağı bilinmelidir. ABD, darbe 

yapılsın, fakat hiçbir 
Türk vatandaşı ABD’yi 
darbeden sorumlu tut-
masın mantığı ile ha-
reket etmiştir. Herkes 
sorunu kendinde ara-
malı ki ABD hedefine 
rahat yürüsün. Türki-
ye’ye dışarıdan aleni 
bir müdahale olması 
durumunda ülkedede-
ki her kesimden halk 
birleşebilir ve yapı-
lan müdahaleye karşı 
kenetlenebilir. Bu da 
hedef ülkenin kaybı 
anlamına gelir. Amaç, 

hedef ülkeyi kaybetmek değildir; kulla-
nılabilir kıvamda tutmaktır.

Bu tür sonuçları ABD çok iyi bilmektedir. 
Burada ABD’nin olaylara nasıl müda-
hil olması gerektiğinin cevabı 2 Mayıs 
1960 tarihli The New York Times’ta C.L. 
Sulzberger tarafından yazılmıştır. “The 
Shadows Beneath The Tree of Liberty: 
Özgürlük Ağacı’nın Altındaki Gölgeler”9 
başlıklı yazıda Sulzberger, ABD’nin ge-
lecekte Türkiye vb. ülkelere yapacağı 
müdahaleleri “ince görev” olarak tanım-
larken, söz konusu görevin zarar görme-
mesi için “sonsuz bilgelik ve kısıtlama” 
ile yapılması gerektiğini yazmıştır. Bu 

1960’tan beri Türkiye’de 
ortalama on yılda bir 
askeri müdahaleler 

yaşanmaktadır. Yaşanan 
bütün askeri darbelerde ismi 

geçen ilk ülke, her zaman 
ABD olmuştur. ABD’nin 

ismi sadece Türkiye’deki 
darbelerde geçmemektedir. 

Dünyanın birçok yerinde 
gerçekleşen askeri 

müdahalelerde ABD’nin rolü 
olmuştur.
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yazıya ABD’nin Türkiye’deki darbelerde 
“sessizce” müdahil olduğunu açıklayan 
14 Haziran 1997 tarihli, Doyle McMa-
nus’ın “‘No Coups,’ U.S. Warns Turkish Mi-
litary; Politics: Generals suggested they 
might topple Islamistled government. 
Washington’s opposition is clear (ABD, 
Türk Ordusunu Uyarıyor: “Darbe Yok” 
Siyaset: Generaller İslamcı hükümeti 
devirebileceklerini ima ettiler. Washin-
gton’ın Bunu İstemediği Açık)”10 başlıklı 
yazısı eklenirse tablo daha net bir şekil-
de anlaşılabilir. McManus’ın söz konusu 
yazısında, Türkiye’de daha önce yapılan 
darbelerde ABD’nin gizli müdahalesi 
olduğu ve 1997 itibariyle artık eski tarz 
darbelerden yana olmadığı belirtilmiş-
tir. Türkiye’deki gelişmeler hakkında 
ABD ve basınının tavrı, bu sözlerin derin 
manası düşünülerek değerlendirilmeli-
dir.

Türkiye’deki askeri müdahale süreçleri 
ABD basınından takip edildiğinde olay-
ların anlaşılması çok daha kolay hale 
gelebilmektedir. Birbirine benzer senar-
yoların darbe öncesinde sahneye ko-
nulması ve her defasında Türk halkının 
aynı acıları yaşaması son derece vahim 
bir durum teşkil etmektedir. Darbeleri 
çok basit iç çekişmelere bağlamak bü-
yük hata olur. Nitekim ABD basınının 27 
Mayıs 1960 Darbesi öncesi yayınlarına 
bakıldığında asıl sebebin Menderes’in 
ABD’nin kendisi için uygun gördüğü çiz-
giyi takip etmemesi olduğu ortaya çık-
maktadır. ABD basınının yayınlarından 
anlaşılan odur ki Menderes, ABD’nin is-
temediği bir sanayileşme programı yü-
rütmekte, ABD’nin ikazlarına kulak as-
mamakta ve dahası ABD’nin en büyük 
düşmanı SSCB ile görüşme ayarlayıp 
sanayileşme planını SSCB yardımları ile 
uygulama isteğindedir. İlginçtir ki idam 
edilenler bu siyaseti yürüten Başbakan 

10  Yayının tamamını okumak için bkz. Tok, a.g.e., s.235-236.

Menderes, Dışişleri Bakanı F. R. Zorlu ve 
Maliye Bakanı H. Polatkan olmuştur!

Yapılacak bir seçimde sonucun ABD için 
iyi olmayacağı da ABD basınıda 27 Ma-
yıs’tan önce vurgulanmıştır. ABD’yi din-
lemeyen Menderes’in, olası seçimlerden 
de galip çıkacağı ABD basınında yazıl-
mıştır. Bu durumda göz önünde olma-
yan bir ABD müdahalesinin en uygun 
çare olacağı ABD basınında darbeden 
önce defalarca anlatılmıştır. Bu neden-
le darbe olduğunda bu durumdan gayet 
hoşnut olan Washington ve ABD basını, 
cuntacılara karşı en ufak bir eleştiride 
bulunmamıştır.

12 Mart öncesi durum 27 Mayıs öncesi 
durumla aynıdır. ABD basınındaki tavır 
ve Türkiye’deki gelişmeler benzer şekil-
de gelişmiştir. Bu sefer hedefte Süley-
man Demirel olmuş ve Demirel’in SSCB 
ile yakınlaşması, sanayileşme hamlele-
ri, Washington ve ABD basını tarafından 
tehlike işareti olarak görülmüştür. An-
cak afyonun/haşhaşın Türk hüküme-
tince yasaklanması gerektiği devamlı 
bir şekilde basında işlenmiş ve darbe 
sebeplerinden biri olarak gösterilmiştir. 
Daha doğrusu asıl sebep  haşhaş yasa-
ğının arkasına gizlenmiştir.

12 Eylül 1980 tarihinde yine iktidarda 
Süleyman Demirel vardır. ABD basını 
ve Washington yönetimi ise darbeden 
önce Yunanistan’ın NATO’ya dönmesine 
odaklanmışken, Demirel bir türlü Was-
hington’un isteğine olumlu cevap ver-
memiştir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı da 
ABD’den izin alınmadan yapılan bir giri-
şimdir ki Ecevit hükümeti de bu hareke-
tin sıkıntılarını ekonomik ambargolarla 
yaşamıştır. Kıbrıs Harekatı’ndan sonra 
ABD tarafından Türkiye’ye ambargo 
uygulanırken, Yunanistan, Türkiye’nin 
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Kıbrıs çıkartmasından sonra tepki ola-
rak NATO’dan ayrılmıştır. 12 Eylül 1980’e 
giden süreçte ABD basını, artan şiddet 
olayları ile darbenin yapılacağını açık-
larken, Yunanistan’ın dönüşü için Gene-
ral Rogers’in bir planı olduğunu ve yine 
ABD’nin izni olmadan askerin bir darbe 
yapamayacağını yazmıştır. Neticede 
zamanında yapılan darbe, ABD ve bası-
nı tarafından hoş karşılanmış ve Yuna-
nistan da planlar çerçevesinde NATO’ya 
geri dönmüştür.

28 Şubat öncesinde laiklik tartışmala-
rının yoğunlaştığı esnada ABD basını 
ve Washington yönetimi, Erbakan’ın dış 
politikasını ABD için tehlikeli görmüş ve 
bu durumun ABD için kabul edilemez ol-
duğu sürekli vurgulamıştır. Erbakan’ın 
Müslüman ülkeler ile D-8 ittifakını kur-
mak istemesi, Müslüman ülkelere ziya-
retleri, İran ile ticari antlaşma yapması, 
AB ve ABD yerine yeni ortaklar araması 
sürekli eleştiri konusu olmuştur. Ordu-
nun Erbakan’ın aksine bir dış siyaset 
takip ettiğini yazan basın, bununla be-
raber ABD’nin doğrudan bir müdahale 
istemediğini yazmıştır. Erbakan, diret-
mede ısrar ettikçe ordu baskıyı artırmış 
ve neticede oluşan baskı karşısında Er-
bakan pes edip istifa etmiştir.

2007 yılındaki E-Muhtıra öncesi durum 
ile 28 Şubat arasında benzerlik vardır. 
E-Muhtıra öncesi laiklik tartışmaları 
ve protestolar tekrar alevlenirken, ABD 
yönetiminin bir askeri darbe istemediği 
basında yazılmış ve Washington da bu-
nu açıkça ifade etmiştir. Bunda, 1 Mart 
2003 tezkeresine ordunun destek ver-
memesinin de rolü olabilir. Fakat miting-
ler ve protesto yürüyüşleri neticesinde 
gerginleşen ortam e-muhtıra ile sonuç-
lanmamıştır. Bu sefer iktidar partisinin 
kapatılması için dava açılmış ve bir oy 
farkla iktidar partisi kapatılmaktan kıl 
payı kurtulmuştur. AK Parti seçimler-

den galip çıktıktan sonra Washington 
ve ABD basınının gündemi Türkiye’nin 
dış politikası olmuştur. Türkiye’nin ar-
tık tek başına hareket etmeye başladı-
ğını yazan ABD basını, Washington’un 
Türkiye’nin yapmak istediği Kuzey Irak 
operasyonunu kabul edilemez olarak 
gördüğünü yazmıştır. ABD basını ılımlı 
İslama karşı olumlu bir tavır sergiler-
ken, Erdoğan’ın ılımlı İslamcılara naza-
ran daha farklı emelleri olabileceğine 
de dikkat çekmiştir. ABD’nin Erdoğan’a 
karşı şüpheleri giderek artan bir seyirde 
gelişmiştir. Nitekim ABD basını ve Was-
hington’un Türkiye’ye karşı tavrının 
2021 yılına kadar çok sorunlu olduğu 
yaşananlar ile ortaya çıkmıştır.

Türkiye’deki bütün darbeler göz önü-
ne alındığında R. Wagner’in müziğini 
andıran bir durum ortaya çıkmaktadır. 
Darbeden önce ABD basını, Türkiye’deki 
hükümetlere karşı yavaş yavaş eleştiri 
ve baskı dozunu artırmıştır. Darbe ön-
cesi doruğa çıkan baskı, darbe günü ile 
beraber yerini sakinlik ve hoş karşıla-
maya bırakmıştır. Darbeden sonra ise 
durum değerlendirmesi yapılıp, ABD ve 
NATO için artılar eksiler tartışılmıştır. 
Darbe öncesi ve sonrası Türkiye’deki du-
rum devamlı surette ABD ve NATO için 
fayda-zarar çerçevesinde değerlendiril-
miştir. Darbe günü de cuntacıların Batı, 
ABD ve NATO gibi müttefiklere bağlılık 
sözleri manşetleri süslemiştir.

ABD ve basınının Türkiye ve Türk yöne-
ticilerinden beklentileri sıralandığında 
beklentilerinin hemen hepsinin Türki-
ye’nin aleyhine, ABD’nin lehine olduğu 
görülmektedir. ABD ve basını, Türki-
ye’nin ABD ve NATO’ya tam bağlı olma-
sını, ABD ve NATO’ya her istediğinde 
askeri üs vermesini, ABD dışında mütte-
fik aramamasını ve ABD politikalarına 
uygun hareket etmesini istemiştir. ABD 
ve basını, pasif liderlere sahip, ılımlı İsla-
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mı yaşayan, önemli sanayi, teknoloji vb. 
anlamda plan ve programı olmayan bir 
Türkiye hayal etmiş ve çoğunlukla bu 
hayalini gerçekleştirmeye çalışmıştır. 
Bununla beraber ABD ve basını, Türki-
ye’de hak ve özgürlüklerin ihlalini değil, 
kendisi için önemli gördüğü konuları ön 
plana çıkartmıştır. Bir netice alana ka-
dar baskı uygulayıp her yolu denemek-
ten de geri durmamıştır.

Bütün bu süreçlerde ABD basını dikkat-
le incelendiğinde, Türkiye’nin ilerleme 
adına dehşet verici gereksiz meseleler 
ile uğraştığı ortaya çıkmaktadır. ABD 
basının Türkiye’nin her zerresinin bir 
fotoğrafını çıkardığı ve bu tür gelişmiş 
ülkelerin her gün gücüne güç kattığı 
bir yüzyılda, Türkiye’nin nasıl darbe-
ler, başörtüsü, laiklik gibi konularla za-
man kaybettiğinin kabul edilir bir tarafı 
olamaz. ABD basınının Türkiye’nin bu 
garabet denilecek meselelerini sayfa-
larına taşıdığı bir dönemde, Türkiye ve 
Türk basınının ABD ve benzeri ülkele-
rin başarılarını sadece konuşabildiği 
göz önünde bulundurulursa, durumun 
vahameti daha iyi anlaşılacaktır. Tür-
kiye’nin bir bütün olarak özellikle bu ça-
lışmaya konu olan dönemleri çok iyi dü-
şünüp anlaması ve bu olgulardan ders 
çıkarması gerekir.

ABD basınında Türkiye ile alakalı yazan 
muhabir ve analizcilerin Türk basınında 
göremediğimiz çok önemli özelliklerini 
iyi tetkik etmek lazımdır. ABD basınının, 
söz konusu dış politika ve özelde de Tür-
kiye olunca farklı bir metot takip ettiği 
ortadadır. ABD’nin binlerce basın organı, 
Türkiye ile alakalı benzer şekilde yayın 
yaparken, Türkiye’nin iyi analiz edilme-
sinde özellikle Türk basını için örnek 
alınacak bir çalışma yürütmüşlerdir. 
Türkiye’de görev yapan ABD basın mu-
habirleri ve yazarları, ülkeyi karış karış 
gezip her kesimden insanlar ile görü-

şürken, kimin neye ilgi ve ihtiyaç duy-
duğunu, nelere karşı tepki gösterdiğini, 
yaptıkları gözlem ve görüşmelerle çok 
iyi tespit etmişlerdir. Örneğin 2007’de 
ABD basın muhabirleri ve yazarları her 
kesimden kişiler ile temas kurmuş ve 
kimin ne istediğini gayet açık bir şekilde 
ortaya koymuşlardır. Darbeye konu olan 
dönemleri Türk basınında takip eden bi-
rinin, bu analiz ve bilgilere ulaşması im-
kansızdır. Aynı şekilde farklı ülkelerden 
Türkiye ile alakalı ABD basınında yazan 
muhabir ve analizciler ileride olacaklar 
konusunda da önemli bilgiler vermişler-
dir.

ABD basınında Türkiye ile alakalı görev 
yapan muhabir ve analizcilerin Türk 
basını ve devlet adamları tarafından da 
iyi tetkik edilmesi gerekir. Çalışma sü-
resince faydalanılan örnek birkaç isim 
ve yazıları tetkik edildiğinde önemli 
sonuçlara ulaşılmaktadır. 1960 dönemi 
için Jay Walz, R. P. Hunt, Doon Cook, C. L. 
Sulzberger, Schmidt; 1970-1971 dönemi 
için Alfred Friendly, A. Friendly Jr., Wil-
liam Tuohy, S. Cohen, J. Anderson; 1980 
dönemi için Marvine Howe, John Kief-
ner, Michael Burns, Loren Jenkins, Eric 
Morgenthaler, Doyl McManus; 1996-1997 
dönemi için James M. Dorsey, Hugh Po-
pe, Stephan Kinzer ve son olarak  2006-
2007 dönemi için Anthony Shadid, Claire 
Berlinski, Dan Bliefsky, Sabrina Taverni-
se, Ian Fisher gibi muhabir ve yazarlar 
ABD için Türkiye’nin bir bütün olarak 
tanınmasında muazzam bir hizmet gör-
müş gazetecilerden sadece birkaç tanesi 
olarak örnek verilebilir.

ABD basınının, ABD politikaları için ha-
yati bir görevi olduğu da şüphesizdir. 
ABD basını, örneğin Türkiye’de kurdu-
ğu ağ ile ABD için muzzam bir bilgi ve 
analiz hazinesi oluşturmuştur. Türk 
toplumu ve yönetim tabakası ABD bası-
nı tarafından Türklerden daha iyi araş-
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tırılmış, tanınmış ve analiz edilmiştir. 
Bu durum ABD için muhteşem bir silah 
olmuştur. Zira bir canlıyı, insanı veya 
makineyi yönetmek için onu evvela iyi 
tanımak lazımdır. Karşındakini ne ka-
dar iyi tanırsan ona istediğini yaptırma 
ve onu yönetme konusunda o derecede 
başarılı olursun ilkesi herkesin malu-
mudur. Bir siyasetçi toplumu ne kadar 

11  Tok, a.g.e., s. 311-315.

iyi tanırsa o derecede başarılı olur. ABD 
basınını incelediğimiz dönemlerde Tür-
kiye ve Türk toplumu hakkında sahip 
olunan bilginin, insanı hayrete düşüre-
cek seviyede olduğu görülmektedir. Me-
seleye bu cihetten bakılırsa bu çalışma-
nın ehemmiyeti daha iyi anlaşılacak ve 
daha sağlıklı neticelere varılacaktır11.

27 MAYIS 1960 Açık Oturumu:  https://www.youtube.

com/watch?v=GuKILkZ95aw. (Son Erişim Tarihi: 

03.12.2021).

Demirkırat Belgeseli: https://www.youtube.com/

watch?v=WFMoNxZtKr0. (Son ErişimTarihi: 

04.12.2021).

Adnan Çelikoğlu, Bir Darbeci Subayın Anıları 27 Mayıs 

Öncesi ve Sonrası, (Yay. Haz. Ergin Konuksever),  

2. Baskı,YKY Yayınları, İstanbul, 2017.
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İstanbul, 2007.
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15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi, Türkiye 

siyasi tarihi açısından önemli dönüm noktalarından biridir. Bu 

olay, sadece Türkiye kamuoyunda değil Avrupa’da, Ortadoğu’da 

ve dünyanın diğer pek çok farklı ülkesinde de dikkat çekmiştir. Bu 

ülkelerden biri de Almanya’dır. Almanya, Türkiye’den yurt dışına 

göç edenlerin en fazla sayıda yaşadığı bir ülke olmasının yanında 

Türkiye ile pek çok yönden tarihsel, kültürel, ekonomik ve siyasal 

ilişkilere sahip bir ülkedir. Bu ülkedeki üç milyonun üzerinde 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Türkiye aidiyetinin güçlü bir 

şekilde devam etmesi, 15 Temmuz gibi olağanüstü bir olayın 

Almanya’da da gündem olmasına sebep olmuştur. Bu makalede 

Almanya’da yayın yapan üç medya organının 15 Temmuz 

Darbe Girişimi’ni nasıl haberleştirdikleri ve yorumladıkları 

kronolojik olarak değerlendirilmiş ve söylem analizi tekniğiyle 

incelenmiştir. Bu üç medya organı Almanya’da oldukça önemli 

bir etkiye ve saygınlığa sahip olan Stern Dergisi, Süddeutsche 

Zeitung Gazetesi ve ARD TV kanalıdır. Bu makalede adı geçen 

medya organlarının olayla ilgili haberlerinde nasıl propaganda 

yaptıkları ve kamuoyu oluşturmaya çalıştıkları incelenmiştir.

Alman 
Medyasında  
15 Temmuz  
Darbe  
Girişimi’nin 
Temsili*
Şahika Akın
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi

* Bu makale, yazarın aynı başlıklı yüksek lisans tezinin özetidir.

15 
Temmuz Darbe Girişimi, 
Türkiye’nin demokrasi 
tarihi açısından çok bü-
yük bir önem taşımak-
tadır. Başarısız darbe gi-

rişimi basın-yayın organları tarafından 
anbean takip edilmiştir. Darbe girişimi 
sadece Türkiye’de değil farklı ülkelerin 
medya organlarında da ilgi görmüştür. 
Türkiye’deki yaşanan gelişmeleri ya-
kından takip eden ülkelerin başında ise 
Almanya gelmiştir. Alman basınında 
15 Temmuz darbe girişimi büyük bir il-
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giyle takip edilmiştir. Televizyon haber 
kanalları ve internet üzerinden yayın 
yapan haber siteleri ilk andan itibaren 
dakika dakika gelişmeleri aktarmış, 
canlı yayınlarla Türkiye’ye bağlanmış-
tır. Elbette Alman basınının gelişmele-
ri bu kadar yakından takip etmesinde 
Almanya’da yaşayan 4 milyona yakın 
Türkiye kökenli vatandaşın payı büyük-
tür. Bu insanların bir bölümünün halen 
Türkiye’ye ve Türkiye hükümetine bağ-
lı olması da Almanya açısından 15 Tem-
muz Darbe Girişimi’ni önemli kılmıştır. 

Almanya’da yaşayıp Türkiye’deki son 
seçimlerde oy kullanan 660 bin civarın-
da Türk vatandaşı bulunmaktadır. Cid-
di sayıdaki Türk seçmen, Almanya için 
Türkiye’deki seçimleri ve gündemi daha 
da önemli kılmaktadır. 

Bu çalışmada Alman medyasında 15 
Temmuz Darbe Girişimi’nin ilk andan 
itibaren nasıl yankı uyandırdığı tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Bunun için Al-
manya’nın önde gelen basın kuruluşla-
rından üç tanesinin üç günlük yayınları 
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eleştirel söylem analizine göre incelen-
miştir. Bu basın kuruluşları bir dergi, bir 
gazete ve bir televizyon kanalı olarak 
belirlenmiştir. Stern Dergisi, Süddeuts-
che Zeitung Gazetesi ve ARD TV kana-
lındaki yayınlar üzerinden analiz yapıl-
mıştır.

Çalışmada siyasal iletişim, kamuoyu ve 
propaganda kavramları etrafında teorik 
bir literatür taraması yapılmıştır. Söy-
lem analizinin alt boyutlarında meşru-
laştırma - gayrimeşrulaştırma, etki ve 
ikna, ideolojik söylem yapıları üzerine 
durulmuş ve araştırma bulguları ana-
liz edilmiştir.  Yayınlar, 
kronolojik olarak ince-
lenmiştir. İçerikler in-
celenirken propaganda 
tekniklerine göre de-
ğerlendirilmiş ve söy-
lem incelemeleri Van 
Dijk’in söylem analizi 
modeline göre ele alın-
mıştır.

Modernleşme, Kitle 
Iletişim Araçlarının 
Gelişmesi ve 
Kamuoyu

Modernleşme, Batı toplumlarında in-
sana dair pek çok şeyi değiştirirken 
kamusallığı da dönüştürmüştür. Gele-
neksel toplumlarda iktidar ve iktidarın 
dayandığı meşruiyet arasındaki ilişki 
modern toplumlarda farklılaşmıştır. Bu 
değişimin en önemli kaynaklarından ve 
sürdürücülerinden birisi kitle iletişimi-
dir. Geleneksel toplumlarda iktidarların 
en önemli meşruiyet kaynakları olarak 
kutsiyet, aristokrasi ve başka yerel ve 
cemaatsel dinamikler ön plana çıkarken 
modern toplumlarda kitlenin bizatihi 

1 Bkz. Jean-Nöel Jeanneney, Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, çev., Esra Atuk, 3. Baskı, İstanbul, Yapı ve Kredi 

Yayınları, 2009, s. 59-66.

kendisi bir meşruiyet kaynağı ve sür-
dürücüsü haline gelmiştir. Nitekim kit-
le toplumu kavramı geleneksel yapılar 
için kullanılan bir kavram değildir. Bu-
na bağlı olarak modern dönemde yöne-
tim kitlenin daima hesaba katılmasını 
gerektirmiştir. Bu durum yaşanan tek-
nik gelişmelere, büyük çapta toplumsal 
olaylara, dünya çapında savaşlara rağ-
men bugün bile devam etmektedir. İster 
demokratik ister totaliter bir rejim olsun 
modern dönemde iktidarlar kitle üze-
rinde kamuoyu oluşturma meselesiyle 
yüzleşmek zorunda kalmışlardır. 

Gutenberg’in 15. yüzyıl-
da matbaayı icat etme-
si, tarih boyunca insan 
ve toplum hayatını en 
çok etkileyen olaylar-
dan birisidir. 16. yüzyıl-
dan itibaren İngiltere 
ve Fransa’da gazetenin 
yaygınlaşmaya başla-
ması, yöneticileri tedir-
gin etmiştir. Gazeteler 
kralların ve diğer soy-
luların beklemedikleri 
derecede insanlar üze-

rinde etki uyandırmışlar ve yaptıkları 
haberlerle yöneticilere beklemedikleri 
bir rakip haline gelmişlerdir. Gazeteler 
geniş çapta yeni bir kamusallığa ulaş-
tıkları için geniş bir kamuoyu oluştu-
rabilme gücüne de sahip olmuşlardır. 
Bu yüzden özellikle Fransız İhtilali ön-
cesinde ve sonrasında büyük siyasi de-
ğişmelerin en önemli aktörleri arasında 
gazeteleri zikretmek gerekmektedir. Bu 
gücün ve etkinin farkında olan Napol-
yon, işgal ettiği ülkelerde Fransız İhtila-
li’nin ilkelerini yayabilmek için bir pro-
paganda aracı olarak gazete kurmaya 
özellikle dikkat etmiştir1. Öyle ki Mısır’ı 

Modernleşme, Batı 
toplumlarında insana 

dair pek çok şeyi 
değiştirirken kamusallığı da 
dönüştürmüştür. Geleneksel 

toplumlarda iktidar 
ve iktidarın dayandığı 
meşruiyet arasındaki 

ilişki modern toplumlarda 
farklılaşmıştır.
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işgal ettiği zaman ilk yaptığı işlerden bi-
risi farklı dillerde yayın yapan bir gazete 
kurmak olmuştur. Kamuoyu oluşturma 
çabası burada iktidarın kendisine meş-
ruiyet üretme arayışından kaynaklan-
mıştır.

Jürgen Habermas2, 18. Yüzyıldan itiba-
ren Avrupa’da kamusallığın değişimini 
kamuoyu kavramına referansla açıkla-
mıştır. Özellikle şehirlerdeki ortak hayat 
alanlarında kahvehanelerin sayısında-
ki astronomik artış ve ilk gazetelerin bu 
kahvehanelerde yaygın olarak okun-
ması, gazetecilik sektörünün piyasaya 
bağlı olarak gelişmesini ve güçlenme-
sini sağlamıştır. Gazetenin yeni oluşan 
kamusallıkta siyaseti denetleyebilecek 
bir güç olarak belirmesi kamusallık üze-
rinde yeni siyasi bir çatışmayı da bera-
berinde getirmiştir. Pek çok Avrupa ül-
kesinde yöneticiler kamuoyu oluşturma 
gücü dolayısıyla gazeteleri denetim al-
tına alma, kontrol etme, kapatma ya da 
onlara sansür uygulama yollarını seç-
mişlerdir. Ne var ki gazete ortaya çıktık-
tan sonra bütün kısıtlamalar kamuoyu 
oluşturma gücüne sahip böyle bir aracı 
yok edememiştir. Tarihsel süreçte ga-
zete güçlü bir kamusallık aracı olarak 
var olmaya devam etmiştir.  İlk ortaya 
çıktığı dönemde (17-18. yüzyılda) gazete-
yi daha fazla denetim altına almak için 
çaba gösteren yöneticiler zamanla onu 
kendi iktidarları ve kamuoyu oluşturma 
amaçları için bir araç olarak kullanma-
yı düşünmüşlerdir. Böylece gazete yeni 
oluşan kamusallıkta önemli bir siyasi 
propaganda aracı haline gelmiştir. Özel-
likle İngiltere’de parlamenter sisteme 
geçildikten sonra parlamentoda oluşan 

2  Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, çev., Tanıl Bora, Mithat Sancar, 7. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2007, s. 115.

3  Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, çev., Tanıl Bora, Mithat Sancar, 7. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 

2007, s. 137-139.

4  Ahmet Emin Yalman, Modern Türkiye’nin Gelişim Sürecinde Basın 1831-1913, çev., Birgen Keşoğlu, İstanbul, İş Bankası Kültür 

Yayınları, 2018, s. 19-20.

siyasi gruplar kendi lehlerine kamuoyu 
oluşturmak için bir siyasi propaganda 
aracı olan gazeteden faydalanmak iste-
mişlerdir3. Böylece farklı siyasi görüşler 
etrafında farklı gazeteler ortaya çıkma-
ya başlamıştır. Modern dönemde siyasi 
ayrışma ve mücadele gazete başta ol-
mak üzere kitle iletişim araçları olmak-
sızın düşünülemez.

Türkiye’de modernleşme sürecinde ga-
zetenin bir propaganda aracı olarak 
fark edilip kullanılmaya başlaması ise 
II. Mahmut dönemine dayanmaktadır. 
II. Mahmut döneminde çıkan Takvim-i 
Vekai gazetesi imparatorluğun moder-
nleşme hamlelerinin neden yapılması 
gerektiğini özellikle bürokratik kesime 
açıklama amacında olmuştur. Padişah 
bu gazeteye bizzat kendisi başmakale-
ler yazmış ve gazetenin dilinin halkın 
anlayabileceği bir dil olması gerektiğini 
belirtmiştir4. Osmanlı Devleti’nin ken-
disini yenileme ve güç kazanma adına 
gerçekleştirdiği reformlar, modernleş-
menin önemli taşıyıcılarından kitle ile-
tişim araçlarının da toplum hayatına 
kazandırılmasına sebep olmuştur. On 
dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında 
meşrutiyet talebiyle padişahın yetkile-
rinin sınırlandırılmasını isteyen muha-
lefet aydınları (Şinasi, Ali Suavi, Namık 
Kemal, Ziya Paşa) gazeteyi kamuoyu 
oluşturmada önemli bir araç olarak gör-
müşler ve muhalefet mücadelelerini 
gazete çıkararak gerçekleştirmişlerdir. 
Bu isimlerin etkileri, özellikle kendile-
rinden sonraki nesillerin zihniyetlerinin 
şekillenmesinde takip edilebilir. 
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Yazılı basın ve özellikle gazeteyle baş-
layan kamuoyu oluşturma mücadelesi, 
teknik gelişmelere bağlı olarak sinema-
nın, radyonun ve televizyonun icadıyla 
devam etmiştir. Radyo, yirminci yüzyı-
lın ilk çeyreğinde yaygınlaşmaya baş-
lamış ve 1930’lara gelindiğinde siyasal 
propaganda için önemli bir araç olarak 
kabul edilmiştir. Hatta I. Dünya Savaşı-
nın ünlü Alman Generali Erich von Lu-
dendorff5, kitle iletişim araçlarının dahil 
olmasıyla propagandanın bütün bir sa-
vaş tarihini değiştirdiğine dikkat çek-
miştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
başkanlık seçiminde seçmenlerin siyasi 
tutumlarını ve oy verme davranışlarını 
etkilemek için kullanılan radyo6, Sov-
yetler Birliği ve Nazi Almanya’sında 
kitleleri ideolojik olarak denetim altında 
tutmanın en önemli araçlarından birisi 
haline gelmiştir. Jeanneney7, İkinci Dün-
ya Savaşı’nın sadece ateşli silahlarla 
yapılan bir savaş olmadığına, kitle ile-
tişimin en etkili aracı olarak radyonun 
savaşta kullanımına dikkat çekmiştir. 
Ona göre bu savaş, tarih boyunca daha 
önceki yapılan savaşlardan farklı olarak 
“radyolar savaşı” olarak adlandırılabilir. 
Almanya, savaşın başında Avrupa’da iş-
gal ettiği topraklarda ilk iş olarak radyo 
istasyonu kurmuştur. Bu radyo istas-
yonlarından Almanca ve işgal edilen 
yerin dilinde yayınlar yapılmıştır. Nazi-
lerin Propaganda Bakanı Joseph Göbbels, 
radyoyu hem savaşan askerleri motive 
etmek hem işgal edilen topraklarda ya-
şayanlarda Almanya ve Nasyonal Sos-
yalizm lehine kamuoyu oluşturmak 

5 Erich von Ludendorff, Topyekûn Harp, çev., Aynur Onur Çifci, Erhan Çifci, İstanbul, Dergah Yayınları, 2017, s. 17.

6 C. Sterling ve J. M. Kitross, “Radyo Programcılığının Altın Çağı”, İletişim Tarihi: Teknoloji-Kültür-Toplum, çev., Berkay Ersöz,  

2. Baskı, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2011, s. 329.

7 Jean-Nöel Jeanneney, Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, çev., Esra Atuk, 3. Baskı, İstanbul, Yapı ve Kredi Yayınları, 2009, s. 167.

8 A.g.e., s. 174-175

9 M. Stephens, “Televizyon Haberleri Dönüştürüyor”, İletişim Tarihi: Teknoloji-Kültür-Toplum, çev. Berkay Ersöz, 2. Baskı, 

Ankara, Siyasal Kitabevi, 2011, s. 410.

10  Jean-Nöel Jeanneney, a.g.e., s. 267.

hem de savaş halinde yaşayan Alman 
halkına moral vermek amacıyla tam bir 
silah olarak kullanmıştır. Ayrıca Jean-
neney8 İngilizlerin ve Amerikalıların da 
radyoyu savaşta Almanlara ve Japonla-
ra karşı etkili bir araç olarak kullandık-
larına dikkat çekmiştir. Savaş, siyasal 
iletişim açısından önemli ve iktidar sa-
hiplerinin ipleri daha çok kendi ellerine 
aldıkları bir dönemdir. 

Bir kitle iletişim aracı olarak televizyon, 
görsel etkinin gücünü taşıması dola-
yısıyla kitle iletişiminde en önemli dö-
nüm noktalarından birisi olarak kabul 
görmektedir. Stephens9, görselliğin ve 
sözün gücünü bir araya getiren televiz-
yonun gerçekliği yeniden üretebilme 
gücüne dikkat çekmiştir. Televizyon or-
taya çıkmasından itibaren ideolojik bir 
araç olarak kabul edilmiştir. Jeanneney10, 
televizyonun yaygınlaşmasıyla “siya-
setçilerin seçim meydanlarına gelme-
yen, militan sosyalleştirme ağıyla ula-
şılamayan, kendi evinde kapalı kararsız 
seçmen mitosuna ulaşmanın hayalini 
kurduklarını” kaydetmiştir. Bu arzunun 
en önemli sebeplerinden birisi televizyo-
nun izleyicisinde bıraktığı etkinin, gaze-
te ve radyoyla kıyaslanamayacak dere-
cedeki gücüdür. Bu güç, büyük oranda 
görselliğin ve işitselliğin bir aradalığına 
dayansa bile görülenin zihinde ürettiği 
güçlü algıyla ilgilidir. Modernleşmeyle 
birlikte teknik gelişmelere bağlı olarak 
kitle iletişim araçları geliştikçe ve yay-
gınlaştıkça kamuoyu oluşturma müca-
delesi de farklı boyutlar kazanmaktadır. 
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Elbette kitle iletişim araçlarının herke-
sin sisteme mutlak bir şekilde dahil ol-
masını sağlaması mümkün değildir11. 
Ancak kitle iletişim araçları, iktidar 
sahiplerinin görmezden gelebilecekleri 
aygıtlar da değildir. Daha fazla insana 
ulaşma, onları kendi siyasal taraflarına 
mobilize etme arzusu olduğu müddetçe 
kitle iletişim araçlarından vazgeçilmesi 
düşünülemez.  

Propaganda

Propaganda, kamuoyu oluşturmanın en 
önemli araçlarından birisi olmasının ya-
nında siyasal iletişim 
alanının temel konu-
larından birisidir. Lil-
leker12, propagandayı 
siyasal iletişimin hâlâ 
devam etmekte olan en 
eski şekli olarak tarif 
etmiş ve şöyle tanım-
lamıştır: “Propaganda 
toplumdaki bir grubun 
diğerlerinin tutum ve 
davranışlarını etkile-
mek için bilerek tasarladığı iletişimdir. 
Sembolizmi ve retoriği sıkça kullanır ve 
duygusal ve irrasyonel yanımıza hitap 
eder.” Propagandanın kökeni, tarihsel 
süreçte on yedinci yüzyıla, Protestanlı-
ğın yayılmasına karşı Katolikleri bilinç-
lendirme ve bir arada tutma misyonuyla 
Roma Katolik Kilisesi tarafından oluş-
turulan “Congragatio de Propaganda 
Fide”ye (İtikadı Yayma Cemiyeti) kadar 
gitse de asıl önemini modernleşmeyle 
birlikte kazanmıştır.13 Kitlesel hareket-
lere dayanan büyük siyasal iktidarlar 

11  Bkz. Alan Swingewood, Kitle Kültürü Efsanesi, çev., Aykut Kansu, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 1996, s. 117-119.

12  Darren G. Lilleker, Siyasal İletişim: Temel Kavramlar, çev., Yusuf Devran vd., İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2013, s. 223.

13  Arsev Bektaş, Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi, 4. Baskı, İstanbul, Bağlam Yayınları, 2013, s. 144.

14  A.g.e., s. 151.

15  Anthony Pratkanis ve Elliot Aronson, Propaganda Çağı: İknanın Gündelik Kullanımı ve Suistimali, çev., Nagihan Haliloğlu, 

İstanbul, Paradigma Yayınları, 2008, s. 17.

propagandaya ihtiyaç duymuştur. Söz 
gelimi, birbirlerini çok zıt gözüken Sos-
yalist Rusya ile Nazi Almanyası ya da 
Soğuk Savaş döneminde Amerika Birle-
şik Devletleri hem iç hem de dış kamu-
oyunu etkileme adına propaganda üze-
rinden mücadelelerini sürdürmüştür. Bu 
ülkelerde silahlanmaya yapılan yatırım 
kadar propaganda araçlarına da yatırım 
yapılmıştır. 

Propaganda tanımlarında farklı eği-
limler takip edilse bile Leonard Doob’un 
yaptığı maksatlı ve maksatsız propa-
ganda kategorileştirmesi önemlidir. 

Hedeflediği bir insanı, 
bir grubu ya da kitle-
yi ikna etmek, öteden 
beri insani etkileşimin 
temellerinden birisi 
olarak kabul edilebilir. 
Ancak maksatlı propa-
ganda, “ilgili birey veya 
bireyler aracılığıyla ve 
ikna yoluyla diğer bi-
reylerin tavır ve hare-
ketlerini kontrol etmek 

ya da etkilemek isteğiyle sistematik bir 
girişimde bulunmak” olarak tanımlan-
mıştır.14

II. Dünya Savaşı sonrasını “Propagan-
da Çağı” olarak tanımlayan Pratkanis 
ve Aronson15, kitle iletişim araçlarında 
yaşanan gelişmelere bağlı olarak pro-
paganda çağının kısa, dikkat çeken ve 
genellikle görsel ağırlıklı mesajlarla 
dolu olduğuna dikkat çekmişlerdir. An-
cak Pratkanis ve Aronson’un bu tespit-
lerine devamla vurguladıkları bir başka 

Propaganda toplumdaki bir 
grubun diğerlerinin tutum 

ve davranışlarını etkilemek 
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mesele “propagandanın mantıklı argü-
manların yerini tutabiliyor ve karmaşık 
meseleleri de kaba, siyah-beyaz karika-
türlere dönüştürebiliyor” olmasıdır. Pro-
paganda yoluyla insanların siyasetçiler 
tarafından kabul edilen doğrulara ikna 
edilmeleri, siyasallığın üretici unsurları 
arasındadır. Modern dönemde demokra-
tik ya da otoriter siyasal rejimler, kendi 
halk kitlelerini ikna ve mobilize etmek 
için propagandaya başvurmuştur. İkna 
ve mobilizasyon siyasal algı ve bilinç 
inşası açısından son derece önemlidir. 
Çünkü siyasal organizasyonlar, en kü-
çüğünden en büyüğü-
ne kendi varlıklarını 
devam ettirebilmek 
için hem kendi yaptık-
larının doğru, hem de 
ötekilerin yaptıkları-
nın yanlış olduğuna 
tabanlarını ikna etmek 
zorundadır. Bu durum, 
devletler için de geçer-
lidir. Savaş dönemle-
rinde ya da olağanüs-
tü durumlarda halkın 
topyekûn iknası için 
seferber olması, propaganda araçlarıyla 
sağlanabilmektedir. 

Araştırmanın Yöntemi, Önemi, Amacı 
ve Sınırlılıkları

Bu araştırmada Türkiye’de yaşanan 
darbe girişiminin medya araçları tara-
fından Alman kamuoyunda nasıl bir 
hangi söylemlerle yer aldığı üzerinde 
durulmuştur. Seçilen medya araçlarının 
Türkiye’deki 15 Temmuz Darbe Girişimi 
olayını nasıl haberleştirdikleri, yorum-
ladıkları ve hangi mesajlar yoluyla bu 
olay etrafında hem Almanya’daki Al-
manları hem de Türkleri etkilemeye 
çabaları tespit edilmeye çalışılacaktır. 
Sonuçta Almanya’daki medya araçları 
da kendi görüşlerine ve menfaatlerine 

göre kamuoyu oluşturmak, muhatap-
larının siyasal tutum ve davranışlarını 
etkilemek amacıyla haber yapmakta-
dırlar. Bu yüzden haberler, sunum şekil-
leri, seçilen ya da özellikle vurgulanan 
kavramlar, siyasal iletişim açısından 
değerlendirilecektir. Araştırmanın özel-
likle ortaya koymaya çalıştığı amaç bu 
yöndedir. 

Bu araştırmada Almanya’da yayın ya-
pan bir gazete, bir dergi ve bir televizyon 
kanalında 15 Temmuz Darbe Girişiminin 
nasıl haber yapıldığı ele alınacaktır. Se-

çilen gazete, Alman-
ya’nın en köklü ve say-
gın gazetesi olmasının 
yanında en büyük ulu-
sal abonelik sayısına 
sahip gazetesi Süd-
deutsche Zeitung’tur. 
Bu gazetede 15-18 Tem-
muz tarihleri arasın-
da Türkiye’deki darbe 
girişimi saat sırasına 
göre nasıl haber yapıl-
dığı analiz edilmiştir. 
Seçilen dergi ise Al-

manya’nın yine en köklü haftalık haber 
dergisi olan Stern’dir. Stern’in internet 
sayfası üzerinden aynı tarihlerde dergi-
nin darbe girişimini nasıl haberleştirdi-
ği analiz edilmiştir. Stern Dergisindeki 
haberler ve Süddeutsche Zeitung gaze-
tesindeki haberler tematik başlıklar ha-
linde incelenmiştir. Tematik başlıklar 
haberlerin içeriklerine göre belirlenmiş-
tir. Bu belirlemelerde esas olarak medya 
organlarının dili esas alınmıştır. Bun-
dan dolayı Fethullah Gülen ve Gülen Ha-
reketi şeklinde başlık seçilmiştir. Çünkü 
yayın organları bu şekilde ifade etmeyi 
tercih etmişlerdir. Televizyon kanalı 
olarak Almanya’nın 1950’den beri yayın 
yapan devlet kanalı ARD seçilmiştir. Bu-
rada da 15 Temmuz Darbe Girişiminin 
haber akışıyla televizyon üzerinden na-

Seçilen medya araçlarının 
Türkiye’deki 15 Temmuz 

darbe girişimi olayını 
nasıl haberleştirdikleri, 

yorumladıkları ve hangi 
mesajlar yoluyla bu olay 

etrafında hem Almanya’daki 
Almanları hem de Türkleri 
etkilemeye çabaları tespit 

edilmeye çalışılacaktır. 
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sıl izleyicilere sunulduğu analiz edilme-
ye çalışılmıştır. 

Medya Araçlarından Elde Edilen 
Verilerin Incelenmesi

Stern Dergisi Haberlerinin Söylem Ana-
lizine Göre Yorumlanması

Stern Dergisinin darbe girişimiyle ilgi-
li yaptığı ilk haber “Militär will Macht 
vollständig übernommen haben” (Ordu 
Gücü Tamamen Ele Geçirmek İstiyor)” 
başlığını taşımaktadır.16 Bu haberde 
Türkiye’de bir darbe girişiminin bulun-
duğu oldukça tarafsız bir şekilde di-
le getirilmiştir. Ülkede büyük bir kaos 
yaşandığı ve durumun belirsiz olduğu 
da ayrıca belirtilmiştir. Haberde Erdo-
ğan’ın CNN-Türk kanalına cep telefonu 
üzerinden bağlanıp halkı sokaklara ça-
ğırdığının ifade edildiği görülmektedir. 
(“Sender CNN Türk rief Erdogan das Volk 
zu öffentlichen Versammlungen gegen 
die Putschisten auf”) Burada özellikle 
halk kelimesinin kullanılmış olması da-
ha tarafsız bir habercilik yapıldığını ve 
haberin olduğu gibi yansıtıldığını gös-
termektedir. Çünkü diğer pek çok yayın 
organının haberlerinde, hatta Stern Der-
gisinin sonraki haberlerinde “Erdoğan 
halkı sokaklara çağırdı” yerine “Erdoğan 
taraftarlarını sokaklara çağırdı” ifadesi-
ni tercih ettikleri gözlemlenmiştir.

Bu ilk haberde ayrıca, tanıkların ifadele-
ri uyarınca sokaklarda çok sayıda ağır 
silahlanmış askerin bulunduğu da belir-
tilmiştir (Augenzeugen in Istanbul beri-
chteten von schwer bewaffneten Sicher-
heitskräften in den Straßen.). Bu kısım 

16  “Militär will Macht vollständig übernommen haben”, 16 Temmuz 2016, https://www.stern.de/politik/ausland/militaerputs-

ch-in-der-tuerkei-6966244.html

17  “Putsch ohne Volk: Das passierte in der Nacht am Bosporus”, 16 Temmuz 2016, https://www.stern.de/politik/ausland/puts-

ch-ohne-volk--die-blutige-nacht-in-der-tuerkei-6966524.html

18  https://www.stern.de/politik/ausland/tuerkei--wie-konnte-das-militaer-gegen-zivilisten-verlieren--6967044.html

oldukça önemlidir, çünkü dergi ilerleyen 
günlerdeki haberlerinde sokaklarda çok 
da askerin bulunmadığını, var olanların 
da neredeyse silahsız olduğunu iddia et-
miştir. Darbe girişiminin ilk duyulduğu 
anda daha tarafsız bir habercilik sergi-
leyen derginin daha sonraki günlerde 
tutumunda bir değişikliğe gittiği net bir 
şekilde takip edilebilmektedir.

Stern Dergisinin 15 Temmuz Darbe Giri-
şimi’yle ilgili özellikle Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında pek 
çok haber yaptığı da görülmüştür. Erdo-
ğan ile ilgili ilk haber, ordunun kendisine 
karşı darbe girişiminde bulunduğu şek-
lindedir: “Putsch ohne Volk: Das passier-
te in der Nacht am Bosporus” (Halk Ol-
madan Darbe: Boğaziçinde o gece bunlar 
yaşandı).17 Bu haberde darbe girişiminin 
Recep Tayyip Erdoğan’a karşı gerçekleş-
tiği belirtilmiştir. 

Ancak zamanla darbe girişimine karşı 
çıkan halk yerine “taraftar”, hatta “fana-
tik” ve “dindar” gibi kelimeler kullanıl-
maya başlanmıştır. “Erdogan ruft seine 
fanatischen frommen Massen auf die 
Straßen…” (Erdoğan kendi fanatik kit-
lesini sokağa çağırdı…) haberde seçilen 
kelimeler derginin haber aktarma us-
lubunun değiştiğini göstermektedir. Bu 
haberin devamında bu “dindar” kitlenin 
Kasımpaşa’dan akın akın çıktıkları ve 
Taksim’de bulunan askerleri korkuttuk-
ları da belirtilmiştir.18

Dergide yayınlanan başka bir makalede 
ise darbe girişiminin Erdoğan’ın işine 
yarayan bir girişim ve hediye olduğu 
ifade edilmiştir. Haberin üst başlığı “Ein 
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politisches Geschenk an Erdogan” (Erdo-
ğan’a politik bir hediye)19 şeklindedir. Ha-
berin alt başlığında ise “Nun hat der Prä-
sident der Türkei alle Argumente in der 
Hand, seine Autokratie weiter auszuba-
uen.” (Artık Türkiye’nin Cumhurbaşkanı 
kendi otokrasisini daha da ilerletmek 
için tüm gerekçeleri elinde bulundu-
ruyor) cümlesi yer almaktadır. Haber 
metninde o zamana kadar Erdoğan’ın 
Türkiye’de otokratik bir liderlik sergile-
diği, fakat bu son yaşanan gelişmelerle 
bunu daha da ilerletebileceği ifadeleri 
yer almaktadır. Darbe girişiminin Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın işine yaradığı 
açıkça ima edilmekte ve haberin iç met-
ninde kazananın yine o olduğu belirtil-
mektedir. Burada kazanan ifadesi Stern 
Dergisinin darbe girişiminin ilk haberin-
den itibaren söylem değişikliğini net bir 
şekilde yansıtmaktadır. 

Darbeden sonraki gün yapılan haber-
lerde artık darbenin şüphe uyandırıcı 
taraflarına daha dikkat çekilmiş ve bu 
darbe girişiminin Erdoğan’ın işine yara-
yacağı vurgulanarak bunun Erdoğan’ın 
bir kumpası bile olabileceği ima edilmiş, 
hatta yine yukarıda bahsi geçen makale-
nin son cümlesi oldukça çarpıcıdır: “Kein 
Wunder, dass bereits die Verschwörun-
gstheorie kursiert, sie seien von Erdogan 
selbst in Marsch gesetzt worden.” (Şu an-
da Erdoğan’ın bu darbe girişimini kendi 
düzenlediğini iddia eden komplo teorile-
rinin var olması şaşılacak bir şey değil). 
Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dar-
be girişiminin arkasındaki isim olduğu 
net bir şekilde dile getirilmemiş olmak-
la birlikte bu yönde komplo teorilerinin 
bulunduğu belirtilmiş ve kısmen de bu 
komplo teorilerine hak verilerek laiklik-

19  “Wie konnte das Militär gegen Zivilisten verlieren?”, 16 Temmuz 2016, https://www.stern.de/politik/ausland/tuerke-

i--wie-konnte-das-militaer-gegen-zivilisten-verlieren--6967044.html

20  “Sultan Erdogan beginnt seinen Rachefeldzug”, 17 Temmuz 2016, https://www.stern.de/politik/ausland/putsch-in-tuerke-

i--recep-tayyip-erdogan-beginnt-seinen-rachefeldzug-6967972.html

ten uzaklaşan olumsuz Türkiye imajı 
güçlendirmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu 
yazının içeriğindeki diğer pek çok ha-
berde de Türkiye’de demokrasinin gele-
ceğiyle ilgili endişeler dile getirilmiş ve 
daha otoriter bir yönetime doğru gidile-
bileceğine dikkat çekilmiştir. 

Yine bu yazının içeriğinde Türkiye’de 
şu ana kadar “bir demokrasi” (Restde-
mokratie)’nin var olduğu fakat bundan 
sonraki süreçte bunun da kalmayacağı-
na dair endişeler dile getirilmiştir. Erdo-
ğan’ın “otokratik” lider kimliğine dikkat 
çekmek isteyen bir başka başlık ise “Sul-
tan Erdogan beginnt seinen Rachefeld-
zug.”20 (Sultan Erdoğan kendi intikam se-
ferberliğine başladı). Haber’in başlığında 
“Sultan” ifadesinin yer alması çok dikkat 
çekicidir. Bilindiği üzere “Sultan”, Doğu 
toplumunda Kral yerine kullanılan bir 
ifadedir. Demokratik olmayan yöntem-
lerle iktidara gelmiş kişileri ifade etmek-
tedir. Burada da bu başlığın seçilmesi, 
Erdoğan ile ilgili oluşturulmak istenen 
imajla ilgilidir. Hatta haberin içeriğinde 
Erdoğan’ın “intikama susadığı” bunun 
için idamı geri getirmek istediği de be-
lirtilmiş olup, Türkiye’nin demokratik 
yönetim ilkelerinden git gide uzaklaş-
tığı izlenimi daha güçlendirilmektedir. 
Görüldüğü gibi derginin darbe girişimi 
ile ilgili haberlerinin büyük çoğunluğu 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yönetimi 
ile ilgili eleştiriler barındırmakta, darbe 
girişiminde bulunanlarla ilgili çok daha 
az yorumda bulunulmaktadır. 

Darbeciler ve dolayısıyla Gülen hareke-
tiyle (FETÖ) ilgili haberlere çok az yer ve-
rilmiştir. Bunda da daha tarafsız bir dil 
tercih edilmiş bu hareketin geçmişine 
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de daha “dostane” bir grup olarak görül-
düğü belirtilmiştir. Ayrıca bu örgüt bir 
grup olarak tanımlanmış ve diğer İsla-
mi grupların aksine yıllardır daha çok 
eğitime ağırlık veren bir grup olduğu 
iddia edilmiştir. Ancak hiçbir haberde 
örgüt liderinin doğrudan suçlanmadığı, 
yalnızca hükümetin uzun süredir var 
olan her tür suçta bu hareketi sorumlu 
tuttuğu ifadeleri görülmektedir. Bu ko-
nuda yayımlanan ilk haber şu başlıkla 
verilmiştir:“Der heute 75-jährige Gülen 
hat sich ursprünglich als einflussreic-
her islamischer Prediger einen Namen 
gemacht (Şu anda 75 yaşında olan Gülen 
asıl olarak en etkili vaiz, dini lider olarak 
isim yaptı).21 Burada Gülen için kullanı-
lan en önemli ifade “en 
etkili vaiz olarak bir 
isim yaptı” denilmesi-
dir. Onun İslam dün-
yasında büyük bir yeri 
olduğunun söylenmek 
istendiği açık olarak 
görülmektedir. Ayrı-
ca haberin devamında 
örgütten Gülen hare-
keti olarak söz edilmiş, 
hareketin eğitime çok 
öncelik verdiği, dinler 
arası diyalog alanında 
etkin olduğu ve dini adalet konularına 
çok değer verdiği yazılarak olumlu bir 
portre çizilmiştir. Öte yandan bu bilgi-
lerin verildiği ara başlık da “Bewegung 
wurde zur Terrororganisation erklärt” 
yani “Hareket terör organizasyonu ola-
rak açıklandı”dır. Diğer taraftan haberin 
içeriğinde buna dair herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. Yalnızca örgüt ile 
ilgili olumlu bir söylem kullanılmakta-

21  “Erdogan-Widersacher Fethullah Gülen – Wer ist dieser Mann?”, 16 Temmuz 2016, https://www.stern.de/politik/ausland/

fethullah-guelen---wer-ist-der-erdogan-widersacher-6966638.html

22  Niels Krüsse, “So übel ergeht es den Putschisten in der Türkei”, 17 Temmuz 2016, https://www.stern.de/politik/ausland/

tuerkei--so-uebel-ergeht-es-den-putschisten-6968212.html

23  https://www.stern.de/politik/ausland/tuerkei--so-uebel-ergeht-es-den-putschisten-6968212.html

dır. Hükümetin bu harekete neden karşı 
çıktığına değinilmemiştir. Ayrıca satır 
arasında da hükümetle eskiden bu ha-
reketin yakın olduğu birkaç yıl önce ya-
şanan bir krizden sonra Erdoğan’ın bu 
grubu düşman olarak benimsediği ifa-
delerine yer verilmiştir.

Türk Ordusu ve darbecilerle ilgili yapılan 
haberlerde ise öncelikle AK Parti iktida-
rının başından itibaren seküler orduyla 
arasının iyi olmadığı belirtilmiş ve darbe 
girişiminde bulunan grup için ise bir kafa 
karışıklığının hakim olduğu görülmek-
tedir. “So übel ergeht es den Putschisten 
in der Türkei”22 (Türkiye’deki darbecilerin 
hali bu denli kötü)23 başlığıyla yayınlanan 

haberin içeriğinde as-
kerlerin çoğunluğunun 
bu girişimden haberdar 
olmadığı, bilmeden tat-
bikat zannederek ka-
tıldıkları belirtilmiştir. 
Hükümet kaynakları-
nın öldürülen 104 asker 
için daha acımasız ifa-
deler kullandığına dik-
kat çekilmiştir. Haberin 
son cümlesinde ise: “Ke-
simhaneye götürülen 
ahır hayvanları gibi tu-

tuklanan askerlerin götürüldüğü şimdi-
den fotoğraflarda görülüyor” şeklindedir. 
Kesimhaneye götürülen ahır hayvanları 
benzetmesi ile hayvanların sonlarının 
ölüm olduğu, söz edilen askerlerin de son-
larının ölüm olduğu ve ayrıca askerlerin 
kesime götürülen hayvanlarla aynı mu-
ameleyi gördüğü ima edilmiştir. Haberde 
kullanılan fotoğraflarla da bu imaj daha 
güçlendirilmiştir. 

Türk Ordusu ve darbecilerle 
ilgili yapılan haberlerde 

ise öncelikle AK Parti 
iktidarının başından itibaren 

seküler orduyla arasının 
iyi olmadığı belirtilmiş ve 

darbe girişiminde bulunan 
grup için ise bir kafa 

karışıklığının hakim olduğu 
görülmektedir.
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Genel olarak bakıldığında derginin ilk 
darbe girişimi gecesi dışında olayları de-
ğerlendirmesi tamamen Recep Tayyip 
Erdoğan ve onun lider kimliğine karşıt 
bir söylemle devam etmiştir. Ordunun 
bir birlik olmadığı hatta darbe girişi-
minde şüpheli durumların bulunduğu-
na sıkça dikkat çekilmekte ve bu darbe 
girişimine katılanlar bazı haberlerde 
zavallı genç askerler olarak nitelendi-
rilmektedir. Buradan da açıkça görüle-
bileceği üzere Stern Dergisi olayları Er-
doğan karşıtlığı üzerinden sunmuş ve 
darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 
en çok Türk demokrasisine zarar verdi-
ğini sıkça ima edilmiştir. 

Süddeutsche Zeitung Gazetesindeki 
Haberlerin Söylem Analizine Göre 
Yorumlanması

Gazete ilk andan itibaren online platfor-
munda anbean darbe girişimiyle ilgili 
gelişmeleri bildirmiştir. İlk anda Türki-
ye’de uzun bir süredir orduya baskı ya-
pıldığı ve bu yüzden bir darbenin bek-
lenmediği ifade edilmiştir. Öte yandan 
ordunun laik sistemin bekçisi olarak 
görüldüğü ve Türkiye’nin bir süredir 
oldukça muhafazakarlaştığı, bundan 
dolayı ordunun böyle bir girişimde bu-
lunmuş olabileceği de haberlerde işlen-
miştir. AK Parti iktidarından bahsedilir-
ken daima “İslamcı” ve “muhafazakâr” 
nitelemeleri kullanılmıştır. İlk etaptaki 
haberlerde Fethullahçıların kalkışma-
dan sorumlu tutulduğundan bahsedil-
memiş ve darbe girişiminin daha çok 
laik kesim tarafından yapılmış olabile-
ceği tahmininde bulunulmuştur. Fakat 
sonrasında hükümet kaynaklarından 
yapılan açıklamaya yer verilerek bu bil-
gi karmaşası giderilmiştir. 

24  “Militärputsch in der Türkei”, 16 Temmuz 2016, https://www.sueddeutsche.de/politik/ankara-militaerputsch-in-der-tuer-

kei-1.3081639

İlk etaptaki haberlerde Erdoğan’ın hal-
kı sokaklara çağırdığı belirtilirken, daha 
sonraki haberlerde Erdoğan’ın sokaklara 
taraftarlarını çağırdığı belirtilerek söy-
lem değişikliğine gidildiği görülmektedir. 
Gazetenin darbe girişimine dair yaptığı 
haberlerde en fazla Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ı ve onun ülkeyi yönetme biçimini ele 
aldığı görülmektedir. 15 Temmuz gecesi 
Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili ilk etapta 
nerede olduğunun bilinmediğine dair ha-
berler paylaşılmış, hatta kaçmış olabile-
ceğine dair duyumlar alındığı iddia edil-
miştir. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
CNN-Türk kanalına bağlanmasıyla bu 
iddia bir daha gündeme getirilmemiştir. 
Darbe girişimi genel olarak Erdoğan’a kar-
şı bir girişim olarak değerlendirilmiştir. 

Haber metinlerinde Erdoğan’ın yıllardır 
ülkeyi son derece baskıcı bir anlayışla 
yönettiği, ordunun uzun zamandır Erdo-
ğan’dan rahatsızlık duyduğu yönünde yo-
rumlar yapılmıştır. Ayrıca haberlerde ilk 
andan itibaren, Erdoğan’ı destekleyenler 
için “Erdoğan taraftarları” ifadesi kulla-
nılmıştır. Hatta daha farklı ifadelerin de 
kullanıldığı görülmektedir. Darbe girişimi 
gecesi kaleme alınan bir yazı bu örnekler-
den biri olarak gösterilebilir: “Militärputs-
ch in der Türkei” (Türkiye’de Askeri darbe) 
başlığıyla uzunca bir yazı kaleme alın-
mıştır.24 Bu yazının ilk paragrafı şöyledir: 

“Recep Tayyip Erdoğan fan kulübüne 
dahil olmayan herkes – seçim sonuçları 
uyarınca ülkenin yarısı- yıllardır kendile-
rine bu iktidar hırslısı Cumhurbaşkanı’nı 
kimin durdurabileceğini soruyorlardı. Ül-
ke iyi durumdayken de seçimi kazanıyor, 
ülke kötü durumdayken de. Ülkenin kötü 
duruma gitmesine izin verdiğinde de se-
çimleri kazanıyor”.
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“Fan kulüp” kelimesiyle Erdoğan’ı des-
tekleyenler sadece bir seçmen değil, ay-
nı zamanda ona hayran olan fanatik bir 
kitle olarak tanımlanmıştır. Yazının de-
vamında “yıllardır bu iktidar, güç hırslısı 
-tam çeviride “iktidara aç”- liderden na-
sıl kurtulabileceklerini merak ettikleri” 
cümlesi kullanılmış, ayrıca bu soruyu 
soranların ülkenin yarısına tekabül etti-
ği özellikle belirtilmiştir. Burada ona oy 
vermeyenlerin tamamının ondan kur-
tulmaya çalıştığı iddia edilmiştir. “Ülke 
iyi durumdayken de seçimi kazanıyor, 
ülke kötü durumdayken de. Ülkenin 
kötü duruma gitmesine izin verdiğin-
de de seçimleri kazanıyor” cümlesi ile 
Türkiye’deki seçmenlerin mantığı hak-
kında örtülü bir yorum yapıldığı göz-
lemlenmektedir. Son cümlede ülkenin 
gidişatına Erdoğan’ın hâkim olduğu ve 
ancak o izin verirse kötü duruma gide-
bileceği yorumu da yapılmıştır. Sonraki 
paragraf ise tek bir cümleden oluşmuş-
tur: “Erdoğan regiert schon lange nicht 
mehr, er herrscht.” (Erdoğan uzun süre-
dir yönetmiyor, o ülkenin sahibi). Bura-
da “herrschen” kelimesi kullanılmıştır. 
Bu kelime monarşik bir yönetim tarzını 
ifade etmektedir. Kelimenin Erdoğan’ın 
ülkesini adeta bir kral gibi yönettiği dü-
şüncesi ile ilintili kullanıldığı görülmek-
tedir.

Haberlerde dünyadaki liderlerin de darbe 
girişimini yakından takip ettiği ve böyle 
bir girişimi desteklemediklerine yer ve-
rilmiştir. Fakat burada desteklenenin 
Erdoğan değil de demokratik yönetim 
biçimi olduğu özellikle vurgulanmıştır. 
Mesela: “Solidarität nicht mit Erdoğan, 
sondern mit der Demokratie”25 (Daya-
nışma Erdoğan’la değil, demokrasiyle) 

25  “Solidarität nicht mit Erdoğan, sondern mit der Demokratie”, 16 Temmuz 2016, https://www.sueddeutsche.de/politik/deut-

schland-und-die-tuerkei-solidaritaet-nicht-mit-erdogan-sondern-mit-der-demokratie-1.3081671

26  “Putschversuch: Was wir wissen und was nicht?”, https://www.sueddeutsche.de/news/politik/konflikte-putschversu-

ch-was-wir-wissen-und-was-nicht-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160716-99-703459

başlığında kastedilen dayanışma, dün-
ya devletlerinin Türkiye ile dayanışma 
içerisinde olmasıdır. Fakat hemen ardın-
dan bu dayanışmanın temel kaynağının 
demokrasi inancı olduğu vurgulanmış-
tır. Yazının içeriğinde Erdoğan’ın yıllar-
dır anti demokrat tutumlar içerisinde 
olduğu da belirtilmiştir. Fakat dünya-
nın da Türkiye’deki insanların da darbe 
girişimine karşı birlik içinde oldukları, 
bunun da tek nedeninin demokrasi ol-
duğu iddia edilmiştir. Burada demokra-
si vurgusu önemli bir ima içermektedir. 
Bundan önce demokratik olmadığı iddia 
edilen yönetimin yalnızca demokratik 
gerekçelerle desteklendiğinin ifade edil-
mesinin temel nedeni de budur. Ayrıca 
haber akışı içerisindeki pek çok haberde 
Türkiye Cumhuriyeti’nde bundan sonra 
demokrasinin tehlikeye girdiği, bu dar-
be girişiminin Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın elini daha da güçlendirdiğini be-
lirten haber içeriklerine yer verilmiştir. 

Erdoğan’ın CNN-Türk üzerinden halkı 
sokaklara çağıran konuşması aktarıl-
mış, fakat burada yaratılmak istenen 
algı doğrultusunda bir takım oynama-
lar yapılmıştır. “Putschversuch: Was wir 
wissen und was nicht?”26 (Darbe girişi-
mi: Neyi biliyoruz ve neyi bilmiyoruz?) 
başlığı altında o ana kadar bilinenler ve 
bilinmeyenler sıralanmıştır. Bilinenler 
arasında Erdoğan’ın CNN-Türk kanalı 
üzerinden canlı yayına bağlanıp söyle-
dikleri aktarılmıştır. Fakat Erdoğan’ın 
canlı yayındaki çağrısının taraftarları 
tarafından emir olarak kabul edildiği de 
ifade edilmiştir: 

“Erdoğan tepki gösterdi: Halkı CNN-Türk 
kanalında telefon bağlantısı aracılığıyla 
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meydanlara ve havaalanlarına toplan-
maya çağırdı. “Darbeciler tankları ve 
tüfekleriyle istediklerini yapsınlar” dedi. 
Pek çok taraftar bu emre uydu”.

Burada Tayyip Erdoğan’ın emirleriyle ha-
reket eden bir grup olduğu vurgulanmak 
istenmektedir. Erdoğan telefon bağlantı-
sında “tankları ve tüfekleriyle istedikle-
rini yapsınlar, halkın gücünün üzerinde 
bir güç tanımıyorum” demesine rağmen 
“halkın gücünün üzerine bir güç tanımı-
yorum” kısmına yer verilmemiştir. Bura-
da da Erdoğan’ın sokaklara çağırdığı iddia 
edilen “taraflar”larını kışkırttığı ima edil-
miştir. Ayrıca yazının devamında bundan 
sonra Türkiye için du-
rumun çok daha ağır ol-
duğu ve insan hakları-
nın bundan sonrasında 
var olandan daha kötü 
bir duruma gelebileceği 
belirtilmektedir. Görül-
düğü üzere bu ifadeler-
le zaten kötü durumda 
olan bir Türkiye imajı 
çizilmektedir. Kötü du-
rumda olan Türkiye’nin 
darbe girişiminin ar-
dından daha da güçlenen bir Erdoğan ile 
daha da kötü duruma gelebileceği iddia 
edilmiştir. Ayrıca Erdoğan’ın halkın gücü 
üzerinde güç tanımıyorum ifadesine yer 
verilmemesi de çok anlamlıdır. Bu söylem 
demokratik bir söylemdir ve halkın kendi 
kararına vurgu yapmaktadır. Bu ifadeye 
değinilmemesi dolayısıyla ve “istedikleri-
ni yapsınlar” sözüne atıfla çatışma yanlısı 
bir Erdoğan imajı çizilmektedir.

Gazete yayınladığı diğer haberlerde de 
darbe girişiminin en çok Erdoğan’ı güç-
lendireceği iddiasına yer verilmiştir. Fa-
kat darbenin çok yanlış bir yöntem oldu-

27  “Warum ein ziviler Putsch folgen könnte”, 17 Temmuz 2016, https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-warum-ein-zivi-

ler-putsch-folgen-koennte-1.3082344

ğu, Erdoğan’dan memnun olmayanların 
demokratik yöntemler seçmeleri gerek-
tiği düşüncesinin pek çok haber aracılı-
ğıyla aktarıldığı da görülmektedir. Erdo-
ğan’ın güçlenmesinin Türkiye açısından 
çok tehlikeli olduğu da belirtilmiştir: “Der 
gescheiterte Militärcoup in der Türkei 
stärkt Erdoğans Macht - und schwächt 
das Land”27 (Türkiye’de engellenen askeri 
cunta Erdoğan’ın gücünü arttırdı- ve ül-
keyi zayıflattı”). Burada Erdoğan’ın artan 
gücünün Türkiye için ne kadar büyük bir 
tehlike olduğu açıkça iddia edilmektedir. 
Ayrıca yine bir başka haberde Erdoğan’ın 
bu darbe girişimini “Allah’ın bir lütfu” ola-
rak gördüğü, fakat bu kadar ölü sayısının 

olduğu bir olay için böy-
le ifade kullanabiliyor 
olmasının garip olduğu 
belirtilmiştir. Bu haberle 
de adeta Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın yaşanan-
lar karşısında sevindiği 
izlenimi uyandırılmak 
istenmektedir. Cumhur-
başkanı için asıl olan 
tek şey kendini gücünü 
arttırmak ve halkı daha 
baskı altında tutabil-

mek gibi bir imaj yaratılmaya çalışılmış-
tır. 

Süddeutsche Zeitung gazetesinin Türki-
ye’deki darbe girişimiyle ilgili haberleri-
nin bir kısmını da turizm haberleri oluş-
turmaktadır. Bu haberlerin tamamında 
Türkiye’ye tatile gitmeyi düşünen in-
sanlar uyarılmaktadır. Türkiye’nin şu 
an için çok tehlikeli bir durumda olduğu, 
her an yeni bir kalkışmanın olabileceğine 
pek çok haberde yer verilmektedir. Hatta 
Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ül-
kelerin de vatandaşlarını Türkiye’ye git-
memeleri konusunda uyardığı da ifade 

“Erdoğan tepki gösterdi: 
Halkı CNN-Türk kanalında 

telefon bağlantısı 
aracılığıyla meydanlara ve 

havaalanlarına toplanmaya 
çağırdı. “Darbeciler tankları 
ve tüfekleriyle istediklerini 

yapsınlar” dedi. Pek çok 
taraftar bu emre uydu”.
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edilmektedir. Almanya’dan her yıl Tür-
kiye’ye sayısız turist ve göçmenin tatile 
geldiği düşünülürse bu uyarının aynı za-
manda Türk ekonomisi ile de bir bağlan-
tısı olduğu düşünülebilmektedir. Gazete 
Gülen (FETÖ) hareketine dair de haberler 
yapmıştır. Bu haberlerin çoğunluğunda 
daha tarafsız bir dil kullanılarak Fethul-
lah Gülen ve Gülen hareketi (FETÖ) ele 
alınmaktadır. Gülen hareketinin (FETÖ) 
cami yerine okul yaptıran yönüne dikkat 
çekilmekle beraber hareketin eskiden beri 
devleti ele geçirme hedeflerinin bulundu-
ğu da belirtilmiştir.

ARD Televizyon Kanalında Darbe 
Girişiminin Haberleştirilmesi ve Söylem 
Analizi

ARD kanalındaki haber bültenlerinde 
Türkiye’nin durumu daima ilk haber 
olarak gösterilmiş ve haber bülteninin 
büyük bir bölümünde Türkiye’deki geliş-
meler yer almıştır. Darbe girişimi gece-
si kanal, Türkiye’ye canlı bağlanmış ve 
uzun süre yaşanan gelişmeleri aktarmış-
tır. Ana haber bülteninde ilk olarak darbe 
girişiminin ordudaki bir grup tarafından 
yapıldığı, bu grubun muhtemelen Kema-
listlerden oluştuğu belirtilmiştir. Burada 
Türkiye’nin uzun süredir laiklik ilkesin-
den uzaklaştığı ve ordu içerisinde Kema-
listlerin bu durumdan rahatsız olduğu 
vurgulanmıştır. Burada darbecilerin dar-
be yapmak için geçerli bir gerekçeleri ol-
duğu ima edilmiştir.28

Bir sonraki haber bülten, darbe kalkış-
masının üzerinden birkaç saat geçtik-
ten sonra yayınlanmıştır. Haberde genel 
olarak darbenin gerçekleştiği izlenimi 
verilmiştir. Bazı bakanların gözaltın-
da olduğu iddiası aktarılmıştır. TRT’de 
okutulan bildiri kısaca gösterilmiş ve 
bildirideki “bundan sonra ülkede barış 

28  “Tagesthemen”, 15 Temmuz 2016, https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tt-4593.html

olacak” ifadesi özellikle vurgulanmıştır. 
Erdoğan’ın insanları sokaklara çağırdığı 
da aktarılmıştır. Burada Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın kaçmış olabileceği iddi-
alarının bulunduğundan bahsedilmiş 
ve hatta Almanya’ya sığınma talebinde 
bulunduğu da iddialar arasında dile ge-
tirilmiştir. Erdoğan’ın güvende olduğu 
özellikle belirtilmiştir. Böylece kaçmayı 
düşünen ve ülke büyük bir karışıklık 
içerisindeyken kendi güvende olan bir 
Recep Tayyip Erdoğan algısı oluşturul-
duğu görülmektedir. Haber moderatörü 
Türkiye muhabirine son olarak halkın 
tepkisini sorduğunda muhabir, halkın 
içerisinde bir birlik olmadığını, kimisi-
nin darbeyi sevinçle karşıladığını, ki-
misinin korku ve kaygı içinde olduğu-
nu, bankamatiklerde ciddi kuyruklar 
oluştuğunu, kiminin ise sokaklara çıkıp 
orduya karşı direndiğini ve hatta tank-
ların üzerine atladığını söylemiştir. Bu 
haberlerde henüz sokağa çıkanlar için 
taraftar kelimesi kullanılmamış, sadece 
halkın bölünmüş olduğu belirtilmiştir. 
Haberin içeriğinde darbe yapılmasının 
niçin mantıklı olabileceği aktarıldıktan 
sonra bu duruma sevinen insanların da 
bulunduğunun ifade edilmesi oldukça 
dikkat çekicidir. AK Parti iktidarının in-
sanları ne denli baskı altında tuttuğuna 
dair izlenim oluşturulmaya çalışılmış-
tır. 

Bir sonraki günkü haber bültenlerinde 
ise artık söylem değişmeye başlamış, 
darbe girişimine karşı çıkan halk yerine 
taraftar kelimesi tercih edilmiştir. Ayrı-
ca darbe girişiminin şüpheli taraflarının 
bulunduğuna özellikle değinilmiştir. 
Fakat İstanbul muhabiri bu girişimin 
kesinlikle bir darbe girişimi olduğunu 
özellikle belirtmiştir. Ayrıca bu bültende 
propaganda yöntemlerinden sokaktaki 
adam yöntemine de başvurulmuş ve İs-
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tanbul’dan sokak röportajlarına yer ve-
rilmiştir. Cihangir’de bir kadınla yapılan 
röportajda kadın hükümetten çok kork-
tuklarını dile getirmiştir. Kadın, Erdo-
ğan’ın insanları sokaklara çağırmasını 
inanılmaz bulduğunu ve televizyonda 
izlediği görüntülerden çok üzgün oldu-
ğunu belirtmiştir. Haberde ayrıca şu ifa-
de zikredilmiştir: “Unmacht auf der ei-
nen, siegesfreude auf der anderen seite”  
(Bir tarafta elinden bir şey gelmeme güç-
süz kalma hali, diğer tarafta zafer sevin-
ci). Bu röportaj aracılığıyla Türkiye’den 
herkesin bu girişimden mutlu olmadığı 
mesajı verilmiştir. Ayrıca Cihangir’deki 
insanların konuşmaktan çekindiğinin 
söylenmesi ise izleyici tarafından ülke-
deki düşünce özgürlüğü bağlamında de-
ğerlendirilmesi beklenen bir söylemdir. 
Haberde bunu kimsenin kameraların 
önünde ifade etmeye cesaret edemediği 
yorumu da özellikle eklenmiştir. Bu da 
ülkenin ne kadar baskıcı bir yöne evril-
diğini göstermeyi hedeflemektedir. 

Yine aynı haber bülteninde Recep Tay-
yip Erdoğan’ın “şeytanlaştırdığı” sosyal 
medya aracılığıyla insanlara ulaşabil-
diği özellikle vurgulanmıştır. Burada 
Erdoğan’ın kendi içerisindeki tezatları 
gösterme amacı güdüldüğü görülebil-
mektedir. Ayrıca Gülen Hareketinin (FE-
TÖ) ne olduğu, AK Parti iktidarıyla ne 
zaman kırılma noktası yaşadığı ve bu 
harekete dair pek çok ayrıntıya da deği-
nilmiştir. Burada öncesinde bu grubun 
AK Parti iktidarıyla çok yakın oldukları 
özellikle vurgulanmıştır. Programın so-
nunda ise Türkiye’nin NATO ülkesi oldu-
ğu vurgusu dikkat çekmektedir. Türki-
ye’nin NATO’ya üye olduğunun özellikle 
belirtilmesi, propaganda tekniklerinden 
otoriteye referansa örnektir. “Türkiye, 
NATO üyesi bir ülke olarak büyük de-
mokratik hatalar yapamaz” denilmek 
istenmiştir. Haberin genel olarak içeriği-
ne bakıldığında Türkiye’nin anti demok-

ratik bir durumla karşılaşmış olmasına 
rağmen alt metin olarak Türkiye hükü-
metinin yargılandığı da gözlemlenmek-
tedir. Ayrıca gelecekte Türkiye hüküme-
tinin kabul edilemez şeyler yapabileceği 
ihtimalinden söz edilerek geleceğe dair 
kaygı oluşturulmak istenildiği de dü-
şünülebilir. Burada propaganda teknik-
lerinden korkutma tekniği dikkat çek-
mektedir.

İlerleyen süreçteki bir başka haber bül-
teninde ise Erdoğan taraftarlarının du-
rumu tersine çevirdiği belirtilmiş, hatta 
“karşı darbe gerçekleştirdiler” ifadesi 
kullanılmıştır. Sonrasında da satır ara-
sında taraftarların askerleri linç ettiği 
yazılmıştır. Fotoğraf olarak fonda yere 
yatan askerler ve onlara sopayla vuran 
bir adam fotoğrafının seçildiği gözlem-
lenmektedir.  Yayınlanan fotoğrafların 
tamamında darbe gecesi sokakta olan 
insanların bir asker karşısında durması 
veya agresif görüntüleri seçilmiştir. Bu 
haberde en dikkat çeken ifade Erdoğan 
taraftarlarının karşı darbe gerçekleştir-
diği ifadesidir. Kanalın tabiriyle Erdoğan 
taraftarları, aslında halk, demokrasiye 
sahip çıkmış ve büyük bir mücadele ser-
gilemiştir. Burada “karşı darbe gerçek-
leştirdiler” yorumunun darbe girişimini 
yapanlarla, onlara karşı koyan halkı ay-
nı düzleme yerleştirmek isteyen bir ifa-
de olduğu görülmektedir. Bunu destek-
leyici şekilde fonda gösterilen seçilmiş 
fotoğraflar da dikkat çekicidir.

Haber süresince darbeci askerlerin tank-
ları insanların üzerine sürdüğü, masum 
insanlara ateş ettiği görüntülere yer 
verilmemiştir. Burada bir gri propagan-
da yapıldığı görülmektedir. Durum be-
lirsizleştirerek gösterilmek istenmiştir. 
Haberde aynı zamanda kara propagan-
da özellikleri de görülmektedir. Çünkü 
gerçeklerin bir kısmı gizlenip gösteril-
meyerek çarpıtılmıştır. Ayrıca yine ay-
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nı haber bülteninde ülkedeki Kürtlerin 
durumunun çok kötü olduğu, bundan 
sonra onların çok daha yoğun bir baskı-
ya uğrayabileceği belirtilmektedir. Daha 
sonrasında ana haber spikeri yorum-
cu Christian Nitsche’ye bağlanılmıştır. 
Nitsche Türkiye’de Erdoğan’ın şu anda 
durumu kendi lehine çevirmeye çalış-
tığını, pek çok hâkimin yargılanmadan 
görevden alındığını söylemiştir. Burada 
yorumcu “demokrasiye karşı nasıl bir 
tokat” demiş ve şöyle eklemiştir: “Erdo-
ğan demokrasiyi yıkıyor”. Ayrıca Erdo-
ğan’ın idam cezasını da sempatik hale 
getirmeye çalıştığı ve Kürtleri de terö-
ristlerin arasına dahil edebileceği yoru-
munu yapmıştır.  Nitsche, Türkiye’nin 
gitgide daha da polis devleti özellikleri-
ne büründüğünü söylemiştir. Yorumcu 
“tek yöneticili demokratik olmayan bir 
devlet özelliği gösteriyor ve otorite gide-
rek artacağa benziyor” şeklinde yorum-
da bulunmuştur. Nitsche’nin yorumları-
na bakıldığında Türkiye’nin demokratik 
açıdan kötü bir durumda olduğu imajını 
örneklerle güçlendirmeye çalıştığı gö-
rülmektedir. Yukarıda verilen yorumları 
bunun göstergelerinden biridir. Ayrıca 
“asker devleti olmadı, ama polis devleti 
oluyor” denilerek darbe girişiminin et-
kisiz hale getirilmiş olmasının aslında 
tehlikenin bitmediği anlamına geldiği 
düşündürülmek istenilmiştir.29 

Daha sonraki haber bültenlerinde de 
mutlaka Türkiye ve darbe girişimiyle 
başlandığı görülmüştür. Bu bültenlerde 
en çok değinilen konu Recep Tayyip Er-
doğan’ın daha da güçlenmiş olması ve 
bu gücünü “tehlikeli” bir şekilde kullana-
bileceğidir. Erdoğan’ın devletin her kade-
mesinde bir temizliğe gittiği ve intikam 
duygusuyla hareket ettiği en çok vur-
gulanan hususların başında gelmekte-

29  “Tagesthemen”, 16 Temmuz 2016, https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tt-4595.html

30  “Tagesthemen 20 Uhr”, 17 Temmuz 2016, https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-15055.html

dir. Ayrıca haberlerde 15 Temmuz gece-
si şehit edilen demokrasi şehitlerinden 
”Erdoğan taraftarları” diye söz edildiği 
görülmektedir. Bu ifade darbe girişimine 
karşı çıkanların yalnızca Erdoğan ta-
raftarları olduğu imajını güçlendirmeyi 
amaçlamaktadır. Zaten haber bültenle-
rinde her seferinde ülkedeki pek çok va-
tandaşın gelişmeleri endişe içerisinde 
izlediği vurgusu yapılmaktadır. Bu vur-
gu git gide “diktatörleşen Erdoğan” imajı-
nı güçlendirmek için yapılmıştır. 

Haberlerde dikkat çeken bir başka hu-
sus ise Alman devletinin eleştirilme-
sidir. 17.07.2016 tarihli yayında Adalet 
Bakanı’nın önce sözlerine yer verilmiş 
ardından da Almanya’nın Türkiye’yi de-
mokrasi konusunda yeterince sert dille 
uyaramadığı söylenmiştir. Almanya’nın 
gerekli uyarıyı yapamamasının nedeni 
ise mülteci krizi nedeniyle Türkiye’ye 
muhtaç olmasına bağlanmıştır.

Ayrıca Türkiye’deki siyasetçilerin idam 
cezasını geri getirmeyi düşünüp dile ge-
tirdikleri en çok altı çizilen hususların 
başında gelmektedir. Türkiye’nin idam 
cezasını geri getirmesi durumunda Av-
rupa Birliği’ne giremeyeceği de özellikle 
belirtilmiştir. Burada Türkiye’nin bu tu-
tumlarıyla Avrupa’dan da git gide uzak-
laştığı ima edilmiştir 18 Temmuz tarihli 
haber bülteninde ise “Türkiye’deki darbe 
girişimiyle endişelenen Avrupa, artık 
darbe girişiminin etkisiz haline getiril-
mesinden sonraki gelişmelerden dolayı 
Türkiye için yeniden endişelenmeye baş-
lamıştır” şeklinde bir ifade zikredilmiş-
tir.30 Git gide daha yalnızlaşan ve endişe 
duyulan Türkiye imajı bu cümle ile daha 
güçlendirmeye çalışılmıştır. Yaşanılan-
lardan en az darbe girişimi kadar endişe 
duydukları şeklinde haber yapmışlardır. 
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Sonuç

Bu makalede 15 Temmuz Darbe Giri-
şimi’nin Alman basınında nasıl yankı 
bulduğu ve bu basın yayın organlarının 
ilk etapta bu girişimi nasıl yansıttığı in-
celenmiştir. İlk incelenen basın yayın 
organı Stern Dergisi’nin internet sayfa-
sıdır. Dergide ilk etapta tarafsız bir dil 
kullanılmış, darbe girişimi sırasında ya-
şananlar olduğu gibi verilmiştir. Fakat 
zaman geçtikçe haberlere yorumlar ka-
tılmış ve şüpheli durumları üzerinde da-
ha çok durulmuştur. Özellikle üç günün 
sonunda askerlerin çok kötü durumda 
olduğunu anlatan birtakım haberlere 
yer verilmiştir. Bu haberlerin içeriğinde 
darbe girişiminde yer alan askerlerin 
emir komuta zincirinde hareket eden 
görevliler olduğu, hatta pek çoğunun o 
gece sokaklara çıkan halktan korktuğu 
ayrıntılarına yer verilmesi de dikkat çe-
kicidir. Ayrıca darbe girişimini engelle-
yen vatandaşların AK Parti yanlısı, hat-
ta Tayyip Erdoğan’a bağlı, taraftar bir 
grup olduğu sıkça dile getirilmiştir. 

Derginin darbe girişimini ağırlıklı olarak 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve onun ülkeyi yönetme biçimi nezdin-
de ele aldığı görülmektedir. Haberlerin 
çoğunluğunda Erdoğan’ın uzun süredir 
baskıcı bir yönetim sergilediği ve bu gi-
rişimle baskıları daha da arttıracağı iz-
lenimi verilmiştir. Hatta dönem dönem 
Erdoğan’ın darbe girişimini kendisinin 
düzenlemiş olabileceği imasını içeren 
haberler de yapılmıştır. Darbe girişimi-
nin sorumlusu olan Fethullah Gülen ve 
Gülen hareketine (FETÖ) dair haberlerde 
ise verilen bilgilerin genel olarak olumlu 
nitelikler taşıdığı gözlemlenmiştir. Der-
gi, onu daha seküler bir dini öncü olarak 
tanımlamıştır. Ayrıca Gülen’in kullanı-
lan görselleriyle de bu imaj desteklen-
miştir. Özelikle takkeli fotoğrafları kul-
lanılmamıştır. Örgüt liderinin şahsında 

belirsizlik yaratılarak gri propaganda 
yapılmıştır. Stern Dergisi propaganda 
tekniklerinden en çok damgalamayı ve 
korkuya başvurmayı kullanmıştır.  

İkinci incelenen medya organı Süddeut-
sche Zeitung’dur. Gazete yaşananları 
dakika dakika aktarmıştır. İlk haber-
lerde sadece yaşanan olaylara yer ver-
miş, hatta gazete darbe girişiminin laik 
kesim tarafından yapılmış olabileceği 
üzerinde durmuştur. Buna gerekçe ola-
rak da Türkiye’nin son dönem laiklikten 
uzaklaşmış olmasını referans göster-
miştir. Süddeutsche Zeitung Gazetesi de 
darbe girişiminin halk tarafından en-
gellenmesiyle birlikte daha yoruma da-
yalı haberlere yer vermiştir.  Haberlerin 
büyük bir bölümünde oluşturulmak is-
tenen temel algı Erdoğan’ın otoriter bir 
lider olduğu, ülkeyi otokrasiye sürükle-
mek istediği yönündedir. Her şeyin asıl 
bundan sonra başladığı, Erdoğan’ın de-
vam eden süreçte daha kötü olabileceği 
izlenimi uyandırabilecek haberlere yer 
verilmiştir. Erdoğan ile ilgili haberlerde 
özellikle korkuya başvurma tekniğinin 
kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca dün-
yanın bu şekilde düşündüğü sıkça ifade 
edilerek otoriteye referans tekniği kulla-
nılmıştır. Darbe girişimi gecesinden bir-
kaç gün sonra olayın ciddi ve büyük bir 
mesele olmadığı algısı oluşturulmaya 
çalışılmıştır. 

Haberlerde Türkiye’nin demokratik 
açıdan kötü bir durumda olduğu sıkça 
vurgulanmıştır. Bu haberlerin bir kısmı 
gri propaganda niteliği taşımaktadır, 
haberlerde belirsiz bir dil kullanılarak 
ülkede karmaşanın hâkim olduğu izle-
nimi yaratılmaya çalışılmıştır. Türkiye 
açısından terör örgütü olarak tanımla-
nan söz konusu yapılanma, gazetede 
Gülen hareketi olarak anılmıştır. Gazete 
bu konuda daha tarafsız bir dil seçmeyi 
tercih etmiş, Fetullah Gülen’in darbe gi-
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rişiminin arkasındaki isim olup olama-
yacağına dair herhangi bir söyleme yer 
vermemiştir. 

Son olarak ARD TV kanalı incelenmiş-
tir. ARD kanalında da Süddeutsche Zei-
tung’da olduğu gibi darbe girişiminin ilk 
etapta ordunun içerisindeki laik kesim 
tarafından yapıldığı düşünülmüştür. 
Canlı yayınla İstanbul muhabirine bağ-
lanılmış, muhabir de Türkiye’nin uzun 
süredir siyasal İslam’ın etkisine girdi-
ğini, bunun da orduyu rahatsız ettiğini 
dile getirmiştir. Daha sonrasında darbe 
girişiminde bulunanın kim olduğunun 
anlaşıldığı ve bununla ilgili iddialar da 
haber yapılmıştır. ARD kanalı burada 
diğerlerinden fark-
lı olarak söz konusu 
örgütün bu girişimin 
arkasında olabileceği 
ihtimali üzerinde dur-
muş ve bu algıyı güç-
lendirebilecek röpor-
tajlar yapmıştır. Onun 
dışında ARD kanalında 
yayınlanan haber bül-
tenlerinde de en çok 
Recep Tayyip Erdoğan 
ve onun yöneticiliği 
üzerinde durulmuştur. Ayrıca Türki-
ye’de demokrasinin giderek yok olduğu 
algısı da güçlendirilmeye çalışılmıştır.

Bu üç medya organının ortak olarak 
üzerinde en çok durduğu ve kamuoyu 
oluşturmaya çalıştığı konu Recep Tay-
yip Erdoğan’dır. Avrupa’nın, uzun süre-
dir Erdoğan’dan ve onun liderlik biçimin-
den rahatsız olduğu gözlemlenmektedir. 
Engellenen darbe girişiminin Recep 
Tayyip Erdoğan’ı daha da güçlendirece-
ği vurgulanmıştır. Darbe girişiminden 
sonra daha güçlü bir Erdoğan profilinin 
ortaya çıkmasının söz konusu medya 
kuruluşlarını en çok rahatsız eden ko-
nuların başında geldiği gözlemlenmek-

tedir. Yapılan tematik incelemelerde en 
fazla bu konuya değinilmiştir. Yayın or-
ganlarının tamamında bir diğer dikkat 
çeken ayrıntı da 15 Temmuz gecesi so-
kağa çıkan halk için “Erdoğan taraftarı” 
ibaresinin kullanılmış olmasıdır. O gece, 
her görüşten pek çok kişi demokrasiyi 
savunmak için sokaklara çıkmıştır, fa-
kat Alman basını sokağa çıkan insanları 
yalnızca taraftar olarak nitelemektedir. 

Ayrıca Avrupa Birliği ve Türkiye’nin  
Avrupa Birliğindeki durumuna da haber-
lerde sıkça değinilmiştir. Buna dair ha-
berler uzun uzun kaleme alınmamışsa 
da pek çok haberin içinde bir sorun ola-
rak ifade edilmiştir. Avrupa’nın mülteci 

krizi konusunda Erdo-
ğan’a muhtaç olması 
ve bu durumun sıkıntı-
ları ifade edilmiştir. Bu 
noktada basının Avru-
pa’daki liderleri, özel-
likle de Almanya Baş-
bakanı Angela Merkel’i 
sıkça eleştirdiği görül-
mektedir. 

Araştırmada üç yayın 
organında ortak olan 

bir diğer konu da Türkiye’nin demokra-
siden uzaklaştığı iddiasıdır. Türkiye’de 
uzun süredir hukuka ve insan hakları-
na aykırı tutumlar sergilendiği ve bun-
dan sonra bunların daha da artacağı en-
dişesi dile getirilmiştir. Yayın organları 
bu iddialarını daha da güçlendirmek için 
çeşitli örnekler vermişlerdir. Burada en 
dikkat çekici örnekler de Türkiye’deki 
Kürtler ve PKK üzerinden verilen örnek-
lerdir. Yayın organları Türkiye’nin uzun 
süredir Kürtlere baskı yapığı iddialarını 
taşımaktadır. İncelenen üç yayın orga-
nının da haberlerde insan hakları, hu-
kuk, adalet ve düşünce özgürlüğü gibi 
kavramlar etrafında yoğunlaştıkları 
gözlemlenmektedir.

Bu üç medya organının 
ortak olarak üzerinde en 

çok durduğu ve kamuoyu 
oluşturmaya çalıştığı konu 

Recep Tayyip Erdoğan’dır. 
Avrupa’nın, uzun süredir 

Erdoğan’dan ve onun liderlik 
biçiminden rahatsız olduğu 

gözlemlenmektedir. 
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Sahraaltı Afrika ülkelerinin 1950 ve 1960’larda sömürgecilerden 

kopuşunun bir dönüm noktası olduğu genel bir kanıdır. Afrikalı 

toplumların bu süreçte egemen birer devlet kurduğu, fakat 

siyasetteki tecrübesizliklerin ve başarısızlıkların bu ülkeleri 

yeniden sömürgecilerin ağına düşürdüğü söz konusu kanıya 

eklemlenmektedir. Oysa de-kolonizasyon, bizzat sömürgeciler 

denetiminde gerçekleşen iyi planlanmış bir uygulamadır. Yeni 

sömürgecinin bugünkü güçlü iktidarını inşa eden bağımlılıklar 

o dönemlerde atılmış tohumların meyvesidir. Yeni sömürgeci 

devletlerin en sık başvurduğu dış müdahale araçları arasında 

askeri darbe de mevcuttur. Bu çalışmada, askeri darbe gibi bir 

olgunun temel bileşenleri arasına yerleşen dış nüfuzu ölçmek 

için şu dört parametre önerilmektedir: askeri sosyalizasyon 

ve siyasi ittifak, ekonomik ilişkiler&işbirliği, askeri materyal ve 

kişisel-kurumsal ağlar. 
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S
iyaset biliminde askeri darbe-
ler ele alınırken dış etkenler 
çoğunlukla görmezden geli-
nir. Oysa Batı-dışı dünyanın 
büyük kısmı sömürge altında 

kalmış ülkelerinde siyasi-bürokratik 
sistem ve kurumların inşası bile dış et-
kilerden bağımsız gerçekleşmemiştir. 
20. yüzyılda kurulan yeni devletlerin 
oluşumunda modernite olgusunun biza-
tihi kendisi dış aktörün müdahalesini ve 
ilişkilerin iç içeliğini mümkün kılmıştır. 
Çünkü böyle devletler sistemlerini Batılı 
normlara uygun biçimde şekillendiril-
meye koşullanmış yapılardır ve “gücün, 
tekniğin, ekonomik zenginliğin ve kül-
türün kaynağı” olan güçlü Batılı dev-
letlerle bağımlılık ilişkisi kurarlar. Yani 
bu doğrultudaki devletler, Bertrand Ba-
die’nin tabiriyle “ithal devlet”lerdir. İthal 
devletin dış aktöre/ha-
miye bağımlılığı, için-
de bulunduğu koşullar 
ve gereksinimlerinden 
ötürü sürekli bir hal al-
mıştır. Söz konusu ba-
ğımlılık, eski sömürge 
ülkelerde sistematik 
biçimde kurulmuş ve işlev kazanmıştır. 
Badie’ye göre, ithal devletler dış politika-
larında, bürokratik-kurumsal gelişimle-
rinde ve ekonomik düzenlemelerde dış 
etkilere son derece açıktırlar.1 

20. yüzyılın ortalarından bugüne kadar 
Afrika kıtasında 212 askeri darbe girişi-
mi yaşanmıştır.2 Dünyanın en sık darbe 
yaşanan kıtasında sivil-asker ilişkileri-
nin bu denli sorunlu olmasında siyasi 
sistemin kurumsallaşmaması, ulusal 
inşa sürecinin başarıya ulaşmaması ve 
siyasi-sosyal grup çıkarlarının kamu-

1 Bertrand Badie,L’Etat importé: L’occidentalisation de l’ordre politique, Paris, Librairie Arthéme Fayard, 1992, s. 68. 

2 Le Parisien, Afrique: plus de 200 coups d’Etat depuis les années 1950, 18.9.2015, (Çevrimiçi), 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/interactif-afrique-plus-de-200-coups-d-etat-depuis-les-anne-

es-1950-18-09-2015-5104321.php, 13.11.2021.

nun çıkarlarının önüne geçmesi büyük 
rol oynar. Bununla birlikte Afrika’da 
devletin oluşumundan itibaren etkisi-
ni güçlü şekilde hissettiren bir kısmı 
eski sömürgeci olan yeni dış “partner”-
ler, Afrikalı toplumların sosyo-politik 
ve sosyo-ekonomik şartlarından güçlü 
bağımlılıklar kuracak şekilde istifade 
etmişlerdir. Pek çok iç siyasi olayda bir 
faktör olarak beliren bu dış aktörler si-
yasi şiddet olaylarında da kendi çıkarla-
rı doğrultusunda teşvik edici, yön verici 
veya engelleyici roller üstlenirler. Kimi 
zaman bu dış müdahalelerde farklı ye-
ni sömürgeci aktörler rekabete giriş-
mekte ve söz konusu krizler bir vekalet 
mücadelesi formu kazanmaktadır. Yeni 
sömürgeciliğin yapısal bir bağımlılıklar 
ağı arz etmesi, söz konusu dış müdaha-
lelerin sanıldığından çok fazla olguya 

dayalı olarak gerçek-
leştiğini kanıtlamak-
tadır. Dolayısıyla yeni 
sömürgeci sistemlerin 
karakteristik özellik-
lerini, daha doğrusu 
Afrikalı devletin var 
oluşundan itibaren 

örülen tahakküm ağının parametreleri-
ni ele almak bu sistemleri anlamak için 
önemlidir. Fakat öncesinde siyasi çatış-
maların iç bağlamını, Afrika siyasetinde 
ülkeleri dış nüfuza açan iç dinamiklerin 
tahlili yerinde olacaktır. 

Afrika Siyasetinde Ulusal Inşa 
Sürecinin Prangası: Pretoryan 
Mücadele 

Max Weber’in devlet tanımında geçen 
“belirli bir coğrafya üzerinde şiddeti kul-
lanma tekelini meşru biçimde elinde 

20. yüzyılın ortalarından 
bugüne kadar Afrika 

kıtasında 212 askeri darbe 
girişimi yaşanmıştır. 
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bulundurma” ifadesi3 devlet iktidarının 
güvenlik, daha net ifadesiyle şiddet yo-
luyla temin edildiğini vurgular. Fakat 
devlet adına bu şiddet tekeli, mutlak 
uzmanlık gerektirdiği için askeri bü-
rokrasi dairesindeki askeri uzmanların 
sorumluluğu altında kalmaktadır. Ger-
çek bir sivil-asker ilişkileri düzeninde 
askeri uzmanların kamu çıkarları adına 
sivil siyasi otoriteye bağlılığı beklenir. 
Fakat Romalı şair Juvenal’in “Peki mu-
hafızların muhafızlığını kim yapacak?” 
(Quis custodiet ipsos custodes?) dizesiy-
le çok eski zamanlarda betimlediği gibi 
toplumu koruması gerekenlerin sila-
hını topluma doğrultabildiği durumlar 
ortaya çıkmaktadır.4 Toplumun bir ke-
siminin çıkarı, genelinin çıkarlarından 
üstün görüldüğünde genellikle askeri 
darbelerin ve iç savaşların yaşanması 
beklenir. Samuel P. Huntington bu du-
rumu “pretoryan mücadele” ile açıkla-
maktadır. Pretoryan mücadele toplum 
içi siyasal mücadeleyi anlamaya dönük 
bir şablon arz eder, bu şablonda darbe sa-
dece bir sonuçtur. Askeri darbe, basitçe 
söylersek askerlerin ellerindeki şiddet 
araçlarını kullanarak ve çatışma orta-
mını göstererek iktidara ve kamu kay-
naklarına el koymasıdır. Huntington, 
askeri darbenin askeri değil, siyasî bir 
olay olduğunu öne sürmektedir. Darbeyi 
siyasi kılan şey yalnızca sivil hüküme-
tin hedef alınması ve askerlerin sivil-
lerle yer değiştirmesi değildir; darbeler 
kurumsallaşmamış siyasi ortamlarda 
görülen bir fenomenin tezahürüdür de: 
Etnik olarak parçalanmış veya ulus in-
şası sürecini başarıyla tamamlayama-
mış toplumlarda yaşayan farklı kesim-
ler kamuya ait zenginlik ve iktidarı elde 
etmek için yoğun bir rekabete girişirler. 

3 Max Weber, Meslek Olarak Siyaset, Chiviyazıları Yayınları, İstanbul, 2006, s. 35.

4 Narcis Serra, Demokratikleşme Sürecinde Ordu: Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Reformu Üzerine Düşünceler,  

İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s. 10.

5 Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, Yale University Press, London, 1968, ss. 197-200. 

Bu rekabet, mutlak kamusal karşıtlığa 
götüren antagonistik bir biçim aldığında 
kamunun geneline hizmet eden kurum-
lar birer birer siyasallaşır. Her kurumda 
olduğu gibi farklı kesimlerden katılan 
unsurlardan meydana gelen ordular da 
bu siyasallaşmaya dahil olurlar. 

Siyasallaşmış ordulara sahip olan ülke-
lerde, siyasallaşmış dini cemaatler, si-
yasallaşmış bürokrasiler, siyasallaşmış 
üniversiteler, siyasallaşmış sendikalar 
da mevcuttur. Her sosyal grup doğru-
dan doğruya siyasete karışabilir, genel 
politik konuların karar alma süreçlerine 
dahil olmak isteyebilir. Siyasallaşmanın 
bu derece yüksek olduğu toplumlarda 
siyasal kurum ve prosedürler, grup veya 
kurumsal çıkarları adına çatışan grup-
lar arasında denge kurmakta, aracılık 
etmekte ve sorunları çözmekte yetersiz 
kaldığında giderek etkisizleşirler. Siya-
setin etkisiz bir mecraya dönüşmesi, bir 
otorite ve meşruiyet krizi de doğurarak 
çatışma halindeki grupları baş başa bı-
rakmaktadır. Huntington’a göre, her bir 
sosyal grubun diğer gruplarla amansız 
bir çatışmaya girdiği ve kurumların ça-
tışma sürecini yönetmekten aciz kaldığı 
toplumlar Pretoryan toplumlardır.5 Böy-
le toplumlarda devlet adına “şiddet kul-
lanma tekeline fiilen sahip olan, silahla-
rı eli altında bulunduran ve organize bir 
silahlı güç arz eden” silahlı kuvvetler bir 
siyasi otorite olarak öne çıkmaktadır. 

Afrika’da 1950’ler ve 1960’larda bağım-
sızlık kazanan devletler pretoryan mü-
cadelenin pençesinde yüzlerle ifade 
edilen askeri darbeye muhatap oldular. 
Etnik/dini/ideolojik ayrışmalarla şekil-
lenen sosyal gruplar arası mücadelenin 
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sürekliliği ve yoğunluğu, askeri darbeyi 
zamanla bu ülkelerde bir çeşit ‘iktidara 
geliş biçimi’ne dönüştürdü. Sosyal grup-
ları siyaset ve bürokraside temsil eden 
elitlerin kişisel çıkarlarını öncelemesi ve 
ait oldukları sosyal grupları sıkça mobi-
lize etmeleri pretoryan mücadelenin 
sürekliliği ve yoğunluğunu etkileyen 
temel faktör olagelmiştir. Siyasi elitin 
kendi iç rekabetini sıfır toplamlı bir po-
litik oyuna çevirmesi, yöneten kesimin 
dışında kalanların kamudan tümüyle 
dışlanması, seçimlerin güvenli ve adil 
şekilde gerçekleşmemesi, kurumlarda 
patronaj ve rüşvet ilişkilerinin sistem-
leşmesi, kaynakların dengesiz şekilde 
dağıtımı ve her türlü ayrımcılığın hü-
küm sürdüğü yargı düzeni ilk yıllardan 
itibaren kronik birer sorun olarak kök 
salmaktaydı. Bütün bu olumsuz koşul-
lara sivil siyasetçinin ekonomideki ba-
şarısızlığı eklenince muhalif unsurların 
kitlesel sokak eylemleri kaçınılmaz bir 
hal almaktadır. Söz konusu durumda 
herhangi bir denetimden yoksun olan 
sivil hükümetlerin sokak protestolarını 
bastırmak için ordu mensuplarını saha-
ya sürmesi siviller ve askerler arasında 
gerilim hattı oluşturduğu bilinmektedir. 
Dolayısıyla pek çok kıta ülkesinde siya-
sette sivil elitin milli bütünlük sorum-
luluğundan uzak hataları askerlerin 
siyaset girdabına çekilmesine katkıda 
bulunmuştur.6 

Siyasi kurumsallaşma eksikliği ve 
pretoryan mücadele, ordunun sivil de-
netiminin sağlanamayışı ve ordu ku-
rumunun siyasete müdahalesi kadar 
ordunun iç bütünlüğünü kaybetmesine 
de neden olmaktadır. Emir-komuta zin-

6 J. Craig Jenkins, Augustine J. Kposowa, The Political Origins of African Military Coups: Ethnic Competition, Military Centra-

lity,and the Struggle over the Postcolonial State, International Studies Quarterly, Vol. 36, No. 3 (Eylül, 1992), The International 

Studies Association, s. 289, 1992. 

7  Robin Luckham, The Military, Militarization and Democratization in Africa: A Survey of Literature and Issues, African Studies 

Review, Vol. 37, No:2 Eylül 1994, Cambridge University Press, 1994, s. 31.  

cirinde kopukluklara maruz kalan ordu 
dış tehditlere karşı da caydırıcılığını yi-
tirmektedir. Asli vazifesinden koparak 
siyasallaşan ordular, güvenlik yerine 
siyaset ile meşgul olmaya başlar ve va-
rabilecekleri en yüksek siyasi hedefe, 
siyasi iktidarı ele geçirmeye yönelirler.  
Tehditler artık yurt içinde aranır hale 
gelir. Üstelik farklı fraksiyonların ordu 
içindeki rekabeti, siyasi aktörlerde oldu-
ğu gibi, siyasal kimlikler kazanan ordu-
nun da iç ve dış müttefik arayışına gir-
mesiyle sonuçlanmaktadır. Pretoryan 
toplumlarda sosyal gruplar ve kurumla-
rın iç mücadele nedeniyle zayıfladığı dü-
şünülürse, güçlü dış aktörlerin (yabancı 
devletler, eski ve yeni sömürgeciler, çok 
uluslu şirketler vb.) nasıl çabucak bir iç 
aktöre dönüştüğü anlaşılabilir. Rekabet 
ve çatışma içindeki tüm taraflar için 
güçlü dış aktörün desteğini arkasına al-
mak büyük olasılıkla rakiplerine üstün-
lük sağlamak anlamına gelecektir.7 Eğer 
ülke üzerinde güçlü bir nüfuza sahip bir 
yabancı devletin veya şirketin çıkarları 
ile bazı ordu mensuplarının çıkarları ör-
tüşüyorsa askeri darbe hedefiyle bir or-
taklık kurmak çok da marjinal bir eylem 
değildir. Sivil-asker ilişkileri literatü-
ründe az yer verilen dış nüfuz olgusunu 
Huntington satır aralarında da olsa şu 
sözlerle bilhassa vurgular:

“Toplum içerisindeki siyasal olmayan 
güçlerin etkisine açık siyasal organizas-
yon ve yöntemler, genellikle toplum dışı 
güçlerin etkilerinden de kendilerini ko-
ruyamazlar. Başka siyasal sistemlerden 
gelen ajanlar, gruplar ve fikirler, bunla-
rı kolayca etki altına alabilir. Örneğin, 
bir siyasal sistemin uğradığı hükümet 



www.ortakhafiza.com   •   ORTAK HAFIZA     |     65

Afrika’da Yeni Sömürgeci Ağlar ve Dış Nüfuz Altında Askeri Darbeler | MAKALE | 

darbesi, diğer azgelişmiş sistemlerde 
benzer grupların yapacağı askeri dar-
beleri kolayca teşvik edebilir. Bazı hal-
lerde, bir ülkeye birkaç ajanla bir avuç 
silâh kaçırılması, rejimin devrilmesine 
yeter görünmektedir. Bazen de bir rejim, 
yabancı bir misyon şefiyle bazı hoşnut-
suz subaylar arasında geçen birkaç söz 
ve alınıp verilen birkaç bin dolar sonucu 
devrilebiliyor. Sovyet ve Amerikan hü-
kümetleri, güçsüz siyasal sistemlerin 
yöneticilerini satın almak için muhte-
melen yüksek meblağlar harcadıkları 
halde, birbirlerinin yöneticilerini etkile-
me yolunda paralarını israf etmeyi dü-
şünmüyorlar”.8

Huntington’un ifadele-
ri her ne kadar görünür 
ve yalın bir gerçekliğe 
tekabül etse de kendi 
sunduğu çerçevenin 
beslediği bir başka 
çerçevenin varlığını 
gözden kaçırmaktadır. 
Bir miktar para, ajan 
ya da silahla darbe fa-
aliyetine destek vaadi 
tek başına herhangi bir 
ülkede darbe girişimi 
meydana getirmek için 
yeterli değildir. Sovyet 
ve Amerikan hükümetlerinin birbirleri-
ne darbe girişimi organize ettirmemele-
rinin nedeni, birbirlerine yeterince nü-
fuz etmiş olmamalarıdır. Huntington’un 
‘pretoryan mücadele’sinin beslediği 
ikinci çerçeve bu dış nüfuz olgusudur. 
Dış nüfuzun en belirgin ve sistematik 
formu ise yeni sömürgeciliktir. Yeni sö-
mürgecilik, sahip olduğu nüfuz araçları 
ve ağları ile pek çok askeri darbenin dış 
etki altında gerçekleşmesini temin et-
miştir. Afrikalı devletlerde iç çatışmalar 
yeni sömürgeciliği kalıcı hale getirmiş, 

8  Samuel P. Huntington, Political Development and Political Decay, World Politics, Vol. XVII, ss. 386-430,Nisan 1965.

yeni sömürgeci aktör ise askeri darbe-
ler ve iç savaşları kendi tahakkümü ve 
çıkarları adına bir enstrüman kılmıştır. 

Yeni Sömürgeci Sistemin Parametreleri 

İkinci Dünya Savaşı sırasında kendi iç 
çatışmalarıyla sarsılan Avrupalı dev-
letler, savaş sonrasında ellerindeki sö-
mürge topraklarda mevcut yapıda uzun 
süre hükmedemeyeceklerini anladıkla-
rında kontrollü bir dekolonizasyona razı 
oldular. Dekonolonizasyon, yani sömür-
gesizleştirme-sömürge ülkelere bağım-
sızlık verme sürecinde eski sömürgeci 
devletlerin denetimi esastı. Planlı ve 

kısa bir konfederas-
yon dönemi içinde ye-
ni devletleri yönetecek 
siyasi ve bürokratik 
elitin belirlenmesi sağ-
landı. Yeni sömürgeci 
ağlar da bu dönem için-
de oluşturuldu. Kimle-
rin yöneteceğini belir-
leme gücü, söz konusu 
ülkelerdeki siyasi mü-
cadelelerde kim ayakta 
kalırsa kalsın asıl ikti-
darın nerede olduğunu 
göstermekteydi. Etnik 
olarak parçalanmış 

haldeki Afrika ülkeleri içinden çıkan bu 
yeni elitler aslında görece zengin ve eği-
timli olan klan liderleriydi. 

Her bir etnik grubu temsilen ve elbette 
desteğiyle siyaset sahnesine çıkan si-
yasi ve bürokratik elitler, zaman içinde 
ulusal kimliğin oluşmasına ve ulusal in-
şa sürecine değil, kendi klanlarını maddi 
olarak tatmin etmeye yöneldiler. Daha 
doğrusu, desteğini aldıkları etnik-sosyal 
grupların çıkarlar karşılığında sunduğu 
siyasal desteği kendi iktidarları için araç 

Yeni sömürgecilik, sahip 
olduğu nüfuz araçları ve 
ağları ile pek çok askeri 

darbenin dış etki altında 
gerçekleşmesini temin 

etmiştir. Afrikalı devletlerde 
iç çatışmalar yeni 

sömürgeciliği kalıcı hale 
getirmiş, yeni sömürgeci 

aktör ise askeri darbeler ve iç 
savaşları kendi tahakkümü 

ve çıkarları adına bir 
enstrüman kılmıştır.
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haline getirerek toplumun geri kalanına 
karşı mücadeleye giriştiler. Bu mücade-
leyi kazanmak için desteği zorunlu olan 
ikinci odak ise dekolonizasyon sürecini 
yöneten, kişisel/kurumsal ağlarla, dış 
yardımla, yatırımlarla, çeşitli işbirliği 
araçlarıyla güç ve modernizasyonun 
kaynağı olarak görülen yeni sömürgeci 
partnerdir.9 Yeni kurulmuş devletlerin 
ihtiyaçlarının ve mecburiyetlerinin far-
kında olan güçlü ülkeler, bu devletlerle 
kurdukları ittifak ilişkisiyle ve sürekli 
bağımlılıkla iç siyaset üzerinde hep bir 
dış hâmi rolünü diri tutmuşlardır. Tüm 
tarafların veya çoğunluğun mücadele-
de iktidarı ele geçirmek için ortaklığını 
elde etmeye çalıştığı bir çeşit iç siyasal 
aktöre dönüşen dış hâ-
mi, siyasi krizler sıra-
sında tercihleriyle ikti-
darı belirleme yetkisini 
elinde tutmayı sürdü-
rür. Yeni sömürgeci ak-
törler, her yeni siyasi 
krizde nüfuz araçlarını 
etkin biçimde kullan-
mış ve bu yetkiyi ge-
nişletmeyi başarmış-
lardır. 

Yeni sömürgeci devlet-
lerin bu iktidarını pekiştiren nüfuz araç-
ları, biçimlendirmeye ve güç devşirme-
ye çalıştığı tüm kurum ve kuruluşlarla 
temaslarında görülebilir. Fakat öncelikli 
olarak yöneldikleri kurumlar dikkate 
alındığında dört temel parametre ön pla-
na çıkıyor: Askeri sosyalizasyon ve itti-
fak, ekonomik ilişkiler ve işbirliği, askeri 

9  Murat Yiğit, Afrika’nın Kesik Damarları: Darbeler Yüzyılına Neokolonyalizm Perspektifinden Bakış, darbeler.com, http://darbe-

ler.com/afrikanin-kesik-damarlari-darbeler-yuzyilina-neokolonyalizm-perspektifinden-bakis-dr-murat-yigit/

10  Murat Yiğit, Sivil-Asker İlişkilerinde Dış Nüfuz Bağlamında Liberya 1980 Askeri Darbesi, Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, 4-1, ss. 55-78, 2020. 

11  P. François, I. Rainer, I., F. Trebbi, How Is Power Shared in Africa. Review Econometrica, ss. 465-503, 2015.

12  Joao Resende-Santos, Military Emulation in International System, Harvard University, Department of Political Science, 

Doktora Tezi, Massachussets-Cambridge, Mayıs 1997. 

materyal ve kişisel&kurumsal ağlar.10 
Dış nüfuzun dayatıldığı en belirgin dış 
müdahale alanı olan askeri darbelerin 
faili konumundaki askerlerin yabancı 
müttefiklerle temas noktaları güçlü dev-
letler tarafından kıymetli bulunmuştur. 
Modern devletin oluşumunda sadece 
sınır güvenliği ve devlet egemenliği açı-
sından değil, uzmanlık seviyesi yüksek 
bir kadro olması nedeniyle ordunun rolü 
oldukça fazladır. Bunun farkında olan 
yeni sömürgecilerin öncelikli olarak as-
keri alana yoğunlaşmaları tesadüf değil-
dir. Afrikalı devletlerin kuruluşunda he-
men her kurum gibi silahlı kuvvetlerin 
meydana gelmesinde yabancı devletle-
rin payı tartışılmaz düzeydedir. Bu pay, 

söz konusu devletleri 
hedef ülkelerde kalıcı 
bir iç siyasi aktöre dö-
nüştürecektir.11  Savun-
ma ve askeri teknik 
işbirliği antlaşmaları 
ile ikili ve çoklu ortak-
lıklarla gerçekleşen 
dış yardımlar, yabancı 
askeri danışmanların 
ve yabancı paralı as-
kerlerin Afrika’daki ye-
ni devletler bünyesin-
de kamu güvenliğine 

müdahalelerine olanak tanımaktadır.12 
Böylece subayların eğitimi, ordu orga-
nizasyonunun teşekkülü, silah alımla-
rı, sivil-asker ilişkileri alanlarını askeri 
teknik bilgisi üst düzey olan yabancı 
unsurların denetiminde gerçekleşmek-
tedir. Ayrıca dış yardımlar bu teknik 
destekle sınırlı kalmaz, pek çok Afrikalı 

Savunma ve askeri teknik 
işbirliği antlaşmaları ile 

ikili ve çoklu ortaklıklarla 
gerçekleşen dış 

yardımlar, yabancı askeri 
danışmanların ve yabancı 

paralı askerlerin Afrika’daki 
yeni devletler bünyesinde 

kamu güvenliğine 
müdahalelerine olanak 

tanımaktadır. 
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devlette bürokratik hayatın günlük ihti-
yaçlarını karşılayacak maddi yardım da 
güçlü devletlerden gelmektedir. 

Yabancı uzmanların ve misyon şefleri-
nin atama, terfi ve görevlendirmelerde 
söz sahibi olduğu bir ortamda askerle-
rin ilgi odağı haline gelmeleri olağan-
dır. Yerli askerler ve yabancı temsilci 
ve uzmanlar arasındaki sosyalizasyon, 
işbirliğinin sağladığı zemin üstünde ki-
şisel ve kurumsal ağlar biçiminde ger-
çekleşir. Kurumsal çıkarlar gibi kişisel 
çıkarlar da bu sosyalleşme ortamının 
hedefleri arasında yer alabilir. Çoğunlu-
ğu eğitimini yurtdışında almış olan si-
yasetçi, iş adamı ve sivil bürokratlardan 
oluşan sivil elitler gerek çıkar ilişkileri 
gerek kültürel yakınlık nedeniyle tüm 
yabancı aktörlerle iç içedirler. Elitlerin 
mücadelesi çatışma ve kaos safhasına 
geçtiğinde, hedef ülkeler üzerinde nü-
fuza sahip yeni sömürgeci iktidarlar iki 
seçenekten birini tercih etmek duru-
munda kalırlar: Askeri darbeyi/iç sava-
şı desteklemek veya engellemek. Çıkar 
ilişkileri ve bu ilişkileri yürüttüğü ağ-
ları, sosyal grupların ittifak eğilimlerini 
gözden geçirerek yaptıkları bu tercihi 
hayata geçirirken siyasal şiddetin var-
lığını, boyutlarını ve sonuçlarını pek de 
önemsemedikleri görülür. 

Yeni sömürgeci dış nüfuzun ikinci pa-
rametresi, ekonomik ilişkiler ve işbirliği 
ile ortaya çıkmaktadır.  İngiltere, Fransa, 
ABD, Sovyetler ve Çin gibi güçlü devletler, 
sömürge sonrası kurulan yeni devletle-
rin ihtiyaçlarını karşılama mukabilinde 
ve anlaşmalar yoluyla imtiyazlar elde 
etmişlerdir. Fransa’nın Orta ve Batı Afri-
ka ülkeleri ile inşa ettiği CFA Frangı sis-

13  Cristopher Clapham, Africa and the International System: The Politics of State Survival, Cambridge University Press, Camb-

ridge, 1996, s. 94.

14  Bruno Charbonneau, France and The New Imperialism: Security Policy in Sub-Saharan Africa, Routledge, New York, 2008, s. 157. 

temi bu ülkelere ait finans sektörü üze-
rinde mutlak hakim olmasını sağladı.13 
Zira bu ortak para birimine ait banknot-
lar (halen böyledir) Fransa’da basılmak-
ta, söz konusu ülkeler belli oranlarda 
mevduatlarını Fransız bankalarında 
tutmaya zorlanmaktadır. CFA Frangı-
nın varlığı aynı zamanda bir baskı ara-
cıdır; 1994 yılında Mittérrand’ın talebiyle 
büyük bir devalüasyona uğradığı için 
Fransa’nın finans alanındaki hüküm-
ranlığı korku meydana getirmektedir.14 
Yeni sömürgeci iktidarlar, kıtaya yön-
lendirdikleri doğrudan yabancı yatırım-
ları ve dış yardımları da aynı ustalıkla 
bir baskı aracına dönüştürdüler. Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nin 1960’lı yıllarda 
yaklaşık 50 milyon dolarlık Volta Projesi 
(elektrik santrali inşası) üzerinden Kwa-
me Nkrumah dönemi Gana’sına yaptığı 
baskılar Nkrumah’ın darbeyle iktidar-
dan alaşağı edilmesiyle sonuçlanmıştır. 
Borçları kabaran Afrikalı ülkeler kamu 
şirketlerini ve doğal kaynaklarını kay-
betme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı-
lar. Ekonomik araçların kıta üzerindeki 
gücü hükümetlere baskı yapmaya elve-
rişli olduğu için güçlü devletlerin dış nü-
fuz unsurları arasında yer alırlar. Askeri 
darbelerden sonra kaybolan meşruiyeti 
sağlama arayışındaki cunta yönetim-
lerinin yabancı şirketlerden yatırım ve 
yeni sömürgeci iktidarlardan dış yardım 
talebi gündemlerinin çoğu zaman ilk sı-
rasındadır.  

Üçüncü parametre olan “askeri mater-
yal” çoğunlukla silah ve askeri teknoloji 
ticareti, askeri üsler ve son olarak da pa-
ralı askerler ile ilgilidir. Askeri sosyali-
zasyonun başka bir boyutunu oluşturan 
bu unsurlar yabancı devletlerin Afrikalı 
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devletler üzerindeki nüfuzunu artır-
maktadır.15 Tehditleri bertaraf etmek 
adına güç olgusuna odaklanmış olan 
silahlı kuvvetler için silahların nasıl ve 
nereden temin edileceği önemlidir ve bu 
faktör sivil siyasi otoritenin dış politika 
ile ittifak tercihlerine etki eder. Savun-
maya dair ihtiyaçlarda tedarikçi ülke-
nin kimliğinin askeri eğitim süreçlerin-
den mühimmat ve teçhizat tedarikine 
kadar belirleyici bir etkiye sahip olduğu 
dikkate alınmalıdır. Darbe ile iktidara 
gelen cunta yönetimleri için silah teda-
rikçisi ülkelerle ilişkiler daha hassas ka-
bul edilir. Bu durum bu tedarikçi devlet 
ve şirketlerin nüfuzunu artırmaktadır. 
Yabancı askeri üsler ise, güvenlik teh-
ditlerine karşı iki taraflı veya çok taraflı 
kararlar neticesinde oluşturulan ve ka-
bul edilen devletlere büyük imtiyazlar 
getiren araçlardır. 

Yeni sömürgecilerin nüfuz alanlarında 
üsler kurmaları pek çok askeri darbe, iç 
savaş, terör ve sınır çatışmasında mü-
dahale gücü sağlamış, buna mukabil 
bölgesel olarak da askeri, istihbari veya 
siyasi olarak üstünlüğe neden olmuştur. 
Başta Omega üssü olmak üzere ABD’nin 
1990 öncesinde kurduğu tüm askeri 
üsler her türden dış müdahaleyi göz-
lemlememize imkân tanımaktadır.16 İç 
savaşlarda ve darbelerde etkili olan bir 
başka dış nüfuz aracı ise yabancı para-
lı askerlerdir. Ulus inşası ve devlet ege-
menliği sürecinin tamamlanamadığı, 
kısmen tamamlanmasa bile sivil-asker 
ilişkilerinin başarısızlığa uğradığı ülke-
lerde görülen paralı askerler Afrika’nın 
yeni devletlerinde de görev alıyor, çatış-

15  Talukder Maniruzzaman, Arms Transfers, Military Coups, and Military Rule in Developing States, The Journal of Conflict 

Resolution, 36-4, (Aralık, 1992), s. 750.

16  Daniel Volman, Africa and New World Order. The Journal of Modern African Studies, Cambridge University Press, 1-30, 1993. 

17  Bertrand Badie, New Perspectives on the International Order: No Longer Alone in This World, Palgrave-Macmillan, Springer, 

2019, ss. 112-113; Francis Terry McNamara, France in Black Africa, NDU Press National Defense University, Washington DC, ss. 

214-215, 1989.

ma bölgelerinde faaliyet gösteriyordu. 
Devletlerin yabancı paralı askerlerden 
hizmet almaları bu unsurların kıtada 
yeni sömürgecilerin çıkarları veya sade-
ce kendi çıkarları adına çalışabilecekleri 
bir hareket alanı sunmaktaydı. Mesela 
Fransız paralı asker Bob Denard, başta 
Komorlar olmak üzere Afrika kıtasının 
her yerinde askeri darbeler organize 
etmiş, iç savaşlar çıkarmıştır. Yabancı 
paralı askerlerin, denetim altına alına-
mayan askerlere karşı devlet başkanı 
muhafız alayı olarak kullanılması ve 
çoğunun darbeyle karşılaşması bu olgu-
nun başka bir boyutuna işaret eder. 

Son parametre olan kişisel ve kurumsal 
ağlar, yeni sömürgeci devletler ile hedef 
devletlerin ağırlıklı olarak hangi küme-
lerde temas ettikleriyle ilgili olmaktadır. 
Bazı devletler sömürgecilikten tevarüs 
eden zemini kullanarak kişisel iktidar 
ve çıkar ilişkilerine ağırlık vermiş, kimi 
devletler ise küresel/bölgesel güç olma-
larından istifadeyle kurumsal ağlarla 
iş görmeyi tercih etmişlerdir. İlk tarzda 
da ikincisi kadar sistematik bir ilişki ku-
rulabileceğine örnek olarak Fransa’nın 
“Fransafrika” olarak bilinen Afrika siya-
setini ele almak mümkündür. Cumhur-
başkanı Charles de Gaulle tarafından 
Cumhurbaşkanlığı Afrika Özel Daire-
si Danışmanı Jacques Foccart, Afrikalı 
elitlerle kişisel siyasi ve ekonomik iliş-
kiler geliştirerek pek çok meseleyi dar 
bir alanda çözdüğü etkin bir “Fransafri-
ka” düzeni inşa etmiştir.17 Kişisel ve ku-
rumsal ağlara son bir alt unsur olarak 
uluslararası medya paydaşlarını ekle-
mek gerekir. Medya bir kültürel etki ve 
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kanaat-rıza üretim aracı olabildiği gibi 
yeni sömürgeci iktidarlar tarafından bir 
baskı aracı olarak da kullanılabilmekte-
dir. Dolayısıyla bu tür yayınların hedef 
ülkelerde mevcut olup olmadığı bir gös-
terge olarak değerlendirilmektedir. 

Afrika’da Askeri Darbeler ve Yeni 
Sömürgeci Aktörlerin Rolü

Çoğu 1960’larda kurulan Sahraaltı Afri-
kalı devletlerin ilk meselesi farklı etnik 
grupların ve temsilcileri olan elitlerin 
kendi çıkarları doğrultusunda baltala-
dıkları ulusal inşa süreciydi. Eldeki fi-
nansman ve yetişmiş insan kaynağı ek-
sikliği nedeniyle siyasi 
ve bürokratik kurum-
ların temsil adaleti 
esasına göre organize 
olmasına imkân yoktu. 
Siyasi elitlerin rekabeti 
giderek etnik grupların 
en küçük birimlerine 
kadar sirayet etmek-
teydi. Pretoryan mü-
cadelenin kurumlara 
kadar uzanması ile bu 
ülkelerde ilk dönem-
lerden itibaren siyasi 
krizler ve askeri darbe-
lere rastlanmıştır. Dev-
letin ve ordunun organizasyonundan 
kurumların günlük hayattaki işlevine 
kadar dış yardımlar, kredi ve hibeler, 
eğitim ve danışmanlık desteği gibi araç-
larla olanca ağırlığını hissettiren yeni 
sömürgeci iktidarlar, siyasi kriz anla-
rında da belirmiş, krizin istikametini be-
lirleyecek hamlelerde bulunmuşlardır. 
Güçlü finans, teknoloji, materyal veya 
insan kaynağı yetiştirme enstrümanla-
rına sahip bu güçlü devletler krizin olu-
şumuna katkı sunabildikleri gibi, kendi 

18  M. Houngnikpo, Determinants of Democratization in Africa: A Comparative Study of Benin and Togo. Lanham: University 

Press of America, ss. 143-144, 2001. 

çıkarları doğrultusunda bir askeri dar-
beye destek verebilmekte veya gerçek-
leşmekte olan bir askeri darbe girişimi-
ni sonlandırabilmektedir. Sadece askeri 
darbeler açısından bakıldığında yeni sö-
mürgeci dış nüfuzun “destekleme ve “en-
gelleme” amaçlı iki farklı müdahale biçi-
mi olduğunu söylenebilir. Bu destekleme 
ve engelleme eylemleri, eldeki muktedir 
araçlara rağmen her zaman başarılı ol-
maz; başarısızlığa uğraması da müm-
kündür. Buradaki temel sorun, hedefteki 
Sahraaltı Afrika ülkelerinin kendilerini 
dış müdahaleye açık hale getiren iç di-
namikleri ve kuruluştan itibaren dışa 
bağımlı hale getiren dış nüfuz ağlarının 

varlığı olagelmiştir. 

1960’ta bağımsızlık ka-
zanan ülkeler arasında 
ilk darbe, çok erken bir 
tarih olan 1963’te To-
go’da gerçekleşmiştir. 
“Communauté frança-
ise” (Fransız Milletler 
Cemiyeti / Konfede-
rasyon süreci) kana-
lıyla barışçıl bir yolla 
Fransa’dan kopan eski 
sömürge topraklarda 
kurucu Togo Cumhur-
başkanı Sylvanus Ol-

ympio, küçük bir ülke olan Togo’yu İs-
viçre benzeri bir finans merkezi haline 
getirmeyi hayal ediyordu.18 Elbette böy-
le bir hedefin hayata geçirilmesi Fran-
sa’nın ekonomik, askeri ve siyasi dayat-
malarını reddetmesini gerektiriyordu. 
Fakat bu o kadar da kolay olmayacak-
tır. Olympio’nun hedeflerine ulaşmak 
için partnerlerini artırma eğiliminden 
rahatsız olan Fransızlar, Togo üzerinde 
mutlak bir nüfuza sahipti. Togo’da dip-
lomatik olarak güçlü ve etkin biçimde 

Devletin ve ordunun 
organizasyonundan 
kurumların günlük 

hayattaki işlevine kadar dış 
yardımlar, kredi ve hibeler, 

eğitim ve danışmanlık 
desteği gibi araçlarla 

olanca ağırlığını hissettiren 
yeni sömürgeci iktidarlar, 

siyasi kriz anlarında da 
belirmiş, krizin istikametini 

belirleyecek hamlelerde 
bulunmuşlardır.
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temsil edilen Fransa devletine mensup 
subaylar, teknik uzman ve danışmanlar 
Togo ordusuna hizmet vermekteydi. To-
go, bağımsızlık için bir ön koşul olarak 
dayatılan CFA Frangı bölgesi, kaynak-
ların kullanımı ve yatırım, savunma 
işbirliği ve kültürel antlaşmalarının 
tamamını imzalamıştı. Fransa’nın bu 
ülkede belli bir askeri üssü yoktu, fakat 
gerektiğinde müdahale vazifesi verdiği 
askeri birlikler bulunduruyordu. Togo 
ordusunun hemen her konuda ilk ve en 
önemli tedarikçisi Fransa’ydı. Üstelik 
yeni sömürgeci Fransafrika düzeninin 
mimarı olan Jacques Foccart’ın kişisel 
ilişki ağları tüm Togo’yu sarmıştı. Foc-
cart, üst düzey sivil ve askeri idarecileri 
isim isim tanıyor, birçoğuyla çıkar ilişki-
leri kuruyordu.19 

Olympio’nun Fran-
sa’nın dayatmalarına 
sık itirazları Paris’in 
tepkisine neden ol-
maktaydı. Aradaki 
anlaşmalara rağmen 
ülkedeki zengin fos-
fat madenini millileş-
tirme talebi ciddi bir 
krize neden olmuştu. Bunun üzerine 
Fransa’nın söz verdiği ticaret limanını 
Togo yerine Benin’de inşa etmeye baş-
lamasına karşılık Olympio, CFA Frank 
kullanımından çıkabileceklerini açık-
ladı. CFA bölgesinden çıkma fikrinin 
yüksek sesle dile getirilmesi Fransız 
hükümeti kadar Togo silahlı kuvvet-
leri mensubu subayları da kızdırmıştı. 
Zira Togolu subaylar ülkenin geleceği-
ni Fransa’nın yanında görüyorlardı. O 
sırada iç siyasette cereyan eden başka 
bir hadise, Togolu subayların ve Fran-
sız büyükelçiliğinin hoşnutsuzluğunu 
artırdı. Cezayir’in bağımsızlık savaşın-

19  Jacques Foccart, Foccart Parle: Entretiens Avec Philippe Gaillard. Sainte-Maxime: Jeune Afrique – Fayard, 1995. 

20  Christophe Boisbouvier, Togo: qui a tué l’ancien président Sylvanus Olympio? Jeune Afrique, s. 28-32, Ocak 2013. 

da Cezayirli direnişçilere karşı Fransa 
ordusunda görev yapan Togo kökenli 
askerler, savaşın 1962 yılında sona er-
mesiyle ülkelerine geri dönerek Togo 
ordusuna katılmayı talep etmişlerdi. 
Bağımsız ekonomik güç olma idealiy-
le öne çıkan Olympio, bütçesini kıstığı 
Togo Ordusunu 300 kişilik bir kuvvetle 
sınırlandırmıştı. 

Gana ile yaşanan sınır anlaşmazlıkla-
rını gerekçe gösteren ordu mensupla-
rı, ordunun bütçesinin artırılması ve 
Cezayir’den dönen askerlerin orduya 
katılması gerektiğini savunuyorlardı. 
Olympio, söz konusu askerlerin ülke-
lerine dönmelerine izin verirken, ordu-
ya kabul etmeyeceğini ve başka bir iş 
yapabileceklerini açıkladı. Muvazzaf 

subaylar ve orduya 
kabul edilmeyen as-
kerlerin darbe planla-
rı yaptığı toplantılara 
Fransız diplomatlar 
da katılmaktadır. Bü-
yükelçiliğin telkin-
leriyle Olympio’nun 
“Gana tehdidi”ni kü-
çümsediği ve etnik 

ayrımcılık yaptığı kanaati askerler 
arasında kabul görür. 13 Ocak 1963 gü-
nü gerçekleştirilen askeri darbe ile hü-
kümet devrilir. Darbe sırasında evine 
baskın yapılan Togo Cumhurbaşkanı 
Sylvanus Olympio, yan komşusu olan 
ABD Büyükelçiliğinin bahçesine ge-
çerek kaçmaya çalıştığı sırada yaka-
lanarak öldürülmüştür.20 Cezayir’den 
dönen askerlerden biri olan Başçavuş 
Gnassingbe Eyadema liderliğindeki bu 
darbe ile Togo’da siyasi iktidara aske-
ri vesayet hâkim olmuştur. Eyadema, 
önce aynı yıl Alman vatandaşı Nicolas 
Grunitzkiy adlı bir Togoluyu Cumhur-

Muvazzaf subaylar ve 
orduya kabul edilmeyen 
askerlerin darbe planları 

yaptığı toplantılara 
Fransız diplomatlar da 

katılmaktadır.
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başkanı olarak görevlendirmiş, sonra 
1967 yılında bir başka askeri darbeyle 
yönetime bizzat el koymuştur. 2005’te 
ölümüne kadar ülkeyi yöneten Eya-
dema’nın yerine yine bir askeri dar-
be marifetiyle oğlu Faure Gnassingbe 
geçmiştir ve halen cumhurbaşkanlığı 
görevini yürütmektedir. Jacques Foc-
cart, hatıratında Olympio’ya yönelik 
darbe ve suikastteki payını kabul et-
miş görünmektedir.21

Darbe trajedisinin yüzünü Togo’da gös-
termesi, Sahraaltı Afrika bölgesinde 
askeri darbelerin salgın hastalık gibi 
yayılmasının başlangıcı oldu. Peş peşe 
yaşanan darbe olaylarının hem iç di-
namikler hem de sınır anlaşmazlıkla-
rıyla ilgisi vardı. Fakat asıl etkinin dış 
nüfuz gücüne sahip yabancı aktörlere 
ait olduğu çok sonraları anlaşılmıştır. 

Togo’dan sonra çarpıcı bir diğer ör-
nek 1966 yılında Gana’da yaşanmıştı. 
Gana’nın ilk Cumhurbaşkanı Kwame 
Nkrumah aynı zamanda Afrika’nın 
birleşmesini ve sömürgeciden tam ba-
ğımsızlık kazanmasını ifade eden ünlü 
bir entelektüeldi. 1957 yılında bağım-
sızlık elde eden Gana üzerinde İngiliz 
nüfuzu daralmaya başlarken ABD yeni 
bir baskın ortak olarak belirmişti. Nk-
rumah’ın pan-Afrikanist söylemi ve 
sosyalist eğilimlerine rağmen Ame-
rikan hükümetiyle işbirliği vardı ve o 
dönem Afrika şartlarında olağanüstü 
sayılan Volta Dam adlı enerji projesine 
50 milyon dolarlık Amerikan yardımı 
kabul etmişti. Fakat suikast girişim-
leriyle gerilen ortam hem Nkrumah 
yönetiminin otoriter bir kayma yaşa-
masına hem de Amerikan hükümeti-
ne karşı güvensizliğine yol açmıştır. 

21  Foccart, 1995, s. 208. 

22  David Rooney, Kwame Nkrumah: Vision and Tragedy, Sub-Saharan Publishers, Accra, 2003.

23  Seth Anthony, The State of Ghana, African Affairs Vol. 68, No. 273, ss. 330-339, 1969.

Temelde Amerikalıların kakao fiyatla-
rının düşürülmesine yönelik talepleri 
tartışmalara neden olmaktaydı.22 

Amerikalı diplomatlar, Washington’a 
Gana’da yönetimin değişmesi gerekti-
ğine dair tavsiye raporları yazıyorlar-
dı. Amerikan hükümetinin Volta Pro-
jesi’ne desteği kesmekle tehdit ettiği 
Nkrumah, Sovyetler ve Komünist Çin 
ile ortaklık kurmanın yollarını arıyor-
du. ABD’nin ağırlığı yalnızca büyük 
miktarlarda yaptığı dış yardımlarla öl-
çülemezdi, İngiltere ile ortaklıkları pek 
çok alanda tekel mahiyetinde bir güç 
arz ediyordu. Batılıların nüfuzunu da-
raltmak maksadıyla orduyu eğitmek 
ve askeri danışmanlık hizmeti vermek 
üzere Nkrumah tarafından 300 kadar 
Sovyet Rus ve Çinli teknik askeri per-
sonel Gana’ya getirilip görevlendiril-
di.23 İngiltere Sandhurst Askeri Aka-
demisi’nde yetişmiş Ganalı subayların 
hoşnutsuzluğu bu hamleyle zirveye 
ulaşmıştı. Bir yandan Amerikan ve 
İngiliz hükümetleriyle yaşanan ger-
ginlikler, diğer yandan sosyalist Doğu 
bloku ile yakınlaşma fikri subayları 
siyasi iktidardan uzaklaşmasına yol 
açtı. Bu subaylar kısa süre sonra İngi-
liz ve Amerikalı meslektaşları ve diplo-
matlarla temaslarını sıklaştırdılar. 

Gana ile ABD’nin yeni sömürgeci ağlar 
ve bağımlılıklara dayalı zoraki ittifa-
kı hükümetler arası tüm çatışmalara 
rağmen sona ermemişti. İki taraf ara-
sında bir medya savaşı sürmekteydi. 
O dönemde Amerikalı diplomatlar Ga-
nalı subaylar ile Washington arasında 
köprü vazifesi görüyordu. Nkrumah’ın, 
ABD ve Vietnam arasında arabulucu-
luk için Hanoi’ye gittiği gün, yani 1966 



72     |     ORTAK HAFIZA   •   OCAK - HAZİRAN 2022

| MAKALE | Murat Yiğit

şubatında askeri darbe gerçekleşti-
rildi. Yıllar sonra kaleme aldığı “Dark 
Days in Ghana” adlı otobiyografisinde 
Nkrumah, ABD’nin darbeci kadroya 
Büyükelçi Franklin Williams vasıta-
sıyla 13 milyon dolar göndererek dar-
beyi teşvik ettiğini yazmaktadır. CIA’in 
görevleri arasında “anlaşamadıkları 
rejimleri yıkma faaliyeti gerçekleş-
tirmek adına rüşvetlerle asker ve si-
yasetçi devşirmek” de bulunduğunu 
öne süren Nkrumah, 
Büyükelçi Williams’ın 
illegal silah ticareti 
yürüttüğünü de ek-
lemektedir.24 Darbede 
yer alan cunta lider-
lerinden biri bu darbe 
planı bağlamında CIA 
tarafından eğitildiğini 
kabul etmiştir. Gana 
Ulusal Kurtuluş Aske-
ri Konseyi (NLC) ABD 
hükümetine tâbi ol-
muş bir görüntü ver-
mekteydi. Bu sayede 
Nkrumah’ın bütün itiraz ve iddiaların-
dan vazgeçilmiştir. Gana 1966 askeri 
darbesiyle ortaya çıkan şaşırtıcı bir 
durum da 27 Mayıs 1960 askeri darbe-
si ve 12 Mart 1971 muhtırasını gerçek-
leştiren Türk Ordusu’nun Ganalı ordu 
mensupları arasındaki popülaritesidir. 
Ganalı subaylar “haklarını müdafaa et-
mede kendilerine Türk askerlerini ör-
nek aldıklarını” ifade etmektedir.25 

24  Kwame Nkrumah, Dark Days in Ghana, London: International Publishers, ss. 48-51, 1968. 

25  Victor T. Le Vine, Politics in Francophone Africa: The States of West and Equatorial Africa. Colorado: Lynnie Rienner Publis-

hers, 2004. Türk Ordusu’nun o dönem gerçekleştirdiği askeri darbelerle Afrika halklarına kötü bir örnek teşkil ettiği bilgisi kayda 
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Sonuç

Günümüzde bile pek çok tartışma veya 
metinde “Afrika’nın nasıl olup da hala 
sömürüldüğü” konusu gündeme gel-
mektedir. Yeni sömürgeciliğin, Afrikalı 
devletlerin egemenliğini yeniden tartış-
maya açacak kadar güçlü ve sistema-
tik bir bağımlılık inşa ettiği çoğunlukla 
unutulur. Söz konusu yeni sömürgeci 
düzen, Afrikalı “partnerlere” sunduğu 

imkanları ustalıkla bi-
rer baskı ve sindirme 
aracına dönüştürmüş-
tür. Muhatap hükümet-
le karşıtlık düzeyinin 
gereken seviyeye ulaş-
masıyla muhtemel 
askeri darbeleri ve iç 
isyanları teşvik etmek 
bir müdahale aracı ola-
rak masada yerini al-
maktadır. Yeni sömür-
geci devletler askeri 
darbelerin oluşumuna 
katkı yapabildiği veya 

onları teşvik edebildiği gibi, sürece son-
radan dahil olabilmekte veya çıkarların 
durumuna göre darbe girişimini durdu-
rabilmektedir. İlişkilerdeki temel sorun, 
yeni sömürgecilerin bu kararı verebil-
meye muktedir olması, hedef devletlerin 
egemenliğini ve milletin iradesini hiçe 
saymasıdır. Dış nüfuz parametreleriyle 
baktığımızda yeni sömürgeciliğin gü-
cünün kaynağı kolay bir şekilde analiz 
edilebilmektedir. Dolayısıyla söz konusu 
ilişkiyi bugün daha net olarak anlamak 
mümkündür.

Söz konusu yeni sömürgeci 
düzen, Afrikalı “partnerlere” 
sunduğu imkanları ustalıkla 

birer baskı ve sindirme 
aracına dönüştürmüştür. 

Muhatap hükümetle 
karşıtlık düzeyinin gereken 

seviyeye ulaşmasıyla 
muhtemel askeri darbeleri 

ve iç isyanları teşvik etmek 
bir müdahale aracı olarak 

masada yerini almaktadır. 
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ABD’nin Darbelerle 
İmtihanı

Kadir Üstün
Araştırma Direktörü, Seta Washington D.C., ABD

Bu yazıda ABD’nin dış politika tarihinde darbeler ve dış 

müdahalelerin rolü değerlendirilmektedir. Amerika’nın küresel 

bir oyuncu olmaya başladığı 2. Dünya Savaşı öncesinde de 

sonrasında da stratejik hedefleri ve kurduğu düzenin devamı için 

dış müdahale, askeri yönetimlerle çalışma ve darbeye destek 

gibi yöntemlere başvurduğu bilinmektedir. Dünyada demokrasi 

ve insan haklarının gelişmesi için çalıştığını iddia eden Amerikan 

dış politika yapıcılarının bu değerleri en iyi ihtimalle ikinci plana 

attıkları görülmektedir. Bu değerlendirmemiz Amerikan dış 

politikası yapımında demokrasinin önemsiz olduğu şeklinde 

anlaşılmamalıdır. Zira Washington dünya çapında kurumsal 

demokrasi inşasına ciddi kaynaklar ayırmaktadır. Ancak ulusal 

güvenlik ve dış politika çıkarlarıyla çelişki teşkil ettiği noktada 

bu değerlerin ikinci plana atıldığı görülmektedir. Bu sebeple 

ABD’nin darbelerle imtihanında geçer not almadığını ve aksine 

darbe ve askeri yönetimlere destek gibi araçları ulusal çıkarlarını 

korumak için kullandığını belirtmemiz gerekir.
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A
BD’nin başka ülkelerde-
ki siyasi süreçlere etkisi 
ve doğrudan müdahale-
sinin tarihi çok eskilere 
dayanmaktadır. Ülkenin 

uluslararası sistemin belirleyici gücü 
olarak ortaya çıktığı 2. Dünya Savaşı 
öncesinde hem kuruluş hem de geniş-
leme aşamasındaki diğer devletlere 
müdahaleleri bilinmektedir. ABD kıta 
Amerika’sındaki bütünlüğünü de uzun 
bir zaman zarfında savaş, işgal, darbe 
ve iç savaş süreçleri sonrasında sağ-
layabilmiştir. Bazı eyaletlerini de ken-
dine katarken dış müdahale ve savaş 
gibi yöntemlere başvuran ABD örneğin 
Meksika’yla savaşı sonrasında Califor-
nia eyaletini kendine dahil etmiştir. 
Birliğini sağladıktan sonra da Latin 
Amerika’daki birçok devletin ya iç iş-
lerine karışarak ya da doğrudan darbe 
girişimlerini destekleyerek Amerika 
kıtasının siyasetinde en belirleyici güç 
olarak öne çıkmıştır. 

ABD’nin her ne kadar yayılmacı bir 
siyaset izlediğini söyleyenler olsa da 
ülkenin Atlantik’ten Pasifik’e bütün-
lüğünü sağladıktan sonra daha fazla 
büyümek istediğini söylemek pek de 
mümkün değildir. Kurucu babalarının 
iki okyanus ve iki nispeten zayıf kom-
şu arasında ‘Avrupa’nın siyasetinden 
uzak kalma’ politikasını benimsemele-
rinin Amerika’nın büyük stratejisinin 
izolasyonist bir çizgide gelişmesine 
neden olduğunu hatırlamak gerekir. 
‘Eski Dünya’ olarak tanımladıkları Av-
rupa’nın ulus devletlerinin düştüğü 
tuzaklara düşmek istemeyen kurucu 
babalar ülkeyi kurumsal olarak da Av-
rupa siyasetinden ve kurumlarından 
farklı kılmak üzere çaba göstermiş-
lerdir. Bu yüzdendir ki her iki dünya 
savaşında da Amerikan halkı savaşa 
girmekte son derece isteksiz olmuştur. 

ABD’nin 1. Dünya Savaşı’nın dışında 
kalması ve ekonomisinin çatışmadan 
uzak biçimde büyümesi 2. Dünya Sa-
vaşı’na gelindiğinde ülkenin dünya si-
yasetine yön verebilecek potansiyele 
ulaşmasını da sağlamıştır. Buna rağ-
men ABD’nin 2. Dünya Savaşı’na gir-
mesi kolay olmamıştır. İngiliz Başba-
kanı Churchill’in ABD’yi Hitler’e karşı 
yanına çekerek savaşa sokmaya çalı-
şan yoğun çabalarına rağmen Washin-
gton uzun süre tarafsız kalmayı yeğ-
leyerek büyük oranda Hitler’in kontrol 
ettiği bir Avrupa’yla nasıl ekonomik 
ve siyasi ilişki kuracağını tartışmıştır. 
ABD’nin savaşa girmesinde en etkin 
olan unsur Japonların Pearl Harbor sal-
dırısıyla savaşa daha girmeden Ame-
rikan donanmasını yok etme girişimi 
olmuştur. 

ABD Başkanı Roosevelt’in o ana kadar 
İngiltere gibi müttefiklerine silah üre-
timiyle dolaylı destek verme politikası 
Amerikan askeri kapasitesini en üst 
düzeye taşıdığı için ABD’nin o noktada 
savaşa girmek için son derece hazırlık-
lı olduğunu söylemek mümkün. O ana 
kadar müttefiklerine her türlü yardı-
mı sağlayan ancak savaşa girmeyen 
ABD’nin Başkanı Roosevelt ile Ameri-
ka’nın uzun süredir Almanya’ya karşı 
savaşa girmesini sağlamaya çalışan 
Churchill arasındaki gizli görüşmeler-
de Atlantik Antlaşması 2. Dünya Sava-
şı sonrasında nasıl bir düzen kurula-
cağının ana hatlarını belirleyen belge 
olmuştur. ABD’nin savaş sonrasına 
kadar küresel düzen ve küresel liderlik 
iddiaları bir yana, Pearl Harbor’a kadar 
savaş dışında kalmayı tercih ettiğini 
anlatmamızın nedeni Amerika’nın ba-
şından beri yayılmacı bir siyaset güt-
tüğü tezinin çok da doğru olmadığını 
anlatmak içindir. 
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Soğuk Savaş

Bu bağlamda ABD’nin 2. Dünya Savaşı 
sonrasında kurduğu düzenin devamı 
için ülkelerin iç işlerine müdahale et-
mesi ve özellikle komünizmin yayıl-
masını engellemek bahanesiyle dar-
belere destek vermesi nispeten yeni 
bir olgu olarak karşımıza çıkar. Soğuk 
Savaş döneminde Sovyetler Birliği’yle 
girdiği ideolojik ve aynı zamanda jeo-
politik mücadelede ABD diğer ülkelerin 
kapitalist safta kalmasını öncelemiş-
tir. Diğer bir deyişle ABD için demokra-
silerin gelişmesinden çok demokratik 
kampın komünist kampa karşı galip 
gelmesi öncelikli bir hal almıştır. Batı 
ittifakının askeri, ekonomik ve siyasi 
kurumlarının güçlü işlerliği ve ülke-
lerin Sovyetler Birli-
ği’ne karşı ABD’nin 
safında yer alması bu 
ülkelerdeki demokra-
tik gelişimin önünde 
olmuştur Washington 
için. Her ne kadar ko-
münizme karşı liberal 
demokratik kapitalist 
kampın varoluşsal 
mücadelesi söylemi yaygınlaşsa da 
demokratik kurum ve değerler ikinci 
planda kalmıştır.

Bu perspektiften bakıldığında Batı it-
tifakının liderliğini yapan ABD’nin 
dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerin 
Sovyetler tarafına geçmesindense dar-
beci veya otoriter liderler tarafından 
yönetilmesi tercih edilmiştir. Marshall 
planıyla Avrupa’nın ekonomik altya-
pısını yeniden inşa ve komünist blo-
ka kaymasını engellemek için önemli 
miktarda mali kaynak ayıran ABD, La-
tin Amerika, Ortadoğu ve Asya’da Sov-
yetlerin komünizmi yayma çabalarına 
karşı kendine yakın gördüğü rejimleri 
desteklemiştir. Mısır’da İngiltere’nin 

Süveyş’i kontrole devam etmesine 
karşı oluşan milliyetçi hissiyatı kul-
lanarak monarşinin sonunu getirecek 
Hür Subaylar Hareketi’ni destekleyen 
ABD’nin 1952 darbesindeki rolü örnek 
verilebilir. ABD’nin Mısır’ın Sovyet blo-
ğuna devşirilmesini engelleme isteği 
bu ülkedeki rejim değişikliği çabaları-
na destek vermesini sağlamıştır. Mı-
sır’da monarşiye karşı milliyetçi su-
bayları destekleyen ABD’nin İran’da 
Başbakan Musaddık’a karşı darbeyi 
İngiltere’yle birlikte organize etmesi 
İran’ın anayasal monarşiden otoriter 
monarşiye kaymasına neden olmuş-
tur. 

Bu iki örnekte de ABD’nin komünizm-
le mücadele adına gerektiğinde milli-

yetçileri gerektiğinde 
monarşistleri destek-
lediği ve dolayısıyla 
bu ülkelerdeki de-
mokratik süreçlerin 
akamate uğramasını 
önemsemediği görül-
mektedir. Benzer dış 
müdahaleleri Guate-
mala, Brezilya, Endo-

nezya, Vietnam, Küba ve Afganistan 
gibi birçok ülkede tekrarlayan Ame-
rikan yönetimlerinin Sovyetlerle mü-
cadele adına askeri müdahale, darbe 
girişimleri ve gizli operasyonlar ger-
çekleştirmesi Soğuk Savaş’ın en stan-
dart yöntemlerinden biri haline gel-
miştir. Türkiye’de de 1960, 1971 ve 1980 
darbelerinde Sovyet tehdidini öncele-
yen ve ülkenin Batı kampında kalması 
uğruna askeri yönetimlerle çalışmak-
tan imtina etmeyen Washington’un 
Soğuk Savaş dönemindeki darbecilere 
destek karnesinin epeyce kabarık ol-
duğunu söylemek mümkün. Dünyanın 
birçok bölgesinde komünizmle varo-
luşsal bir mücadele veren Amerikan 
yönetimlerinin stratejik amaçlarla 

Batı ittifakının liderliğini 
yapan ABD’nin dünyanın 

farklı yerlerindeki ülkelerin 
Sovyetler tarafına 

geçmesindense darbeci veya 
otoriter liderler tarafından 

yönetilmesi tercih edilmiştir. 
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ülkelerin demokratik liderlerine dar-
be yapılmasına göz yumması, destek-
lemesi ve zaman zaman da doğrudan 
organize etmesi olağan hale gelmiştir. 

Amerikan dış politikasının önemli 
araçlarından biri haline gelen ülkenin 
askeri liderlerine ve komünizm karşıtı 
siyasetçilerine yatırım yaparak Sov-
yetlere karşı mücadele vermesinin bu 
ülkelerde demokrasinin gelişmesine 
bilakis ket vurduğu söylenebilir. Bu 
dönemde Rusya’nın stratejik olarak 
alanının daraltılması ve komünizmin 
yayılmasını önlemek amacıyla des-
teklediği siyasi ve askeri elitlerin ülke 
içinde otoriter yönetimler geliştirmesi 
ABD’yi çok da rahatsız etmedi. Birçok 
ülkede ABD ve Rusya yanlısı siyasi 
kamplaşmalar oluştu ve birçok ülkede 
iç çatışmanın tohumları ekilmiş oldu. 
Bu ülkelerdeki siyasi çatışmalar ülke-
leri istikrarsızlaştırarak dış yardıma 
bağımlı hale getirdiği oranda da ABD 
ve Rusya bu durumu değerlendirme 
yoluna gittiler. Ülkelere ekonomik ve 
askeri destek vererek kendi yanlarına 
çekmeye çalışan bu iki büyük güçten 
biri olan ABD’nin kapitalist sitemin de-
vamı adına yatırım yaptığı siyasi ve 
askeri elitlerin demokratik normları ve 
insan haklarını hiçe sayan politikaları 
da sorun olmadı. Zira ABD için bu ülke-
lerin uluslararası sistemde kapitalist 
kampta yer almaları birinci öncelikti. 

Türkiye

Bu bağlamda Soğuk Savaş döneminde 
ülkelerin demokratik gelişimi ve insan 
hakları sicili sadece Batı’dan uzaklaş-
maya başladıklarında sorun olmuştu. 
Türkiye ve Yunanistan örneklerinde 
görüldüğü gibi ülke kapitalist kampta 
yer aldığı sürece askeri elitlerin sis-
teme vesayet etmesi sorun teşkil et-
miyordu. ABD’nin Türkiye’deki askeri 

vesayet sistemi ve periyodik olarak 
gerçekleşen darbelere karşı tavır al-
maması ve aksine zaman zaman si-
yasi olarak da desteklemesi ülkenin 
Batı kampında kalmasının öncelenme-
sinden kaynaklanıyordu. Gerek askeri 
vesayetin gerek darbelerin yarattığı 
siyasi istikrarsızlık, demokratik geri-
leme, insan hakları ihlalleri, ekonomik 
zayıflık ve insan gücü maliyetleri gibi 
sonuçlar da uluslararası sistem tara-
fından göz ardı ediliyordu. 1980 darbe-
si sonrasında çekilen ve Türkiye’nin 
uluslararası imajını uzun süre belir-
leyen Geceyarısı Ekspresi gibi filmler 
de aslında Türkiye’deki sistemin ciddi 
bir eleştirisini sunmaktan ziyade Batı-
lı turistlere nasihat etme derdindeydi. 
Uluslararası sistemin Batı cephesinde 
kalması elzem addedilen Türkiye’nin 
demokrasi ve insan haklarındaki sınıf-
ta kalan karnesi Soğuk Savaş denge-
lerinin de bir sonucuydu aslında. ABD 
için Türk siyasi ve askeri elitlerinin 
içerde yaptıklarından çok uluslararası 
alanda Batı kampında yer alıp alma-
dıkları temel meseleyi teşkil ediyordu. 

1990’larda da büyük oranda Soğuk Sa-
vaş’ın mirasının devam ettiğini söy-
lemek mümkün. Türkiye’nin hem te-
rörle boğuştuğu hem de uluslararası 
sistemde yerini bulmaya çalıştığı bu 
dönemde ABD’nin tek süper güç ola-
rak öne çıkmasıyla birlikte demokratik 
dalganın hâkim olduğu yeni bir ulus-
lararası konjonktür yaratmıştı. Türki-
ye’de askeri vesayetin devamına ve 28 
Şubat gibi ‘yumuşak darbe’ addedilen 
gelişmelere ses çıkarmayan ABD’nin 
Türkiye’de demokrasinin gelişmesine 
(Avrupa Birliği üyeliğine destek dışın-
da) kayda değer bir çaba harcadığını 
söylemek zor. 2000’lerde AK Parti ikti-
darıyla Türkiye’nin bambaşka bir ivme 
kazandığı dönemde de gene ABD’nin 
global terörle mücadele ve Irak’ın işgali 
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gibi konuları öncelediğini söyleyebili-
riz. Türkiye’nin dış politikada artık tek 
bir kampın üyesi olmanın sürdürüle-
bilir olmadığını fark etmesi ve değişen 
uluslararası düzene ayak uyduracak 
adımları atması içerde askeri vesaye-
tin zayıflaması sonucunu da doğurdu. 

Askeri vesayetin zayıflatılmasını fır-
sat bilerek devlet içindeki yapılan-
masını artıran FETÖ yeni bir meydan 
okuma olarak öne çıkacaktı. Dünyanın 
farklı yerlerindeki faaliyetleri Ameri-
kan dış politikasının da işine gelen bu 
örgütün kapalı yapısını göz ardı etme-
yi yeğleyen Washington yönetiminin 
gene stratejik önceliklerine odaklandı-
ğını söyleyebiliriz. Soğuk Savaş sıra-
sında oluşan ve sonrasında da devam 
eden ABD’nin askeri vesayet aktörle-
riyle devam eden ilişkilerinin büyük 
oranda sona ermesinin hem Türki-
ye’nin demokratik gelişimi hem de 
ülkenin uluslararası sistemdeki yeri 
açısından önemli sonuçları oldu. ABD 
artık Batı kampında yer alan ve dar 
bir siyasi-askeri elitle ilişki üzerinden 
etkileyebildiği bir Türkiye değil kendi 
ulusal stratejisini belirleyen ve halkın 
dış politikadaki etkisi bakımından da 
daha demokratik bir Türkiye’yle mu-
hatap olmak durumunda kaldı. Çok 
kutuplu dünyada ittifak oluşturmakta 
zorlanan ABD’nin Türkiye gibi ülkeler-
den her konuda kendi yanında olma-
sını talep etmesinin de artık mümkün 
olmadığı tespitini yapabiliriz. 

Mısır Darbesi

ABD’nin Arap Baharı döneminde Or-
tadoğu ülkelerinde yaşanan halk ha-
reketleri karşısında takındığı tutum 
bir kez daha darbeler ve askeri yöne-
timler karşısında stratejik çıkarlarını 
öncelediğini göstermektedir. ABD’nin 
Soğuk Savaş ve sonrasında demokra-

si ve insan hakları söz konusu oldu-
ğunda stratejik çıkarlarını önceleyen 
politikaları Arap Baharı sürecinde de 
devam etmiştir. Tunus’ta başlayarak 
kısa sürede Mısır’a sıçrayan otoriter 
rejimlere karşı halk ayaklanmalarının 
bölgesel düzeni tehdit edebileceği kısa 
sürede belli olmuştu. Bu düzenin ana 
unsurları arasında İsrail’in güvenliği 
yer aldığı için ABD’nin de bunu öncele-
yen Ortadoğu politikası icabı halk ha-
reketlerine destek vermekte çekingen 
davrandığını gördük. İsrail’le Enver 
Sedat döneminde barış imzalamış olan 
Mısır’ın Mübarek yönetiminde İsrail’e 
tehdit teşkil etmemesi bilakis İsrail’in 
bölgesel güvenliğinin teminatı haline 
gelmesi ABD’nin tavrı açısından belir-
leyici öneme sahipti. Bu nedenle Müba-
rek’e görevi bırakma çağrısı yapmak-
ta Türkiye’nin gerisinde kalan Obama 
yönetiminin sonunda halk hareketine 
destek veren bir söylem kullanması 
test edilmeye muhtaçtı. Zira İhvan’ın 
iktidara geldikten bir sene kadar sonra 
Sisi darbesine muhatap kaldığı zaman 
ABD’nin “darbeye darbe diyemeyerek” 
bu testi geçemediğini söyleyebiliriz. 

ABD Soğuk Savaş döneminde nasıl 
Sovyetlerle mücadele adına otoriter ve 
askeri rejimlere destek verdiyse, Arap 
Baharı döneminde de (Başkan Oba-
ma’nın halk hareketlerine destek ver-
me eğilimine ve söylemine rağmen) 
halk hareketlerinin yanında güçlü bir 
biçimde yer almaktan imtina etmiştir. 
İsrail’in güvenliği dışında bölgede dev-
rim karşıtı siyaseti temsil eden Suudi 
Arabistan gibi müttefiklerini de endi-
şeye sevk etmek istemeyen ABD’nin 
Mısır ordusuna verdiği yıllık 1,5 mil-
yar dolara yaklaşan askeri yardım da 
etkili olmuştur. Mısır ordusunun böl-
gesel politikasında oynadığı kilit rol 
ABD’nin Arap Baharı dönemindeki Mı-
sır politikasında belirleyici bir unsur 
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olmuştur. Başkan Obama’nın Müba-
rek’e yaptığı “geçiş süreci şimdi başla-
malıdır” yönündeki çağrısı hem İsrail 
hem de Körfez müttefikleri tarafından 
“ihanet” olarak adlandırılmıştı. Bunca 
senedir Amerika’nın yatırım yaptığı 
ve desteklediği Mübarek’in halk hare-
ketleri karşısında istifaya çağırılması 
mevcut düzenin savunucusu ülkeler 
tarafından ABD’nin güvenilemez bir 
aktör olduğuna ilişkin yargıyı kuvvet-
lendirdi. Obama bu tepkiler karşısında 
hızlı bir dönüş yapmaktansa bekle gör 
siyaseti gütmüş ve İhvan gibi aktörler-
den İsrail’le barışın devamı yönünde 
taahhütler almaya çalışmıştı. Obama 
Sisi darbesini darbe olarak adlandıra-
mayınca Mübarek’e yaptığı çağrının 
da liberal kamuoyunu 
tatmin etmeye dönük 
bir hamle olduğu ve 
ABD’nin stratejik ön-
celiklerine rağmen de-
mokrasiyi savunma 
siyasetine geçmediği 
görüldü. Bu bağlam-
da Amerika’nın eski 
reflekslerinin devam 
ettiği ve stratejik çı-
karların gereği olarak 
mevcut düzenin devamı uğruna de-
mokrasi ve insan haklarının feda edil-
diği bir kez daha görüldü.

15 Temmuz 

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen FE-
TÖ’nün başarısız darbe girişiminde de 
ABD’nin stratejik çıkarları, mevcut dü-
zeni ve istikrarı demokratik değerlerin 
üstünde gören anlayışının tekerrür 
ettiğini gördük. Darbe girişiminin ilk 
saatlerinde hızlıca bir açıklama ya-
parak demokratik düzene vurgu yap-
ması beklenen Washington’dan gelen 
karmaşık sinyaller Türk kamuoyunda 
derin bir kuşku uyandırdı. 2013’ten be-

ri Türk-Amerikan ilişkilerinde git gide 
artan bir soğuma olduğu biliniyordu. 
Arap Baharı’nın başında Türkiye’yi 
model ülke olarak gösteren Obama’nın 
özellikle Suriye politikası yüzünden 
ayrışmaya başladığı NATO müttefiki-
nin lideri Erdoğan’la ilişkisi de eskisi 
gibi değildi. Obama’nın geciken açık-
lamasında epeydir soğuyan ilişkilerin 
ve Erdoğan’a siyasi destek veriyor gö-
zükmek istemeyişinin rolü olmuş ola-
bilir. Bunu kesin bilmek mümkün değil 
ancak müttefik bir NATO üyesi ülkede 
gerçekleşen darbe girişimine karşı net 
bir tavır alınamaması demokratik de-
ğerler üzerine kurulu olduğunu iddia 
eden NATO’nun birliği açısından da so-
runlu bir yaklaşım olmuştur. 

O dönemde Başkan 
Yardımcısı olan Joe 
Biden’ın bir toplantı 
çıkışında ve tam da 
bilgi sahibi olmadan 
yaptığı talihsiz açık-
lama da Türk-Ameri-
kan ilişkilerine zarar 
vermiştir. Biden’ın is-
tikrara yaptığı vurgu 
demokratik düzene 

karşı ayaklananların başarılı olması 
durumunda ABD’nin bundan rahatsız 
olmayacağı gibi bir anlam çıkmasına 
neden olmuştur. Beyaz Saray’ın daha 
sonra yaptığı net açıklamaların dar-
benin başarısız olacağının anlaşıldığı 
noktada gelmesi de Türkiye kamuoyu 
tarafından ikircikli bir tavır olarak al-
gılanmıştır. Türkiye’de ve başka birçok 
ülkede stratejik çıkarları için askeri 
yönetimlerle çalışmaya devam eden 
ABD’nin 15 Temmuz’da da benzer bir 
tavır sergilediği yönündeki görüşler 
ağırlık kazanarak Türk-Amerikan iliş-
kilerinin daha da kötüye gitmesine 
katkıda bulunmuştur. Obama yöne-
timinin darbe sonrasında Ankara’ya 

15 Temmuz 2016’da 
gerçekleşen FETÖ’nün 

başarısız darbe girişiminde 
de ABD’nin stratejik 

çıkarları, mevcut düzeni 
ve istikrarı demokratik 

değerlerin üstünde gören 
anlayışının tekerrür ettiğini 

gördük. 
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gönderdiği Biden’ın geç geldiği için 
özür dilemesi de Washington’un de-
mokratik düzenin yanında yer almak 
için çok da acele etmediğine işaret et-
miştir. ABD’nin darbe girişiminde dahli 
olduğu kanısı Türkiye’de yaygın oldu-
ğu için Obama yönetiminin bu algıyı 
gidermeye dönük gösterdiği çabaların 
son derece cılız kalması da Türk-Ame-
rikan ilişkilerindeki güven bunalımını 
derinleştirmiştir. 

Amerika’nın küresel bir oyuncu olma-
ya başladığı 2. Dünya Savaşı öncesinde 
de sonrasında da stratejik hedefleri ve 
kurduğu düzenin devamı için dış mü-
dahale, askeri yönetimlerle çalışma ve 
darbeye destek gibi yöntemlere baş-
vurduğu bilinmektedir. Dünyada de-
mokrasi ve insan haklarının gelişmesi 
için çalıştığını iddia eden Amerikan 
dış politika yapıcılarının bu değerleri 
en iyi ihtimalle ikinci plana attıkları 
görülmektedir. Bu değerlendirmemiz 
Amerikan dış politikası yapımında 
demokrasinin önemsiz olduğu şeklin-
de anlaşılmamalıdır zira Washington 
dünya çapında kurumsal demokrasi 
inşasına ciddi kaynaklar ayırmakta-
dır. Ancak ulusal güvenlik ve dış po-
litika çıkarlarıyla çelişki teşkil ettiği 
noktada bu değerlerin ikinci plana atıl-
dığı görülmektedir. Bu sebeple ABD’nin 
darbelerle imtihanında geçer not al-
madığını ve aksine darbe ve askeri 
yönetimlere destek gibi araçları ulusal 
çıkarlarını korumak için kullandığını 
belirtmemiz gerekir. 

Günümüzde Çin ve Rusya gibi güçle-
rin Batı demokratik değerlerine siyasi, 
ekonomik ve askeri meydan okumalar 
ortaya koymaları ABD’nin savunduğu 
liberal demokratik kapitalist sistemin 
cazibesine de darbe vurmaya başla-
mıştır. ABD’nin stratejik çıkarları uğ-
runa otoriter sistemlerle çalışmaktan 

imtina etmeyerek gereğinde darbeci 
yönetimlerle de çalışabilmesi demok-
rasi ve insan hakları değerlerinin savu-
nucusu iddiasını taşıyabilmesi açısın-
dan en büyük zaafı teşkil etmektedir. 
ABD’nin darbelerle imtihanında sınıfta 
kalması şimdilerde Biden yönetiminin 
dünyada demokrasiyi yeniden can-
landırma iddiasının başarı ihtimalini 
azaltarak Çin ve Rusya’yla mücadele-
sinde sadece retorik üzerinden kendi-
ne müttefik bulmasını zora sokmakta-
dır. ABD önümüzdeki dönemde ortaya 
çıkmakta olan çok kutuplu dünyada 
liberal demokrasi ve insan haklarının 
derinleşmesini istiyorsa bunu öncelik-
le darbeler ve darbe yönetimleriyle im-
tihanını geçmeye çalışarak yapması 
gerecek. Aksi takdirde ABD’nin kendi 
inandırıcılığı zayıflayacağı gibi eko-
nomik kalkınmaya dayalı otoriter sis-
temlerin de diğer ülkelerin önüne ciddi 
bir alternatif olarak konulması müm-
kün olacaktır.
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Türkiye’de Sağ Akımların 27 Mayıs 
Darbesi’ne Dair Algısı Üzerine 
Bir Değerlendirme: 1960-1980*

Sacit Yarımoğlu
Siyaset Bilimci, Araştırmacı Yazar

Bu çalışmada, 1960-1980 yılları arasında Türk sağının, 27 

Mayıs 1960 tarihinde gerçekleşen askeri darbeye karşı nasıl 

konumlandığı ele alınmıştır. Söz konusu dönemde DP, sağın 

farklı unsurlarını da kadrosunda bulunduran bir çatı partisidir. 

Çalışmanın odaklandığı toplumsal gruplarsa, başta DP geleneği 

destekçileri olmak üzere, İslamcı, Milliyetçi kesimler ve onların 

radikal uzantılarıdır. 27 Mayıs Darbesi, doğrudan sağ kesimlerin 

siyasi temsilcisi olan DP’yi hedef almıştır. Dolayısıyla da en çok 

onları mağdur etmiştir. Aynı zamanda çalışmada, sağın 27 

Mayıs’a karşı yaklaşımının tutarlılığını ölçmek de amaçlanmıştır. 

O dönem için DP, sağın merkezindeki bir parti olarak 

düşünülürse, Türk sağının 27 Mayıs özelinde darbelere bakışı, 

merkezden radikal sağa doğru uzandıkça farklılaşmıştır. Şöyle 

ki, siyasi görüşlerdeki radikalleşme arttıkça, darbelere karşı 

olma eğilimi azalmıştır. Çalışmada, Türk sağının; siyasi partiler, 

siyasi seçkinler, aydınlar ve benzeri toplumsal uzantılarının 

fikirleri, çeşitli gazete, dergi, siyasi parti broşürleri ve benzeri 

birinci elden kaynaklar kullanılarak incelenmiş olup, ikinci elden 

kaynakların kullanımı da ihmal edilmemiştir. 

*Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda gerçekleştirilen, 

“Türkiye’de Sağ Akımların 27 Mayıs Darbesi’ne Dair Algısı: 1960-1980” adlı doktora tezinden üretilmiştir. 

Fotoğraf: Anadolu Ajansı Arşiv
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B
u yazıda, 1960-1980 arası sü-
reçte, Türk sağının daha çok 
27 Mayıs özelinde, askeri mü-
dahaleler karşısındaki ko-
numuna değinilmiştir. Türk 

sağını adlandırmak adına, çalışmada 
hangi kesimlerin düşüncelerinin incele-
neceğini belirtmek gerekir. Bunu bir sayı 
doğrusu üzerinden düşünürsek DP, 1965 
yılına kadar Türkiye’de sağ-sol ayrımı 
çok olmasa da, 27 Mayıs sürecine kadar 
sağın merkezindedir. Darbenin ardından 
ise bu çizgiyi, AP ve Ferruh Bozbeyli’nin 
Demokratik Partisi sürdürmeye çalışa-
caktır. Bir de o dönem için Türk sağının 
radikal konumundan bahsedilmelidir. 
Radikal sağ unsurlar, 1960’dan önce ya 
DP çatısı altında temsil ediliyor ya da ba-
ğımsız bir şekilde varlık gösteriyordu ve 
1960’ların sonunda ortaya çıkmıştı. 

Bunları kısaca sağın milliyetçi kana-
dının siyasi boyutunu temsil eden Al-
parslan Türkeş ve yine sağın İslamcı 
kanadının siyasi boyutunu temsil eden 
Necmettin Erbakan’ın, önce MNP sonra 
MSP’nin liderliğini yaptığı yıllar olarak 
ifade edebiliriz. Aynı zamanda sağın 
radikal boyutunun da kendi içinde par-
çaları olduğu unutulmamalıdır. Örneğin 
milliyetçi kesimlerin siyasi kanadından 
nispeten ayrı değerlendirilmesi gereken 
Türkçüler ya da bir yerden sonra İslam-
cı kesimlerin siyasi kanadından farklı 
değerlendirilmesi gereken katı kural-
cı -Ortodoks- İslamcı kesimlere dikkat 
çekmek gerekir. Türk sağının 27 Mayıs 
algısını incelerken, konunun hem siya-
sal aktörler ve partiler boyutu hem de 
ideolojik yazın kapsamında, radikal sağ 
da dahil olmak üzere aydınların, gazete-

1 Mustafa Çalık, “27 Mayıs Mektubu”, Türkiye Günlüğü, Sayı: 101, Bahar 2010, s. 3; Tanıl Bora, “AKP ve 27 Mayıs İltisâbı”, Bi-

rikim, 18.9.2013, (Çevrimiçi), http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/922/akp-ve-27-mayis iltibasi#.XOwCYSmo1Il, 

Erişim Tarihi: 27.5.2019.

2 Yüksel Taşkın, “The Conservative Populist Misrepresentation of Turgut Özal: Seeking Legitimacy for the

Conservative Elite”, International Journal of Turkish Studies, Vol. 18, No: 1/2 (2012), s. 62-63.

cilerin fikirlerine ve söylemlerine odak-
lanıldığı belirtilmelidir.

27 Mayıs 1960 tarihi, cumhuriyet dö-
neminde gerçekleşen ilk askeri darbe 
olarak, cumhuriyet modernleşmesinin 
krizlerinden birinin ifadesidir. Aşağıda 
yer verilecek tespitlere ışık tutması açı-
sından, 27 Mayıs’ın, neden üzerine ça-
lışması gereken bir konu olduğu sorusu 
da önem taşır. 27 Mayıs Darbesi, günü-
müzdeki siyasi seçkinler tarafından bile 
zaman zaman hatırlatılan niteliktedir.1 
Bu, hem 1960-1980 döneminde hem de 
günümüze kadarki siyasi muktedirler 
tarafından darbenin popülist amaçlarla 
kullanılan bir yönü olduğu anlamına da 
gelir.2 Darbe bu yönüyle, küçük de olsa, 
etkileri günümüzde de hissedilen bir ha-
rekettir. Nitekim darbeden sonra kuru-
lan Anayasa Mahkemesinin önemi, hala 
tartışılan hususlardandır. 

27 Mayıs Darbesi’ne Yaklaşımlar

Türk sağının 27 Mayıs Darbesi’ne bakışı, 
“birbirine bağlı” üç aşamada değerlendi-
rilebilir. Bunlardan birincisi 27 Mayıs’ı 
hiçbir şekilde olumlu görmemektir ki, 
aslında sağın çoğunluğunun temel eği-
limi bu yöndedir fakat darbenin ‘hemen 
ardından’ bunu yansıtmak da kolay de-
ğildir. Bu nedenle bakış açılarından ikin-
cisi, en azından başarıyla gerçekleştiği 
için darbeyi olumlu ya da meşru gören, 
fakat darbe sonrasındaki gelişmelerin, 
kendi düşüncesi doğrultusunda şekil-
lenmesini bekleyen kesimlerle ilgilidir. 
Bir diğer deyişle bu kesimler darbeyi ko-
şullu olarak değerlendirenlerdir. Üçüncü 
aşama ise bunun gerçekleşmediği bir 
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durumda sağın artık tam olarak 27 Ma-
yıs karşıtı olduğu süreçtir. Zaten bu aşa-
ma, darbe sonrasında yansıtılamayan 
görüşlerin bir süre sonra ifade edilmiş 
halidir. Dolayısıyla çalışmada ikinci ve 
üçüncü tespitlerin üzerinde durulacak-
tır. Çünkü veriler de tamamen bu yön-
dedir.

27 Mayıs’la ilgili ilk olarak, hem darbe sü-
reci olmasının etkisi hem de sürecin belir-
sizliği nedeniyle pasif tavırda olanlardan 
bahsedilmelidir. Bu kesimler; 27 Mayıs’ı 
koşullu ve darbeyi ilk aşamada, bir ölçü-
de kabul etmiş görünenler, yani DP çizgisi 
üyelerinin ve İslamcı kesimlerin bir bö-
lümüdür. Aslında milli irade temelinden 
hareket eden liberal-demokrat destek-
çiler, askeri müdahalelere kökten karşı 
olmalarına rağmen MBK’den, tarafsızlık 
niyetini ortaya koymasını beklemiştir. 
Nitekim askeri müdahale sonrasında ya-
yımlanan beyanname, çoğunlukla Türk 
sağının önemi üzerinde birleştiği bir bel-
gedir.

Beyannamedeki can alıcı nokta, 27 Ma-
yısçılar tarafından hükümetten dü-
şürülen siyasi kesimlerin ve onların 
destekçilerinin, toplumda ötekileştiril-
meyeceğinin ilanıydı. Bu kesimlere karşı 
tarafsız bir şekilde davranılacağının ga-
rantisinin, bu beyannameyle onlara ve-
rildiği düşünülmüştü. Darbe sonrasında 
bir an önce demokrasinin tesis edileceği 
yönünde fikirler veren beyanname, başta 
DP çizgisi üyeleri ve İslamcı kesimlerde 
büyük bir beklenti yaratmıştır.3 27 Mayıs 
Darbesi, DP’li kimi kesimler tarafından ilk 
aşamada “meşru” bile kabul edilebilmiş-
tir. Nitekim bu kesimin aydınlarından, 

3  Tekin Erer, “27 Mayıs Düşmanları!”, Son Havadis, Yıl: 14, Sayı: 2070, 27.5.1966, s. 3.

4  Orhan Seyfi Orhon, “Bir Açıklama!”, Son Havadis, Yıl: 14, Sayı: 2135, 31.7.1966, s. 2.

5  Nazlı Ilıcak, 50. Yılında 27 Mayıs Yargılanıyor, İstanbul, Doğan Kitap, 2010, s. 360-361.

6  Ali Fuat Başgil, İlmin Işığında Günün Meseleleri, 3. Baskı., İstanbul, Yağmur Yayınları, 2014, s. 124.

7  “Geciken Gerekçe”, Yeni İstiklal, Sayı: 63, 3.5.1962, s. 1.

gazeteci ve siyasetçi Orhan Seyfi Orhon’a 
göre 27 Mayıs, başarılı olduğu için meşru 
bir harekettir.4 Yine 1961 Anayasası’nın 
yapım aşamasından el çektirilen hukuk-
çu İsmet Giritli’ye göre de 27 Mayıs, aynı 
sebepten ötürü meşru bir hareketti, hat-
ta sonrasında yapılan anayasayla da, bu 
meşruluk pekiştirilmişti.5 DP’li kesimle-
re mensup ve sağın önde gelen aydınla-
rından Ali Fuat Başgil’e göre, ortada adı 
konulmayan bir askeri müdahale yoktu. 
Ona göre 27 Mayıs bir “hükümet darbesi” 
idi. 6 Ordunun, sürecin temel aktörü olma-
sı, iyi bir gelişme gibi değerlendirilmişti. 

Bu yüzden İslamcı kesimler ve DP’liler, 
27 Mayısçı askeri cuntadan, ‘ilk aşamada’ 
kendi ordu tahayyüllerine uygun bir tavır 
bekledi. Burada merak edilen husus, dar-
be sonrasında ileriye dönük olarak neler 
yapılacağıydı.7 Sağın 27 Mayıs Darbesi’ni 
destekleyen diğer unsurları, Anadolucu-
lar haricinde milliyetçi Türkçü kesimler-
di. Bu kesimler, DP’li ve İslamcı kesimler-
den farklı olarak darbenin ilk aşamasına 
doğrudan destek vermişti çünkü içlerin-
den Alparslan Türkeş komite üyesiydi. 
Fakat bu destek yine de onların çıkar-
larından bağımsız, koşulsuz bir destek 
değildi. Ayrıca milliyetçi-Türkçüler, yine 
DP’li ve İslamcı kesimlerden farklı olarak 
askeri değerlere büyük önem atfetmişti. 
Oysa Millî Görüş çizgisi de dahil olmak 
üzere İslamcı kesimlerin çoğu -katı ku-
ralcı İslamcılar bunun dışındadır- ve DP/
AP’liler daha çok liberal düşünce yapısına 
uygun bir ordu modeli tahayyül etmiştir. 

Milliyetçi kesimler, DP’li ve İslamcı ke-
simlerin çoğundan farklı olarak, yakla-
şık dört yıllık bir süre için askeri rejimin 



www.ortakhafiza.com   •   ORTAK HAFIZA     |     85

Türkiye’de Sağ Akımların 27 Mayıs Darbesi’ne Dair Algısı Üzerine Bir Değerlendirme: 1960-1980 | MAKALE | 

devam etmesini istiyordu. 27 Mayıs Dar-
besi’ni gerçekleştiren, özellikle Alparslan 
Türkeş çizgisindekilerin, sol-Kemalistler 
gibi reformları gerçekleştirme hedefleri 
vardı. Türkiye’deki darbe geleneği her ne 
kadar askeri rejimin yerleşmesine izin 
vermeyecek olsa da, Türkeş ve onu des-
tekleyen komite üyeleri bunu engellemek 
niyetindeydi. Fakat onların bu talepleri 
gerçekleşmedi. Süreç, Alparslan Türkeş 
ve ona yakın görünen komite üyelerinin 
MBK’den dışlanmasıyla devam etti. Bu 
nedenle başta milliyetçi kesimler olmak 
üzere sağın büyük bir bölümü, 27 Mayıs 
Darbesi sonrasında, büyük bir kırılma 
noktası olarak görülebilecek 14’ler ola-
yını, kendi aleyhlerine 
bir gelişme olarak de-
ğerlendirdi. Bu arada 
milliyetçi kesimlerin 27 
Mayıs’la ilgili düşünce-
lerinin, ancak 14’ler ola-
yından sonra Türk sa-
ğının birçok unsuruyla 
kesişmeye başladığı 
belirtilmelidir.

Sağın neredeyse tüm 
unsurları, 27 Mayıs sonrasında komite-
nin tarafsızlığını kaybettiğini, bu açıdan 
da MBK’nin ortaya koyduğu beyanna-
meye uyulmadığını birçok defa belir-
tecektir. Kimi İslamcılar ve DP/AP’liler 
için bu, zihinlerdeki Türk ordusu ve 27 
Mayıs müdahalesinin ayrıştırılmasını 
sağlayacak, bu nedenle Türk ordusu, 27 
Mayıs sürecinden soyutlanacaktır. Bir 
diğer deyişle 27 Mayıs Darbesi, tüm or-
duya mal edilmeyecektir.8 27 Mayıs’ın 
ilk aşaması, böylece Türk sağının bek-
lentilerinin karşılanamaması ile bitmiş; 
yerine Türk sağının, askeri müdahale-

8  Rasim Cinisli, Bir Devrin Hafızası, 3. Baskı., İstanbul, Doğan Kitap, 2017, s. 138; Kadir Mısıroğlu, “İhtilâl Mantığı”, Sebil, C. I, 

Sayı: 17, 23.4.1976, s. 3.

9  “Cumhuriyet Meclislerinin Anatomisi”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C. X, İstanbul, İletişim Yayınları, t.y., s. 2673.

nin karşısında konumlandığı ikinci aşa-
ması başlamıştır.

Darbeye Itirazlar ve Karşı 
Konumlanma

27 Mayıs sonrasında İsmet İnönü’nün li-
derliğini yaptığı CHP, Türk sağının olum-
suz eleştirilerinin odak noktası haline 
gelmiştir. CHP, sürecin siyasi alanında 
söz sahibi olduysa da, ordu, Cumhuri-
yeti koruma rolünün gereklerini yerine 
getirip denetleyici konumunu, sadece 
AP’nin tek başına iktidar olduğu 1965’e 
kadar değil, sonrasında da korumuş-
tur. Dolayısıyla her ne kadar dünyadaki 

farklı darbelerle kıyas-
landığında, Türkiye ör-
neğinde askeri rejimler 
uzun sürmediyse de, 
ordunun gölgesi, sü-
rekli siyasi aktörlerin 
üzerindedir. Bu durum, 
en azından bu yazının 
kapsama alanındaki 
1960-1980 yılları ara-
sında devam etmiştir. 
Bu zaman aralığında-

ki tüm Cumhurbaşkanlarının asker kö-
kenli olması da bunu kanıtlar.

Türk sağını olumsuz etkileyen geliş-
melerin temelinde, 27 Mayıs sonrasın-
da oluşturulan hukuki düzen vardır. 
Öncelikle Kurucu Meclis, neredeyse 
tamamen 27 Mayısçılardan oluşturul-
muştur.9 27 Mayıs’ın yıldönümleri, her 
yıl kutlanmak üzere, Anayasa ve Hür-
riyet Bayramı olarak ilan edilmiştir. Bu 
durum, en başta Yassıada’da yargılanan 
DP’li kesimlerin aileleri olmak üzere, 
DP’ye gönül veren kitleleri olumsuz et-

Sağın neredeyse tüm 
unsurları, 27 Mayıs 

sonrasında komitenin 
tarafsızlığını kaybettiğini, 

bu açıdan da MBK’nın ortaya 
koyduğu beyannameye 

uyulmadığını birçok defa 
belirtecektir.
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kilemiştir.10 Eski DP’lilerin Yassıada’daki 
yargılanma süreçleri de, onları fazla-
sıyla yıpratan bir diğer husustur. Ada 
komutanı Tarık Güryay bu konuda hak-
kında en çok şikayet olan kişidir. Bazı 
sanıklara ifade verme sırasında işken-
celer yapılmış, bu yüzden adada sanık-
lardan intihar edenler dahi olmuştur.11 
Başta DP dönemi Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar olmak üzere bazı eski DP’lilerin 
fotoğrafları ya da filmleri çekilmiş ve 
onları zayıf göstermek için propaganda 
amaçlı yayımlanmıştır.12 

Yüksek Adalet Divanı Başkanı Salim 
Başol’un ve başsavcı Ömer Altay Ege-
sel’in yargılama sürecindeki taraflı tu-
tumları, DP’lilerce hiç unutulmayacak-
tır.13 Yine, Mucip Ataklı gibi bazı MBK 
üyelerinin, yargılama sonucunda en 
az 50 kişinin idam edilmesi yönündeki 
beklentisi ve kararların çıkmasından 
önce adaya “10 idam sehpası 50 tabut” 
gibi araç gereçlerin alınması türünden 
hadiseler, DP’lilerin, mahkeme kararla-
rının önceden alınmış olduğu şeklindeki 
savlarını güçlendirir niteliktedir.14 İdam 
cezalarının infazı ise sadece Türk sağı 
adına değil, Türk siyaseti adına geri dön-
dürülemez bir yara açmış ve çokça tar-
tışılmıştır. Devlet Başkanı Cemal Gürsel 

10  Adviye Fenik, “Bayram, bu mu?”, Son Havadis, Yıl: 16, Sayı: 4132, 27.5.1969, s. 2.

11  Mithat Perin, Zindana Tıkılan İktidar, İstanbul, Doğan Kitap, 2011, s. 68; H. Emre Oktay, Menderes’in Gözyaşları: Yassıada, 

İstanbul, Akis Kitap, 2014, s. 106-124.

12  Mehmet Ö. Alkan, “27 Mayıs Darbesi: Propaganda Dökümanterleri ve Sinema Filmi”, Toplumsal Tarih, Sayı: 281, Mayıs 2017, 

s. 40-42; Tekin Erer, Yassıada ve Sonrası, İstanbul, Rek-Tur Kitap, 1965, s. 487-488.

13  Mithat Perin. Zindana Tıkılan İktidar. İstanbul, Doğan Kitap, 2011, s. 65.

14  Mithat Perin, Yassıada ve İnfazların İçyüzü, M. Çevik Matbaası, İstanbul, 1970, s. 24.

15  Necmettin Önder, Yassıada’da Millî İrade Nasıl Mahkûm Edildi, İstanbul, Dem Yayınları, 1990, s. 196.

16 Abdullah Uraz, 1970 Sîyasi Buhranı ve İçyüzü, İstanbul, Son Havadis Yayınları, 1970, s. 27-28; Mithat Perin, Yassıada ve 

İnfazların İçyüzü, M. Çevik Matbaası, İstanbul, 1970, s. 172.

17  “İsmet Paşa’nın Mektubu”, Son Havadis, Yıl: 16, Sayı: 4135, 30.5.1969, s. 1.

18  Orhan Seyfi Orhon, “Merhametli midir?”, Son Havadis, Yıl: 16, Sayı: 4133, 28.5.1969, s. 2.

19  Samet Ağaoğlu, Demokrat Partinin Doğuş ve Yükseliş Sebepleri Bir Soru, İstanbul, Baha Matbaası, 1972, s. 114-116.

20  Necmettin Önder, a.g.e., s. 218-222; George S. Harris, “Military Coups and Turkish Democracy, 1960-1980”, Turkish Studies, 

Vol. 12, No: 2 (Haziran 2011), s. 204.

bile cezayı iptal etme hakkı olmasına 
rağmen bunu başaramamıştır.15 İnfazla-
rın engellenememesi konusunda en çok 
suçlanan kişiyse, Weberyan bağlamda 
karizmatik bir kimliği de olan CHP lideri 
İsmet İnönü’dür.

İnönü’nün, bu konuda özellikle pasif 
davrandığı düşünülmüştür. Nitekim ‘se-
çim tarihleri’ olan 1965 ve 1969 yılların-
da İnönü’nün o süreçte idamların engel-
lenmesi için MBK’ye yazdığı mektuplar, 
AP’li basın tarafından özellikle gün-
deme getirilmiştir. Bu, aynı zamanda, 
AP’nin bu konuyu nasıl seçim malzeme-
si yaptığının da bir göstergesidir.16 AP’li-
ler, belki de haklı olarak İnönü’nün bu 
mektubu neden daha önce yazmadığını 
sorguluyordu.17 Buna paralel olarak AP’li 
Orhan Seyfi Orhon, İsmet İnönü’nün 
idamların yapılmaması yönünde bir dü-
şünceye sahip olmadığını söylemiştir.18 
Eski DP’lilerden Samet Ağaoğlu’na gö-
reyse İnönü, bu konuyu dünya kamuo-
yuna duyurmamakla hata yapmıştı.19 
Fakat dönemin Hindistan ve İspanya 
başbakanları, İngiltere Kraliçesi, ABD 
ve NATO’dan gelen tepkiler de idamla-
rı engelleyememiştir.20 Bu da cezaların 
infazı konusunda ısrar eden MBK üye-
leri ya da mahkeme üyelerinin infazlar 
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konusundaki kararlılığını göstermiştir. 
DP’li kesimlerden Mithat Perin, 27 Ma-
yıs’tan sonra İnönü’nün ordu üzerindeki 
etkisini yitirdiği yönündeki düşüncesin-
de muhtemelen haklıdır.21 Nitekim CHP 
lideri İsmet İnönü, idamlar konusunda 
belki daha erken davranabilirdi ama bu 
da, gözleri kararmış 27 Mayıs komiteci-
lerini ne yönde etkilerdi bilinmez. Sağın 
görüşleri bu ve benzeri olumsuz temel-
ler üzerinden şekillenecekti. Bu süreçte 
çıkarılan yasalardan bir diğeri, 14’lerin 
MBK’dan ayrılmasından sonra komitede 
kalan üyeler için düşünülen daimi sena-
törlük mevkii idi.

Hukukçu İsmet Giritli’ye göre bu fikir, 
CHP lideri İsmet İnönü’den çıkmıştı. 
Çünkü komitecilere sivil siyasete geçil-
mesinden sonra bir makam bulunma-
lıydı. O makam daimi senatörlüktü ve 
onlar, senato üyeleri olarak karar alma 
mekanizmasının birer parçası oldu. Bu 
da AP gibi sağ siyasi aktörler hükümet 
olduklarında, onların icraatlarının en-
gellenmesi demekti.22 Daimi senatörler 
darbeci zihniyetlerini hiç kaybetmedi. 
Ayrıcalıkları sadece siyasi konuları içer-
miyordu ve çok kapsamlıydı.23 AP’lilerin 
kaldırılmasını istediği bir diğer 27 Ma-
yıs uygulaması Tedbirler Kanunu’ydu. 
1962’de çıkan bu kanuna göre 27 Mayıs’ı 
yok saymak ve DP’yi savunmak, hatır-
latmak suçtu.24 

 
 

21  Mithat Perin. Zindana Tıkılan İktidar. İstanbul, Doğan Kitap, 2011, s. 196.

22  Nazlı Ilıcak, 50. Yılında 27 Mayıs Yargılanıyor, İstanbul, Doğan Kitap, 2010, s. 369.

23  “Temellilerin Dokunulmazlığı”, Son Havadis, Yıl: 17, Sayı: 4544, 18.7.1970, s. 1.

24  Resmî Gazete, Sayı: 11053, 7.3.1962, s. 6837-6838.

25  Tekin Erer, “Adnan Menderes-İsmet İnönü”, Son Havadis, Yıl: 14, Sayı: 1814, 4.9.1965, s. 3.

26  Ali Fuat Başgil, 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri, Çev. Cemal Aydın, 6. Baskı., İstanbul, Yağmur Yayınları, 2014, s. 181-183.

27  “Gazetemiz Mensupları İçin 100 Sene Hapis İsteniyor”, Son Havadis, Yıl: 15, Sayı: 2593, 14.11.1967, s. 1,7.

28  Celal Bayar, Kayseri Cezaevi Günlüğü, haz., Yücel Demirel, 3. Baskı., İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2018, s. 284.

29  Rasim Cinisli ile kişisel görüşme, İstanbul, 04.02.2020.

Nitekim darbeden sonra cezası infaz 
edilen Adnan Menderes eleştirilebiliyor 
fakat övülemiyordu. Bu kesimlerin yas 
tutma hakları bile ellerinden alınmıştı.25 
Yine, bu kanun nedeniyle DP’li kesim-
lerden Ali Fuat Başgil, İsviçre’de 27 Ma-
yıs’la ilgili Fransızca bir kitap yazdığı 
için suçlanmış fakat sonucunda dava-
dan beraat etmişti.26 Aynı şekilde AP’li 
kesimlere mensup Adviye Fenik, Orhan 
Seyfi Orhon, Tekin Erer gibi gazeteci, 
aydın veya siyasetçiler birçok defa bu 
kanuna takılıp cezalar aldı.27 DP döne-
minin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın 
kızı Nilüfer Gürsoy, bu kanunun, Celal 
Bayar’ın savunma hakkını kullanması-
na bile engel olduğunu söyleyecekti.28 
Kanunun etkisi 1960’ların ikinci yarı-
sında azalmış ama bitmemişti. Nitekim 
DP’li kesimlerden avukat ve eski siya-
setçi Rasim Cinisli, 1960’ların sonların-
daki seçim çalışmalarında bu kanunun, 
propaganda yapmalarının önünde bir 
engel olarak durmasından bahsedecek-
ti.29 Tüm bu gelişmeler ve oluşan siyasi 
ortamın, Türkiye’de solun gelişmesine 
katkı sağladığı düşünülmüş ve sağın 
mücadelesi, anti- komünizm düşünce-
sinden hareketle, Türk sağının, 1971 ve 
1980 askeri müdahalelerine giden sü-
reçte, 27 Mayıs sonrasında yapılan 1961 
Anayasası’nı sınırlamaya çalışmasıyla 
devam etmiştir.

Tercüman gazetesi yazarlarından Ah-
met Kabaklı, 1961 Anayasa’sının, halkın 
sorunlarını gidermek açısından 1924 
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Anayasası’ndan çok da farklı olmadığını 
ifade ederken,30 DP döneminin Cumhur-
başkanı Celal Bayar, Anayasa ile millet 
yerine, CHP’nin istediği gibi bürokrasi-
nin ve “özerk” kurumların güçlendiril-
mek istendiğini söyleyecekti.31 Bayar’a 
göre seçimlerde en çok oyu alan siyasi 
partinin, mecliste, aldığı oy oranından 
fazla bir şekilde temsil edilmesinde -ki 
DP 1954 seçimlerinde yüzde 56 oyla, 
mecliste yaklaşık yüzde 90’lik bir tem-
sil hakkı kazanmıştı- sakınca yoktu. Bu 
şekildeki çoğulcu değil ama çoğunluk-
çu bir demokratik anlayış, Bayar’a göre 
millet iradesinin yansımasıydı.32 

Öte yandan Anayasa ile ortaya çıkarılan 
özerk kurumlar sürekli eleştirilerin oda-
ğındaydı. Eski DP’li Samet Ağaoğlu, bu 
kurumları, İnönü’nün “devlete getirmek 
istediği ortaklar” şeklinde değerlendir-
mişti.33 Mesela Anayasa Mahkemesi’ne 
bu kurumlardan biri olarak üretilen poli-
tikaları ya da kanunları denetleme gücü 
verilmişti.34 Üniversitelerin özerk olma-
sı ise, 1970’lere doğru siyasetin sokağa 
yansıması açısından bir sorun olarak 
görülüyor ve bununla sola alan açıldığı 
düşünülüyordu.35 27 Mayıs 1960 öncesin-
deki 28-29 Nisan öğrenci protestoları ise 

30  Ahmet Kabaklı, “Anayasa açıktır”, Tercüman, Yıl: 6, Sayı: 2031, 13.6.1967, s. 2.

31  Celal Bayar, Başvekilim Adnan Menderes, der., İsmet Bozdağ, İstanbul, Tercüman Aile ve Kültür Kitaplığı Yayınları, 1986, s. 10

32  Gökhan Atılgan, “Tarımsal Kapitalizmin Sancağı Altında”, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat, Haz. Gökhan 

Atılgan, Cenk Saraçoğlu, Ateş Uslu, 3. Baskı., İstanbul, Yordam Kitap, 2019, s. 428;

Kadir Cangızbay, “27 Mayıs: Askerler ve “Siviller”, 27 Mayıs: Bir Darbenin Anatomisi, ed., Tolga

Ersoy, Haydar Çetinbaş, Ankara, Özgür Üniversite Kitaplığı: 84, 2010, s. 18.

33  Samet Ağaoğlu, Demokrat Partinin Doğuş ve Yükseliş Sebepleri Bir Soru, İstanbul, Baha Matbaası, 1972, s. 61-63.

34  Suavi Aydın, Yüksel Taşkın, 1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi, 3. Baskı., İstanbul, İletişim Yayınları, 2015, s. 95.

35  Abdullah Uraz, “1961 Anayasasını bazı profesörler işlerine gelen yöne çektiler”, Son Havadis, Yıl: 17, Sayı: 5471, 19.2.1973, s. 4.

36  Kadircan Kaflı, “Tasarlanan İhtilâl”, Tercüman, Yıl: 7, Sayı: 2375, 27.5.1968, s. 3.

37  Abdullah Uraz, 12 Mart’a Doğru Devlet Organları ve Demokratik Kuruluşlar, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret 

Borsaları Birliği Yayını, Ankara, 1973, s. 66; Faruk K. Timurtaş, “TRT ve Tarafsızlık”, Tercüman, Yıl: 8, Sayı: 2698, 21.4.1969, s. 1, 9.

38  “Başbakan ve Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel’in 12 Ekim 1969 Seçimleri için yaptığı Radyo

Konuşmaları”, Adalet Partisi Genel Merkez Yayınları, No. 37, Ankara, Doğuş Matbaası, 1969, s. 36-42.

39  “Genel Başkan Süleyman Demirel’in A. P. 8. Büyük Kongresini Açış Konuşması”, Ankara, Doğuş

Matbaası, 21.10.1976, s. 22-23.

bu nitelikte gelişmeler olarak değerlen-
dirilecek ve sol kesimlere mal edilecekti. 
Sol eğilimli bir darbe tedirginliği, başta 
DP destekçileri olmak üzere İslamcı ve 
milliyetçi kesimlerde de vardı.36 Benzer 
şekilde TRT’nin de sol eğilimli bir yayın 
içeriği olduğu ve tarafsızlık ilkesini çiğ-
neyip, devlete karşı bir yayın organı ha-
line getirildiği iddia edilmişti.37 AP lideri 
Süleyman Demirel, bu ve benzeri neden-
lerle Anayasa’nın düzeltilmesi gereken 
bölümleri olduğunu ifade ederek,38 dev-
leti bu Anayasa’yla yönetmenin müm-
kün olmadığından bahsetmiştir. Demi-
rel, 12 Mart 1971’deki Muhtıra sürecinde, 
sıkıyönetimin ilanı gibi bazı icraatların 
yapılamamasından anayasayı sorumlu 
tutmuş39 fakat ilerleyen süreçlerde ana-
yasada değişiklikler yapılsa da, toplum-
sal kargaşa bitmemiş, Türkiye 12 Eylül 
1980 Darbe sürecini yaşamaktan kurtu-
lamamıştır.

Türk sağı, 12 Eylül Askeri Darbesi’ne giden 
süreçteki ideolojik dönüşümden; Türk 
solunun 27 Mayıs sürecindeki kazanım-
larını sorumlu tutmuş, 27 Mayıs’ı, Türk 
solunun elindeki koruma kalkanı olarak 
görmüştür. Bu, solun 27 Mayıs’ın ısrarlı 
bir takipçisi olmadığı bağlamda, bir ölçü-
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de doğrudur. Fakat şunu da belirtmek ge-
rekir ki, 1961 Anayasası sadece sol kesim-
ler için özgürlük vaat etmemişti. Nitekim 
sağ ideolojik çevreler de görece özgürlük 
ortamından yararlandı. Sağın liberal-de-
mokrat kesimleri dışında milliyetçi-mu-
hafazakar çizgideki radikal sağın par-
çaları bile; basın, parti kurma ve benzeri 
yollarla, kendilerini 1961 sonrasında ifade 
etme şansı bulmuştur. Nitekim propa-
ganda alanı, Türk sağı açısından 1965 yılı 
sonrasında daha da açılmıştır. 27 Mayıs 
bu doğrultuda, özellikle AP tarafından 
popülist bir tutumla kullanılmış ve AP’li 
siyasi seçkinlerin üslubunu şekillendiren 
bir gelişme olmuştur.

Siyasi süreçte AP’nin karşısında ordunun 
korumacı kimliğinin olması da bununla 
bağlantılı bir detaydır. Bu, hem askeri mü-
dahalelerin karşısında olan sağ kesimler 
açısından, hem de AP’nin içinde bulundu-
ğu sürecin psikolojik zorluğu açısından 
önemlidir. Bu yüzden popülist milli irade 
söylemi, AP tarafından -Milli Görüş lideri 
Erbakan da bunu kullanacaktır- bırakıl-
mayacaktır. Bu bağlamda 27 Mayıs Dar-
besi, milli irade söyleminin DP’li kesimler 
tarafından canlandırılmasına katkı yap-
mıştır. Ayrıca 27 Mayıs Darbesi üzerinden 
yaratılan bu ve benzeri popülist örnekler, 
günümüzde sağ kesimlere, 1965-1980 
sürecindeki kadar yoğun malzemeler 
sunmaz, ama en azından darbe tartışma-
larının Türk sağı tarafından yaşatılması-
na/yeniden üretilmesine olanak sağlar. 
Nitekim Türk sağı açısından, özellikle 
1960’ların ikinci yarısından sonra, artık 
geride 27 Mayıs’ın olumsuzlukları kalmış 
ama siyasi sahnede de rekabet ön plana 

40  Son Havadis, Yıl: 17, Sayı: 1730, 27.5.1977, s. 1.

41  “Af süratle çıkmalıdır”, Son Havadis, Yıl: 14, Sayı: 2114, 10.7.1966, s. 1; Orhan Seyfi Orhon, “Bizi affetmesinler!”, Son Hava-

dis, Yıl: 14, Sayı: 2131, 27.7.1966, s. 2.

42  Yalnız Demokrat, haz., İhsan Dağı, Fatih Uğur, İstanbul, Timaş Yayınları, 2009, s. 279.

43  Rasim Cinisli, Bir Devrin Hafızası, 3. Baskı., İstanbul, Doğan Kitap, 2017, s. 138; Kadir Mısıroğlu, “İhtilâl Mantığı”, Sebil, C. I, 

Sayı: 17, 23.4.1976, s. 297. 

çıkmıştır. DP çizgisi mensuplarının lider-
liğini yaptığı merkez sağ konumun va-
roluşu, yer yer 27 Mayıs’la mücadeleye 
endekslenmiştir. Bu sayede AP ve radi-
kal sağın unsurları, propagandalarını bu 
yönde yapmaktan çekinmemiştir. Mese-
la üç eski DP’linin idamı, DP geleneğinden 
gelen kesimlerin haklı mağduriyetlerin-
den biriydi. 

Fakat DP lideri Adnan Menderes’in, se-
çimlerde AP’nin desteklenmesi gerekti-
ğini belirtir afişlerine; AP’lilerin 1975’ten 
sonra gerçekleşen seçim propagandala-
rında bile yer vermesi, bu mağduriyetle-
rin AP tarafından kullanıldığının da bir 
göstergesiydi.40 Bu konuda diğer bir ör-
nek, DP çizgisi üyelerinin uzun süre ka-
zanmak için uğraş verdiği, eski DP’lilerin 
siyasi hakları konusunda verilebilir.41 Ni-
tekim sayıca çok olmasa da DP destekçisi 
kimi siyasetçiler, eski DP’lilere siyasi hak-
larının bir an önce verilmesini, ellerindeki 
önemli bir propaganda malzemesinin yok 
olması bağlamında değerlendirmiştir.42 
Bizzat AP lideri Süleyman Demirel’in, si-
yasi aflarla ilgili sorunun çözümü için fır-
sat yakaladığında, çözümü seçim sonra-
sına -1969 seçimleri- bırakmak istemesi, 
AP’lilerin 27 Mayıs’tan kendilerine kalan 
olumsuzlukları ne yönde kullandıklarına 
bir diğer örnektir. AP’nin pragmatik tutu-
mu da bu bağlamda ortaya çıkar.43

Siyasi Rekabetin Darbeye Bakışa 
Yansımaları

Diğer yandan, Türk sağının 27 Mayıs ko-
nusundaki pragmatik tutumunu göste-
ren detayları, daha çok 1965-1975 siyasi 
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sürecinde yaşananlar göstermiştir. Bu 
bağlamda 27 Mayıs sonrası; DP geleneği 
mensuplarının, İslamcıların ve milliyet-
çilerin siyasi sahadaki rekabetine sahne 
olacaktır. AP’liler ve her ne kadar İslami 
çizgide olsalar da 1973’deki MSP-CHP ko-
alisyonundan sonra MSP’den soğuyan 
Nurcu kitleler; askeri müdahalelerin hiç-
bir şeyi çözemeyeceği düşüncesine sahip 
bir siyasetçiye dönüşecek olan Alparslan 
Türkeş’i, özellikle seçim dönemlerinde, 
Cemal Gürsel Hükümetleri dönemindeki 
icraatlarından sorumlu tutacaktır.44 Bu 
şekildeki pragmatist bakış açısı, sağ par-
tiler arasındaki rekabetin temelinde yer 
alacaktır.

27 Mayıs Darbesi üzerinden sağlanan bu 
meşruiyet, AP’nin seçimlerdeki propa-
gandasının bir parçasıdır. Mesela Adnan 
Menderes’in idamı, kimi AP’liler tarafın-
dan siyasi rakip Türkeş’e mal edilmiştir. 
Oysa MBK içindeki Türkeşçi grubun, Ad-
nan Menderes’in idamı konusundaki eği-
limi net bir şekilde olumsuzdur.45 Ayrıca 
askeri hükümet döneminde din konusun-
da yapılan olumsuzluklar da siyasi rakip 
Türkeş’e mal edilmiştir. Nurcuların bu 
durumu ön plana çıkarması, propaganda 
yapmak açısından, İslamcı muhafazakar 
ya da demokrat kesimler adına bir anlam 
ifade ediyordu. Çünkü MHP’nin, milliyet-
çiliğin yanında dine de önem vermesi, 
sağ eğilimli partilerden rol çalması da de-
mekti. Bu da başta İslamcı klikler olmak 
üzere sağın farklı unsurlarını tedirgin et-
meye yetmişti. 

 

44  A. Recep ve Arslan Akkan, “Türkeş’in 11 aylık dönemi dindarlara en büyük zulüm oldu”, Millî Gazete, Yıl: 7, Sayı: 2297, 30.5.1979, 

s. 4,5; Yeni Asya, Yıl: 3, Sayı: 822, 6.6.1972, s. 5.

45  Bunu en iyi anlatan örnek, yurtdışı görevine sürülen Alparslan Türkeş’in idamların yapılmaması gerektiği yönünde, Cumhur-

başkanı Cemal Gürsel’e yolladığı bir mektuptur. Bkz.: “Türkeşin Gürsele mektubu”, Millî Yol, Yıl:1, Sayı:1, 26.1.1962, s. 7.

46  Tekin Erer, “12 Mart Dersi!”, Son Havadis, Yıl: 16, Sayı: 6443, 19.3.1976, s. 3; Ümit Cizre, AP-Ordu İlişkileri: Bir İkilemin Ana-

tomisi, 3. Baskı., İstanbul, İletişim Yayınları, 2014, s. 116; “D. P. Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli’nin Demokratik Parti Birinci 

Büyük Kongresini Açış Konuşması”, Ankara, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii, 16.12.1972, s. 5.

Buna ek olarak, askeri müdahaleler doğ-
rultusundaki bazı tavırları da Türk sa-
ğının pragmatizmine örnektir. Nitekim 
sağın, 12 Mart 1971 Askeri Muhtıra’sına 
verdiği tepki, söz konusu pragmatiz-
mi göstermiştir. Buradaki tavrın temeli, 
Türk ordusuna geçmişten günümüze dek 
süren bir güveni olan Türk sağının ordu 
tahayyülleriyle ilgilidir. Dolayısıyla sağın 
27 Mayıs’a verdiği tepki, 12 Mart Muhtıra-
sı üzerinden düşünülürse; AP’liler, İslam-
cılar ve Milliyetçiler tarafından 12 Mart 
Muhtırası sonrasında da askeri müdaha-
lenin neyi amaçladığı hesaplanmış, hatta 
ilk olarak 12 Mart’ın sol eğilimli bir hare-
ket olduğu sanılmıştır. Fakat sonradan 
solun karşısında tavır alan bir askeri mü-
dahale, sağın kimi unsurlarındaki fikirle-
rin esnekleşmesine neden olmuştur.46 

 Türk sağının, bu çalışmanın inceleme 
alanı içerisinde, ‘eğer gerçekleşiyorsa da’, 
kendi faydasına uygun bir ordu hareketi 
görmek istediği açıktır. Bu tavır, AP hari-
cinde, Milli Görüş ve Ülkücü Hareket açı-
sından da böyledir. Bu dönemde özellikle 
ordunun her hareketini koşulsuz kabul 
etme eğilimi en fazla olan kesimler, mil-
liyetçi-Türkçü gruplardır. Mesela koman-
doların, 1960’ların sonundan 1970’lerin 
sonuna kadar, Ülkücü Hareket tarafın-
dan devreye sokulması da, biraz bu as-
keri anlayışın toplumsal alana yayılma-
sının hedeflenmesindendir. Dolayısıyla 
burada, düşünce yapısı 12 Mart’la uyumlu 
olan bir milliyetçi anlayıştan bahsetmek 
mümkündür. Nitekim 12 Mart’ta; 27 Ma-
yıs’ın tersine, liberal-demokratik düşün-
ce yapısının perspektifinden, her şartta 
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ve durumda askeri darbelerin olumsuz-
luğundan bahseden DP çizgisinin siyasi 
seçkinleri bile, kendi yararlarına olabile-
cek şekilde, orduyla görüş birliği içinde 
sonuç odaklı davranmaktan çekinme-
miştir. Bu, onların darbeler konusundaki 
fikirlerinin değiştiğini tabii ki göstermez 
ama yumuşayabileceğini gösterir. Bu tu-
tum da, darbelerin oluş aşamasıyla ilgili 
olmayıp, daha çok sonrasındaki gelişme-
lerle ilgilidir. 12 Mart örneğinden hare-
ketle, solun gücünün bastırılması ve sağ 
kesimlerdeki çoğunluğun görüşlerindeki 
yumuşamanın paralelliği, muhtıra son-
rasındaki birtakım siyasi gelişmelerin 
kapsamı içindedir. Kısacası söz konusu 
yumuşamanın Türk sağı için lehte bir ne-
deni olmalıydı. 27 Mayıs’ta da bu yoktu. 
Bu görüşün, büyük oranda; sağın aydın-
ları, siyasi seçkinleri ve onların destekçi 
uzantıları olan farklı ideolojik kitlelerin 
birçoğu açısından da bu şekilde içselleş-
tirildiği söylenebilir. 

Örneğin, İslamcı kesimlerin genelinin dü-
şüncesi olmasa da; Necip Fazıl gibi, askeri 
müdahalelerin, kendi ordu tahayyülüne 
uygun siyasi çevrelerce yapılması, yap-
tırılması gerektiğini söyleyen isimler de 
vardır.47 Benzer şekilde, Türkçü ideolog 
Nihal Atsız’ın da, 27 Mayıs’ın ilk aşama-
sında Albay Alparslan Türkeş’i kendile-
rinden sayıp, 27 Mayıs’ın faydalı bir ha-
reket olduğunu belirtmesi gibi.48 Ayrıca 
Atsız ve Rıza Nur gibi Türkçülerin bizzat 
hükümet darbesi benzeri ya da aynı ama-
ca hizmet eden planlar yapması da Türk-
çü grubun pragmatizmini yansıtması 
açısından önemlidir.49 Ama tabii ki bu, bir 

47  Necip Fazıl Kısakürek, Benim Gözümde Adnan Menderes, İstanbul, Ötüken Yayınevi, 1970, s. 41-42; Kurtuluş Kayalı, Ordu ve 

Siyaset: 27 Mayıs-12 Mart, 6. Baskı., İstanbul, İletişim Yayınları, 2015, s. 46. 

48  Zeynel Abidin Polat, Atsızlı Söyleşiler, haz., Oğuzhan Murat Öztürk, İstanbul, Historia Yayınları, 2018, s.16.

49  Beşir Ayvazoğlu, “Tanrıdağ’dan Hira Dağı’na Uzun İnce Yollar”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm, ed., Ahmet 

İnsel, C. II, 8. Baskı., İstanbul, İletişim Yayınları, 2015, s. 551.

50  Elisabeth Özdalga, İslâmcılığın Türkiye Seyri: Sosyolojik Bir Perspektif, çev., Gamze Türkoğlu, İstanbul, İletişim Yayınları, 

2006, s. 126.

ölçüde de olsa arkalarında destekçi kitle-
ler olan Necip Fazıl, Nihal Atsız gibi kişile-
rin, bir askeri cuntacı gibi örgütlü bir hare-
ket içinde olduklarını göstermez. Burada 
belirtilmek istenen, bu kişilerin düşünce 
yapısının, en azından çalışmanın kapsa-
ma alanı içinde değerlendirildiğinde, eğer 
lehlerine bir siyaset ortamı oluşacaksa, 
darbeler karşısındaki konumlarının es-
nekleşebileceğidir. Bu durumda darbeler 
ilk aşamada araçsallaştırılmakta, diğer 
yandan sağın ideologları ya da gazeteci-
lerinin temsil ettiği ideolojik çizginin ihya 
edilmesi amaçlanmaktadır. Mesela katı 
kuralcı İslamcılar da herhangi bir aske-
ri müdahaleyi, sonuçlarına göre değer-
lendiren gruplardandır ve parlamenter 
demokratik sistemin tersi tutumlarıyla, 
bunu benimsemeyen İslamcılardan ay-
rılırlar. Bu gruplar, mevcut ordunun dini 
bir amaç ve hedef doğrultusunda hareket 
etmesini ön plana almaktadır. Örneğin 
cihat anlayışından hareket eden ve şeri-
at düzenini getiren bir ordu ya da askeri 
darbe, katı kuralcı İslamcılar tarafından 
makbul bulunabilir. Diğer bir deyişle, bu 
kesimlere göre askeri müdahaleler, libe-
ral demokratik düzenin ortadan kaldırıl-
ması için uygun bir araç konumundadır. 

Türkiye’deki mevcut rejime karşı olan 
katı kuralcı İslamcılar ve hatta mevcut 
rejimin kurallarıyla, parlamenter siyasi 
düzen içinde mücadele eden Erbakan bile, 
Pakistan’da General Ziya Ül Hak tarafın-
dan devleti İslamileştirmek amacıyla ya-
pılan bir askeri müdahaleye desteklerini 
sunmaktan çekinmemiştir.50 Bu, Millî Gö-
rüş hareketinin bu çalışma kapsamında 
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1980’e kadar olan siyasi süreçte, darbeleri 
değerlendirmek açısından demokratik 
kalıpların dışında konumlandığını söy-
lemek için yeterli bir kanıt olmasa da en 
azından bir tutarsızlık göstergesidir. Ni-
tekim Erbakan’ın bu bağlamdaki hamle-
leri -MBK’ya alınmayan Talat Aydemir’le 
toplantı düzenlemek gibi- daha çok prag-
matik niteliktedir.51 Tüm bu örneklerden 
hareketle, Türk sağının darbe karşıtlığı 
noktasında, çok da ‘kesinliği olmayan’ bir 
ruh hali içinde olduğu da söylenebilir.

Bunun yanında siyasi çizgiyi benimseyen 
Türk sağı açısından bakılırsa, OYAK’ın 
değerlendirilmesi bağlamında, 27 Mayıs 
hakkındaki olumsuz düşüncelerin bir is-
tisnası da vardır. Nitekim MBK’daki Tür-
keş çizgisi, zaten bu oluşumun fikir sahi-
bi olma iddiası ve korporatist bir toplum 
öngörüsüyle, OYAK fikrinin yanındadır.52 
Liberal-demokrat kesimler ise 1965 yılın-
dan sonraki ekonomik düzenle uyumlu 
olduğu gerekçesiyle OYAK’ı farklı bir yere 
koyacak, birçok defa olumlayacaktır. Bu 
doğrultuda OYAK, daha çok partilerin sesi 
olan yayın organları tarafından yansıtıl-
dığı kadarıyla, bir 27 Mayıs sonrası icraatı 
olarak, Türk sağının hakkında şikayetçi 
olmadığı ender uygulamalardan biridir. 
Türk sağı ve OYAK’ın süreçte geldiği ko-
numdan da anlaşılabileceği üzere, ser-
maye çevreleri, OYAK ve kimi siyasi seç-
kinlerin, çıkar birliktelikleri vardır.53 Türk 
sağı, 27 Mayıs’ı genel hatlarıyla bürok-
ratik oligarşinin hakimiyeti olarak gör-
müş, süreci daha çok siyasi, hukuki bas-
kı dönemi olarak değerlendirmiş ve ordu 
tahayyülleriyle, muhafazakar değerler 

51  Yüksel Taşkın, “Anti-Komünizm ve Türk Milliyetçiliği: Endişe ve Pragmatizm”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, 

ed., Tanıl Bora, C. IV, 5. Baskı., İstanbul, İletişim Yayınları, 2017, s. 633; “İdamların sorumlusu Talât Aydemir’dir”, Tercüman, Yıl: 

26, Sayı: 9198, 4.10.1987, s.  9.

52  Dündar Taşer, “Sipahilik – Ordu Yardımlaşma ve Solcular”, Devlet, Sayı: 20, 18.8.1969, s. 12.

53  İsmet Akça, “Altmışlı Yıllarda Türkiye Kapitalizmi ve Ordunun “Holdingi” OYAK”, Türkiye’nin 1960’lı

Yılları, haz., Mete Kaan Kaynar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2017, s. 208; Selçuk İrdem, “Ordu Yardımlaşma Kurumu”, Son Hava-

dis, Yıl: 16, Sayı: 6487, 7.6.1976, s. 2.

bağlamında ele almıştır. Bunun yanında 
27 Mayıs’ın ekonomik etkilerinin ne oldu-
ğu, Türk sağı tarafından fazla gündeme 
getirilmemiştir. Bu konuda muhafaza-
kar-demokrat kesimlerin genel düşünce-
si, DP dönemindeki ekonomik gelişmenin 
ve dolayısıyla onlara göre kalkınmanın, 
27 Mayıs Darbesi ile kesintiye uğradığı-
nın düşünülmesidir.

Sonuç

Sonuç olarak yukarıda ortaya konulan 
tüm verilerin birer gösterge olduğunu ka-
bul edersek, Türk sağını temele alarak, sa-
ğın merkezden -DP/AP çizgisinden- uzak-
laştıkça darbelere karşı olma eğiliminin 
azaldığı görülmektedir. DP/AP çizgisine 
göreyse -her ne kadar 12 Mart örneği bu-
nun tersini gösterse de- askeri müdahale-
ler, temelinde karşı olunan gelişmelerdir. 
Bu yüzden gerek söylemsel olarak liderle-
ri gerekse de aydınları, darbe karşıtlığını, 
radikal sağın tersine, ordunun korumacı 
geleneği nedeniyle sürekli gündemde tut-
muştur. AP, orduyu sınırları içinde tuta-
bilmek için 1961-1980 sürecinde fazlasıyla 
çaba sarf etmiştir. Bu yüzden merkez sa-
ğın; darbeleri, liberal demokratik düşünce 
yapısının dışında düşünme ve bunu ‘söy-
leme’ yansıtma durumu, aslında yoktur. 
Yani merkez sağın askeri müdahalelere 
karşı tavrı, radikal sağa göre daha kesin 
ve nettir. Fakat sonuç olarak merkez ve 
radikal sağ açısından söylenirse, Türk 
sağının 27 Mayıs özelinde görüldüğü gibi, 
askeri müdahaleler karşısındaki konumu 
tutarsızdır.



www.ortakhafiza.com   •   ORTAK HAFIZA     |     93

Türkiye’de Sağ Akımların 27 Mayıs Darbesi’ne Dair Algısı Üzerine Bir Değerlendirme: 1960-1980 | MAKALE | 

Fotoğraf: Anadolu Ajansı Arşiv

F
o

to
ğ

ra
f:

 A
n

a
d

o
lu

 A
ja

n
sı

 A
rş

iv



94     |     ORTAK HAFIZA   •   OCAK - HAZİRAN 2022

| MAKALE | Sacit Yarımoğlu

“Af süratle çıkmalıdır”, Son Havadis, Yıl: 14, Sayı: 2114, 10.7.1966.

“Başbakan ve Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demi-

rel’in 12 Ekim 1969 Seçimleri için yaptığı Radyo Konuşmaları”. 

Adalet Partisi Genel Merkez Yayınları, No. 37, Ankara, Doğuş 

Matbaası, 1969.

“Cumhuriyet Meclislerinin Anatomisi”, Cumhuriyet Dönemi 

Türkiye Ansiklopedisi, C. X, İstanbul, İletişim Yayınları, t.y.

“D. P. Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli’nin Demokratik Parti Bi-

rinci Büyük Kongresini Açış Konuşması”. Ankara, Ajans-Türk 

Matbaacılık Sanayii, 16.12.1972.

“Gazetemiz Mensupları İçin 100 Sene Hapis İsteniyor”. Son Ha-

vadis, Yıl: 15, Sayı: 2593, 14.11.1967.

“Geciken Gerekçe”, Yeni İstiklal, Sayı: 63, 3.5.1962.

“Genel Başkan Süleyman Demirel’in A. P. 8. Büyük Kongresini 

Açış Konuşması”, Ankara, Doğuş Matbaası, 21.10.1976.

“İdamların sorumlusu Talât Aydemir’dir”, Tercüman, Yıl: 26, Sa-

yı: 9198, 4.10.1987.

“İsmet Paşa’nın Mektubu”, Son Havadis, Yıl: 16, Sayı: 4135, 

30.5.1969.

“Temellilerin Dokunulmazlığı”, Son Havadis, Yıl: 17, Sayı: 4544, 

18.7.1970.

“Türkeşin Gürsele Mektubu”, Millî Yol, Yıl:1, Sayı:1, 26.1.1962.

A. Recep ve Arslan Akkan, “Türkeş’in 11 Aylık Dönemi Din-

darlara En Büyük Zulüm Oldu”. Millî Gazete, Yıl: 7, Sayı: 2297, 

30.5.1979.

Abdullah Uraz, “1961 Anayasasını bazı profesörler işlerine ge-

len yöne çektiler”. Son Havadis, Yıl: 17, Sayı: 5471, 19.2.1973.

Abdullah Uraz, 12 Mart’a Doğru Devlet Organları ve Demokra-

tik Kuruluşlar. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Tica-

ret Borsaları Birliği Yayını, Ankara, 1973.

Abdullah Uraz, 1970 Sîyasi Buhranı ve İçyüzü. İstanbul, Son Ha-

vadis Yayınları, 1970.

Adviye Fenik, “Bayram, bu mu?”. Son Havadis, Yıl: 16, Sayı: 4132, 

27.5.1969.

Ahmet Kabaklı, “Anayasa açıktır”. Tercüman, Yıl: 6, Sayı: 2031, 

13.6.1967.

Ali Fuat Başgil,  27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri, Çev., Cemal Aydın, 

6. Baskı., İstanbul, Yağmur Yayınları, 2014.

Ali Fuat Başgil, İlmin Işığında Günün Meseleleri, 3. Baskı., İstan-

bul, Yağmur Yayınları, 2014.

Beşir Ayvazoğlu, “Tanrıdağ’dan Hira Dağı’na Uzun İnce Yollar”. 

Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm. Ed., Ahmet İn-

sel, C. II, 8. Baskı., İstanbul, İletişim Yayınları, 2015.

Celal Bayar. Başvekilim Adnan Menderes. Der., İsmet Bozdağ, 

İstanbul, Tercüman Aile ve Kültür Kitaplığı Yayınları, 1986.

Celal Bayar, Kayseri Cezaevi Günlüğü. Haz., Yücel Demirel, 3. 

Baskı., İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2018.

Dündar Taşer, “Sipahilik – Ordu Yardımlaşma ve Solcular”. Dev-

let, Sayı: 20, 18.8.1969.

Elisabeth Özdalga, İslâmcılığın Türkiye Seyri: Sosyolojik Bir 

Perspektif. Çev., Gamze Türkoğlu, İstanbul, İletişim Yayınları, 

2006.

Faruk K. Timurtaş,  “TRT ve Tarafsızlık”. Tercüman, Yıl: 8, Sayı: 

2698, 21.4.1969.

George S. Harris, “Military Coups and Turkish Democracy, 1960-

1980”. Turkish Studies, Vol: 12, No: 2, Haziran 2011.

Gökhan Atılgan, “Tarımsal Kapitalizmin Sancağı Altında”. Os-

manlı’dan Günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat. Haz., Gökhan 

Atılgan, Cenk Saraçoğlu, Ateş Uslu, 3. Baskı., İstanbul, Yordam 

Kitap, 2019.

H. Emre Oktay, Menderes’in Gözyaşları: Yassıada. İstanbul, 

Akis Kitap, 2014.

İsmet Akça, “Altmışlı Yıllarda Türkiye Kapitalizmi ve Ordunun 

“Holdingi” OYAK”. Türkiye’nin 1960’lı Yılları. Haz., Mete Kaan 

Kaynar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2017.

Kaynakça



www.ortakhafiza.com   •   ORTAK HAFIZA     |     95

Türkiye’de Sağ Akımların 27 Mayıs Darbesi’ne Dair Algısı Üzerine Bir Değerlendirme: 1960-1980 | MAKALE | 

Kadir Cangızbay, “27 Mayıs: Askerler ve “Siviller”. 27 Mayıs: Bir 

Darbenin Anatomisi. Ed., Tolga Ersoy ve Haydar Çetinbaş, An-

kara, Özgür Üniversite Kitaplığı: 84, 2010.

Kadir Mısıroğlu, “İhtilâl Mantığı”. Sebil, C. I, Sayı: 17, 23.4.1976.

Kadircan Kaflı, “Tasarlanan İhtilâl”. Tercüman, Yıl: 7, Sayı: 2375, 

27.5.1968.

Kurtuluş Kayalı, Ordu ve Siyaset: 27 Mayıs-12 Mart, 6. Baskı, İs-

tanbul, İletişim Yayınları, 2015. 

Mehmet Ö Alkan, “27 Mayıs Darbesi: Propaganda Döküman-

terleri ve Sinema Filmi”. Toplumsal Tarih, Sayı: 281, Mayıs 2017. 

Mithat Perin, Yassıada ve İnfazların İçyüzü. M. Çevik Matbaası, 

İstanbul, 1970.

Mithat Perin, Zindana Tıkılan İktidar. İstanbul, Doğan Kitap, 2011. 

Mustafa Çalık, “27 Mayıs Mektubu”. Türkiye Günlüğü, Sayı: 101 

(Bahar 2010). 

Nazlı Ilıcak, 50. Yılında 27 Mayıs Yargılanıyor. İstanbul, Doğan 

Kitap, 2010.

Necip Fazıl Kısakürek, Benim Gözümde Adnan Menderes. İs-

tanbul, Ötüken Yayınevi, 1970.

Necmettin Önder, Yassıada’da Millî İrade Nasıl Mahkûm Edildi. 

İstanbul, Dem Yayınları, 1990.

Orhan Seyfi Orhon, “Bir Açıklama!”. Son Havadis, Yıl: 14, Sayı: 

2135, 31.7.1966.

Orhan Seyfi Orhon, “Bizi affetmesinler!”. Son Havadis, Yıl: 14, Sa-

yı: 2131, 27.7.1966.

Orhan Seyfi Orhon, “Merhametli midir?”. Son Havadis, Yıl: 16, 

Sayı: 4133, 28.5.1969.

Rasim Cinisli ile kişisel görüşme, İstanbul, 04.02.2020.

Rasim Cinisli, Bir Devrin Hafızası, 3. Baskı. İstanbul, Doğan Ki-

tap, 2017. 

 

Resmî Gazete, Sayı: 11053, 7.3.1962, s. 6837-6838.

Samet Ağaoğlu, Demokrat Partinin Doğuş ve Yükseliş Sebep-

leri Bir Soru. İstanbul, Baha Matbaası, 1972.

Selçuk İrdem, “Ordu Yardımlaşma Kurumu”. Son Havadis, Yıl: 

16, Sayı: 6487, 7.6.1976.

Son Havadis, Yıl: 17, Sayı: 1730, 27.5.1977.

Suavi Aydın ve Yüksel Taşkın, 1960’tan Günümüze Türkiye Ta-

rihi. 3. Baskı., İstanbul, İletişim Yayınları, 2015.

Tanıl Bora, “AKP ve 27 Mayıs İltisâbı”. Birikim, 18.9.2013, (Çevri-

miçi). http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/922/akp-

ve-27-mayis iltibasi#XOwCYSmo1Il (erişim: 27.5.2019)

Tekin Erer,“12 Mart Dersi!”. Son Havadis, Yıl: 16, Sayı: 6443, 

19.3.1976.

Tekin Erer, “27 Mayıs Düşmanları!”. Son Havadis, Yıl: 14, Sayı: 

2070, 27.5.1966.

Tekin Erer, “Adnan Menderes-İsmet İnönü”. Son Havadis, Yıl: 14, 

Sayı: 1814, 4.9.1965.

Tekin Erer, Yassıada ve Sonrası. İstanbul, Rek-Tur Kitap, 1965.

Ümit Cizre, AP-Ordu İlişkileri: Bir İkilemin Anatomisi. 3. Baskı., 

İstanbul, İletişim Yayınları, 2014. 

Yalnız Demokrat, Haz., İhsan Dağı ve Fatih Uğur, İstanbul, Ti-

maş Yayınları, 2009.

Yeni Asya, Yıl: 3, Sayı: 822, 6.6.1972.

Yüksel Taşkın, “Anti-Komünizm ve Türk Milliyetçiliği: Endişe 

ve Pragmatizm”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçi-

lik, Ed. Tanıl Bora, C. IV, 5. Baskı., İstanbul, İletişim Yayınları, 2017 

Yüksel Taşkın, “The Conservative Populist Misrepresentation 

of Turgut Özal: Seeking Legitimacy for the Conservative Elite”. 

International Journal of Turkish Studies, Vol. 18, No: 1/2 (2012): 

63-80.

Zeynel Abidin Polat, Atsızlı Söyleşiler. Haz., Oğuzhan Murat Öz-

türk. İstanbul, Historia Yayınları, 2018.



96     |     ORTAK HAFIZA   •   OCAK - HAZİRAN 2022

| MAKALE | Nur Özkan Erbay

Bir Kült Terör Örgütü Olarak FETÖ 
ve 15 Temmuz Darbe Girişimi
Nur Özkan Erbay
Daily Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi

Tarih boyunca mesiyanizm kavramı sadece bir dinin mensuplarını 

etkilemek amacıyla değil siyasi güç elde etmenin de verimli 

bir aracı olarak da kullanılmıştır. Bununla birlikte bu kavramı 

suistimal eden kişi ve kişiler bunu terörü meşrulaştırmanın 

bir yolu olarak da görmüştür. Terör çalışmalarına konu olmuş 

doğudan ve batıdan birçok yıkıcı ve şiddet yanlısı mesiyanik 

hareket mevcuttur. Dördüncü dalga terör kategorisinde yer 

alan dini motivasyonlu terörün bir alt türü olarak “Yeni Dini 

Hareketler” mesiyanik, milenyalist ve apokaliptik nitelikler 

taşıyan yeni terör tipolojisini temsil etmektedir. Fetullahçı Terör 

Örgütü (FETÖ)’nün tüm karakteristik eğilimleri itibariyle yıkıcı 

mesiyanik kült grupları ile benzerlik gösteren özelliklerinin 

örtüşmesi gibi örgüt lideri de tıpkı bu tipolojideki terör örgütleri 

liderinin yıkıcı, sosyopatik, narsistik, paranoyak ve şiddet eğilimli 

karakteristiğini taşımaktadır. 
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Terörün mesiyanik tasdiki yeni bir ol-
gu gibi görünse de mesiyanik kült te-
rörünün asırlardır mevcut olduğuna 
dair günümüzde çarpıcı çalışmalar ve 
örnekler bulunmaktadır. Söz konusu ça-
lışmalarda, kült gruplarının nihai amaç-
larına erişmek için terörü daha fazla 
araçsallaştırdıkları, şiddet kullanımına 
ahlaki bir tasdik ve meşruiyet sağlama 
mekanizması olarak terör yöntemlerini 
kullandıkları görülmektedir. Özellik-
le içinde bulunduğumuz yüzyılda bu 
grupların kendi inançlarını şiddet içeren 
eylemleri meşrulaştırmak için kullan-
ma eğilimleri artış göstermekte ve bu 
durum son çeyrek asırda terörizm ala-
nında yaşanan en büyük değişimlerden 
biri sayılmaktadır.1

Dünya çapında mesi-
yanik hareketlerin gü-
venliğe ve teröre dair 
yönleri üzerine araş-
tırmalar ve akademik 
makaleler bulunmak-
tadır. Bu araştırmalara 
dayanan ortak görüşe 
göre, mesiyanizm ve 
mesiyanik hareketler 
günümüzde yeni or-
taya çıkmış bir gerçeklik değildir. Mesi-
yanik şiddet ve terörizm tüm dünyada 
bütün inançlarda veya inanç sistemle-
rinde görülebilmektedir.

Bu konuda yapılan önemli çalışmalar-
dan biri de, David C. Rapoport’un “Terör 
için Mesiyanik Tasdik” isimli makale-
sidir. Rapoport çalışmasında, ana akım 
ortodoks din ve mezhep gruplarından 
ayrılan; daha heterodoks inanç sistem-
lerinden, özellikle kült grup sosyolojisi 

1  Bruce Hoffman, “Revival of Religious Terrorism Begs for Broader U.S. Policy”, Rand Review, 22/2 (Winter 1998-1999), s. 12-17. 

2  David C. “Rapoport, Fear and Trembling: Terrorism in Three Religious Traditions”, American Political Science Review, (1984), s. 658-677.

3  Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, Aleviliğin Tarihsel Altyapısı, Dergah, 2020, s. 21-23, 139-150.

4  Bernard Lewis, The Assassins, Weidenfeld and Nicolson, 1967, s. 145.

ve hareketlerinden örnekler vererek bu 
bağlantıyı detaylı bir şekilde açıklamak-
tadır. Çalışmada mesiyanizmin neden 
terör ürettiğini ve mesiyanik gerekçe-
lerle terör arasındaki mantıksal ve psi-
kolojik bağlantıların kült hareketlerine 
nasıl kurulduğunu sorgulanmaktadır.2

Batıda, ABD’deki Hıristiyan beyaz üstün-
lüğü hareketleri, Hindistan’daki kökten-
ci Sih grupları ve İsrail’deki Yahudi me-
siyanik hareketi Zealotlar bu kıyametçi 
ve mesiyanik inançların güçlü temsilci-
lerinden bazılarıdır. Bu hareketlerin Do-
ğudaki diğer örneklerine baktığımızda 
ise 11. yüzyılda Hasan Sabbah tarafın-
dan örgütlenmiş Haşhaşileri, 19. yüzyıl 
Pakistan’ında Mirza Gulam Ahmed li-

derliğindeki Kadıya-
nileri ve 13. yüzyılda 
Selçuklu yönetiminde-
ki Anadolu’da “Mehdi” 
ilan edilen Baba İshak 
önderliğinde gerçek-
leşen Babai İsyanları 
göze çarpmaktadır.3 
Bahsi geçen mesiyanik 
kült gruplarının büyük 
çoğunluğu var olduk-
ları dönemde güvenli-

ğin tüm sektörlerine; birey, devlet ve re-
jim güvenliği düzeyinde ciddi bir tehdit 
teşkil etmişlerdir. Görünüşte Haçlılarla 
savaşan, mesiyanik terörün en iyi bili-
nen tarihi örneklerinden olan Haşhaşi-
ler aslında “dinsiz gaspçılar” olduklarını 
iddia ettikleri dönemin hakim siyasi ve 
dini otoritelerine karşı savaşmıştır.4

Ahmet Yaşar Ocak, mesiyanik hareket-
lerin ana motivasyonunun siyasi oldu-
ğunu belirtirken bu hareketlerin meşru-

Çalışmada mesiyanizmin 
neden terör ürettiğini ve 
mesiyanik gerekçelerle 

terör arasındaki mantıksal 
ve psikolojik bağlantıların 

kült hareketlerine 
nasıl kurulduğunu 
sorgulanmaktadır.
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laştırma süreçlerine dönük tespitlerde 
bulunmaktadır. Ocak’a göre takipçileri 
tarafından Mehdi veya Mesih olarak 
görülen hareketin lideri, dini en geçerli 
koz olarak kullanır. Lider, bir ilahi güç 
tarafından kutsal bir görev için görev-
lendirildiğine inanır ve onları bir ilahi 
yardımla birlikte başarılı olup amaçla-
rına mutlaka ulaşacaklarına inandırır. 
Siyasi, toplumsal ve iktisadi çalkantılar 
ve krizler de bu hareketlerin meşrui-
yetlerini ve savlarını kurgulamalarına 
yardımcı olur. Buna ek olarak sosyopo-
litik düzendeki kesintilerin insanların 
‘ideal bir dünya’ arayaşına sevk ettiği-
ni belirten Ocak bu arayışın zamanla 
mesih-mehdi’lik iddiasındaki liderin 
takipçilerini, yeni bir dünya görüşünü 
benimsemek ve gerçeklik algılarını de-
ğiştirmek zorunda bıraktığını aktar-
maktadır. 5

Mesiyanik temelli inanç hareketleri bir 
yandan hayranlık uyandıran, sevgiy-
le barışı önceleyen ve hoşgörü-diyalog 
taraftarı bir örgütlenme gibi görünseler 
de diğer yandan din vurgusuyla en acı-
masız şiddet eylemlerine kalkışabilirler. 
Bulundukları siyasi ve sosyal sistemde 
otoriteden istediklerini alamadıkların-
da, başvurdukları şiddeti meşrulaştı-
rılmak için inanç sistemlerini eylem-
lerinde bir ahlaki tasdik aracı olarak 
kullanırlar. Bu yolla bir başka insanı 
öldürmeye yönelik genel ahlaki sınırla-
maları dahi es geçebilirler. 6

1995’te Tokyo’da sarin gazıyla saldırı 
düzenleyen Aum Shinrikyo geleneksel 
olmayan yeni dini hareketlerin ve kült-
lerin diğer terör örgütlerinden daha yıkı-
cı bir kapasiteye sahip olabileceğini gös-
termiştir. 1990’larda Rusya ve Japonya’da 

5 Faruk Yaslıçimen, “When Ideology Overhelms Reasons: Messianic Aspects of Gulenism: An Interview with Prof. Ahmet Yaşar 

Ocak”, The New Turkey, 2 Şubat 2017.

6 Mark Jurgensmeyer, The New Cold War? Religious Nationalism Confronts Secular State, University of California Press, 1993, s. 167.

faaliyet gösteren ve kendisini Mesih ilan 
eden Shoko Asahara’nın kurduğu Japon 
Aum geniş kapsamlı biyolojik ve kim-
yasal silahlar kullanarak dini kült terö-
rünün en korkutucu örneklerinden biri 
olmuştur. Uganda’daki Rabbin Direniş 
Ordusu, Branch Davidians, Aryan Ulusu, 
Cennet’in Kapısı, Güneş Tapınağı da ka-
mu güvenliğine tehdit oluşturan yıkıcı 
mesiyanik kültlerdir. Bu kültlerin ortak 
noktaları cinayetler, suikastlar veya 
daha güncel bir yöntem olarak intihar 
saldırısı, demokratik bir şekilde seçil-
miş hükümetlere darbe, isyan ve ben-
zeri yıkıcı faaliyetlerde bulunmalarıdır. 
Amerikalı bilim kurgu yazarı L. Ron 
Hubbard’ın 1954’te kurduğu Scientology 
grubu, Amerikan hükümetine ait gizli 
belgeleri edinmeye ve üyelerini yüksek 
mevkili yetkililere yakın fakat fazla göz 
önünde olmayan konumlara yerleştir-
meye çalışmıştır. Grup hedefindeki in-
sanlara, kurumlara karşı istihbarat top-
layarak karşılaşabilecekleri tehditlere 
ön alma amacı gütmüştür. Kuzey Kore 
menşeili Moon Kültü’nün, kurucusu Sun 
Myung Moon ise kendini mesih ilan edip 
küresel boyutlara ulaşan kilisesini kur-
muştur. Moon takipçileri, Kore Merkezi 
İstihbarat Teşkilatı (KCIA) dahil olmak 
üzere kilit mevkilere hızla yükselmiş, 
kurucusu Bo Hi Pak Kore ve ABD’li is-
tihbarat teşkilatları arasında irtibatı 
sağlamakla görevlendirilmiştir. Grup 
ABD’deki faaliyetlerini takip eden yıllar-
da medya, akademi, ticaret alanlarında 
genişlemiş ancak her zaman Amerikan 
devletinin gözetiminde olmuştur. 

Tarihteki ilklerden sayılabilecek Yahu-
di mesiyanik terör örneklerinden olan 
Zelotlar mesiyanizmi kendi terör faali-
yetlerini meşrulaştırmak için kullan-
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mışlardır. 13’üncü yüzyılın Haşhaşileri 
mesiyanik terörün Doğu’daki önemli 
örneklerinden biriyken, Batı’da ise Orta 
Çağın Haçlıları Hıristiyanlık inancıyla 
güdümlenmiş teröre örnek teşkil etmek-
tedir. Benzer güdüleri 18. yüzyılda Fran-
sız Devrimi’nde görmek de mümkündür. 
Hemen her yüzyılda mesiyanizm kav-
ramı şiddet içerikli eylemleri meşru-
laştırmakla birlikte daha çok destekçi, 
adanmış üye veya günümüzde intihar 
bombacısı çekmek için kullanılmıştır.

Yeni Dini Hareketlerde Mesiyanizm ve 
Kült Sosyolojisi

İlk olarak 1950’lerde adlandırılmış yeni 
dini hareketler, alternatif inanç sistem-
leri olmak iddiasıyla ortaya çıkmıştır. 
Terör çalışmalarına göre yeni dini ha-
reketler sosyolojik bağlamda kültlere 
dönüşmüş, teröre ve şiddete başvurma 
eğilimi yüksek olan oluşumlardır. Ka-
palı sosyolojik gruplar olarak kültler 
otoriter ve baskıcı karizmatik liderler 
etrafında toplanmıştır; seküler ve dini 
karma ideolojilere sahiptirler. Özellikle 
20. ve 21. yüzyılda terör ve mesiyanizm 
arasındaki ilişkilere dönük araştırmalar 
yoğunlaşmıştır.7 Araştırmaların göster-
diği üzere yeni dini hareketlerin ve ço-
ğunlukla kültlerin şiddet ve köktenleş-
me ile olan ilişkisi diğer gruplara oranla 
daha yoğun ve sinsidir. 

Yeni dini hareketler çoğunlukla dini 
mesiyanik ve apokaliptik kültlerle iliş-
kilendirilir. Bu grupların ideolojisinin 
temelinde Mesih olarak bilinen kurtarı-
cının gelişini kıyamet günü öncesi hız-
landırma düşüncesi yatmaktadır. Bu 
ideolojiye göre acı çeken ve yıkılmış top-
lum Mesih’in gelişini hızlandırma veya 
milenyalist çağda öncü olma arayışında 
olan öğreti tarafından uyandırılmalı-

7  Anna Glazova ve Paul North, Ed., Messianic Thought Outside Theology, New York, Fordham University Press, 2014, s. 1-11.

dır. Terör faaliyetlerini meşrulaştırmak 
için kült terör örgütleri, eylemlerine 
kutsiyet, kehanet ve mesiyanizm at-
feder. 1995 yılında Tokyo metrosunda 
gerçekleştirilen sarin gazı saldırısın-
dan sorumlu olan Aum Shinrikyo ve 
Uganda’daki Rabbin Direniş Ordusu bu 
terör örgütlerine örnek olarak verilebi-
lir. Bunlara ek olarak Branch Davidians, 
Cennet’in Kapısı, Güneş Tapınağı da ka-
mu güvenliğine tehdit oluşturan yıkıcı 
mesiyanik kültlerdir. Bu kültlerin ortak 
noktaları cinayetler, suikastlar veya 
daha güncel bir yöntem olarak intihar 
saldırısı, demokratik bir şekilde seçilmiş 
hükümetlere darbe, isyan ve benzeri yı-
kıcı faaliyetlerde bulunmalarıdır.

Mesiyanik ve apokaliptik nitelikler ta-
şıyan kült terörünün nihai amacı diğer 
terör tipolojilerinin aksine açık değildir. 
Bu amaç yıllar sonra kültün karizmatik 
lideri kendi mesiyanik rolünü veya ke-
hanetini açıkladığında ortaya çıkabilir. 
Mesiyanik hareketler iki gruba ayrılır; 
ilk grupta siyasi ve iktisadi gerilimler 
baskınken, ikinci sınıfta siyasi hırs ana 
unsur olarak belirir. Mesiyanik hare-
ketlerin tarihi boyunca hemen her lider 
müesses nizamın yozlaşmış olduğunu 
iddia ederken, siyasi liderleri zalim ve 
yanlı olmakla suçlamıştır. Bu mesiya-
nik şahsiyetler kendilerini adil ve ideal 
sosyopolitik düzenin yaratıcıları olarak 
ilan etmişlerdir.

Mesiyanik Motivasyonlu Yıkıcı Kültler 
ve Lider Profili 

Son dönem güvenlik çalışmalarındaki 
genel kanıya göre dini gerekçeli terör 
faaliyetleri son çeyrek asırda artmış-
tır. Bugüne kadar dördüncü dalga terör 
teorisindeki dini motivasyonlu terör 
türünde ağırlıklı olarak ana akım veya 
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geleneksel dinler incelenmiştir. Ancak 
bugünün çok daha sofistike tehditleri 
olarak dini yahut seküler; çok daha ek-
lektik biçimiyle, şiddet yanlısı hetero-
doks inanç gruplarının geçmiş ve günü-
müzdeki örnekleri üzerinde çalışmalar 
göze çarpmaktadır. Güvenliğe yönelik 
çalışmalarda da özellikle kültler olarak 
bilinen sosyolojik inanç grupları ve ya-
pılarının önemli bir meşguliyet alanına 
sahip olmaya başladığı bilinmektedir. 8

Daha geniş çerçevede, kültler kapalı 
örgütsel yapıya ve karizmatik liderin 
Mesih veya peygamberlere atfedilen 
tanrısal, aşkın veya doğaüstü özellik-
lerle nitelendirildiği bir 
hiyerarşiye sahiptir. 
Kült lider özel hayata 
müdahale eder, takip-
çilerinin günlük rutin-
lerini, ibadetlerini ve 
ritüellerini düzenler 
ve en nihayetinde ta-
kipçilerinin iradesini 
etkisiz hale getirir. Bu 
yöntemle “Mesih” ken-
di takipçilerine yeni bir din sunmakla 
birlikte bu dünyada ve öteki dünyada 
mutluluklarını temin eder. 9

Şiddet ve terör ile ilişkilerine dair pek 
çok tarihsel kanıt olan bu gruplar dev-
let ve rejim güvenliğine karşı da tehdit 
oluştururlar. Nihai amaçlarına giden 
kutsal yolda ideal toplumsal ve siyasi 
düzeni kurma arayışındadırlar. Dolayı-
sıyla, mevcut hükümeti veya devlet lide-
rini asimetrik yıkıcı yöntemlerle (devlet 
kurumlarına sızma, suikastlar, şantaj-

8  Jean Francois Mayer, “Sects and New Religious Movements: Questions and Challenges for Armed Foreces and National 

Security”, Religiscope, 4 Nisan 2003

9 Jonathan Bohm ve Laurance Allison, “An explanatory study in methods of Distinguishing Destructive Cults”, Psychology & 

Crime & Law, 7/1-14 (2001), s. 133.

10  Canadian Security Intelligence Service, “Doomsday Religious Movements”, Terrorism and Politcal Violence, 14/1 (2002), s. 53-60.

11  Massimo Introvigne, “Brainwashining Theories and New Religious Movements”, Religion, 44/2 (2014), s. 303-319.

lar vb.) devirme eğilimleri vardır. Önceki 
yüzyıllarda imparatorlara, padişahlara 
ve krallara bir tehdit oluştururken, 20. 
yüzyıldan itibaren ulus devlete, demok-
ratik bir şekilde seçilmiş hükümetlere 
hatta içinde yaşadıkları toplumlara da 
yönelik bir tehdit teşkil etmeye başla-
mıştır. 10

Modern dünyada bireyler ahlaki nok-
sanlık hissiyatıyla maneviyatını keş-
fetmek için yeni dinlere mensup olma 
veya kendi inanç sistemini farklı bir dini 
çerçevede kuvvetlendirme arayışında 
olabilmektedir. Fakat bu durumu kü-
çüklüğünden beri belli bir dini kimlikle 

aşılanan sıradan bir 
ortaokul öğrencisine 
uygulamak mümkün 
değildir. Çoğu yeni dini 
hareket ve kült nihai 
amaçlarına bir yatı-
rım olarak okul çağın-
daki bireyleri kendi 
mensupları yapmaya 
çalışmaktadır. Kişiler 
kendilerini bu gruplar-

da manevi bir arayış kadar, kariyer gibi 
tamamen maddi bir arayış sonucu da 
bulabilmektedir. Bu konuda en tehlikeli 
olanı erken eğitim hayatında kapsamlı 
beyin yıkama sürecinden geçirilmektir. 
Bu grupların mensuplarının neredey-
se hiçbiri “kutsal kültlerinin” ileride bir 
terör örgütüne, kendilerinin ise merha-
metsiz ve iradesiz militanlara dönüşece-
ğini öngöremezler. ABD ve Avrupa’daki 
kült hareketlerinin pek çoğunda beyin 
yıkama, üye alım sürecinin temel adım-
larından biri olmuştur. 11

Kült lider özel hayata 
müdahale eder, 

takipçilerinin günlük 
rutinlerini, ibadetlerini ve 
ritüellerini düzenler ve en 
nihayetinde takipçilerinin 

iradesini etkisiz hale getirir.
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Yıkıcı mesiyanik kültlerde nihai amaca 
ulaşmak için kullanılacak tüm araçlar 
meşru ve mubahtır. Bu bağlamda mev-
cut dini öğretilerden ve yorumlardan 
ayrılmaktadır. Örneğin, rakip, düşman 
veya öteki addedilenlerin, kült ve kül-
tün lideri adına öldürülmesi kült terö-
rünün en önemli özelliklerinden biridir. 
Nitekim, mevcut rejimin, devletin veya 
demokratik şekilde seçilmiş hüküme-
tin “kutsal” nedenlerle “yozlaşmış siyasi 
ve toplumsal düzeni” değiştirmek adına 
devrilmesi de meşru eylem kabul edil-
mektedir. “Hüküm günü” geldiğinde ise 
“kutsal” görevlerini yerine getiren “se-
çilmiş” insanlar olarak kült üyelerinin 
mükafatlandırılacağı inancı hakimdir; 
bu dünyada ve öteki dünyada belli ayrı-
calıklara sahip olacaklarına inanmak-
tadırlar. Buna ek olarak, etkili yabancı 
ve uluslararası aktörlerin, devletlerin ve 
istihbarat kuruluşlarının fonlama des-
teği ve yönlendirmeleriyle, bu hareket-
lerin bulundukları ülkelerde olduğu gibi 
yurtdışında da faaliyet göstermelerine 
yol açabilmektedir.12

Tarihin erken çağlarından beri kült yapı-
lanmalar tüm geleneksel dinler arasın-
da farklı dini yorumlamaları, eklektik 
inanç biçimleri, yasal olmayan yöntem-
ler ve şiddete başvurmaları ile ön plana 
çıkmışlardır. Liderlerinin emirlerini ve 
tasdikini takip eden bu kült üyeleri lider-
lerinden aldıkları emirler ışığında Tanrı 
adına her türlü şiddet eylemine sorgu-
suz bir biçimde girişmiştir. Üyelerinin 
kendilerini “gerçek müminler” olarak 
adlandırıp liderlerini de karar vermede 
tek merkezi güç olarak gören bu kült 
gruplarında, liderin Tanrı’nın aracısı ve 
şiddetin meşrulaştırıcısı olduğuna ina-
nırlar. Tanrı adına öldürme izni veren 
liderin belirlediği ideoloji ve nihai amaç 

12  Jean Francois Mayer, “Sects and New Religious Movements: Questions and Challenges for Armed Foreces and National 

Security”, Religiscope, 4 Nisan 2003.

birlikteliği çerçevesinde  dünyayı “biz 
ve ötekiler”, “iyiler ve kötüler” arasında 
kategorize eden düalist bir çerçevede 
değerlendirirler. Dini ya da kendi inanç 
sistemlerini, davalarını; kâfir, düşman, 
yoldan çıkmış, sapkın olarak addettikle-
ri kişilere karşı koruduklarını savunur-
lar. 

Mesiyanik ve kıyametçi nitelikler taşı-
yan kült terörünün nihai amacı diğer 
terör tipolojilerinin aksine açık değildir. 
Bu amaç yıllar sonra kültün karizma-
tik lideri kendi mesiyanik rolünü veya 
sözde kehanetini açıkladığında ortaya 
çıkabilir. Kült hareketlerinin amaçları 
sadece inançlarının mutlak doğru oldu-
ğunu kabul ettirmek ve böylelikle gücü 
ele geçirmek ile kalmaz. Bulundukları 
toplumda siyasi ve iktisadi hakimiyet 
sağlama nihai amaçlardandır. Bu yapı-
ların başındaki karizmatik lider figür-
lerinin hemen hemen hepsi müesses 
nizamın yozlaşmış olduğunu iddia eder-
ken, dönemin siyasi liderlerini zalim ve 
yanlı olmakla suçlamıştır. Bu mesiya-
nik şahsiyetler kendilerini adil ve ideal 
sosyo-politik düzenin yaratıcıları olarak 
ilan ve iddia etmişlerdir. 

Terör örgütü liderlerinin üç ana psiko-
lojik davranış bozukluğu vardır. Bunlar 
paranoya, sosyopati ve kötücül narsizm 
olarak sıralanmaktadır. Güvenlik ve giz-
lilik takıntısı, örgütün rakiplerinin düş-
manlaştırılması ve şeytanlaştırılma-
sı, ani saldırılara karşı örgütü koruma 
düşüncesiyle silahlanmak, iç halkasını 
sıklıkla feshetmek paranoyak liderlere 
atfedilebilen risk göstergeleridir. Sosyo-
patik liderlerle ilişkilerindirilmiş göz-
lemlenebilir risk göstegeleri ise mües-
ses nizama karşı şiddet içerikli eylemler 
düzenleme isteğidir. Kötücül narsistik 
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liderlerde ise örgüt bir sorun yaşadığın-
da sinirini başkalarına özellikle de mü-
esses nizama yansıtmak, şiddet kullanı-
mında sakınca görmemek, eylemlerini 
başkalarını nasıl etkileyeceğini düşün-
meden zafer hayalleri kurmak şeklinde 
gözlemlenebilir risk göstergeleri bulun-
maktadır.13

Çalışmalar, şiddet ve terör ile ilişkilerine 
dair pek çok tarihsel kanıt olan bu grup-
lar devlet ve rejim güvenliğine karşı ar-
tan oranda tehdit oluşturduklarını gös-
termektedir.14 Nihai amaçlarına giden 
kutsal yolda ideal toplumsal ve siyasi 
düzeni kurma iddiasında olan kültlerin, 
içinde bulundukları toplumda hükümeti 
veya devlet liderini asimetrik yıkıcı yön-
temlerle, darbelerle (devlet kurumlarına 
sızma, suikastlar, şantajlar vb.) devirme 
eğilimleri diğer gruplara göre çok daha 
yoğundur. Önceki yüzyıllarda impara-
torlara, padişahlara ve krallara bir teh-
dit oluştururken, 20. yüzyıldan itibaren 
ulus devlete, demokratik bir şekilde se-
çilmiş hükümetlere ve içinde yaşadıkla-
rı toplumların güvenliğine yönelik teh-
dit teşkil etmeye başlamıştır.  

Mesiyanik kültlerde nihai amaca ulaş-
mak için kullanılacak tüm araçlar meş-
ru ve mubahtır. Bu bağlamda ortodoks 
dini öğretilerin normlarından, emirle-
rinden ve yorumlarından ayrılmaktadır. 
Örneğin, rakip, düşman veya öteki ad-
dedilenlerin kült ve kültün lideri adına 
öldürülmesi kült terörünün en önemli 
özelliklerinden biridir. Nitekim, mevcut 
rejimin, devletin veya demokratik şe-
kilde seçilmiş hükümetin “kutsal” ne-
denlerle “yozlaşmış siyasi ve toplumsal 
düzeni” değiştirmek adına devrilmesi de 
meşru bir eylem olarak kabul edilebil-

13  Jerrold Post, Kevin Ruby ve Eric Shaw, “The Radical Group in Context: 2. Indentification of Critical Elements in the Analysis 

of Risk Terrorism by Radical Group Type”, Studies in Conflict & Terrorism, 25/2 (2002), s. 101-126. 

14  Canadian Security Intelligence Service, “Doomsday Religious Movements”, Terrorism and Politcal Violence, 14/1 (2002), s. 53-60.

mektedir. “Hüküm günü” geldiğinde ise 
“kutsal” görevlerini yerine getiren “se-
çilmiş” insanlar olarak kült üyelerinin 
mükafatlandırılacağı inancı hakimdir; 
bu dünyada ve öteki dünyada belli ayrı-
calıklara sahip olacaklarına inanmak-
tadırlar. 

Geçmişteki ve çağdaş örneklerine bakıl-
dığında; toplu intihar ve katliam, devlet 
kurumlarına sızma, kendilerine ait sa-
vunma, istihbarat ve finansal yapıları 
kurma ve silahlanma, mevcut yönetim-
leri devirme ve darbe girişimleri ile kült-
lerin kamu ve devlet güvenliğine yöne-
lik ciddi bir tehdit olduklarını ve olmaya 
devam edeceklerini kanıtlamaktadır. 

Yıkıcı Mesiyanik Kültlerin Son 
Temsilcisi: Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ilk bö-
lümde yapısı, motivasyonu ve amaçları 
açıklanmaya çalışılan terör tipolojisine 
dair ayırt edici pek çok özelliği taşıması 
sebebiyle günümüzün yıkıcı mesiyanik 
kült terörünün en belirgin örneklerin-
den biridir. 

FETÖ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne 
karşı son yarım yüzyılda geleneksel ol-
mayan asimetrik saldırılarda bulunmuş 
ve devletin tüm birimlerine mutlak ve ni-
hai amacını gerçekleştirmek üzere gizli-
likle sızmıştır. Özellikle 15 Temmuz’a ev-
rilen süreçte gittikçe radikalleşen örgüt 
ve liderinin Sünni-İslam inancını ve ge-
leneğini izleyen bir dini “cemaat” ya da 
“cemaat lideri” olmadığı gerçeği ise tüm 
şiddeti ile ortaya çıkmıştır. Darbe girişi-
minin sonrasında FETÖ’nün ulusal ve 
uluslararası güvenliğe yönelik oluştur-
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duğu potansiyel tehdit çok daha belirgin 
bir şekilde görülmektedir. 

FETÖ diğer terör örgütü yapılarında ol-
duğu gibi, hiyerarşik hücre yapısı olan 
ve lideri Fetullah Gülen’in üzerinde doğ-
rudan ve mutlak hakimiyete sahip oldu-
ğu bir örgüttür. Takipçileri onun emirle-
rine sadık gizli bir ağı oluşturmaktadır. 
Lider kültü etrafında toplanmak, kamu 
kurumlarına sızmak, devleti ve hükü-
meti devirmeye yok etmeye yönelik or-
ganize yıkıcı faaliyetlerde bulunmak, 
örgüt üyelerinden para toplamak, ya-
bancı istihbarat servislerine Türkiye ile 
ilgili bilgi toplamak ve sızdırmak, örgüt 
içinde toplanan para-
ları ticari ve yasa dışı 
faaliyetlerde harca-
mak, kâr amacı gütme-
yen bir kuruluştan çok 
gizli bir örgüt yapısı-
na sahip olmak, kamu 
ve devlet güvenliğini 
tehdit etmek gibi özel-
likleri ile diğer yıkıcı 
kültlerin özellikleri ile 
doğrudan benzerlik 
göstermektedir. Bu ya-
pı içerisinde takipçi-
ler de başarıya giden 
yolda her şeyi mubah 
görmekte ve FETÖ lideri tarafından tak-
dis edildiği müddetçe hiçbir eylemin 
yanlışlığını veya doğruluğu tartışılma-
maktadır. Örgüt ideolojisi ve liderinin 
kararlarının “mutlak doğru” olarak ka-
bul edildiği bu yapıda, kanunlara, İslam 
dininin öğretilerine ve toplumsal norm-
lara aldırmadan kendisinden olmayan-
ların haklarının sorgusuz gasp ve ihlal 
edilmesinde beis görülmemektedir. 

FETÖ’yü diğer İslami yaklaşımlardan 
ayıran bir başka özelliği ise “stratejik 

15  Burhanettin Duran ve Fahrettin Altun, Ed., Milletin Zaferi 15 Temmuz, SETA, 2017, s. 88-89.

zihin”e sahip oldukları iddiasıdır. Örgüt 
eylemleri başarılı oldukça daha acıma-
sız ve şiddetli taktiklere yönelmekte ve 
bu eylemlerini sözde “yüce amaçları” ile 
meşrulaştırmaktadır. Ulusal seviyede 
amacına ulaştıktan sonra küresel sevi-
yede amaçlarını gerçekleştirme yoluna 
giden örgüt bunda da “Ilımlı İslam” mas-
kesi ve imajı sayesinde kendisine alan 
açabilmiş ve Türkiye’de devlet ve rejim 
güvenliğini ele geçirme yolundaki nihai 
amacını 15 Temmuz darbe girişimine 
kadar gizlemiştir. 15

FETÖ militanlarının farklı rollere bü-
ründükleri ve kod ismi kullandıkları 

yapıda FETÖ üyesi “ga-
zeteciler” lider Gülen’in 
mesiyanik mesajlarını 
köşesinde gündeme ta-
şırken, FETÖ mensubu 
militanlar ise 15 Tem-
muz gecesi “Mesih” Gü-
len’in emri sonrasında 
birer ölüm makinesine 
dönüşmüştür. 

Örgüt üyeleri kimi za-
man “Mesih Gülen”in 
lüks harcamalarına 
topladığı paralar ve 
bağışlarla destek sağ-

layan iş adamı, kimi zaman Gülen’in 
kendilerine şahdamarı kadar yakın ol-
duğunu iddia eden bir öğretim üyesi,  
kimi zaman da sözde Mesih’in emri doğ-
rultusunda oğullarını sünnet ettirme-
yen bir mülki idare yetkilisi olmuştur.

FETÖ liderinin hayatının erken aşama-
larına bakıldığında, 1960’larda Gülen’in 
kendini “özel bir görevin elçisi” addetti-
ği ve etrafındakileri de buna ikna etti-
ği görülmektedir. İlk başlarda Gülen’in 
hareketi “eğitim odaklı dini bir hareket” 

FETÖ militanlarının farklı 
rollere büründükleri ve kod 

ismi kullandıkları yapıda 
FETÖ üyesi “gazeteciler” 
lider Gülen’in mesiyanik 

mesajlarını köşesinde 
gündeme taşırken, FETÖ 

mensubu militanlar ise 15 
Temmuz gecesi “Mesih” 

Gülen’in emri sonrasında 
birer ölüm makinesine 

dönüşmüştür. 
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olarak algılanmıştır. Fakat sosyolojik 
ve güvenlik boyutunda aslında son de-
rece kapalı yapısı itibariyle kült özellik-
leri her zaman örgütün tam merkezinde 
olmuştur; örgüt yıllar içerisinde büyü-
yerek yüz binlerce organik üyeye ulaş-
mıştır. FETÖ’nün bu kült yapısına dair 
en belirgin örnek adanmış takipçileri 
tarafından FETÖ liderinin kitaplarının, 
davranışlarının ve tasdikinin Kur’an’ın 
emirleri ve hadis öğretilerinin üstünde 
bir “nihai” gerçek olarak görülmesidir. 

Gülen kültünün mesiyanik terör örgütü-
ne evrimi yaklaşık yarım asır almıştır. 
Uluslararası boyutta terörizm riski ta-
şıyan Fetullahçı mesiyanik kült terörü 
kendini 15 Temmuz 2016 gecesinde Tür-
kiye’de göstermiştir; “askeri darbe” adı 
altında sivillere ateş 
açarak ölümlere sebep 
olmuş ve demokratik 
bir şekilde seçilmiş 
hükümeti devirerek 
devlet kurumlarının 
hepsine hâkim olmaya 
çalışmıştır.

Buna ek olarak, Tür-
kiye’den finansal, siyasi ve toplumsal 
destekle FETÖ “hizmet” ve eğitim ile 
dünyanın tüm ülkelerindeki Müslüman-
ları kendine çekmeye çalışmıştır. Örgüte 
üye alım ve propaganda açısından fırsat 
sağladığı için FETÖ “diyalog”, “barış” ve 
“hoşgörü” mesajları vererek siyasi karar 
vericilerin ve dini otoritelerin de dahil 
olduğu uluslararası bir kitleye ulaşmış, 
batı dünyasından da güç devşirmiştir. 

Yarım asra yakın bir süre boyunca FETÖ 
gizlenmiş mensuplarıyla emniyet, yar-
gı, ordu, bürokrasi, hatta Başbakanlık ve 
Cumhurbaşkanlığına kadar sızmıştır. 

16  M. A. Büyükkara ve dğr. Gülen Yapılanması: 15 Temmuz’a Giden Süreçte FETÖ’nün Analizi ve Tavsiyeler, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Yayınları, 2017, s. 16-22.

FETÖ piramit olarak da adlandırılan te-
rör örgütlerinin hiyerarşi ve ağ özellik-
lerinin ikisinin birleşimini kullanan bir 
yapıdır.

Üye alım, devlet kurumlarına sızma, be-
yin yıkama, propaganda, öğreti aşılama 
ve casusluk yöntemlerinde “tedbir” ve 
“takiyye” FETÖ için önemli iki kavram-
dır. Diğer mesiyanik kültlerde olduğu gi-
bi Fetullah Gülen’e kültü tarafından Me-
sih’e ait “tanrısal” özellikler atfedilmiş, 
kült mensupları da kendilerini “ilahi güç 
tarafından seçilmiş insanlar” addetmiş-
lerdir.

Benzer şekilde, FETÖ liderinin “altın ne-
sil” söylemi mesiyanik amaçları destek-
lediği gibi, öğreti aşılama sürecinde de 

takipçilerin ikna edil-
mesi açısından önemli 
bir araç olmuştur. Kült 
kendini “kurtuluşa er-
miş tek cemaat” an-
lamına gelen “fırka-ı 
naciye” olarak tanım-
larken, Gülen ise takip-
çilerini “beklenen nesil” 
veya “dirilişin öncüleri” 

addetmektedir. Belirgin bir özellik ola-
rak FETÖ’de yukarıdan aşağıya uzanan 
kolektif bir kibir görülebilmektedir. Bu 
kibrin kaynağı olan “Altın Nesil” ideo-
lojisi örgütün yıkıcı eylemlerini meşru 
zemine çekmek amacıyla kullandığı 
mesiyanik tasdik araçlarından biridir. 
Bu sırada gerçek amaçlarını gizleyip 
kendilerini köktencilikten uzak, bir nevi 
ılımlı “ideal nesillleri” yetiştirmek gaye-
siyle yola koyulmuş “fatih”ler olarak ta-
nıtmışlardır. 16

Ayrıca “Dünyayı şekillendirecek seçkin 
bir nesil” vurgusuyla altın nesil ideolo-

Üye alım, devlet 
kurumlarına sızma, beyin 

yıkama, propaganda, 
öğreti aşılama ve casusluk 
yöntemlerinde “tedbir” ve 

“takiye” FETÖ için önemli iki 
kavramdır. 
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jisin FETÖ’nün üye alımını kolaylaştır-
mış, bu iddia ile Gülen ve takipçileri bir 
özne olarak “kurtarıcı” iken geride kalan 
tüm insanlar Fetullahçı ideoloji tarafın-
dan yeniden şekillendirilmesi gereken 
“nesne”lerdir. Bu neslin diğer nesillerin 
başarıları için “kendilerini feda etmeye 
hazır” olduğu ve adeta takdis edildiği de 
vurgulanmaktadır. 17

Öte yandan, FETÖ’nün yıkıcı mesiyanik 
kültlerin neredeyse tüm özelliklerini 
kendinde göstermesi gibi, Gülen de terör 
örgütü liderlerinin ayırt edici özellikleri 
olan narsistik, sosyopatik ve paranoyak 
davranış bozukluklarını ve karakteristi-
ği barındırmaktadır. Kendisini “Müteva-
zı bir alim” olarak tanıtan Gülen, aslında 
İslam dünyasındaki “Mesih” olduğunu 
ima etmektedir. Ayrıca, Gülen rüyalarını 
takipçilerini etki altına almak için kul-
lanmakta, vahiy ve ilham aldığını iddia 
etmektedir. Ona ve kültüne göre, Fetul-
lah Gülen’e bağlılık göstermeyen grup, 
siyasi parti veya hareket “günahkâr” ve 
“hain”dir. Örgüt “biz ve onlar” yaklaşımı-
nı eylem ve faaliyetlerinin tüm evrele-
rinde uygulamaktadır. “Onlardan kim 
olursa olsun kötüdür, bizden kim olursa 
olsun iyidir” aslında her kültte olduğu 
gibi FETÖ’nün de belirgin yaklaşımının 
bir özetidir. 18

FETÖ’nün faaliyetleri, yapısı ve amacı 
derinlemesine incelendiğinde kullandı-
ğı yöntemler; rüşvet, şantaj, suikast, ci-
nayet, sızma, istihbari faaliyetler ile ilgili 
birçok delil gün ışığına çıkmış ve çıkma-
ya devam etmektedir. Yarım asırı aşkın 
bir süredir faaliyetlerini gizlilik içeri-
sinde sürdüren örgüt özellikle Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin tehdit menzi-
line girdiği son 10 yılda, radikalleşme 

17  A.g.s. 42

18  A.g.e. s. 91

19  A.g.e. s. 42

sürecinin hızlanmasıyla birlikte bürok-
ratik kurumları, devlet ve rejim güven-
liğini hedef alan asimetrik saldırılar dü-
zenlemiştir. Bu saldırıların “sıradan bir 
dini ağ” tarafından gerçekleştirilmesi 
mümkün görünmemekle birlikte, ordu 
içerisindeki Fetullahçı cunta tarafından 
gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016’daki 
darbe girişimi örgütün gerçek amaç ve 
ideolojisi, başvurabileceği şiddet ve terö-
rün sınırlarını anlamak ve bu hedef için 
şiddeti bir araç olarak kullanabileceğine 
dair güçlü delil teşkil etmiştir. 

Örgüt liderinin vaaz ve anlatılarının 
analizi yapıldığında, apokaliptik (kıya-
metçi) kült niteliklerine de sahip olduğu 
görülen FETÖ’de lider ve takipçileri mev-
cut dünyanın yozlaşmış ve kıyametin 
yakın olduğuna inandığı görülmektedir. 
Bu boyutu ile FETÖ kültü “altın neslin” 
mesiyanik bir görevi olduğunu ve bu 
kutsal görevlerinde başarılı olmak için 
bir “Mesih” veya “Mehdi” rehberliğine ih-
tiyaç duyduğunu her fırsatta vurgulan-
maktadır. 19

“Kutsal Görev”in tamamlanacağı kıya-
met günü ise FETÖ’nün beklediği bir 
“kurtuluş” günüdür.  Bu özelliği bakı-
mından da 15 Temmuz’u bir kurtuluş 
günü gören FETÖ militanları hüküm 
gününün geldiğine ve sözde “Mesih” 
Gülen’in nihai zaferine inanmaya sevk 
edilmiştir. Nitekim Gülen’in 15 Temmuz 
öncesindeki konuşmalarındaki şifreler 
bu hüküm gününe dair mesajlar içerip 
takipçilerinin mesiyanik görevlerinin 
bir gün belirginleşeceğine dair zımni 
ifadeler içermektedir. Örneğin 17-25 Ara-
lık’ta yine FETÖ tarafından gerçekleş-
tirilen bürokrasideki darbe girişiminin 
başarısız olmasından hemen önce örgüt 
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lideri Gülen, “hüküm gününün yakın ol-
duğunu ve bu sebepten ötürü umutsuz-
luğa kapılmamak gerektiği” ifadelerinde 
bulunmuştur. Gülen bu mesajı 15 Tem-
muz darbe girişimi sonrasında da tek-
rarlamıştır.20

Tüm bu veriler ışığında, 15 Temmuz dar-
be girişimi aslında FETÖ’nün radikalleş-
me süreçlerinin gözlenmesi ve sonuçta 
bir kült teröründe ete kemiğe bürünme-
si açısından güvenlik ve terör alanında 
yürütülen çalışmalar için çok önemli 
veriler barındırmaktadır. 

Diğer kült örgütlerdeki gibi, mesiyanik 
tasdikle terörü meşrulaştıran FETÖ için 
15 Temmuz darbe girişimi aslında bir 
nevi “hüküm gününün” tetikleyicisidir. 
Özellikle 2012 yılı sonrasında amaç ve 
eylemlerinde gitgide daha acımasız tak-
tiklere yönelen örgüt eylemlerini “yüce 
amacı” ile meşrulaştırmıştır. 

Mesiyanik kültlerde lider takipçileri üs-
tünde tam hakimiyete sahiptir; üyelerin 
günlük yaşantılarını düzenler, inançla-
rına ve ibadetlerine katı öğretilerle ha-
milik ederek, bireysel iradelerini, tercih-
lerini ve seçimlerini tahakküm altına 
alır. Yıkıcı kültün üyeleri yapı içerisinde 
liderin “zihin kontrolü” veya “psikolojik 
baskılaması” ile yüzleşir. Bu süreçten 
sonra lider takipçilerinden normalde 
asla gerçekleştirmeyecekleri eylemleri 
sorgusuz sualsiz gerçekleştirmelerini 
isteyecek bir konuma gelir.  FETÖ lideri-
nin de kendisini “özel bir görevin elçisi” 
addettiği ve etrafındakileri de buna ikna 
ettiği görülmektedir. Diğer mesiyanik 
kültlerde olduğu gibi Gülen’e kültü tara-
fından Mesih’e ait “tanrısal” özellikler at-
fedilmiş, kült mensupları da kendilerini 

20  Nebi Miş, “Millet FETÖ’yü Bitirdi”. Milletin Zaferi 15 Temmuz. Ed., Burhannettin Duran ve Fahrettin Altun. İstanbul, SETA, 

2017, s. 28-29

21  Diyanet İşleri Başkanlığı, Kendi Dilinden FETÖ: Örgütlü bir Din İstismarı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2017, s. 20-89.

“ilahi güç tarafından seçilmiş insanlar” 
addetmişlerdir. Bu anlamda mesiyanik 
motivasyonlar ve kült boyutu her za-
man örgütün tam merkezinde olmuş-
tur.21

Sonuç

Kuvvetli mesiyanik niteliklerle birlikte 
katı bir hiyerarşiye sahip olan FETÖ ör-
gütsel yapı açısından açık gözükmesi-
ne rağmen siyasi amaçları olan gizli ve 
daha karmaşık bir kült özelliği taşımak-
tadır. Devlet kurumlarına sızma, beyin 
yıkama, propaganda, öğreti aşılama ve 
casusluk yöntemlerinde “tedbir” ve “ta-
kiyye” FETÖ’nün açığa çıkarılmaması 
gereken ajandası için önemli iki kav-
ramdır. 

Benzer şekilde, FETÖ liderinin “altın ne-
sil” söylemi mesiyanik amaçları des-
teklediği gibi, öğreti aşılama sürecinde 
de takipçilerin ikna edilmesi açısından 
önemli bir araç olmuştur. Kült kendini 
“kurtuluşa ermiş tek cemaat” anlamına 
gelen “fırka-ı naciye” olarak tanımlar-
ken, Gülen ise takipçilerini “beklenen 
nesil” veya “dirilişin öncüleri” addetmek-
tedir. Belirgin bir özellik olarak FETÖ’de 
yukarıdan aşağıya uzanan kolektif bir 
kibir görülebilmektedir. Gülen ayrıca rü-
yalarını takipçilerini etki altına almak 
için kullanmakta, vahiy ve ilham aldığı-
nı iddia etmektedir. Ona ve kültüne göre, 
Gülen ve grubuna karşı gelen herhangi 
bir siyasi, sosyolojik veya dini grup ko-
laylıkla düşman algısı içerisinde yer 
edinmektedir.  

FETÖ’nün yıkıcı mesiyanik kültlerin 
neredeyse tüm özelliklerini kendinde 
göstermesi gibi, Gülen de terör örgütü 
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liderlerinin ayırt edici özellikleri olan 
narsistik, sosyopatik ve paranoyak ki-
şilikleri barındırmaktadır. Kendisini 
“mütevazı bir alim” olarak tanıtan Gü-
len, aslında İslam dünyasındaki “Mesih” 
olduğunu ima etmektedir. Örgüt, baskın 
mesiyanik özelliklere ve kendini “Meh-
di” veya “Mesih” ilan eden karizmatik 
lidere sahip dini görünümlü fakat aslın-
da seküler de olabilen, post-modern bir 
ideolojiye ve söyleme sahip olan, gizlilik 
perdesi kalkmış, yıkıcı, amacı için “ge-
rektiğinde” şiddet ve teröre başvurabi-
len ve bunu liderinden gelen emirle ve 
mesiyanik tasdikle meşrulaştırabilen 
bir kült terör grubudur. 

Öte yandan FETÖ sı-
radan bir kült değildir; 
tarih boyunca ortaya 
çıkmış İslam dışı hete-
rodoks dini hareketle-
rin ve kültlerin eklektik 
yapısını benimsemiş 
bir örgüttür. Totaliter 
ve takiyyeci özellikle-
rinden dolayı da FETÖ 
diğer inanç grupla-
rından ayrılmaktadır.  
FETÖ’nün bu yapısına 
dair en belirgin örnek 
FETÖ liderinin yorum, 
karar, davranış ve tasdikinin Kur’an’ın 
emirleri ve hadis öğretilerinin üstün-
de nihai bir gerçek olarak görülmesidir. 
Örgüt bu özellikleri ile Türkiye ve İslam 
dünyasındaki tüm dini hareketlerden ve 
onların “yerli” niteliklerinden tamamen 
kopuktur.  

Bahsi geçen bütün göstergeler FETÖ’yü 
sosyolojik açıdan sıradan bir dini grup, 
cemaat, tarikattan keskin çizgilerle 
ayırdığı gibi, terör ve güvenlik çalışma-
larında da klasik anlamda dini motivas-
yonlu terör kategorisinden ayırmakta 
ve “Yeni Terör” altındaki alt grup olan 

“Kült Terörü” kategorisinde konumlan-
dırmaktadır.   

Kendisi ve takipçileri tarafından “Mesih” 
addedilen ve kendisine aşkın güçler at-
fedilen Gülen bir mesiyanik kült liderine 
ait tüm özellikleri taşımaktadır; kendi-
sinin ve takipçilerinin Tanrı tarafından 
seçilmiş olduklarını iddia ederken nar-
sistik ve sosyopat kişilik göstermekte-
dir. Narsistik kişiliği Gülen’in zihinsel 
bir rahatsızlığa sahip olabileceğini gös-
termekle birlikte sistematik bir şekilde 
örgütlenmiş kültüne daha çok takipçi 
kazandırabilecek bir propaganda aracı 
olarak da Gülen tarafından bizzat kul-

lanılmaktadır. Takipçi-
lerini etki altına almak 
için olağanüstü olaylar 
hakkında kehanetler 
ve gizem üretmeye 
çalışan kült lideri Gü-
len onların adanmış-
lığı ve motivasyonu-
nu kuvvetlendirmeyi 
amaçlarken “ötekilere” 
karşı yeni savunma 
veya saldırı konumu 
alırken takipçilerinden 
gelebilecek muhtemel 
kopuşlarını da ön alma 
yoluna gitmektedir.  

FETÖ liderine mutlak adanmışlık so-
nucu takipçiler Gülen’in her talimatını 
yerine getirip hayatlarını feda etmek 
pahasına rakipleriyle mücadeleye gire-
bilmekte, şiddet veya terör boyutlarını 
düşünmeden savaşçı, terörist, suikastçi, 
şantajcı, hırsız vs. haline gelebilmekte-
dir. 

Yıllar içerisinde Türkiye’nin güvenliğini 
tehdit eden en yıkıcı örgütlerden biri ha-
line gelen FETÖ’nün gerçekte Türkiye ve 
İslam dünyasının bekasına yönelik en 
büyük tehditlerden birisi olarak truva 

Totaliter ve takiyeci 
özelliklerinden dolayı 

da FETÖ diğer inanç 
gruplarından ayrılmaktadır.  

FETÖ’nün bu yapısına dair 
en belirgin örnek FETÖ 
liderinin yorum, karar, 
davranış ve tasdikinin 

Kur’an’ın emirleri ve hadis 
öğretilerinin üstünde 

nihai bir gerçek olarak 
görülmesidir.
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atı görevi gördüğü ortaya çıkmıştır. Ör-
güt sızdığı kurumlarda örgütlediği pa-
ralel devlet yapısının lojistik aparatları 
ile gitgide artan şiddet eğilimi ve radi-
kalleşme sürecinin sonunda, Türkiye 
Cumhuriyeti devleti ve vatandaşlarına 
karşı terörize yöntemlerle bir askeri 
darbe girişiminde bulunmuştur. 

Yıkıcı mesiyanik kültlerin tarihteki 
batıdan ve doğudan birçok örneğinde 
olduğu gibi; devletin kaynaklarını, bi-
reylerin inancını, iyi niyetini ve mane-
vi ihtiyaçlarını kendi amaçları doğrul-
tusunda suistimal etme özellikleri bir 
vakadır. Ancak bunun da ötesinde  FE-
TÖ örneğinde olduğu gibi gerçek ama-
cı yıllar sonra ortaya çıkan; kapalı ve 
gizli bir kült grubunun nihai amacı ya 
da siyasi ajandası için şiddeti araçsal-
laştıran bir terör örgütüne dönüşmesi 
kuvvetle muhtemeldir. 15 Temmuz ge-
cesi FETÖ’nün bu terör tipolojisine dair 
ayırt edici pek çok özelliği taşıdığı ve 
günümüz kült terörünün en belirgin 
temsilcilerinden biri olduğunu kanıtla-
ması açısından da son derece tarihi bir 
gece olarak kayıtlara geçmiştir.  

FETÖ devlet ve rejim güvenliğini tehdit 
eden bir mesiyanik kült terör örgütü-
dür. 15 Temmuz gecesinde görüldüğü 
üzere, örgüt nihai amacı için sivillere 
ateş açmak ve öldürmek, TBMM dahil 
devlet kurumlarını bombalamak gibi 
her türlü şiddet ve terörize eyleme baş-
vuracağını belli etmiştir. Mesiyanik 
tasdiklerle terörü meşrulaştıran FETÖ 
için 15 Temmuz darbe girişimi “hüküm 
gününün” tetikleyicisidir. 17-25 Ara-
lık bürokratik darbe girişiminden 15 
Temmuz darbe girişimine kadar, Gülen 
militanlarına bunun için anahtar keli-
meler vermiştir. 15 Temmuz’daki girişi-
minin başarısızlığının ardından Gülen 
militanlarına “ilahi güç tarafından bir 
hüküm günü” sözü daha vermiştir. 

FETÖ yıllar içerisinde tıpkı tarihte 
bulundukları dönemde amacını ger-
çekleştirmek için teröre ve terörize 
yöntemlere başvurmuş ve bunun için 
mesiyanik motivasyonları meşru-
laştırma aracı olarak kullanan diğer 
kült grupları gibi bir terör örgütüne 
dönüşmüştür. Bu bakımdan, 15 Tem-
muz 2016’daki darbe girişimine evrilen 
süreç aynı zamanda, FETÖ’nün teröre 
ve şiddete yakınlığını açığa çıkaran, 
radikalleşme evrelerinin ve bir terör 
grubuna dönüşüm sürecinin tamam-
landığı bir süreç olma özelliği de taşı-
maktadır.

Sonuç olarak, tüm mesiyanik kült 
grupları şiddet veya teröre diğer di-
ni gruplara göre terörizme daha yat-
kındır. Mesiyanik kültlerin insanların 
inancını, iyi niyetini ve manevi ihti-
yaçlarını suiistimal edebilmeleri sebe-
biyle FETÖ örneğinde olduğu gibi terör 
örgütlerine dönüşmeleri mümkündür. 
Gülen ve FETÖ var oldukları ve oluş-
turabilecekleri potansiyel tehditler 
bertaraf edilmediği sürece Türkiye ve 
dünyanın geri kalanı için ulusal ve 
uluslararası bir tehdit olmaya devam 
edecektir. 
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“Ağabeyimi kaybetmenin 
ağırlığını şehadet şuuru  
bir nebze hafifletiyor”

Prof. Dr. Talip Küçükcan, Genel Yayın Yönetmeni

Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Yakın dönem siyasi tarihimizde Türkiye önemli sınamalar ile karşılaştı ve kritik dönemeçlerden geçti. Bu sınamalar arasında 

demokrasiyi askıya almayı, milli iradeyi zayıflatmayı ve anayasal kurumları işlevsizleştirmeyi amaçlayan darbe ve darbe girişimlerinin 

sivil siyaset üzerinde derin etkileri bıraktığını söylemek mümkün. Her darbe ve darbe girişiminden sonra Türk demokrasisi tekrar 

ayağa kalkmış ve milli irade belirleyicilik rolünü üstlenmiştir. 15 Temmuz başarısız darbe girişimi Türk demokrasisine, milli irade ve 

ülke bağımsızlığına yönelik bir saldırı olarak başlamış, ancak öncekilerden farklı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 

çağrısı ile millet tarafından durdurulmuştur. Ortak Hafıza Dergisi bu sayıda, Cumhurbaşkanımızın en yakın çalışma arkadaşlarından 

olan ve 15 Temmuz’da ağabeyi şehitlik mertebesine yükselen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ile özel bir röportaj 

gerçekleştirdi. 15 Temmuz Derneği kurucuları arasında yer alan Sayın Varank, ağabeyini, darbe girişimi ile sonrasındaki sürece ilişkin 

gelişmelere ilişkin deneyim ve gözlemlerini okuyucularımız ile paylaştı. Sayın Bakanımıza gösterdiği ilgi ve samimi cevaplarından 

dolayı teşekkür ediyoruz.
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Sayın Bakanım, 15 Temmuz hain darbe gi-
rişimini, etkilerini, sonuçlarını ve FETÖ ile 
mücadele konusundaki görüşlerinizi almak 
istiyoruz. Ancak bu konulara girmeden önce 
Türk siyasi tarihinde darbe ve darbe girişim-
lerinin demokrasimiz açısından genel bir de-
ğerlendirmesini yapar mısınız?

Türkiye siyasi tarihi demokratik mücadele-
lerin maalesef hüzünlü bir tarihidir. Türki-
ye yaklaşık bir asır boyunca Menderes’ten 
Özal’a, Erbakan’dan Erdoğan’a kadar her bir 
liderle demokrasinin güçlü bir şekilde tesisi 
hususunda büyük mücadeleler verdi.

Ne yazık ki, demokrasimiz askeri darbelerle 
dönem dönem lekelendi. Askeri darbelerin 
oluşturduğu vesayet ise nefesini her zaman 
sivil siyasetin ensesinde 
hissettirdi. Her bir askeri 
darbe ülkemizdeki de-
mokratik ilerlemeyi sek-
teye uğrattı, her seferin-
de bizi senelerce geriye 
götürdü. Her bir darbe ül-
kemizde silinmez acılar 
bıraktı. Halkımızın ka-
hir ekseriyetinin oyuyla 
seçilen Menderes’in 27 
Mayıs 1960 Darbesi ile 
idamı hala içimizde ka-
nayan bir yaradır. 1980 
Darbesi’nde çok çirkin bir 
ifadeyle “bir sağdan bir 
soldan astık” denilen ve suçsuz yere idam 
edilen gençler hafızamızda hala tazedir. De-
mokratik işleyişe vurulan bir darbe olan 28 
Şubat’ın da, başörtülü kızlarımızın, müte-
deyyin vatandaşlarımızın üzerinde yarat-
tığı travma hala zihinlerimizde canlıdır.

Bin yıl sürecek denilen bir düzeni düşleyen 
gözü dönmüş bir vesayet odağından bah-
sediyoruz. Bu vesayet geleneği elbette Ak 
Parti iktidarından da rahatsızdı. Zaten ik-
tidarın ilk yıllarından itibaren bu vesayet 
unsurlarının nasıl bir saldırı içinde olduğu-

nu yakın tarihimizde açık seçik görüyoruz. 
Cumhuriyet mitingleri, e-muhtıra, parti ka-
patma davası bunların birer yansımasıydı. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın vesayet odak-
larıyla mücadele etme iradesi, Cumhuriyet 
tarihimizin en büyük demokratikleşme 
adımlarıdır. Biz bu adımları atarken, bugün 
bize demokrasi dersi vermeye kalkanların, 
o zaman vesayet odaklarıyla nasıl kol kola 
olduğunu da ayrıca not etmemiz gerekir. 15 
Temmuz’daki girişimin akamete uğratıl-
masında da bu vesayet odaklarının ortadan 
kaldırmasının büyük etkisi var diye değer-
lendiriyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve mil-
letimizin canı pahasına direnişi ile akamete 
uğratılan 15 Temmuz darbe girişiminin ama-

cı neydi? Niçin iktidarı 
devirmek ve yönetimi ele 
geçirmek istiyorlardı? Ar-
kalarında kim vardı?

Her darbe girişiminin 
olduğu gibi 15 Temmuz 
darbe girişiminin de bir-
kaç halkadan oluştuğu-
nu tespit etmek lazım. 
Burada ilk halka elbette 
Fetullahçı Terör Örgütü-
dür. FETÖ, yıllarca cema-
at görünümde sivil top-
lum örgütü maskesiyle 
faaliyetlerini sürdüren 

dünyanın en sinsi örgütlerinden biridir.  
Başında da kendini kâinat imamı gören bir 
sapık vardır. Bu örgüt, dindarlık görünü-
müyle kandırdığı insanlarla kendi operas-
yon sahasını genişletmiştir. Görevi icabı da 
takiyyeyi, inkârı, yalanı ve iftirayı kendi-
ne yöntem edinmiş, yeri geldiğinde şidde-
te başvurmaktan çekinmemiştir. Devasa 
himmet ağına, mafyatik usullere, uluslara-
rası karanlık bağlantılara sahip yapısının 
yanında, devlete sızma stratejisi, eleman 
yetiştirme şekli, gizli örgütlenme yapısı 
değme istihbarat örgütlerine taş çıkartacak 

Her bir askeri darbe 
ülkemizdeki demokratik 

ilerlemeyi sekteye uğrattı, 
her seferinde bizi senelerce 

geriye götürdü. Her bir 
darbe ülkemizde silinmez 
acılar bıraktı. Halkımızın 

kahir ekseriyetinin oyuyla 
seçilen Menderes’in 27 

Mayıs 1960 Darbesi ile idamı 
hala içimizde kanayan bir 

yaradır.
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kadar sofistikedir. İşte 
böylesine kurgulanmış, 
işlenmiş, büyütülmüş bu 
örgütün devlet içindeki 
faaliyetleri neredeyse 
yarım asrı bulmuştur. 

Tabi ki, 15 Temmuz’un 
faili olan FETÖ bu işin 
sadece ilk halkasıdır. 
Bu örgütü besleyenler, 
ona yatırım yapanlar 15 
Temmuz darbesinin te-
tikçiliğini bu örgüte yap-
tırmışlardır. Bu darbenin 
sadece “yerel” unsurlarla 
planlanıp, uygulamaya 
geçmediğini çok iyi bili-
yoruz. Önceki darbelere 
baktığımızda “Bizim çocuklar başardı” sö-
züyle hafızalarımıza kazınan dış müdahale 
elbette 15 Temmuz’un da ana yüklenicisidir.

Bakınız FETÖ’nün nihai amacı Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini tüm kurumları ile 
ele geçirmek, devletimizi sahiplerinin uy-
dusu bir devlet haline getirmekti. Kendi 
hegemonik düzenlerini sürdürmek isteyen 
güçlerin hedefleri bellidir. Herhangi bir şe-
kilde darbe yaptıkları ülkeleri kendi he-
defleri doğrultusunda bir piyon olarak öne 
sürmek, kendi politikaları doğrultusunda 
o ülkelerin vatandaşlarının varını yoğunu 
sömürmek, düzenlerine halel getirme po-
tansiyeli taşıyan ülkeleri tamamen kontrol 
altında tutmak ana hedefleridir. İşte Tür-
kiye’yi de FETÖ eliyle mandacı zihniyetin 
eline teslim ederek kendi çıkarları doğrultu-
sunda kullanmayı hedeflediler. 

Ama onların bir planı varsa, Allah’ın da 
bir planı olduğunu o gece yazılan destanla 
cümle alem gördü.

Sayın Bakanım 15 Temmuz darbe girişiminin 
önceki darbe girişimlerinden kullanılan yön-
tem ve araçlar bağlamında farkı neydi? 

FETÖ, ruhu ve vicdanı 
körelmiş örgüt eleman-
ları ile amacına ulaşmak 
için her yolu mübah gö-
ren bir örgüttür. İnsanla-
rın hayatını karartmak, 
soruları çalmak, masum 
insanları kumpaslarına 
dahil etmek mübah gör-
dükleri yollardan bazıla-
rıydı. İşte 15 Temmuz’da 
da milleti öldürmeyi 
de mübah gördüklerini 
göstermiş oldular. Dar-
beler elbette birbiriyle 
yarıştırılmaz ama 15 
Temmuz şüphesiz gözü 
dönmüşlükte diğerle-
rinden farklıydı. Ruhu 

efsunlanmış örgüt elemanları, ellerindeki 
silahları millete doğrulturken vicdani hiçbir 
rahatsızlık duymadılar. 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsünde milletimize kurşun sıkan bu 
gözü dönmüş caniler meclisimizi ve Cum-
hurbaşkanlığı külliyesi etrafındaki sivilleri 
ve daha birçok noktayı bombalamaktan bir 
an olsun çekinmedi. Genelkurmay Başkan-
lığının önünde helikopterden halkımıza 
kurşun sıktı, tankları halkımızın üzerine 
sürdü. Yine TRT’nin basılması, o gece yayın 
yapan bazı medya kuruluşlarına indirme 
yapılması ve İBB’yi işgal girişimi de bu gözü 
dönmüşlüğün yansımasıydı. 

İşte başından beri Cumhurbaşkanımızın 
vurguladığı gibi FETÖ 15 Temmuz’da kul-
landığı yöntem ile gözü dönmüş bir silahlı 
terör örgütü olduğunu ilan etti. Bundan ön-
ce yaşanan darbeler ya da darbe girişimle-
rinde halkımızın ya da kurumların doğru-
dan bu şekilde hedef alındığını görmedik. 
Asında FETÖ, ilk günden bir korku impara-
torluğu inşa etmek üzere bu kadar alçakça 
katliamlara girişti. 

Türkiye siyasi tarihinde 1960 ve 1980 darbe-
leri ve 28 Şubat post-modern darbesi seçil-

Rahmetli ağabeyim son 
dakikaya kadar hep bizi 

düşünmüş ölüme yürürken 
bile aile gurubumuzda 
bize dikkat etmemizi 

söylemiş. Ben o mesajları 
hep sonradan gördüm. O 
gece kendisiyle son kez 

konuşabilmeyi çok isterdim. 
Ama maalesef olmadı. 

Ağabeyinizin hatıranızdaki 
son resminin, cenazesini 

ellerinizle yıkarken o kurşun 
yaraları almış vücuduyla 
olması tarifsiz bir üzüntü. 
Rabbim kimseye böyle bir 

acı yaşatmasın.
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miş hükümetlerin devrilmesi ile sonuçlan-
mıştı. 15 Temmuz darbe girişimi ise başarısız 
oldu. Bir karşılaştırma yaptığınızda son dar-
be girişiminin niçin başarısız olduğunu nasıl 
açıklarsınız? 

Dediğiniz gibi Türk siyasi tarihi 1960 Dar-
besi, 1980 Darbesi ve 28 Şubat Post-Modern 
Darbesi gibi acı hatıralara sahiptir. Ancak 15 
Temmuz, demokrasi tarihimiz için bir milat-
tır. Şiddetle milletimizi yıldıracağını sanan 
darbeciler bu kez halkımızın milli iradeye 
olan inancı sayesinde yenilgiye uğramıştır. 
15 Temmuz’da çoğu insanımızın, Erdoğan 
da Menderes’in akıbetine uğramasın diye 
sokağa çıktıklarına şahit olduk. Milletimiz, 
oy verdikleri ya da vermedikleri sivil irade-
nin bir askeri darbeyle alaşağı edilmesine 
müsaade etmeyeceğinin en keskin örneğini 
o gece gösterdi. O gece yarım asır boyunca 
besledikleri örgüt ve ağababaları kaybet-
miş, sessiz yığınlar kazanmıştır. 15 Temmuz 
tarih sayfalarına kahramanlarıyla birlikte 
geçecektir. O gün sokağa çıkıp vatanını sa-
vunan, çıplak elle tanklara siper olan her bir 
vatandaşımız, şehitlerimiz, gazilerimiz bu 
ülkenin gerçek kahramanlarıdır.

O gece Türkiye’nin her yerinden kahraman-
lık hikâyeleri duyduk. Elbette milletimizin o 
geceki cesareti, sayın Cumhurbaşkanımızın 
kararlılığı ile birleşince darbecilerin heves-
leri kursaklarında kaldı. Her daim milletiy-
le beraber yürüyen Cumhurbaşkanımız 15 
Temmuz’da da ne kadar büyük bir lider oldu-
ğunu bir kez daha kanıtladı. Darbenin mer-
kezlerinden İstanbul’a gelip, Atatürk Hava-
limanı’na inip milletiyle beraber darbecilere 
meydan okuması, şüphesiz dünya darbeler 
tarihinde apayrı bir yer tutacaktır. Cumhur-
başkanımızın güçlü liderliği ve milletimizin 
kahramanlığıyla o kara gecenin sonu ülke-
miz ve milletimiz için aydınlık oldu. 

Ama burada FETÖ ile önceden gelen müca-
deleye ayrı bir parantez açmalıyız. Eğer sa-
yın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ile bu 

sinsi örgütün devlet içindeki yapılanmaları 
daha önceden temizlenmeseydi, 15 Temmuz 
gecesi tablo çok daha farklı olabilirdi. Biliyor-
sunuz, 17-25 Aralık operasyonlarına girişen 
bu örgütün üzerine çok ciddi bir şekilde gidil-
miş, emniyet ve yargı içindeki unsurlarına 
yönelik büyük temizlik adımları atılmıştı. 
Buralardaki yapılar eğer 15 Temmuz’da gö-
rev başında olsaydı, işimiz çok daha zor ola-
bilirdi. Ama sayın Cumhurbaşkanımızın bu 
örgütle mücadele etme iradesi, milletimize 
bu örgütün hem gerçek yüzünü göstermiş 
hem de devlet içindeki yapılanmalarını de-
şifre etmiştir. 

15 Temmuz demokrasi direnişinde şehit olan-
lar kahramanlarımıza rahmet diliyoruz. Sa-
yın Bakanım 15 Temmuz darbe girişiminin 
sizin ve ailenizin hayatında ayrı bir yeri ve et-
kisi var. Ağabeyiniz İlhan Varank milli iradeyi 
savunma yolunda şehit oldu. Bir kere daha 
başınız sağolsun. Ağabeyiniz şehadeti sizi ve 
ailenizi nasıl etkiledi? Haberi ilk aldığınızda 
neler hissettiniz, aile olarak neler yaşadınız?

Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. 
Tabi 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi za-
ten büyük bir şokun içerisinde bizzat aileni-
ze kasteden bir şehadeti yaşamak çok daha 
derin bir sarsıntı oluşturuyor. Hiç tahmin 
edemeyeceğiniz bir zamanda hiç tahmin 
edemeyeceğiniz bir şekilde canınızdan bir 
parçayı kaybediyorsunuz. Elbette biz inançlı 
insanlarız, şehadetin Rabbimizin katında bir 
faninin erişebileceği en yüce makam oldu-
ğunun bilincindeyiz. İşte sadece ailemizin 
değil, tanıyan herkesin gönlünde yer etmiş, 
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tanıyan herkesin ahlakıyla karakteriyle il-
miyle takdir ettiği bir kişiliği rahmetli ağabe-
yimi kaybetmenin ağırlığını bu şehadet şu-
uru bir nebze de olsa hafifletiyor. Türkiye’nin 
her tarafında zaman zaman öğrencilerine 
denk geliyorum istisnasız herkesin hayır-
lı yad ettiği bir şehidin ailesi olmak gerçek 
bir onur ama aynı zamanda bir sorumluluk. 
Onun savunduğu, vatanı için hayatından 
vazgeçmeyi göze aldığı değerlere sahip çık-
mak için daha çok gayret gösteriyoruz.

Aslında ben o gece ailemle Ankara dışın-
daydım. Fakat bu darbe teşebbüsünün ilk 
dakikalarından, yani köprüye asker kılıklı 
hainlerin çıkmasıyla yaşanan şaşkınlık-
tan itibaren yoğun bir trafik yaşamaya 
başladım. Darbe girişimini yavaşlatmak ve 
durdurmak için ulaşabildiğimiz herkesle 
konuşup koordinasyon kurmaya çalıştık. 
O gece, büyük fedakarlık göstererek canı-
nı hiçe sayan arkadaşlarımız oldu. O gece, 
Darbe bildirisinin okunduğu TRT yayınla-
rının TÜRKSAT’tan kesilmesi, Ankara’da 
kamyonların sokaklara çıkışı, savunma 
için ihtiyaç duyulan ekipmanların Külli-
ye’ye ulaştırılması, İstanbul Valisi ve Em-
niyet Müdürü ile yaptığımız görüşmeler 
gibi her biri mücadelenin kaderine etki eden 
çok hadise yaşandı. İşte böyle bir ortamda 
bir telefonla ağabeyimin yaralanmış ve 
hastanede olabileceği bilgisini Sağlık Ba-
kanımızın özel kaleminden aldım. Aslında 
şehadetini biliyorlarmış ama o anda bana 
söylemediler. Hemen ağabeyimin telefonu-
nu aradım. Telefonu açan kişi, “Abi bu tele-
fonun sahibi çok yiğit bir ağabeydi. Biraz 
önce vuruldu, götürdüler, telefonu burada 
kaldı. İstanbul Belediyesinin önündeyiz 
asker bizi tarıyor” dedi. Ablamı arayarak 
hastaneyi kontrol etmesini söyledim. Bir-
kaç saat sonra acı haber netleşmiş oldu. 
 
Saraçhane’de rahmetli ağabeyimle beraber 
direnen, vurulduğu anda orada olan gazi-
lerimiz var. Son dakikaya kadar cesurca 
mücadele ettiğini, etrafına korkmayın diye 

seslendiğini söylediler. Rahmetli ağabeyim 
son dakikaya kadar hep bizi düşünmüş ölü-
me yürürken bile aile gurubumuzda bize 
dikkat etmemizi söylemiş. Ben o mesajları 
hep sonradan gördüm. O gece kendisiyle 
son kez konuşabilmeyi çok isterdim. Ama 
maalesef olmadı. Ağabeyinizin hatıranız-
daki son resminin, cenazesini ellerinizle yı-
karken o kurşun yaraları almış vücuduyla 
olması tarifsiz bir üzüntü. Rabbim kimseye 
böyle bir acı yaşatmasın. 

Sayın Bakanım, bir ihanet şebekesi olarak 
FETÖ ile mücadele konusunda hangi aşama-
dayız? Şimdiye kadar neler yapıldı? Hali ha-
zırda neler yapılıyor? 

FETÖ terör örgütünün maskesinin düştüğü 
ilk dönemden itibaren bu hain yapıya karşı 
ciddi bir mücadele verdik, veriyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın bu örgütün yüzünü 
milletimize net bir şekilde anlatması saye-
sinde adımlarımız neticeye erişti. Emniyet 
ve yargı içindeki temizliğin, 15 Temmuz’dan 
sonra askeriye başta olmak üzere tüm ka-
mu kurumlarında da devam etmesiyle bir-
likte şunu diyebiliriz ki, bu hain şebekenin 
Türkiye içerisinde operasyonel kabiliyetle-
rini neredeyse yok ettik. Diğer yandan bu 
örgütün mahrem yapılanmasına karşı so-
ruşturmalar hala devam ediyor. 

Tabi bu noktada ayrı bir parantez açmak 
lazım. Biz bu örgütle 17-25 Aralık’tan beri 
açıktan bir mücadelenin içindeyken, örgü-
tün yayın organları önünde nöbet tutanla-
rın, daha sonra 15 Temmuz’a da kontrollü 
darbe dediğine şahit olduk. Sonrasında FE-
TÖ’nün siyasi ayağı neden soruşturulmu-
yor laflarını utanmadan kurdular. Elbette 
devletin kılcallarına kadar sızmış bu örgüt-
le mücadele sadece devlet içinde bitmiyor. 
Bu yapıyı meşru gösteren siyasetten med-
yaya tüm alanlarda FETÖ zihniyetiyle mü-
cadele etmek zorundayız. İşte 15 Temmuz’a 
kontrollü darbe diyenler FETÖ’nün siyasi 
ayaklarıdır. Siyasetimizi kirleten bu FETÖ 



www.ortakhafiza.com   •   ORTAK HAFIZA     |     117

zihniyetiyle mücadelede hep diri ve kararlı 
olmak mecburiyetindeyiz.

Sayın Bakanım 15 Temmuz Derneği’nin ku-
rucularından biri olarak bu derneğin kuru-
luş amaçları ve faaliyetleri konusunda bir 
değerlendirme yapar mısınız?

15 Temmuz, Türkiye tarihi açısından asla 
unutulmaması gereken bir tarih. O gece ve 
o geceye kadar yaşanan tecrübelerin hafı-
zalarda her daim diri tutulması lazım. Biz 
derneğimizi darbe teşebbüsünün hemen 
ertesinde kurduk. Tabi en baştaki temel 
amacımız, şehitlerimizin, gazilerimizin 
hakkını savunmak, darbe faillerinin en ağır 
şekilde hak ettikleri cezaları almalarının 
takipçisi olmaktı. Tüm dava süreçlerinde 
şehit aileleri ve gazilerimizle beraber hain-
lerin yakasında olduk, davaların doğrudan 

takibini yaptık. Kontrollü darbe söylemleri-
nin havada uçuştuğu dönemde, bu ahlaksız 
söylemin şehit yakınlarımızı, gazilerimizi 
nasıl incittiğini kenara not ederek, bu söyle-
me karşı ciddi mücadele verdik. Gerek yurt 
içinde gerek yurt dışında FETÖ gerçeğini, 
15 Temmuz darbe girişimini tüm çıplaklı-
ğıyla anlatmanın derdinde olduk. Bunların 
yanında da şehit ailelerimizle dayanışma 
ruhunu hep diri tutarak, belli aralıklarla 
beraber kamplar düzenledik. 15 Temmuz 
hafızasını hep diri tutmak için hayata ge-
çirdiğimiz müze, düzenlediğimiz uluslara-
rası sempozyumlar, Ortak Hafıza dergimiz 
önemli işler oldu. Şehit ailelerine yakışır va-
karla, derneğimiz çalışmalarına devam edi-
yor. Ben tüm bu güzel işler için 15 Temmuz 
Derneğimizin tüm mensuplarına, emek ve-
renlerine şükranlarımı sunuyorum.





Fotoğraf: Elif Öztürk/Anadolu Ajansı
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Darbe Girişimi, Mekân, Bellek
Bir 15 Temmuz Okuması*

Dr. Rabia Zamur Tuncer
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Araştırma Görevlisi

15 Temmuz 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan 

FETÖ üyesi askerlerin kalkıştığı darbe girişimi, hem darbe 

hem de medya sosyolojisi açısından Türkiye’nin tecrübe ettiği 

darbe ve darbe girişimlerinden farklı yeni bir paradigma ortaya 

çıkarmıştır. Bu çalışma, 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi’nin 

birer hafıza mekânı olma niteliğine bürünen mekânlarının, 

alan yazında iddia edildiği gibi bir karşılığının olup olmadığı, 

toplumsal bellekte kapladığı yer ve düzey, iktidar – toplum 

ilişkisi çerçevesinde inşa edilen toplumsal belleğin yaşayan 

ve taşınan en önemli faktörü olarak birer hafıza mekânı olma 

teveccühü kazanıp kazanmadığını, kazandıysa ne düzeyde 

kabul ve benimseme gördüğünü ortaya koymayı hedeflemiştir. 

Çalışmanın temel hareket noktasını oluşturan toplumsal 

belleğin inşası ve bu belleğin bir taşıyıcısı olarak hafıza 

mekânlarının ne düzeyde bir işlevselliğe kavuştuğunu görmek, 

toplumsal belleğin ve hafıza mekânlarının bugününü görmek 

anlamını da taşımaktadır. 

* Bu makale, yazarın “Toplumsal Belleğin Taşıyıcı Payandası Olarak Hafıza Mekânları: 15 Temmuz 2016 Darbe Girişiminin Direnme Ortamları” 

başlıklı Doktora Tezi’nin verilerinin bir bölümü temel alınarak hazırlanmıştır. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için bu kaynağa bakılabilir.

Hafıza 15 Temmuz
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İnsanlık tarihi boyunca, iktidar müca-
delelerinin fiili olarak toprak ve/veya 
mekân hâkimiyeti üzerinden verildiği ve 
gücün de yine aynı şekilde mekân ya da 
toprak üzerinden pekiştirildiği açıktır. Bu-
nunla birlikte, mekânların ele geçirilme-
sine dönük iktidar mücadelelerinin, döne-
min ruhu, imkân ve kabiliyetleri oranında 
evrildiğini de göz ardı etmemek gerekir. 
Ayrıca, zamanın akışı içinde,  mekân te-
melli fiili hâkimiyet (ve/veya işgal) yerini, 
mekâna ilişkin sembolik işgallere; güç ve 
iktidar savaşlarının daha soyut biçimde 
sürdürülmesi geleneğine bırakmıştır. So-
yut işgal ve hâkimiyet mücadelelerinin 
başat nesnesi ise bellektir. Yaşanan ve-
ya öğrenilen konular ile bunların tarihsel 
bağlamını bilinçli olarak zihinde saklama 
yetisi olarak tanımla-
nan “bellek”; hatırlama 
ve unutma süreçlerini 
belirleyen ve domine 
eden; kati kabulde te-
reddüt yaratacak karşıtı 
olmadığı/üretilmediği 
sürece, tartışmasız ey-
lemi ve söylemi belirle-
yen güçtür. Mekân ve 
bellek arasındaki ilişki 
ve inşa, işte bu nedenle 
kaçınılmazdır.

Mekânların inşasından, kültürel, sosyal 
ve hatta siyasal anlamlar içerecek şekil-
de kodlanmasına ve bu kodlarla topluma 
sunulmasına kadar tüm aşamalarda, 
politik aktörlerin belirleyiciliği diğer tüm 
inşacılardan çok daha güçlüdür. Politik 
aktörler, kalıcı iz bırakmak ve devamlılı-
ğı sağlamak adına, insanların deneyim, 
algı, duyum ve anılarına, pek çok unsurla 
ama özellikle “hafıza mekânlar” ile sem-
bolik imzalarını atmışlardır ve bu durum 
bugün de geçerlidir.

Hafıza mekânları, ortaya çıkmalarına ne-
den olan koşullar, zamanlar, ihtiyaçlar ya 

da olaylar aracılığıyla, hem fiziksel hem 
de sembolik nesneleri, ortak bir şeylerin 
varlığı üzerinde buluşturmaktadır. Ancak 
bu buluşturma, sadece geçmişe duyulan 
özlemi hafızada canlandırmaktan ibaret 
değildir. Çünkü geçmişin bellek içinde 
saf ve yalın halde bulunmadığı, içinde 
sonsuz sayıda göstergenin “şimdi” ekse-
ninde yeniden inşa edildiği bir tür “temsil” 
olduğunu da söylemek mümkündür.  Bu 
nedenledir ki hafıza mekânlarına ilişkin 
bellek, yalnızca bireye özgü olma duru-
munun ötesine geçerek, toplumsal olana 
evrilmekte ve toplumsal bellek ile iktidar 
ilişkisinde, iktidarın toplumsal belleğin 
inşa, güç ve rolünün bir tür performans 
göstergesine, diğer deyişle başarısına dö-
nüşmektedir. Bu nedenledir ki, her geçen 

gün daha fazla görü-
nür hale gelen hafıza 
mekânları, üzerlerinde 
taşıdıkları biçimsel ve 
simgesel anlamlarla 
hatırlatma ve aynı za-
manda unutma pratik-
lerini etkilemekte, dola-
yısıyla mekânsal hafıza 
sisteminin oluşumuna 
katkı sağlamaktadır.

Bu inşa bağlamında mekân, üzerinde ya-
şayan gruplar için ortak duyguları uyan-
dıran, bireylere ve gruplara hatırlama ey-
lemini gerçekleştiren, sürekliliği, geçmişe 
şimdiden ulaşmayı ve toplumsal hafıza-
nın devamlılığını sağlayan unsurlardan 
biridir. Mekân olarak seçilen yerler birer 
sembol olarak hatırlamayı kolaylaştırır. 
Bu nedenle bireyler kendi hatıralarına 
değil mekânla cisimleşen imgelere gü-
venmeye başlar. Mekâna tarihi bir anlam 
yüklenir yüklenmez, bellek doğrudan 
doğruya ve anında tecrübe edilenin ye-
rine ezberlenmiş bir tahayyüle, bir ha-
tırlama emrine dönüşür. Nora’nın ifade-
siyle, özgün anı hafıza ortamı bir hafıza 
mekân’a dönüşür.

Hafıza mekânları, ortaya 
çıkmalarına neden olan 

koşullar, zamanlar, 
ihtiyaçlar ya da olaylar 

aracılığıyla, hem fiziksel 
hem de sembolik nesneleri, 

ortak bir şeylerin varlığı 
üzerinde buluşturmaktadır. 
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Hafıza mekânlarının en belirgin özelliği 
bir hatırlatma-unutturma stratejisi olarak 
bireylerin hatırlanan/hatırlatılan ve unu-
tulan/unutturulan olaylara dair ret ve 
kabullerine ilişkin görülemeyen pek çok 
şeyi, doğrudan görebilme fırsatını verme-
sidir. Bu bakış mekânların sadece kendi 
içinde değil, bireylerin 
gözünden de değerlen-
dirilmesini mümkün 
kılar. Çünkü toplum 
farklı siyasal dünya gö-
rüşü, sosyo-ekonomik 
düzey, kültür, kimlik ve 
değerlere sahip birey-
lerden oluşmaktadır ve 
geçmişe ilişkin farkın-
dalık ve yaşananlar, sa-
hip olmuşluklar, kişi ve 
mekânların taşıdığı an-
lam yükü ve önemi her 
birey için değişebilmek-
tedir. Geçmişin belirli 
çerçevelerde bireyler 
aracılığıyla nasıl üre-
tildiği ve günlük hayat 
pratikleri yoluyla nasıl 
sürekli canlı tutulduğu, 
topluluğun her bir üyesi 
için farklı bir deneyimin ve nitelemenin 
ortaya çıkması anlamına da gelebilmek-
tedir. 

Türkiye’nin yakın dönem tarihinde top-
lumsal bellek ve hafıza mekânın kavram-
sal ve kuramsal karşılığını; 15 Temmuz 
2016 gecesinin henüz ilerlememiş saatle-
rinde, Silahlı Kuvvetler içindeki, dini görü-
nümlü bir cemaate bağlı grup tarafından 
yasa dışı şekilde kalkışılan ve İstanbul’un 
Avrupa ve Anadolu Yakalarını birbirine 

1  Pierre Nora, Hafıza Mekânları, Çev. Mehmet Emin Özcan, Dost Kitabevi Yayınları, 2006, s.9. 

2  Rachelle Gilmour, “The Function of Place Naming in 2 Samuel 5–6: A Study in Collective Memory” Journal for the Study of 

the Old Testament, 39.4 (2015), s. 411.

3  Ahenk Yılmaz, “Bellek Topografyasında Özgürlük: Gelibolu Savaş Alanları ve Mekânsal Bir Deneyim Olarak Hatırlama”, Nasıl 

Hatırlıyoruz? Türkiye’de Bellek Çalışmaları, Ed. Leyla Neyzi, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2014, s.188-189. 

bağlayan 1. Köprü ile mekânsal anlamda 
simgeleşen “darbe girişimi”ni tam olarak 
karşılamaktadır.

Nora’nın1, geçmişi hatırlamanın bir yolu 
olarak yaratılan “hafıza mekânları”nın 
bizzat varlıkları ve gerçeklik etkileriy-

le belleği canlı tutma 
işlevini yerine getire-
cek denli güvenilir bir 
dayanak oluşturdu-
ğuna ilişkin vurgu-
su, Gilmour’un2 hafıza 
mekânlarının hem ko-
lektif belleğin bir kaydı, 
hem de onu yaratma 
yöntemi olduğuna iliş-
kin iddiası, Yılmaz’ın3  
anıtların, daha büyük 
grupların hatırlama 
sürecinin tetikleyici-
si olarak inşa edildiği 
savlarının toplumsal 
dokuda karşılığını bu-
lup bulmadığı bugünün 
toplumsal olanını anla-
mak açısından özel bir 
önem arz etmektedir.

Geçmişin, toplumun belleğinde yeniden 
yaşatılması ve canlı tutulması, Nora’nın 
“hafıza mekânları”nın da temelini oluş-
turmaktadır. Fransız tarihçi Pierre Nora, 
geçmişi hatırlamanın bir yolu olarak üre-
tilen bu mekânlara “hafıza mekânları” 
der ve toplumsal bellek kaybolup gider-
ken “hafıza mekânlarının” bizzat varlık-
ları ve gerçeklik etkileriyle belleği canlı 
tutma işlevine vurgu yapar. Nora’ya göre 
“bir hafıza mekânının esas varlık sebebi, 
zamanı durdurmak, unutma işini engelle-

Türkiye’nin yakın dönem 
tarihinde toplumsal 

bellek ve hafıza mekânın 
kavramsal ve kuramsal 
karşılığını; 15 Temmuz 
2016 gecesinin henüz 

ilerlememiş saatlerinde, 
Silahlı Kuvvetler içindeki, 

dini görünümlü bir cemaate 
bağlı grup tarafından yasa 

dışı şekilde kalkışılan 
ve İstanbul’un Avrupa 
ve Anadolu Yakalarını 

birbirine bağlayan 1. Köprü 
ile mekânsal anlamda 

simgeleşen “darbe 
girişimi”ni tam olarak 

karşılamaktadır.
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mek, nesnelerin durumunu tespit etmek, 
somut olmayanı somutlaştırmaktır.” 4

Hafıza mekânları, ortaya çıkmalarına ne-
den olan koşullar, zamanlar, ihtiyaçlar ya 
da olaylar aracılığıyla, hem fiziksel hem 
de sembolik nesneleri, ortak bir şeylerin 
varlığı üzerinde buluşturmaktadır. Ancak 
bu buluşturma, sadece geçmişe duyulan 
özlemi hafızada canlandırmaktan ibaret 
değildir. Çünkü geçmişin bellek içinde 
saf ve yalın halde bulunmadığı, içinde 
sonsuz sayıda göstergenin “şimdi” ekse-
ninde yeniden inşa edildiği bir tür “temsil” 
olduğunu da söylemek mümkündür.  Bu 
nedenledir ki hafıza mekânlarına ilişkin 
bellek, yalnızca bireye özgü olma duru-
munun ötesine geçerek, toplumsal olana 
evrilmekte ve toplumsal bellek ile iktidar 
ilişkisinde, iktidarın toplumsal belleğin 
inşa, güç ve rolünün bir tür performans 
göstergesine, diğer deyişle başarısına dö-
nüşmektedir. Bu nedenledir ki, her geçen 
gün daha fazla görünür hale gelen hafıza 
mekânları, üzerlerinde taşıdıkları biçim-
sel ve simgesel anlamlarla hatırlatma ve 
aynı zamanda unutma pratiklerini etkile-
mekte, dolayısıyla mekânsal hafıza siste-
minin oluşumuna katkı sağlamaktadır.

İnsanların toplumsal belleğine kayde-
dilen tüm olaylar belirli anımsatıcılar 
ile hatırlanan/hatırlatılan ve unutulan/
unutturulan olaylara dönüşmektedir.  
Bu olayların mekânlara yerleştirilmesi 
başka bir deyişle anıların mekânda sa-
bitlenmesi, geçmişin ve ortak hafızanın 
simgelendiği mekânların, hem devamlılı-
ğını sağlamakta hem de hafızayı tetikle-
yici bir işlev görmektedir. Çünkü mekân, 
anıları güçlü biçimde canlandırmanın 
çok önemli bir aracıdır. Mekân belleğin 
aktifleştirilmesinde ve aktarımında en 

4  Nora, a.g.e., s. 171. 

5  Rabia Zamur Tuncer, “Toplumsal Belleğin Taşıyıcı Payandası Olarak Hafıza Mekânları: 15 Temmuz 2016 Darbe Girişiminin 

Direnme Ortamları”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2021. 

az sözler, ritüeller, mitler, efsaneler, inanç 
sistemleri ve davranış örüntüleri kadar 
önemli ve belirleyici bir hal almıştır. Bu 
anlamda, mekânların söz konusu top-
lumsal belleği simgesel olarak inşa eden, 
koruyan ve yeniden üreten temel unsur-
lardan olduğunu söylemek mümkündür.

15 Temmuz özelinde hafıza mekânlarının 
temel amacı darbe girişimini “yaşayan-
lar” ve “izleyenler” nezdinde canlı tutmak, 
medyanın bu mekânlara dair servis ettiği 
görüntülerle anlamsal/bağlamsal bir bağ 
kurulmasını sağlamak ve 15 Temmuz’a 
dair hatırlama sürecini canlı tutmaktır. 
Dolayısıyla bu canlılık ve kurulan bağ 
kendini hafıza mekânları ve medya üze-
rinden sürekli yeniden üretmekte ve zi-
hinlerde mutlak bir gerçeklik olarak ken-
dine daimi bir yer bulmaktadır. 

İnşa edilen hafıza mekânları 15 Tem-
muz’un kendi otobiyografik hafızasını 
inşadaki kararlılığını göstermektedir. 15 
Temmuz’u diğer darbelerden ayırarak 
biricikleştiren bu pratikler aracılığıyla, 
15 Temmuz’un toplumun gündelik yaşa-
mına nüfuz etmesi sağlanmıştır. Zamur 
Tuncer’in5 “Toplumsal Belleğin Taşıyıcı 
Payandası Olarak Hafıza Mekânları: 15 
Temmuz 2016 Darbe Girişiminin Direnme 
Ortamları” başlıklı çalışmasında ifade et-
tiği üzere anılarla, deneyimlerle, algılar-
la, duyumlarla desteklenmiş bir mekân, 
katılımcıyı etkileyebilmeyi ve hatırlama 
davranışına direkt etki etmeyi sağlamış-
tır.

Gerçekleşen başarısız darbe girişimi, çok 
hızlı bir reaksiyonla siyasal ve toplumsal 
bir dirençle karşılaşmış, bir iki saat içinde 
de başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu giri-
şimi, gerek sokağa çıkarak gerekse soka-
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ğa çıkmadan medya üzerinden takip ede-
rek deneyimleyen bireylerin ve bir bütün 
olarak tüm toplumun belleğinde, İstanbul 
ve Ankara’daki kimi mekânlar, özel bir 
hafıza kaydının oluşmasını sağlamıştır. 
Tüm medyanın servis ettiği görüntüler 
ve anlatımlar da çok büyük oranda bu 
mekânlar üzerinden gerçekleşmiştir. Bu 
mekânlar, yaşanan başarısız darbe girişi-
minin toplumsal belleğe işlenen ve bir an-
lamda o gece yeniden inşa edilen hafıza 
mekânlarıdır. 

Bir Darbe Girişimi ve Toplumsal Belleğin 
Mekânları 

Geçmişten çok özel bir dönemin hatırla-
tıcı kaynağı olma niteliğini taşıyan hafı-
za mekânlar, yakın dönemin toplumsal 
hafızası olduğu kadar, gelecek kuşaklar 
için de bir referans dayanağı olma özelliği 
taşımaktadırlar. Nora, Hafıza Mekânları 
adlı yapıtında belleği her zaman yaşanan 
gruplar tarafından üretilen yaşamın ken-
disi olarak ele alırken bellek mekânını; 
kalıntı, “baştan aşağı değişime ve tazelen-
meye sürüklenmiş bir toplumun oyunla 
ve bilerek çıkardığı, kurduğu, düzenlediği, 
ilan etiği ve sürdürdüğü şey” olarak ta-
nımlar. Hafıza mekânları Nora’nın da işa-
ret ettiği gibi, “bir başka çağın tanıkları, 
sonsuzluk hayalleridir.” Hafıza mekân-
ları için ise “anımsadığımız şeyler değil, 
fakat hafızanın mayalandığı yerlerdir, 
geleneğin bizzat kendisi değil onun la-
boratuvarıdır” diyerek, bu mekânlar ara-
cılığıyla toplumsal hafızanın korunmuş 
olduğunu anlatmaktadır.  

Nora, hafıza mekânlarını “Tarihin hare-
ketinden kopmuş ama tarihe iade edil-
miş tarih ânları”6 olarak adlandırmak-
tadır.

6  Nora, a.g.e., s. 23. 

7  Nora, a.g.e., s. 36. 

Hafıza mekânları, fiziksel mekânın çok 
ötesinde, fiziksel mekândan çok sembo-
lik ve simgesel pratiklere gönderme ya-
par niteliktedir. Nora, “Anıtsal mekânlar 
olan heykeller ya da anıtkabirler, anlam-
larını kendilerinden alırlar; bunların bu-
lundukları yerler dikkate değer olsa bile, 
başka bir yere yerleştirilmeleri bunların 
anlamını bozmaz”7 diyerek,  fiziksel an-
lamın karşısında yükselen, simgesel bir 
anlamın olduğunu iddia etmektedir. Bu 
bakış, hafıza mekânlarının, kazandıkla-
rı bu simgesel anlamının, en net ifadele-
rinden biridir.

Hafıza mekânlarının, bireysel anlam-
da bireyin öznel belleğini ama ondan 
daha çok bireydeki toplumsal belleği, 
tarihe düşülmüş bir not gibi canlı tuttu-
ğu, böylelikle bireyi bir tarih ve aidiyet 
dünyasına dâhil ettiği Zamur Tuncer’in 
araştırma bulgularında da ortaya ko-
nulmuştur. Bu anlamda bu mekânları 
esasen bir tür “biz” kimliğinin ve gruba 
aidiyeti sağlayan mekânlar olarak da 
nitelendirmek mümkündür. Başka bir 
deyişle, 15 Temmuz’un sembolleri/hafı-
za mekânları katılımcılar için ortak duy-
guları uyandıran, bireye veya toplumsal 
gruplara hatırlama eylemini gerçekleş-
tiren, kalıcı olmayı kazanmış, geçmişe 
şimdiden ulaşmayı ve toplumsal bel-
leğin sürdürülebilir olmasını sağlayan 
unsurlardan biri olmayı başarmıştır. 

Türkiye’nin yakın dönemde yaşadığı ve 
bir tür toplumsal travma niteliği taşıyan 
15 Temmuz’un hafıza mekanlarının te-
mel rolü bireyler için anlam yaratmak-
tır. 15 Temmuz’un hafıza mekânları de-
nildiğinde akla gelen “darbe girişimi”, 
“birlik ve beraberlik”, “direniş/mücadele”, 
“kaygı” “korku”, “şehitler” gibi dile geti-
rilen ortak kavramlar ve değerler üze-
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rinden bir kültürel bellek oluşmuştur. 15 
Temmuz’a dair kolektif kimlik inşasının 
temelini oluşturan ortak geçmiş algısı, 
yani ortak bellek, belirli mekânlarda so-
mutlaşmıştır. 

Bir hafıza mekân örneği olarak 43 yıl bo-
yunca Boğaziçi Köprüsü olarak anılan, 
ancak yaşanan darbe girişiminde yaşa-
mını yitirenlerin hatırasına gönderme 
yaparak ismi 15 Temmuz Şehitler Köp-
rüsü olarak değiştirilen köprü, yaşanan 
darbe girişimi ile bağ kurmaya büyük 
ölçüde imkân tanımaktadır. Zamur Tun-
cer’in araştırma bulgu-
larında toplumsal bir 
olayın içinde geçtiği 
sosyal bir olgu olarak 
köprü sadece bir gru-
bun değil, katılımcıların 
büyük çoğunluğunun 
sahiplendiği bir mekân 
olarak toplumsal bel-
lekte beklenen karşılı-
ğını bulmuş, Bilgin’in8 
ifade ettiği “kimlik yeri”-
ne ve “o yer sembolü”ne 
dönüşmüştür. 

Sokağa çıkan katılımcıların çoğunluğu-
nun Köprüye gitmesi, Köprüyü sadece 
geometrik bir yayılım, fiziksel bir nesne-
nin çok ötesine taşımış, sokağa çıkanla-
rın mekânda, hem mekânın kendisiyle 
hem de mekânı paylaşan diğer insanlarla 
ilişki içinde olmasını sağlamıştır. “Şehit-
ler”, “darbe girişimi” ve “korku” köprünün 
hafızasında o günü hem görsel hem de 
zihinsel olarak canlandırmakta ve köprü-
nün toplumsal hafızaya demirlenmesini 
sağlamıştır.  

 

8  Nuri Bilgin, Tarih ve Kolektif Bellek, Bağlam Yayıncılık, 2013, s. 99. 

9  Fahri Çakı, “Türkiye’de 15 Temmuz’un Toplumsal Etkileri ve Ona Yol Açan Faktörler Üzerine Düşünceler”, Akademik İncele-

meler Dergisi, 13 (1), s. 97. 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü dışında, 
“tanklar” ve “Atatürk Havalimanı” ka-
tılımcıların hafızalarını sürekli tazele-
dikleri hafıza mekânları olarak dikkat 
çekmektedir. Elde edilen bulgulara göre, 
köprü dışında hatırlama sürecinde en 
çok işleyen hafıza mekânı Atatürk Hava-
limanı’dır. Cumhurbaşkanının,  Atatürk 
Havalimanını elinde tutan darbecilere 
rağmen gecenin ilerleyen saatlerinde 
bu havaalanına resmi makam uçağıyla 
iniş yapması ve halka hitaben konuşma-
sı darbeye karşı direnen halka büyük bir 
moral destek sağlamış9 ve 15 Temmuz’u 

simgeleyen bir mekân 
olarak katılımcıların zi-
hinlerinde yer bulması-
nı sağlamıştır. Atatürk 
Havalimanı’nın yüksek 
düzeyde hatırlanması, 
toplumsal hafızanın in-
şasında medya tarafın-
dan servis edilen görün-
tülerin önemini ortaya 
koymaktadır. Ayrıca 
direniş/mücadele, ka-
os/kargaşa gibi benzer 
çağrışımların yanı sıra 
Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan’ın, ilk hatta tek canlı konuşmasını 
havalimanından gerçekleştirmiş olması, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘havalimanı-
nın hatırlattıkları’ sıralamasında ilk üçte 
yer almasının nedeni olarak kabul edile-
bilir.  

Hatırlama eylemini gerçekleştiren ve ona 
istikrar kazandıran frekans düzeyi yük-
sek bir başka sembol unsur ise “tanklar”-
dır. Hatırlanmak istenen öğelerin zihinsel 
görüntülerini zihinsel olarak ziyaret etme 
noktasında kadınlar için tanklar, erkekler 
için ise Atatürk Havalimanı mekânla olan 

Sokağa çıkan katılımcıların 
çoğunluğunun Köprü’ye 

gitmesi, Köprü’yü sadece 
geometrik bir yayılım, 

fiziksel bir nesnenin çok 
ötesine taşımış, sokağa 

çıkanların mekânda, hem 
mekânın kendisiyle hem 

de mekânı paylaşan diğer 
insanlarla ilişki içinde 
olmasını sağlamıştır.
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zihinsel bağı şekillendirmede belirleyici 
olmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminde 
F-16 savaş uçaklarından atılan bombalar, 
halkın tanklar önünde durması, köprüle-
rin askerler tarafından kapatılması, va-
tandaşa kurşun sıkılması, tanklarla yapı-
lan top atışlarını tekrarlayan görüntüler, 
şimdiye kadar tanık olunan darbelere öz-
gü politikaların, katılımcıların hafızala-
rında yer eden en ilgi uyandırıcı imgeleri 
arasındadır. 

Bu noktada tüm medyanın servis ettiği 
görüntülerin ve anlatımların hafızayı 
oluşturma başarısına dikkati çekmek ge-
rekmektedir. 15 Temmuz’a dair kolektif 
kimlik inşasının temelini oluşturan or-
tak geçmiş algısı, başka bir deyişle ortak 
bellek, medyanın servis 
ettiği belirli görüntüler 
ve mekânlarda somut-
laşmıştır. Sokağa çık-
mayan katılımcıların 
hafızasında yer eden 
görüntülerin sokağa 
çıkan katılımcılarla 
benzerlik göstermesi, 
medyanın toplumsal 
hafıza üzerindeki etki 
ve işlevinin en önem-
li örneğidir. Demir’in de ifade ettiği üzere 
şüphesiz halkın tanklar önünde durması 
büyük bir olaydır. Ancak bu karelerin top-
luma yayılması ve cesaretin kolektif bir 
şekilde artması, internet eksenli iletişim 
araçlarıyla mümkün olmuştur.”10

15 Temmuz’un hafıza mekânları arasında 
gösterilen ve darbe girişiminden sonra Kı-
sıklı Milli İrade Meydanı olarak ismi değiş-
tirilen meydan, katılımcılarda anıların ve 

10  Demir, Sertaç Timur “15 Temmuz Darbe Girişimi’nde Medya”, (Çevrimiçi), http://file.setav.org/Files/

Pdf/201608101 74758_15-temmuz-darbe-girisiminde- medya-pdf.pdf , 2 Şubat 2021.

11  Yusuf Özkır, “Darbecilerin İlk Adresi: Medya Organları”, 15 Temmuz’da Medya Darbe ve Direnişin Mecrası, Ed. İsmail Çağlar, 

Mehmet Akif Emmi, Fahrettin Altun, 2017, s. 36. 

kolektif geçmişin yaratılmasında köprü-
ye ve havalimanına oranla daha az etkili-
dir. Bu meydan, katılımcılara “Recep Tay-
yip Erdoğan’ın evi”ni, “direniş/mücadele”yi 
ve “birlik ve beraberlik duygusunun” öne-
mini hatırlatmaktadır. Elde edilen verile-
re göre, 15 Temmuz’un hafıza mekânları 
arasında gösterilen ve darbe girişiminden 
sonra “Kısıklı Milli İrade Meydanı” olarak 
ismi değiştirilen meydan, katılımcılarda 
anıların ve kolektif geçmişin yaratılma-
sında Köprü’ye ve Atatürk Havalimanı’na 
oranla daha az etkilidir.

15 Temmuz’da toplumsal hafızaya kazın-
mış bir diğer mekân TRT binasıdır. FETÖ 
üyeleri 15 Temmuz gecesi hem devlet tele-
vizyonunu hem de özel televizyonları ele 

geçirmeyi hedefleyen 
bir planı uygulamaya 
sokmuştur. Saat 22.05’te 
TRT’yi ele geçiren cun-
tacılar 23.47’de karart-
tıkları ekrandan saat 
00.02’de darbe bildirisini 
spiker Tijen Karaş’a si-
lah zoruyla okutarak ka-
muoyunu kendi lehine 
çevirmeye çalışmıştır. 
TRT’nin ele geçirilmesi 

darbeciler açısından belki bir cephe kaza-
nımı olmuş fakat böylesine çoklu medya 
ortamında özel yayıncılık yapan medya 
organlarının darbe karşıtı bir genel yayın 
politikası belirlemesiyle tek bir cephe ka-
zanmanın yeterli olmadığı görülmüştür.11 
Katılımcılar “darbe bildirisi’ni, “darbeci as-
kerlerin TRT’yi işgali sonrası darbe bildiri-
sini okuyan TRT spikeri”ni ve “korku” duy-
gusunu, TRT denilince hatırladıkları ilk üç 
şey olarak belirtmiştir. 

15 Temmuz’da toplumsal 
hafızaya kazınmış bir diğer 
mekân TRT binasıdır. FETÖ 

üyeleri 15 Temmuz gecesi 
hem devlet televizyonunu 
hem de özel televizyonları 
ele geçirmeyi hedefleyen 

bir planı uygulamaya 
sokmuştur.
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Darbe bildirisinin sosyal hafızada ko-
numlandırılış biçimini ve bildirinin TRT 
üzerinden okunmasını, iktidarın el değiş-
tirdiğinin, “yeni devlet biziz” demenin ör-
tülü bir algısını oluşturduğunu söylemek 
mümkündür. Bu tür özel koşullarda, oluş-
turulan algının sürdürülebilir olması için 
otorite figürünün alaşağı edilmesi gerek-
mektedir. Bunun devlet kanalı üzerinden 
yapılması, yeni otoritenin zihinlerde inşa 
ve ilan edilme sürecinin başlangıcıdır. Bu 
ilan, resmi belleğin kayıtlarının sıfırlana-
rak yeni bir kayıt düğmesine basılması, 
var olan otoriteyi itibarsızlaştırma, değer-
sizleştirme ve en önemlisi de bir bütün 
olarak başarısız ve zararlı olarak algıla-
tılmasına yöneliktir. Katılımcıların, TRT 
denildiğinde ilk olarak darbe bildirisini 
hatırlıyor olması, darbelerle şekillenmiş 
bir ülkenin toplumsal ve tarihsel hafızası-
nın travmatik bir şekilde yeniden sarsıldı-
ğının önemli bir kanıtıdır.

15 Temmuz sonrası, köprünün her iki ya-
kasına bir anıt dikilmesi ve anıttaki “tek 
millet, tek bayrak, tek vatan ve tek dev-
let” vurgusu, 15 Temmuz’u kendi değer-
lerine sabitleme ve bu değerler etrafında 
hafıza inşa etme çabasını göstermekte-
dir. Ayrıca dini unsurlarla güçlendirilmiş 
vurguların duyguları yönetecek şekilde 
tasarlandığını söylemek mümkündür. 
Hafıza mekânlarının amacı, aynı idealde 
birleşmiş bir milletin birlik ve bütünlü-
ğünü sembolik olarak inşa etmek, top-
lumsal hafızayı kurma açısından bilinçli 
bir tercihi hatırlatmaktır. Bu mekânların 
katılımcılar tarafından hatırlanıyor olu-
şu, Nora’nın12 hafıza mekânlarının bizzat 
varlıkları ve gerçeklik etkileriyle belleği 
canlı tutma işlevini yerine getirecek denli 

12  Nora, a.g.e., s. 9. 

13  Necat Keskin, “Bellek Mekânları Olarak Kent Müzeleri ve Diyarbakır Örneği”, Bir Varmış Bir Yokmuş Toplumsal Bellek, Mekân 

ve Kimlik Üzerine Araştırmalar, Drl. Tahire Erman, Serpil Özaloğlu, Koç Üniversitesi Yayınları, 2017, s. 320.

14  Douwe Draaisma, Yaşlandıkça Hayat Neden Çabuk Geçer, Çev: Gürol Koca, İletişim Yayınları, 2012, s. 79. 

güvenilir bir dayanak oluşturduğu savını 
desteklemektedir. 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anado-
lu Yakası çıkışında inşa edilen “15 Tem-
muz Şehitler Abidesi”, darbe girişimi ge-
cesi Esenler’de “tankın altında kalarak 
ezilen otomobilin anıtı” ve Çengelköy’de-
ki “15 Temmuz Şehitler Çeşmesi” siyasal 
iktidarın toplumsal hafızada kurmaya 
çalıştığı hafıza mekânlarının somut ör-
nekleridir. Bu örnekler şüphesiz üzer-
lerinde taşıdıkları biçimsel ve simgesel 
anlamlarla hatırlatılabilir bir kurgu işlevi 
görmektedir. “Birer bellek mekânı olarak 
kabul edilen bu yerler, bir yandan ‘içeri-
deki’ topluluk üyelerine geçmişi hatırlatıp 
söz konusu kişilerin topluluk aidiyetlerini 
güçlendirirken, diğer yandan ‘dışarıdaki’ 
ziyaretçiye de topluluğun tarih içindeki 
serüvenini ve gücünü göstermektedir.”13 
Bu mekânlar direnişi temsil ederken, 15 
Temmuz’u da, görsel semboller–anıtlar ve 
müzeler-aracılığıyla hatırlatmaktadır. Bu 
anıtların varlığından beklenen, kitleleri 
ortak değerler etrafında kenetlemek ve 
aynı zamanda 15 Temmuz sembolizması-
nı hatırlatmaktır. Dolayısıyla katılımcılar 
için hafıza mekânlarının anımsatma işle-
vi yanında, topluluk aidiyetlerini güçlen-
dirmek için de vazgeçilmez önemde oldu-
ğu söylenebilir. Bu bakış Draaisma’nın14, 
hatırlamaya çalıştığımız şeyin bağlamı-
nın o anıyı tekrar hatırlamamıza yardım-
cı olduğu görüşünü destekler niteliktedir.

Sonuç

Değişen birey, değişen toplum, değişen 
yaşam koşulları, değişen kültürel dina-
mikler, değerler, algılar, red ve kabuller 
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çerçevesinde, toplumsal hafızanın ve 
özellikle de bu hafızanın en temel daya-
nağını oluşturan hafıza mekânlarına dair 
etki ve işlevselliğin toplumsal olanda öl-
çülmesi, irdelenmesi, ne düzeyde karşılık 
bulduğunu görülmesi, bugünün insan, 
toplum ve mekân koşullarını görmek an-
lamını da taşımaktadır. 

Geçmişin, toplumun belleğinde yeniden 
yaşatılması ve canlı tutulması, Nora’nın 
“hafıza mekânları”nın da temelini oluş-
turmaktadır. Söz konusu temelin nasıl 
üretildiğini 15 Temmuz özelinde açıklığa 
kavuşturmak, Nora’nın hafıza mekânla-
rını anlamak için zaruridir. İnşa edilen 
hafıza mekânları 15 Temmuz’un kendi 
otobiyografik hafızasını inşadaki karar-
lılığını göstermektedir. 15 Temmuz’u di-
ğer darbelerden ayırarak biricikleştiren 
bu pratikler aracılığıyla, 15 Temmuz’un 
toplumun gündelik yaşamına nüfuz et-
mesi sağlanmıştır.

15 Temmuz’un simgesel mekânları, geç-
mişi hatırlatan ve şimdiyi somutlayan, 
dolayısıyla iktidarın en görünür kılın-
dığı mekânlardır. Milli güç ve unsurlara 
yapılan vurgu, siyasal iktidarın toplum-
sal, siyasal ve günlük hayattaki avantaj-
larını ön plana çıkarmakta ve yönetimin 
gücünü sağlamlaştırmaktadır. 15 Tem-
muz’un Demokrasi ve Milli Birlik günü 
olma süreci yanında, hafıza kurucu olay 
ve kişilerin somut anıtlar ve isimlerle 
sunulması, 15 Temmuz’un bugün üze-
rindeki sembolik etkisini arttırmaktadır. 

Bu anlamda, siyasal iktidar kendisi-
ne yani mekân üstünden bir otorite, bir 
hâkimiyet, denetim veya güç sahipliği 
oluşturmak üzere hafıza mekânlarını 
kullanmaktadır. Siyasal iktidar, 15 Tem-
muz’a dair belleğin dinamik tutulabil-
mesi ve işleyişinin devamı için teknik 
gereklilikleri yapmış görünmektedir. 15 
Temmuz’u anma törenlerinin toplumla 

ilişki kurmada siyasal iletişimin strate-
jik araçlarından biri olduğu anlaşılmak-
tadır. 

Mekan isim değişikliklerinin yapılma-
sı, köprünün her iki yöndeki girişine ve 
özellikle çatışmaların yaşandığı me-
kanlara anıtlar dikilmesi ve bu anıtların 
belirginleştirilmesi, Köprü’nün isminin 
tüm medya ve kurumlar tarafından be-
lirlenen şekilde kullanılması, TRT’nin 
ürettiği belgeseller ve tekrarlamalar 
aracılığıyla 15 Temmuz’un aktarımı, 
siyasal iktidarın belirlediği ana hatlar 
etrafında şekillenen hafızayı kitleye ak-
tarmaktadır. 

Bu aktarma sürecinde kolektif bilincin 
ve hafızanın inşa edilmesine katkı ya-
pan ve onu biçimlendiren en etkili araç 
medyadır. Tüm bu hatırlatıcı unsur-
lar içerisinde katılımcılarda hatırla(t)
ma duygusunu en çok uyandıran araç 
medya olmuştur. Medya, darbe girişimi 
gecesi toplum adına gelişmeleri izleme, 
değerlendirme ve bu gelişmelere ilişkin 
bilgi sağlama işlevini izleyicilerine sun-
ma görevini üstlenmiş, darbenin başarı-
sızlıkla sonuçlanmasının en temel un-
surlarından biri olmuştur.

Medya her 15 Temmuz’da aynı görüntü-
leri yeniden ve yeniden göstererek top-
lumsal hafızanın taze kalmasına des-
tek olmaktadır. Medya, o geceye ilişkin 
sunduğu görüntüler yoluyla bireylerin 
hatırlama sürecine katkıda bulunmuş, 
sahip olduğu donanımsal üstünlüğü ile 
uzamsal sınırlılıkları yok etmiş, birey-
sel ve dolayısıyla kolektif bilince neyin 
nasıl hatırlanması gerektiğine dair bir 
algı çerçevesi sunmuştur. Medya algı 
yönetimi çerçevesinde darbeye karşı 
bir direnç, bir reddediş gücü olma vasfı 
yanında, sunduğu görüntüler ve kul-
landığı söylem biçimleri ile girişimin 
başarısızlıkla sonuçlanmasına ve ortak 
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belleğin yaratılmasına aracılık etmiştir. 
Böylece 15 Temmuz’un hatırlanış biçi-
mini, hatırlanma düzeyini ve hafızada 
tutuluş niteliğini etkilemiştir.  

Medya tüm gösterenlerin hem aktarıcısı 
hem yaratıcısı konumundadır. Böylece 
bir olayın yaşanma biçimini doğrudan/
dolaylı etkileyerek, geçmişte yaşanmış 
bir olayın toplum belleğine yerleşmesi-
ni sağlayarak, bugünü kaydederek, geç-
mişte yaşanmış bir olayı toplumsal du-
rum ve olaylara göre halkın gündemine 
sokarak hafızanın inşa edilmesine kat-
kıda bulunmuştur. Kitle iletişim araçla-
rından televizyonun bilgi alma sıklığı 
durumuna göre en üst sırada yer alması 
güvenilir bir bilgi kaynağı olarak hala 
etkisini sürdürdüğünü göstermektedir. 

Medya aracılığıyla üretilen bilginin bi-
reylerin düşünme ve hatırlama kalıp-
larını biçimlendiren niteliği, medyanın 
sunduğu içeriklerin, anındalık, heryer-
delik, aktarılabilirlik, arşivlenebilirlik ve 
yeniden kullanılabilirlik gibi özellikleri-
nin yadsınamaz önemi ve toplumların 
hatırlayışını yönlendirebilen kaynakla-
rın başında gelmesi, onun, genelde hafı-
zanın ama özellikle toplumsal hafızanın 
inşası için önemini arttırmaktadır. Sos-
yal hafıza, iletişimsel hafıza, tarihsel 
hafıza, kamusal hafıza, kültürel hafıza-
nın inşasında medyayı, işlevleri ve et-
kileri çerçevesinde geçmişe ve bugüne 
dair bilgi sağlamanın ve geçmişi yeni-
den kurgulamanın ana kaynağı olarak 
kabul etmek gerekmektedir.
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15 Temmuz Darbe Girişimine 
Varoluşsal Açıdan Bir Bakış
Büşra Dere
Psikolojik Danışman ve Rehber

Cumhuriyetten günümüze kadar ülkemiz, darbelere muhatap 

kılınmış, sosyo-siyasal gelişimlerin önü darbelerle engellenmiştir. 

2002 sonrası ülke tarihinin siyasi, toplumsal, sosyolojik ve dijital 

gelişiminin seviyesi yükselmeye başlamış; başta bölge ülkelerine 

olmak üzere Türkiye; dünya siyasal perspektifinde rol üstlenici bir 

değer oluşturmaya başlamıştır. Fakat 15 Temmuz 2016 tarihinde 

seçilmiş, yasal hükümete karşı; terör örgütü FETÖ tarafından kanlı 

bir darbe planlanmıştır. Bu darbe/işgal girişimi Cumhurbaşkanının 

önderliğinde, Türk Halkının kahramanca direnişi sayesinde bertaraf 

edilmiştir. Darbelerin ülke toplumsal yapısına ve diğer bileşenlerine 

olumsuz etkisi yadsınamayacağı gibi psikolojik etkilerini de göz 

ardı edilmemelidir. Bu psikolojik etkinin; yaşananlar sonrası toplum 

üzerinde travmatik bir etki doğurduğu görülmektedir. Psikoloji 

literatüründe travma sonrası stres bozukluğu ve travma sonrası 

büyüme kavramlarının alanına giren bu olayın etkileri makalenin 

ana tartışma konusudur. Sonrasında 15 Temmuz darbesinin 

oluşturduğu travmanın değerlendirmesiyle, darbe sonrası gösterilen 

reaksiyonitenin; Travma Sonrası Büyüme ile toplumumuzun yaşadığı 

olgu değerlendirilecek, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit 

olan insanlara şahit olmuş 10 kişi ile yapılmış çalışmanın sonuçları 

gösterilecektir. 
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Travma Kavramı ve Travma Sonrası 
Büyüme 

Bu makalede 15 Temmuz demokrasi di-
renişinde şehit olanların yaşadıklarına 
şahitlik etmiş insanların psikolojik ola-
rak yaşadıkları analiz edilecektir. Ancak 
bulguların değerlendirilmesine geçme-
den önce bazı kavramların açıklanması 
yerinde olacaktır. Bu kavramların başın-
da da travma ve travma sonrası büyüme 
gelmektedir. Travmanın ölüm deneyimi 
ile ortaya çıktığını düşündüğümüzde 
doğal afetler, savaşlar, ölümcül hasta-
lıklar, toplumsal felaketler gibi durum-
ların kişilerde travma sonrası stres bo-
zukluğuna yol açtığı gözlemlenmiştir. 
Travma sonrası büyüme ancak travma 
yaşamış kişilerde göz-
lenebilen bir olgudur. 
Psikolojik travma, ki-
şilerin baş etmekte 
zorlandığı, yaşamına, 
ruhsal dengesine, vü-
cut bütünlüğüne tehdit 
olarak algıladığı olay-
lar ya da yaşantılardır.1

Travmatik olaylar; 
kaygının yoğun şe-
kilde deneyimlenmesi, kendine zarar 
verme davranışları ve çökkünlük gibi 
semptomların ortaya çıkması, madde 
kötüye kullanımı ve alkol bağımlılığı 
gibi olumsuz psikolojik sonuçlara neden 
olabilmektedir. Travma sonrası stres 
kavramı ise, yoğun strese maruz kal-
mış kişilerde olay sonrası ortaya çıkan 
gecikmiş ve uzamış olarak ortaya çıkan 
belirtilerdir. Çoğu kişi travmatik yaşan-
tı esnasında donup kaldığını, hiçbir şey 
hissetmediğini, meydana gelen kötü ola-
yı engellemek için bir şey yapamadık-
larını, bedenlerinin kontrolünü kaybet-

1  Yeşim Ünal, Afetlerde Yardım Çalışanlarının Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Benlik Saygısı, Algıladıkları Sosyal Destek ve 

Yardım Arama Davranışları Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi, 2014, s. 5.

tikleri hissine kapılabilirler. Hissedilen 
bu kontrol kaybı duygusu, kişinin kendi 
düşünceleri ve duygularını dışardan biri 
gibi gözlemlediği hissine, düşünceleri ve 
eylemleri üzerinde kontrolünün olmadı-
ğı hissini beraberinde getirebilir.  Aynı 
zamanda bu kişiler çevrelerine karşı da 
bir uzaklaşma duygusuna kapılabilirler. 
Yaşananları bir sis perdesi ardından ya 
da bir rüyadaymış gibi izleme hali orta-
ya çıkabilir. 

Travmatik yaşantı esnasında ve son-
rasında ortaya çıkan bu kontrolsüzlük 
hissine fizyologlar “hareketsizlik” ya da 
“donma” tepkisi diyorlar. Hayatın deva-
mını tehdit eden bir durum algılandığın-
da beynin hayatta kalmayı aktive eden 

bölümü devreye girer. 
Büyük bir tehditle kar-
şılaşan kişi savaş, kaç 
ya da don mekaniz-
masını içgüdüsel ola-
rak kullanmaya baş-
lar.  Psikolojik travma 
anında kurban ezici 
bir kuvvet tarafından 
çaresiz hale getirilir. 
Travmatik yaşantılar 
kişilerdeki kontrol, bağ 

kurma, dünyanın güvenli bir yer olduğu 
ve anlam hissi veren normal davranış 
sistemlerini yıkar. 

Travmatik olaylar, darbeler örneğinde 
tartıştığımız gibi, sosyal hayat norm-
larının dışında; ani ve hissetirgenliği 
yüksek olgulardır. Alışılmış insan dene-
yiminin çok ötesinde olan bu tür olaylar; 
bireyin hayata olan adaptasyonunu dü-
şürdüğü gibi; yaşadığı menfi etkiyi; sıra-
dan olayların aksine kişinin yaşamına 
ve beden bütünlüğüne yönelik tehditle 
veya şiddetle ve de daha ilerisi ölümle 

Çoğu kişi travmatik yaşantı 
esnasında donup kaldığını, 
hiçbir şey hissetmediğini, 

meydana gelen kötü 
olayı engellemek için bir 

şey yapamadıklarını, 
bedenlerinin kontrolünü 

kaybettikleri hissine 
kapılabilirler.
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bir karşılaşmayı içerir.  Bu tehlikeli kar-
şılaşmaya olağan insan yanıtı hem be-
den hem de zihni içine alan karmaşık, 
entegre bir tepki olarak belirir. Tehdit ilk 
başta, kişinin tehlike durumunda bir ad-
renalin hücumu hissetmesine ve teyak-
kuz durumuna girmesine neden olan 
sempatik sinir sistemini uyarır. Dahası 
tehdit, olağan algıyı değiştirebilir; tehli-
kedeki insan çoğu kez açlık, bitkinlik ve 
ağrıya aldırmayabilir. Son olarak tehdit, 
korku ve öfkenin yoğun hissedilmesi-
ne neden olur. Uyarılma, dikkat, algı ve 
duygulardaki bu değişiklikler normal, 
adaptif tepkilerdir. Bunlar tehdit edilmiş 
insanı ya kavgada ya da kaçmada zorlu 
eylemler için harekete geçirir. 

Travmatik tepkiler hareket, karşı koyma 
gibi eylemler işlevsiz 
hale geldiğinde mey-
dana gelir. Direnmenin, 
kaçmanın, savaşma-
nın mümkün olmadığı 
durumlarda insanın 
savunma sistemi yer-
le bir olur.  Kişiyi aciz-
leştiren donma tepkisi 
o kadar uzun sürer ki 
olaydan sonra bile hissedilen korku ki-
şiyi bunaltmaya ve hareketsiz kılmaya 
devam eder. 

Travmatik olaylar psikolojik uyarılma, 
dehşet hissi, yenik düşme gibi ruh halle-
rine sebep olurken aynı zamanda bilinç 
ve hafızada kalıcı, derin etkilere neden 
olur. Travma beyni şok edip zihni şa-
şırtır. Travmatize insanlar kendilerini 
şimdiki zamandan kopmuş şekilde ya-
şarlar. Birinci Dünya savaşından evine 
dönmüş askerlerin sivil hayatta sanki 
siperlere geri dönmüş gibi tepki verme-
sini şimdiki zamandan kopma bağla-
mında değerlendirebiliriz. Travma kur-
banları kendilerini aşıp bunaltan yoğun 
bir çaresizlik ve umutsuzluk denizinde 

işkence çekerler. Travma hayatımızın 
her yanına sirayet eden bir deneyim. Sa-
dece askerler, savaş mağdurları, tacize 
ve suistimal kurbanları değil çoğu kişi 
travmatize olmuştur. Travma sonuçları 
itibariyle geniş çaplı ve uzun sürelidir. 
Olayların kaynağı doğal afetler olduğu 
gibi insan eliyle yapılan travmalar da 
vardır. Savaşlar, tecavüz, cinayet, darbe 
gibi kaynağı insan olan travmalar birey-
ler ve toplumların hafızlarından uzun 
süre silinmez. Buradan yola çıkarak 15 
Temmuz 2016 ‘da yaşanan olayları trav-
matik olaylar kapsamında değerlendire-
biliriz. 

Darbeler ve Ruh Sağlığı Üstüne 
Devinimleri

Darbe, Türk Dil Kuru-
mu Türkçe Sözlüğün-
de; “Bir ülkede baskı ku-
rarak, zor kullanarak 
veya demokratik yol-
lardan yararlanarak 
hükûmeti istifa ettir-
me veya rejimi değiş-
tirecek biçimde yöne-
timi devirme” işi olarak 

tanımlanmaktadır.  Son 60 yılda 3 darbe, 
9 da darbe girişimi yaşayan ülkemiz, 
coğrafya ülkeleri incelendiğinde, devlet 
sistemi ve yapısı hâlâ ayakta kalan tek 
ülke diyebiliriz. Dünyanın birçok yerin-
de savaşlar, terör olayları, darbeler halen 
devam etmektedir. Bunun gibi gerçek-
leştiği coğrafyadaki toplumu travmatize 
eden olaylar sonuçları itibariyle insan-
larda uzun süreli olumsuz etkiler bırak-
maktadır. Kaygı, TSSB (Travma Sonrası 
Stres Bozukluğu), intihar, depresyon gibi 
sonuçlar meydana gelmektedir. Bu risk-
lerin yanı sıra savaş sırasında kaybolan 
veya yaşamını yitiren aile bireylerinin 
geride bıraktıkları yakınlarında baş et-
mede güçsüzlük, depresyon, anksiyete 
ve somatizasyon bozukluklarının gö-

Son 60 yılda 3 darbe, 9 da 
darbe girişimi yaşayan 

ülkemiz, coğrafya ülkeleri 
incelendiğinde, devlet 

sistemi ve yapısı hâlâ ayakta 
kalan tek ülke diyebiliriz.
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rüldüğü bildirilmiştir.2 İnsan davranışı 
üzerinde davranışsal, biyolojik, bilişsel, 
sosyal ve kültürel pek çok faktörün et-
kisi bulunmaktadır. Psikoloji biliminde 
ortaya çıkan pek çok akım insana farklı 
açılardan yaklaşarak anlamaya çalış-
maktadırlar. Psikanalitik kurama göre 
insan davranışı büyük oranda cinsel ve 
agresif dürtüler, isimsiz korku ve dilek-
ler, çocuk dönemindeki yaşantıları gibi 
bilinçdışı faktörler tarafından yönlen-
dirilmektedir. 15 Temmuz darbesinin 
planlamasında etkili olan insanların 
geçmişleri incelendiğinde; sert, babaya 
bağımlı ve sosyolojik ilişkileri sorun-
lu karakterleri görmekteyiz.3 Tabiidir 
ki; darbelerin arkasında daima siyasal/
sosyolojik etkenler göz önüne çıksa da; 
15 Temmuz’da bu gerçeğin yanına pis-
kolojik gerçeklikleri de eklemek gerek-
tiği gözlenmiştir. Zira FETÖ örgütünün 
hem oluşumunda hem de İslamiyete ba-
kışında sorunlu görüşlerin varlığı, terör 
örgütü elebaşının ‘eleştirilemez’ olması 
ve sürekli büyüklük atfı yapılması ne-
deniyle darbe arka planını sadece poli-
tik nedenler üstünden açıklamak eksik 
olacaktır. Bu sebeple bu araştırmada; 15 
Temmuz’un yol açtığı travma ve sonrası 
kavramsal zeminlerin edinimleriyle ör-
neklendirilecek ve analiz edilecektir.

Travma Sonrası Büyüme Kavramı

Travma sonrası büyüme kavramı, biliş-
sel ve duygusal yaşamda davranışsal 
sonuçları da olan, bireye fayda sağlayan 
değişimleri tanımlamak için kullanıl-
mıştır. Travma Sonrası Büyüme, trav-

2  Devla Barakovic, Esmina Avdibegovic ve Osman Sinanovic, Depression, “Anxiety and Somatization in Women with War Mis-

sing Family Members,” Mater Sociomed, 25/3 (2013), s. 199-202.

3  Necmi Karslı, “Fetö Darbe Girişiminin Gençlerin Din ve Cemaat Algısı Üzerindeki Etkisi: Trabzon İlahiyat Fakültesi Örneği,” 

Bilimname, XXXVII (2019), s. 3.

4  Richard G. Tedeschi ve Lawrence G. Calhoun, “The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the Positive Legacy of 

Trauma,” J Trauma Stress, 8 (1998), s. 455.

5  A.g.e., s. 455-471.

matik olay sonrasında, kişinin yaşamın 
belirli alanlarında daha iyi işlevsellik 
göstermesi ve kişinin kendini gerçekleş-
tirmesine doğru adımlar atması şeklin-
de açıklanmaktadır.4

Bireylerin maruz kaldıkları yüksek 
düzeyde stres veren yaşam olayları 
sonucu yaşadıkları bu olumlu değişi-
mi anlatmak için alanda farklı terim-
ler kullanıldığı görülmektedir. Olumlu 
yöndeki psikolojik değişim olgusunun 
“travma sonrası büyüme”, “yarar sağla-
ma”, “olumlu doğurgular”, “olumlu psiko-
lojik değişimler”, “travmadan dönüşüm”, 
“olumlu değişim”, “gelişmek”, “anlam bul-
ma”, “dönüşümsel baş etme”, “olumlu yo-
rumlama”, “algılanan kazançlar”, “iyiye 
gitme” gibi, farklı kuramcı ve araştırma-
cılar tarafından değişik biçimlerde ele 
alınıp kavramsallaştırıldığı görülmek-
tedir.5

Janoff-Bulman (1992), “Travmayı anla-
yarak, kendimizi öğreniriz. Kurban ya 
da hayatta kalan ve en zayıf ve en güçlü 
yanlarımızın farkına varmaya başlarız” 
diyerek travmatik bir olayın ardından 
hayatta kalanların tepkilerinin bize in-
sani ihtiyaçlarımız, yanılsamalarımız 
ve becerilerimizin sınırları hakkında 
pek çok bilgi sağladığını ifade etmiş-
tir. Janoff-Bulman, hayatta kalanların 
öykülerinin bize verdiği önemli bir der-
sin, gündelik varoluşun psikolojisinin 
kendimiz ve dış dünya hakkında belki 
de daha önce hiç sorgulamak zorunda 
kalmadığımız sadece birkaç varsayıma 
dayanması olduğunu ifade eder. Travma 
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ölümlülüğümüz ve kırılganlığımıza da-
ir, sembolik ya da gerçekçi bir yüzleştir-
meyi beraberinde getirir.6 

Travma sonrası büyüme beş genel alan-
da görülme eğilimindedir. Bazen büyük 
yaşam krizleriyle yüzleşmek zorunda 
kalan insanlar, mücadeleden yeni fırsat-
ların ortaya çıktığı ve daha önce mev-
cut olmayan olasılıkların ortaya çıktığı 
konusunda bir duygu geliştirirler. İkin-
ci alan, başkalarıyla olan ilişkilerde bir 
değişikliktir. Bazı insanlar bazı belirli 
insanlarla daha yakın ilişkiler yaşar; 
ayrıca acı çeken diğer insanlarla daha 
fazla bağlantı hissi yaşayabilir. Olası bir 
değişimin üçüncü bir alanı, kendi gücü-
nün artan bir anlamıdır. Bazı insanlar 
tarafından tecrübe edilen travma sonra-
sı büyümenin dördüncü bir yönü genel 
olarak hayat daha fazla takdir edilmeye 
başlanır. Beşinci alan ruhsal veya dini 
alan içerir. Bazı kişiler ruhsal yaşamla-
rını derinleştirirler, ancak bu derinleşme 
kişinin inanç sisteminde belirgin bir de-
ğişimi de beraberinde getirebilir.7

Ölüm Kavramı ve Travma Sonrası 
Büyüme ile Ilişkisi

Ölüm, her daim bize kendini hatırlata-
cak güçlükte bir hayat olgusudur. Özel-
likle Pandemi günlerinde ölümün var-
lığını sık sık hisseder olduk. İnsanın bu 
dünyadaki en büyük handikapı ölümün 
varlığını bilerek bir yaşam sürdürmesi-
dir. Ölüm tüm canlılar için kaçınılmaz 
gerçektir. Doğan her canlı mutlaka bir 
gün ölecektir. Evrensel bir gerçek olarak 
karşımızda duran ölüm değişmeyen, 
eşitlikçi bir olgudur. Kâinatta her şey 
zıddıyla kaimdir. Nasıl siyah ile beyaz, 

6  Frazer W. Deborah, Gregory A. Henrichsen ve Arthur E. Jongsma, “The Older Adult Psychotherapy Treatment Planner”, İleri 

Yaştaki Yetişkinlerle Psikoterapi Tedavi Planlayıcısı, çev., Manolya Haselden vd., İstanbul, Nobel Yayın, 2016, s. 48.

7  “What is PTG?”, https://ptgi.uncc.edu/what-is-ptg/

8  Hayati Hökelekli, Ölüm, Ölüm Ötesi Psikolojisi ve Din, İstanbul, 2008, s. 44.

gece ile gündüz, iyi ile kötü bir arada ise 
hayat ve ölümde bir arada bulunurlar. Bu 
iki kavram ancak birbirleri ile anıldıkla-
rı vakit anlam bulurlar. Hayat ve ölüm 
her birey için hatta her canlı için özeldir. 
Yeryüzünde ne kadar hayat tecrübesi 
varsa bir o kadar da ölüm tecrübesi var-
dır. İnsanlar başkalarının ölümlerine ne 
kadar şahit olsalar da kendi ölümlerini 
tam anlamıyla idrak etmeleri mümkün 
değildir. Fakat ölümün mutlak oluşunu 
idrak edebilir. İçimizin en derinliklerin-
de zaman zaman hissettiğimiz ama ço-
ğunlukla unutmaya çalıştığımız ölüm 
endişesi bazı zamanlarda çok büyük 
olaylarla bize kendini hatırlatır. Corona 
salgınını buna halen içinde bulunduğu-
muz bir durum olarak örnek verebiliriz. 
Toplum içinde meydana gelen şiddet ve 
terör eylemlerinin de ölümün hatırlatı-
cısı olarak üzerimizdeki etkisi yadsına-
mayacak düzeydedir. 

Kübler Ross, ölmekte olan hastalarla 
yaptığı görüşmeler sonucunda, ölümün 
insanların çoğunlukla hayatlarından 
dışladıkları ve konuşmak istemedikleri 
bir olgu olarak değerlendirmekte olduk-
larını ifade eder. Rollo May, ölüm olasılığı 
çarpıcılığı bir şekilde sonsuza denk ha-
yatta olmayacağımızı hatırlatarak bizi 
zaman çarkının tekdüzeliğinde çekip çı-
karan, yaşadığımız anı ciddiye almamı-
zı sağlayan bir olgu olarak değerlendir-
mektedir. Ölüm gerçeği karşısında hiç 
eksik olmayan temel endişe, ölümlülü-
ğün şuuruna vardıkça daha da artmak-
tadır. Netice itibariyle insanı korkutan, 
ürküten, endişelendirip rahatsız eden 
şey hayatın sürüp gideceğine inanmak 
değil, onun bir yerde son bulacağını his-
setmek ve düşünmektir.8
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Ölüm korkusunun, psikolojik açıdan bi-
reyin tüm korkularının ya da ürküntü-
lerinin birleşme noktasında yer aldığı 
söylenebilir. Araştırmacılar, ölüm kor-
kusunun bütün bireylerde var olan bir 
korku olduğu konusunda hemen hemen 
görüş birliği içindedirler. Örneğin, Del-
pierre’ye göre, sonuçta tek bir korku var-
dır o da ölüm korkusudur.9 Ölüm kaygı-
sıyla birlikte çok daha güçlü bir etkiden 
de burada bahsetmemiz gerekir. Ölüm 
farkındalığı insanın hayatını anlam-
lı, canlı ve zengin kılmaktadır. Ölümlü 
oluşunun idrakinde olan bir insan haya-
tının her alanını dolu dolu yaşamasına 
imkan vermektedir. Varoluşçu filozof-
lardan Heidegger ise, ölüm korkusunu 
“daha öte bir imkânın 
imkansızlığı” olarak 
nitelendirip ölüm kor-
kusunun “hayatta ka-
lanlara bir yok oluş 
tecrübesi yaşatmasın-
dan kaynaklandığını” 
söylemektedir.10 

Ölüm düşüncesi, in-
sanda korku yaratır-
ken aynı zamanda 
onu yaşama bağlayan, 
varoluşunu anlam-
landıran bir neden de olabilmektedir. 
Ölüm gerçeğinin bilinmesi sayesinde 
insanın, yaşamını bütünüyle daha an-
lamlı ve dolu dolu yaşaması mümkün 
olabilmektedir.11 İnsanın kendi ölümüyle 
yüzleşmesi, dünyada onun yaşama şek-
linde büyük bir değişim yapma gücüne 
sahiptir. Anlamlı yaşam, kendini ölme-

9  Zygmunt Bauman, Ölüm ve Ölümsüzlük ve Diğer Yaşam Stratejileri, çev., Nurgül Demirdöven, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2000, s. 121.

10  Engin Geçtan, Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2004, s. 182.

11  Elisabeth Kübler-Ross, Ölüm ve Ölmek Üzerine, Ankara, April Yayıncılık, 1997, s. 36.

12  Hayati Hökelekli, Ölüm, Ölüm Ötesi Psikolojisi ve Din, İstanbul, 2008, s. 11.

13  A.g.e., s. 159-162.

14  Canan Büyükaşık-Çolak, Elçin Gündoğdu-Aktürk ve Özlem Bozo, “The Mediating Role of Coping in the Dispositional Opti-

mism/Posttraumatic Growth Relation in Breast Cancer Patients”, The Journal of Psychology, 146 (2012), s. 483.

ye hazırlamış ve ölümle yeni doğuşun 
varlığına hazırlanan bir yaşam gücüne 
sahiptir.12 Heidegger, bireyin ancak ölü-
mü içselleştirerek anlamlandırması du-
rumunda hayatın gerçek anlamını kav-
rayabileceğini ifade eder. Çünkü ölüm, 
bireyin hayatını anlamlandırarak, ona 
sorumluluk yükler. Bu bağlamda birey, 
kendinin ölümlü bir varlık olduğunu 
kavradığı ölçüde bu dünyadaki ödevle-
rinin farkına varır. Genellikle yaşamını 
iyi değerlendirdiğini düşünen bireyler, 
ölümü kabullenme tutumu gösterirler.13

Ölüm konusunda söylenen tüm bu yo-
rumların ışığında travma sonrası bü-
yüme kavramını ölüm farkındalığı ile 

anabiliriz.  Ölümün ha-
yatın ayrılmaz bir par-
çası olduğunu kabul 
etmek insanı koruyan 
bir düşüncedir. Kişi var 
oluyor olmanın idraki-
ni öleceğini kabul etti-
ği zaman anlayacaktır. 
Logoterapi’nin kurucu-
su olan Victor Franklin, 
“İnsanın Anlam Arayı-
şı” kitabını Auschwitz 
kampında kurtulduk-
tan sonra yazmıştır. 

Varoluşçu Psikoterapi adlı kitabında 
Irvın Yalom, ölümün kişiyi nasıl eğit-
tiğine değinmiştir. Kişilerin travmatik 
deneyimler ve zorluklar sonrasında da-
ha üretken ve anlamlı bir yaşam sürme 
arzusu içerisinde oldukları ve bu duru-
mun travma sonrası gelişimi destekle-
yen unsurlar olduğu savunulmaktadır.14  

Ölüm düşüncesi, insanda 
korku yaratırken aynı 
zamanda onu yaşama 
bağlayan, varoluşunu 

anlamlandıran bir neden 
de olabilmektedir. Ölüm 

gerçeğinin bilinmesi 
sayesinde insanın, yaşamını 

bütünüyle daha anlamlı 
ve dolu dolu yaşaması 

mümkün olabilmektedir.
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15 Temmuz darbe giri-
şiminde yaşanan olay-
ları travmatik olaylar 
kapsamında ele aldı-
ğımızda; ölüm deneyi-
mi ve travma sonrası 
büyüme kavramından 
bahsedebiliriz. Bu tür 
kaos zamanlarında 
derinden hissedilen 
ölümün varlığı kişinin 
hayatına yepyeni bir 
anlam ve yeni bir ba-
kış açısıyla yaşamını 
gözden geçirecek, ne-
fis muhasebesi yap-
tıracak imkanların 
tohumunu eker. Bu tohum; travmanın 
büyüklüğü/etkisiyle orantılı şekilde ölü-
mü hissedilmeye değer bir nitelik olarak 
zihinde belirecektir veya somut travma-
nın soyut kalıcı olgusu olacaktır. Maddi 
düzeyde yok olacağını bilmek, özellikle 
yakın çevrelerinden birilerinin öte ale-
me göçünü yakında gözlemlemek, sev-
diklerinin ölümünü yahut kendi yok ola-
bilme ihitimalini hatırlatan travmatik 
bir olay yaşamak bu normal endişeyi 
tetikler. İnsan faniliğiyle yüzleşerek, bü-
yür ve olgunlaşır. 

Darbe gecesi; 15 Temmuz Şehitler Köprü-
sü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Taksim 
Meydanı, Atatürk Havaalimanı gibi yer-
lerde insanlar sokaklara çıkmış ve ya-
şanan hain kalkışmaya karşı canlarıyla 
karşı koymaya çalışmışlardır. 251 insa-
nımız şehit olurken, 2196 vatandaşın da 
gazi olduğu karanlık gecede yaşananlar 
hafızalardaki tazeliğini korumaktadır. 

Darbe günü yaşananları ölüm deneyimi 
ve travma sonrası büyüme kavramı ile 
ilişkilendirdiğimizde, bu makalede yap-
tığımız araştırmamın sonuçları konu-
nun daha detaylı anlaşılması için oku-
yucu ile paylaşılacaktır. Araştırmada 

15 Temmuz darbe giri-
şiminde darbecilerin 
İstanbul ve Ankara’da 
saldırdığı yerlerde bu-
lunmuş kişilerin trav-
ma sonrası büyüme 
yaşantılarının anla-
şılması hedeflenmiş-
tir. Çalışma için Ölçüt 
Örneklem yöntemi ile 
15 Temmuz 2016 darbe 
girişimine karşı koy-
mak amacı ile darbe-
cilerin saldırdığı yer-
lerde bulunmuş on kişi 
seçilmiştir. Bu kişilerin 
belirlenmesinde darbe 

girişiminde şehit olan/hayatını kaybe-
den ve yaralanan kişilere şahit olmuş 
veya yaralanmış kişilerin olması ölçütü 
baz alınmıştır.

Araştırmaya dahil edilen bireylerin aşa-
ğıdaki koşulları sağlamasına dikkat 
edilmiştir: 

• 18 yaşından büyük olmak

• 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde 
darbecilerin saldırdığı yerlerde bu-
lunmuş olmak. 

• Olaylar esnasında şehit olmuş/ha-
yatını kaybetmiş veya yaralanmış 
insanlara şahit olmak. 

Katılımcıların gizliliğini korumak ama-
cıyla gerçek isimleri yerine görüşme ya-
pılan her bir katılımcıya numara veril-
miştir. Katılımcıların özellikleri ve darbe 
girişimi esnasında bulundukları yerler 
aşağıdaki tablodaki gibidir:

Darbe gecesi; 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü, Ankara 

Emniyet Müdürlüğü, 
Taksim Meydanı, Atatürk 
Havaalimanı gibi yerlerde 

insanlar sokaklara çıkmış ve 
yaşanan hain kalkışmaya 

karşı canlarıyla karşı 
koymaya çalışmışlardır. 

251 insanımız şehit olurken, 
2196 vatandaşın da gazi 
olduğu karanlık gecede 

yaşananlar hafızalardaki 
tazeliğini korumaktadır. 
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Kod
Yaş

Cinsiyet
Eğitim

Durumu
Meslek

Dini
İnancı

Olayda
Bulunduğu Yer

Katılımcı - 1 47 - Erkek
Lisans

(Devam Ediyor) 
Kamuda 

Din Görevlisi 
İslam Genelkurmay Başkanlığı

Katılımcı - 2 46 - Erkek
Yüksek
Lisans Psikolog İslam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Katılımcı - 3 25 - Erkek Lisans 
Özel Bir 

Kurumda Din 
Görevlisi

İslam Genelkurmay Başkanlığı

Katılımcı - 4 32 - Erkek Lisans Muhaseb
e Uzmanı İslam

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi

Katılımcı - 5 34 - Erkek Lisans Tv. 
Programcısı İslam

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi

Katılımcı - 6 35 - Kadın Lise Ev Hanımı İslam

15 Temmuz Şehitler KöprüsüKatılımcı - 7 22 - Erkek
Lisans

(Devam Ediyor) 
Yok İslam

15 Temmuz Şehitler KöprüsüKatılımcı - 8 44 - Erkek Lisans Yönetici İslam

Katılımcı - 9 28 - Erkek Ön Lisans Teknisyen İslam
İstanbul Büyükşehir

Belediyesi

Katılımcı - 10 30 - Kadın Lisans Hemşire İslam
İstanbul Büyükşehir

Belediyesi

Çalışmada katılımcılara 8 soru içe-
ren, yarı yapılandırılmış bir anket/
soru formu uygulanmıştır. Öncelikle 
15 Temmuz darbe girişimini yaşama-
dan önceki döneme ilişkin sorular so-
rulmuştur. Bu sorularla katılımcıların 
ölüme verdikleri anlam, ölümün insanı 
olgunlaştırmasına dair düşünceleri, 
kendi ölümlerini düşündüklerinde his-
settikleri ve 15 Temmuz öncesi hayata 
bakış açılarını öğrenmek amaçlanmış-
tır. Görüşme formunun ikinci kısmında 
15 Temmuz gecesi neler yaşadıkları, 
olaylar sonrasında yaşadıkları trav-
matik stres belirtileri (sık sık olayla 
ilgili kâbus görme, çabuk irkilme, ça-
buk öfkelenme, artmış uyarılmışlık, 
gelecekle ilgili plan yapamama), ölüme 
ve kendi hayatlarına verdikleri anlam 
ve önemdeki değişiklikler, kendilerine 
olan güven ve 15 Temmuz sonrası ölü-

mün kendilerine neyi ifade ettiğinin 
öğrenilmesi amaçlanmıştır. Bütün ka-
tılımcılara aynı sorular sorulmuştur. 
Katılımcıların sorulara verdikleri ce-
vaplar ses kayıt cihazı ile alınmıştır. 
Ses kaydı için kişilerden izin alınmış-
tır.

Araştırmanı Bulguları

Araştırma kapmasında yapılan gö-
rüşmelerin yapılan içerik analizi so-
nucunda ortaya çıkan bulgulara yer 
verilmiştir.  İçerik analizi sonucunda 
katılımcıların travma sonrası büyüme 
sürecine ilişkin bulgular on tema altın-
da toplanmıştır. Bu temalar şu şekilde-
dir: (1) Ölüm yeni bir hayatın başlangıcı, 
(2) Ölüm insanı olgunlaştırır, (3) Ayrılık 
korkusu, (4) Ahirette hesap verme kor-
kusu, (5) Değerler ve inançlar doğrul-
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tusunda bir hayat yaşama isteği, (6) 15 
Temmuz olay anında yaşanılanlar, (7) 
15 Temmuz olay sonrası travmatik be-
lirtiler, (8) Şehit olma isteği, (9) Hayatın 
geçiciliği, (10) Kendine güvende artış. 
Aşağıda bu temaların içerik ve bağlam 
açısından açıklamalarına değinilecek-
tir.

Tema 1: Ölüm Yeni Bir Hayatın 
Başlangıcı

Bu başlık altında katılımcıların ölü-
me nasıl bir anlam yüklediklerinden 
bahsedilmektedir. Katılımcıların hep-
si İslam dinine mensup olduklarından 
ötürü ölümü bir son olarak değil yeni 
bir hayatın başlangıcı olarak kabul 
ettiklerini ifade etmişlerdir. Ölümün 
anlamına dair bir katılımcı; “Bir son 
değildir. Yok oluş değildir. İnsanlar 
tekrar dirilecektir ve hesap verecek-
tir. Cennet ve cehennem var. Dünyada 
yaptıklarımızın karşılığını ahirette 
alacağız. Ölümü bir son, yok oluş ola-
rak asla nitelendirmiyorum.” (K1) Diğer 
bir katılımcı ise ölümün ahiret hayatı-
na doğuş olduğunu dile getirmektedir; 
“Benim için dini anlamda ifade edecek 
olursam, yeniden doğuştur. Ahiret, in-
sanın azığını biriktirdiği ve Allah ta-
rafından bitirilen hayatın, yeniden di-
rilmesini ifade eder bana. Bu yüzden, 
klasik ama sonun başlangıcıdır.” (K3) 
Başka bir katılımcı ise; “Ölüm benim 
için bir yok oluş değildi. Hesap verme 
zamanının başlangıcını ifade eden bir 
köprüydü, bir kapıydı.”(K8)  şeklinde 
ifade etmektedir. 

Tema 2: Ölüm Insanı Olgunlaştırır

Katılımcılar, insanın ölümün varlığı-
nı kabul ediyor olmasının ve ölümün 
herkesin başına gelebilecek bir olay 
olarak değerlendirmesinin kendileri-
ni olgunlaştırdığını ifade etmişlerdir. 

Bir katılımcı; “Ölümü düşünmem beni 
şu şekilde olgunlaştırır: Sonuçta bu 
dünya sınav. Bu sınavın bitişi ölümdür. 
Ölümün gerçekleşmesini bu sınavın 
bitiş süreci, yani sınavın sona erdiği 
an olarak tanımlıyorum. Bu sınava ya-
şarken çalışıyoruz. Yani olgunlaştırır.” 
(K2) şeklinde ifade etmektedir. Diğer bir 
katılımcı ise; “Elbette ki ölüm fikrinin 
insanın olgunlaştırdığına inanıyorduk 
fakat bunu tahkiki manada yani “hak-
kel yakîn” hissedemiyorduk belki.” (K1) 
şeklinde ifadeler kullanmıştır.

İnsanın bu dünyada nasıl yaşarsa öy-
le öleceğini ifade eden bir katılımcı, 
ölümü kabul etmenin kendisini nasıl 
olgunlaştırdığını şu sözlerle ifade et-
mektedir;” Sizin en hayırlınız ölümü 
en çok anandır onu düşünendir diyor 
Peygamberimiz. Yaşarken bu dünya-
da ölümü kendimizden uzak tutma-
mamız lazım çünkü ne zaman nerede 
nasıl öleceğimiz belli değil. Nasıl ya-
şarsak öyle öleceğiz. Nasıl ölürsek de 
öyle dirileceğiz. Ölüm dünyada yaptı-
ğımız her şeyin hesabını vereceğimiz 
aşamaya geçiş süreci olduğu için onu 
kabul etmek zaten insanı disipline so-
kuyor. Tabi ki insanı olumlu yönde et-
kiliyor.” (K7)

Tema 3: Ayrılık Korkusu

Katılımcılardan ikisi ölümün sevdikle-
rinden ve bu dünyada yaptıkları işlerden 
ayrılacak olmalarını hatırlattığını ifade 
etmişlerdir. Bir katılımcı kendi ölümünü 
düşündüğünde hissettiklerini şu şekilde 
dile getirmektedir; “Sevdiklerimden ay-
rılma, yaşadığım hayatı, sahip olduğum 
her şeyi geride bırakma, hedeflerimden 
vazgeçme olarak aklıma geliyor. Bu da 
beni üzüyor.” (K3) Diğer bir katılımcı ise; 
“Benim için kendi ölümümü düşünmek 
sevdiklerimden ayrılmak manasınday-
dı.” (K8) şeklinde ifade etmektedir. 
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Tema 4: Ahirette Hesap Verme 
Korkusu

Kendi ölümünü sık sık düşündüğü-
nü ifade eden bir katılımcı ; “Dinimi-
zin ölümü sık sık düşünün tavsiyesi 
üzerine yaşamım boyunca ölümü sık 
sık düzenli ve sistematik olarak dü-
şünmüşümdür.” (K9) şeklinde ifadeler 
kullanmaktadır.  Dedesinin kaybından 
sonra ölümü ve ölüm sonrasını düşün-
düğünü belirten bir katılımcı ise; “Ken-
di ölümümü ilk olarak 17 yaşındayken 
düşündüm. Dedem vefat etmişti. Dede-
mi mezara koyduğumuz o an bana kal 
geldi. Bir tek orada ben varım kimse 
yok. Kendi ölümümü gördüm o an san-
ki. Canlı canlı gördüm sanki. Ağlaya 
ağlaya kendime geldim. Ondan sonra 
düşünmeye başladım işte öldüğüm za-
man ne olacak diye.” (K10) şeklinde dü-
şüncelerini dile getirmiştir.

Tema 5: Inançlar Ve Değerler 
Doğrultusunda Bir Hayat Sürmek

Katılımcıların hepsi değerleri ve inanç-
ları doğrultusunda bir hayat sürmeyi 
hedeflediklerini dile getirmişlerdir. Bu-
nu insanlara yardım etmek, Allah’ın 
emir ve yasaklarına uymak, bulunduk-
ları görevleri hakkıyla yerine getirmek 
olarak ifade etmişlerdir. Aynı zamanda 
sevdikleri insanlara iyi geçiniyor ol-
mak, aktif ve iletişimi kuvvetli birisi 
olmak, hobiler ile vakit geçirmek ola-
rak da ifade etmişlerdir.  Bir katılımcı; 
“Dindar bir insan olma hasebi ile hayatı 
daha dolu dolu, daha anlamlı yaşama 
çabası vardı. Bir gün öleceğimi mah-
şerde Mevla’nın huzuruna çıkacağım 
düşüncesi ile daha sorumlu hareket 
etme bilinci ile haramlardan mümkün 
mertebe uzak kalma bilinci vardı.” (K2) 
şeklinde ifade etmektedir. Diğer bir ka-
tılımcı ise; “Hayata bakış açımız Ku-
ran-ı Kerim’de yazıldığı gibiydi fakat 

bizim yaşayışımız ona göre olmadığı 
için, Cenab-ı Hak bize hayatı niçin ve-
riyor, biz ne için yaşıyoruz diye böyle 
bir üzüntümüz vardı. Kaygımız var-
dır. Zaman zaman kederlerimiz vardı.  
Madem bu hayatı Allah bize, kendisine 
ulaşmak için vermiş biz neden adeta 
boş yaşıyoruz? Çünkü gayemiz uğrun-
da çalışmak yerine günlük hayatımızı 
idame ettirip gidiyorduk.” (K1) şeklinde 
ifadeler kullanmıştır. 

Tema 6: 15 Temmuz Olay Anında 
Yaşanılanlar

Katılımcılardan dördü 15 Temmuz ge-
cesi olaylar esnasında yara aldıklarını 
bildirmişlerdir. Hepsi o gece ölen in-
sanlara şahit olduklarını dile getirmiş-
lerdir. Bütün katılımcılarının ortak ola-
rak söyledikleri o gecenin korkunç bir 
anı olarak hafızalarında yer ettiğini ve 
daha sonraki günlerde de kendilerini 
rahatsız ettiğini bildirmişlerdir. 

Bütün katılımcılar o geceyi dehşet ve-
rici olarak tarif etseler de kendilerine 
eşlik eden manevi duyguların (Şehit-
lik, millet ve vatan sevgisi vb.) kendi-
lerine en iyi destekçi olduğunu ve bu 
yüzden yaşananlara direnebildiklerini 
ifade etmişlerdir.  Bütün katılımcıların 
anlattıkları burada çok yer kaplayaca-
ğı için örneklik teşkil etmesi açısından 
bir katılımcının sözlerini buraya akta-
rıyorum:

Katılımcı 10: “Oğlumla beraber yola çık-
tık. Ankara’nın merkezine doğru yola 
çıktık. Akay kavşağında tanklarla kar-
şılaştık. Gazeteciler, gitmeyin askerler 
çıldırmış vaziyette insanları vuruyor 
dediği halde biz: bu saatte bu darbe ola-
maz, milletin iradesine kimse ipotek 
koyamaz diyerek devam ettik.”
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Tema 7: 15 Temmuz Olay Sonrası 
Travmatik Belirtiler

Katılımcıların tümü 15 Temmuz 2016 
gecesi yaşadıklarından sonra uzunca 
bir vakit olayı unutamadıklarını dile 
getirmişlerdir. Birçok insanın şehade-
tine/hayatını kaybetmesine şahit olan 
bir katılımcı olayın kendi üzerindeki 
etkisini şöyle dile getirmektedir: “Bu 
olay beni bir hayli etkiledi. Çünkü gö-
zünüzün önünde helikopter tarama-
sıyla insanların paramparça oluşuna 
şahit oluyorsunuz. Çünkü orada her 
şey canlı canlı oluyor. Adeta insanlar 
bir su balonu gibi pat-
lıyor. Etrafınızda ce-
setler, kolları, bacak-
lar olmayan insanlar… 
her şey ortada. İnsan 
artık kendi derdine 
düşüyor. Ben kendi-
me gelemedim. Birkaç 
gün bunun psikolojisi 
ile yaşamaya başla-
dım. Bir travma geçir-
dim adeta.” (K1)

Bir başka katılımcı 
olaydan sonra hisset-
tiklerini ve yaşadık-
larını şu şekilde ifade 
etmektedir: “Daha si-
nirli, daha ajite, daha gergin ve şiddet 
gösterebilme potansiyelimin daha 
yüksek olduğunu fark ettim.” (K4) Ya-
şadıklarını rüyalarında gördüğünü di-
le getiren bir katılımcı ise şunları ifade 
etmektedir: “Ya ben olsaydım ölen diye 
çok düşündüm, birkaç kez rüyamda 
öldüğümü gördüm hatta. Silah sesleri 
ara ara kulağımda çınlıyordu. Ya biz 
genç olduğumuzdan mı nedir, böyle 
olayların etkisi çok fazla üstümüze si-
niyor.” (K5)

 

Tema 8: Şehit Olma Isteği

Katılımcılar 15 Temmuz 2016 gecesi 
ölümü bir anlamda deneyimlemiş ol-
manın kendi ölümlerini isteme şekille-
rini değiştirdiğini ifade etmektedirler. 
İslam inancına sahip olduklarından 
ötürü vatanı ve milleti uğruna ölen 
insanların şehit olarak nitelendiril-
mesinin kendilerinin ölümlerinin de 
bu şekilde olmasını istediklerini dile 
getirmişlerdir. Bu isteğini bir katılımcı 
şöyle ifade etmektedir; “O günden önce, 
yatağımda sevdiklerimin yüzüne ba-
ka baka ölmeyi hatta sevdiklerimden 

önce ölmeyi düşünür-
düm. 15 Temmuz’dan 
sonra da Allah’ın şe-
hadet fikrini kalbime 
yerleştirerek, benim 
en böyle şehadete ha-
zır olduğum anda da 
canımı alsın diye dü-
şünmeye başladım.” 
(K1) Başka bir katılım-
cı ise; “Canım İslam’a 
faydalı olsun, ölümüm 
Müslümanlara bir fay-
da getirsin düşüncesi 
beni sardı. Demek ki 
Cenabı Hak lütfuyla 
insana şehadeti arzu 
ettirebiliyormuş diye 

düşünmeye başladım.” (K3) şeklinde 
ifadeler kullanmaktadır.  Bir diğer ka-
tılımcı şehit olma isteğini şöyle anlat-
maktadır; “Şehit olarak ölme isteğim 
arttı. Rüyalarımda bile bunu görüyo-
rum. “(K6)

Tema 9: Hayat Geçici

Katılımcılardan sekizi yaşadıkların-
dan sonra hayatın geçici olduğunu, 
ölümün aslında çok uzakta olmadığını, 
ölümün her an gelebileceğini, insanın 
ölüm zamanının belli olmayışında do-

Katılımcılar 15 Temmuz 2016 
gecesi ölümü bir anlamda 

deneyimlemiş olmanın 
kendi ölümlerini isteme 
şekillerini değiştirdiğini 

ifade etmektedirler. 
İslam inancına sahip 
olduklarından ötürü 

vatanı ve milleti uğruna 
ölen insanların şehit 

olarak nitelendirilmesinin 
kendilerinin ölümlerinin 

de bu şekilde olmasını 
istediklerini dile 

getirmişlerdir.
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layı her an ölüme hazırlıklı olması ge-
rektiğini dile getirmektedirler.

Ölüme ne kadar yakın olduğunu hisse-
den bir katılımcı bu hissiyatını şu şe-
kilde dile getirmektedir; “O gün aslında 
ölüme bir kez daha yakın olduğumu 
anladım. Kendi hayatıma çeki düzen 
vermem gerektiğini, yapmadığım ve 
sürekli ertelediğim şeyleri bir an ön-
ce gerçekleştirmem gerektiğini anla-
dım.” (K7) Diğer bir katılımcı; “Ölüme 
dair hissettiğim korkuları burnumun 
dibinde yaşayınca, ölümün insana bir 
nefes uzaklıkta olduğunu öğrenmiş 
oldum. Biraz daha rahatladım ölüme 
karşı. Ben ölürsem diye çok düşünmü-
yordum şimdi, ölümü düşünmek ge-
rektiğine inanıyorum. Rahatım yani 
hepsinden önemlisi, olmadık şeylere 
hazırlıklı olmak ge-
rektiğin kendime öğ-
rettim.” (K5) şeklinde 
ifadeler kullanmıştır. 

Tema 10: Kendine 
Güvende Artış

Katılımcılar 15 Temmuz gecesi ken-
di ifadeleri ile sergiledikleri “azim ve 
mücadelenin” daha sonraki yaşantı-
larında kendilerine olan güveni artır-
dığını ifade etmişlerdir. Bir katılımcı 
bunu şöyle ifade etmektedir; “Kendime 
güvenim arttı. O gece ben cesaretimi 
sınadım.” (K2) Ölümü deneyimliyor ol-
manın hayatına etkisini anlatan bir 
katılımcı ise; “Tabi orda ölümü dene-
yimlemek beni baya etkiledi. Yani da-
ha fazla mücadele etme isteğim geldi. 
Bir öfke doğurdu bende aslında. Daha 
azimli çalışma yapmam gerektiğini 
fark ettim. Beni hayata daha sıkı sıkıya 
bağladı sanki ölümü görmek. Kendime 
olan güvenim arttı. Daha güçlü oldu-
ğuma inanıyorum çünkü.” (K3) şeklin-
de ifadeler kullanmaktadır.

15 Temmuz’da Yaşanılanlar ve 
Devamında Gelen Travma Sonrası 
Stres Bozukluğu Belirtilerine Ilişkin 
Sonuç ve Tartışma 

Bu makaleye temel teşkil eden araştır-
mada, araştırmaya katılan bireylerin 
15 Temmuz gecesi neler yaşadıkları, o 
anlarda ne hissettikleri ve daha son-
rasında olaya bağlı olarak travmatik 
stres algılayıp algılamadıkları yapılan 
görüşmelerde tespit edilmeye çalışıl-
mıştır. Olaylara dair ilk bilgileri arka-
daşlarından, ailelerinden, haberlerden 
ve sosyal medyadan öğrendiklerini 
dile getirmektedirler. Yaşanan olayı 
darbe girişimi olarak nitelendirdikleri 
ve bunun kabul edilemez oluşunu ifa-
de ettikleri görüşmeler esnasında or-
taya çıkmaktadır. İçlerinde Türkiye’de 

daha önce yaşanmış 
olan 28 Şubat darbe-
sini bilenler, o günleri 
tecrübe etmiş olanlar 
o zamana ait duygu ve 
düşünceleri de akılla-
rına getirerek dışarı 
çıktıklarını dile ge-

tirmişlerdir. İçlerinde daha önce bu ve 
benzeri bir olay yaşamış olmaları ve 
bu tür toplumsal ve siyasal olayların 
hayatlarına olan etkisini bildikleri için, 
dışarı çıkmakta bir an bile tedirginlik 
göstermediklerini dile getirenler ol-
muştur. 

Katılımcılardan yaşça daha küçük 
olup, böyle olaylara dair herhangi bir 
yaşanmışlığı olmayanların ise, yakın 
tarihi okuyup, araştırdıkları ve büyük-
lerinden dinledikleri için yine diğer 
katılımcılar gibi dışarı çıkmakta her-
hangi bir tedirginlik göstermediklerini 
dile getirmişlerdir. İsteklerinin sadece 
durumu gidip yerinde görmek ve as-
kerle konuşup, yapacakları her neyse 
ondan vazgeçmeleri gerektiği nokta-

“Ölüme dair hissettiğim 
korkuları burnumun dibinde 

yaşayınca, ölümün insana 
bir nefes uzaklıkta olduğunu 

öğrenmiş oldum.”
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sında onları uyarmak olduğunu dile 
getirmektedirler. Fakat karşı tarafın 
kendilerine ateş açması, helikopter ve 
tank mermileri ile insanları öldürmeye 
yönelik hareketi bütün katılımcıları ol-
dukça sarsmıştır. Beklemedikleri bir tepki 
ile karşılaşmış olmaları, yaralanmaları 
ve yanlarındaki insanların parçalanarak 
ölüyor olmasına şahit olmalarını oldukça 
travmatik bir yaşantı olarak deneyimle-
diklerini ifade etmektedirler.

Olaydan günler sonra bile uyuyamadıkla-
rı, öfke ve stresin yoğunluğunun artması, 
iştah kaybına uğramaları, iş hayatların-
daki performans kaybı, her an olaylar tek-
rar yaşanabilir kaygısı, artmış uyarılmış-
lık, olay anına dair çaresizlik duygusunun 
devam ediyor olması, olaya dair görüntü-
lerin ara ara akıllarına zorlayıcı şekilde 
gelmesi, katılımcıların o gece yaşadıkları 
olayı travmatik olarak deneyimlediklerini 
göstermektedir. Travma sonrası stres bo-
zukluğunun belirtileri arasında yer alan 
bu tepkilerin, katılımcıları epey rahatsız 
ettiğini söyleyebiliriz. Olayların gidişatı-
nın beklenmedik şekilde gerçekleşmesi 
ise travma deneyimini yoğunlaştırdığını 
ifade edebiliriz. Çünkü travma, yaşamı 
tehdit eden, kayıp ve yaralanmalara sebep 
olan, bireyin ruh ve beden bütünlüğünü 
tehdit eden, kişide korku, dehşet, çaresiz-
lik, suçluluk duyguları meydana getiren, 
beklenmedik, öngörülemeyen ani olaylar-
dır. Katılımcıların yaşadıkları bu olay ise, 
askerlerden olumsuz anlamda herhangi 
bir karşılılık beklememelerinden ötürü ol-
dukça kabul edilemeyen ve öngörüleme-
yen bir yaşantı olmuştur. 

Katılımcıların 15 Temmuz’da “Ölümü 
Bir Anlamda Deneyimlemelerinin 
Hayatlarına Olan Etkisine” Ilişkin 
Tartışma

Katılımcıların 15 Temmuz gecesi yaralan-
maları ve çevrelerindeki insanların ölüm-

lerine şahit olmaları sonrası ölüme bakış 
açıları ve bu deneyimin hayatlarına nasıl 
bir yön çizdiğine dair elde edilen bulgular-
da ortaya çıkan temalar, şehitlik ve haya-
tın geçiciliği olmuştur. Katılımcılar, olay 
esnasında yaşananları anlamlandırmaya 
çalışmışlardır. Yaşananların ve asıl mese-
lenin milli ve dini değerler ile ilgili olduğu-
nu inanmışlar, yaralanmalar ve ölümlerin 
bu değerler adına olduğuna karar vermiş-
lerdir. Bu gelişme ve kanaatler etkisiyle 
daha sonraki dönemde kendi hayatlarını 
da yine bu değerler üzerine inşa etmek 
ve bu değerler uğruna canlarını feda et-
mek amaçlarını edinmişlerdir. Travma 
sonrası büyüme ile ilişkilendirilen psiko-
lojik sağlamlılık, dayanıklılık, iyimserlik 
ve tutarlılık kavramlarının katılımcıların 
yaşadıkları bu travmatik olaydan daha da 
güçlenerek çıkmalarını sağladığını söyle-
yebiliriz. 

Araştırmaya katılanlar, yaşadıkları ve 
şahitlik ettikleri olayların kendilerini, ya-
şamın amacı ve değerini sorgulamaya it-
tiğini ifade etmişlerdir. 15 Temmuz öncesi 
hayata bakış açılarını daha da genişlettik-
lerini, değerleri ve inançları doğrultusun-
da daha fazla gayret göstermeleri gerek-
tiğini daha iyi kavramaya başladıklarını 
belirtmişlerdir. Travma sonrası büyüme 
alanlarından birisi olan, yaşamın değeri 
ve önceliklerin burada varoluşsal bir te-
ma olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. 
Travmaya maruz kalmak bireylerde ruh-
sal/dini alanlarda değişimlere yol açtığı 
bilinmektedir. Manevi gelişim, yaşanan 
travmanın üstün, kutlu, aşkın bir varlık ile 
ilişki kurularak üstesinden gelmeyi içer-
mektedir. Katılımcıların, olaylar esnasın-
da kendilerinde korku olmayışını ancak 
Allah’ın dilemesi ile olacağını ifade etme-
lerini travma sonrası büyüme sürecinde 
manevi ve ruhsal inançlarda artış olarak 
değerlendirebiliriz. 
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Sonuç

Fetullahçı Terör Örgütü ülkemizin gü-
venlik, sosyo-ekonomik, sosyo-politik 
ve dini sorunlarından en önemlilerin-
dendir. Bu sorunun ortaya çıkışının te-
melinde yatan sebeplerin incelenme-
sinde psikolojik parametlerin etkisi göz 
ardı edilmemelidir. 15 Temmuz darbesi 
sırasında hayatını riske atan ve bu ra-
hatsız edici travmaya karşı ruhsal bi-
linci açık ve net olan halk, kendi stres ve 
ruh denklemini yükseltmeyi hedefleye-
rek bir karşı duruş gerçekleşmiştir. As-
lında bu karşı duruş ölümün varlığına 
dair güçlü inanç ve hayata kesinlik hissi 
vermekten kaynaklanmaktadır. Çünkü 
ölüm tüm travma ve stres bozuklukla-
rının da ötesinde, evrensel, değişmeyen, 

eşitlikçi bir olgudur. Zira ölümün var-
lığına inancın ve ölümün kaçınılmaz 
olduğunun idrakinin tecellisi; darbe gi-
bi travmaların etkisini kırmakta veya 
birey bunlardan daha az etkilenmekte, 
iyileşme sürecinde bilişsel yeniden ya-
pılandırma daha sağlıklı olmaktadır.  15 
Temmuz darbe ve işgal girişimi de tüm 
zihinsel çarpanlarını toplumsal hafıza-
ya yansıtmıştır. Olumsuz etkisi gözlere 
daha çok çarpsa da 15 Temmuz darbesi, 
müspet manada travmalara karşı olu-
şacak psikolojik alt yapıyı güçlendirmiş, 
kurulan zihni toplumsal birliktelik, gö-
rüş ayırt etmeksizin tüm siyasi/sosyo-
lojik farklıkları bir arada tutarak; ortak 
tepki verme dinamiği geliştirmiştir. Bu 
da bir örneği de darbe olan travmalara 
karşı iyi bir ilaç olarak yerini almıştır.
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Fetö’nün 
Askeri Öğrenci 
Yapılanması
Nedim Şener
Hürriyet Gazetesi Yazarı

15 Temmuz başarısız darbe girişiminde bulunan Fetullahçı 

Terör Örgütü, uzun yıllar planlı bir şekilde devlet kurumlarına 

sızmış, üyeleri örgütün deşifre olmaması için takiyye yaparak 

gerçek kimliklerini gizlemeyi sürdürmüştür. Seçimle gelen 

iktidarı darbe yoluyla yıkarak devleti ele geçirmeyi amaçlayan 

FETÖ hemen hemen bütün kamu kurumlarına sızmış, bilhassa 

yargı, ordu ve polis teşkilatlarında derin yapılanmalara girmiş, 

bir taraftan bu kurumlara örgüt üyelerin yerleştirirken diğer 

yandan da örgüte eleman devşirmişlerdir. Darbe girişiminin 

yapıldığı gecede de görüldüğü gibi ordu içine sızmış olan FETÖ 

elemanları, örgüt liderinden aldıkları emirle hükümeti devirmeye 

çalışmış, yüzlerce sivili şehit etmiş veya yaralamıştır. Bu yazıda 

itirafçıların ifadelerinden hareketle FETÖ’nün askeri okullarda 

örgüt elemanı devşirme yöntemi ve stratejisi ele alınmıştır. Bu 

yazının amacı, örgüt ilişkisi nedeniyle kamudan ihraç edilen 

askeri öğrencilerin sözde mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili 

girişimlerin aslında ne anlama geldiğini anlatmaktır.
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“Ümit isimli abi, beni Musab kod Mutlu isimli 
kişiye devretti. Musab kod Mutlu isimli abi-
nin evine gitmeye devam ederken evde na-
maz kılma, Fetullah Gülen kitapları, Kuran 
ve Risale-i Nur kitapları okuma, ders çalışma 
gibi faaliyetler yapılırdı. Bu eve giderken be-
nim askeri okula gitmeme karar vermişler.

‘8’inci Sınıfta Dershane Değiştirdim’

Anafen Dershanesi cemaatin olduğu için 
ve askeri okullara öğrenci alınırken, gidilen 
dershanenin sorun olması sebebi ile ortao-
kul 8. sınıfa geçtiğimde kaydımı sildirerek, 
yine Karamürsel ilçesinde faaliyet gösteren, 
cemaatle bağlantısı olmayan Bilim Fen Der-
shanesi’ne geçiş yaptım. Musab kod Mut-
lu isimli kişi beni Kerem kod Ali isimli abiye 
devretti. Bu evde benden başka A.E.B. ve Y.M. 
isimli iki ortaokul öğrencisi daha vardı. Bu ki-
şiler de benim gibi askeri liseye girdiler.

Kerem kod Ali isimli abi, 8’inci sınıftayken 
bizi Karamürsel Ereğli’de o dönem Karamür-
sel Devlet Hastanesi başhekiminin evine 
götürdü, bu şahıs da cemaat mensubuy-
du. Kerem kod adlı abinin evinde, askeri lise 
sınavına girmesine karar verilen ve isimleri-
ni söylediğim arkadaşlar ile birlikte deneme-
ler çözmeye başladık.

Bu denemeler normal dershane denemeleri 
dışında Kerem kod Ali isimli kişinin bize ge-
tirdiği deneme kitapçılarıydı. Deneme kitap-
çıları siyah beyaz fotokopi tarzı hazırlanmış 
deneme kitapçıklarıydı.

Askeri lise sınavları yaklaştığında öncelikle 
evde bulunan ben dahil 3 kişi bu kitapçıkta-
ki soruları gerçek sınavdaymış gibi çözdük. 
Daha sonra deneme kitapçığında yer alan 
bütün soruların ve cevapların iyice bellen-
mesi adına tekrarlar yaptık. Kerem kod 
Ali isimli kişi bize muhtemelen bu sorulara 
benzer sorular olabileceğini söyledi. Sonra 
2011-2012 yılı askeri lise sınavlarına girdim. 
Sınav başladığında, Kerem kod Ali isimli 

kişinin bize verdiği soru kitapçığındaki 
soruların aynısı olduğunu gördüm.

Bu sınavdan 94 puan aldım ve yazılı sınav-
da sıralamam 700’lerde idi. Mülakatlara 
girmeden önce Kerem bize mülakatta nasıl 
davranacağımıza dair tavsiyelerde bulundu. 
Komisyon üyelerinin benim durumumu bil-
diklerini düşünüyorum.

Sağlık testlerinde, ağız çene bölümünde çe-
nem hafif ileri olduğundan dolayı elendim. 
Bu duruma itiraz etmek için diğer doktora 
doğru gittiğim esnada, diş bölümünün he-
men yanında bulunan ürolog doktor beni 
çağırdı. Beni yanına alarak diş doktorunun 
yanına götürdü.

Ürolog doktor beni eleyen diş doktoruna: 
‘Sadece çene yüzünden elemeyelim, havacı 
olmazsa denizci veya karacı olur.’ diyerek 
benim elenmemi iptal ettirdi.

9 Temmuz 2012 yılında Heybeliada Deniz As-
keri Lisesi’ne kayıt yaptırdım. Deniz Lisesi’ne 
başlamadan önce Kerem kod Ali bana, askeri 
okulda nasıl abdest alacağımı, namaz kılaca-
ğımı, Deniz Kuvvetleri’nde çoğunluğu cema-
at mensubu insanın olduğunu, sadece askeri 
öğrencilerin değil, rütbelilerin de durumunun 
aynı olduğunu, hatta misafir olarak yabancı 
ülkelerden gelen askeri öğrencilerin de ce-
maat sempatizanı olduklarını söylediler.”

Bu sözler 15 Temmuz sonrası kapatılan 
Heybeliada Deniz Askeri Lisesi öğrencile-
rinden Fatih A.’ya ait. Fatih A.,  tüm bunları 
27 Kasım 2019 günü İstanbul’da İl Jandar-
ma Komutanlığı’na kendisi başvurarak 
itiraf etti. Onun anlattıkları binlerce itiraf-
çının verdiği ifadelerle neredeyse birebir 
aynı.

Fetö’yü Anlatan Fetö’cüler

Her zaman şunu söyledim; FETÖ’yü biz 
değil en iyi FETÖ’cüler anlatır. Gerçekten 



www.ortakhafiza.com   •   ORTAK HAFIZA     |     147

Fetö’nün Askeri Öğrenci Yapılanması | MAKALE | 

de örgüt ile ilgili ne öğrendiysek onların 
sayesindedir. Yaşadıklarını anlatanlar ya-
nında hala mankurtlaşmış beyinleriyle 
örgüte bağlı yaşayanlar da var. Onlar eski-
den olduğu gibi örgüte çalışıyor ve yalan 
ve iftira üretiyorlar. 

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra ortaya attığı 
argümanlardan birisi, “Askeri öğrenciden 
darbeci olmaz” ya da aileleri aracılığıy-
la sık sık dile getirdikleri “Ben çocuğumu 
devlete verdim devlet 
FETÖ’ye kaptırdı” saptır-
ması ve yalanıdır.

Fatih A.’nın verdiği iti-
rafları, ailelerin yalanını 
kendiliğinden çürütü-
yor. Çünkü Fatih A. ve 
diğer askeri öğrenciler, 
askeri liselere girme-
den önce ortaokul 2 ya 
da 3’üncü sınıfta henüz 
12-13 yaşındayken FE-
TÖ’nün ağına düşüyor. 
Zaten, askeri lise sınav-
larını kazanmaları da bu sayede gerçek-
leşiyor. Çalıntı soru ve mülakatta örgüt 
dayanışması varsa sağlık engelinin aşıl-
ması için doktor raporu hepsi okula girme-
den önceki aşamalar. Fatih A.’nın anlattığı 
gibi askeri okullara sokulacak FETÖ men-
supları, güvenlik soruşturmasında ortaya 
çıkmasın diye örgütün dershanesindeki 
tüm kayıtları silinip, son yılını örgütle iliş-
kisi olmayan dershaneye kayıt yaptırıyor-
lar. Böylece FETÖ ile bağlantısı görünmez 
hale getiriliyor.

Her Şey Ailelerin Gözü Önünde 
Gerçekleşti

Tüm bunlar da ailelerin gözü önünde ger-
çekleşiyor. Bir aile, bir yıl iki yıl aynı ders-
haneye giden çocuğunu son yıl neden hiç-
bir bilgisi olmayan dershaneye yazdırır. 

Elbette, aileleri de bu olan biteni izlemekle 
yetindi. Evlatlarını gözlerinin önünde FE-
TÖ’ye kaptıranlar şimdi devleti suçlama 
yoluna gidiyor.

Bugüne kadar on binlerce sayfa iddiana-
me, binlerce ifade okudum. Bunların ara-
sında askeri okul öğrenci ifadeleri de var-
dı. Ve ben bugüne kadar, “Ben askeri liseye 
kayıt yaptırdıktan sonra bir gün okulda 
birisiyle tanıştım ve ondan sonra FETÖ ile 
temasım başladı” şeklinde ifadeye rastla-

madım. Çünkü, FETÖ, 
daha askeri okula gir-
meden öğrencileri dev-
şiriyor ve çalıntı soruyla 
askeri okula yerleştiri-
yor.

Askeri Liselerde 
Fetö’cüler Yüzde 99.5

Öyle ki, Savcılıkların 
tespitlerine göre, 
yıllara ve okullara 
göre değişmekle 
birlikte, bu kurumlar 

kapatıldığında öğrenci mevcudunun 
yüzde 80 ile yüzde 99.5’i FETÖ iltisaklıydı. 
Yani, FETÖ mensubu olmayanın askeri 
liselere girme şansı zaten yoktu. Girebi-
len birkaç kişi ise, yönetiminden, öğretim 
kadrosuna kadar örgüt mensubu olan 
askeri liselerde fazla kalamıyorlardı. Bez-
dirilip, bıktırılarak kendi rızasıyla ayrılan-
ların dışında kalan olursa, sahte ihbar ve 
iftira mektuplarla okul dışına atılmaları 
sağlanıyordu.

Bir başka argüman, “Askeri öğrenciden 
darbeci olmaz” sloganıdır. 15 Temmuz ge-
cesi, FETÖ’cü üstleri tarafından sokağa 
çıkartılan askeri öğrenciler elbette, dar-
be planlamasında görev almadılar. Ama, 
verilen emirleri yerine getirmekten geri 
de durmadılar. Oysa halka ateş açmanın 
hiçbir haklı gerekçesi olamaz. “Kanunsuz 

FETÖ’yü biz değil en 
iyi FETÖ’cüler anlatır. 

Gerçekten de örgüt ile ilgili 
ne öğrendiysek onların 

sayesindedir. Yaşadıklarını 
anlatanlar yanında hala 

mankurtlaşmış beyinleriyle 
örgüte bağlı yaşayanlar da 
var. Onlar eskiden olduğu 

gibi örgüte çalışıyor ve yalan 
ve iftira üretiyorlar. 
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emir yerine getirilmez” kuralı için askeri 
öğrenci olmanıza gerek yok, askerlik hiz-
metini yerine getirmek için birliğine adım 
atan herkese ilk önce “Askerlikte her şey 
emirdir ama kanunsuz emir yerine geti-
rilmez” kuralı öğretilir.

Fetö’cüden, Asker, Polis, Savcı, Hakim, 
Gazeteci Değil Sadece Hain Olur

Bu yazının amacı, Cumhuriyet Halk Par-
tisi’nin, örgüt ilişkilisi nedeniyle KHK ile 
kamudan ihraç edilenlerle ilgili açıklama 
ve çalışmaları yanında FETÖ iltisakı ne-
deniyle askeri öğrencilerin ailelerini parti 
merkezinde ağırlaması 
ve sayısı 16 bin olarak 
ifade edilen kişilerin 
sözde mağduriyetleri-
nin giderilmesiyle ilgili 
girişimlerin aslında ne 
anlama geldiğini anlat-
maktır. Bilmiyorlarsa 
onlara ve kamuoyuna, 
“FETÖ’nün askeri öğren-
ci yapılanması” sistemi-
nin nasıl çalıştığını gös-
termektir.

Detaylarını anlatmadan iki şeyi akılda tut-
mak gerekiyor. Birincisi savcılıkların tes-
pitlerine göre, yıllara ve askeri okulların 
türlerine göre değişmekle birlikte darbe 
girişimi öncesindeki son yıllarda, askeri 
liselere girenlerin yüzde 80 ile yüzde 99.5’i 
FETÖ iltisaklıydı. Sadece öğrenci kadrosu 
değil yönetimi ve öğretim kadrosu ve sı-
nav komisyonları da FETÖ mensupların-
dan oluşuyordu. İkincisi, “Askeri öğrenci-
den darbeci olmaz” diyenlere, “Peki askeri 
öğrenciden FETÖ’cü olmaz mı?” diye soru 
ile karşılık verelim. Rakamlar olduğunu 
gösteriyor. Bugünün FETÖ’cü askeri öğ-
rencisi, yarının darbecisi ve hainidir. İspatı 
mı, 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit 
eden 3 bine yakın insanımızı yaralayan 
darbe girişimini planlayan, 1986 yıl as-

keri lise girişli, 1994 yılı harp okulu çıkışlı 
sözde “Yurtta Sulh Konseyi” adını taşıyan 
darbeciler de bir zamanlar askeri öğrenci 
değil miydi? Darbeci, bakkaldan, manav-
dan, mühendisten, doktordan değil elbette 
askeri öğrenciden olur. Ama onun darbeci 
ve hain olması için belli bir süre gerekir. Ve 
unutmayın, bir kişi FETÖ’cü ise, ondan öğ-
renci, asker, polis, hakim ya da savcı olmaz 
sadece hain olur.

Fetö’nün Askeri Öğrenci Yapılanması

Şimdi gelelim, “FETÖ’nün askeri öğrenci 
yapılanmasına”… Bu konuda FETÖ men-

subu askeri öğrencile-
rin itiraflarından oluşan 
binlerce sayfalık ifade-
lerden yola çıkılarak 
devletin ilgili güvelik 
birimleri, savcılıkları bu 
yapılanmanın şifreleri-
ni de çözmüştür. Buna 
göre; FETÖ/PDY silahlı 
terör örgütü, genellikle 
ortaokuldan kazanılan 
öğrencilerin devşirilme-
si ve Türk Silahlı Kuv-

vetleri’nin subay ve astsubay yetiştiren 
eğitim birimlerinde istihdam edilmesine 
oldukça önem verdiği görülmektedir. 

Bir elemanın kazanılması, devşirilip yetiş-
tirilmesi ve hedef üniteye sokulmasının 
daha iyi anlaşılabilmesi için ilk etapta ör-
gütün hedef seçimi ve yeni üye kazanma 
fonksiyonun icra edildiği temel birim olan 
Işık Evlerindeki ideolojik eğitim üzerinde 
durulmalıdır. Daha çocuk yaşta bulunup 
seçilen, örgütün değerleri doğrultusunda 
yetiştirilen bu öğrenciler, zamanı gelin-
ce önceden yapılmış karakter ve yetenek 
testleri sonuçları ile örgütün mahrem 
yapılanmasına ayrılan kotalar çerçeve-
sinde yapılan örgütsel planlamaya göre 
mahrem yapılanmayı oluşturan birimlere 
yönlendirilmektedir.

Bir elemanın kazanılması, 
devşirilip yetiştirilmesi ve 

hedef üniteye sokulmasının 
daha iyi anlaşılabilmesi 

için ilk etapta örgütün 
hedef seçimi ve yeni üye 

kazanma fonksiyonun icra 
edildiği temel birim olan Işık 
Evlerindeki ideolojik eğitim 

üzerinde durulmalıdır.
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Ikram Yöntemi Ile Işe Başladılar

Seçilen hedefle doğal gerekçesi bulunarak 
ilk temas sağlandıktan sonra, görevlendi-
rilen kişi rehberliğinde örgüt içerisindeki 
önemli terimlerden biri olan “ikram” yön-
temi devreye sokulmaktadır. Geziler, pik-
nikler, güzel ve nezih mekânlarda yemek 
ısmarlamalar, birlikte spor aktiviteleri, 
sinema gibi sosyal ve kültürel aktiviteler, 
eksikliklerin giderilmesi, maddi her türlü 
yardımın yapılması, tabiri caizse ilgileni-
len kişinin maddi anlamda boyunduruk 
altına alınması sağlanmaktadır. Böylece 
kişi manevi anlamda borçlandırılmakta-
dır.

Hedef seçiminden sonra söz konusu olan 
“ikram” aşaması, hem hedefin örgüt or-
tamlarına alıştırılması hem de örgütün 
hedef üzerinde hatır oluşturup, sevgisini 
ve gönlünü kazanarak bir anlamda yel-
kenlerini suya indirme ve beyin yıkama 
aşamasından önce uygun kıvama getir-
me aşaması olarak değerlendirilebilir.

“Işık Evlerinde” Karartılan Hayatlar 

Sonrasında örgütün ağına takılan bu öğ-
renciler öncelikle ders çalışmak bahane-
siyle “Işık Evi” olarak adlandırılan evlere 
davet edilmektedir. “Işık Evi”nin fonksi-
yonları; yeni elemanlar kazanmak, ham 
olarak gelen hedefi örgüt elemanına dö-
nüştürmek ve bu hedef şahıslara örgütün 
ideolojisi ile öğretilerini empoze etmektir. 
Bir anlamda “Işık Evi” adı verilen bu örgüt 
hücrelerinde, yavaş yavaş gencecik be-
yinlere girilerek hayatları karartılmakta-
dır.

Bu evlerde kalan çocuk ve gençler, sistem-
li olarak kendi sosyal çevrelerinden çıka-
rılarak, ‘telkin’ yoluyla örgüt gönüllüsü 
haline getirilir ve yine ‘telkin’le birlikte ör-
güt içinde tutulurlar. Bu süreçte çocuklara 
her türlü sorunlarında yardım edilir ve 

önceden çalışılmış yöntemlerle güvenleri 
kazanılmaya çalışılır. Ayrıca sürekli çeşit-
li görevler verilmek suretiyle bir yandan 
itaat/teslimiyet kültürü yerleştirilir, diğer 
bir yandan ise hedefin özgüveni artırılır 
ve başarının hazzı yaşatılır. Böylece ço-
cuklarda ‘başının büyüklerce okşanması’ 
ile oluşan olumlu psikolojiden istifade edi-
lerek, gelecekte her şeyinden faydalanıla-
cağından habersiz hedefin mutlu olması 
sağlanır.

Işık Evlerinin en belirgin özelliği; şeffaflık-
tan uzak, gizli, denetimsiz, kontrolsüz, dış 
dünyadan tamamen izole ve bilinmeyen 
yerler olmasıdır. Fetullah Gülen’in anlatı-
mına bakıldığında Işık Evleri’nin tekkenin 
ahlaki eğitimi, medresenin ilmi ve kışla-
nın disiplinini alarak bir sentez ve alterna-
tif eğitim modeli oluşturulması, bu model 
doğrultusunda örgüt mensuplarının is-
tenen kalıba sokularak bunlara örgütsel 
hedeflere ulaşmak için uygun özellikler 
kazandırılmasının amaçlandığı anlaşıl-
maktadır. Örgüt liderinin, İbni Erkam ev-
leri ve şarj evleri olarak adlandırdığı bu 
meçhul evler, yeni elemanların ideoloji 
doğrultusunda şarj edilerek bireysel dö-
nüşümlerinin gerçekleştirildiği ve “tek tip 
kişilik” oluşturulduğu yerlerdir.

Vatana, Millete, Ailesine Hain

Bu sayede ‘abiler’ ile sorumluluğu altında-
ki gençler arasında çok sıkı bağlar oluş-
turulmaktadır. Öyle ki zamanla hedefin 
‘Abi’ üzerinden örgütle olan bağı, hedefin 
ailesi ile olan bağının önüne geçmekte-
dir. Sadece aile ile olan bağlar değil; vatan, 
millet, devlet gibi maddi ve manevi bütün 
kutsallarla ilgili olan bağlar zayıflatılarak 
yerine tek kutsal bağ olarak ‘hizmet’ bağı 
kurulmaktadır. Bir anlamda, örgütü adına, 
vatana, milletine ve ailesine ihanet edecek 
mankurtlar yetiştirilmektedir.
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Örgüt tarafından yapılan değerlendiril-
meler neticesinde Askeri okullara yön-
lendirilmesine karar verilen gençlerden, 
derslerinde başarılı ve çalışkan olanlar 
genellikle Askeri Lise ve Harp Okulları gibi 
subay yetiştiren okullara yönlendirilirken 
derslerindeki başarı durumu daha düşük 
olan öğrenciler ise Astsubay ve Uzman 
Çavuş Okullarına yönlendirilmektedir.

Hücre Tipi Yapılanma

TSK gibi stratejik kurumlara yerleştirile-
cek öğrenciler, daha özel şartlarda seçilip, 
“özel gruplar” halinde hazırlanmaktadır. 
Bunların mümkün olduğunca diğerleriy-
le teması sınırlanmakta, “hücre tipi” yapı-
lanma modeli uygulanmaktadır. Askeri 
okullara yönlendirilmesi yapılan ve aske-
ri okul ders çalışma gruplarına dâhil edi-
len öğrencilerden, örgüte ait veya örgütle 
iltisakı bulunan bir dershaneye giden var 
ise, bu öğrencilerin dershanede bulunan 
bütün kayıtları silinerek dershane ile ili-
şikleri kesilmektedir. FETÖ yapılanması 
ile hiçbir ilgisi olamayan bir dershaneye 
öğrencinin kaydı yapılarak bu dershane-
ye devam etmesi sağlanmaktadır.

TSK’ya sokulmak üzere hazırlanan öğ-
rencilerden oluşturulan bu çalışma grup-
ları genellikle üniversite öğrencilerinin 
kalmakta olduğu bir Işık Evine entegre 
edilerek, öğrenci ailelerinin örgütün ger-
çek yüzünü görmesi engellenmeye çalışı-
lır. Işık Evlerine entegre edilen Askeri okul 
hazırlık grupları içerisinde bulunan öğ-
renciler, bu evlerde üniversite eğitimi alan 
şahıslar tarafından ders çalıştırılır. Yine 
ev dışında bulunan ve öğrencilerden asıl 
sorumlu olan ve genellikle Ortaokul Me-
sulü ve Lise Mesulü olarak isimlendirilen 
örgüt mensubu abiler aracılığıyla gruplar-
da bulunan öğrencilerin ders çalışmaları, 
yapıya olan bağlılıkları gözlemlenerek ki-
şilik analizleri yapılmaya devam edilir.

Isimleri Yerine Kod Adı

Ayrıca bu dönemde, Askeri okul hazır-
lık grupları içerisinde bulunan şahıslara 
isimlerinden farklı bir kod isim verilir ve 
bu ismin kullanılması istenir. Askeri okul 
hazırlık döneminde oluşturulan küçük 
ders çalışma grupları ve bu gruplarda bu-
lunan kişilere verilen farklı isimler ile söz-
de dini eğitim adı altında örgütsel eğitimin 
temeli atılmış olur. Grupların hücre tipi 
yapılanması sonucunda oluşan örgütsel 
izolasyon ve kullanılan kod isimler tipik 
bir terör örgütü yöntemi olup, dünya gene-
linde faaliyet yürüten terör örgütleri tara-
fından da kullanılan bir sistemdir.

TSK gibi stratejik kurumlara yerleştirile-
cek öğrenciler, daha özel şartlarda seçilip, 
‘özel gruplar’ halinde hazırlanmaktadır. 
Bunların mümkün olduğunca diğerleriyle 
teması sınırlanmakta, ‘hücre tipi’ yapılan-
ma modeli uygulanmaktadır. Askeri okul-
lara sokulacak öğrenciler, kesinlikle kendi 
dershanelerine gerçek isimleri ile kayıt 
edilmemektedir. Bu öğrencilere sınav so-
ruları sınavlardan önceden verilmiştir. 
Buna örgüt jargonunda ‘Fetih okutmak’ 
denir. ‘Fetih okutmak’, “sınavda çıkacak 
soruların öğrencilere okutulup ezberletil-
mesi” demektir.

Sınavlarda Hırsızlık

FETÖ mensupları tarafından askeri okul-
lara yerleştirilmek istenilen şahısların, 
genellikle yazılı sınavı kazanmaları aka-
binde sorumlu abileri vasıtası ile sağlık 
mülakatı sırasında oluşabilecek bir aksak-
lığa karşı tedbir almak amacıyla öncesin-
de muayene ettirildikleri tespit edilmiştir. 
Yapılan bu ön sağlık kontrolleri genellikle 
FETÖ ile iltisakı bulunan özel hastaneler-
de herhangi bir kayıt yapılmadan gerçek-
leştirilmiştir. Yapılanmaya müzahir özel 
hastanelerin bulunmadığı illerde ise ön 
sağlık kontrollerinin, genellikle FETÖ içe-
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risinde faaliyet yürüten doktorlar vasıta-
sıyla devlet hastanelerinde ve başka kişi-
lere ait kimlik bilgileri kullanılarak açılan 
kayıtlar üzerinden yapıldığı anlaşılmıştır. 
Bu muayene işlemleri neticesinde tespiti 
yapılan ve askeri personel olmaya engel 
göz bozukluğu gibi rahatsızlıklar, FETÖ 
içerisinde faaliyet yürüten doktorların 
yardımı ile başka kişilere ait kimlik bilgi-
leri kullanılarak açılan kayıtlar üzerinden 
Lazer gibi yöntemler ile tedavi edilmekte 
ve akabinde adayın yapılan sağlık mua-
yenesinden geçerek askeri okullara girişi 
sorunsuz bir şekilde sağlanmaktadır.

FETÖ mensupları tara-
fından askeri okullara 
yerleştirilmek istenilen 
şahıslarla ilgili yapılan 
sağlık incelemesi ne-
ticesinde, herhangi bir 
sorunu olmayan veya 
gerekli tedavi işlemi 
yapılan şahıslar, kendi-
lerinden sorumlu olan 
abi ile mülakat ve spor 
sınavının yapılacağı ta-
rihten bir iki hafta kadar 
önce yapılan bir görüş-
mede “Atatürk ilke ve in-
kılaplarına çalışılması, 
Atatürk ve Cumhuriyet-
çi olarak bilenen köşe 
yazarlarının ve gazetelerin takip edilmesi, 
mülakat sırasında dini konular hakkında 
soru sorulması halinde sorulara yüzeysel 
cevap verilmesi veya hiç cevap verilme-
mesi gibi konular” hakkında bir görüşme 
yapıldığı ve spor sınavı için birtakım tav-
siyeler verildiği anlaşılmıştır.

Mülakat komisyonlarında aday numa-
raları veya komisyonda görevli örgüt 
mensupları arasındaki gizli bir işaret dili 
üzerinden örgüt mensubu olan-olmayan 
ayrımının yapılmasına olanak tanıyan bir 
sistem geliştiren örgüt, böylece kazandırı-

lacak ve kaybettirilecek adayların belir-
lendiği bir tiyatro oynayarak askeri okul-
lar üzerinde hegemonya oluşturmuştur.

Yasalara Değil Örgüt Talimatlarına Tam 
Itaat Öğretilir

Bunun sonucunda ise, FETÖ mensupları 
tarafından önceki tarihlerde askeri ku-
rumlar içerisinde kurulan mülakat ko-
misyonları, sağlık heyetleri ve spor sınav 
komisyonları içerisine yerleştirilen örgüt 
mensubu şahıslar aracılığıyla askeri okul-
lara yerleştirilmek istenilen şahıslara ay-
rıcalıklar tanınmış, başarısız olmaları du-

rumunda sınavlarından 
geçmeleri sağlanmış, 
renk körlüğü, düztaban 
gibi askerlik mesleği-
ne engel durumlarda 
bile FETÖ tarafından 
sağlanan ayrıcalık ne-
ticesinde şahısların as-
keri okullara girmesi 
sağlanmıştır.

Sınavların kazanılması 
ve sonuçların kesinleş-
mesinden sonra ise ör-
güt mensuplarına okul-
larda uygulayacakları 
tedbirler anlatılmakta-
dır. Asla örgüt mensubu 

olduklarını ifşa edecek bir şey yapmama-
ları gerektiği söylenmektedir. Bu nedenle; 
teyemmüm ile abdest alma, ima ile namaz 
kılma, örgütsel yayınları bulundurmama, 
konuşmalarına ve davranışlarına dikkat 
etme ve şüphe uyandırmama, hatta daha 
iyi kamufle olabilme adına farklı ideoloji-
lere mensupmuş gibi rol yapma/takıyye 
yapma, diğer öğrencilere/komutanlara 
karşı uyanık olma ve onlar hakkında öğ-
renebildiği kadar bilgi toplama ve benzer 
örgütsel talimatlar verilmektedir.

 

Mülakat komisyonlarında 
aday numaraları veya 

komisyonda görevli örgüt 
mensupları arasındaki gizli 

bir işaret dili üzerinden 
örgüt mensubu olan-

olmayan ayrımının 
yapılmasına olanak tanıyan 

bir sistem geliştiren örgüt, 
böylece kazandırılacak ve 
kaybettirilecek adayların 

belirlendiği bir tiyatro 
oynayarak askeri okullar 

üzerinde hegemonya 
oluşturmuştur.



152     |     ORTAK HAFIZA   •   OCAK - HAZİRAN 2022

| MAKALE | Nedim Şener

Oluşturulmak istenen algı, ülkemizin dört 
bir yanından hakkıyla sınavları kaza-
narak gelen farklı düşünce, renk ve cin-
siyetteki vb. insanların askeri okullarda 
toplandığı algısı olsa da, gerçekte maskeli 
yüzlerin ardında belirgin bir renk vardır, o 
da FETÖ’nün rengidir. Toplumsal karşılığı 
düşük olan bir illegal hareketin bundan 
kat kat fazla oranlarda askeri okullarda 
yer edinmesi, hayatın olağan akışına uy-
gun değil ve asla amaçsız bir eylem de 
değildir. Bilakis her safhası planlanmış, 
sistematik, stratejik ve örgütsel karaktere 
sahip organize bir faaliyettir.

TSK’nın eğitim birimlerine giren öğren-
cilerin örgütsel görevi hedef üniteye gir-
mekle sonlanmaz. Öğrenci sınavı kazan-
dıktan sonra, kendisini hazırlayan abisi 
ya da başka bir abi görevlendirilerek takibi 
yapılır. Bu abiler vasıtasıyla hedef ünite-
lere sokulan örgüt mensubu öğrencilerle 
sık sık görüşülür. İrtibatın hiçbir zaman 
koparılmadığı FETÖ mensuplarının 
sadakatlerine göre gruplara ayrılarak 
eğitim hayatları boyunca bir an olsun 
boş bırakılmadan verilen görevleri yerine 
getirmesi istenir. Öğrenci okulu bitirene 
kadar bu işlemler, bu şekilde büyük bir 
gizlilikle devam eder.

Fetö’nün Askeri Öğrenci Yapılanma 
Kadrosu

Sınavlarda Askeri Okulları ve Polis Okul-
larını kazanan öğrenciler kazandıkları il-
lerde ÖĞRETMEN denilen mahrem sorum-
luları vasıtasıyla düzenli olarak ziyaret 
edilir. Bu öğrenciler hakkında derlenen bil-
giler ve değerlendirmeler, genellikle sek-
tör O3 ve sektör L4 hizmetlerinde görev 
alan kişilerin içerisinden seçilen DOKTOR 
denilen görevlilere rapor edilir. DOKTOR 
kendisine raporlanan öğrencinin durumu 
ile ilgili olarak değerlendirmelerini yapa-
rak örgütsel bağlılık seviyesini arttırma, 
kopma noktasına gelenleri yeniden 

entegre etme ve örgütsel çerçevede 
tutma amacına yönelik olarak yapılması 
gerekenleri ÖĞRETMEN denilen imamlara 
bildirir. ÖĞRETMEN DOKTOR tarafından 
raporlanan duruma dayalı olarak Askeri 
Okul/Polis Okulu öğrencisine yönelik 
yaklaşımı ve örgütsel eğitimin ölçü ve 
biçimini belirler.

Bu döngü ile ÖĞRENCİ/ÖĞRETMEN/DOK-
TOR arası iletişim sağlanmış olur.

Askeri okullara ve Polis Okullarına çok 
sayıda öğrenci kazandıran illerde Doktor 
sistemine eklenmiş bir SERDOKTORLUK 
kavramı bulunmaktadır. Öğrenci sayısına 
göre bir SERDOKTOR için görevlendiril-
miş birden fazla DOKTOR bulunabilir. Ay-
rıca birden fazla SERDOKTOR üzerinden 
birden fazla DOKTOR ile koordinasyon da 
sağlanabilir. Bu durumda olan iller E. D. 
(Eğitim Danışmanı) denilen kişiye bağlı 
olarak SERDOKTOR/DOKTOR/ÖĞRET-
MEN/ASKERİ ÖĞRENCİ ilişkilerini örgüt 
disiplini içerisinde hiyerarşik olarak yürü-
türler.

Örgüt, askeri okullarda ikili bir yapılanma 
modeli uygulamayı benimsemiştir. 
Bunlar;

1. Askeri okulların öğrenci kısmıyla ilgile-
nen yapılanma,

2. Askeri okulların idari/yönetici ve eğiti-
ci (okutman, araştırma görevlisi, eğitmen 
vs.) kadrolarıyla ilgilenen yapılanmadır.

Bu iki yapılanma birbirinden ayrıdır. Öğ-
renci kısmıyla ilgilenen yapılanmanın 
sorumluları, örgütün bölge yapılanması 
içerisinde oluşturulmuş öğrenci yapılan-
masında görevli kişilerdir. Her bölge, as-
keri okula ne kadar çok öğrenci sızdırırsa 
o kadar başarılı sayılır. Ancak öğrenci ya-
pılanması ile ilgilenen gözcü/öğretmenle-
rin, kendilerine bağlı öğrencilerle yaptığı 
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sohbetlere, askeri okulların idari/yönetici 
ve eğitici kadrolarıyla ilgilenen yapılan-
manın sorumlu örgüt mensuplarının da 
katıldığı, arada koordinasyon ve iletişimin 
bulunduğu şeklinde bilgiler de mevcuttur.

Askeri okullarda okuyan öğrencilerle, 
sivil bölgeden gelen sorumlu abileri soh-
bet toplantıları düzenlemeye ve takibini 
yapmaya devam ederken, aynı zamanda 
okuldaki askeri mahrem yapılanmanın 
öğretmen (asistan) pozisyonundaki kişi-
ler de zaman zaman bu toplantılara katı-
larak müştereken öğrenci ile ilgilenmek-
tedirler. Ancak öğretmenler (asistanlar) 
öğrencilere yönelik görevlerinden ayrı 
olarak askeri okulların idari/yönetici ve 
eğitici kadrolarıyla ilgilenen yapılanma 
ise askeri mahrem yapılanmaya (Birim 
yapılanması) bağlı çalışır ve okuldaki 
öğrenciler dışında kalan örgüt mensubu 
okul çalışanlarını (idareci, eğitmen) yö-
netirler.

Yapıya mensup olmayan öğrencilerin 
belirlenmesinden sonra, askeri okuldan 
sorumlu olan örgüt mensubu, emri altın-
daki örgüt mensupları aracılığıyla askeri 
okulda çalışan yapıya mensup idareci ve 
eğitmenlere okuldan atılması/bırakma-
ya zorlanması gereken öğrencilerin isim-
lerini bildirmektedir. Sonrasında bu ida-
reci ve eğitmenler vasıtasıyla belirlenen 
öğrencilere baskı yapıldığı, kamuoyunda 
“Şok Mangası”, “Şok Timi”, “Fırsat Eğitimi” 
olarak bilinen adaletsiz ve acımasız uy-
gulamaların devreye sokulduğu anlaşıl-
maktadır.

Örgüt mensubu öğrenciler, hafta sonu 
çarşı izinlerine çıktıkları zamanlarda 
birer ikişerli gruplar halinde örgüt 
içerisinde yer alan sivil vatandaşların 
evlerine gitmektedir. Gidilen yerlerde 
Fetullah Gülen’in videokasetleri seyredil-
mekte ve Fetullah Gülen’in kitaplarıyla 
örgütsel ideolojik eğitime tabi tutulmak-

tadır. Bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği 
hücre tipi evlerde gizliliğe büyük önem 
verilmektedir.

Örgütün Kontrolüne Giren Öğrenci

Böylelikle, askeri öğrenci olarak Türk Si-
lahlı Kuvvetlerine yerleştirdiği mensupla-
rını ikişer üçer kişiden oluşan, birbirinden 
ayrı ve habersiz hücreler halinde sözde 
abilerin sorumluluğuna vermiş, kod adı 
vererek gerçek isimlerini gizlediği bu ör-
güt üyelerinin, hiçbir hücre diğer bir hüc-
reden haberdar olmayacak şekilde, ayda 
sadece bir-iki kez örgütün evlerine gitme-
lerini sağlayarak ya da dışarıda yüz yüze 
görüşerek deşifre olmalarının önüne geç-
meye çalışmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri-
ne sızan elemanların korunması, orduda 
tutunabilmesi ve arkadan gelenlerin önü-
nün açılabilmesi için her türlü yol ve yön-
temin uygulandığı anlaşılmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yü-
rütülen bir soruşturma kapsamında ifa-
desine başvurulan örgüt içerisinde Askeri 
Mahrem yapıda Müdür - Müdür Yardımcı-
sı - Öğretmen konumunda görev yapmış 
bir şahsın ifadesinde özetle;

ÖĞRENCİ: Örgütün hiyerarşik yapısında 
en alttaki ancak en önemli kişidir. 
Orta üçüncü sınıftan itibaren örgüte 
kazandırılmış olabileceği gibi sivil lisede 
de örgüte girmiş olabilir. Örgüt içerisindeki 
teslimiyetine göre subay ise yükselir, ast 
subay ise subay olur veya en iyi yerlere 
gelir. İş yapabilme durumuna göre örgü-
tün şifreli USB’si verilir ve bunu kullan-
ması söylenir. Askeri alan içerisinde etra-
fında bulunan askeri personelin bilgilerini 
öğretmene iletir. Bekârsa katalog evliliği 
yapması istenir. Mahrem yapının para 
kaynağı öğrencidir. Aldığı maaşın bekâr 
ise yüzde 10’u, evliyse yüzde 5’ini verme-
si istenir. Nema, promosyon gibi paralara 
dokunması yasaktır. Bu paraları direk öğ-
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retmenine teslim eder. Kurban, zekât, fitre, 
sadaka, medya paralarını öğretmenine 
verir. Örgütün belirlediği her türlü tedbir 
kuralına ve ima yöntemlerine koşulsuz 
uymak zorundadır.” şeklinde beyanlarda 
bulunmuştur.

Öğrencilerle yapılan görüşmelerin peri-
yodları, örgütün rahat zamanları ya da zor 
zamanları ve gözcü/öğretmenin durumu-
na göre (farklı ve uzak bir ilden gelip git-
mesi vb.) değişkenlik gösterebilmektedir. 
Okulda eğitim başlamadan önce ilk rande-
vunun yeri ve zamanı genellikle yüz yüze 
görüşmede veya aksaklık durumlarında 
cep telefonu vb. iletişim vasıtalarıyla belir-
lenmektedir. Görüşmelerin her safhasın-
da, her ayrıntısında gizlilik ilkesi (tedbir) 
geçerlidir. Askeri öğrenci olarak TSK’ya 
yerleştirilen örgüt üyelerinin, hiçbir hücre 
diğer bir hücreden haberdar olmayacak 
şekilde, ayda sadece bir iki kez örgütün 
evlerine gitmesi sağlanarak veya dışarıda 
yüz yüze görüşülerek deşifre olmalarının 
önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Tele-
fon görüşmesi yapılacaksa; görüşmenin 
halkın yoğun olarak kullandığı hareketli 
alanlarda yapılmasına, görüşmelerde kod 
isimler kullanılmasına, açık şekilde ko-
nuşmaktan kaçınılmasına, şifreli olarak 
konuşulup randevu saati ve yeri hakkında 
bilgi verilmesine dikkat edilmektedir.

Öğrenci Değil Örgüt Üyesi

Buluşma noktası olarak belirlenen yer 
seçilirken de halkın yoğun olarak kullan-
makta olduğu geçiş güzergâhları veya 
AVM’ler ve herkes tarafından bilinen yer-
lerin kullanılmasına özen gösterilmekte-
dir. Buluşma sonrası örgütün Işık Evlerine 
gitmek üzere dikkatli, tedbirli ve kontrollü 
bir şekilde harekete geçilmektedir.

İrtibatın hiçbir zaman koparılmadığı 
FETÖ mensuplarının sadakatlerine 
göre gruplara ayrılarak eğitim hayatları 

boyunca bir an olsun boş bırakılmadan 
verilen görevleri yerine getirmesi istenir. 
Öğrenci okulu bitirene kadar bu işlemler, 
bu şekilde büyük bir gizlilikle devam 
eder. Okulu bitiren örgüt mensubu askeri 
öğrenciler birim yapılanmasına aktarılır. 
Sonuç olarak, bir öğrencinin eğitim hakkı 
kapsamında askeri okullara girme hak-
kını kullanmasından ziyade, örgütsel 
amaç ve faaliyetler kapsamında örgüte 
sadakati noktasında kuşku bulunma-
dığı düşünülen ve yukarıda bir kısmı 
açıklanan örgütsel değerlerin aşılandığı 
örgüt mensuplarının, örgüt yöneticileri 
tarafından yönlendirilerek askeri 
birimlerimize sızması ve örgüt adına 
kadrolaşarak ele geçirmesi söz konusudur.

Sonuç: Suça Ortak Olup Ateşle 
Oynamayın

Konuyu detaylı aktarmamın bir nedeni 
var; dergimizin adı gibi ortak hafızayı canlı 
tutmak. Yani, bugün iktidar adayı bir parti 
olan CHP, eğer FETÖ’cü olduğu biline biline 
KHK’lılara, askeri öğrencilere sahip çıkma 
noktasına geldiyse, bizlerin de buna karşı, 
gerçeklerle, bilgilerle, kişisel tutumumuz-
la karşı olmamız gerekir. Bu 15 Temmuz 
gecesinin ruhunun devamıdır. FETÖ ve 
Türkiye düşmanları, 15 Temmuz mağlu-
biyetini unutmadılar. Galibiyet ise darbe-
cileri püskürten milletimizin gözünü kör 
etmemeli. 

Gerçeklerle, hakikatle o karanlığı aydın-
latmalıyız.

CHP’nin de girdiği tehlikeli yoldan dönme-
si için gerçekleri onlara da anlatmalıyız. 

Elbette, 15 Temmuz’a “Kontrollü darbe” 
demiş ve bu yalanı ancak iki yıl sürdür-
dükten sonra, “15 Temmuz bal gibi darbe” 
diyenlerde o feraset nerede?” diyeceksiniz 
biliyorum. Ama olsun biz gerçeği; KHK 
gerçeğini de, askeri öğrenci gerçeğini de, 
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devletin neden bu okulları kapatmak zo-
runda kaldığı gerçeğini de anlatmamız 
lazım.

Bunun için size bazı rakamlar vereceğim. 
Bu bilgileri derleyen devletin ilgili kurum-
larına göre,  Türkiye çapında 2021 yılı Ka-
sım ayına kadar haklarında gözaltı kararı 
verilen askeri öğrenci sayısı 6 bin 386’ya 
ulaştı.  Bunların 5 bin 896’sı gözaltına alın-
dı. Yakalananlardan 3 bin 425’i yani yüz-
de 58’i etkin pişmanlıktan yararlanarak 
itirafçı oldu. TSK mensubu olan FETÖ’cü-
lerde itirafçılık oranı yüzde 40’ı bulurken 
askeri öğrencilerde bu oran yüzde 60’a 
yakın seyrediyor. Hatta, örgüt imamlarıy-
la ankesörlü telefon üzerinden haberleşti-
ğini itiraf edenlerin oranı ise yüzde 52’yi 
buluyor.

Birilerinin, “bunlar masum öğrenci” dedi-

ği askeri öğrencilerin yüzde 60’ı, FETÖ ile 

ilişkisini, onları yöneten mahrem imam-

ların isimlerini, aynı örgüt hücresinde 

tanıştığı askeri öğrenci örgüt üyelerinin 

isimlerini tek tek veriyor. Bizzat örgüt 

üyesi öğrencilerin itirafları ve güvenlik 

ve adli makamların araştırmalarına rağ-

men, FETÖ üyeliğini, ilişkisini ve iltisakını 

itiraf ettikleri halde, çalıntı sorularla, sahte 

raporlarla askeri liselere bunları döndür-

mekten bahsedenler varsa yaptıklarına, 

“suça ortak olmak” denir. Bunu yapanlar, 

ateşle oynadıklarının farkında değiller. 

Onlara önerim: FETÖ’nün bu suçuna ortak 

olmayın ateşle oynamayın!!! Unutmayın, 

Askeri Öğrenci Fetö’cü ise “Darbeci”, Dar-

beci Değilse Mutlaka Satılık Bir Hain Olur…

ASKERİ
ÖĞRENCİLER
ADLİ İŞLEM

İCMALİ

HEDEF
6.386

GÖZALTI
5.896

TUTUKLU
1.793

ADLİ KONTROL
2.902

SERBEST
1.201

FİRAR
485

ETKİN PİŞMANLIK
3.425

ORANI
%58

ASKERİ
ÖĞRENCİLER

ANKESÖR/BÜFE
ADLİ İŞLEM

İCMALİ

HEDEF
3.426

GÖZALTI
3.049

TUTUKLU
761

ADLİ KONTROL
1.793

SERBEST
553

FİRAR
377

ETKİN PİŞMANLIK
1.579

ORANI
%52
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15 Temmuz’un 
Onbeşlileri

Salondaki takvim yaprağı 18 Aralık 2001’i 
gösteriyor, dışarıda usul usul kar yağıyor-
du. Bahattin Bey sobaya atılmış odunların 
çıtırtılarını dinlerken o gün doğmuş oğ-
luna hangi ismi vereceğini düşünüyordu. 
Şanlıurfa’dan çıkıp geleli epey olmuştu. 
Görücü usulü tanıştığı Gazal Hanım’la ev-
lendikten sonra Fatih’teki bu küçük eve 
taşınmışlardı. Ekmeğini tekstil işinden çı-
karıyordu Bahattin Bey. Süleymaniye’de, 
Vefa’da ya da Çağlayan’da bulunan atöl-
yelerde iş oldukça çalışıyor, olmayınca iş 
bakıyordu. İlk çocukları ikiz olmuş ancak 
altı ay sonra melek olup uçmuşlardı. Son-
ra Tuğba gelmişti. Şimdi de içerde ağlayan 
şu erkek çocuğu. Şanlıurfa’da gittiği der-
gahı düşündü Bahattin Bey, evine bereket 
getireceğine inandığı çocuğu ve ona Halil 
İbrahim adını koymaya karar verdi. İçini 
bir huzur kapladı. O günü daha sonra ha-
tırlayınca “Kar yağıyordu. Sobamız vardı. 
Bazen odun buluyorduk bazen bulamıyor-
duk. O doğduğunda evin içine bir sıcaklık 
geldi” diyecekti.

Halil İbrahim altı aylık olunca annesiyle 
birlikte aile ziyareti için peygamberler di-
yarı Şanlıurfa’ya gitti. Aniden gelen has-
talık tüm aileyi endişelendirdi. Doktora 
götürdüler hemen. Ancak doktorlar bebe-
ğin durumunun kötü olduğunu söylüyor-
du. Bahattin Bey muhtarlığı arayıp eşine 
Halil İbrahim’i sorduğunda Gazal Hanım 
ne diyeceğini bilmiyor, kaybettiği ikizleri 
aklına gelince kalp atışları hızlanıyordu.

“Hey onbeşli onbeşli 
Tokat yolları taşlı 
Onbeşliler geliyor 

Kızların gözü yaşlı”

türküsünü bilmeyen yoktur. 
Oyun havası şeklinde 

yorumlanan bu türkünün yürek 
yakan hikayesi ise Çanakkale 

Savaşı’na uzanır. Gelibolu 
Cephesi’nde vatan toprağımızı 
düşmanın elinden kurtarırken 

şehit olan on beş yaşındaki 
çocukların arkasından yakılmış 

bir Tokat türküsüdür. 1915’de 
başlayan bu hikaye 15 Temmuz 

2016’da yeniden vücut buldu. 
Hain darbe girişimi sırasında 

251 vatandaşımız şehit oldu. Biz 
de o gece henüz 15 yaşında şehit 

olan iki kahramanın hikayelerini 
gözlerinde yaşları kurumayan 

ailelerinden dinledik. Hayatları 
kadar ölümleri de birbirine 

benzeyen Halil İbrahim Yıldırım 
ve Engin Tilbeç’in “Onbeşliler” 

türküsüne eklenen dizelerini 
sizler için kaleme aldık.

Arzu Şahin
15 Temmuz Derneği Basın Danışmanı
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Halil İbrahim’in durumu değişmeyin-
ce ana-oğul İstanbul’a döndü. Ailenin işi 
Halil İbrahim’i doktor doktor gezdirmek 
oldu. Baba geç saatlere kadar çalışıyor, 
işten çıktıktan sonra çocuğu hastanelere 
taşıyordu. Doktorların söylediği şey hep 
aynıydı “Bu çocuk çok yaşamaz”. Kolu ka-
nadı kırılan çift eve döndüklerinde nöbet 
tutuyorlardı. Anne Gazal Hanım uyanıp 
kontrol ediyordu Halil İbrahim nefes alı-
yor mu diye. O biraz uyuyor, baba uyanıp 
başında bekliyordu. Evlatlarını kaybetme 
korkusu ikisini de yormuştu. Bir gün Ba-
hattin Bey evlerine yakın bir polikliniğe 
götürdü oğlunu. Iraklı bir doktor muayene 
etti çocuğu. Bahattin Bey yorgun “Tüm 
doktorlar ölecek diyor” dedi fısıltıyla. Iraklı 
doktor bebeğin elini kolunu hareket ettirip 
“Hadi ölsün neden ölmüyor?” deyince irkil-
di. Birkaç iğne ve bir medikal su yazdı re-
çeteye. İlaçların nasıl alınacağını tarif etti. 
Halil İbrahim biberondaki suyu içip bitirdi 
ağlayarak yenisini istedi. İşte o an baba 
gözlerinden süzülen yaşlarla hayatı bo-
yunca unutamadığı o doktora dua etmeye 
başladı. Halil İbrahim hayata tutunmuştu. 
Onun daha bu dünyada alacak nefesi, ya-
pacak önemli işleri vardı.

Ibrahim’in Soyundan  
Güzel Huylu Bir Çocuk

Zaman hızla ilerliyor, Halil İbrahim için 
okul yolu görünüyordu. Minik elleriyle 
ödevlerini yapıp çantasını hazırlıyordu ar-
tık. Fenerbahçeli bir erkek çocuğu olarak 
takım armalı eşyalarını ayrı bir seviyordu. 
Hem derslerinde hem sosyal hayatında 
başarılı bir çocuktu. Girdiği her ortamda 
cana yakınlığı ve sıcaklığıyla herkesi et-
rafına topluyor, onları kendine bağlıyordu.

Bu arada evin nüfusu artıyordu. Yıldırım 
ailesinin ikizleri Mustafa ve Kübra dün-
yaya gelmişler, Halil İbrahim’e ağabeyliği 
tattırmışlardı. Beş numara olan Talha’nın 
gelişi ise bambaşkaydı. Halil İbrahim’in 

sırtından inmeyen çocuk, evin neşe kay-
nağı olmuştu. Aileye katılan her çocuk 
Bahattin Bey için mutluluk kaynağıydı 
hiç kuşkusuz. Ancak artan masraflar, bit-
meyen ödemeler onu düşündürüyordu. 
Çocuklarını hiçbir şeyden mahrum etmek 
istemeyen anne-baba ince hesaplarla bir 
şekilde ocaktaki tencereyi kaynatıyor, ev-
latlarını kimseye muhtaç etmeden geçi-
nip gidiyorlardı.

Okulu çok seviyordu Halil İbrahim. Elekt-
roniğe özel bir merakı vardı. Eğitimini de 
bu yönde tamamlamak istiyordu. Hayal-
leri büyüktü.

Bir başka yönü ise küçük yaşına rağmen 
dine olan düşkünlüğüydü. Bir gün babası 
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eve gelmiş onu göremeyince nerede oldu-
ğunu sormuştu. Annesi Kur’an okumaya 
gittiğini söyleyince baba merak edip, pe-
şinden gitmiş bir derneğin bahçesinden 
içerde Kur’an-ı Kerim okuyan çocukları 
görmüştü. Hoca kapıya çıkınca baba bü-
yük şehrin zorluğundan, tehlikelerinden 
bahsedip çocuğu kontrol etmek için gel-
diğini anlattı. Hoca “Merak etme burada 
güvende. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz” 
dedi. Halil İbrahim o yaz Kur’an-ı hatme-
dip, plaket aldı. Ailesini gururlandırdı.

Kendine en çok babasını örnek alıyordu. 
Onun verdiği hayat mücadelesi, ailesini 
sevgiyle bir arada tutuşu, zorlukları aşıp 
evlatlarının yanında oluşu Halil İbra-
him’i etkiliyordu. Pazar sabahları babası-
nın hazırladığı kahvaltıyı hiçbir yemeğe 
değişmeyeceğini söylüyordu. Babasının 
ergenliğin getirdiği hırçınlıklarına karşı 
gösterdiği sabrı da içten içe takdir ediyor-
du. Babası onun kahramanıydı.

Annesi ise her sırrını paylaştığı, sarılıp 
koklaştığı bir sığınaktı. Yaptığı yaramaz-
lıklardan pişman olunca onun boynuna 
sarılıp “babama söyleme” diyordu. Öpüp 
koklayıp her defasında annesini kandırı-
yordu. 12 yaşına geldiğinde aile Fatih’ten 
Bayrampaşa’ya taşındı. Halil İbrahim’in 
yeni bir tutkusu ortaya çıktı. Arabalar. 
Hayallerini süsleyen araçlara uzaktan 
bakıyor, bir gün onlardan birine sahip olup 
kardeşleriyle yolculuklara çıkmayı düşlü-
yordu.

Büyüyordu Halil İbrahim. Gençliğin baş-
ta duman olduğu çağlara adım atıyordu 
artık. Okulda bir kıza sevdalanmıştı. Res-
mini telefonunda taşıyordu. Bir gün anne-
sine sevdiceğinin fotoğrafını göstermiş-
ti. Sonra da babasının karşısına çıkmış 
“Okuldan bir kızı seviyorum baba sonra 
bir başkasından değil benden duy istedim” 
demişti. Bahattin Bey büyüyen oğluna ba-
kıp gülümsemiş “Tamam” demişti.
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Zaman ilerliyor Halil İbrahim ortaokulu 
bitiriyordu. Sıra liseye gelmişti. Meslek li-
sesinin elektronik bölümüne gitmeyi isti-
yordu. Ancak yokluk ailenin elini kolunu 
bağlamıştı. Halil İbrahim’in okula kayıt 
parasını denkleştiremeyen Bahattin Bey, 
üzgündü. Halil İbrahim bunu sorun etmi-
yormuş gibi görünse de, babasına destek 
olmak ve okula devam etmek için iş arı-
yordu. Baba o yaz oğlunu bir oto galeride 
işe yerleştirdi. Bu arada maddi durumu 
düzletip Halil İbrahim’i bir şekilde okula 
göndermek için kafa yoruyordu. Zaten 
arabalara düşkün olan Halil İbrahim için 
bu iş biçilmiş kaftandı. Hem çalışıyor hem 
de liseye devam etmenin, olmadı eğitimi-
ni açık öğretimden bitirmenin planlarını 
yapıyordu.

Düğüne Gider Gibi

Temmuz ayının ortasında sıcak bir yaz 
günüydü. Bahattin Bey ve büyük kızı 
Tuğba Çağlayan’daki tekstil atölyesinden 
çıkıp eve gelmişlerdi. Halil İbrahim ise ar-
kadaşlarıyla buluşmuştu o akşam. Bahat-
tin Bey yemekten sonra çocuklara parka 
gitmeyi teklif etti. Hepsi sevinçle kabul et-
ti. Tam evden çıkacakları sırada sokaktan 
Halil İbrahim’in sesi geldi. Parka gidildiği-
ni duyunca bir basketbol topu alıp onlara 
katıldı. Gazal Hanım bankta çocuklarını 
ve eşini izliyor, Bahattin Bey ve çocuklar 
top oynuyordu. Kendini oyuna kaptıran, 
düşüp kalkan Halil İbrahim bir an acıktı-
ğını hatırladı. Annesi çantasından para 
çıkarıp verdi. Döner alıp geliyorum dedi. 
Geldiğinde elinde çay ve poğaça vardı. Ba-
hattin Bey “Neden döner almadın?” deyin-
ce “Bugün de böyle olsun baba” dedi.

Halil İbrahim’in üzerinde bir gariplik vardı 
o gece. Babası Gazal Hanımın yanına gidip 
“Bu çocuğun neyi var. Normalde düşüp 
kalkınca bağırır tepki gösterir. Bugün hiç-
bir şey yapmıyor” dedi. Saat ilerlemiş park-
ta kimse kalmamıştı. Yıldırım ailesi topar-

lanıp eve doğru yola çıktı. Evin sokağına 
geldiklerinde ikizlerden Mustafa “darbe 
oluyor eve girin” diye bağırdı. Sokak tam 
bir ölüm sessizliğine gömülmüştü. Bahat-
tin Bey kapıdan girer girmez televizyonu 
açtı. Halil İbrahim de koltuğa oturdu. Göz-
lerinden uyku akıyor, koltuğun yastığını 
çenesine dayamış uyukluyordu. Babası 
oğlunun yana düşen boynunu görünce 
“o şekilde yatma başın ağrımasın oğlum” 
dedi. Cumhurbaşkanı televizyonda “Hal-
kımızı illerimizin meydanlarına davet 
ediyorum” deyince Halil İbrahim ayağa 
fırladı. Bu sesin kendisini çağırdığını an-
ladı. Babasıyla birlikte meydana çıkmak 
için harekete geçti. Bahattin Bey hızlıca 
indi. Halil İbrahim’i bir süre bekledi sokak-
ta. Pencereden bağırdı eşine “Halil İbra-
him gelmiyor mu?” Gazal Hanım “Geliyor 
saçını tarıyor” diye yanıtladı. Halil İbra-
him saçını tarayıp tişörtünü giyip sokağa 
indi. Son olarak berberin camından kendi-
ne bakıp üstünü düzeltti. Düğüne gitmeye 
hazırdı…

Şehadet bir çağrıdır…

Halil İbrahim ve Bahattin Bey hızlı adım-
larla kalabalığın peşine takıldı. Yolda 
bankamatiklerden para çekenler, market-
lerden alışveriş yapanları gören Halil İbra-
him babasına “Bunlar banka kuyruğuna, 
ekmek kuyruğuna girmiş. Yarın öbür gün 
bu ekmeklerin bitmeyeceğini mi sanıyor-
lar” dedi. Babasıyla Bayrampaşa Çevik 
Kuvvet Merkezi’ne doğru giden Halil İb-
rahim kanatlandı. Telefonuyla arkadaş-
larını arayıp meydana çağırıyor, gelme-
yenlere kızıp bağırıyordu. Yolda gördüğü 
arkadaşlarının yanında olmak istiyor, on-
larla arayı açınca babasına “koşalım” di-
yordu. Halil İbrahim vatanı kurtaracaktı. 
Halil İbrahim koşuyordu. Babası da ona 
ayak uydurmuştu. Sokakları dolduran 
kalabalık artıyor baba-oğulun yüzü gü-
lüyordu. Koşarak köşeyi döndüler. Halil 
İbrahim birden yere yığıldı. Babası durdu. 



160     |     ORTAK HAFIZA   •   OCAK - HAZİRAN 2022

| MAKALE | Arzu Şahin

Dünya durdu. Birkaç saat evvel “başın ağ-
rımasın” dediği evladının başının altına 
ellerini koydu. Kan eline bulaştı.

Şehit Olurken Başkalarına Can Verdi

Çevredekiler hemen bir araç bulup Halil İb-
rahim’i ve babasını bindirdi. Bahattin Bey 
hastaneye vardığında oğlunun öleceğini 
anladı ama ses etmedi. Eşini arayıp kim-
liğini getirmesini istedi. Anne umutluydu. 
Halil İbrahim’e bebekken “ölecek” diyen 
doktorlar aklına geliyordu. O zaman nasıl 
ayağa kalktıysa yine kalkacak diyordu. 
Hastanede saatler geçmiyordu. Bahattin 
Bey eşine ölümlü dünyayı, bugün var ya-
rın yok olduğumuzu anlatıyordu ara sıra. 
Gazal Hanım dinliyor ama umudu tüken-
miyordu. Üçüncü gün kapıdan çıkan bir 
doktor Halil İbrahim’in beyin ölümünün 
gerçekleştiğini, organlarını bağışlamak 
isteyip istemediklerini sordu. Anne baba 
şaşkındı. İlk şoku atlattıktan sonra konu-
şup karar verdiler. Halil İbrahim gitti ama 
başkalarının evlatları gitmesin dediler. 
Böylece organ bağışını kabul ettiler.

Halil İbrahim’in naaşı al yıldızlı bayrakla 
birlikte Edirnekapı Şehitliği’ne getirildi. 
Vatan için canını veren yüzlerce yiğidin 
yanına defnedildi.

Yıldırım ailesi yaşadıkları şoku atlatmak 
için çaba sarfediyor, taziye evi dolup taşı-
yordu. Halil İbrahim’in defnedilmesinden 
iki gün sonra genç bir kız ve annesi geldi. 
Genç kız Halil İbrahim’in organıyla haya-
ta bağlanan yakınından bahsetti gözleri 
yaşlı. Kızın annesi Gazal Hanıma başsağ-
lığı diledi. Anne-baba o an bir kere daha 
yaptıkları şeyin ne kadar doğru olduğunu 
anladılar. Biricik oğullarının organını ta-
şıyan gencin akrabalarına yaşlı gözlerle 
baktılar.

Aile yaşadıkları evlat acısını oğullarının 
şehadet mertebesine yükselmesiyle bir 

nebze olsun hafifletmeye çalışıyordu. An-
cak bu kaybın şokunu atlatamadan ikiz-
lerden Mustafa’nın kolu kırıldı, Bahattin 
Beyin annesi vefat etti, Gazal Hanım yaşa-
dığı acıyı atlatabilmek için sürekli doktora 
gitmeye başladı. Evde kurulan sofralarda 
uzun süre kimse yemek yiyemedi. Evin 
en küçüğü Talha bir gün ağabeyinin me-
zarını bulduğu bir çöple eşelemeye başla-
mıştı. Babası “Oğlum ne yapıyorsun?” de-
diğinde “Ağabeyimi oradan çıkaracağım” 
diyordu. Ne büyükler ne küçükler Halil İb-
rahim’i unutamıyor, onun doğduğu andan 
itibaren eve yaydığı sıcaklığı özlüyorlardı.

Masallarını Kendileri Yazan Çocuklar

15 Nisan 2001. Malatya’nın Pötürge İlçesi-
ne bağlı Nohutlu Köyü. Kayısı ağaçlarının 
çiçek açtığı, baharın beyaza ve yeşile doy-
duğu günler.

Baba Murat Tilbeç 9 kardeşli bir ailenin tek 
erkek çocuğuydu. Ayaklarındaki engel 
yüzünden doğru düzgün çalışamıyor, aile-
sini geçindirmekte zorluk çekiyordu. Yine 
de evlatlarını kimseye muhtaç etmemek 
için elinden geleni yapıyordu. Engin’in do-
ğacağı o bahar günü eşini bir akrabasının 
aracıyla Malatya’ya götürdü. Mahcup bir 
edayla en azından aracın mazot parasını 
ödemek istedi. Ancak akrabası “Senin du-
rumun yok kalsın” dedi. Ellerini ceplerine 
götürüp “Doğacak çocuğuma senin ço-
cukların isimlerinden birini koyacağım” 
dedi vefa borcunu ödemek istercesine. Ve 
Engin’in ismi böylece kayıtlara geçti.

Bir çocuk için köyde yaşam hem zor hem 
de keyiflidir. Engin, iki ağabeyinin aksine 
uslu bir çocuktu. Annesini babasını zor-
lamaz aksine küçük yaşına rağmen her 
işlerine koşardı. Kendisinden sonra dün-
yaya gelen iki erkek kardeşiyle birlikte 
ailenin beş erkek çocuğu olmuştu. Engin 
kardeşlerinin arasında en güçlüsü, en ya-
pılısıydı. En belirgin özelliklerinden biri de 
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hayalci olmasıydı. Televizyon izlemeyi 
çok sever, izlediği şeylerden yola çıkarak 
kendi dünyasını kurardı. En büyük tutku-
su ise türkü söylemekti. Taşların üzerine 
çıkıp Kürtçe, Türkçe türküler yakardı. Bir 
de ezan okumayı çok seviyordu. Bir gün 
annesi “Engin neden böyle yapıyorsun oğ-
lum? Köydekilere ayıp oluyor?” dediğinde 
“Anne ne yapayım ben ezanı çok seviyo-
rum” demişti.

Okul çağına geldiğinde onu çetin koşul-
lar bekliyordu. Engin yine hayalle gerçeği 
birleştirmişti. Önce kendisine tahtadan 
direksiyon ardından bir silah yapmıştı. 
Şimdi sıra köydeki çocukları okula götü-
recek hayali servise gelmişti. “Dere tepe 
düz gitti” bu köyde masal değil gerçekti. 
Engin direksiyonu eline almış 15 kişiyi 
peşine takıp derede bulunan evlerinden 
tepedeki okula doğru harekete geçmişler, 

okul yolculuğuna başlamışlardı. Baharda 
yol uzun olsa da okula gitmek bir nebze 
kolaydı. Ama kış bastırınca yolculuk çe-
tin oluyordu. Doğru düzgün ayakkabıla-
rı olmayan çocuklar karlara bata çıka o 
üç saatlik yolu gidiyordu. Engin grubun 
başıydı. Annesinin “Sizi kurt kapacak, 
köpek ısıracak” uyarılarını “Merak etme 
anne ben hepsini korurum” diyerek ce-
vaplıyordu. Korkmak bir yana köpekleri, 
kedileri ve diğer hayvanları çok seviyor-
du. Yol boyu onları bekleyen tehlikeleri 
ahşap silahıyla savuşturuyordu. Plastik 
tabancalarla oynayan şehirli akranları 
onun kendi elleriyle yonttuğu silahı görse 
ne düşünür bilinmez ama Engin, yokluğu 
varlığa çeviren koca yürekli, mutlu bir ço-
cuktu. Okul yolunda yanık sesinden dökü-
len türküler hem ona hem de arkadaşları-
na hayata dair güzellikleri, mutlulukları, 
umutları hatırlatıyordu. Engin söyledikçe 
yolculuk albenisi olan bir oyuna, karnava-
la dönüyordu. Çocukları peşinden götüren 
fareli köyün kavalcısı gibiydi. Masallarını 
kendileri yazan, kendileri oynayan köy 
çocukları belki de o meşhur masalı hiç 
duymamıştı…

Hayat kısa, hayaller uçuyor...

Okula, okumaya düşkündü Engin. Dersle-
ri oldukça iyiydi. İzlediği televizyon dizile-
rindeki, filmlerdeki kahramanlık hikaye-
lerinden etkilenerek polis olmak istediğini 
söylüyordu. Sekizinci sınıfı bitirmiş sıra 
liseye gelmişti. Polis olması için devam 
etmesi gerekiyordu. Ancak engelli oldu-
ğu için çalışamayan babasını, okulları-
nı bırakıp İstanbul’a çalışmaya giden iki 
ağabeyini görüp kararını verdi. O da okul 
defterini o an için kapatıp çalışacak, çocuk 
yaşında hayata atılacaktı.

Engin, İstanbul Sultangazi’de akrabaları-
nın tekstil atölyelerinde çalışan ağabeyle-
rinin yanına gitti. Murat Bey bir süre sonra 
İstanbul’da hayat mücadelesi veren ço-
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cuklarını yalnız bırakmaması gerektiğini 
düşünüp köydeki ineğini sattı ve Tilbeç 
ailesi böylece taşı toprağı mücadele olan 
İstanbul’a taşındı.

Parasızlık en çok şehirde kendini belli 
ediyordu. Engin kazandığı parasını yaşıt-
ları gibi har vurup harman savurmazdı. 
Annesine bir gün “Bir lira bile olsa çalışıp 
kazanacağım” demişti. O bir liraları birik-
tiriyordu. Hayali, cep telefonu alıp aşık 
olduğu köyünün fotoğraflarını çekmek 
ve İstanbul’a döndüğünde hasretini bu şe-
kilde gidermekti. Önce bataryasını almıştı 
telefonun, sonra sim kartını, sırada telefo-
nun kendisi vardı. Babası “Engin ikinci el 
olsa olur mu?” diyordu. Hiç sorun etmiyor-
du Engin. Şımarmak Engin gibi çocuklar 
için büyük lükstü.

Tekstil atölyesinde makine ortacısı olarak 
çalışıyor, ürünleri işaretliyordu. Çekirdek-
ten yetişmek için ideal bir işti. Sonrasında 
makineye geçip dikiş öğrenecekti. Böyle-

ce bir yıldır makine kullanan ağabeyi gibi 
daha fazla kazanabilecekti. Hayallerinde 
ailesiyle birlikte gideceği köyü, alacağı 
cep telefonu ve maddi olarak biraz daha 
rahat bir hayat vardı.

2016 yazı geliyordu. Bedriye Hanım bir 
gün evi toplarken Engin yatağından kal-
kıp “Anne ben öleceğim” dedi. Annesi “O na-
sıl laf Engin. Seni babana söyleyeceğim?” 
demeye kalmadan devam etti “Benim me-
zarımı köye götürün”. Yatak odasına gidip 
uzun uzun aynaya bakarak yüzünü ince-
ledi. Anne şaşkın olsa da olayın üzerinde 
fazla durmadı. Ölüm kimsenin 15 yaşın-
daki bir çocuğa yakıştıramayacağı uzak 
ihtimaldi.

O yaz Murat Bey eşi Bedriye Hanımı ve 
en küçük oğulları Kasım’ı alarak Nohutlu 
Köyü’ne döndü. İstanbul’da kalan 4 kardeş 
için mesai devam ediyordu. Engin artık 
makineye geçmişti. Dikiş iğnesi kumaşın 
üzerinde ilerledikçe gözleri onu takip edi-
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yor, zor hayatını kolaylaştıracak yeni ha-
yallere sığınıyordu. Elbette dudaklarında 
makine gürültüsünün eşlik ettiği bir Pö-
türge türküsüyle birlikte.

Enginlere sığmayıp taştı...

Aralarında birer yaş olan Mehmet, Engin 
ve Mustafa işten dönmüş, ekmeklerine 
katık ettikleri yiyeceklerle karınlarını do-
yurmuşlardı o akşam. Evlerinde televiz-
yon yoktu. Saat 8 olduğunda Murat Bey 
köyden aradı çocukları. Mehmet’in tele-
fonu vardı yalnızca. Engin’le konuşmaya 
başladı. Bayramda çocuklarının köye gel-
melerini istiyordu. Engin’e bilet ayarladı-
ğını söyledi. Engin mahzun “Ben gelmeye-
ceğim baba?” dedi. Köy delisi olan oğlunun 
bu cevabı Murat Beyi işkillendirdi. “Oğlum 
bir derdin mi var? İstiyorsan ben geleyim” 
demeye kalmadı, Engin isteksiz “Yok baba 
ben ben gelmeyeceğim. Mehmet’le konuş” 
deyip telefonu bıraktı. Murat Bey telefonu 
kapattı ama oğlunun sözleri, mahzun ses 
tonu zihninde bir süre daha yankılandı.

Kardeşler yatmaya hazırlanıyordu. Ağa-
beyleri İrfan hızla içeri girdi. Telefonun-
dan Cumhurbaşkanı’nın çağrısını açtı. 
Hepsi şaşkındı. Yirmi yaşını gelmemiş, 
hayatlarında darbe görmemiş bu çocuklar 
bir an bile tereddüt etmeden meydanlara 
çıktılar. Engin içlerinde en hızlı olanıydı. 
Hep önden gidiyordu. Ellerine o gecenin en 
büyük silahı olan bayraklarını alıp kala-
balığa karıştılar. Engin kardeşinin telefo-
nunun kamerasına son defa baktı.

Bir süre sonra Engin mahşer kalabalı-
ğında kardeşlerini kaybetti. Meydanlara 
çıkan vatan sevdalılarıyla birlikte Vatan 
Caddesi’ne giden bir kamyonun arkasına 
atladı. Coşkuyla elindeki bayrağı sallıyor-
du. Kendini ülkesini kurtarmak için yola 
çıkmış, bir polis olarak hayal ediyordu. Bir 
gün annesine “Askere gidince şehit ola-
cağım” dediğini hatırladı. Gülümsüyordu 

Engin. Enginlere sığmayıp taşıyordu. İz-
lediği kahramanlık filmleri canlanıyordu 
gözünde. Elinde küçükken yaptığı tahta 
silah beliriyordu. Helikopterden açılan 
ateşe o silahla karşılık veriyordu. O gece 
bu ülkenin hem vatansever askeri hem 
polisi oluyordu Engin. Sonrası. Sonrası ka-
ranlık.

Cebinde Ne Kimliği Ne Telefonu Vardı

Engin 50. Yıl Baştabya Kışlası’nda kam-
yondan inip kışladan çıkmak isteyen 
tankların önüne geçti. Sırtında hayali pe-
leriniyle o gece meydanlara çıkmış tüm 
sessiz kahramanlar gibi onları durdur-
mak istedi. Hainlerin kullandığı tankın 
altında kalarak şehit oldu. Cebinde ne 
kimliği ne de o hiç sahip olamadığı telefo-
nu vardı. Gecenin karanlığında sevdikle-
rinden uzakta bir başına uzanmış yerde 
yatıyordu.

Köyde çoktan uykuya dalmış olan Murat 
Beyin telefonu acı acı çaldı. Ağabey İrfan 
yaşadıklarını tek tek anlattı babasına ve 
Engin’e ulaşamadıklarını söyledi. Aile bir 
kabusa uyandı. Şehre gidecek araçları 
yoktu. Sabaha kadar tedirgin bir bekleyiş 
vardı sadece. Bir akrabalarının yardımıy-
la önce Malatya’ya gittiler ancak uçuşlar 
durmuştu. Bu sefer Elazığ’a doğru yola çık-
tılar. Bedriye Hanım oğlunun başına kötü 
bir şey gelmesinden korkuyor ama ölümü 
yakıştıramıyordu. Tedirginlikleriyle bir-
likte yol uzadıkça uzadı. İstanbul’da ise 
Engin’den bir iz bulmak isteyen kardeşleri 
oradan oraya koşuyor, tüm hastanelere, 
karakollara haber veriliyordu. İrfan tüm 
kötü ihtimalleri zihninden uzaklaştırıp 
biricik kardeşi Engin’e sağ salim kavuşa-
cağı anı beklerken, 24 saat sonra Adli Tıp 
morgunda onun kıyafetleriyle karşılaştı. 
Hemen tanıdı Engin’in giysilerini ve koku-
sunu. Artık gözyaşları durmuyordu. Aile-
ye haber verildi. Elazığ’a giden aile yolun 
ortasından döndü.
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Engin’in ay yıldıza sarılı naaşı annesine iki 
ay önce vasiyet ettiği gibi köyüne ulaştı. 
Babası daha sonra o anı hatırlayınca “Bay-
rağı görünce içime bir sakinlik, bir huzur 
geldi” diyecekti. Cenazesine tayini başka 
yere çıkan ve Engin’i çok seven öğretmeni 
de gelmişti. Engin öğrenme aşkıyla saat-
lerce yolculuk ettiği okulunun karşısında 
bulunan köy mezarlığına defnedildi.

Tilbeç ailesi Engin’in ardından yeniden 
Malatya’ya döndüler. Engin’le ikiz gibi bü-
yüyen, yediği içtiği ayrı gitmeyen Mehmet 
büyük bir boşlukta kalmış, iyice asabileş-
mişti. Diğer kardeşler de benzer haldeydi. 
Yaşadıkları acı zaten zorlu bir hayatları 
olan aileyi iyice kabuklarına çekmişti. En-
gin’in gidişiyle hem Tilbeç ailesi hem de 
türküler öksüz kalmıştı.

Ve sonra...

Bahattin Bey rüyasında Halil İbrahim’i 
görüyor. “Rüyayı anlatamam” derken göz-
lerinde beliren ışık oğlunun cennetteki 

komşularını işaret ediyor. Gazal Hanım 
ise bir ormanda görüyor gözünün nuru-
nu. Yeşillerin içinde kırmızı bir gömlek 
giymiş Halil İbrahim. Eğilip ayakkabısını 
bağlıyor. Al bayrağı kanıyla sulayan Halil 
İbrahim kırmızı gömleğiyle annesine çok 
şey anlatıyor.

Murat Bey’in rüyaları ise hep aynı. Sultan-
gazi’de bir parkta banka oturuyor. Engin 
geliyor uzaktan. Babası sesleniyor “Oğlum 
gel buraya” “Gelemem baba Mehmet’i bek-
liyorum. O gelsin ben gelirim” diyor. Murat 
Bey gözlerini hep aynı karanlığa açıyor. 
Sonra uyuyamıyor. Bedriye Hanım ise 
evladına “Sana ne oldu?” diye sesleniyor. 
Engin “Anne üzülme benim bir şeyim yok. 
Yaram buradaydı ama bak iyileşti” diye-
rek teselli ediyor uzaklardan.

Gazal ve Bahattin Yıldırım ya da Bedriye 
ve Murat Tilbeç farketmiyor. Hepsi daha 
hayatının baharında kaybettikleri evlat-
larının acısını içlerine gömerek “Vatan 
sağolsun” diyor. Halil İbrahim ya da Engin 
fark etmiyor hepsi ülkelerini hainlere tes-
lim etmemek için hiç düşünmeden ölüme 
koşuyor. Ezbere bilsek de anlamına vakıf 
olamadığımız İstiklal Marşı’nın dizeleri 
çağları aşıp yeniden hayat buluyor. O ge-
ceden sonra nazlı hilale daha bir farklı ba-
kıyoruz. Al bayrağımızın üzerindeki şehit 
kanlarına ellerimizle dokunuyoruz. Koca 
bir millet şehitlerinin ardından usulca ağ-
larken, o türküyü yeniden hatırlıyoruz.

Onbeşlilere karışan Halil İbrahim ve En-
gin,

“Bir çocuğun ağrıyan gülüşü vardı mer-
milerden önce / Onu gizlice öperdim.”* di-
yen şairi tanımadan, kendi büyük desta-
nınızı yazarak ayrıldınız aramızdan,

Sizleri unutmayacağız...

*İsmet Özel, “Geceleyin Bir Koşu” şiiri.
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15 Temmuz Derneği’nin Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür-
lüğü’nün destekleriyle 12-18 Temmuz 
2021’de düzenlediği On5Sıfır7 Film 
Haftası’nda, dördü Türk ve on üçü dün-
ya sinemasından olmak üzere seçme 
on yedi film gösterildi; “Sinemada Dar-
be ve Direniş Teması” başlıklı bir panel 
yapıldı ve hafta süresince 15 Temmuz 
darbe girişimiyle ilgi bir resim sergi-
si yer aldı. Darbe, direniş ve özgürlük 
temalarının işlendiği filmler, Sinema 
Müzesi, Atlas Sineması, Tarık Zafer 
Tunaya Kültür Merkezi ve Bağlarbaşı 
Kültür Merkezi’nde halka açık ve üc-
retsiz olarak gösterime sunuldu. At-

las Sineması’nın fuayesinde yer alan 
sergi, değerli sanatçı rahmetli Şafak 
Tavkul’un, 15 Temmuz gecesi bizzat 
kendi yaşadıklarından hareketle dire-
nişi temsil eden ve muhayyile gücü-
nün zenginliğini yansıtan eserlerden 
oluşuyordu. Moderatörlüğünü gerçek-
leştirdiğim, sinemada darbe ve direniş 
temasını gündeme getiren panelin ka-
tılımcıları ise, Filistinli yönetmen Nev-
res Ebu Salih, yönetmen Nazif Tunç ve 
sinema yazarı Abdülhamit Güler idi.    

İnsanlığın özellikle son iki yüz yıldan 
bu yana karşı karşıya kaldığı sömür-
gecilik ve darbe girişimlerine, askeri 

Ihsan Kabil 
Sinema Yazarı

On5Sıfır7 Film 
Haftası Üzerine
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güçlerin meşru hükümetleri devirme-
leri veya devirmeye kalkışmalarına 
karşı toplumların direniş hareketle-
rini sergileyen haftadaki filmler, Ma-
lezya’dan, Pakistan ve Kafkasya’ya, 
Filistin’den Mısır, Libya ve Cezayir’e, 
Bosna’dan Nijerya, Güney Afrika, Şili 
ve Arjantin’e sömürgecilik, darbe ve 
direniş hareketlerini kapsıyordu. Yö-
netmenliğini Shuhaimi Baba’nın ger-
çekleştirdiği 2007 yapımı 1957 Malez-
ya Kalbim (1957 Hati Malaya), 1957’de 
İngilizlerden bağımsızlığını kazanan 
Malezya’nın ilk Başbakanı Tunku Ab-
durrahman’ın ve ondan on sene evvel 
hürriyet hareketini başlatan Datuk 
Onn Cafer’in yaşadığı olayları beyaz-
perdeye getirmektedir.

Tekrar Azerbaycan’la birleşen Dağlık 
Karabağ’ın, yirminci yüzyılın son-
larında katliama uğraması ve işgali 
karşısında kahramanlıklar sergileyen 
Azerbaycan güçlerinin mücadelesini 
işleyen Dolu, 2012 yılında ünlü Azeri 
yönetmen Elhan Caferov tarafından 
çekilmiştir. 1982’de Cannes Film Fes-
tivali En İyi Film Ödülünü kazanan 
Yunanlı yönetmen Costa-Gavras’ın 
çektiği Kayıp (Missing), 1973’te Şili’de 
CIA destekli askeri darbeyi işlemekte, 
bir gazetecinin gözünden ülkede mey-
dana gelen darbenin yol açtığı dehşeti 
gözler önüne sermektedir. 1986’da Zeki 
Ökten’in çektiği Ses, bir mahkumun, 12 
Eylül darbesinden sonraki hapishane 
günlerindeki işkencecisiyle hapisten 
çıktıktan sonra hesaplaşmasını anla-
tır.  

2002 yapımı, yönetmen Marcelo Pi-
neyro’nun kamerasından yansıyan 
Kamçatka (Kamchatka), 1976 yılında 
Arjantin’de meydana gelen askeri dar-
beyi bir çocuğun gözlerinden izlemek-
tedir. İran-Suriye ortakyapımı, İranlı 
yönetmen Seyfullah Dad’ın 1995’te 

çektiği Filistin’e Veda (Bezmandeh), 
1948’de İsrail’in Filistin topraklarında 
kuruluş hikayesini, ortaya koydukları 
terör ve zulüm yöntemleriyle Filistin-
lileri nasıl evlerinden, yurtlarından et-
tiklerini sağlam bir sinema anlatımıy-
la dile getirmektedir. 

Yücel Çakmaklı’nın 1989 yapımı Sahi-
bini Arayan Madalya, Sivas Kongre-
si’nin yapıldığı tarihlerde Fransızlar 
tarafından işgal edilen Maraş’ta, şehir 
halkının Ali Sezai Hoca’nın etrafın-
da toplanarak, hem Fransız güçleri-
ne hem de Ermeni çetecilerine karşı 
başlattıkları mücadeleyi aktarır. 2014, 
Fransa-Gürcistan ortak yapımı olan 
ve yönetmen Michel Hazanavicius’un 
objektifinden yansıyan Arayış (The 
Search), 1999 yılında Çeçenistan-Rus-
ya arasındaki savaşın en kızıştığı 
zamanda, bir yardım kuruluşunun 
himayesinde olan bir çocuğu arayan 
ablasının çaresizlik içindeki çırpınış-
larını, büyük resmin arkasındaki in-
san trajedilerini veren çarpıcı bir se-
naryo olarak karşımıza çıkmaktadır. 
1982 yılında Libya lideri Muammer 
Kaddafi’nin maddi destekleriyle, Çağrı 
filmiyle tanıdığımız ünlü Suriyeli yö-
netmen Mustafa Akad’ın çektiği gör-
kemli Çöl Arslanı (Lion of the Desert), 
1929’da Libya’yı istila hareketine gi-
rişen İtalyan faşist lider Mussolini’ye 
karşı vatan savunmasına girişen 82 
yaşındaki halk önderi Ömer Muhtar’ın 
şanlı direnişini bir onur duruşu olarak 
seyirciye sunmaktadır. 

Muzaffer Can Emre ve Cem Özüdu-
ru’nun, 2018’de çektikleri Börü, 15 Tem-
muz 2016 gecesi hain darbe girişimin-
de, Özel Harekat Başkanlığı’na yapılan 
saldırı karşısında canla başla mücade-
le veren özel harekatçıların hikayesini 
işlemektedir. Cannes Film Festivali’n-
de Büyük Ödül olan Altın Palmiye’yi 
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kazanan yönetmen Muhammed Lakh-
dar-Hamina’nın Ateş Yılları Günlük-
leri (Waqai Sanawat el-Jamr), İkinci 
Dünya Savaşı yıllarından, Cezayir’in 
Fransa’dan bağımsızlığını kazandığı 
1962’ye kadar geçen dönemi destansı 
bir şekilde altı bölümde anlatmaktadır. 
Ünlü İngiliz yönetmen Richard Atten-
borough’nun 1987’de yaptığı Özgürlük 
Çığlığı (Cry Freedom), Güney Afrika’da 
ırkçılığa karşı mücadele veren Steve 
Biko’nun, 1960’lı yılların sonunda baş-
layan aktivist hayatının 1977’de bir su-
ikastle sonuçlanmasına kadar geçen 
dönemi etkileyici kesitlerle sunmak-
tadır. 

1998 yılında, Pakistan-İngiltere ortak-
yapımı olarak Cemil Dehlevi’nin peli-
küle aktardığı Cinnah (Jinnah), Pakis-
tan devletinin kurucusu Muhammed 
Ali Cinnah’ın hayatını, geriye dönüş-
lerle 1916 yılından başlayarak, ülke-
nin bağımsızlığını kazandığı 1947’den, 
Cinnah’ın ölüm tarihi olan 1948’e ka-
dar geçen olayları resmeder. Ademir 
Kenoviç’in 1997’de yaptığı Kusursuz 
Çember (Savrseni Krug), Bosna savaşı 
günlerinde, Sırp kuşatması altındaki 
Saraybosna’da tutunmaya çalışan bir 
avuç insanın hikayesini, bir şairin ve 
iki yetim kardeşin gözlerinden bizlere 
iletmektedir. 

2016’da Muhammed Diab’ın çektiği 
Çarpışma (Eshtebak), 2013 yılı yazında 
Mısır’ın başşehri Kahire’de gerçekle-
şen askeri darbe esnasında yaşanan 
olayları içeriden bir gözle, bir polis mi-
nibüsü içinde toplanan toplumun fark-
lı kesimlerinden gelen insanlar üzerin-
den sosyolojik bir bakış sergiler. Ertem 
Eğilmez’in 1966’da çektiği ve daha ön-
ce Muhsin Ertuğrul’un 1932’de yönetti-
ği aynı adlı filmin yeni bir uyarlaması 
olan Bir Millet Uyanıyor, Çanakkale 
Savaşına katılan bir alaydan hayat-
ta kalan bir avuç askerin, Milli Müca-
dele’de tekrar bir araya gelerek gös-
terdikleri kahramanlıkları seyirciyle 
buluşturur. Adamu Halilu’nun 1976’da 
gerçekleştirdiği Şeyh Ömer (Shaihu 
Umar), 19. yüzyıl sonlarında Nijerya’da 
öğretmenlik yapan Şeyh Ömer’in geri-
ye dönüşlerle anlatmaya başladığı ha-
yat hikayesi özelinde, köleliğin verdiği 
sıkıntıların da içinde olduğu sosyal bir 
panorama çizer.

Malezya Kalbim 1957 Kayıp
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On5 Sıfır7 Film Haftası Üzerine | MAKALE | 

Filistin’e Veda

Çöl Arslanı

Cinnah

Çarpışma

Arayış

Ateş Yılları Günlükleri ayış

Kusursuz Çember

Şeyh Ömer
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Kıymetli
Şehidim

| KİTAP TANITIM |

15 
Temmuz Derneği öncü-
lüğünde Okur Kitaplığı 
ile birlikte yayınlanan 
“251 Mektup/15 Temmuz 
Şehitlerine Mektuplar” 

kitabı hain darbe girişiminin 5. yılında 
okurla buluştu. Kitapta o gece şehit olan 
251 vatandaş için yazılan mektuplar yer 
alıyor. Şehit aileleri, yazar, gazeteci, aka-
demisyen ve farklı meslek gruplarından 
kişilerin yazdığı mektuplar 15 Temmuz 
gecesi ve sonrasında yaşanan toplum-
sal algıya da ayna tutuyor. Özellikle en 
yakınlarını kaybeden şehit yakınlarının 
duygu dolu satırları okuru derinden etki-
liyor.

Kaleme alınan mektuplara cevap gelme-
yeceğini bilen yazarlar, şehitlerin o ge-
ce gösterdiği cesaret, metanet ve vatan 
sevgisini kendi dünyalarından bakarak 
ele alıyor. “251 Mektup/15 Temmuz Şe-
hitlerine Mektuplar” kitabı sadece mek-
tuplardan oluşmuyor. 15 Temmuz şehit-
lerinin en doğru künye bilgilerinin yer 
aldığı çalışma, bu haliyle aynı zamanda 
bir başvuru kaynağı olma özelliği de ta-
şıyor.

Editörlüğünü Gazeteci-Yazar Gülcan Tez-
can’ın yaptığı kitap, 15 Temmuz ruhunu 
bugünden yarına aktarırken şehitlerin 
aziz hatıralarını da yaşatıyor. Kitapta 
yer alan mektuplar adeta milletimizin o 
geceyle ilgili yaşadığı duygusal atmos-
ferin röntgenini çekiyor.

“Kardeşim, Bir anadan bir babadan do-
ğan mıdır sadece kardeş? Aynı vatan 
için aynı anda kıyama duranlara ne de-
meliyiz o hâlde? 15 Temmuz gecesi tanı-
mı yeniden yapılan benzersiz bir kardeş-
liğin parçasıyız biz.”

“Can evlat, 

Şehitlerin hep diri olduğunu bilmenin 
inancıyla, beni duyduğuna, mektubu-
mu okuyacak ve beni anlayacak olmana 
duyduğum katıksız inançla yazıyorum 
sana…”

 
251 Mektup / 15 Temmuz Şehitlerine  

Mektuplar 

Editör: Gülcan Tezcan 

15 Temmuz Derneği / Okur Kitaplığı 

424 Sayfa
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15 
Temmuz gecesi tarihimizin 

önemli kırılma anlarından 

biriydi. FETÖ’nün bağlan-

tıda olduğu üst düzey TSK 

üyeleriyle birlikte detaylı bi-

çimde planladığı sistematik girişim, darbeci 

hainler tarafından önceden tahmin edileme-

yecek biçimde, halkın dirayeti ve cesaretiy-

le bastırıldı. 15 Temmuz gecesi dahil olmak 

üzere o gecenin hemen ardından başlatılan 

davalar ise uzun bir sürece yayıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 

avukatlığını yapan ve pek çok darbe dava-

sında müdahil olan avukat Hüseyin Aydın, 

dava dosyalarına yansıyan delillerden ve 

mahkeme kararlarından yola çıkarak Asır-

lık Gece kitabını kaleme aldı. 15 Temmuz 

darbe girişimini adım adım ele alan kitapta 

delile dayanmayan hiçbir bilgi yer almıyor. 

Kamuoyuyla daha önce paylaşılmayan olay-

ların da ilk kez verildiği kitap, 15 Temmuz ge-

cesinin bütünlüklü bir resmini çiziyor. 

İddianameler ve delillerin olaylarla harman-

lanarak adeta bir roman havasında anla-

tıldığı kitap, dili ve üslubuyla öne çıkıyor. 

Hüseyin Aydın kitabı yazma sebebini şöyle 

açıklıyor: “Bu kitap, 15 Temmuz darbe giri-

şimini, hazırlık safhasından icra safhasına 

kadar sistematik bir şekilde ele almakta, 

bütüncül bir fotoğraf ortaya koymaya çalış-

maktadır. Bu kitabın önceliği, darbeyi plan-

layıp icra edenlerin eylemlerini, duygu ve 

düşüncelerini okuyucuyla paylaşmaktır.” 

4 yıllık çalışmanın ürünü olan Asırlık Ge-

ce, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili adil 

bir hafızanın oluşmasına katkı sağlamayı 

amaçlıyor. Kitapta, “Hazırlık Safhası”, “Tari-

hin Seyrini Değiştiren Bir İhbar ve Darbenin 

Erkene Alınması”, “Genelkurmay Karargahı 

ile Kuvvet Komutanlıkları Karargahlarının 

İşgali”, “Askeri Hedeflere Yönelik Diğer Olay-

lar”, “Diğer Birliklerdeki Olaylar”, “Emniyet 

Teşkilatına ve MİT’e Yönelik Eylemler”, “Si-

vil Hedeflere Yönelik Saldırılar”, “Cumhur-

başkanına Suikast”, “Tünelin Ucu ve Diğer 

Eylemler”, “Darbe Başarılı Olsaydı” bölümleri 

yer alıyor.

Asırlık Gece / Belgeler ve Deliller Işığında 

15 Temmuz Darbe Girişimi 

Hüseyin Aydın 

Turkuvaz Kitap 

424 Sayfa

Deliller ışığında 
15 Temmuz gecesi 
yaşananlar
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U
zun süredir dini terör örgüt-
leri üzerine çalışan ilahiyat-
çı ve radikalleşme uzmanı 
Prof. Dr. Hilmi Demir’in ka-
leme aldığı “Gülen Örgütü 

Ezoterik Bir Kült Cemaatin Radikalleş-
mesi” kitabı FETÖ üzerine yapılmış kap-
samlı bir çalışmanın ürünü.

Kitap, gerçek yüzü ortaya çıkana kadar 
toplumda “dini bir yapı” olarak görülen 
Fetullah Gülen örgütünün ilk yılların-
dan itibaren nasıl taraftar topladığını, 
insanları nasıl ve hangi söylemlerle et-
kilediğini, hangi zayıf noktalarından 
istifade edip hangi söylemlerinde ne tür 
mesajlar verdiğini ve dini bir yapıya ka-
tıldığını düşünen pek çok insanın nasıl 
radikalleşip şiddete varan aşırılığın ağı-
na düştüğünü anlatıyor.

Radikalleşme Teorileri ve Fetullahçı Ör-
güt Modeli, Ezoterik Bir Kült Hareketin 
Anatomisi, Grup Kimliğinin İnşasında 
Siyah ve Beyaz Düalitesi ve Şiddete Va-
ran Radikalleşme bölümlerinden oluşan 
kitap FETÖ’nün arka planını ve psikoloji-
sini anlamak için ideal bir çalışma. 

Prof. Dr. Himi Demir’in şu sözleri FETÖ ile 
diğer dini yapılar arasındaki farkı ortaya 
koyarken yine de benzer eylemlere teves-
sül eden yapılara karşı her zaman uyanık 
olmamız gerektiğinin altını çiziyor. 

“…Gülen dini düşünce dünyasını inşa eder-
ken sık sık tasavvuf kültüründeki sembol 
ve kavramlara atıflar yapar. Rüya, ilham 
ve keşf gibi konularda benzer düşünceleri 
dile getirmektedir. Ama burada unutulan 
en önemli özellik, İslam geleneğinde tari-
kat ve dini cemaatlerin toplumdaki diğer 
gruplara ve devlete karşı istihbarat top-
lamak, asker ve polis gibi silahlı kurum-
larda örgütlenmek gibi hiçbir hedefinin 
olmadığıdır. Buradaki en temel sorun, bu 
düşüncelerin Gülen örgütünde bulunması 
değil, bu düşüncelerle kamusal alanı di-
ğerleri aleyhine kuşatması ve devlet gibi 
davranmaya kalkmasıdır.”

Gülen Örgütü Ezoterik Bir Kült Cemaatin 

Radikalleşmesi 

Prof. Dr. Hilmi Demir 

Ay Yayınları 

160 Sayfa

FETÖ’nün anatomisi ve 
radikalleşme serüveni
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Fotoğraf: Elif Öztürk/Anadolu Ajansı
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Abdullah Tok

1987 doğumlu Abdullah Tok, 2007’de 
Ege Üniversitesi Tarih Bölümü’nde 
başladığı lisans eğitimini 2011’de bi-
tirmiştir. 2012 yılında Dokuz Eylül 
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İn-
kılâp Tarihi Enstitüsünde başladığı 
yüksek lisans eğitimini 2014 yılın-
da “Cumhuriyet Döneminde Bahriye 
Vekaleti” başlıklı tez ile bitirmiştir. 
2015’te Manisa Celal Bayar Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 
Anabilim Dalı’ında doktora eğitimi-
ne başlamıştı. Türkiye’deki askeri 
darbeler ve bu darbelerde ABD’nin 
tesirini araştıran Tok, “Türkiye’deki 
Darbelerin Amerikan Basınına Yan-
sımaları” başlıklı doktora tezini 2020 
yazında bitirmiştir. Doktora eğiti-
minden sonra İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümünde 
Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başla-
mıştır.

Arzu Şahin

1979 yılında Malatya’da doğdu. Mar-
mara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü’nden mezun ol-
du. Çeşitli reklam ajanslarında ve TV 
kanallarında çalıştı. 2017 yılından 
beri 15 Temmuz Derneği’nde Basın 
Danışmanı olarak görev yapıyor.

Bekir Bilğiç

1988’de Kayseri İncesu’da doğdu. 
İlk, ortaokul, lise ve üniversite eği-
timimi Kayseri’de tamamladı. 2013 
yılında Erciyes Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler Tanıtım bö-
lümünden mezun oldu. 2015 yılında 

Üniversitenin Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Anabilim dalında “Türk Basınının 
‘28 Şubat Post Modern Darbesi’ ve 
‘15 Temmuz Darbe Girişimi’ne Yak-
laşımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir 
İnceleme” başlıklı tezi ile yüksek li-
sansını tamamladı. 2016 yılında ay-
nı üniversitenin Eğitim Fakültesinde 
Pedagojik Formasyon eğitimimi ta-
mamladı. Halen Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi’nde çalışmaktadır.

Büşra Dere

1989 Ankara doğumludur. Lisans 
eğitimini Selçuk Üniversitesi Psi-
kolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Bölümü’nde 2011 yılında bitirmiştir. 
Yüksek Lisansını 2016-2018 yılları 
arasında Üsküdar Üniversitesi Kli-
nik Psikoloji alanında tamamlamış-
tır. 2012-2013 yılları arasında Bingöl 
Ticaret Meslek Lisesi’nde Psikolojik 
Danışman olarak çalışmıştır. 2013 
yılından bu yana Diyanet İşleri Baş-
kanlığı bünyesinde İstanbul İl Müf-
tülüğünde çocuk, genç ve ebevey-
nlerle çalışmaktadır.  Özellikle Kız 
Çocuklarının Okula Devam Oranla-
rının Artırılması Projesi (KEP) Eği-
tici Eğitmeni, Çocuk Değerlendirme 
Testleri, Bilişsel Davranışçı Terapi 
Temel Düzey Eğitimi (Hakan Türk-
çapar), Çözüm Odaklı Terapi eğitim-
lerine ve seminerlerine katılmıştır. 
Halen Bütüncül Psikoterapi eğitimi-
ne devam etmektedir. Evli ve iki ço-
cuk annesidir.

Ihsan Kabil

1959’da İstanbul’da doğdu. Boğaziçi 
Üniversitesi Tarih Bölümü’nden me-
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zun oldu. Aynı bölümde Sanat Tari-
hi yüksek lisans programına girdi. 
Üniversitedeyken sinemayla alakalı 
tercüme, derleme, film yazısı, dergi 
çalışmaları yaptı. Ohio State Univer-
sity’de Sinema Araştırmaları dalın-
da yüksek lisansını tamamladı. Yük-
sek lisans tezi Sadık Yalsızuçanlar 
ve Ayşe Şasa ile beraber yayınlanan 
Düş, Gerçeklik ve Sinema isimli eser-
de yer almıştır. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin film programlarının 
yanı sıra Eurimages Türkiye temsil-
ciliği ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti Sinema Danışma Kurulu 
üyeliğini yürütmüştür. Festivaller 
düzenlemiş, yurtiçi ve yurtdışında 
çeşitli festivallerde jüri üyeliğinde 
bulunmuştur. İBB Kültür A.Ş.’de si-
nema danışmanlığı yapmıştır. Çeşit-
li yayın organlarında çalışmaları ya-
yınlanan Kabil, Hayal Perdesi dergi, 
film ve atölye çalışmalarına öncülük 
etmiştir. 

Kadir Üstün 

SETA Washington Koordinatörüdür 
ve daha önce Araştırma Direktörlü-
ğü ve Insight Turkey dergisinin Yar-
dımcı Editörlüğü görevlerini yürüt-
müştür. Lisans öğrenimini İstanbul 
Üniversitesi Tarih Bölümü, Yüksek 
lisansını ise Bilkent Üniversitesi Ta-
rih Bölümü’nde tamamlayan Kadir 
Üstün, Columbia Üniversitesi Orta-
doğu, Güney Asya ve Afrika Çalış-
maları (MESAAS) Bölümü’nde dok-
tora eğitimini tamamlamıştır. Dr. 
Üstün, Columbia ve George Mason 
Üniversitelerinde Ortadoğu Tarihi, 
İslam Tarihi, Batı Medeniyeti Tarihi 
ve Küreselleşme konularında ders-
ler vermiştir. Çeşitli SETA yayınla-
rına katkıda bulunan Üstün’ün ma-
kale ve yazıları Insight Turkey, Al 
Jazeera English, Daily Sabah, Sabah, 

Hurriyet Daily News, The New Tur-
key, Middle East Eye, Mediterranean 
Quarterly, Cairo Review of Global Af-
fairs ve Middle East Policy gibi yayın 
organlarında yer almıştır. Dr. Üstün 
History, Politics and Foreign Policy 
in Turkey, Change and Adaptation in 
Turkish Foreign Policy, Politics and 
Foreign Policy in Turkey: Historical 
and Contemporary Perspectives ve 
Trump’s Jerusalem Move: Making 
Sense of US Policy on the Israeli Pa-
lestinian Conflict başlıklı kitapların 
editörlüğünü yapmıştır.

Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı. 1976 yı-
lında Trabzon’da doğdu. İstanbul 
İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. Lisans 
eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü’nde tamamladı. Yüksek li-
sansını ABD’de bulunan Indiana Üni-
versitesi Bilgisayar Bilimleri Bölü-
mü’nde yaptı. Ayrıca bu dönemlerde 
Florida State Üniversitesi’nde uzman, 
Indiana Üniversitesi Pervasive Tek-
noloji Enstitüsü’nde ise araştırmacı 
ve sistem yöneticisi pozisyonlarında 
çalıştı. 2005 yılında Başbakanlık’ta 
görev yapmaya başladı. Sırasıyla, 
2011’de Başbakan Başdanışmanlı-
ğına, 2014’te ise Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanlığına getirildi. 2016 
yılında Büyükelçi unvanı aldı. Baş-
danışmanlık görevi boyunca, Baş-
bakanımız ve Cumhurbaşkanımız 
tarafından verilen diğer görevlerin 
yanı sıra, yüksek teknoloji, bilgisayar 
teknolojileri ve uygulamaları, savun-
ma sanayi ve araştırma-geliştirme 
alanlarıyla özel olarak ilgilendi. 10 
Temmuz 2018’den beri Türkiye Cum-
huriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
olarak görev almaktadır. İngilizce bi-
liyor. Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Murat Yiğit

Lisans eğitimini İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim 
Tercümanlık Fransızca bölümünde 
tamamlamıştır. Yüksek lisansını 
Strazburg Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Enstitüsü’nde (Université de 
Strasbourg – ITIRI) ve “Türkiye-Batı 
Afrika Kalkınma İşbirliği” başlıklı 
teziyle bitirmiştir. Doktorasını İstan-
bul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler anabilim dalında yapmış-
tır. Doktoradan “Dış Müdahale Aracı 
Olarak Askeri Darbe: Batı Afrika Ül-
keleri Örneği” başlıklı tezle mezun 
olmuştur. 2013-2016 yılları arasında 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Araş-
tırma Merkezleri bölümünde uzman 
yardımcısı olarak görev yapmıştır. 
2016’dan bu yana ise aynı üniversi-
tede Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümünde öğretim elema-
nı olarak çalışmaktadır. Dış nüfuz 
ve Afrika alanındaki çalışmalarına 
devam etmektedir. 

Nedim Şener

1966 yılında Almanya’da dünyaya 
gelen Nedim Şener üniversite eğiti-
minden sonra 1991 yılında İlk Haber 
gazetesinde mesleğe adım attı, 1992 
yılında Dünya gazetesine geçerek 
profesyonel gazeteciliğe başladı. 
2022 yılı itibarıyla meslekte 30’uncu 
senesini dolduracak olan Nedim Şe-
ner, 1994 yılında Milliyet gazetesine 
geçti. 2009’da “Dink Cinayeti ve İs-
tihbarat Yalanları” kitabını, 2010’da 
da aynı konuda “Kırmızı Cuma” ki-
tabını yayınladı. Fethullahçı Terör 
Örgütü üyesi polislerin 2009 yılı Ni-
san ayında açtığı davalarda 32.5 yıl 
hapis istemiyle yargılandı. 2011 yılı 
Mart ayında Dink cinayetinde so-

rumluluklarını ortaya çıkardığı FE-
TÖ’cü polislerin yönettiği Ergenekon 
operasyonları kapsamında komplo 
ile “Silahlı Terör Örgüt Üyesi” suçla-
masıyla tutuklanarak Silivri cezae-
vine konuldu. 376 gün tutuklu kalan 
Nedim Şener, 12 Mart 2012 tarihinde 
tahliye oldu. 1994-2012 arası Mil-
liyet’te muhabirlikten sonra 2012-
2020 arası Posta gazetesinde köşe 
yazıları yazdı.  2020 başından itiba-
ren Hürriyet gazetesinde köşe yazı-
ları yazmaktadır. Haber ve kitapları 
Türkiye’de birçok kez ödüllendirilen 
Nedim Şener, özellikle Hrant Dink 
cinayeti konusundaki araştırmaları 
nedeniyle uluslararası ödüller de ka-
zandı. Nedim Şener, Uluslararası Ba-
sın Enstitüsü(IPI) tarafından, “Dünya 
Basın Özgürlüğü Kahramanı” listesi-
ne girdi. Uluslararası PEN Yazarlar 
Birliği tarafından da ödüllendirilen 
Nedim Şener’e 2013 yılında merke-
zi New York’ta bulunan Gazetecileri 
Koruma Komitesi (CPJ) tarafından da 
basın özgürlüğü ödülü verildi. 2015 
yılında da Almanya’nın Leipzig ken-
tinde “Medyanın Geleceği ve Basın 
Özgürlüğü Ödülü” verildi. 30 yıldır 
gazetecilik yapan Nedim Şener, sü-
rekli basın kartı sahibidir. 

Nur Özkan Erbay 

Daily Sabah Gazetesi Ankara Tem-
silciliği görevini sürdürmekte olan 
Gazeteci-Yazar Nur Özkan Erbay, 
TRT World Ankara Büro Şefliği, TRT 
Türk Haber Müdürlüğü, TRT Türk 
Washington ve New York Büro Şef-
liği görevlerini yürüttü. 2011-2013 
yılları arasında Sabah-A Haber ya-
yın kuruluşlarının Washington mu-
habirliği görevinde bulunan Erbay, 
2006-2009 yılları arasında T.C. Was-
hington Büyükelçiliği’nde araştırma 
asistanı olarak görev yaptı. Gazete-
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ciliğe 1998 yılında Dünya Gazetesi’n-
de başlayan Erbay, İstanbul Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi’nde Lisans, 
Georgetown Üniversitesi’nde Ulusla-
rarası Gazetecilik alanında Yüksek 
Lisansını tamamladı. İkinci Yüksek 
Lisansını “Mesiyanik Hareketlerin 
Devlet ve Rejim Güvenliğine Tehdi-
di: Fetullahçı Terör Örgütü Örneği” 
başlıklı tez çalışması ile 2018 yılında 
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri 
Enstitüsü Uluslararası Güvenlik bö-
lümünde tamamlayan Erbay halen 
aynı bölümde doktora çalışmaları-
nı sürdürmektedir. “Terörün Mesi-
hi” kitabının yazarı olan Erbay aynı 
zamanda TV 24 Kanalında yayınla-
nan “Küresel Oyun” adlı dış politika 
ve güvenlik programını hazırlayıp 
sunmaktadır. Erbay’ın uluslararası 
ilişkiler, diplomasi, uluslararası gü-
venlik, sosyal medya, terör konula-
rında, görsel ve yazılı medyada İngi-
lizce ve Türkçe olarak yayınlanmış 
çok sayıda haber, röportaj ve analizi 
bulunmaktadır. 

Rabia Zamur Tuncer 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Radyo Televizyon ve Sinema Bölü-
mü’nde lisans, İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Ga-
zetecilik Anabilim Dalı’nda “İktidar 
ve Ahlaki Sorumluluk Kıskacında 
Entelektüeller: 2014 Cumhurbaş-
kanlığı Seçim Sürecinde Entelektüel 
Kimliğiyle Türk Basınındaki Köşe 
Yazarları Üzerine Bir Söylem Anali-
zi” başlıklı teziyle yüksek lisans eği-
timini tamamladı. 2015 yılında TÜ-
BİTAK’ın Genel Yurtiçi Doktora Burs 
Programı’ndan burs almaya hak 
kazandı. 2021 yılında, İstanbul Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Gazetecilik Anabilim Dalı’nda “Top-
lumsal Belleğin Taşıyıcı Payandası 

Olarak Hafıza Mekânları: 15 Temmuz 
2016 Darbe Girişiminin Direnme Or-
tamları” adlı teziyle Doktora eğiti-
mini tamamladı. Medya, toplumsal 
hafıza ve mekân üzerine çalışmalar 
yapan Rabia Zamur Tuncer, İstanbul 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Gaze-
tecilik Bölümü’nde öğretim elemanı-
dır. 

Sacit Yarımoğlu

1987 yılında Adana’da doğdu. İlköğ-
retimden liseye kadar eğitimine 
Adana’da devam etti. Ardından 2010 
yılında Yakın Doğu Üniversitesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 
mezun oldu. Yüksel Lisans eğitimini 
2013 yılında Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde; 
Doktora eğitimini ise 2020 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslara-
rası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. 
Yazar, çalışma alanını, uluslararası 
ilişkiler ve siyasi tarih olarak belir-
lemiş olup, Soğuk Savaş sürecindeki 
yakın dönem Türk siyasi tarihi, mil-
liyetçilik, askeri darbeler ya da Orta 
Asya ile ilgili bölgesel çalışmalara il-
gi duymakta ve bu konularda yayın 
çalışmalarında bulunmaktadır.
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